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З Новим роком, 

дорогі товариші!

Рік 1953-й
Москва! Яскравим вкмішом го

рять рубінова зорі Кремля.
На Спаській башті б’ють ку

ранти. Останній — дванадцятий 
удар і відійшов у минуле па
м’ятний 1952 ріж. Над освітле
ною тисячами вогнів святковою 
Москвою, над неосяжними прос
торами нашої Батьківщини уро
чисто лунає. велична мелодія 
Гімну Радянського Союзу. Ці (уро
чисті звуки розносяться по всьо
му світі, їх слухають прості лю
ди всієї землі.

іМинуш ще один знаменний рік 
боротьби і перемог радянських 
людей. Наступи® Новий 1953 
рік.
{ Ч Новим роком, товариші!

З величезною радістю і гор
дістю за свою Вітчизну зустрі
чають радянські люди Новий рік. 
6 чому радіти радянському наро-, 
ду. Його праця в 1952 році пом
ножила і зміцнила економічну 
могутність любимої Вітчизни.

'Мільйони радянських людей, 
^стрічаючи новий ріік, перший 
' і ост проголосили за нашу рідну 
Батьківщину, за славну партію 
Леніна — Сталіна, за мудрого 
нашого вождя Йосифа Віссарі- 
оновича Сталіна.

Запалені історичними рішен
нями XIX з’їзду партії та про
мовою товариша ЇЇ. В. Сталіна 
на заключному засіданні, радян
ські люди успішно закінчили 
1952 рік і з новими силами і 
наполегливістю працюють над 
виконанням завдань п’ятої 
сталінської п’ятирічки.

Разом з усім радянським на
родом достойний вклад внесли і 
трудящі нашого міста й району.

Більшість підприємств бурову- 
гільної та місцевої промисловос
ті достроково виконали річний 
виробничий план.

Славними трудовими перемога
ми зустрічають 1953 рік гірни
ки шахти Ка 2-3. Наваловідбій
ник Іван Черкес сівій виробничий 
план закінчив ще в жовтні 
1952 року, а тепер успішно пра
цює в рахунок 19'53 року.

Славним подарунком зустрічає 
новий 1953 рік токар заводу 

«Червоний ливарник» Івіан Ру- 
диік, який вже виконав понад 2 
річні норми й працює в рахунок 
квітня 1954 року.

Чудових показників досягай 
трудівники сільського господар
ства, виконуючи зобов’язання, 
взяті їв листі до товариша 
Сталіна.

Яоівий рік, як радісне свято, 
входить р кожний наш дім,. Нові 
радісні перемоги несення радянсь
ким людям.

.'Все яскравіше горять вогні 
іноївюбіудоїв в пустині Кара-Жум, 
на Волзі, на Дніпрі, Дону. ЇЇде 
велике творення. Сміливий план 
перетворення природи, накресле
ний рукою великого Сталіна, пе
ретворюється в життя.

8 тривогою і побоюванням зу
стрічає новий рік агресивний, 
антидемократичний табір, очолю
ваний СІЛА. Ажржаао-англій- 
сьй! імперіалісти все більше роз
гортають шалену тонку озброєнь, 
гарячково збивають агресивні 
блоки, готуючи війну проти 
СРСР і країн народної демокра
тії, роздувають пожежу розбій
ницької війни в Кореї, ведуть 
наступі на життеві та політичні 
праіва трудящих мас.

'Пригноблені й принижені на
роди мпіталсстичного світу під
німаються на 'боротьбу за життя, 
за хліб і свободу, за мир і полі
тичні права.

По-новому, разом з радянським 
народом, по шляху, вказапому 
Леніним і Сталіним, крокує сьо
годні новий Китай і Польща, 
Угорщина і Чехоїсловаччина, Ру
мунія і ^Болгарія, Німецька Де
мократична Республіка і Албанія.

Новий рік принесе перемогу 
прогресивному людству, таборові 
миру, демократії і соціалізму.

Вй чесні люди вірять в своє 
світле майбутнє. Великий при
клад цієї святої віри — наша 
прекрасна Батьківщина, яка під 
керівництвом Комуністичної пар
тії, тд проводом великого'Сталіна 
семимильними кроками йде до 
світлих вершин комунізму.

З Новим роком, з новим щас
тям! Де нових ^успіхів, друзі 
і товариші!

НОВОРІЧНИЙ ТОСТ
Прославши килими навстріч новому року, 
Для дорогих гостей розсунувши столй, 
Я підіймаю тост за людяність високу, 
За те, щоб у миру народи всі жили.
Цей вечір віддавна ми щедрим називали— 
Нехай же в щедрий рік він нині перейде, 
Щоб повним колосом поля нас надаряли, 
Будови щоб росли, небачені ніде.
Я підіймаю тос'ір за сміливість гарячу. 
За волю, з розумом у доброму ладу, 
За те, що комунізм не тільки я побачу, 
А й сам трудівником у нього увійду.

Я підіймаю тост за всі серця на світі, 
Що б'ються з нашими серцями, як одно, 
Одною правдою і вірою налиті, 
Як соком сонячним напоєне зерно.
У безвість хай піде мара війни кривава, 
Злочинні палії в безодню упадуть, 
Хай наших воїнів цвіте у світі слава, 
Що непохитно мир і труд наш бережуть. 
Я підіймаю тост за партію велику, 
Що сонце світить нам і розганяє млу, 
За старість радісну, за юність огнелику 
Народу й Сталіну підношу я хвалу!

Максим Рильський.

Трудові перемоги вугільників Олександрії
'Значними трудовими успіхами 

зустрічають новий рік гірники 
тресту «ОлеюсаИдр'іявугшя». З 
17 грудня вони видобувають па
ливо в рахунок 1953 року.

Достроково здійснили взяті на 
себе соціалістичні зобов’язання 

іТКіііБУЛІ. У 'соціалістичному 
змаганні з шахтарями Олексан
дрії гірники Пкібулі добились 
'визначних перемог. Новий рік во
ни зустрічають перевиконанням 
івзятих соціалістичних зобов’я
зань. Країні відвантажено тисячі 
тонн надпланового вугілля. 

колективи шахти N° 2-3, Олек
сандрійської брикетної фабрики, 
заводу «Червоний ливарник», 
теплової електростанції та інших 
підприємств.

Нині собівартість 'видобутку 
вугілля, виробітку брикету і

УСПІХИ ГІРНИКІВ ТКІБУЛІ
Особливо високих показників 

іщбилась .зміна, якою керує т. Ва- 
вадве. Це краща зміна на шахті 
імені Леніна. Тут всі гірники 
виконують і перевиконують ви
робничі завдання.

Завдяки економії лісоматеріа
лів тільки на дільниці т. Шатад- 

електроенергії в порівнянні з ми
нулим роком знизилась в 2—З 
рази.

Сотні стаханоївці® виробили по 
півтори — дві річних норми.

М. Борисенко.

зе збережено 300 тисяч карбо-

Шахтарі Тмібуїлі ділом відпо
відають на історичні рішення 
XIX з’їзду партії.

Редакція газети «Тнібуліс 
1 магароелі».

ЛАУРЕАТИ МІЖНАРОДНОЇ СТАЛІНСЬКОЇ ПРЕМІЇ МИРУ
‘ А ‘ Л

Ів Фарж— 
громадський діяч, 

Франція.

Сайфуддін Кітчлу— 
голова Всеіндійської 

Ради Миру.

Еліза Бранко— 
діячка Федерації 

бразільських жінок.

Поль Робсон— 
відомий співак і гро
мадський діяч, США.

Йоганнес Бехер— 
поет, Німецька Демо
кратична Республіка.

Джеймс Ендікотт— 
священик, магістр 
мистецтв, Канада.

Ілля Еренбург— 
письменник.
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Про затвердження складу окружних виборчих комісій по виборах 
до Олександрійської міської Ради депутатів трудящих 

Рішення виконкому Олександрійської міської Ради депутатів трудящих від 29 грудня 1952 року
(Продовження).

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 114

(Центр — іпосьолон Вербова 

Лоза, вуя. Лугова, № 10)
Голова окружної виборчої ко

міції Кузнецов Михайло Васильо
вич —(вщ дервтіиної комуністич
ної організації електростанції.

Заступник голови окружної 
виборчої комісії Боровик Василь 
Васильович — від місцовоге ко
мітету професійної СПІЛКИ |М> 
ЙТНИЖІВ вугільної ПРОМИСЛОВОСТІ 
ележтроетаиції.

Секретар окріужної виборчої 
комісії Смирнова Олександра Ва
силівна — ній первинної кому
ністичної організації електро
станції.

Члени окружної виборчої качі- 
йї: Лаврусенно Зоя Мафківиа — 
щд шсцеоого комітету професій
ної спілки робітників вугільної 
промив лоазоеті: е .такт р ос таїиції,
Плевано Аікуліна Василівна — 
від місцевого комітету професій
ної спілки робітників вугільної 
промисловості електростанції.

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ №115

(Центр — селище Перемога, 
вуя. Заовражна, № 10)

Голова окружної виборчої ко
місії Сливко Анатолій Коноиоівич 
—-від первинної комуністичної 
органівації електростаиції.

Заступник голови окружної ви
борчої комісії Жуй Агриліна Гри
горівна— Івід місцевого комітету 
професійної спілки робітників ву- 
гільнод промисловості електро
станції.

Секретар окружної виборчої 
комісії Заговалко Діана Євгенів
на—01І.Д місцевого комітету профе
сійної спілки робітників вугіль
ної промінслшжті електростанції.

Члени окружної виборчої ко
місії: Богун Іван Іванович—івід 
первинної ікомуністичиої організа
ції елеіктростішції.
Коваленко Микола Йосипович— 
від первинної організації Ленін
ської Комуністичної Спілки Моло
ді України електростанції.

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 116

(Центр — селище Перемога, 

вул. Вугільна, № 4)

Голова окружної виборчої ко
місії Шиєнно Анатолій Степанович 
—івіід первинної організації Ленін
ської Комуністичної Спілки Мо
лоді Украйни електростанції.

'Заступник голови окружної ви
борчої комісії Козлов Анатолій Ан 
дрійавич—ІвіЦ місцевого комітету 
професійної спілки робітник!® ву
гільної промисловості електро
станції.

Секретар окружної виборчої 
комісії Пащенко Антоніпа Архи- 
цівна — йід місцевого комітеті' 
професійної спілки робітників ву
гільної иромиедойості електро
станції.

Члени окружної виборчої ко
місії: Павлов Леонід Андрійович 
—Під первинної комуністичної 
організації електростаицЕЇ, Иуз- 
нецова Дар’я Михайлівна — від 
місцевого комітету професійної 
спілки робітників вугільної про- 
мислювості елсктріи’танції.

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 117

(Центр — селище Перемога, 
вул. Толбухина, № 13)

Гад Два окружної виборчої 'Ко
місії Олефіренио Дмитрій Вікто
рович — від первинної комуніс

тичної організації будівельного 
управління тресту «Олаосаидрія- 
вуглеровріз».

Заступник голови окружної ви
борчої комісії Сагайдак Варвара 
Григорівна — вад місцевого ко
мітету професійної спілки робіт
ників вугільної промисловості 
управління комплектування об
ладнання,

Секретар окружної виборчої 
«комісії Бугайченно Ніна Пет
рівна — ВІД колеіктиіву вчите
лів середньої школи № 13.

Члени окружної виборчої ко
місії: Кондратьсв (Микола Прджо- 
фійюівич — від місцевого коміте
ту професійної СПІЛКИ робітни
ків вугільної промисловості бу
дівельного управління тресту 
«0тежгандфі«вушер®зріз», Півням 
Надія Анд'ріїина — від місцевого 
комітету працівників початко
вої і середньої школи середньої 
ніколи № 13.

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 118 
(Центр — селище (Перемога, 

вул. Маяновсьиого, № 21)

Голова окружної виборчої ко
місії Чирва Іван Васильович 
(ВІД цервкніної КОМУНІСТИЧНОЇ ор
ганізації (управління комплекту
вання обладнання.

Заступник голови окружної (ви
борчої цамісії Похалюк Зінаїда 
ПетрїФиа під місцевого комітету 
професійної диіжи робітників ву
гільної (промисловості будівничого 
управління тресту «Олешндаія- 
«углероарю».

Секретар окружної виборчої 
комісії Черні нова Лідія Іівамідаїа 
— від колективу вчителів се
редньої видми № 13.

Члени окружної виборчої ко
місії: Иалініченке Віра Афанасі- 
ївна — під місцевого коцстету 

> Професійної спілки 'робітників 
вугільної промиедшості будівель
ного управління тресту «Олек
сандрі яіву гдароврі з», Доиучаєв 
Михайло Іванович — від пер'шгн- 
іної комуністичної організації 
управління комплектування об
ладнання.

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 119 
(Центр '— селище Перемога, вул. 

Кіровоградське щосе, № 9) 

(Гол-Іва окружної виборчої ко
місії Димура Ганна Василівна — 
івід первинної організації Ленін
ської Комуністичної Спілки Мо
лоді України «родимії школи 
№ 13.

Вактупявк голови окружної (ви
борчої комісії Нудінов Володимир 
Тимофійович — від місцевого 
комітету професійної спілки ро
бітників вугільної промисловос
ті управління компляктув'зажя 
обладнання.

Секретар окружної виборчої 
комісії Кузнецова Йвдакія Юхи
мівна — від первинної організа
ції Ленінської Комуністичної 
Спілки Молоді .України будівель
ного управління тресту «Олек- 
савдріямуглерозріз».

Члени окружної виборчої ко
місії: Гавряшювська Дюжина Іл
лі нічна — над місцевого коміте
ту професійної впіжи робітників 
вугільної промисловості будівель
ного управління тресту «Олексан- 
дріявіуглеро'зріз», Канюка Кузь
ма 'Володимирович — від пер
винної комуністичної організації 
будівельного управління тресту 
«Олоккіандайлів'ї'ігдерозріз».

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 120

(Центр рвлище Перемога, 
вул. Кіровоградське шосе, № 17)

Голова окружної виборчої ко
місії Синюков Сергій Федорович 
— від місцевого комітету робіт
ників (вугільної промисловості 
будоидьмото упраіаліяня тресту 
«Олегам адірійв'углергаріз».

Заступник голови окружної ви
борчої комісії Дворецькв Єілизаїве- 
вста Іванівна — від первинної 
організації Ленінської Ксмувіс- 
тичної Спілки Молоді України 
середньої школи № 13.

Секретар окружної виборчої 
комісії Сотникова Марія Петрівна 
—вад колективу вчителів серед
ньої ніколи Аї 18.

Члени окружної виборчої (КО
МІСІЇ Оторашвілі іййн Захарович 
---  (ВІД первинної комуністичної 
організації будівельного управ
ління тресту «Олакісацдрмгв'утле- 
родрііз», Гладкий Степан Івано
вич— від робітників ТІрНИЧОР'Я- 
тувальиої групи.

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ і№ 121

(Центр — селища Перемога, 
вул. Піонерська, № 4)

іГюлода окружної виборчої ко
місії Письменний .Андрій Васи
льович -— від ддорвинної кому
ністичної оргааіяації гірничоря
тувальної групи.

—  . 1-"

Заступник голови окружної ви
борчої комісії Чорний Василь 
КлиМіЄНТІЙОІВИЧ — від первинної 
комуністичної організації управ
ління комплектування обладнан
ня.

Секретар окружної виборчої 
комісії Данилно Лариса Семеніїв- 
на — від первинної організації 
Ленінської Комуністичної Спілки 
Моле,® України середньої школи 
№ 13.

‘Члени окружної виборчої ко
місії Бабенко Олександра Феофі- 
ліївна— від місцевого комітету 
професійної япіжи робітників 
вугільної промисловості управлін
ня (комплектування обладнання, 
Чернуха Марко Афанжійович — 
івід первинної комуністичної ор
ганізації іуправлінпя комплекту
вання (обладнання.

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 122

(Центр — селище (Перемога, вул. 

Клубна, № 8)

Голова окружної виборчої КО
МІСІЇ Пошевеля Микола Васильо
вич —(ВІД первинної комуністич
ної органкіації управління ком
плектування обладнання.

Заступник голови окружної (ви
борчої комісії Філоненно Іван 
Володимирович — від місцевого 
комітету професійної спілки 
бітників вугільної промисловості 
уираївіліїння кюмплектуваная об
ладнання.

Секретар окружної виборчої 
-комісії Мочайло Борис Дмитрович 
— від місцевого комітету про
фесійної спілки робітників ву
гільної промисловості (управління 
камшеои’уваніня обладнаним.

Члени окружної виборчої ко
місії: Король Марія Яікйвна — 
івіід місцевіото комітету професій
ної спілки робітників вугільної 
промисловості будівельного уп
равління тресту «Олеікюанцріяівуг- 
лерозріз», Плужник Софія Стеїпа- 
иівна — від первинної комуніс
тичної організації будівельного 
управління тресту «Олеюсацдрія- 
вуглерозріз».

(Продовження на 3-й стор.).

Відрадні
Закінчився 19'52 рік. Він зна

менний ноівиїми величними пере
могами, досягнутими радянським 
народом на фронті мирного будів
ництва. ‘.Цей РІК З’ЦВ'ИЖЯ роком 
ввдатних історичних подій. XIX 
з’їзд Комуністичної їіаргі'ї Ра
дянським» Союзу накреслив даль
шу ігрюграіму будівницЛа кому
ністи чиоіго с уснільства.

Бугільїниіки Олександрії, як і 
всі-трудящі нашої неосяжної 
країни, з великим політичним 
піднесенням вивчають матеріали 
з’їзду. Сотні пропагандистів і 
агітаторів під керівництвом пар
тійних організацій проводять 
велику роботу по роз’ясненню ди
ректив зїїізд'у партії по п’ятому 
п’ятирічному шану розвитку 
СРСР, історичного виступу това
риша Сталіна на XIX з’їзді партії 
і йото геніальної праці «Еконо
мічні проблеми соціалізму в 
СРСР».

Натхненні історичними рішен
нями з’їзду, трудівники міста ще 
з більшою енергією розгорнули 
боротьбу за дострокодае виконай-

підсумки
ня шгройничив планів, за еконо
мію палива, електроенергії, ма
теріалів, за виявлення і викіщіис- 
тавня ігніутріпіиіх резерві®.

Б результаті цієї боротьби д&- 
сягніугі значні виробничі пере
чити. Колективи 27 підпривмете 
буровугільної і мііщевтої промис
ловості достроково виконали річ
ний план. Добре попцюцювали 
колективи тресту «О.и®саівдр’ія- 
вугшя». Широко розгорнувші 
соціалістичне амат.кнмя, нони з 
12 грудаш почали видавати про
дукцію в рахунок 1953 року. 
Цонад план видобуто 70 ешело- 
н’їв гіутілля, вироблено е:о<гні ти
сяч шоватнгодин електроенергії. 
Видобуток вугілля в порівнянні 
з 1951 роком зріс на 122,3 про
цента, а продуктивність праці 
робітників збілмшшісь «а 199 
ПРОЦОЯІТІ'В.

Сотні робітників і робітниць, 
оволодівши вітчизняними екска
ваторами, електровозами, верста
тами і іншою найновішою техні
кою, показують зразки стаханюїв- 
ської праці, в цьому році вони 

виконали по пі®тори-і,тві річних 
норми. Серед них машиністи ежс- 
каваторів тт. Гоїроївецький і Єре
менко, бригадир иаівалойад- 
бійнивів т. Создатою, бригадир 
слюсарів по ремонту (Киадааиня 
т. Ройком, токар т. Потрібний, 
гооваль т. Чсрнйвський.

Багато імея передовиків .далеко 
відомії за межами наїшадю міста, 
області, (’таханош'ць найалоівід- 
бійиик шахти № 2-3 т. Щерба- 
чен№ змагається з кроіцті ии- 
біініипим шахгги імені Молотова 
тресту «Ткібулфугілля» Грузин
ської РОР т. М'ушкуідіаіні. Вони 
системюгичяо ведуть між собою 
листування, повідомляючи про 
іуапіхи, плани на майбутня. Не
давно Олжеайдрійськз міська га
зета «Сталінський прапоїр» вміс
тила ігіцготовленіу редакцією га
зети «Ткібуліс магароеаі», сто
рінку в якій роїапавіідактьіся про 
трудові подвиги грузинських (дру
зів. Обмінна сторінка ® Ткібулі 
поймана редакцією нашої газети. 
Товариська дружба гірників двох 
братніх республік міцніє з кож
ним днем.

У змаганні д ткібуиьськими 
шахтарями «утшнаки нашого 

міста не лише збілмпили про
дуктивність іграці, але й домог
лись значних економічних покав- 
ників. За ралуноя зниження со- 
йіівартості випіуакаємої продукції 
тільки колективи ОлеисаіИдрійсь- 
ої брикетної фабрики і електро
станції одержали нрибуткій по
над п’ять мільйонів карбованців. 
Підарвежйаа тресту «Олексан- 
дрілвіуглерозріз» зекономили за 
11 МІС.ЯЦІВ понад доа мільйони 
карбюіианців державних коштів.

Зростає, блатоустроювться, 
кращає Олександрія. За останні 
роки тут зда» в експлуатацію 
біля 75 тисяч квадратних метра» 
житлової площі. Тільки в цьому 
році не площі «мені Дрержинсмоо- 
го виросло багато даохшоверхових 
будинків. В кожній квартирі 
електричне освітлення, парове 
опалення. Сотні вугільник® все
лились в нові благоустроєні квар
тири. і і

У великих масштабах ведеть
ся житлове і кіультурно-іпюбутово 
будівництво в робітничих сели
щах Октябрснкоіму, Перемога і Ди- 
митрдае. Лише в селищі Димит- 
рюіве за останній час виросло 160 
двовповерхових будинвій з цен

тральним пароюим «паленням, зі 
всіма комунальними зручностя
ми. В селищі в три медустанови, 
дві школи на 440 місць кожна, 
клуб гірників, 20 магазинів і кі
осків, майстерні побутового об
служування. Селище зв’язане з 
містом аитобусним сполученням.

Безперервно зростає матеріаль
ний і культурний рівень тру
дящих. Багато гірників придбали 
власні аівтоімоібіїлі, велосипеда, 
мотоцикли, радіоприймачі, пе- 
редплачіутоть твори В. І. Леніна 
і ЇЇ. В. Сталіна, мають власні 
бібліотеки.

Вечорами трудящі вчаться у 
філіалі вечірнього університету 
марксизму - леніїнівму, відаіду- 
ють кіно, міський театр, бібліо
теки. і 1 4

іПоинвкровниїм, цікавим жит
тям живуть олексаядірійці. Вони 
ранок з іусім радянським народом 
радісно зустрічають Новий 1953 
рік, під керівництвом великої 
партії Леніна—(Сталіна упевнено 
Йдуть по шляху до комунізму.

0. АТАНОВ,

секретар Олексанйрійськото 
місьюкому КП України.
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Про затвердження складу окружних виборчих комісій но виборах до Олександрійської міської Ради депутатів трудящих
(Продовження).___

ВИБОРЧИЙ ОНРУГ№ 123

(Центр — селище Перемога, 
вул. (Нагорна, № >12)

Гюлоіва окружної виборчої ко
місії Репенько Павло Іванович— 
від колективу вчителі® середньої 
школи Аї 10.

Заступник голови окружної ви
борчої комісії Шкурно Павло Вго
рю® ич — від первинної комуніс
тичної організації Олександрій
ської брикетної фабрики.

Секретар окружної виборчої 
комісії Мосналенно Ніна Олексі
ївна — від колективу вчителів 
середньої школи № 10.

Члени окружної виборчої ко
місії: Сухомлінов Валерій Васи
льович — від первинної органі
зації Ленінської Комуністичної 
Спілки Молодії України Байда
ківської брикетної фабрики, Бу- 
гайченко Петро Степанович — 
від первинної організації добро
вільного товариства сприяння 
Радянській Армії, Авіації і Фло
ту Олександрійської брикетної 
фабрики.

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 124

(Центр — селище Перемога, 
вул. /Толбухіна, № 19)

(Голова окружної виборчої ко
місії Клименио Федір Федорович
— від первинної комуністичної 
організації Байдакіиської брикет
ної фабрики.

Заступник голови окружної ви
борчої комісії Вощина Пилип Іла- 
ріоноівич — від робітників, ін
женерно - технічних працівників 
і службовців Байдаківської бри
кетної фабрики.
~Секретар ■ окружної виборчої 
комісії Харина Мотря Іванівна— 
від .працівників дитячого садка 
№ 3.

Члени окружної виборчої ко
місії: Нузнецова Марія Ульянів- 
на — від первинної організації 
добровільного товариства сприян
ня Радянській Армії, Авііації і 
Флоту Олександрійської брикет
ної фабрики, Мещеряков Воло
димир Михайлович —' від пер
винної організації Ленінської Ко
муністичної Спілки Молоді Ук
раїни Олександрійської брикет
ної фабрики.

ВИБОРЧИЙ ОКРУГИ» 125

(Центр — селище Перемога, 
вул. Нонсва, № 13)

Голова окружної виборчої ко
місії Пащенно Василь Олексійо
вич — від первинної комуніс
тичної організації Байдажівської 
брикетної фабрики.

Заступник голови окружної ви
борчої комісії Шорох Сіпиридон 
ФЄДО'СІЙО(ВИЧ — від первинної 
комуністичної організації Олек
сандрійської брикетної фабрики.

Секретар окружної виборчої 
комісії Миронова Ніна Кузьмівна
— від первинної організації 
Ленінської Комуністичної Спілки 
Молоді України Байдаківської 
брикетної фабрики.

Члени окружної виборчої ко
місії: Гаврюшевська Тамара Пет
рівна — від первинної організа
ції Ленінської Комуністичної 
Спілки Молоді України Олексан
дрійської брикетної фабрики, Хо
дак Василь Матвійович — від 
місцевого комітету професійної 
спілки робітників вугільної про
мисловості Байдаківюьїкої бри
кетної фабрики.

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ /№ 126

(Центр — селище Перемога, 
вул. ІКонева, № |14)

.Голова окружної виборчої ко
місії Сауленно Леонід Петрович
— від первинної комуністичної 
організації Олександрійської бри
кетної фабрики.

Заступник голови окружної ви
борчої комісії Денисов Ііван Олек
сійович — від місцевого, коміте
ту професійної спілки робітни
ків вугільної промисловості Бай- 
дакіиської брикетної фабрики.

Секретар окружної виборчої 
комісії Репенько Галина Павлів
на — від працівників середньої 
игколи № 10.

Члени окружної виборчої ко
місії: Ткаченко Ольга Микитівна 
—віїд первинної організації доб
ровільного товариства сприяння 
Радянській Армії, Авіації і «Фло
ту Олександрійської брикетної 
фабрики, Горовецька .Віра Васи
лівна — від первинної організа
ції добровільного товариства 
сприяння Радянській Армії, Аві
ації і Флоту Байдаківської бри
кетної фабрики.

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ |№ 127

(Центр — селище Перемога, 
вул. Консва, № 45)

Голова окружної виборчої ко
місії Мироненко Пилип Якович— 
від первинної комуністичної ор
ганізації Олеіксандрійсжої бри
кетної фабрики.

Заступник голови окружної ви
борчої комісії Метний Іван Сидо
рович — від робітників, інже
нерно - технічних працівників і 
службовців Олександрійської бри
кетної фабрики.

Секретар окружної виборчої 
комісії Байда Катерина Андріїв
на — від місцевого' комітету 
професійної спілки медичних пра
цівників лікарні № 4.

Члени окружної виборчої ко
місії: Гулень Олександра Григо
рівна — від працівників ди
тячого садка № 3, Брайко 
Уляна Микитівна — від міського 
комітету професійної спілки ро
бітників вугільної промисловос
ті Байдаківської брикетної фаб
рики.

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 128

(Центр — селище Перемога, 
вул. Ненева, № 24)

Голова окружної виборчої ко
місії Поляков Іван Іванович — 
від первинної комуністичної ор
ганізації Байдаківської брикет
ної фабрики.

Заступник голови окружної ви
борчої комісії Демченко Григорій 
Мефодійоївич — івід робітників, 
інженерно - технічних працівни
ків і службовців (Агексаидрійсь- 
кої брикетної фабрики.

Секретар окружної виборчої 
комісії Бобир Тетяна Антонівна— 
від первинної організації Ленін
ської Комуністичної Спілки Мо
лоді України середньої школи 
№ 10.

'Члени окружної виборчої ко
місії: Линник Лукеря Антонівна
— ВІД місцевого' комітету профе
сійної спілки робітників вугіль
ної промисловості Байдаківської 
брикетної фабрики, Калинкіна 
Ро'за Гераюимііївна — від первин
ної організації добровільного' то
вариства сприяння Радянській 
Армії, Авіації і Флоту Олексан
дрійської брикетної 'фабрики.

[ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 129

(Центр — селище Перемога, 
вул. Конева, № 32)

Голоіва окружної виборчої ко
місії Малина Григорій Гаврило
вич — від первинної комуніс
тичної організації Байдаківської 
брикетної фабрики.

Заступник голови окружної ви
борчої комісії Лаврова Марія Пет
рівна — від місцевого комітету 
професійної спілки робітників 
вугільної промисловості Байда
ківської брикетної фабрики.

Секретар окружної виборчої 
комісії Карпинська Клавдія Ни- 
кифорівпа — від первинної ор
ганізації добровільного' товарист
ва Червоного Хреста і Червоного 
Півмісяця працівників середньої 
школи № 10.

Члени окружної виборчої ко
місії: Кравченко Дар’я Петрівна
— від первинної організації 
Ленінської Комуністичної Спілки 
Молоді України Олександрійської 
брикетної [фабрики, Посмик Кюр- 
ній Дмитрович — від первинної 
комуністичної організації Байда
ківської брикетної фабрики.

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ [№ 130

/(Центр :— селище (Перемога, 
вул. Конева, № 57)

Голова окружної виборчої ко
місії Головко Паївло Олексійович
— від первинної комуністичної 
організації Байдаківської бри
кетної фабрики.

Заступник голови окружної Ви
борчої комісії Гулида Володимир 
Кузьмович — від міського комі
тету професійної спілки робітни
ків вугільної д/ромисловості Бай- 
діаківської брикетної фабрики.

'Секретар окружної виборчої 
комісії Базика Ольга СаІвичнТ"— 
від первинної організації Ленін
ської Комуністичної Спілки Мо
лоді України середньої школи 
№ 10.

Члени окружної виборчої ко
місії: Ломакин Олександр Михай
лович — від первинної комуніс
тичної організації Байдаківської 
брикетної фабрики, Царенко Ві
ра Петрівна — .від місцевого ко
мітету професійної спілки робіт
ників вугільної промислоівості 
Байдаківської брикетної фабри
ки.

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ /№ 131

(Центр — селище Перемога, 
вул. Нонсва, № 67)

(Голова окружної виборчої ко
місії Покровський Михайло Пет
рович — від первинної комуніс
тичної організації Байдаківської 
брикетної фабрики.

Заступник голови окружної 
виборчої комісії Липицький Гри
горій Терентійович — від пер
винної організації добровільного 
товариства сприяння Радянській 
Армії, Авіації і Флоту Байдаків
ської брикетної фабрики.

Секретар окружної виборчої 
комісії Кап у стіна Ольга Е/Д'уар- 
дівна — від первинної організа
ції Ленінської Комуністичної 
Спілки Молоді України Олексан
дрійської брикетної фабрики.

Члени окружної виборчої ко
місії: Фунтрунова Надія Петрів
на — від місцевого' комітету 
професійної спілки робітників ву
гільної промисловості Олексан
дрійської брикетної фабрики, 
Дудник Анатолій Андрійович — 
від первинної організації Ленін
ської Комуністичної Спілки Мо
лоці України Байдаківської бри
кетної фабрики.

ВИБОРЧИЙ ОНРУГ № 132

(Центр — селище Димитрове, 
вул, Жданова, № 24)

Голова окружної виборчої ко
місії Нарпиш Петро Никифоро- 
вич — від первинної комуніс
тичної організації С'ЄмєнівіськО'Го 
кар’єрюуправління.

Заступник голови окружної 
виборчої комісії Свирин Михайло 
ТиМОфІЙ'ОІВИЧ — від первинної 
організації добровільного' това
риства Червоного Хреста і Чер
воного Півмісяця Олександрійсь
кого будівельно - монтажного уп
равління.

Секретар окружної виборчої 
комісії Кодан Марія Іванівна — 
від колективу вчителів середньої 
школи № 14.

Члени окружної виборчої ко
місії: Здоровенно Зінаїда Іванівна
— від місцевого комітету профе
сійної спілки працівників по
чаткової і середньої школи се
редньої школи № 14, Руденко 
Ганна Василівна—від місцевого' 
комітету' професійної спілки ро
бітників вугільної промисловості 
Олександрійського будівельно - 
монтажного управління.

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 133

((Центр — селище Димитрове, 
вул. 0. іМатросова, № 8)

Голова окружної виборчої ко
місії Бондаренко Володимир Іва
нович — від місцевого комітету 
професійної спілки робітників 
вугільної промисловості СєМ’ЄНІІВ- 
ськюіго монтажного управління.

Заступник голови окружної 
.виборчої комісії Федорова Таїса 
Михайлівна — від первинної ко
муністичної організації середньої 
школи № 14.

Секретар окружної виборчої 
комісії Григоренко Марія Андрі
ївна — від робітників, інженер- 
ню-теїхніічних працівників і служ
бовці® Семенівсикого 'Кар’ероуп- 
равління.

Члени окружної виборчої ко
місії: Губа Андрій Якович —від 
первинної організації добровіль
ного товариства сприяння Радян
ській Аравії, Авіації і Флоту Се- 
М'ЄНіівсько'го монтажного управ
ління, Чашкін Олексій Григоро
вич — від первинної комуніс
тичної організації Олександрій
ського будівельно - монтажного' 
управління.

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 134 
(Центр —селище Димитрове, 

вул. Димитрова, № 6)

.Голова окружної виборчої ко
місії Кротов Павло Семенович — 
від первинної комуністичної ор
ганізації С'ЄМ'Єнівського монтаж
ного управління.

Заступник [Голови окружної ви
борчої комісії Клименио Тамара 
Олександрівна — від первинної 
організації Ленінської Комуніс
тичної Спілки Молоці України 
Семснівськоіго 'кар’орюупраівліния.

Секретар окружної 'виборчої 
комісії Щербова Надія Іванівна
— від місцевого комітету профе
сійної спілки працівників почат
кової і середньої школи середньої 
школи № 4.

Члени окружної виборчої ко
місії: Ностенко Гаврило Плато- 
інович — від первинної організа
ції добровільного товариства 
сприяння Радянській Армії, Аві
ації і Флоту Олександрійського 
будівельно - монтажного' управ
ління, Сірогодська Тамара Васи
лівна — ®;д первинної організа
ції добровільного товариства 
Червоного Хреста і Червоного 
Півмісяця середньої школи № 2.

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 135

(Центр — селище Димитрове, 
вул. іКалінІна, № 10)

Голова окружної виборчої ко
місії Чуднікоа Георгій Іванович
— від первинної комуністичної 
'організації Семеніївсюго мон
тажного управління.

Заступник голови окружної 
виборчої комісії Петренко Юрій 
Сергійович — від первинної ор
ганізації Ленінської Коміуністич- 
ної Спілки М'ОЛ’Оіді України Се- 
меніївюьїкого монтажного управлін- 
ня.

Секретар окружної виборчої 
комісії Бугайова Ганна Іванівна
— від місцевого комітету профе
сійної спілки робітників вугіль
ної промисловості Семенівського 
монтажного управління.

Члени окружної виборчої ко
місії: Анісімов Олександр Саидай- 
лоївич — від первинної організа
ції Ленінської Комуністичної 
'Спілки Молоді України Олексан
дрійського монтажного управ
ління, Тертична Поліна Іванів
на — від місцевого комітету про
фесійної спілки працівників по
чаткової і середньої школи се
редньої школи № 12.

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 136

(Центр — селище Димитрове 
вул. (Леніна, № 8)

'Голова окружної виборчої ко
місії Деревинський Олексій Йо
сипович—івід місцевого комітету 
професійної спілки робітників 
вугільної промисловості Семенів- 
сьюого монтажного управління.

Заступник голови окружної 
виборчої комісії Матягін Федір 
Григорович — від первинної ко
муністичної організації Олексан
дрійського будівельно - монтаж
ного управління.

Секретар окружної виборчої 
комісії Васильонок Реігіна Сер
гіївна — від, місцевого комітету 
професійної 'СПІЛКИ робітників ву
гільної промисловості Семенівсь- 
кото будівельно - монтажного' уп
равління.

Члени окружної виборчої ко
місії: Беліков Микола Якович — 
від місцевого комітету професій
ної спілки робітників вугільної 
промисловості Олександрійського 
будівельно - монтажного (управ
ління, Шульга Поліна Михайлів
на — від первинної організації 
добровільного товариства Черво
ного Хреста і Червоного Півміся
ця середньої школи № 1,2.

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 137

(Центр — /селище Димитрове, 

вул. Зої іКосмодем'янської, № 5)

[Голова окружної виборчої ко
місії Підгорний Іван Павлович— 
від первинної комуністичної ор
ганізації Олександрійського' бу
дівельно - монтажного управлін
ня.

Заступник голови окружної 
виборчої комісії Снрипник Кири
ло Володимирович — від робіт
ників, інженерно - технічних 
працівників і службовці® Олек
сандрійського будівельно - мон
тажного управління.

Секретар окружної виборчої 
комісії Яворська Діда Юзефівна
— від працівників середньої 
'школи № 1,2.

(Продовження на 4-й стор.).
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Про затвердження складу окружних виборчих комісій по виборах до Олександрійської міської Ради депутатів трудящих
___ (Продовження).

Члени окружної виборчої ко
місії: Щербина Надія Германів- 
иа — від первинної організації 
добровільного товариства Черво
ного Хреста і Червоного Півміся
ця середньої школи № їй, Пере- 
яслов Дмитро Петрович — від 
первинної організації Ленінської 
Комуністичної Спілки Молоді 
України Олевсандірійсико'ГО буді
вельно - монтажного управління.

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 138

(Центр — селище Димитрове, 
вул. Зої іКосмодем’янської, № 8)

Голова окружної виборчої ко
місії Ульянов Іван Якович —від 
игіїпцевого комітету професійної 
спілки робітників (вугільної про
мисловості будівельного- управ
ління Семенівського тресту.

Заступник голови окружної 
виборчої комісії Напітанов Олек
сандр Федорович — вад первин
ної комуністичної -організації ав
тотранспортної контори Семеніїв- 
ськюго тресту.

Секретар окружної виборчої 
комісії Зам’ятіна Тетяна Дмит
рівна — від робітників, інженер
но-технічних працівників і служ
бовців будівельного управління 
ОменІІВ'СМИІГО тресту..

Члени окружної виборчої ко
місії: Тначенно Єедюікія Федорів
на — від первинної організації 
добровільного тоїв-аристіва Черво
ного Хреста і Червоного Півміся
ця . автотранспортної контори 
тресту, Корпачов Володимир Она- 
наїсович — від первинної орга
нізації Ленінської Комуністичної 
('пики Молоіді України авто
транспортної контори Семенів
ського тресту.

ВИБОРЧИЙ ОНРУГ № 139

(Центр — селище Димитрове, 
вул. іЛ. Шевцової, № ?7-а)

Голова окружної виборчої ко
місії Мигель Михайло Григорович
— від робітників, інженерно- 
технічних працівників і служ
бовців будівельного управління 
СемеНІІВІСЬІКО'ГО тресту.

■Заступник голови окружної 
виборчої комісії Решетили Василь 
Андрійович — від місцевого ко
мітету професійної СПІЛКИ робіт
ників вугільної промисловості 
гірничопромислової школи № 2.

-Секретар окружної виборчої 
комісії Добровольська Любов За
харівна — вад місцевого- коміте
ту професійної -спілки робітників 
-вугільної промисловості гірничо
промислової школи № 2.

Члени окружної виборчої ко
місії: Сиденко Марія Григорівна
— від робітників, інженерно - 
технічних працівників і служ
бовців автотранспортної контори 
Семеніївськоіго тресту, Бичков 
Ві-ктоїр Павлович — від місцеф-ого 
комітету професійної спілки ро
бітників вугільної промисловості 
будівельного управління Семенів
ського тресту.

(ВИБОРЧИЙ ОКРУГ |№ 140 

(Центр — селище Димитрове, 
вул. (Ворошилова, № 12)

Голоіва окружної виборчої ко
місії Мельников Іван Васильович
— -від первинної комуністичної 
організації автобази Семені-всько- 
го тресту.

Заступник голови окружної 
виборчої комісії Шемогонов Ми
хайло Іванович — від місцевого 
комітету професійної спілки ро
бітників вугільної прілмис.тоївюісті 
автотранспортної контори Семе- 
нівсьїкого тресту.

Секретар окружної виборчої 
комісії Нраснопольська Віра Ми
хайлівна — від робітників, ін
женерно-технічних працівник іів і 
службовців автотранспортної кон
тори Семемівсьдаго тресту.

Члени окружної виборчої ко
місії: Худько Микола Іванович— 
від первинної комуністичної ор
ганізації автотранспортної кон
тори Семеиівськото тресту, Вану- 
ленко Марія Андріївна — від 
МІСЦЕВОГО комітету професійної 
спілки робітників вугільної про
мисловості будівельного- управ
ління Семеніївськюто тресту.

(ВИБОРЧИЙ ОКРУГ |№ 141

(Центр — селище Димитрове, 
вул. Димитрова, № 31)

-Голоіва окружної виборчої ко
місії Григор Григорій Ілліч —від 
місцевого комітету професійної 
спілки робітників вугільної про
мисловості будівельного управ
ління Семенівсжото тресту.

-Заступник голови окружної 
виборчої комісії Дерипас Дем’ян 
Григороівич — від первинної ко
муністичної організації гірничо
промислової школи № 2.

Секретар окружної виборчої 
комісії Кищенно Ганна Тимофіїв
ка — від робітників, інжанеірно- 
технічних працівників і служ
бовців автотранспортної контори 
Семеніївськоіго' тресту.

Члени окружної виборчої ко
місії: Мішуровський Григорій 
Іванович — від місцевого комі
тету професійної спілки робітни
ків вугільної промисловості ав
тотранспортної контори Семенів
ського тресту, Беляк Даї'на Іва
нівна — від первинної організа
ції добровільного товариства Чер
воного Хреста і Червоного Півмі
сяця автотранспортної контори 
Сеімонівськюіго тресту.

-ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 142

(Центр — селище Димитрове, 
вул. Сталіна, (№ 36)

-Голоіва окружної виборчої ко
місії Кириленно Віталій Федоро
вич — від первинної організації 
Ленінської Комуністичної Спілки 
Молоді України будівельного уп
равління Семенівськото тресту.

Заступник голови окружної 
виборчої комісії Кудин Андрій 
Максимович — від л-ерівинної -ко
муністичної організації автотран
спортної контори Семенівського 
тресту.

Секретар окружної виборчої 
-комісії Мікуленно Марія Ситна 
— від працівників гірничопро
мислової школи № 2.

-Члени о-кружної виборчої ко
місії: Книш Ганна Петрівна — 
від робітників, інженерно - тех
нічних працівників і службовці'» 
будівельного управління Семе- 
ніівіськогО' тресту, Демченко Федір 
Олексійович — від робітників, 
інженерно - технічних працівни
ків і службовців будівельного 
управління Семенівського тресту.

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 143

(Центр — /селище Димитрове, 

вул. іГорького, № |33-а)

'Голова окружної виборчої ко
місії Бобровський Леонід Дмит
рович ---  ВІД М'ІСЦ-еВОГО' комітету
професійної спілки робітників 
вугільної промисловості автотран
спортної контори Семенівського 
тресту.

Заступник голови окружної 
виборчої комісії Саєнно Василь 
Михайлович — від первинної 
комуністичної організації буді
вельного управління Семенжь- 
КО'ГО тресту..

-Секретар окружної виборчої 
комісії Олексійова Катерина Іва
нівна — від місцевого комітету 
робітників вугільної промисло
вості -будівельного ’ управління 
Семенівського тресту..

Члени окружної -виборчої ко
місії: Гомон Лідія -Андріївна — 
в-ід .місцевого комітету робітників 
вугільної -промисловості автотран
спортної іконтори Семенівського 
тресту, Онуфріснко Микола Олек
сандрович — від первинної ко
муністичної організації будівель
ного управління Семенівського 
тресту.

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 144

(Центр — селище Димитрове, 

вул. Степова, № 7)

Толова окружної -виборчої ко
місії Кравченко (Кирило Олек
сандрович — від первинної ко
муністичної організації -будівель
ного іуцравління тресту «Олек- 
■савдріявуглеро'зріз ».

Заступник голови окружної 
виборчої комісії Добридень Воло
димир Кіндратович — вад пер
винної комуністичної організації 
будівельного управління тресту 
«0.1 ексайдрі яівутлеровріз ».

Секретар окружної 'виборчої 
комісії Кісельова Анастасія Пав
лівна — від первинної комуніс
тичної організації Семенівського 
тресту.

Члени окружної виборчої ко
місії: Ковбасенно Марія Іванівна
— від місцевого комітету профе
сійної спілки робітників вугіль
ної -промисловості будівельного- 
управління тресту «Олексанідріія- 
вугле,розріз», Велика Марія Са- 
■в-елів-на — від місцевого коміте
ту професійної спілки робітни
ків вугільної промисловості буді
вельного упраівліїння тресту 
« Олічксацд ріявугле розріз ».

(ВИБОРЧИЙ ОКРУГ /№ 145

ІЦентр — селище Димитрове, 
вул. (Степова, № 14)

-Голова окружної виборчої ко
місії Кливак Григорій Васильо
вич — від первинної комуністич
ної організації -будівельного -уп
равління тресту «Олександрі я- 
вуглеро'зріз».

Заступник голови окружної 
виборчої комісії Рибалко Семен 
Степанович — від первинної ко
муністичної організації будівель
ного управління тресту «Олек- 
саівдріяівуглероізріз».

Секретар окружної -виборчої 
-комісії Бихоленко Віра Іванівна
— від первинної організації 
Ленінської Комуністичної Спілки 
Молоді України будівельного іуп- 
ра'вління тресту «Олександрія- 
івутлеровріз».

'Члени окружної 'виборчої ко
місії: Негребецький Михайло
Олоікісандіроівич — вад м-іісце-віого' 
комітету професійної спілки ро
бітників -вугільної промисловос
ті будівельного управління трес
ту «'ОлександріїяПуглероізріз», Ша- 
повал Єедюікя Опанасіівна — від 
первинної -організації Ленінської 
Комуністичної Спілки Молоді Ук
раїни будівельного уцравління 
тресту «Олександріявіуглерозріз».

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 146

(Центр — селище Димитрове, 
вул. (Жовтнева, № 17)

Голова окружної виборчої 'Ко
місії Євтухов Григорій Іванович 
— від первинної комуністичної 
організації будівельного управ
ління тресту «Олекса-нідріявугле- 
розріз».

Заступник голови окружної 
вибррч-ої комісії Журавльов Ми
хайло Андрійович — від первин
ної -комуністичної організації бу
дівельного управління тресту 
«Олександрі явіуігл еро-зріз».

Секретар окружної виборчої 
-комісії Соноловська Віра Трохи- 
мів-на — від первинної організа
ції Ленінської Комуністичної 
Спілки Молоді України житлово- 
комунального відділу.

Члени окружної виборчої ко
місії: Дамчук Валентина Заха
рівна — ВІД МІСЦЄіВІО'ГО комітету 
-професійної спілки робітників 
вугільної промисловості будівель
ного управління тресту «Оле<к- 
сандріЯвуглеровріз», Хмель Сте
пан Гаврилович — від місцево
го комітету про-феїаійної спілки 
робітників вугільної проми-сло-вос- 
ті енергомонтажного (управління.

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ(№ 147

(Центр — селище Димитрове, 
вул. Трудових резервів, № 16)

Голова окружної виборчої ко
місії Жеребцов Георгій Гаврило
вич — від первинної комуніс
тичної організації будівельного 
управління «Олеіюсандріявугле- 
розріз».

'Заступник голови окружної 
виборчої комісії Клочко Михайло 
Олексійович — від первинної 
-комуністичної організації буді- 
вельмо-го управління тресту 
« Олександр і-явіу глерозр-із».

Секретар окріужної виборчої 
комісії Соломахіна -Ганна Іванів
на — від первинної організації 
Ленінської Ііоіміуністичної Спілки 
Молоді України будівельного уп
равління тресту «Олеіюсандрія- 
вуглероізріз».

'Члени окружної виборчої ко
місії: Юр’ ева Антоніма Луїк’я- 
ні'вна — івід місцевого комітету 
професійної спілки робітників 
вугільної промисловості будівель
ного управління тресту «Олек- 
сандрііявуглерозріз», Миронченно 
Павло Пилипович — від первин
ної комуністичної організації 
будівельного іупраїв.ііння тресту 
«Олександрі явуїплерозріз».

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ |№ 148

((Центр — (селище Димитрове, 
вул. Жовтнева, № 7) <

Голова окружної виборчої ко
місії Гусев Паївло Іванович —івід 
первинної комуністичної органі
зації -будівельного' управління 
тресту « ОлександріМ'їутлерозріз ».

Заступник голови окружної 
виборчої комісії Маховський 
Олексій Дем’яноівич — від робіт
ників, інженерно - технічних 
працівників і службовців тресту 
«Олекса вдр і яиуглеровріз ».

Секретар окружної виборчої 
комісії Савицьна Ганна Дмит
рівна — В-І)Д місцевого комітету 
професійної спілки робітників 
вугільної промисловості будівель
ного управління тресту «Олек
сандрія® углерозріз».

Члени окружної виборчої ко
місії: Щербина Тетяна Трохи
мі вн« — від первинної організа
ції Ленінської Комуністичної 
Спілки Молоді України будівель
ного управління тресту «Олек
сандрі «вуглерозріз, Овчаренио 
Ганна Іванівна — від первинної 
комуністичної організації буді
вельного управління тресту 
« Олеікеавдріяівугле.ро-зріз ».

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 149

(Центр — селище Димитрове, 
вул. Жовтнева, № 1)

Голоіва (окружної виборчої -ко
місії Коробченно Григорій Лукич
— вед первинної комуністичної 
організації будівельного управ
ління тресту «Олександрія-вугле- 
ро-зріз».

Заступник голови окружної 
■виборчої комісії Білолапотнов 
Дмитро Олексійович — від пер
винної комуністичної організації 
будівельного' упраівліїння тресту 
«Олександр і явугл ерозр із».

Секретар окружної виборчої 
комісії Гаркуша Ві-ра Ісавівна — 
від робітників, інженерно-техніч
них працівників Семенівського 
тресту.

Члени окружної -виборчої ко
місії: Катюженно Іван Карпович
— від місцевого комітету профе
сійної спілки робітників вугіль
ної промисловості енергомонтаж- 
ното- управління, Заволока Марія 
Іванівна — від перівннної орга
нізації Ленінської Комуністичної 
Спілки Молоці України енерго- 
монтажиото управління.

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 150

(Центр — селище Димитрове, 
вул. Трудових резервів, № 4)

Голоіва окріужної виборчої ко
місії Малишевський Георгій Іва
нович — від первинної комуніс
тичної організації Семенівського 
тресту.

Заступник голови юкружн-ої 
виборчої комісії Рвач Бо-рис Хо- 
мич — від пе-рв-иінної комуніс
тичної організації Семенівського 
тресту.

Секретар окружної виборчої 
комісії Шевченко Ніна Семеніївна
— від робітників, інженерно- 
технічних працівників Сеіменіїв- 
-ського тресту.

Члени окружної виборчої -ко
місії: Швець Ніна Захарівна — 
від первинної організації Ленін
ської Комуністичної Спілки -Мо
лоді України Семеніївськоіго трес
ту, Макаренно Григорій Васильо
вич — від місцевого комітету 
професійної спілки робітників 
вугільної промисловості С-еменів- 
сьюото тресту.

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 151

(Центр !— селище Димитрове, 
провулок 8 березня, № 5)

Голова окружної виборчої ко
місії Цепилов Олександр Петро
вич — -від первинної комуністич
ної -організації Семенівського 
тресту..

(Заступник -полони окружної 
виборчої -істміісії Летучий Василь 
Минйвич — івід -иертииніої кому
ністичної організації Семеніївсь
коіго тресту.

Секретар окружної виборчої 
комісії Коваленко Ганна Петрів
на — від робітників, інженерно- 
технічних працівників і служ
бовців Семенівського тресту.

(Закінчення на 5-й стор.).
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Про затвердження складу окружних виборчих комісій по виборах до Олександрійської міської Ради депутатів трудящих
(Закінчення).

Члени окружної виборчої ко
місії: Гриценко Тетяна Миколаїв
на —'від первинної організації 
•Іеншсьюої Комуністичної Спілки 
Молоді України будівельного іуп- 

раівління тресту «Олександрія- 

дутлерозріз», Підплетний Мико- 

іа Олександрович — від первин

ної комуністичної організації бу

дівельного управління тресту 
<<Ю л вдсанп ріяв углертігів ».

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 152 

(Центр ,— селище Димитрове, 
пров. 8 березня, № 2)

Голота окружної виборчої ко
місії Белов Генадій Іванович — 
від первинної комуністичної ор
ганізації управління Семеїгівсь- 
кого тресту.

Заступник голови окружної ви
борчої комісії Лабінсьний Ойек- 
саадр Васильович— від робітни
ків, інженерно - технічних пра
цівників і службовців Семенів- 
СНВОГО тресту.

•Секретар окружної виборчої 
комісії Максимович Тетяна Сер

гіївна — від робітників, інже
нерно-технічних ПраЦІВНИКІВ і 
с.'іужбовців Семенюеького трес
ту.

Члени окружної виборчої ко
місії: Биков Петро Васильович— 
від первинної комуністичної ор
ганізації будівельного, управління 
тресту «Олексшадріявутлероярііз», 
Шульга Ганна Микитівна — від 
місцевого комітету професійної 
спілки робіиникв вугільної про
мисловості будівельного управ
ління тресту «Олотсандріявугле- 
розріз».

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 153

(Центр — селище Димитрове,, 

вул. 8 березня, № 1)

Гадоіва окружної виборчої ко
місії Кучеренко Петро Васильо
вич — івід первинної комуніс
тичної організації будівельного 
управління тресту «Олекеандрія- 
вутлсрозріз».

Заступник голови окружної 
виборчої комісії Сидоренко Гри
горій Михайлович — від робіт
ників, інженерно - технічних 
працівників і службовців Семе- 
нівсикоіго тресту. 

і Секретар окруагної виборчої 
І комісії Хлівна Дар’я Михайлівна 

— під первинної організації 
Ленінської Комуністичної Спілки 
Молоді України Семенівс їдкого 
тресту.

Члени окружної виборчої ко
місії: Іванова Ганна Миновна — 
ВІД «ЦЄВ0ГО комітету професій-1 
ної спілки робітників яугільяої 
промисловості будівельного уп- 
равління тресту «Олексаздріявут- 
леровріз», Донець Трохим Гаври
лович — від перлинної комуніс
тичної організації будівельного 

і управління тресту «Олмасаамрія- 
I вуглерозріз».

* Заступник голови виконкому міськради депутатів трудящих В. СРІБНИЙ. 
Секретар виконкому міськради депутатів трудящих О. МАЛООК.

Про затвердження складу окружних виборчих комісій по виборах 
до Олександрійської районної Ради депутатів трудящих 

, Рішення виконкому Олександрійської райради депутатів трудящих від ЗО грудня 1952 року
На підепайі ст.ст. 37, 3-8 «До- 

ложеіАуіро вибори до обласних, 
окружно, районних, міських, 
сільських, селищних Рад депута
тів трудящих Української РСР», 
затвердити окружні виборчі ко
місії по виборах до Отжсандрій- 
енкої районної Ради депутатів 
трудящих в окладі таких пред
ставників грюмаденких організа
цій і товариств трудящих:

іНОСІВСЬКИЙ

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ Я! 1

Голова окружної виборчої ко
місії Смогоржевсьний Борис Гри
горович — від первинної кому
ністичної організації ко.тгосту 
ім. ІЦорса

Заступник голі яви окружної 
виборчої комісії Авраменко Ва
лентина Павлівна — рід профе
сійної спілки працівників по- 
чіичяйнм і середньої школи Ко- 
сівської середньої школи.

Секретар окружної виборчої 
комісії Бузинник Ганна Прохорів- 
на — від професійної спілки 
працівників початкової і серед
ину школи Катівської семирічної 
школи.

Члени окружної виборчої ко
місії: Цесько Григорій Арсентійо- 
вич — від колгоспників колгоспу 
ж Петровськаго, Войтеико Ганна 
Миколаївна — від робітників та 
службовців Косіївсьїкої зоовет- 
дільниці.

КОСІВСЬКИЙ
* ВИБОРЧИЙ ОКРУГ М 2

Готова окружної виборчо1! ко
місії Нори тьмо Максим Ойдаоан- 
дрович — від первинної кому
ністичної організації колгоспу 
«Жовтень».

Заступник голови окружної 
виборчої комісії Скора Ганна 
Яківна — від професійної спіл
ки працівників споживчого то
вариства Жосівськото сільського 
споживчого товариства.

Секретар окружної виборчої 
комісії Варава Федора Федосіїв- 
На — ®ід професійної спілки 
працівників початкової і серед
ньої шкали Катівської семирічної 
школи.

Члени окружної виборчої ко
місії: Дмитріев Микола Іванович
— від первинної комуністичної 
організації Кетської сільської 
Ради, Шевченко Іван Олексійович
— 'ВІД колгоспників колгоспу 
«Жовтень».

МОСТЯНТИНЮСЬИИЙ 
ВИБОРЧИЙ ОКРУГ М З

Голова окружної виборчої ко
місії Бабенко Микола Гаврилович 
— від первинної комуністичної 
організації колгоспу ш. Енгельса.

Заступник голови окружної 
виборчої комісії Похил Григорій 
Олавсаядрввич — від колгоспни
ків колгоспу ім. Енгельса.

Секретар «кружної виборчої 
комісії Ковальова Надія Кириліч
на — від колігосатникі® колгоспу 
ІМ. Енгельса.

Члени окружної виборчої ко
місії: Танцюра Степан Петрович 
— від дервинн-ої кюуіуністичної П’яного 
організації калошу їм. Етітг.'їв——;
са, Фурлвт Уяяїна Опанакцвна — 
«ід колгоспників колгоспу ім. Ен
гельса.

КОСТЯНТИЖВСЬКИЙ
ВИБОРЧИЙ ОКРУГ )№ 4

іГоиава окружної виборчої ко
місії Кошульно Маїсар Антонович
— від первинної комуністичної 
•організації колгоспу ім. Каліяі- 
на.

Заступник голови «кружної 
виборчої комісії Хріснно Захар 
Васильович — від колгосп
ників колгоспу ім. Калішна.

'Секретар окружної виборчої 
комісії Руденко Марія Андріївна
— вад колгоспний^ колгоспу 
ім. Налініяв.

Члени «кружної виборчої ко
місії: Пономареяио Микола Іович
— від колгоспників колгоспу 
ім. Патніла, Чубенко Марія Сте
панівна — від колгоспників кол
госпу ім. Калініна.

ЛЖАРІВСЬИИЙ 
ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 5

Голова «кружної виборчої ко
місії Шульга Михайло Теренті- 
ЙОВИЧ ---  від професійної спілки
працівників залізничної станції 
Лікаріцка.

Заступник голови «кружної 
виборчої комісії Неймац Василь 
Іванович — від робітників та 
службовців залізничної станції 
Лікарева.

Секретар іокружягої виборчо1! 
комісії Кривенко Віра Григорів
на — 'ВІД 'КОЛГОСПНИКІВ колгоспу 
ім. Нудьонноіго.

Члени «кружної виборчої ко
місії: Рак Наталка Іванівна — 
від колгоспників колгоспу ім. Бу- 
дьониого, Логвин Іван Іванович
— від коитосиників колгоспу 
ім. Будьояяото.

Л КАТІВСЬКИЙ 
ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 6

Голова «кружної виборчої ко
місії Тарасеино Григорій Андрі
йович —ад цервииної комуніс
тичної організації кінното заво
ду.

Заступник голови окружної 
виборчої комісії Треліс Василь 
Степанович — вад професійної 
спіши початкової і середньої 
школи Лікаїрівснкої семирічної 
школи.

Секретар окружної виборчої 
комісії Соліста Ганна Іванівна 
— під робітників та службовців 
кінного заводу.

__и окішжтї диГюрчої ко- 
місії: Кришень Аіяуліна ИйТРІ®-
на — ©ід робітників та служ
бовців кінного заводу, Заболотній 
Федосій Данилович— «ід пер
винної комуністичної організації 
кінно-го заводу.

НЕДОГАРСЬКИЙ
ВИБОРЧИЙ ОНРУГ № 7

Галова «кружної виборчої ко
місії Дементій Петро Олеисійович 
— від пе-іивииної комуністичної 
організації колгоспу ім. 12-річчя 
Жоївшія.

Заступник (голови «кружної 
виборчої ««місії Пухтієиио Мико
ла ІІлатонович — від працівни
ків Недютарсьвото споживчого 
тойарисЦва.

Секретар окружної виборчої 
комісії Хутор’яиова Мелані я Се- 
менішна — від професійної спіл
ки праціівнимв початкової і се
редньої школи Недотарської се
мирічної ІПІЙАІИ.

Члени окружної виборчої ко
місії: Ковбасенко Дмитро Терен- 
ТІЙ'ШВИЧ — вад колгоспників кол
госпу ім. Жданова, Кутова Лідія 
Троїхиімівяа — від колгоспників 
яолгоспу ім. 12-річчя Жовтня.

НЕДОГАРСЬКИЙ 
ВИБОРЧИЙ ОНРУГ № 8

Галова окружної виборчої ко
місії Мізяковський Григорій Іва
нович — .від колгоспників кол
госпу ім. Ладанова.

Заступник голови окріуищої 
виборчої комісії Сафронвнио Сер
гій Іванович — від первинної 
організації Ленінської Комуніс
тичної Спілки Молоді України 
колгоспу імені (Володимира 
Ульянова.

Секретар окружної виборчої 
комісії Сафронвнио Наталка Саф- 
роиівна —'від колгоспників кол
госпу ім. Ждано®».

Члени окружної виборчої ко
місії: Шатравна Ольга Василів
на ---  ВІД колгоспників колгоспу
ім. 12-річчя Жовтня, Бондаренко 
Дмитро Степанович — від кол
госпників колгоспу ім. 12-річчя 
Жовтня.

ЯСИНОВАТСЬИИЙ
ВИБОРЧИЙ ОНРУГ № 9

(Голова окружної виборчої ко
місії Неліпа Архпп Миколайович
— від професійної 'Спілки пра
цівників початково1! і середньої 
ішкоаи Ясиноватської семирічної 
школи.

Заступник голови окружної 
виборчої комісії Авраменко Ак- 
'"ічіішй Ь>т'»іііііиіііч • ні ііц іГііііі 
госпників колгоспу «Комунар».

Секретар окружної виборчої 
комісії Халявченно Клавіія Гри
горівна — від первиипої органі- 
зації Ленінської Комуністичної 
Спілки Молоді України Ясино- 
ватської семирічної школи.

Члени окружної виборчої ко
місії: Мовчан Іван Аівтономович
— від колгоспииків колгоспу 
«Комунар», Остапенко Антоніна 
Саївелівна. — від місцевкому 
профспілки працівників почат
кової і середньої ІПІК’ОЛИ Ясино- 
ватсьїкого дитячого будинку.

БАНДУРІВСЬКИЙ 
ВИБОРЧИЙ ОКРУГ Мі 10

(Голева окружної виборчої ко
місії Срадній Амтан Іванович— 
від первинної комуністичної ор
ганізації коадосигу імені Сталіна.

(Заступник голоіви окружної 
виборчої комісії Колмаз Олексій 
Андрійович — від колгоспників 
колгоспу імоні Сталіна,

Секретар екріужної (виборчої 
комісії Бульба Іван Іванович — 
від колгоспників колгоспу імені 
Сталіна.

Члени окружної виборчої ко
місії: Довгалюн Зюся Миколаївна
— від колгоспників колгоспу 
імені Сталіна, Стовбуненко Па- 
лажка Матвіївні — від кол- 
гоїсиників іюоигоепу імені Статна.

БАНДУРІВСЬКИЙ
ВИБОРЧИЙ ОНРУГ № 11

* '
Голова окружної виборчої 'ко

місії Давніченко Григорій Григо
рович — від первинної комуніс
тичної організації колгоспу імені 
■Сталіна.

Заступник голови окружної 
виборчої комісії Бульба Одарка 
Пилипівна — від колгоспників 
ко.тгоіспу імені Сталіна.

Секретар акружиої виборчої 
комісії Білякова Надія Мики
тівна — від професійної спілки 
'працівників початкової і серед
ньої інколи Бапдіурівсикої серед
ньої школи.

Члени окріужної виборчої ко
місії: Білан Андрій Оліяиович ~- 
■від колтоспників колгоспу імені 
Сталіна, Коваленко Ладкрат Кін
дратович — від колгоспників 
колгоспу імені Статна.

МОРОЗІВСЬИИЙ 
ВИБОРЧИЙ ОНРУГ № 12

Голова окружної виборчої ко
місії Постригань Петро Овромо- 
вич — від первинної комуніс- 
ТИЧі'Кіії (іроизації радгоспу «іЮі- 
м'кгерн».

Заступник голови скруацкії 
виборчої комісії Литвиненко Наі— 
дія Данилівна — від місцевому 
професійної спілки працівників 
цукрової промисладвосч’і буряко
радгоспу «іКоімінтерн».

Согаре.тор окріужноі виборчої 
комісії Грицай Восим Григоро
вич — від професійної спілки 
працівників початкової і серед
ньої школи семирічної школи 
бурякорадгоспу «(Комінтерн».

_ Члени окружної виборчої ко
місії: Дейнега Данило Іванович— 
від первинної комуністичної ор
ганізації радгоспу «Ломінтерн», 
Завіновська Явдоха Семенівна — 
від місцевкому професійної спід
ки працівників цукрової промис
ловості.

МОРОЗІВСЬИИЙ 
ВИБОРЧИЙ ОНРУГ 7Й 13

Голова окружної виборчої ко
місії Борщ Іван Степанович —• 
івід первинної комуністичної ор
ганізації колгоспу «Оборона кра
їни».

Заступник голови окружної 
виборче! камісії Бочкова Марія 
Кирилівща — від вадгоспників 
колгоспу «Оборона країни».

Секретар окружної виборчої 
комісії Шевченко Василь Овмено- 
вич — від первинної організації 
Ленінської Комірнетцчної Спілки 
Молоді України колгоспіу «Оборо
на країни».

Члени окружної виборчої ко
місії: Бондаренко Олексій Федо
рович — від колгоспиикіл кол
госпу «Оборона країни», Чабан 
Домна Іванівна — від первинної 
організації Ленінської Комуніс
тичної Спілки Молоці колгоспу 
«Оборона країни».

(Закінчення на 6-й стор.).
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•

Про затвердження складу окружних виборчих комісій по виборах до Олександрійської районної Ради депутатів трудящих
(Закінчення).

ПРОТОПОПІВСЬНИЙ 
ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 14

Голоіва окружної виборчої ко
місії Бондарєв Борис Григороівич 
—івід професійної спілки почат
кової і середньої школи Прото- 
попівської середньої школи.

Заступник голови окружної 
виборчої комісії Мележик Дмитро 
Андрійович — від професійної 
спілки робітників залізничного 
транспорту залізничної станції 
КорИСТІВКИ.

Секретар окружної виборчої 
комісії Ткач Ольга Оеліїверстівнв 
—від професійної спілки праців
ників початкової і середньої шко
ли Протоіпошвської середньої 
школи.

Члени окружної виборчої ко
місії: Чайка Григорій Микитович 
— від колгоспників колгоспу 
імені Леніна, Кушнір 'Ніна Федо
рівна — від професійної спілки 
працівників початкової і серед
ньої ШКОЛИ ПрОТООИвЕВСЬКОЇ 
редньої школи.

ПРОТОПОПІВСЬНИЙ

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 15

Голова окружної виборчої ко
місії Краснікоа Микола Трохи- 
мович — від первинної комуніс
тичної організації Прстопопівсь- 
кої сільської Ради.

Заступник голови окружної 
■виборчої комісії Скичко Варвара 
Максимівна — від колгоспників 
колгоспу імені Леніна.

Секретар окружної виборчої 
комісії Жилін «Федір Андрійович 
— від колгоспників колгоспу 
імені Леніна. «“іг-іяг- '■-•■«'V

•Члени окружної ввд 
місії' Ю

се-

ТПа Тпмофіїв-
від професійної 

працівників державних
- - Одександрійсьііміго

лівша — від колгоспників кол
госпу ім. 18 в’їзду ВКІІ(б).

Члени «кружної виборчої ко
місії: Лебідь Михайла Назарович 
—від професійної сігілки праців
ників початкової і середньої шко
ли Войніївськото дитячого будин
ку, Кругленко Василь Васильович 
— від колгоспників- колгоспу 
ім 18 з'їзду ВКЛ(б),

ВОЙНІВСЬНИЙ 

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 18

•Голова окріужної виборчої ко
місії Корпусенио Омельян Мефо- 
дійоївич — від колгоспників кол
госпу ім. 18 з’їзду ВїШ(б).

Заступник голови окружної 
виборчої комісії Білецька Віра 
Федорівна — ній професійної 
•спілки працівників- початкової і 
середньої (школи Войнівської се
редньої школи.

Секретар окружної виборчої 
комісії Кулик Іван Васильович— 
івзд професійної спілки початко
вої і середньої школи Войнівсь
кої середньої школи.

•Члени окружної виборчої ко
місії: Рябченко Явдоха Іванівна 
—від професійної спілки почат
кової і середньої школи Войніїв- 
сьїкоіго дитячого будинку, Сбор- 
щик Катерина Філюнівна — від 
професійної спілки працівників 
початкової і середньої школи 
Бойківського дитячого будинку.

БЕРЕГІВСЬКИЙ

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 19

■Голова окружної виборчої ко
місії Горбенко Федір Минович— 
ВІІД КОЛГОСПНИКІВ КОЛГОСПУ «За

повіт Леніна».
Заступник голови окружної 

виборчої комісії Єгоров Овсій Іла- 
рІ0№Ш1ГЧ — від колгоспників 
колгоспу «Заповіт Леніна».ЕТИцЦЛХВ*' » "’пкииімі иіпіпп//,

піТлки І Окретар окружної виборчої 
установ | комісії Кабаченко Людмила Кири- 

. Гзіівна -— івад колгоспників
ндрій Пилипович —• 

від колгоспників колгоспу імені 
Леніна.

ПРОТОПОПІВСЬНИЙ

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 16

•Голінна окружної виборчої ко
місії Ьугайченко Леонід Опана- 
санич — від колгоспників кол
госпу імені Леніна.

Заступник голови окружної 
виборчої комісії Кононов Микола 
Герасимович — від колгослникіїв 
колгоспу імені Леніна.

Секретар окружної виборчої 
комісії Бобошко Дмитро Васильо
вич — від працівників Протюпо- 
піївського споживчого- поівариства.

Члени окружної виборчої ко
місії: Андреева Тетяна Андронів- 
■на — від професійної спілки 
Фінбанківсьїких працівників 

Олександрійського району, Лотар 
Варвара Семеиівна — від вол- 
го'Сіпннків колгоспу імені Леніна.

ВОЙНІВСЬНИЙ

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 17

Голова окружної виборчої ко
місії Фіртич Антон Васильович 
— 'ВІД колгоспників колгоспу 
ім. 18 з’їзду ВКП(б).

•Заступник голови окружної 
виборчої комісії Кругляк Лідія 
Карпівна —Івід професійної спіл
ки праціївникіїв цючачікойої і се
редньої писали Бойківського ди
тячого будинку.

Секретар окружної виборчої 
комісії Дубоввнко Раїеа Лук’я-

кол- 
го'Иііу «Заповіт Леніна».

Члени окружної виборчої ко
місії: Матвіець Василь Якович— 
від колгоспників колгоспу «Запо
віт Леніна», Дудник Федора Фе
дорівна — від колгосмникі® кол
госпу «Заповіт Леніна».

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 20

■Еолова окружної виборчої ко
місії Погрібний Марко Степано
вич — від первинної комуніс
тичної організації Во рипи ленсь
кої сільської Ради.

Заступник голови окружної 
•виборчої комісії Копистка Микола 
Денисюївич — від колгоспників 
колгоспу ім. Ворошилова.

Секретар окружної 
комісії Матюша Клавдія 
на — від професійної 
працівників початкової 
ньої школи Вюрошилойської 
редньої школи.

Члени окружної виборчої ко
місії: Куцелощенко Ганна Трохи- 
мівна — від колгоспників кол
госпу ім. Ворії’шиліова, Корніенно 
Христя Степанівна — від пер
винної комуністичної організації 
Вормлилонської сільської Ради.

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ

ВИБОРЧИЙ ОНРУГ № 21

■Голова окружної виборчої ко
місії Кузнецов Іван Михайлович 
— ВІД первинної КОМУНІСТИЧНОЇ 
організації Ворошиловської сіль
ської Ради.

Виборчої 
Фецотів- 

спілки 
і серед- 

ее-

і

Заступник голови окружної 
виборчої комісії Проценко Федір 
Антонович — від професійної 
спілки працівників МТС та зем- 
органів Олександрійського держ- 
нлемрибпункту.

Секретар окружної виборчої 
коойсії Самойленно Марія Макси
мівна — від професійної спілки 
працівників початкової і серед
ньої школи Ворошиловської се
редньої ШКОЛИ.

Члени окружної виборчої ко
місії: Щербина Опанаю Леонтійо- 
вич — від колгоспників колгос
пу імені Сталіна, Максимова 
Ганна бвтейівна — від колгосп
ників колгоспу імені Сталіна.

ДІВОЧЕПІЛЬСЬНИИ

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 22

-Голова окружної виборчої ко
місії Волков Степан ГаївфИ.Ю'вцч 
— від колгоспників колгоспу 
ім. Карла Маркса.

Заступник головп бкружнрї 
виборчої комісії Ткаченко Юхйм 
ХюіМОВИЧ — ВІД колгоспників 
колгоспу, ім. Карла Маркса.

Секретар окружної виборчої 
комісії Юхименко Тетяна Саїве- 
лівна — під колгоспників кол
госпу ім. Карла Маркса.

Члени окружної виборчої ко
місії: Попов Іван Григороівич — 
від колгоспників колгоспу імені 
Карла Маркса, Смоляр Зінаїда 
Михайлівна — від колгоспників 
колгоспу ім. Карла Маркса.

НОВОПИЛИПІВСЬНИЙ

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 23

Голова окружної вибюрчої_ ко
місії Дивляш Іван Маркевич — 
від первинної комуністичної ор
ганізації Нюївонилипівснкої сіль- 
гйтлї РиДЦ.

Заступник голови окружної 
виборчої комісії Матяш Іван Са- 
вельович — від колгоспників 
колгоспу ім. 18 парнконференції.

Секретар окружної виборчої 
комісії Храмцова Тамара Степа
нівна — від професійної спілки 
працівників початкової і серед
ньої школи Ноиопилипіївської се
мирічної школи.

Члени окружної виборчої ко
місії: Бережний ІІорфирій Сергі
йович — від колгоспників кол
госпу ім. 18 партконференції, 
Півень Явдоха Матвіївна — від 
колгоспників колгоспу ім. 18 
партконференції.

НОВОПИЛИПІВСЬКИЙ

ВИБОРЧИЙ ОНРУГ № 24

Голова окружної виборчої ко
місії Уманець Сергій Семенович 
— від первинної комуністичної 
організації колгоспу ім. 18 парт- 
•кюнференції.

Заступник голови «кружної 
.виборчої комісії Усенко Петро 
Мелентійович — від колгоспни
ків колгоспу ім. 18 партконфе
ренції.

Секретар «кружної виборчої 
комісії Шукаева Валентина Гри
горівна — від професійної спіл
ки працівників початкової і се
редньої ШКОЛИ НоїВОПИЛИПІВіСЬКОЇ 
семирічної школи.

Члени окружної виборчої ЮОМІ- 
ісії: Шишньова 1Іалажкл Іванів
на — ВІД КОїЛГОСПНИКІВ 'КОЛГОСПУ 
ім. 18 партконференції, Гаража 
Саівва Юхимович — від колгосп
ників колгоспу ім. 18 парпкон- 
ференції.

ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 25

•Голова окружної виборчої ко
місії Корлюк Надія Іларіонівна 
— від іПерВИИН'ОЇ комуністич- 
ної організації Звенигородської 
сільської Ради.

Заступник голови окріужної 
■виборчої комісії. Невкрита Тетя
на Михайлівна — від професій
ної спілки працівників початко
вої і середньої школи Звениго- 
родської семирічної ШКОЛИ.

Секретар окружної виборчої 
комісії Іващенко Йосип Сергійо
вич — від професійної спілки 
працівників початкової і серед
ньої школи Звенигородської се
мирічної школи.

Члени окружної виборчої ко
місії: Криворучко Катерина Іва
нівна — від професійної спілки 
працівників початкоївої і серед
ньої ніколи Звенигородської се
мирічної школи, Сокур Ганна 
Іванівна—від професійної спіл
ки працівників початкової і се
редньої школи Звенигородської 
семирічійої школи.

ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ

ВИБОРЧИЙ ОНРУГ № 26

Голова окружної виборчої ко
місії БІлова Варвара Тимофїівна 
— від первинної комуністичної 
організації колгоспу «Шлях до 
соціалізму».

Заступник голови окружної 
виборчої комісії Шаповал Іван

Голова виконкому райради

БК—00601.

Петрович — ВІД КОЛГОСПНИКІВ 

колгоспу «Шлях до соціалізму».
Секретар окружної виборчої 

■комісії Бондаренко Іван Дмитро
вич — ВОД КОЛГОСПНИКІВ колгос
пу «Шлях до соціалізму».

Члени окружної виборчої ко
місії: Горбаченко Тіла Григорів
на — вад колгоспників 
«Шлях до соціалізму», 
КлаІвЦія Іванівна — від місце: 
го комітету профспілки 
никіїв початкової а середньої шюо- 
ли Звенигородської семирічної 
школи.

МАРТОІВАНІВСЬНИИ

ВИБОРЧИЙ ОНРУГ № 27

■Голова окружної виборчої ко
місії Федоренко Яків Гаврилович 
— від первинної комуністичної 
організації 'колгоспу «Шлях п« 
кюм^нйму».

Заступник голови «кружної 
виборчої комісії Федоренно Марії).'! 
РоДіонівна — від колгоспників 
КОЛГОСПУ «Шлях 'ІДО комунізму».

Секретар окружної виборчої- 
■комісії Якина Віра Поліурпівна 
—від професійної слігмч лопат
кової і середньої шкосг» Марно- 
•іванівсьюої вечірньої середньої 
школи робітничої молодгі.

Члени окружної виборчої ко
місії: Федоренно Антон Данило
вич — від колгоспників колгоспу 
«Шлях до комунізму», Янина 
Сомин Опанасович — від кол
госпників колгоспу- «Г'^р до 
комунізму».

колгоспу
Бордюг

!Вр- 
ігращівЧ

депутатів трудящих

0. ЖУРАВЛЬОВ. ,

Секретар виконкзму райради депутатів трудящих

0. ШУЛЬГА.

ЗМІНА РОКУ 
в нашій країні

ЗМІНА РОКУ 
в капіталістичних 

країнах

— Ось головні директиви, 
якими ти будеш працювати.

Мал. В. Дискова. 
ГТрескліше ТЛРС.

Цей тягар нести далі дове
деться тобі!..

Мал. В. ДІискова. 
Прескліше ’ГАРС.

АМЕРИКАНСЬКІ ТРУЩОБИ
Мільйони американських робіт

ників живуть у труїцобах. не ма
ючи ніякої надії коли-небудь вир
ватися звідти. Навіть за офіціаль
ними даними в самому тільки 
Нью-Йорку налічується 35 тисяч 
жител-трущоб. з яких 10 тисяч

майже розвалилися. В трущобах 
повно щурів і паразитів. Серет 
жителів дуже поширений тубер
кульоз. Житлові умови трудящих 
США чимраз гіршають у зв'язку 
з гонкою озброєнь і дедалі біль
шим зубожінням мас.

Редактор Г. ЛОЗОВИЙ.
Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60.__________________ ________ Зам, № 1. Т. 5.000,
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Поліпшувати підготовку
молодих робітників

По радянській Батьківщині
XIX з’їзд Комуністичної пар

тії Радянського Союзу в дирек
тивах по п’ятому п’ятирічному 
іпланіу визначив завдання нового 
мо'лутаьоіго піднесення народного 
господарства нашої країни. Ус
пішне здійснення цих завдань 
набагато прискорить наш рух 
вперед по шляху від ісющіалізму 
до комунізму.

Невпинний ріст юйсягу вироб- 
ницітва ,в новій п’ятирічці вима
гає ■дальвпоФО збільшення ікіль- 
І^СТІ робітників і службовців в 

^народному господарстві.
'В нашій країні основним дже

релом поповнення радів робітни
чого масу о навчальні заклади 
трудових резервів. XIX в’їзд ЖПРС 
вказує: «Для задоволення зрос
таючих потреб народного госпо
дарства в кваліфікованих кад
рах, особливо, в зв'язку з даль- 
кнм (вшроівадж«шиям у виробниц
тво передової техніки, поліпши
ти якість ПІІДГОТОІВКИ молодих 
кваліфікованих робітників у сис
темі державних трудових резер
вів......

'П'ідмиоіаюою молодих сдеціааіс- 
тів для підприємств нашого міс
та займаються дві гірничопро
мислові школи та училище. До
сить сказати, що лише гірничо
промислова. школа Хї 2 аа остан
ні роки випустила 1155 «квалі- 
фікоіваних мулярів, штукатурів, 
теслярів і столярів. 25 грудня 
минулого рожу закінчено ком
плектування ноївюіго складу уч
нів. З перших днів занять май
стри і (викладачі добиваються пе
ребудови навчального процесу в 
світлі вимог директив XIX пар
тійного з’їзду. Уіважіно слідкуючи 
за івням новим, що народжується 
на підіприєїмствах, ретельно Вив
чаючи досягнення новаторів, во
ни внайомшіять учнів з -новою 
технікою, стахановіськими прийо
мами праці. Практикуються зу
стрічі- новаків з колишніми ви- 
луїсікниками. Днями школу відві
дали колишні учн-і, нині стах-а- 
н-оївці мулярі будівельного уіправг 
лінля Семенівіськоіго тресту -Іван 
Крамар, Андрій Бартиш та Мит- 
роїфан (Горбань. Вони поділилися 
досвідом роботи, розповіли, як 
набуті в школі наївички, знання 
застосовують у своїй повсякден
ній роботі. Такі зустрічі сприя
ють підвищенню рівня наівчаль- 
ніт^ ВИХОВНОГО процесу.

199 -юнаків- і дівчат (Оволоді
вають спеціальностями машиніс
та екскаватора, слюсаря цро-мис- 
дгтяго обладнання,, токаря, кова

Виплата винагород за вислугу років
Ця вугільних підприємствах 

міста-почалась виплата винаго
род за вислугу років.44-'

3.600 карбованців Одержав 
наваловідбійник Григорій Триауб. 
Більше, як по 2 тисячі карбо
ванців видано наваловідбійнику 
Григорію Діброві, прохіднику 
Максиму Унтилоіву, кріпильнику 

ля вільної кожи, іеагеїктроиіваїрю- 
івальника (в іпірничопромисл-оївому 
■училищі. За першу чверть нав
чального рожу ївсй вони мають 
повну успішність по промислово
му навчанню. Тут значно ско
ротились витрати навчального 
часу, поліпшилась виховна робо
та. Регулярно читаються лекції, 
доповіді, працюють технічні гурт
ки та художньої самодіяльності.

За навчання -і виховання під
ростаючого покоління вадпоївсдае 
не лише школа, училище, але й 
базові підприємства. На жаль, ад
міністрації базових підприємств 
не наїдають цьому питанню ‘на
лежного значення. Наведемо та
кий приклад. Наказом керуючого 
Семеніївським трестом т. Вєлоіва 
базовим підприємствам гірничо- 
,промислової школи № 2 призна
чено будівельно управління. Але, 
незважаючи на це, начальник 
управління т. Овят-ець категорич
но відмовляється приймати уч
нів. Цей чинуша (вважає нака-з 
іза пустий папірець.

Не можна миритися в факта
ми нерацивого ставлення до уч
нів і з боку гоїсподарнтйв рудо- 
'ремонтиого заводу, який о базо
вим підприємством гірничопро
мислового училища. За навчаль
ною програмою тіут проходять 
практику слюсарі по ремонту 
промислового устаткування. Од
на®, за програмою .набувають на- 
івіичіки лише кілька реагіснични- 
ікіїв. Більшість їх або. завантажу
ються другорядною роботою, або 
зовсім не мають її.

іВ механічному цеху (началь
ник т. Бржезинський) не ство
рюють умов для організації ро
бочих місць, де б могли проходи
ти практику учні. Силами учнів 
було розчищено площадку для 
установки 'верстаюіїв. Через кіль
ка днів цю площадау знову за- 
хламили. Внаслідок цього учні 
змушені даремно витрачати доро
гий час.

Господарники базових підпри
ємств повинні прониікнутись по
чуттям (відповідальності за спра
ву підготовки молодих робітни
ків, серйозно ставитись до вико
нання свого обов’язку перед нав
чальними закладами.

Партійні іі комсомольські орга
нізації шкіл трудових резервів 
зобов'язані добиватись невпинно
го підвищення ріння навчально- 
виховної роботи з тим, щоб із 
стін цих навчальних закладів 
вийшли добре іпідготовлеіні, все
бічно .розвинені молоді .кадри.

іБроніслаїву Гячас і іншим гірни
кам шахти № 2-3.

Всього робітникам і інженер
но-технічним працівникам трес
ту «Олександріяівугілля», «Олек- 
савдріявутлерозрсз», «Уирвугле- 
імонтаж» і Семеяіївіськоіго тресту 
буде виплачено, винагород на 
Пічу, яка перевищує 6 мільйоні® 
карбияанпіїв.

Концерт української музики
(В .Мосіківі проходять концерти, 

присвячені музиці 'КОМПОЗИТОРІВ 
союзних і автономних республік. 
23 .грудня відбувся концерт з 
творів українських композиторів. 
У вступному слові кандидат мис
тецтвознавчих наук Л. Данилович 
змалював історію розвилку укра
їнської музики, показав гігант
ський івіплив великої російської 
культури на творчість компози
торі® України.

Державний симфонічний ор
кестр Союзу РСР під керуванням 
диригента заслуженого діяча 
мистецтв УРіОР Миколи Колесси 
виконав симфонію <№ 2 Л. Ре- 
вуцнкоіго, частину з сюїти 
А. Штотареяка «Пам’яті Лесі 
Українки» і увертюру до опери 
українського класика М. Лпсенка 
«Тарас Бульба».

На будівництві Палацу науки
(На всю Москву видно білоісніж- 

НИЙ будинок МюКЖОВІСЬКОТО уні
верситету, який височить на 
Ленінських горах. Рубіновою зір
кою, обрамованою вінком, увін
чаний шпиль величного Палацу 
науки.

Наближається день, коли ти
сячі юнаків і дівчат заповнять 
просторі аудиторії, наукові кабі
нети і лабораторії, музеї, читаль
ні зали і гуртожитки універси
тету. Тут буде все необхідне для 
того, щоб дістати різносторонні 
і іглибоїка знання.

Зараз на будівництві уніївер- 
іситсту йдуть завершальні оздоб
лювальні роботи.

/70 НАШОМУ^ МІСТУ і РАЙОНУ

Нова колгоспна бібліотека
ди послухати лекцію, взяти 
участь в бесіді, читацькій 
конференції.

Часто бібліотека влашто
вує книжкові виставки.

Відпочинок 
вугільників

Понад 1.1ОО робітників, ін
женерно-технічних праців
ників і службовців вугіль
них підприємств Олександ
рії побували в цьому році в 
санаторіях і будинках від
починку Боржомі, Кисловод
ську, Одесі і інших курор
тах країни.

Токар рудоремонтного за
воду Володимир Кубраченко 
провів свою відпустку в са
наторію м. Жданова, слюсар 
електростанції Микола Ко
валенко побував у П'яти
горську.

На придбання путівок рай
ком профспілки вугільників 
витратив біля 600 тисяч кар
бованців.

Індивідуальні 
забудовники

Біля міста і в робітничих 
селищах Перемога, Октябр- 
ське, Димитрове виросли 
сотні нових одноповерхових 
будинків. їх спорудили ін
дивідуальні забудовники.

Нині в місті налічується 
500 трудящих, які займають
ся індивідуальним житло
вим будівництвом. '

Кемеровська область. На шах
ті „Польїсаевская—1“ по-стаханов- 
ському трудиться машиніст ву
гільного комбайна Василь Салеєв. 
Він—прекрасний мисливець і май
же кожного вихідного дня буває 
на полюванні.

На знімку: В. Салеєв на полю
ванні.

ШВИДКОХІДНИЙ ВІТРОДВИГУН
Інженери Харківської станції 

українського інституту механі
зації сільського господарства 
сконструювали новий швидкохід
ний 'вітродвигун для колгоспних 
ферм — «ВУДчІО». Від звичай
них двигунів цього типу він від
різняється великим коефіцієнтом 
використання сили вітру.

Колгоспне село
До Великої Жовтневої со

ціалістичної революції село 
Радьківка було забитим і від
сталим. На 200 жителів при
падала лише одна грамотна 
людина.

Нині колгоспне село Во- 
рошиловку не впізнати. Тут 
споруджено десятки нових 
будинків. На центральній 
вулиці — бібліотека, клуб, 
середня школа.

Ворошиловка — село су
цільної грамотності. Понад 
700 чоловік передплачують

Без відриву В
Сотні молодих робітників 

і робітниць прагнуть без 
відриву від виробництва 
одержати середню освіту.

Гірники тресту „Олександ- 
ріявугілля“ Костянтин Гор
бань, Павло Данько, Іван 

; Цюрюпа, Володимир Ільвов- 
ський та багато інших від
відують вечірню школу ро-

Близько 250 читачів налі 
чується в новій бібліотеці 
села Дівоче Поле. Особливо 
людно тут вечорами, коли 
закінчується трудовий день. 
Колгоспники приходять сю

Звідусіль
В Києві почались заняття на 

п’ятимісячних курсах підвищен
ня кваліфікації передових голів 
колгоспів практиків, які не ма
ють спеціальної сільськогосподар
ської освіти. Такі ж курси орга
нізовані у Харкові і Одесі. Ті, що 
успішно закінчать курси і скла
дуть державний екзамен, діста
нуть звання і диплом агронома.♦

* *
За післявоєнні роки Ів колгос

пах і радгоспах Одеської області 
впроваджено 45 нових сортів 
тра®, зернових і олійних куль
тур. їх впровадження у поєднан
ні з зростанням механізації доз
волило одержати тільки в ниніш
ньому році додатково понад два з 
половиною мільйона центнерів 
озимої пшениці і близько ЦІіВМІЛЬ- 
йона центнерів кукурудзи.

* •» «•
Минуло 50 рожі® з 'Діня засну

вання найстарішого на Україні 
Дніпропетровського технікуму 
залізничного транспорту. Тепер— 
це великий технічний учбо
вий заклад, в якому навчається 
700 юнаків і дівчат. За час сво
го існування технікум випустив 
близько семи тисяч середніх 
командирів транспорту.

*
♦ ♦

Миколаївський обком комсомо
лу організував кінолектор'ій для 
молодих будівників Берхньо-Ін- 
гулецької зрошувальної системи. 
Відбулась перша лекція на тему: 
«Ленінсько - Сталінський комсо
мол — резерв і помічник Кому
ністичної партії».

(РАТАУ).

Ворошиловка
газети і журнали. Щомісяця 
пошта доставляє сюди 10 — 
12 тисяч листів.

Чимало колгоспників одер
жали вищу освіту, стали ін
женерами, лікарями, агро
номами.

Село живе повнокровним 
життям. Тут систематично 
демонструються кінофіль
ми, влаштовуються виступи 
художньої самодіяльності, 
проводяться доповіді, лек
ції, літературні диспути.

виробництва
бітничої молоді. Ці стаханов 
ці уміло поєднують навчан
ня з роботою на вироб
ництві.

В трьох вечірніх школах 
робітничої молоді міста нині 
налічується на ЗО процентів 
учнів більше, ніж в минуло
му році.
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П а р тійне житні я
Вивчення матеріалів XIX з'їзду партії 

в сітці політичної освіти(В

В сітці партійної освіти з 29 
'грудня почалося вивчення 
шеінь та матеріалів XIX 
Комуністичної партії Радянсько
го Союзу і геніальної праці то
вариша ЇЇ. В. 'Сталіна «Еконо
мічні проблеми соціалізму в 
СРСР».

В політшколах і пургках по 
вивченню історії партії основно
го типу періпоню і другого року 
навчання, біографії товариша 
Сталіна та. комсомольських гурт
ках матеріали з’їзду будуть 
роз'яснюватись згідно нової про
грами 'протягом 2'5 занять, до 
■кінця навчального року, в гурт
ках підвищеного типу першого і 
другого року навчання — про
тягом 10 занять. На семінарах і 
в гуртках по вивченню політич
ної економії та економіки про
мислових підприємств СРСР вив
чається геніальний твір ЇЇ. В. 
Сталіна «Економічні проблеми 
соціалізму в СРСР». Для тих, які 
самостійно працюють над вив
ченням цього твору та історич
них документів з’їзду, буде про
читано спеціальний цикл лекцій 
і проведено консультації при 
бібліотеці міськкому партії.

Днями Відділ пропаганди і агі
тації міськкому КП України про
вів семінари пропагандистів, па 
яких ознайомив керівників по- 
літшікіл та пурткіш з новими 
програмами, дав основні мето
дичні вказівки. Але цього ще не 
досить. Всі пропагандисти, готу
ючись до занять, повинні на
самперед самі глибоко засвоїти 
учбовий матеріал, використовува
ти додаткову літературу, наочні 
посібники і з перших днів про
водити заняття на високому ідей
но-теоретичному рівні.

рі- 
з’ЇЗД'У

Секретарям первинних партій
них організацій разом з пропа
гандистами слід подбати про те, 
щоб всі слухачі придбали необ- 
хідау літературу, залучити до 
гуртків новоприбулих їв колекти
ви працівників.

В тих парторганізаціях, де .на 
початку навчального року гурт
ків було організовано мало, а за
раз є достатня кількість бажаю
чих .виївчати матеріали XIX з’їз
ду партії, необхідно створити 
нові гуртки.

Всі консультанти протягом де
кади зобов’язані провести спів
бесіди з комуністами, які займаю
ться політичною самоосвітою і до
помогти їм скласти плани робо
ти відаовідно до нових програм.

Найголовніше тепер в роботі 
пропагандистів, консіультантів, 
лекторіїв та первинних партійних 
організацій полягає в тому, щоб 
забезпечити глибоке вивчення 
твору товариша Сталіна «Еконо
мічні проблеми соціалізму їв 
СРСР» та історичних рішень 
XIX з’їзду партії всіма комуніс
тами, комсомольцями та безпар
тійними активістами.

В лекціях, еиівбесіцах, кон
сультаціях для всіх трудящих 
треба широко роз'яснювати орга
нізуючі і перетворюючі ідеї но
вої сталінської праці, рішення 
та матеріали партійного з’їзду. 
Це піднесе на новпй рівень ідей
но-політичну підготовку чланіщ і 
кандидатів партії, їх авангардну 
роль в колективі, сприятиме по
силенню боєздатності партійних 
організацій у вирішенні завдань 
комуністичного будівництва.

і І. Суховий,
завідуючий відділом пропа
ганди і агітації міськкому 

КП України.

Агітатори на дільницях
Понад 100 агітаторів із числа 

Викладачів і слухачів педагогіч
ного училища проводять серед 
населення масово - політичну 
роботу. Більшість із них працю
ють іна закріплених дільницях 
кілька років.

Шість років підряд Відведе 
жителів будинків 32, 34,
36 по вулиці Жовтневій агітатор 
КОМУНІСТ ІТ. СуЛІМОІВД'. Для своїх 
бесід вона добирав теми, які най
більше цікавлять слухачів, зокре
ма, про сталінські будови комуніз
му, про міжнародне становище, 
про досягнення нашої науки і 
техніки, про новинки художньої 
літератури, про визначні події в 
житті радянськоіго народу.

■Останнім часом вона закінчила 
вивчати з слухачами матеріали 
XIX з’їзду КІІіРС, проВела бесіди 

" І ч*41  чимшхА’АОДЖЦх*'
-- ---- *"  і 'із и'.'і чимі

нофільміїв, нових Вистав, прово
дить читки роману Ажаєва («Да
леко от Моюйвьі».

Непогано працюють агітатори 
тт. Капітанова, Овиридова, Д.о- 
цатко, 'Віялова, Гнида, Спеютор та 
інші.

За листопад і грудень 1952 
року силами агітколективу про
ведено більше 300 бесід і чиггок 
(газет, прочитано допсвздіі на те
ми: «Про міжнародне станови
ще», «Партія Леніна — Сталіна 
в період переходу від соціалізму 
до .комунізму» і інші. Кращими 
доповідачами є тт. (Крайня, Ни- 
китенкО', Бейзер.

Недавно партійна організація 
прсВела семінар, на якому виз
начено завдання агітаторів їв 
період (підготовки і проведення 
■виборів до місцевих Рад депута- 
.0_ •• " І 'Х/4І

-"-гіг ", л ----- “ " '

" І ш41 ) 4 ---- -------

__ _ ___ “ ' і ч*41

Про затвердження складу Окружних 
виборчих комісій по виборах до Кіровоградської 

обласної Ради депутатів трудящих
З рішення виконавчого комітету Кіровоградської обласної Ради 

депутатів трудящих від 28 грудня 1952 року
На підставі іст.ет. (29 і ЗО «'По

ложення про ‘вибори ідо обласних, 
окружних, районних, міських, 
сільських і селищних Рад депу
татів трудящих Української РСР» 
затвердити Окружні виборчі ко
місії по Виборах до Кіровоградсь
кої обласної Ради депутатів тру
дящих у складі таких представ
ників громадських організацій 
тоївариств трудящих:

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ 
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І

'Голова Окружної виборчої ко
місії Кравець Василь Леонтійо- 
івич — (від робітників, інженер
но-технічних працівників і служ
бовців тресту «Олексанідріяв'уг- 
лерюзріз».

Заступник голови Окружної 
виборчої комісії Чумак Василь 
Омелянович — івіід організації 
професійної спілки працівників 
початкової і середньої школи се
редньої школи 4.

Секретар Окружної виборчої 
комісії Стешова (Ганна Іванівна
— від організації професійної 
спілки робітників (вугільної про
мисловості тресту «Олександрія- 
вугілля».

■Члени Окружної виборчої ко
місії:

Любімова Ганна Кириліїв-на — 
від колгоспників колгоспу імені 
Леніна,

Мартинцева Марія Семейівна
— 'від членів іпромисловаї артілі 
«Червона вишивальниця»,

Яцушко Лука Гнатович — івід 
'робітників, 'інженерно' - техніч
них працівників' і службовців 
будівельного 'управління тресту 
«Олексаздріяву глерозріз»,

Шевченко 'Іван Іванович—Від 
первинної організації Ленінської 
Комуністичної Спілки .Молоді Ук
раїни артілі «Червоний тесляр».

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ 
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Толова 'Окружної (виборчої ко
місії Казанова Марія Григорівна* 
—від організації професійної спіл
ки робітників вугільної промис
ловості їм. 'Олександрії.

Заступник (Голови Окружної 
виборчої комісії Костиря Гаврило 
Матвійович — від первинної ко
муністичної організації тресту 
«Олександрі я|в угілля».

Секретар Окружної 
комісії 
— від 
спілки 
міської

виборчої
Бульба 'Євгенія Федорівна 

організації професійної 
медичних працівників 

лікарні 1.
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жителів будинків і№,№ 32, 34, 
36 по вулиці Жовтневій «агітатор 
комуніст т. СулімюВа1. Для своїх 
бесід (вона добирає теми, які най
більше цікавлять слухачів, зокре
ма, про сталінські будови комуніз
му, іпро міжнародне становище, 
про досягнення нашої науки і 
техніки, про новинки художньої 
ліітератіури, про визначні події в 
житні пажяиснкотп інатюгпу.

изжих*.  ..у^ии-іХу-д

І 41 чим аххДІХ»

" і -х*41  чим«ххА^^ДАм*, г, .Д ----

" І 4*41  4им«ххА’А®*2ЯЯ*» “*;*>

- І 4*41  чимахлА^АВДагЖ’-^ /

___ “ “ І 4*41  МимаххАчА®

рсскіу іслдаїми аігіткелеікґг.иву іпрю- 
іведено більше 300 бесід і читск 
газет, (прочитано доповіді на те
ми: «Про міжнародне станови
ще», «Партія Леніна — Сталіна 
в період переходу від соціалізму 
до (Комунізму» і інші. Кращими 
доповідачами в тт. (Крайня, Ни- 
китенко, Бейзер.

Недавно партійна, організація 
пшівела семінао. на якому виз-

Дуднин Ліван Андрійович — 
від організації професійної спіл
ки робітників вугільної промис
ловості автотранспортної контори 
тресту і«О.те.кеа:нігріяїв углерозрі-з ».
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то управління тресту «Олексан- 
дріящумеровріз»,

Бондар (Валентин Григорович 
— Від первинної організації 
Ленінської Комуністичної Спілки 
Молоді України .автотранспортної 
контори СемеїНІВЮЬ'КОІГО тресту.

ВОЙНІВСЬКИЙ
ВИБОРЧИЙ ОНРУГ № 51

(Комуніс- 
У країни

Виборчої
Федорівна

Голова Окружної Виборчої ко
місії Філінов Федіір ІІаналоівич — 
від первинної комуністичної ор
ганізації Олександрійської бри
кетної фабрики.

Заступник толоіви Окружної 
виборчої комісії Зуєва Валенти
на 'Василівна — від первинної 
організації Ленінської 
тпчної Спілки Молоді 
теплоелектростанції.

Секретар Окружної
(Комісії Доценно Софія
— від первинної .Комуністичної 
організації гірничопромислової 
школи і№ 3.

Члени Окружної виборчої ко
місії:

Шаболтас Борис Борисович — 
•'від організації професійної спіл
ки робітників вугільної промис
ловості Байдакіївіського Вугільно
го розрізу,

Могильний Олександр Васильо
вич — івід первинної організації 
добровільного товариства сприян
ня армії, авіації і флоту 
(ДТСААФ) Байіакі'вського •вугіль
ного 'розрізу,

Радієвоька Олена Олександрів
на — від організації професій
ної спілки робітннкіїв вугільної 
промисловості цегельного заводу 
№ 1 ,

Тараненко Іван Іванович — 
від організації професійної спіл
ки 'робітників вугільної промис
ловості шахти № 2-3.
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Голова Окружної виборчої 'ко
місії Бєлова Меланія МироніВна 
—Від 'робітників, інженерно-тех
нічних працівників 'і службовців 
Сеіменіївськоіго тресту.

Заступник голови Окружної 
виборчої комісії Закохайло Віктор 
Панасович — від первинної ®о- 
муністичної організації авто- 
транісіпортнюї контори Сеченііївсь- 
коїго тресту.

Секретар Окружної Виборчої 
комйї Слизько Надія Іванівна— 
від організації професійної спіл
ки працівників початкової і се
редньої школи середньої школи 
№ ,14.

Члени Окружної виборчої ко-

> ш41 мл«мих*А455Ь2Ж- ’

ТолоІва 'Окружної виборчої ко
місії Остапенно Оіктор Лазареівич 
— (ВІД первинної комуністичної 
організації села ЯсиноВзта.

Заступник голови Окружної 
виборчої комісії Крайній Поліна 
Василівна — івід Олександрійсь
кої районної організації Ленін
ської Комуністичної Спілки Мо
лоді України.

Секретар Окружної (виборчої 
комісії Семеряга Фадосія Гри*«^  
рівна — |від первинної коміуніс- 
■тичної організації районного фі
нансового івідді.ту.

Члени Окружної виборчої ко
місії:

Прохоров Семен Васильович— 
від колгоспників колгоспу імені 
Леніна, Протопопіжької сільради,

Бугрій 'Анатолій Іванович 
від робітників, інженерно - тех? 
нічних працівників та службов
ців Олександрійської машинно- 
тракторної станції,

ФІлоненно Іван Свтіхййоївич — 
від первинної комуністичної ор
ганізації районного комітету 
Комуністичної вартії України,

Новин Ольга Денисівна — від 
організації професійної спілки 
робітників і службовців машин- 
но-тракторних станцій і земель
них органів Користівської ма
шинно-тракторної станції.

ПРОТОПОПІВСЬНИЙ
ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 52

іГолова Окружної виборчої ко
місії Попов Іван Іванович — Від > 
первинної комуністичної органі
зації іКо'ристівської машинно- 
траісторної станції.

Заступник голови Окружної 
виборчої комісії Кобець Галина 
Семенівна — йід первинної орга
нізації Ленінської (Комуністичної 
Спілки Молоді України Протопо- 
піївської середньої школи.

м

Секретар Окружної Виборчої 
комісії Жук Федора Юхимівна— 
(від організації професійної спіл
ки працівників транспорту стан
ції іКориістіІвка.

Члени Окружної виборчої ко
місії:

Кононова Наталія Петрівна — 
(ВІЛ ІКОДГОСІІІНИКІВ КОДІГОСЦУ «єні
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Заступник голови Окружної 

виборчої коміїйї Закохайло Віктор 
Панасович — від первинної ко
муністичної організації авто- 
трансіпортної контори іСеменііІвсь- 
к«го тресту.

Секретар Окружної виборчої 
комісії Слизько Надія (Іванівна— 
(від організації професійної спіл
ки іпраціївникііїв початкової і се- 
.лл/чггггт лї ітггітлл пг» ЛЛЛЛ.ДІТ1ЗДГ Лії 1П».ЛіТТГГ

—івід 'Організації професійної спіл
ки робітників вугільної промис
ловості їм. Олександрії.

Заступник (Голови Окружної 
виборчої комісії Костиря Гаврило 
Матвійович — від первинної ко
муністичної організації тресту 
«Олександрі яВ угілля».

Секретар Окружної виборчої 
комісії Бульба Євгенія Федорівна
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Семенівна — івіід первинної орга
нізації Ленінської (Комуністичної 
Спілки Молоді України Протодо- 
півської ісередньої школи.

Секретар Окружної Виборчої 
комісії Жук Федора Юхимівна— 
Від організації професійної спіл
ки працівників транспорту стан
ції (КористіВіка.

Члени іОкпужної виборчої ІКО-
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Новий етап на шляху до комунізму
☆ ☆ ☆

За п'ятиріччя виробництво 
чавуну зросте на 76 проц. і 
сталі—на 62 проц.

До нового піднесення 
соціалістичної індустрії

П'ята сталінська п’ятирічка—
п'ятирічка дальшого могутнього 
ні іди евени я соціалістичної про
мисловості. Рівень промислового
виробництва до кінця і19і55 роїкіу 
підвищиться, приблизно, на 70 
ілроц. проти рівня '1950 рожу, 
валова продукція промисловості 

. перевищить довоєнний рівень у 
три рази.

За 35 років наша країна до
сягла такого промислового про
гресу, для досягнення якого' ка
піталістичним країнам потрійні 
буди століття. Якщо С-РСР за 
роки 'Радянської влади збільшив 
своє промиепоіве виробництво в 
■39 раз, то Англії на збільшення 
промислового виробництва їв 
стільки ж раїз потрібно було 162 
роки.

У директивах XIX з’їзду пар
тії особлива увага приділяєть
ся дальшому розвиткові промис
ловості, що виробляє засоби ви
робництва, збільшенню випуску 
продукції і розширенню потуж
ностей металургійної, нафтової, 
вугільної промисловості.

Основою нового могутнього 
■технічного прогресу, дальшого 
технічного переозброєння про
мисловості, транспорту, сільсько
го господарства і будівельної ін
дустрії о машинобудування.

Найважливіше завдання ма
шинобудування — повне забез
печення устаткуванням елек
тричних станцій, підприємств 
чорної і кольорової металургії, 
заводів по переробці нафти і ви
робництву штучного рідкого па
лива та хімічної промисловості. 
Широко буде розгорнуто вироб
ництво найбільших у світі гід
равлічних і .парових турбін, ге
нераторів, високовольтної апара
тури і різних приладів управлін
ня для великих електростанцій, 
металургійних, нафтопереробних 
і інших заводів.

іЗа п’ятиріччя продукція ма
шинобудування і металообробки 
збільшиться, приблизно', в два
рази.

Здійснюючи вказівку В. І. 
’еніна про те, що «Комунізм — 
Це ч Радянська влада плюс елек- 
трифіїгзд^я №ієї країни», партія 
намічає -«начне розширення по
тужностей існуючих електро
станцій І будішіництво ноівих ве
ликих гідроелектростанцій.

У 1955 р. до лшду діючих 
вступить Куйбишевська ГЕС по
тужністю в 2,1 мільйона кїтед.

1950 1955
За п'ятиріччя видобуток ву

гілля збільшиться на 43 проц.

Струм напругою 400 тисяч вольт 
піде на відстань понад 800 кі
лометрів по лінії електропереда
чі в столицю нашої Батьківщи
ни — Москву. Будуть збудовані 
також великі гідроелектростан
ції—Камська, Горьковська, Мін- 
гечаїурська, Усть-Каменогорська 
і інші загальною потужністю в 1 
мільйон 916 тисяч кіловат. Роз
гортається будівництво1 Сталін- 
градської, Каховської, а також 
інших гідроелектростанцій на 
Волзі, Камі, Іртиші.

Значне збільшення енергетич
ної бази і виробництва засобів 
виробництва в новій п'ятирічці 
дасть можливість підвищити ви
пуск продукції леткої і харчо
вої промисловості не менш як на 
70 проц., місцевої промисловос
ті і промислової кооперації, при
близно, на 60 проц. Збільшиться 
випуск бавовняних і шерстяних 
тканин, взуття, цукру піску, 
м’яса, риби, масла тваринного, 
олії і інших предмета® широкого 
споживання.

Велика увага в п’ятирічному 
плані приділяється кращому ви
користанню діючих виробничих 
потужностей. Намічена величез
на програма капітального будів
ництва.

Значно розширюється обсяг 
роботи залізничного', річкового, 
морського, повітряного і автомо
більного транспорту. В 1952 ро
ці приріст перевовок на самих 
тільки залізницях країни дорів
нює всьому річному вантажо- 
оборотові залізниць Англії і Фран
ції разам узятих.

1950 1955
За п'ятиріччя виробництво 

продукції машинобудування 
і металообробки збільшиться, 

приблизно, в два рази.

П'ятий п'ятирічний план 
спрямований на дальше під
несення всіх галузей^народ- 
ного господарства, зростання 
матеріального добробуту, 
охорони здоров'я і культур
ного рівня народу. Цей план 
має величезне міжнародне 
значення. Він сприяє даль
шому розширенню і зміцнен
ню економічного і культур
ного співробітництва Радян
ського Союзу з країнами на
родної демократії, демонст- 

і руючи перед усім світом 
велику життєву силу соціа
лізму, корінні переваги со
ціалістичної системи госпо
дарства перед капіталістич
ною.

Виконання п'ятого п'ятиріч
ного плану буде великим 
кроком уперед по шляху 
розвитку від соціалізму до 
комунізму.

1950 1955
За п'ятиріччя виробництво 

електроенергії збільшиться 
на 80 проц.

Зростання культури і добробуту радянського народу

За п'ятиріччя валовий уро
жай зерна збільшиться на 
40—50 проц.

Сільське господарство в новій 
сталінській п ятирічці

Завдяки колгоспному ладові і 
високому рівневі механізації па
кте соціалістичне землеробство 
стає все більш кваліфікованим і 
дає країні дедалі більше товар
ної продукції. ОРСР міцно закрі
пи® за собою перше місце в світі 
по виробництву пшениці, зали
шивши позаду таких великих 
виробників цієї продовольчої 
культури, як СИПА, Аргентина і 
'Канада.

В п’ятій сталінській п’яти
річці головним завданням в га
лузі сільського господарства і 
далі залишається підвищення 
урожайності всіх сільськогоспо
дарських культур, дальше збіль
шення громадського поголів’я 
худоби при одночасному значно
му зростанні її продуктивності. 
Для задоволення зростаючих по
треб населення в продуктах тва
ринництва директивами ЇЇХ з’їз
ду партії передбачено збільшен
ня виробництва м’яса і сала на 
80—>90 проц., молока — на 45 
—50 проц.

крайових і найбільших промисло
вих центрах, будуть підготовлені 
умови для повного здійснення (В 
наступній п'ятирічці загальної 
середньої освіти (десятирічка) в 
усіх інших містах і сільських 
місцевостях.

З ініціативи товариша Сталіна, 
з метою підвищення соціалістич-

1950 1955
За п'ятиріччя роздрібний 

товарооборот державної і ко
оперативної торгівлі збіль
шиться, приблизно, на 70 проц.

Довести в 1955 р. рівень 
механізації збирання зерно
вих культур і соняшника ком
байнами до 80—90 проц.

Величезне значення для даль
шого піднесення соціалістичного 
сільського господарства, одержан
ня високих і сталих урожаїв має 
успішно здійснюваний в нашій 
країні сталінський план пере
творення природи. В новій п’я
тирічці буде закладено не менш 
як 2,5 мільйона гектарі® поле
захисних лісонасаджень у кол
госпах і радгоспах і близько 2,5 
мільйона гектарів посівів і по
садок державних лісів. Ста
виться першочергове завдан
ня — будівництво зрошуваль
них і обводнювальних сис
тем на базі використання елек
троенергії Куійбишевської гідро
електростанції і в зоні Волго- 
Донсько'го судноплавного каналу 
імені В. І. Леніна. Намічено при
ступити до будівництва зрошу
вальних і обводнювальних сис
тем іу зоні Сталгнградської гід
роелектростанції, Головного Турк
менського, Південно - Українсь
кого і Північно - Кримського ка
налів.

ного виховного значення загаль
ноосвітньої школи і надання 
учням, які закінчують школу, 
вільно вбирати собі професію, на
мічено приступити до здійснен
ня політехнічного навчання в 
середній школі.

Комуністична партія, Радян
ський уряд і особисто товариш 
Сталін проявляють виняткове 
піклування про розвиток науки 
і підвищення її ролі в будівниц
тві комунізму. В новій п’яти
річці має бути підготовлено на
укових і науково-педагогічних 
кадрів, приблизно, в два рази 
більше, ніж у попередній п’яти
річці.

«* * *

Нове могутнє піднесення на
родного господарства в п’ятій 
п’ятирічці забезпечує дальше 
значне зростання матеріального 
добробуту і підвищення культур
ного рівня трудящих.

* Національний доход ОРСР за 
п’ятиріччя збільшиться не менпі 
як на 60 цроїц. Неухильно про
водитиметься дальше зниження 
роздрібних цін на предмети ма
сового споживання. Реальна за
робітна плата робітників і служ
бовці® підвищиться не менш ЯК 
на 35 проц., а прибутки колгосп
ників (у грошевому виразі) зро
стуть не менш як на 40 проц.

У новій п’ятирічці тільки по 
лінії державного будівництва 
будуть збудовані нові жилі бу
динки загальною площею близь
ко 105 мільйонів квадратних 
метрів. Великі роботи передба
чені по впорядкуванню міст і 
робітничих селищ, по будівниц
тву лікарень, дитячих ясел, ди
тячих садків, будинків відпочин
ку, санаторіїв.

До кінця п'ятирічки завер
шиться перехід вад семирічної 
освіти на загальну середню осві
ту (десятирічка) в столицях со
юзних республік, в обласних,

Трудящі нашої країни на осно
ві всенародного соціалістичного 
змагання (успішно виконують 
план другого роїюу п’ятої сталін
ської п’ятирічки. Під мудрим 
керівництвом Комуністичної пар
тії, під проводом великого Сталіна 
радянський народ не пошкодує 
сил, щоіб не тільки виконати, 
але й перевиконати п’ятирічний 
план, зробити новий великий 
крок по шляху до комунізму.

(ШАУ).
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Листи до редакції
Концерти для трудящих

Колектив хіуцожньої іеаімкмда- 
яльиоісті муйу селища Октябрсь- 
ікаго (керівник т. Краіеноїіольсь- 
кий) систематично виступає з 
концертами перед гірниками і 
будівельниками.

(Недавно гуртвівці дали хоро
ший концерт гірникам шахти 
ЇМ 2—3. Співаки виконали (ук
раїнські і російські народні пісні 
та пісні радянських композито
рі®.

Шахтарі тепло івітали групу 
танцюристів, яка майстерно вико
пала молдавський народний та
нець «Юла».

З зддовшвяням прослухали 
туїртіїаціїв в червоному мулку і 
будівельники іуправліиня трестиу
« Олежсайдріяів'углеровріз».
Лише за останні два місяці ми

нулого року ікюлекітйв художньої 
самодіяльності дав для трудящих 
міста помад 10 концертів.

Поновлюючи програму, гурткі®- 
щі іще з більшою наполегливістю 
працюють над удосконаленням 
художньої майстерності.

В. Лях,
працівник будівельного' уп
равління тресту «Олексан- 

дріяївіуґшя».

Читацька конференція
Літературний гурток Бандурів- 

ської середньої школи провів 
читацьку конференцію, присвя
чену життю і діяльності полум’я
ного патріота нашої Батьківщини 
письменника - більшовика Мико
ли Островського.

Виступаючи на конференції, 
учні Каретко', Жотмаїз відзначили 
велику силу нплйвіу образу Лай
ки Кюрчагіна в час Великої Віт
чизняної війни на солдатів Ра
дянської Армії. Учні підкреслю
вали, що наші воїни під час баї® 
за Вітчизну не раз -відчували в 
своїх рядах безстрашного Павкіу

Корчагіна, що ізійшо® з сторінок 
роману «Як гартувалась сталь».

З щирістю і любов’ю говорили 
учні про своє прагнення бути 
такими, як героїчні юраснодонці, 
Зоя іКосмодем’яиська, Олександр 
Матросок і інші, яких запалював 
на подвиги образ Лавки Корчагі- 
на.

Зараз літературний гурток го
туй читацьку конференцію по 
книзі Медаедеіва «Бто йшло под 
іРоІВНО»,

Л. Ляшенко,
завпед Бандурівської серед

ньої школи.

Біля новорічної ялинки
Весело пройшов новорічний 

ранок їв дитячому садку № З 
селища Перемога.

В казково оформленому залі 
стоїть ялинка уквітчана іграш
ками, яскраво освітлена різноко
льоровими вогнями.

Радісні, щаслиіві їдати гірників

Допомог
■Активну участь ® житті се

редньої 'школи № 13 бере бать
ківський комітет .(голова т. При- 
валоів). На своїх засіданнях чле
ни комітету обговорюють питан
ня поліпшення навчально-вихов
ної роботи в школі.

Батьківський 'комітет ціка

Вісті з району МІЖНАРОДНИЙ ОГЛЯД

показали батькам і гостям ново
річний монтаж - концерт.

В своїх піснях діти дякували 
за 0вю« щаіслмвіе дитинство люби
мому Йосифу Вісісаріоновичу 
Сталіну.

3. Оздоба, 
завідуюча дитсадком.

а школі
виться господарськими справами 
школи. Він подав допомогу в 
придбанні деяких матеріалів для 
ремонту приміщення. Сам т. При
валив виготовив і передав школі 
кілька рамок для портреті®.

М. Лашкул, 
івчитель.

ПЕРЕВИКОНАЛИ ПЛАН 

РЕМОНТУ ТРАКТОРІВ

Колектив Олександрійської МіТС, 
змагаючись за дострокове і якісне 
проведення ремонту сільськогос
подарських машин та інвентаря, 
успішно впорався з поставленими 
завданнями. План четвертого 
кварталу ремонту тракторів ви
конано на 118 процентів. Понад 
ізфвДання відремонтовано' б трак
торі®.

----0----
ДОТРИМАЛИ СЛОВА

З честю дотримали свого слова 
доярки артілі імені 18 з’їзду 
БІИІі(б) Віра Паївлюк та Ганна 
Коробка. Працюючи в дві аміни, 
(вони надоїли івіід кожної закріп
леної за ними корови поінаїд 
З.Б00 літрів молока проти 3.500 
літрів за соціалістичним зобов’я
занням. Значно перевиконавши 
планове завдання, доярки одер
жиш в рахунок додаткової опла
ти 3.195 літрів молока.

У 1953 році Віра Паївлюк та 
Гайна Коробка вобоїв’язались до
вести націй на кожну фуражну 
корОДу до 4.000 літрів молока.

----0----
УСПІХИ МЕХАНІЗАТОРІВ

Тракторна бригада Овсія 
Омедьченка, що обслужує кол
госп ім. Жданова, забезпечила 
своіечаїсне і якісне проведення 
всіх сільськогосподарських ро
біт. -Це сприяло одержанню ви
соких урожаїв. З кожного гекта
ра колгоспники зібрали, в серед
ньому по 17,8 центнера зерно
вих.

Крім того, механізатори зеко
номили 1.45'6 кілограмів паль
ного. Цієї кількості вистачить 
для того., щоб зорати понад 50 
гектарів ріллі.

---- 0----
КОЛГОСПИ ■ МІЛЬЙОНЕРИ

За минулий рік сім колгоспів 
району Одержали мільйонні при
бутки. Стали мільйонерами ар
тілі 'імені Сталіна, Баїнцуріївськоа 
сільради, імені Калініна, «Шлях 
до комунізму» та інші.

Тепер кожен четвертий кол
госп району — мільйонер.

Моя мрія здійснюється

Рік нових перемог 
китайського народу

В обстановці величезного полі
тичного і трудового піднесення 
закінчив 1952 рік великий китай
ський народ. Минулий рік був 
для нього, як вказує журнал 
„Шіцзечжіші", роком величезних 
завоювань.

По всьрму Китаю майже пов
ністю завершено аграрну рефор
му. Трудівники села, які не мали 
в недалекому минулому ні кола, 
ні двора, одержали з рук народ
ної влади 47 мільйонів гектарів 
орної землі, робочу худобу і 
сільськогосподарський інвентар, 
насіння, грошову допомогу. В фан- 
зу китайського хлібороба, біля 
порога якої вічно стояла примара 
голодної смерті, прийшов доста
ток, аграрна реформа китайсько
го народу. Феодалізмові, що пану
вав у Китаї понад два тисячоліт
тя і який сковував всі сторони 
життя країни, винесено смертний 
вирок.

1952 рік ознаменований успіш
ним завершенням відбудови на
родного господарства Китаю. Як 
у промисловості, так і в сільсько
му господарстві Китай не тільки 
досяг, але й перевершив найви
щий рівень, який будь-коли існу
вав в його історії. Загальний об
сяг промислової продукції у вар
тісному вираженні зріс більш як 
вдвоє, а продукція сільського гос
подарства зросла в півтора раза. 
В економіці країни державному 
секторові належить вирішальна 
роль. Неухильно підвищується 
матеріальний і культурний рівень 
китайського народу. В два-три і 
більше рази зросли доходи селян. 
Величезного розмаху набрало 
культурне і житлове будівництво.

З висоти своїх величезних до
сягнень новий Китай з впевне
ністю дивиться в майбутнє. 1 січ
ня 1953 року для китайського на
роду було першим днем широко
го економічного будівництва, яке 
перетворить країну з аграрної у 
високорозвннуту індустріальну 
державу. Трудящі Китаю присту
пили до здійснення першого п'яти
річного плану розвитку народного 
господарства.

Досвід минулих років, заявив 
прем'єр Державної адміністратив
ної ради Чжоу Ень-лай, показав, 
„що китайський народ має дос
татньо сил, щоб в умовах про
довження боротьби проти амери
канської агресії і за подання до
помоги Кореї одночасно провади
ти широке планове державне бу
дівництво'1.

Китайський народ, як вказувала 
газета „Женьміньжібао" сповне
ний впевненості, що в новому 
році він доб'ється ще більших ус
піхів. Запорукою тому є висока

політична активність і творча пра
ця народних мас, правильне ке
рівництво Комуністичної партії і 
народного уряду, міцніюча з кож
ним днем братерська дружба з 
СРСР.

Гестапівські методи 
американських властей

Напередодні нового року в Спо
лучених Штатах набрав чинності 
ще один закон фашистського ти
пу. З 24 грудня почав діяти горе
звісний „закон Маккарена-Уолте
ра", який дістав цю назву по іме
ні його авторів — сенатора-мра- 
кобіса Маккарена і реакціонера 
Уолтера, який є членом палати 
представників.

„Закон Маккарена-Уолтера" — 
яскравий зразок найгрубішого по
рушення американськими правите
лями елементарних норм міжна
родного права, цілковитої зневаги 
до національної гідності громадян 
інших держав. За цим законом 
екіпажі всіх іноземних суден і лі
таків, що прибувають у Сполуче
ні Штати, безцеремонно допиту
ватимуться агентами американсь
кої охранки—федерального бюро 
розслідування (ФБР). від кожного 
члена екіпажа агенти ФБР вима
гають давати різні відомості, 
першу чергу, дані про політичні 
переконання, профспілкову належ
ність і т, п, і тільки після того, 
як американська охранка вирі
шить, що допитаний задовольняє 
її вимогам, іноземному морякові 
або льотчикові дозволяється зійти 
на землю.

Гестапівські методи американ
ських властей викликали хвилю 
обурення громадськості в усьому 
світі і особливо в країнах ЗахіДа^' 
ної Європи. Буржуазна голланд
ська газета „Ніве гаагше курант" 
різко заявила: „Ми не повинні 
дозволяти американцям поводити
ся з нами, як їм заманеться". 
Англійська газета „Манчестер 
гардіан" відмічала, що така кри
чуща узаконена сваволя „не в'я
жеться з заявами американців про 
свободу".

Гнівне обурення громадськості 
не могло не позначитись і на по
зиції правлячих кіл західноєвро
пейських країн. Уряди Англії, 
Франції, Голландії, Швеції, Італії 
і ряду інших держав висловили 
Сполученим Штатам офіціальні 
протести.

Демократична преса відмічає, 
що така бурхлива реакція широ
кої громадськості на горезвісний 
закон Маккарена-Уолтера є відоб
раженням зростаючих суперечнос
тей між США та їх партнерами, 
які все більше бажають звільни
тися від американської кабали.

В. Харьков.

Часто, приїжджаючи з села до 
міста Олександрії, я з заздрістю 
дивився на мулярі®, які, вкла
даючи цеглину До' цеглини, спо
рудякували красиве житла для 
трудящих, просторі і світлі шко
ли, культурно - побутові закла
ди.

Стати жівал'іфікоіваниїм муля

рем я давно мріяв. З цією ме
тою подав заяву до Олександрій
ської тіряичоїпріомисілоївої школи 
№ 2.

Дуже зрадів, коли дізнайся, що 
мене зарахували учнем школи. 
Не вагаючись, обрав спеціаль
ність муляра. В дружньому ко
лективі таких щасливих юнаків,

як і я, навчаюсь любимій справі.
У вільний час учні нашої 

школи весело провадять сівоє доз
вілля. Беруть участь в драматич
ному, хоровому та інших гурт
ках, читають книги, слухають 
радіо. В. Пастушенко,

учень гірничопромислової 
школи № 2.

НАУКА і ТЕХНІКА
ФОТОАПАРАТ

Творець всесвітньо відомої 
системи телескопів Д. Д. Мак- 
сутов сконструював оригіналь
ний фотоапарат для фотогра
фування нутрощів шлунка. По 
суті справи це навіть не один, 
а дванадцять фотоапаратів, 
втиснутих всі разом в об'єм, 
що не перевищує розмірів жо
лудя. В цьому ж об'ємі вмі
щується і освітлювач—малень
ка електрична лампочка з 
вольфрамовою ниткою. Апарат 
занурюється в шлунок за до
помогою звичайного гумового 
зонда, що вживається при дос
лідженнях. Через зонд нагні
чується повітря, що роздуває 
шлунок.

... В ШЛУНКУ
Ударом електричного струму 

перегоряє вольфрамова нитка 
освітлювальної лампочки. З'яв
ляється осліплюючий спалах, 
що триває соту долю секунди. 
Дванадцять крихітних фотогра
фічних об'єктивів, направлених 
у всі сторони, провадять одно
часно з'йомку стінок шлунка 
у всіх напрямках. Кожний із 
дванадцяти одержаних знімків 
має на плівці розмір в три мі
ліметри. їх друкують за допо
могою фотозбільшувача або 
дивляться через слабкий мік
роскоп.

Фотографії одержуються ко
льорові. Це особливо полег
шує роботу лікаря-діагноста.

ЦІКАВА ЗНАХІДКА
В лісі поблизу села Красно- 

борського, Архангельської об
ласті, мисливець А. Попов за
бив тетерку. Прийшовши до
дому, мисливець став патрати 
дичину. Розрізаючи шлунок 
птаха, він наткнувся на мета
левий предмет. Це була ма
ленька, тонка, овальної форми 
золота пластинка довжиною не 
більше сантиметра.

Про свою цікаву знахідку 
Попов повідомив в Південне 
відділення Всесоюзного геогра
фічного товариства в Архан
гельську. Де знайшла тетерка 
золоту пластинку — невідомо. 
Не виключена можливість, що 
десь у лісі схований скарб.

БК—00602.

В США проводиться посилена мілітаризація 
учбових закладів.

Кафедра геоГРАБІЖНИЦЬКИХ наук.
Рис. В. Васильєва. Прескліше ТАРС.

Ватікан—найбільший земельний власник Італії
РИМ, (ТАРС). Газета „Темпо" 

указує, що Ватікан має земельну 
власність у розмірі 465 тис. гек
тарів. 40 проц. цих земель розта-

шовані на території, яка вхр^іла 
до минулого століття до ,,-складу 
папської держави, і 60 ^оц. — в 
інших районах. / .

Заступник редактора С, 1Й1РКОТАН,
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22 лютого 1953 року—день 
виборів до місцевих Рад 
депутатів трудящих Україн
ської РСР.

Щодня виконувати план 
з усіх показників

[Минув 1952 рік, рік великих 
завершень, рік видатних пере
мог радянського народу.

Наша країна зробила ще один 
крок вперед до комунізму, внес
ла новий вклад у сііграївіу зміц
нення миру. Шахтарі, металурги, 
нафтовики, залізничники, пра
цівники інших галузей промисло
вості дострокоїво виконали річ
ний план.

Радянські ліОДи багато. зроби
ли, але ще більші завдання стю- 

19.53 році.. Великого про
грамою боротьіби іі перемог з’яв
ляються рішення XIX з’їзду Ко
муністичної партії Радянського 
Союзу, історична промова това
риша Сталіна.

Вступивши в новий рік, тру
дящі з перших йото днів розгор
тають соціалістичне змагання за 
Ідедіроікіойе виконання плану, бе
руть’ на себе підвищені, зобов'я
зання, вишукують і приводять в 
дію додаткові внутрішні резерви 
виробництва.

В минулому році добре иоіира- 
цюівали шахтарі, енергетики, 
брикетним Олександрійської фаб
рики, трудівники заводу «Черво
ний ливарник» і багатьох інших 
■п'ідоривжтв міста. Але не можна 
забувати, що за загальними ус
піхами промисловості Олександрії 
в цілому приховується потала 
робота ряду підприємств, які не 
виконують державних завдань. 
[Внаслідок цьоїто народному гос
подарству ще недодається багато 
продукції. Відстаючи, ці підпри
ємства живуть за рахунок пере
дових.

На окремих фабриках, заводах, 
в промислових артілях міста 
продукція випускається нерівно
мірно, низької якості. Не скрізь 
дбають про підвищення продук
тивності праці- зниження собі
вартості робіт.

Це насамперед стосується 
Байдаввської брикетної фабри
ки, яка в 19*52 році не виконала 
плану, завдала державі великі 
збитки. Директор і головний ін
женер фабрики тт. Філато® і Каїб- 
ризон не забезпечили керівниц
тва підприємством, йшли по лі
нії найменшого опору.

Дивно те, що в тресті «Олек- 
савдріяівугілля» мирились з та
ким станем і тільки днями вжили

—0—

Видання матеріалів до виборів 
у місцеві Ради

ДержіПолітвиДаів УРСР випус
ти® з друку брошури:

'«[Конституція (Основний За
кон) Української Радянської Со
ціалістичної Республіки» тира
жем 200 тисяч примірників ук
раїнською мовою .і 100 тисяч ро
сійською мовою.

«Положення про вибори в об

заходи для зміцнення керівниц
тва фабрикою.

[В числі відсталих опинився і 
Байдаківський 'вуглерозріз. Прав
да, план 1952 року він виконаю, 
але грудневе завдання зірвав. 
Сталося це тому, що начальник 
■вуглерозрізу т. Філоненко і го
ловний інженер т. Артюхоїв зас
покоїлись на успіхах, одержаних 
із попередніх .місяцях, перестали 
глибоко займатись виробництвом.

Погано працюють деревооброб
ні майстерні. її керівники —на
чальник т. Артамоноь і секретар 
партоірганізації т. Левченко' на
саджують штурмівщину, не бо
рються за чітку, планомірну ро
боту.

Великі можливості для вико
нання плаву мали монтажні уп
равління тресту «Увдівуглемон- 
таж». Та ці можливості не ви- 
. користані. В результаті з 7 під
приємств тільки три - справились 
з програмою 1952 раку. І зараз 
бі.тьцгм|^їх продовжують віідста- 
вати.*^^

Причини криються не стільки 
у відсутності технічної докумен
тації і матеріалів, скільки у 
.низькому рівні керівництва діль
ницями, у відсутності ДІЙОВОГО 
соціалістичного змагання, слабо 
поставленій масово - політичній 
роботі серед монтажників.

Тепер, коли ми вступили у 
третій рік п’ятої сталінської п’я
тирічки, завдання полягає в то
му, щоб з перших йолх). днів ви
конувати і перевиконувати план 
з усіх кількісних і якісних по
казників, краще використовува
ти внутрішні резерви, ширше 
впроваджувати передсй методи, 
рішуче усувати недоліки в рої- 
боті.

Господарські, партійні, йроф- 
спілкові і комсомольські органі
зації підприємств Олександрії зо
бов’язані мобілізувати колективи 
на те, щоб день іу день, з декада 
в декаду, з місяця в місяць наро
щувати темпи, рівномірно ви
пускати продукцію. Вони повин
ні по-бойовому очолити 'соціаліс
тичне змагання за виконання 
завдань нової п’ятирічки, не
ухильне збільшення видобутку 
вугілля, 'виробітку брикету, елек
троенергії, високі темпи І ‘ЯКІСТЬ 
будівництва жител.

ласні, окружні, районна, міські, 
сільські і селищні Ради депута
тів трудящих Української РСР». 
Тираж брошури українською мо
вою — 400-тисяч примірників, 
російською мовою — 100 тисяч 
примірників.

(РАТАУ).

З перших днів нового року 
набирати високі темпи роботи

☆

Збільшуємо 
випуск цегли

Новий рік колектив цегельно
го заводу М» 2 зустрів з значни
ми трудовими досягненнями. До- 
даткоіво до 12-місячного плану 
вироблено сотні тисяч штук цег
ли.

На підприємства поліпшилось 
(використання обладнання, підви
щилась продукт ігвність праці ро
бітників.

Самовіддано працюють ван
тажники тт. Кучеренко, Сунько, 
Щедроіва, Анпрсенко. Вони щодня 
виробляють по піївтори-дві нор
ми.

іВиюокі показники має зміна, 
якою керує т. Попов. Вона доби
лась збільшення випуску цегли 
проти норми на 600—700 штук.

Трудівники заводу множать 
трудові перемоги.. Наш колектив 
в новому році доб’ється ще кра
щих успіхів, підвищить всі по
казники в роботі.

Г. Десненко,
голова завкому цегельного 

заводу № 2.

Надпланова 
продукція

іВи дільниці кам’яного кар’єру 
будівельного управління ще до 
Дня Сталінської Конституції ви
конали річний плйін. Вони вида
ли багато продукції додатково, до 
12-місячної програми.

Змагаючись за високі якісні 
показники, колектив значно 
зменшив собівартість видобутку 
каменю і піску.

Чимало робітників виробили 
по пгіівтори річних норми. Най
кращих успіхів досягли бутоломи 
Михайло Бахмацький, Іван 
Скрипка, бурильник Кузьма Пет
ренко та багато інших стаханов- 
ців. Вони щодня виконують зав
дання на 150——200 процентів.

З перших днів нового року ко
лектив взяв високі темпи роботи.

І. Отарашвілі, 
начальник кам’яного кар’єру.

Пожвавлюється робота на
Агітатори агролісомеліоратив

ного технікуму пройели велику 
роботу серед населення по роз’яс
ненню матеріалів XIX з’їзду Ко
муністичної партії Радянського 
Союзу. Домогосподарки добре оз
найомлені з доповідями товари
шів Маленкоіва і Сабурова, з іс
торичними рішеннями з’їзду.

Після опублікування в газетах 
Указу Президії Верховної Ради 
Української РСР про проведення 
(виборів до місцевих Рад депута
тів трудящих пожвавилась робої- 
та на агітпункті. Ми, насампе
ред, подбали про оформленій

По-стахановському працюють котельники рудоремонтного заводу 
т. Єрещеико з напарником т. Горбатим. Вони систематично виконують 
норми на 150-160 процентів.

На знімку: Г. Єрещенко і П. Горбатий за работою.
Фото Г. Танського.

----------------------------------=о

Трудові успіхи
Радісні вісті йдуть про трудо

ві успіхи в перша дай 1953 року 
— З року нової сталінської п’я
тирічки. Колективи багатьох 
підприємств ознаменували нас
тання 1953 року великим ви
робничим піднесенням. Металур
ги Уралу, гірники Узбекистану, 
нафтовики Баку видали в пер
ший день нового року багато 
продукції понад завдання.

З великим виробничим підне
сенням почали працювати в цьо
му році колективи періедоівих 
підприємств столиці України. В 
перший день багато робітників

Перевищують графік
Значними перемогами в труді 

відзначають перші дні нового ро
ву трудівники електростанції 
трест у «Олександаіяву гілля». 
Щодоби виробляється ТИСЯЧІ ЕІ- 
ловат-годин електроенергії понад 
завдання. Цехи випереджають 
графік.

Чітко і злагоджено працюють 
паливно - транспортний цех (на
чальник т. Котляр) та цех сітки 
і підстанції (начальник т. Ка- 
лаішниксів). Ці цехи завоювали 
перехідні Червоні прапори міс
цевкому і дирекції електростанції.

агітпункту наочною агітацією. 
Тут є в достатній кількості ло
зунги, плакати, портрети вели
ких вожді® В. І. Леніна та Й. В. 
Сталіна, керівників партії і уря
ду, необхідна література, газети, 
журнали. Кожного дня за скла
деним графіком тут чергують 
агітатори.

З агітаторами регулярно про
водяться семінари, на яких даю
ться інструктажі, визначаються 
чергові завдання.

За останні дні агітатори про
вели понад 80 бесід з домогос- 
подарвами. зіайомлячн їх і По-

Оп---------------------------------------------------

в новому році
заївкОДІ® «Більшовик», «Ленін
ська кузня», мотоциклетного, 
«Трансеитиал» і інші дали по 
1,5—2 норми кожний.

По - стаханоївсьїкому працюва
ли в перший день нового року 
металурги Півдня. В цей день на 
металургійному заводі імені 
Сталіна в м. Сталіне сталевари 
всіх бригад перевиконали зав
дання. Сталевар комуніст Іван 
Потроїв записав на свій особовий 
рахунок перші 'в цьому році 12 
тонн надпланової сталі.

(РАТАУ).

Колектив підприємства в лис
топаді І Грудні 8ЄЕ0Н0МИВ 10 
ешелонів палива. Закріплюючи 
здобуті успіхи, енергетики по
ставили перед собою завдання— 
добитись ще кращих успіхів. 
Полишпується використання кот- 
лоїаграпатіїв, зменшуються витра
ти електроенергії на власні по
треби, підвищуються якісні по
казники роботи..

В, Ларіоненно,

готова місцевкому електро
станції.

агітпункті
ложенням про вибори, Сталінсь
кою Конституцією, з газетними 
матеріалами.

Добре працюють серед вибор
ців агітатори викладачі техніку
му тт. Дорошенко', Лось, Михай
ло®», студенти тт. Метка, Вищи
па®, Вавилонський та інші. Свої 
бесіди вони насичують фактами 
з місцевого, життя.

З наближенням дня виборів 
посилюється потік виборців до 
агітпункту. Тут вони з’ясовують 
незрозумілі питання, слухають 
лекції, доповіді. Й. Мелешко, 

завідуючий агітцуюЕтом.
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Про утворення виборчих дільниць по виборах до обласної, 
міської і селищних Рад депутатів трудящих

Рішення виконкому Олександрійської міської Ради депутатів трудящих від 3 січня 1953 року
На підставі от. ст. 56, 57, 

58, 61 та 6.2 «Положення про 
вибори до обласних, окружних, 
районних, міських, шьсьеих і 
селищних Ра|д депутатів трудя
щих Української РОР» утворити 
такі виборчі дільниці по виборах 
до обласної, міської 'та 'селищних 
Рад депутаті® трудящих:

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 1

(Центр — вул. Сталіна, при
міщення контори цегельного 

заводу № 2)
Вул. Сталіна (парна сторона) 

ївся та (непарна сторона) від 
вул. Знам’янської до кінця, вул. 
Коїжедуба — вся, вул. Нижче- 
Польова — івіся, вул. М. Остров- 
ськото — вся, вул. Лольоіва — 
від иул. Знам’янсьюої до кінця, 
івіул. Олександрійська — вся, 
вул. Знам’янісьжа — (парна сто
рона), вул. Кар’єрна — вся, 
прощ. іЦеглоікаменярський —весь, 
вул. Щорса — ївся, иул. Круп- 
ської — вся, проїв. М. Островсь- 
коїго — весь, про®. Некрасоїва— 
иеоь, вул. Піонерська — вся, 
сул. Тургенева — вся, про®. 
Тургенєва — весь, івул. Войніїв- 
еьїка — вся.

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 2

(Центр —вул. ХХ-річчя Жовтня, 
приміщення середньої школи 

№ 4)

Вулиці: Енгельса, Берегова, 
Санітарна, Партизанська, банко 
і Ванцетті, іСтаханоіва, Анрі 
Барбюса; провулки: Жовтневий, 
Шевченка, Береговий, Тожтоіго, 
Снаїряйний, Сажо і Ванцетті, 
Енгельса, Будьоннюіго, Мурмансь
кий, Партизанський, Кримський; 
юуи. Шевченка — від початку 
до річки Березівки (обидві сто
рони), вул. Жоівтнеиа — від по
чатку ідо річки Березівки (парна 
сторона), івул. ХХ-річчя Жовтня 
— від початку до аул. Жовтне
вої (обидві сторони), вул. Пет- 
роиського — від початку до 
Ж'ОІВТНеїВЮЇ (обидві сторони), вул. 
Червоноетіуїдентська — від по
чатку до вул. Жовтневої (^обидві 
сторони), площа ім. Кірова — 
(непарна сторона).

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № З

(Центр — вул. Петровсьного, 
приміщення семирічної школи 

№ 3)

(Вулиці: Культурна, Хасанів- 
ська, Чю-нгарська, Некрасива, 
Лєрмонтова, Гоголя, Шкільна, 
0. М-атрос-ова, Приоівра-жна, Де
кабристі®; провулки: Степовий, 
Петрааськото, Білоруський, Кі- 
роіва, Берегівський; вул. Жовт
нева — вад початку до річки 
Березівки (непарна сторона), вул. 
ХХ-річчя Жовтня — 'від вул. 
Жовтневої ІДО- КІНЦЯ (обиІДІВІ СТО- 
роии), вул. Петровськоіго — від 
вул. Жовтневої ДО КІНЦЯ ('Обидві 
сторони), віуй. Червюностудеінт- 
ська — від вул. Жовтневої до 
річки Березівки (обидві сторони), 
площа ім. Кірова (парна сторона), 
залізнична дудка і півкаїзарма 
8-го км.

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 4

(Центр — вул. Нагановича, 
приміщення початкової школи 

№ 9)

Вулиці: Осиіпен», Берейвісь- 
ка; проївіулки: Залізничний, Ка- 
яатенка; вул. Ворошилоіва —від 
будинку № 7 до залізниці (не
парна сторона) та від буд. № 8 
до залізниці (парна сторона), 
вул. Катаноївіича — від початку 
до залізниці (обиІДвіі сторони), вул. 
Пушкіна — від вул. Червоноспу- 
дентської до» залізниці (.непарна 
сторона), йул. Двержинськото — 
від початку до вул. Червонасту- 
де-нтс ькаї (обидві сторони), вул. 
Карла Лібкнехта — від початку 
ІДО вул. ЧерВЮН'ОСТудеНТСЬКОЇ 
(обидві сторони) та ;від вул. Чер- 
вонастудантської до проїв. Соро
ка (парна сторона), вул. 6е- 
машка — всЦ початку де про®. 
Серова (непарна сторона), вул. 
іЕанатенка — від початку до- вул. 
Пушкіна (обидві сторони), вул. 
Червонюстудентська — від річки 
Березівки до -вул. Карла Лібкнех- 
та (обидві сторони) та від вул. 
Карла Лібкнехта до вул. Пушкі
на (непарна сторона), про®. Со
рока (непарна сторона).

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 5

(Центр — вул. Паризької Кому
ни, приміщення гуртожитку ру- 

доремонтного заводу)

Вулиці: Паризької Комуни, 
Заводська, Кукояіівське шосе, Но
ра, Краснодонціів; провулки: Во- 
рЮШІИЛіОВв, Безим’янний, ЗАВОД
СЬКИЙ, Сінний; вул. Воропіисіова
— від залізниці до кінця (обид
ві сторони), віул. Каїганоів'ича — 
від залізниці до кінця (оібадві 
сторони), вул. Пушкіна — від 
залізниці до кінця (обидві сторо
ни), вул. Чапайвіа — від заліз
ниці до кінця (обидві сторони), 
вул. Свердлова — вад залізниці 
до кінця (обидві сторони); жит
лові будинки держа®нои® лісороз
садника, машинно’ - тракторної 
станції, буряк'опункітіу, залізнич
на будка та казарми 9 і 10 км.

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 6 

(Центр — вул. Семашка, при
міщення міської лікарні № 1)

Міська лікарня № 1.

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 7

(Центр — вул. Діброви, примі
щення агролісомеліоративного 

технінуму)

Вулиці: Сталінградська, Арти
лерійське, Бульварна, Садова, 
Лесі Українки; проівулки: Пар
ковий, Чапавва, Землячки, Ко- 
мінітерна, вул. Червоного козац
тва — івіі.1 вул. Каліініна до кін
ця, вул. Фрунзе — від вул. Се
машка до кінця, в-ул. Черівон-оар- 
мійська —- від ®ул. Сеімашка до 
кінця (обидві сторони), вул. Ді
броіви — від вул. Семашка до 
кіпця (обидві сторони), вул. 
Свердлова — иіід вул. Семашка 
до залізниці (обидві сторони, за 
винятком території міської лі
карні А» 1), иул. Першотраївнеіва
— від ®ул. Семашка до кінця 
(обидві: сторони, за винятком те
риторії міської лікарні .№ 1), 
Ійул. Червоностуцентська ■— від 
нул. Карла Лібкнехта до віул. 
Пушкіна (парна сторона), вул. 
Канатеика — від нул. Пушкіна 

до кінця (обидві сторони), вул. 
Семашка — від проїв. Серова до 
кінця (непарна сторона, за ви
нятком території міської лікарні 
іА? 1), вул. Карла Лібкнехта, — 
ІВІІД вул. ЧерІВО’НОЮТудеНІТСЬІЮОЇ до 
кінця (непарна сторона) та вад 
про®. Сербна до кінця (парна сто
рона, за винятком території місь
кої лікарні ■№ 1), вул. Дзержин- 
ського — від вул. Червон-оспу- 
ідентської до кінця (обвдвіі сто
рони), вул. Пушкіна — віїд по
чатку до вул. Червіоностудентсь- 
к-ої (непарна сторона) та -від по
чатку де залізниці (парна сто
рона), вул. Чапаєва — від по
чатку до залізниці (обидві сто
рони); провул. Сєройїа (парна 
сторона), житлоіві будинки 11 
дистанції служби колії та за
лізничної станції Олександрія, 
житлові будинки на площі -імені 
Дзержинськоот.

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 8

(Центр — вул. Діброви, примі
щення педагогічного училища)
Пул. Комунальна —Івіся (обид

ві сторони), иул. М. Борькоіго — 
вся (обидві сторони); провулки: 
Комунальний перший та Кому
нальний другий — :віід початку 
до кінця (обидві сторони), вул. 
Діброви — оиіп початку до вул. 
Семаапіка (непарна -сторона), вул. 
Свердлова — віїд початку дю» »ул. 
Семаипка (обидві сторони), Еул. 
Першотраївінева — від початку 
до вул. Семашка. (обидві сторо
ни), вул. Леніна — від початку 
до иул. Діброіви (обидві сторони), 
вул. Шевченка — від річки Бе
резівки до вул. Діїброіви (обидві 
сторони), віул. Пролетарська — 
йід початку до вул. Діброви 
(обидві сторони), вул. Рови Люк
сембург — від початку до, вул. 
Діброви (обиіДв-і сторони), аул. 
Жовтнева — від річки -Березів
ки до вул. Діброви (обидві сторо
ни), иул. Калініна — ’віід по
чатку до вул. Діїброіви (обидаїі 
сторони), вул. Семашка — ввід 
печатку до ірул. Діброіви (парна 
сторона), віул. Ворошилива — 
будинки АяАг 1, 3, 5, 2, 4 та 6.

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 9

(Центр — вул. Жовтнева, примі
щення контори артілі «Хімпра- 

ця»)
-$улиці: Тельмана (за виня/г- 

кем території будинку інвалідів), 
Дніпровська; проївіулки: Учитель
ський, ЛуначарськоТО, Лободи, 
Калініна, «вул. Червюіното- (козац
тва — вшд нул. Шевченка до- иул. 
Калініна, пул. Луначарськоіго — 
Рід вул. Шевченка до кінця 
(■обидві сторони-), вул. Кірова — 
від вул. Міліцейської до вул. 
Шевченка (обидві сторони), вул. 
Міліцейська — нід вул. Шевчен
ка до вул. Жовтневої (парна сто
рона), площа Революції — між 
вул. Жовтнево® та Військовою, 
Вул. іВійськоІза (парна сторона), 
вул. Шевченка — вад вул. Мілі
цейської до кінця (непарна сто
рона), вул. Пролетарська — ЕЗД 
пул. Міліцейської ДО КІНЦЯ (обид
ві сторони), вул. Жоівігнеївіа — 
ЮІД (Еіул. Міліцейської до КІНЦЯ 
(парна сторона) та вад площі 
іРввюлюції .де кінця (непарна сто
рона), віул. -Калініна — від вул. 
Військової до кінця (обидві сторо
ни).

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 10

(Центр — площа Революції, 
приміщення червоного кутна 

артілі «Червона вишивальниця»)
Площа -Р-еіБіояюції (за. винятком 

частини між вулицями Жоівтіне- 
с-ою та ВійськоРоію), вул. Війсь
кова (непарна сторона), віул. Мі
ліцейська — івід (вул. іІПеївічснка 
цс віул. Жоівтнеівюї (непарна сто
рона), вул. Кірюва — від почат
ку до вул. Пролетарської (обидві 
сторони), вул. Чеірівюіноармійська 
— від вул. Шевченка до- вул. 
Семашка (юбцідіві сторони), вул. 
Діброіви — вйід івул. Шевченка до 
івул. Семашка (парна сторона), 
йул. Рови Люкісембуріг —іваїд вул. 
Діброви де кінця (обиїдиі сторо
ни), вул. Шеівчеика — вод віул. 
Діброіви до вул. Міліцейської (не
парна сторона), вул. Пролетарсь
ка — еііід вул. Діброви до вул. 
Міліцейської (обидві сторони), 
іиул. Жовтнева — вад вул. Дібро
ви до- вул. Міліцейської (парна 
старена) та від вул. Діброіви до- 
площі Реттюції (непарна сторо
на), вул. Каліініна — від вул. 
Дібрсіаи до вул. Фріуїнз-е (обидві 
сторони), вул. (’еімаїшіка — від 
гаїул. Діброви до вул. Фруизе 
(парна сторона), аул. Фрунзе — 
(вад в-ул. Військової до вул. Се
машка, провулки Діброіви та Гас- 
телло.

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 11

(Центр — вул. Нлари Цеткін, 
приміщення червоного кутка 

млина № 2)

іВушиці: Ульянона, Уікраї'Иіська, 
Іілари Цеткін; пробулюк Іінгу- 
лецький; вул. Ч-е-рвюноіго козац
тва — в-іід початку до- вул. Шев
ченка, иул, Іійрюївіа — вад вул. 
Леніна до кінця (обидві сторо-ни), 
вул. Луначарськото — вад по
чатку до івул. Шевченка (обидівіі 
сторони), вул. Міліцейська — 
від початку до віул. Шевченка 
(обидві сторони), аул. Червоно- 
армійська — від початку до’ вул. 
Ш-еівченка (юбиідзі сторони), вул. 
Діброви — віі|д початку до иул. 
Шевченка (обидві сторони), івул. 
Шевченка — 'від віул Діброіви де 
кіпця (парна сторона), вул. 
Леніна — від ®уп. Діброви до 
кінця (обидві сторони), гурто
житки №№ 1, 2, 3, 4, 5 та 6 
житлово - комунального відділу 
тресту «Олеисаіндріїяюутілля» 
(пул. Кі-рова, № 46).

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 12

(Центр — вул. Сталіна, примі
щення середньої школи № 6)

Вулиці: Куйоиш-еївіа. Вище- 
Празька, Красна, Димитроіва, 
К-олігоісПна, Ясельна, Франка; 
проївіулки: Вище-Празький, Бовн- 
іський, Польовий, Лом-опоіДОва, Ра
зіна, Кургаїнсьний, Пугачоїва, Су- 
’віорова, Колгоспний, Франка, Ін- 
гульський; вул. Сталіна — від 
початку до Еул. Знам’ян-ської 
(непарна сторона), ®ул М. Ос- 
троівіськоіго —івід -початку до вул. 
Знам’янськ-Оії (обида'і сторони), 
-нул. ІІольоІда — від початку до 
аул. Знам’їянськ-об.

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 13

(Центр — вул. Тельмана, примі
щення будинку інвалідів)

Будинок інваліда»-

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 14

і (Центр — приміщення нонтори 
залізничного транспорту тресту 

«Олександріявугілля»

Иосьоілоїк Стоірожівка — вули
ці: Котоізіськоіго, Черіниішевіськюїдо, 
Шевченка, Пушкіна, Пархомежа, 
Леніна, Бапка А« 1; житлові бу
динки на території БайЩакйзісько- 
го вуглерозрізу, цегельного заводу 
А? 1 та контори залізничного 
трапспоірту.

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 15

(Центр — селище Октябрське, 
приміщення семирічної школи 

№ 7)

Селище Октябрське — вулиці: 
Острсдаськото, Чайковіськоіго, Оле
га Кошового, Г’Оіголя, Ватутіїна; 
проіаулоїк Шахтарським; вулиця 
Балка № 2; житлові будинки, 
території та їв районі теплогаек-' 
троіотаяції, колишньої сільюько- 
тосіподарськ-оії дільниці, насосної 
станції, «П’ятихатки», вул. Ри
ба ча.

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 16

(Центр — приміщення нлубу 
електростанції)

Селище Верббва Люїаа — вули
ці: Лугоївіа та Будьюнноіго. Сели
ще Перемога (заовражна 'Дільни
ця) — вулиці: Шол'ОїХ'Ова, Тихо- 
мірова, У. ГроМ’Оївюії, Ол-ега Кош-о- 
вюіго, ЗаіоІзражіна, Пось-олкоіва, 
Колгоспна, Зої Космодем’янської, 
Вугільна, Ліви Чайкіної, Кіірово- 
граЦськ-е шосе, (індивідуальні 
житл-сВІ будинки), Менделєєва, 
■Чкалюіва; поісьоілоік шахти № 3— 
вулиці: ІІіроаетарс.ька та Робоча; 
житлове будинки на території та 
їв районі шахти А» 3, код. шахти 
А1 2, управління ікомплектуван- 

’ нія обладнання, дільниці будіївель- 
них робіт, цул. Рибача (неплано
ва), вул. Набережна.

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 17

(Центр — селище Перемога, 
приміщення середньої школи 

№ 13)

Селище Перемога: дроіслект 
«Строителей» (парна сторона) 
®ся, вул. Маяжовісьїкого — від 
проспекту «Строителей» до кін
ця ('Обидві сторони), :ВіуЛ. КІрО- 
воітраідеьіке -шосе — вся, вул. 
Комсомольська — ®с.я (обдай 
сторони), вул. Піонерська — ися 
(обидві сторони), вул. Тодбухі- 

на — вод початку до проспекту 
«Строителей» (обвдбі сторони), 
вуй. Ко'ТЛ’ЯреІВСЬКОІГОї—вся (обвдівб 
сторони), вул. Будьоннюіго —ївшд 
початку до проспекту «Строи
телей» (обидві сторони), вул. 
Шкільна — ві|д початку до- про
спекту «Строителей» (обидві^ 
сторони), вул. Клубна — від по
чатку до проспекту «Строите- 
пей» (обвдві сторони), віул. Чер- 
нишсівс-ькего — вад початку до 
проспекту «Строителей» (обидві 
'сторони); провулки: Ясельний та 
Проточним.

(Закінчення на 3-й стор.).



Вівторок, 6 січня 1953 р. СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР З

Про утворення виборчих дільниць по виборах до обласної, міської і селищних Рад депутатів трудящих
_  (Закінчення).______

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 18 
(Центр ■— селище Перемога, при* 
міщення середньої школи № 10)

Селище Перемога: проспект 
«Строитеїлей» (непарна сторона) 
вся, ®ул. Конєва — вся (обидві 
сторони), віул. Нагарна — вся, 
вул. Некраісюїва — ївся (обидві 
сторони), вул. Маямвіськоіго — 
від початку до проспекту «Стро- 
ителей» (обидві сторони), вул. 
Толбухіна — від проспекту 
«Стрюителей» до кінця (юбидівіі 
сторони), вул. Будьонното —Івад 
проспекту «іСтрюнтелей» до кінця 
(обидві сторони), іЕіул. Шкільна— 
від проспекту «іСтроителей» до 
кінця (обидві сторони), вул. 
Чсрнишевсіькоіго— від проспекту І 

«Строителей» до кінця (обидві 
сторони), вул Бєлінського — №Д 
Вул. Конєївіа до вуя. Нагорної; 
провулки: 0. Матроісова, Серед
ній, Зелений, Польовий, Ремісни
чий, Чернишевського, Гоголя.

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 19 
(Центр — селище Димитрове, 
приміщення середньої школи 

№ 12)
іВул. Зої Космодем’янської (не

парна сторона), івул. Шіверніка 
(тарна сторона), вул. Леніна — 
вся (обидві сторони), аул. Жда- 
нсіза — гаоя (обидві сторони), 
вул. Олега ІЬоопошюіго. — вся 
(обидві сторони), пул. Калініна— 
вся (обидві сторони), вул. 0. Ма- 
тросова — від вул. Жданоіва до 
вул. Зой Коїсмодем’янйької (обид
ві сторони), вул. Люби Шевце

вої — від віул. Ждаїнова до вул. 
Зої Космодем’янської (обидві сто
рони), вул. Димитрова — вад по
чатку до аул. Зой Коюмодем’янсь- 
кої (парна сторона) та від почат
ку до вул. Крупської (непарна 
сторона), вул. Вороапиліова — від 
початку до вул. Калініна обидві 
сторони) та вгід вул. Калініна до 
іьіул. Крупської (парна сторона), 
вул. Сталіна — від початку до 
буд. № 8 (парна сторона) та бу
динки №N1 3 та 5 (непарна сто
рона).

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 20

(Центр — селище Димитрове, 
вул, Димитрова, буд. № 17)

Вул. Тараса Шевченка — вся 
і(оби.і)ві 'сторони), вуя. Кірова — 

вся (обидві сторони), вул. Мак
сима Гарького — «я (обидві 
сторони), про®. Культури—весь 
(обидві сторони), вул. Молотова 
— вся (обидві сторони), вул. 
Карла Маркса — вся (обидві сго- 
рони), вул. Крупської — від по
чатку до кінця (парна сторона) 
та від вул. Ворошилова до кінця 
(непарна сторона), вул. Зої Кос- 
модем’янюької (парна сторона), 
вул. 0. Матросова — івіід вул. 

Зої Космедем’янськоії до, кінця 
(обидві сторони), сул. Люби Шев

цевої — вій вул. Зої Ко'смо- 
дам’янс'Ьїкої до кінця (обидві 
сторони), вул. Чкалова — вся, 
вул. Димитрова — від вул. Зой 

Космодем’янської до кінця (парна 
сторона) та -від вул. Крупської 
до кінця (непарна сторона), вул. 
•Вороапилова — вад буд. № 17 до 
кінця (непарна сторона) та вад 
тул. Крупської до кінця (парна 
сторона), віул. Сталіна — від 
буїд. № 18 до кінця (парна сто
рона).

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 21

(Центр — селище Димитрове, 
приміщення клубу)

Вулиці: Степова, Жовтнева, 
Трудових резервів, Першотрав- 
неіва, Промислова, Олександрій
ська, Шахтарська, Нижня, 
Транспортна, провулок 8 берез
ня, проміплощадка.

Голова виконкому місьної Ради депутатів трудящих Н. ЛУЦЕННО. 
Сенретар виконкому міської Ради депутатів трудящих 0. МАЛООК.

Про утворення виборчих дільниць по виборах до обласної, 
районної та сільських Рад депутатів трудящих

Рішення виконкому Олександрійської районної Ради депутатів трудящих від 3 січня 1953 року
На підставі от.ст. 56, 57, 58, 

59 «Положення про вибори до 
облавних, районних, міських, 
сільських і селищних Рад депу
тате» трудящих Української 
РСР» утворити на території 
іОлеЙ^аидрі&сько'ГО району вибор
чі дільниці спільні для виборів 
до Кіровоградської обласної, 
іОлексаид'рійсьюої районної та 
сільських Рад депутатів трудя
щих:

НОСІВСЬКА 
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ №1 

(Центр — с. Косівка, 
приміщення семирічної школи)

Населені пункти: територія 
іімлтоспіїв ім. Молотова та імені 
Петрове ьікого.

НОСІВСЬКА
_ ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 2 

(Центр — с. Носівка, 
приміщення середньої школи)

Населені пункти: територія 
колгоспів «Жовтень» та імені 
Щорюа.

ЗАНФИРІВСЬКА 
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № З 
(Центр —• с. Занфирівиа, 

приміщення школи)

Населені пункти: ЗанфирМа, 
Вороб'ївка, Воівчий та Чаусіїв.

НОСТЯНТИНІВСЬНА 
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 4

(Центр — с. Олександрівна, 
приміщення школи)

'Насалені пункти: ІКоістянти- 
ніївіка, Доброіполь, ОлександріВка, 
Катериіні'Еіка, Ноївююдок'самдрівка.

ЛІКАРІВСЬКА
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 5 

(Центр — с. Лікарівка, 
приміщення школи)

Населені пункти: Лікарівка, 
’Нвдоолекс.іЇЕіка., станція Лікарів
ка, залізничні будки 304 км., 
іЗОб км., залізничні казарми 
ЗОЇ, 302, 303 км.км., залізнич
ний барак ЗОЇ км.

ЛІКАРІВСЬКА
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 6 

(Центр — хутір Парни, 
приміщення контори кінзаводу)

Населені пункти: Парни та За
поріжжя.

НЕДОГАРСЬКА
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 7 

(Центр — с. Недогарки, 
приміщення шноли)

(Населені пункти: Недогарки, 
ВолюДимиро - Ульяншвіка, Мар’їв- 
ка, Вільний посад та Михайлів
на. ■

ЯСИНОВАТСЬКА 
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 8

(Центр — с. Ясиноватка, при
міщення сільської Ради)

(Населений пункт: вся терито
рія Яісиноватської сільської Ради.

БАНДУРІВСЬКА 
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 9

(Центр — с. Бандурівка, 
приміщення шноли)

(Населені пункти: Бандурівка, 
Ноївюдмитрівка, Оіліївіка, Дружба, 
Ларисівка, залізничний роз’їзд 
322 км., залізничні будки 323, 
324, 327, 328 км. кім., діві буд
ки 329, 330 ВМ4КМ. та залізнич
ні казарми 324 та 326 км.км.

МОРОЗІВСЬКА
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 10

(Центр •— с, Мороеівиа, 
приміщення школи)

Населені пункти: Моровівка, 
Л'упаліївка, Ноївіе життя, селище 
радгоспу «Комінтерн», залізнич
ний роз’їзд Морозівка, залізничні 
будки 331 км., діві будки 334 та 
335 км.км.

ПРОТОПОПІВСЬНА
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 11

(Центр — с. Протопопівка, 
приміщення філії середньої 

шноли)

Територія колгоспу імені 
Леніна.

ПРОТОПОПІВСЬНА 
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ Я: 12

(Центр — с. Протопопівка, 
приміщення середньої школи)
Населені пункти: територія 

колгоспу імені Леніна, залізнич
на станція Користівка, залізнич
ний 3(16, 320 КМ.КМ., подвійна 
залізнична будка 32(1 км., блок
пост 322 км. та житловий буди
нок Користіївіської МТС.

ВОЙНІВСЬНА
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 13

(Центр — с. Войнівна, 
приміщення шноли)

Населені пункти: Войиівка, 
Користіївка, Приютівіка, залізнич
ні будки 319 км., 2, 4, 5 км.км. 
та залізничні казарми 319 км.

БЕРЕЗІВСЬКА
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 14

(Центр — с. Березівка, 
приміщення школи)

Населені пункти: Березівка, 
Федорівна, Новооледсандрівка, 
хутори Шевченківський, Петроїв- 
іський, Берегівський, залізничні 
будки 307, 308, 3(10, 311, 312, 
(313, 315 км.км., залізнична ка
зарма 307 кім та залізничний 
барак 3'12 км.

ВОРОШИЛОВСЬКА
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 15

(Центр — с. Ворошиловка, 
приміщення школи)

'Населені пункти; Ворошиловка
Та Громоклей.

Голова виконкому райради депутатів трудящих 0, ЖУРАВЛЬОВ.

Секретар виконкому райради депутатів трудящих 0. ШУЛЬГА.

Сесія районної Ради депутатів трудящих
Недавно в селі Войніівці від

булась 12 сесія районної Ради 
депутаті® трудящих. Сесія обго
ворила Доповідь (голови Івиконко- 
му районної іРаДи т. Жураівльо- 
ва «Про стан роботи з передови
ками ісільськоіго гоїспюдарства та 
завдання на (1953 рік».

Доповідач відзначив, що вна
слідок поліпшення роботи з пе
редовиками цього року збільши
лась кількість майстрів високих 
урожаїв, (багато трудіннивк® з 
честю виконали свої ісоціалістич-

В передовій статті нашої газе
ти від 14 грудня минулого ро
ку «Державний план — за
кон» критикувалось кершвництво 
швейної фабрики, яке, маючи всі 
М'Оіжлиівюсіті, не забезпечувало ви
конання плану, мирилося з по

ВОРОШИЛОВСЬКА 
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 16 

(Центр — с. Соніно, 
приміщення школи)

Населені пункти: СоїНіно та 
Червона Миколаївка.

ДІВОЧЕПІЛЬСЬКА 
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 17

(Центр — с. Дівоче Поле, 
приміщення контори колгоспу 

ім. Нарла Маркса)

Населені пункти: с. Дівоче 
Поле та Новозолоігзріика.

ЛЕТРОЗАГІРСЬКА 
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 18 

(Центр — с. Трудівна, 
приміщення сільської Ради)
Населені пункти: Трудівка та 

Пстрозаігір’я.

НОВОПИЛИ ПІНСЬКА 
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 19 
(Центр — с. Новопилипівка, 

приміщення клубу колгоспу іме
ні 18 партнонференції)

Населені пункти: Но'вопили- 
ийвка, Озерне, Красне, Слонка- 
'мінь, Мала Березівка та Сургани.

ні зобов'язання. Наполеглива 
праця (всіх хліборобів і особливо 
передовиків ісіоціалістичного зем
леробства сприяла дальшому 
зростанню урожайності колгосп
них ланів і продуктивності тва
ринництва.

'Однак, успіхи були б значно 
кращими, коли б в передовиками 
ісільськоіго господарства проївю- 
Ідилась систематична робота, ко
ли б виконком районної Ради, 
райсільгаспвіддїл, спеціалісти 
сільського господарства та праїв- 

СЛ1ДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ
ріушенням графіку і техноло
гічного процесу. Вказувалось 
також і на те, що на фаб
риці мідсіутня наполеглива бо
ротьба за якість продукції.

Як повідомив редакцію секре
тар партійної організації то®.

ЗВЕНИГОРОДСЬКА
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 20 
(Центр — с. Звенигородка, 

приміщення шноли)
Населені пункти: Звенигород- 

ка, Оленсавдроістепанівка, заліз
ничний роз’їзд Байдакіївка, заліз
ничні будки 13, 18, 20, 21
км-кім. та гуртожиток деревооб
робних майстерень і кам’яного 
кар’єру.

ЗВЕНИГОРОДСЬКА
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 21
(Центр — с. Андріївна, при
міщення контори нолгоспу 

«Шлях до соціалізму»)
Населені пункти: Андаівка, 

П’ятниіюове, Веселий Орел, Мар’я- 
інівка, Коркосоїве, Ноізопетрівіка, 
Степані віка , Шумило, Тарасівка, 
селище іпоївікорадгоіспу.

МАРТОІВАНІВСЬКА 
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 22

(Центр — с. Мартоіванівка, 
приміщення школи)

Населені пункти: Мартоіівані®- 
®а, Семеніівка та Голоївкіївський 
хутір.

ління колгоспів подавали їм по
стійну дійову допомогу.

Про недоліки в роботі з пере
довиками говорив У ІСІПІВІДоповіді 
голова постійно 'діючої сільсько
господарської комісії при викон
комі районної Ради т. Ніиітін та 
товариші, що виступали.

Всього по доповіді 'виступило 
11 чоловік.

Сесія прийняла рішення щодо 
поліпшення роботи з передовика
ми сільського господарства у 
1953 році.

Сепливи’й, факти, наведені в. пе
редовій, відповідають дійсності.

Обговоривши статтю на пар
тійних зборах, комуністи наміти
ли практичні заходи для лікві
дації вказаних недоліків.
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До питання політехнізації в школі ФЕЙЛЕТОН

ПХ з’їед партії иа основі вка
зівок товариша И. В. Ставна, 
даяих в його геїніалшій праці 
«Екошомічні проблеми соціалізму 
:в СРСР», прийняв ірішевіня про 
перехід до поигітехиічиого зав
чання в середній школі.

Не дивлячись на те., що в нав
чальних програмах існує вадіїр- 
■ваявсть від .питань політехніза
ції, вже тепер в окремих школах 
міста й районну ведеться найли- 
жсшия позаклаюиої та позашкіль
ної роботи до життя — вводять
ся елементи політехнічного нав
чання.

Заслуговують уваги цінні по
чинання середніх шкіл .№ 1 та 
Лі 2 міста. Тут питання політех
нічного навчання детально вив
чалось серед вчителів, а також 
обговорено на .засіданнях педаго
гічних рад.

Керівники середньої школи 
№ 1 на педагогічну раду школи 
при обговоренні цього- питання 
запросили директора МТС, дирек
тора школи механізації і пред
ставника автотранспортної кон
тори.

Вчителі, які взяли участь в 
обговоренні питання, вказали на 
недостатню роботу по запровад
женню в школах елементів полі
технізації та на великі можли
вості в цьому шкіл міста і райо
ну, а також внесли свої цінні 
пропозиції.

За останні роки невпізнано 
зросла буравугілкна Олександрія. 
Підприємства оснащуються пер- 
гпоікла'снЮ'Ю технікою. Радгоспи і 
МТС поповнюються складними 
сільськогосподарськими машина
ми. Отже, школи мають всі умо
ви для проведення екскіурсій на 
підприємства, а також в колгос
пи, МТС і радпокупи.

Шляхом екскурсій учні можуть 
ознайомитись з передовими швид
кісними методами роботи при 
споруджеияі жител, з шахтним та 
відкритим способами добування 
■вугілля, а також з процесом його 
брикетування, дізнатись про ро
боту електростанції тощо.

1В колгоспі, МТС та радгоспі 
учні можуть на практиці побачи
ти значення мічурінської агробі
ологічної наїуки, а також озна
йомитись з досвідом майстрі® ви
соких врожаїв та вивчити по
тужну техніку.

Ряд шкіл мають змопу вести 
роботу з учнями старших класів 
по вивченню сільськогосподарсь
кої техніки на базі МТС, школи 
механізації та автотранспортних 
контор, через організацію гурт
ки» готувати трактористів, ком
байнерів та шоферів. Учнів, які 
бажають оволодіти цією оправою, 
багато.

Будівництво в колгоспі
Трудівники бандерівської ар

тілі імені Сталіна (голова прав
ління т. Буйноїв) багато приді
ляють уваги колгоспному будаи- 
ництву. Тільки .в минулому році 
споруджено просторе приміщення 
для великої рогатої хіуДоби і те
лятник.

•Великий план колгоспного бу
дівництва намічено на нинішній 
рік. В центрі села заплановано 
•збудувати клуб на івісйсот місць, 
іприм'іщення для колгоспної кон
тори. Спорудять в цьому році кол
госпники тараж з майстернею, ві
вчарню, зерносховище, свинарник.

Значна частина учнів захоп
люється моделиваиням та кон
струюванням. Здібності їх слід 
розвивати. Для цього необхідно 
в школах створювати технічні 
гуртки юних фізиків, «вмілі ру
ки», авіамоделістів тощо. Треба 
роботу в цих гуртках організува
ти так, щоб вона була для гурт- 
ківця самодіяльною, цікавою. В 
гуртках учні можуть виготовля
ти наочні посібники, прилади 
для демонструваиня та досліді®, 

І за рахунок цього навчальні ка- 
I білети набагато поповняться. З 

цією метою слід уже тепер в 
кожній школі обладнати робочі 
кімнати, забезпечити їх потріб
ними інструментами.

Велику роль їв політехнізації 
відіграють роботи на пришкіль
них дослідних ділянках. Досвід 

; в цьому має середня школа № 6. 
Але в роботі на дослідних ділян
ках в більшості шкіл є багато 
недоліків. Окремі школи досі не 
запровадили на ділянках траво
пільної системи, не встановили 
спостереження за рослинами.

Необхідно організувати шкіль
ні лекторії. Особливу увагу при
ділити читанню циклу лекцій 
по історії вітчизняної техніки, 
про досягнення нашої науки. В 
цьому велику допомогу дасть де
монстрування в кожній школі 
технічних та наукових фільмів.

Не треба думати, що політех
нічне навчання буде здійснюва
тись лише в майстернях, в тех
нічних гуртках шляхом організа
ції екскурсій на підприємство, в 
колгосп, МТС чи в природу. Еле
менти політехнізації слід вводити 
й на уроці, широко використову
ючи наочні посібники. Особливу 
увагу треба приділити викла
данню малювання та креслення. 
Закінчуючи середню школу, уч
ні повинні навчитися читати 
схеми, а також складати їх.

'Окремі керівники шкіл вва
жають, що питання політехніч
ного навчання поки щрдисадусій- 
не і що немає потреби поспішати, 
мовляв, «одержимо вказівки, тоді 
й почнемо запроваджувати еле
менти політехнізації».

Питання політехнічного* нав
чання в школі цікавить шкільні 
педагогічні колективи. Багато з 
них вже давно висловлюють 
думку про те, щоб обговорити це 
питання на міських та районних 
нарадах івчителііів. Міський та 'ра
йонний відділи народної освіти 
повинні прислухатись до вимог 
вчителів і провести такі наради. 
В цьому повинні подати всебічну 
дюпомопу також радянські і пар
тійні організації.

Г. Макаренко.

Будівельники бригади Петра 
Таранеика приступили віже до 
здійснення плану. Мулярі Мит- 
рофан Саівич, Панікратій Кова
ленко, Кузьма Тараненню, Олекса 
Казубенюо закладають фундамент 
піїд приміщення контори і гара
жа. Теслярі Іван Денисежо>, Фе- 
,досій Бульба, Олександр Карет
ний виготовляють для нових бу
дівель вікна, двері та інші дере
в’яні деталі.

На будівельні площадки заво
зиться пісок, камінь, цегла.

Г. Давніченко,
колгоспник.

Промова, яку
Д-абриїй день, Михайло. Івановичу!

Кажуть, що в минулому році ніяких успіхів 
в роботі керованого Вами райкому .вугільників 
не було. Але будемо вгішатиен надією, що* вони 
колись будуть...

Щоправда., Михайло. Івавоівлчу, ,в особистій 
Вашій багатогранній діяльності все ж є досяг
нення. Адже ж про них Ви і згадували у ново
річну ніч, сидячи за хорошим круглим столом, 
отим самим садом, який Ви привласнили, 
забравши додому з бібліотеки райкому профспіл
ки ЕуГІЛЬНИІК'ІІВ.

Пам’ятаємо* Вашу промсіву, коли Ви хлиснули 
висюкоГ.раідусної. Дуже хороша промова. Воїна 
безперечно заслупокіує нашої уваги, та не тільки 
нашої...

«На профспілкових зборах,—юказали Ви,— 
мене часто критикують за те, що я вадірвфвся 
від мас, не знаю пеіредЛиків виробництва, не 
буваю у вибоях, рювріїзаїх, будівельних дільни
цях. Кажуть, що я зовсім ие займаюсь соціаліс
тичним змаіга®н>ям.

Мене обвинувачують в тому, що я втрати® 
почуття нового (а хіі'ба я його коли-небудь маїв), 
кажуть, зб'юрожраітивюя, закриюся ® стінах свого 
кабінету і бачу тільки папірці, папірці...

Деякі (я б сказав, що це заівиснижи) домов
ляються до того, що прямо кажуть мені в очі: 
.«Не голова у нас райкому профспілки нугільни- 
ікііів, а пусте місце».

Як я на це дивлюсь, товариші? Розумієте, все 
воно, звичайно, правильно. Та не наважусь од- 
всірто сказати.

Не вмію працюївшги, 'звільнити треба, давню 
треба мене звільнити, точніше переобрати. В 
трюфелі ла&оівій роботі у мене не того,.. Ну, не то
го... Ось в інших сцраІвах діла ідуть як по маслі.

•Захотіїв окремий будинок — вершники трес
ту «Олексаедріяівугіллія» зразу мені його дали. 
Бачите, вплив на господарників у мене .великий. 
А люди кажуть, що я не фііпура, не господар! 
Ні, господар! Прийшов я, значить, у бібліотеку 
і вирішив для обладнання нової квартири забра
ти диван, стільці і деякі інші... «дрібниці».

Як побачили бібліотекарі, що* замість столі', 
про який вище згадувалось, я поставив збитий 
з поганих ідошок столик, всини. до мене.

— Михайло Івановичу, Михайло Івановичу, 
хіба можна розорювати культурне вюпнище.

А, ви мене вчите, — гукнув я. — Ви 
проти керііївницгіза., підриваєте мій авторитет? 
Дього не потерплю! Подавайте заяви на звіль
нення. І, сказавши це, да.в команду — не
гайно навантажити на машину диван, стіл і 
стільці.

не всі чули...
іМ-да. Захотілось мені в минулому році 

одержати звання, які присвоюють 'вугільникам. 
Поїхав у Семешівіський трест їв учбово-курсовий 
комбінат і кажу начальнику, щось ти, друже, 
зблід. Мабуть, перевтомився. 'Відпочити треба.

— Звичайно, Михайло Івановичу. Але пу
тівки нема.

— Тобі дотмоїжу, товаришу Недесп&мв. І 
ти мені допоможи,—сказав я.— З’явилось у ме
не нестерпне бажання до тарничего звання. Тре
ба тільки папірець, що я закінчи® гірничі кур
си.

—А путіїво'чка буде?—сказав 'він, підмор
гуючи одним оком.

—(Буде, Яково Аінйріїйеюич'у, неодмінно* буде!
Дотім я в анкеті написав, що у мене серед

ня «світа. (а я, по секрету скажу, і 8 класів не 
закінчив), днів ще деякі документи. Зв’язався 
з ким треба і несподівано для себе одержав на- 
каїза з 'міністерства про присвоєння мені зівання, 
хоч в гірничій спраївіі Нічого не тетраю й освіти 
івідпснідаюї не маю. І ось тепер і вислуга років, 
і всі інші блага...

Дехто з підлеглих каже, що я не чесна лю
дина. Та мене це не турбує. Видав якось 6 пу
тівок на бік і повідомив* у республіканський ко
мітет, що їх розбазарив голова шахткому шахти 
№ 2 т. Лежаїикіїн. Ну, йото і зняли за це з ро
боти. Зате хай юса думають, що я принциповий 
працівник, борюсь за екоиоогію державних кош
тів.

*Якдаь влітку ми 'відкривали піонерський та
бір. На п’янку, яку я очолив,витратили біля ти
сячі карбованців. Під моїм безпогаредаім і чуй
ним керівництвом «клали фіктивні акти і спи
сали гроші на будапиадй» нібито вбиралень.

Не буду, товариші, наводити інші фаегл 
родтринькування профспілкових грошей. Часу 
невистачить для їх переліку.

Ось, бачите, товариші, 19'52 рік дарма для 
мене не пройшов.

Якщо мені вдасться і далі керувати райко
мом вугільників, я на перших успіхах не заспо
коюсь, доб’юсь ще кращих. І тоді всі будуть за
здрити, говорячи: були раніш голови райкому, 
та вісі ®они ввдетали від Михайла Івановича. І 
як відстали! 'Вгору Йде, росте, як на дріиаджях, 
преуспіває т. Чебаивнко. Це вірно.

Так вип’ємо ж за моє преіушівання!».
На цьому і закінчилась новоірічіна промова 

Че'баненка, яку ми й поїдаємо в скорюпеиому 
записі.

0. ЛЕРЧИКОВ, 
А. ЇЖАНОВ.

Американці передають 
полонених бійців корейської 

і китайської сторони 
лісинманівцям

ПЕКІН. (ТАРС). Кореспондент 
агентства Сіньхуа повідомив з 
Кесона:

Тепер закінчуються переговори 
між американськими агресорами 
і лісинманівцями про передачу 
всіх військовополонених, що пе
ребувають в американських табо
рах, лісинманівцям. Повідомляючи 
про це, американські агентства 
посилаються на відомості з лісин- 
манівської преси. Деякі лісинма- 
нівські газети твердять, що пере
дача військовополонених вже по
чалась.

Щоб уникнути того, що ці пові
домлення розкрили правду від
носно масового знищення війсь
ковополонених на острові Понган, 
американські агресори виступають 
із спростованнями. Проте вони 
аж ніяк не можуть применшити 
значення фактів.

Незаперечно доведено, що в 
1952 році американці вже пере
дали 38 тисяч військовополонених 
лісинманівцям під приводом так 
званого „звільнення". Згідно з по
казаннями очевидців, які перебу
вають в руках корейських і ки
тайських військ, ці військовопо
лонені (38 тисяч) пізніше були на
сильно направлені в лісинманівсь- 
ку армію.

Факти говорять, що жоден ворог Англії не 
завдавав їй таких ударів і не віднімав у неї части
на за частиною імперію, як це робить її амери
канський „друг".

(Із доповіді Г, М, Маленкова на XIX з'їзді КПРС).

„Друзі“ біля карти

Рис. В. Васильєва. Прескліше ТАРС.

Заступник редактора С. М1РК0ТАН.

Народний суд 1 дільниці міста Олександрії розглядатиме справу 
громадянки Гончаренко Олени Федорівни про розторгнення шлюбу з 
громадянином Гончаренком Петром Петровичем, що проживають в 
місті Олександрії по вул. Нижче-Польовій, буд. № 48.
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виборів до місцевих Рад депутатів 
трудящих Української РСР.

Про затвердження складу дільничних виборчих комісій по виборах 
до обласної, міської і селищних Рад депутатів трудящих

Рішення виконкому Олександрійської міської Ради депутатів трудящих від 6 січня 1953 року
На піїдіставі ст.ст. 65 і 66 

«Полоовеїння про вибори до об
лавних, окружних, районних, 
міських, сільських і селищних 
Рад депутатів трудящих Україн
ської РСР» затвердити 'діль
ничні виборчі КОМІСІЇ спільні по 
вимірах до Кііроївюіградіеьїкої об
ласної, Олексаадрійіеьїкої міської 
і селищних Рад деатутаїТіів трудя
щих в складі таких представни
ків громадських організацій і то
вариств трудящих:

“ЯкЬОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 1

(Центр — вул. Сталіна, примі

щення нонтори цегельного заво
ду № 2)

Голоіва дільничної виборчої 
комісії Кидалов Павло. Лоїпвино- 
вич — від лерізмінної комуніс
тичної організації цегельного 
З’ч^ту К» 2.

'Заступник голюізи дільничної 

виборчої комісії Попов Георгій 
Павлович — від 'пврвиїннюї ко
муністичної організації тресту 
« ОлексаИдріязіугілля».

Секретар дільничної виборчої 
комісії Стрюкова Марія Олек- 
сіаінцріївіна — від місцеївіото комі
тету професійної сайки робітни
ків вугільної промисловості трес- 
т у «Оле®саін|д|рііяівіугі.іля ».

Члени дільничної виборчої ко
місії: Елісавецька Ганна Дмит
рівна — від робітників і етіуж- 
■бюізців .цегельного' заїводу № 2, 
Юр'ева Катерина Лук’яніівна — 
від робітників і службовців від
ділу робітничого постачання 
тресту «'Ол'Єікісіааі|т|ріявіугл‘ероізрі:з», 
Стадник Леонід Павлович — від 
п-ерзиінної організації Ленінської 
Комуністичної Спілки Молода Ук
раїни цегельного заводу № 2, 
Нучеренно Надія Антонівна — 
від міського комітету добровіль
ного товариства Червоного Хрес
та і Червоного Півмісяця цегель
ного заводу Яг 2.

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 2

(Центр — вул. ХХ-річчя Жовт

ня, приміщення середньої шно- 
ли № 4)

іГолйза дільничної виборчої ко
місії Лимар Віктор Олександро
вич — івіід первинної комуніс
тичної організації міського зміїп- 
торігу.

Заступник голови дільничної 
виборчої комісії Додатно Антон 
Сидорович — від робітників і 
службоїзціїв артілі «Чеірзоний 
тесляр».

■Секретар дільничної виборчої 
коайсй Авраменко Валентина Іва
нівна — від роїбітниіюіїв і служ
бовців середньої школи № 4.

Члени дільничної виборчої ко
місії: Пастухова Мотрія Дмитрівна 
— івід місцевого комітету профе
сійної спілки праціївінийіїв почат
кової і середньої школи серед
ньої школи Я» 4, Олефіренко Іван 
Сергійович — від місцевого ко
мітету професійної сшжи робіт

ників вугільної промислоївоісті 
автоітранспортноії контори тресту 
«;Олексатвдрія.зіуіглеро0ірііз», Пуш

кар Максим Омелянович — від 
працівників юридичної консуль
тації, Блошко Подана Яківна — 
від робітників і службоївціїв їдаль
ні № 1 міського зміпгторту.

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № З

(Центр — вул. Петровсьного, 

приміщення семирічної школи 

№ 3)

.Голоіва дільничної виборчої ко
місія ТерентьЕв Пилип Давидо

вим — від первинної комуніс
тичної організації тресту «Укр- 
вуилешонтаїж».

Заступник голови дільничної 
виборчої комісії Нестеров Василь 
Андрійович — від праціївіниікяїв 
семирічної школи № 3.

Секретар ціільничної виборчої 
комісії Сотникова Ганна Охіріміів- 
иа — від місщЬого комітету про
фесійної спілки робітмижііїв ву
гільної промисловості тресту 
« Упрів уігл емюнтаж ».

Члени дільничної виборчої ко
місії: Дробот Лариса Федорівна-^ 

івііц міського комітету добровіль
ного тоїваїристза Червоного Хрес
та. і Червоного Півмісяця, Гура 

Меланін Федорівна — від місце
вого комітету професійної спілки 
працівників початкової і серед
ньої школи семирічної школи 
.V» 3, Пустовойтова Таїся Сергі
ївна. — від первинної організації 
добровільного товариства сприян
ня Радянській Армії, Авіації і 
Флоту тресту «іУкрів'утлемонтаж», 
Заболотний Василь Іванович — 
івід робітників і службоївціїв місь
кого ®і|дділу комунального госпо
дарства, Задорожний Григорій 
Антонович — від первинної ор
ганізації Ленінської Комуніс
тичної Спілки Молоці України 
ремонтно - біуиіївель'Ної контори, 
Водяницьний Олексій Олександро
вич — від первинної комуніс
тичної організації тресту «Уїкр- 1 
вуглеімснтаж».

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 4

(Центр — вул. Кагановича, 

приміщення початкової школи 

№ 9)

Голоіва дільничної виборчої ко
місії Півняк Григорій Давидовим 
— від первинної комуністичної 
організації культосвітнього тех
нікуму.

Заступник голови /дільничної 
виборчої комісії Герасюта Семен 
Ананійсівич — вііц робітників і 
службовців 11 дистанції служби і 
колії.

Секретар дільничної виборчої 
комісії Жиритіева Валентина 
Степанівна — від Місцевого ко
мітету добровільного. тоїзаіриства 
Червоного Хреста і Червоного 
Пі'вмісяця культосвітнього техні
куму.

Члени дільничної виборчої ко
місії: Бенько Анастасія Федорів

на — ,ВІІ|Д місцевого юомітетіу про
фесійної спілки працівників по
чаткової і середньої школи 
культосвітнього технікуму. Ан- 

дреев Олексій Васильович — від 
первинної комуністичної органі
зації 11 дистанції служби колії, 
Ткачов Ілла'ріон Трюхимоівич — 
вііід мбецевого комітету професій
ної спілки .робітників залізнич
ного транспорту, Горбунова Тама
ра Сергіївна — від міського- ко
мітету доброївіільнюіпо' товариства 
Червоного Хреста і Червоного 
Півмісяця, Пацкова Марія Ми

колаївна — ®і|д робітників і 
служібоїзціїв контори живого за
хисту, Стадник Микола Костян
тинович — від міського комітету 
добровільного товариства сцриян- 
ня Радянській Армії, Авіації і 
Флоту.

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 5

(Центр — вул. Паризької Кому- 

ни, приміщення гуртожитку 
рудоремонтного заводу)

/Голова дільничної виборчої ко
місій Бржезинсьний Іван Стаиіс- 
лаївоиич — від первинної (кому
ністичної організації рудоремонт- 
ното заводу.

Заступник голови дільничної 
виборчої комісії Мамренко Гри
горій Проікофійшвич — від робіт
ників і службовців заведу «Чер
воний ливарник».

Секретар дільничної виборчої 
комісії Діброва Людмила Іллічна
— від міського комітету добро
вільного товариства Червоного 
Хреста і Червоного Півмісяця,

Члени дільничної виборчої ко
місії: Горячова Валентина Сергі
ївна — івіед місцевого комітету 
професійної спілки робітників ву
гільної промисловості дудоіре- 
мюнтнюго завю|ду, Нулінич Павло 
Кирилювич — вад первинної ко
муністичної організації руїдоре- 
монтного заводу, Гнатченко Іван 
Григорович — віід міського комі
тету добровільного товариства 
сприяння Радянській Армії, Аві
ації і Флоту, Соколов Володимир 
Семенович — від робітників і 
службовців рудоремонтного заво
ду, Концова Катерина Павлівна
— від заводського комітету про
фесійної спілки робітників ву
гільної прюмиследості рудоремонт- 
ноіго заведу, Поповська Ганна 
Василівна — вад робітників і 
службоївціїв заводу «Червоний 
ливарник».

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 6

(Центр — вул. Семашна, примі

щення місьної лінарні № 1)

Голоіза дільничної виборчої 
комісії Риговська Олександра 
Григорівна — від первинної ко
муністичної організації міської 
лікарні.

Секретар дільничної виборчої 
комісії Міщенко Клаївдія Спири- 
донівна — вія вершинної кому

ністичної організації міської лі
карні № 1.

Члени дільничної виборчої ко
місії: Сухова Антоніма Михайлів
на — від ніісцевюіго комітету 
професійної спілки медичних 
праціівнивдв міської лікарні № 1, 
Горобець Клавція Матвіївна — 
.від медичних працівників місь
кої лікарні № 1, Шостенко Пет
ро Андрійович — від міської лі
карні № 1.

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 7

(Центр — вул. Діброви, примі

щення агролісомеліоративного 

технікуму)

Голева дільничної виборчої ко
місії Пігулович Володимир Олек
сандрович — від первинної ко
муністичної організації агроілі- 
сомелм>раітиівіного технікуму.

Заступник голови дільничної 
виборчої комісії Артамонов Олек
сандр Миколайович — від міс
цевого комітету професійної спіл
ки роїбітниюів вугільної промис
ловості деравоббробних майсте

рень.
Секретар 'дільничної 'виборчої 

комісії Гороховатсьна Наталія 
Федорівна — вії робітників і 
службовців агролісомеліоративно
го технікуму.

Члени дільничної виборчої ко
місії: Зотов Євгеній Федорович— 
ївсд міського комітету добровіль
ного. товариства сприяння Радян
ській Армії, Авіації і Флоту, і 
Півненко Іван Петрович — від 
робітників і службоївціїв дерево
обробних майстерень, Музько Іл
ля Феофаноівич — від міського 
комітету добровільного товарис
тва сприяння Радянській Армії, 
Авіації і Флоту, Тищенко Зинаїда 
Михайлівна — від місцевого ко
мітету професійної спілки робіт
ників (вугільної промисловості де
ревообробних майстерень, Яро

шенко Ганна Леоніїдііївна — від 
первинної організації Ленінської 
Комуністичної Спілки Молоді Ук
раїни агролісомеліоративного тех
нікуму, Черненко Ая Павлівна 
— від первинної оірганізації 
Ленінської Комуністичної Спілки 
Молоді України атро/лісомеліора- 
тивноіго технікуму.

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 8

(Центр — вул. Діброви, примі

щення педагогічного училища)

Голова дільничної виборчої ко
місії Коробченко Олександр Мит- 
рофаноівич — від робітників і 
службовців відділення промбан
ку.

Заступник голови дільничної 
виборчої комісії Лебеденко Леонід 
Григорович — вііід первинної ко
муністичної організації дирекції 
підприємств.

Секретар дільничної виборчої 
комісії Бадюк Олександра Ха.р- 
лаімпіїївна — від членів профе
сійної спілки працівників по

чаткової і середньої школи базо
вої школи.

Члени дільничної виборчої ко
місії: Нуриленко Лілія Миколаїв
на — від первинної оірганізації 
Лені«всьим>ї Комуністичної Спілки 
Молоді України педагогічного 
училища, Мищенко Марія Васи
лівна — .від членів професійної 
спілки працівників початкової і 
середньої школи педагогічного 
училища, Бульба Яікііїв Андрійович
— від первинної організації 
Ленінської Комуністичної Спілки 
Молоці України Олексавдріійської 
ощадної каси, Еременко Лілія 
Іванівна — вад міського, (комітету 
доіб'рсізільного товариства Черво
ного Хреста і Червоного Півмі
сяця, Домов Михайло Григорович
— (від міського комітету добро
вільного товариства сприяння 
Радянській Армії, Авіації і Фло
ту, Шкуренко Павло Федорович
— ві|д первинної організації 
Ленінської Комуністичної Спілки 
Молоді України педагогічного 
училища.

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 9

(Центр — вул. Жовтнева, при

міщення контори артілі 

«Хімпраця»)

Голоіза дільничної виборчої ко
місії Хохлов Пилип Яжимович — 
від первинної комуністичної ор
ганізації міськпрюмкомбінату.

Заступник голови дільничної 
виборчої комісії Малоок Артем 
Андрійович — від місцевого 'Ко
мітету професійної спілки пра
цівників початкової і середньої 
школи середньої школи № 1.

Секретар дільничної виборчої 
комісії Бондаренко Ніна Дмитрів
на — від міського комітету до
бровільного товариства Червоного 
Хреста і Чеірвсиото- Пііамісящія.

Члени дільничної виборчої ко
місії: Іванова Валентина Васи
лівна — від місцевого комітету 
професійної спілки ираціїзників 
міської контори зв’язку, Уколов 

Володимир Афанасійоїзич — від 
членів артілі «Хімпріаця», Гара
нта Дюра Семенівна — від ро
бітників, інженерно - технічних 
праціїзникіїз і службовців швей
ної фабрики, Костичева Ніна Сте
панівна — від медичних праців
ників, Ганжа Павло Семенович— 
від робітників і службоїзців лісо
торгового складу, Логвинов Ми

кола Семенович — вед первин
ної організації Ленінської Кому
ністичної Спілки Молоді Украї
ни артілі «Хімпраця».

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 10

(Центр — площа Революції, при

міщення червоного кутка артілі 
«Червона вишивальниця»)

Голева дільничної виборчої ко
місії Пентешин Олександр Ми

хайлович — від первинної

(Продовження на 2-й стор.).
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Про затвердження складу дільничних виборчих комісій по виборах 
до обласної, міської і селищних Рад депутатів трудящих

(Продовження).

комунІ1с.тичткиї оцдганізац і ї арггіл і 
«Виробник».

Заступник голоіви дільничної 
шибюірчої комісії Дейнекина Мот- 
ря бвсеїівна — 'ві|д, членів прю- 
мислюівюії артілі «Червона виши
вальниця».

Секретар дільничної виборчої 
комісії Стрельцова Меланін Мат
віївна — <ві(д місіцеІВ'Оіго' комітету 
професійної спілки працівників 
початкової і середньої школи се
мирічної шкеди А» 5.

'Члени дільничної виборчої ко
місії: Шульгин 'Василь Гіриігоіро- 
ІВИЧ — ВІД ЧЛСІНІВ ІІ'РОМИСЛСЙОЇ 
артілі «Побада», Ьлинова Зинаї- 
д.а Василівна — івіц перівиїнної 
організації добровільного' това
риства сприяння Раїдяиіській Ар
мії, Авіації і Флоту пекарні ар
тілі «'Виробник», Коренева Флена 
Іванівна — від працівників се
мирічної школи А» 5, Писнун 

Григорій Тимофійоївич — від пер
винної киміунісітичіноії оіргадгізації 
МІСЬКОГО1 віцілу пожежної охоро
ни.

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 11

(Центр — вул. Нлари Цеткін, 

приміщення червоного кутна 
млина № 2)

Бмоіза дільничної виборчої ко
місії Кашуричев Йосип Проігопо- 
'ВИЧ — ІВІІІД робітник® і службов
ців міського івіїддіяу комунального 
госпоцаргаїїва.

Заступник голоіви дільничної 
виборчої комісії Хитренко Євге
ній Григорович — від первинної 
комуністичної організації дар- 
жаївнюіго млина А? 1.

Секретар дільничної виборчої 
комісії Булаєнко Галина Іванів
на — від працівників середньої 
школи А: 2.

Члени дільничної виборчої ко
місії: Нозенко Нація Іванівна — 
від членів професійної спілки ро
бітників. 'вугільної промисловості 
ойтоітрансіперітної контори тресту 
«Уікрівіуглемоінтаж», Г линченно 

Михайло Йосипович — від чле
нів професійної спілки робітни
ків вугільної иромислюївюісті аів- 
тадрашіспоіртіної контори тресту 
«Укірвуглє,монтаж», Жбир Федір 
Петрович — .віід, членів профе
сійної спілки рОбіТНИІКІїВ ІЕІУГІЛЬ- 
ної промисловості аівтоітраиепорт- 
иої кантори тресту «Укрівіугле- 
моиїтаж», Веретюк Анатолій Ва
сильович — від місцеївого комі
тету профееіійініої спілки робітни
ків елеватора і муїкомоільної про
мисловості .двржаївнюго. млина, 
Тимонюк Тетяна. Данилівна — 
від міського комітету добровіль
ного тоїзарисТва Черізоного Хрес
та і Червоного Півмісяця, Івлева 

Марія Якиміївна— 'від перлинної 
комуністичної організації де.р- 
жаївного млина А: 1.

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 12

(Центр — вул. Сталіна, примі

щення середньої школи № 6)

іГиіЛ'Оіза дільничної виборчої ко
місії Меткий Ілля Сидорович — 
піц перлинної комуністичної ор
ганізації середньої школи А» 6.

Заступник голови дільничної 
виборчої комісії Бабич Петро 
ІО.хпмоізич — від робітників, ін
женерно - текініічних працівників 
і елужібоїзцііз Шедсавдрійської аів- 
тотран'СП'Ортін ої контори.

Секретар дільничної виборчої 
комісії Яровая Марія Свргійз'на— 

| від колгоспників артілі імені 
Леніна.

Члени дільничної виборчої ко
місії: Чуприна Доіріа Іванівна — 
в:ц членів професійної спілки 
працівників початкової і серед
ньої школи середньої школи А? 6, 
Краснов Іван Юрійович — він 
місцюїзого комітету професійної 
спілки іграціївіникіїз пючаткоіВ'ОЇ і 
середньої школи середньої школи 
А» 6, Мурзина Софія Дмитрівна
— від членів професійної спілки 
рсбітн ик:® івугізьної промдаслоївос - 
ті тресту «Оліеіюсашцр'і'ЯІзутасроз- 
рііз», Кременецький іВо.ТОІДИМІІр 
Максимович — він 'робітників і 
службсівціїв забійного пункту.

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 13

(Центр — вул. Тельмана, примі

щення будинку інвалідів)

Голова дільничної виборчої ко
місії Хлименков Віктор Михайло- 
ІВИЧ — ВІД ПіерІЗИННОЇ комун іс- 
тичнюї організації 'міського вадпі- 
лу соціального забезпечення.

Секретар дільничної виборчої 
комісії Тищенко Ганна Сам'й- 
ліів'на — ®іід працівників 'будин
ку ініваліЦіів.

Члени дільничної .виборчої ко
місії: Чубаров іВоиіоцимпр Ми
хайлович — ВІЇД підопічних бу
динку інвалідів, Волков Семен 
Єп'іфаіносвич — від підопічних 
буЦинікіу ійвалінів, Скирдов Пет
ро Анцр'ііЙОІВИЧ — від підопічних 
будинку інваліідів.

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ N°. 14

(Центр •— приміщення нонтори 

залізничного транспорту тресту 
«Олександріявугілля»)

'ГолоІза дільничної виборчої ко
місії Філоненко Микола Васильо
вич — від первинної комуністич
ної організації Байдакіівіськіого 
едглеірозрівіу.

Заступник голоіви дільничної 
виборчої комісії Песиголовець 

Георгій Антсноівич — він -місце
вого комітету професійної спілки 
робітниікіз вугільної цромисло- 
.вості контри залізничного тран
спорту.

Секретар - дільничної виборчої 
комісії Федоренно Ганна Редіо- 
ніізіна — від робітників, інженер
но - технічних працівників’ і 
службовців 'Байдак іівського віуг- 
леройрізу.

Члени дільничної виборчої ко
міції: Ященко Петро Іванович— 
в’ц первинної організації 'добро
вільного тютриеїтіза сприяння 
РіаЦян'сьїкіій Армії, Авіації і Фло
ту цегельного заівоЦу № 1, Гри- 

зан Поліна Сидорівна—(від шахт
ного' комітету професійної спілки 
'рс'Зітниіюііз вугільної промисло
вості Байдаїкіїз'ськ'пго вуглерозрі
зу, Отрошно Ніна Дмитрівна — 
він первинної організації Ленін
ської Комуністичної Спілки Мо
лоді України цегельного заваду 
А: 1, Дробаха Никифір Яікимошгч
— 'ВІ|Д робітників, інженерно. - 
технічних працівників і сліуж- 
брзціїв контори залізничного 
транспорту.

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 15

(Центр — селище Октябрське, 

приміщення семирічної школи 

№ 7)

Голова 'дільничної виборчої ко
місії Гавриленко Іван Пилипович
— від первинної комуністичної

орган іізац ії гірн иічопрюм медового
■училища Аг 1.

Заступник Г0І.ЮІНИ дільничної 
івибоїрчої комісії Чернега Іван Ва
сильович — ®і|1 рЮб'ІГНИІК'ІІВ, ін
женерно - технічних працівників 
б елужбоощіїв шахти А: 2-3.

Секретар дільничної виборчої 
комісії Білан Микола Григорович 
— ®і|д працівників семирічної 
школи А" 7.

Члени дільничної виборчої ко
місії: Горланова Світлана Михай
лівна — від первинної організа
ції Леніншиї Комуністичної 
Спіліки Молоді України, гірничо
промислової школи А: 3, Лебеде- 
ва Лишила Василівни—івід місь
кого комітету -дророївііітьноіго то
вариства сприяння 1’аиянсьжій 
Армії, Авіації і ФлЮту, Галуза 

Кагатоліиа Степанівна — вад ро
бітників, інженерно' - технічних 
працівник1'® і службоізціз шахти 
№ 2-3, Щербов Василь Оліекісан- 
дроізич — від місцевого’ комітету 
професійної .спілки Р'ОібіТІНИК'іїВ 
вугільної лромиїсл'Оївюісті шахти 
А: 2-3, Недзельський Олекімнітр 
Васильович —•' аі|д первинної Ко
муністичної організації шахти 
Аі 2-3, Рябошапна Ганна Дмит
рівна — .віід робітників, інженер
но - технічних працівників і 
сліужібоївціїз шахти Аг 2-3.

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 16

(Центр — .приміщення клубу 

електростанції)

Голова дільничної виборчої ко
місії Ромашко Олекса,ндір Петро
вич — вед місцевого комітету 
професійної спілки робітників 
віугільної промисловості, тепло
електростанції-

Заступник голоіви дільничної 
виборчої комісії Плеханов Ми
хайло Іванович — ®іід первинної 
комуністичної організації елек
тростанції.

'Секретар дільничної виборчої 
комісії Бровко Анастаеія Аркаді- 
ївна — від міського комітету до- 
броівііл'ьіного товар иптізіа Ч ічрівюноіго 
Хреста і Червоного Півмісяця.

Члени дільничної виборчої ко- 
місіії: Молчанова Катерина Паїв- 
.тіїгна — віїд мі'сцісвого комітету 
професійної спілки робітників 
івупі Л Ь'НОії п ролі ні’Л1.1 ості, елеікт.ро- 
станції, Налюжина Віра Олекеїан- 
'дрі.в.на — від .порівпіііної 'К«му- 
ністичнпї організації електро
станції, Григор'єв Павло. Степа
нович — від робітників і сліуж- 
бгґцііз теїплоелеіктростанції, Іва

нова Катерина .ПаІр.ітіі®на — від 
первинної організації Ленінської 
Комуністичної Спілки Молоді 
України теплоелекпірюстанцм.

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 17

(Центр — селище Перемога, 

приміщення середньої школи 
№ 13)

Голова дільничної виборчої ко
місії Юр’ев Олексаінідр Никифо'ро- 
вич — віц первинної юоміуїнііс- 
тичної орган іиації управління 
к омшеЬтуіванн я обладнання.

Заступник голови дільничної 
виборчий комісії Петуров Олексій 
Васильович — віід місцевого, ко
мітету професійної спілки робіт
ні®® ІЕіуіГІЛЬІНЮЇ ІфОМИСЛОІЗОіСТІ 
буїдізельноіго управління тресту 
« Олеіюсаїн! цріяїв уіглероаріз ».

Секретаїр дільничної виборчої 
комісії Бондарець Галина Кар- 
пІЕна — від працівників серед
ньої школи А» 10.

Члени дільничної вибофчої ко
місії: Євсютін Іван Володимиро
вич — від первинної комуїніс- 
тичніої срта'ніжіц'ії бу)дівельноіго 
управління тресту «Олексаедрія- 
'віугаеір'оізріз», Коваленко Тетяна 
Як'іївіна — він бу.пііаельното комі- 
тзту професійної станки робітни
ків вугільної промисловості біу- 
д'віельноіго управління Семені,вся
кого тресту, Запорожець Віра 
Олексіївна — від робітників і 
службовці,3 управління 'КОМІІЛ'СК- 
туїпаїніня облапнаїння. Зайцева 

Мата Олекеаніцріівіна — він дке- 
цеївого комітету професійної спіл
ки робітників вугільної промис- 
Л'Сівості буд'ііа'сльного управління 
тресту « Ол сікіеай дрі явіутоероізріііз», 
Подснежна Катерина Гаврилівна
— від робітників і службовці® 
іупіраїзпаиня ктаїп.гекпутеніня об- 
лаідінання, Бугайченко Микола За
харович — 'віід первинної органі
зації Ле.НІ'НСЬКО'ї Коїміуніістичної 
Спілки Молові України, будівель
ного уираізлініня тресту «Олек- 
Сіа'НІїріяІлутлеіМйзр'і'З».

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 18

(Центр — селище Перемога, при
міщення середньої школи № 10)

Глтсіва діїльничн'ОЇ виборчої ко
місії Строганов Юхим Йосипович
— ВІЦ МІСД.ЄІВОІГО- комітету профе
сійної спілки робітників вугіль
ної пр'Оми'С'Л'Оївюісті Байдакірської 
брикетної фабрики.

Заступник голови '.дільничної 
виборчої комісії Демиденко ІІ0.ТІ- 
ікарп Йосімгавич — від первин
ної кадун'і'стично'ї органіоації 
.середньої школи А: 10.

Сакірстаїр дільничної виборчої 
комісії Любивець Леоініц Петро
вич — віід іираціівніжіііз середньої 
школи А1 10.

Члени дільничної виїбюрчої ко
місії: Назаренко Оаьга Федорівна
— міського комітету добро
вільного товаїристдва Червоного 
Хреста і Чеірівюіного' Півмісяця, 
Нарпов Іів«ан Якович — в:|д пер
винної К'ідміуністиічноії організації 
брикетної фабрики, Новинов Ми
хайло Іванович — вад міського 
комітету ідобрйзільнаго тоїваїриет- 
ва сприяння Рфдяніській Армії, 
Авіації і Флоту, Саєнко Тетяна 
Сергіївна — івііід робітниік'Ів і 
(■..туааГмІз'Ц'ііз БаійЦіак.іізіеь.кої бри
кетної (фабрики, Мержиєвська 

Галина Антонівна — від місце
вого .комітету профеїсіїіін.О'ї спілки 
робітників пугільної .піромиигоівіос- 
ті брикетної фабрики, Семеха 

Наталка Кирилівна — від пер- 
.виніної організації Ленінської 
Комун істинної Спілікн Молоді Ук
раїни брикетної фабрики.

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 19

(Центр — селище Димитрове, 

приміщення середньої школи 
№ 12)

Гіімоіза дільничної виборчої ко
місії Радченко Іван Ячисейоївич
— від місцеїзоіго комітету про
фесійної спіліки ігріаціівни'кіїв по
чаткової і середньої школи се
редньої школи А: 12.

йаісітумник голови дільничної 
івиїбсрчої комісії Кулик Іван За
харович— віід. будівельного комі
тету йуід'іізельноіго. управління 
Сіі.М'Є'НІН'Ськоіго. тресту.

Секретар дільничної виборчої 
комісії Макогон Оліеіксаніїра Вік
торівна — вад мі'сцеївото коміте
ту црсфеїсій'ної спілки .працівни
ків початкової і середньої школи 
середньої школи А? 12.

Члени дільничної виборчої ко
місії: Андреєва (Ваїса Анйрії’вна
— 'БІД 'ііедаиінінпї організації 
Ленінської Комуністичної Спілки 
М о лої ді У.к.раїн и ОлеіккинІ щййісько- 
го будііізельно. - монтажного, іуп- 
равілініня, Корнєсв Василь Петро
вич — від первинної комуніс
тичної організації С‘ем.е.нжько.го 
мсінтажного у.п.раІлління, Борщова 

Ганна. Олександрівна — віід біу- 
ціїзельного коосітету професійної 
СПІЛКИ робітників вугільної ІІР'О- 
миісловості. Олеюсафрійеького бу
дівельно - мюнтажного управлін
ня, Григор’св Микола Григорович
— він 'пеірівинніоії організаїції 
Ленінської Комуністичної Спіліки 
Молоці України Сеімеиівеьїкого 
моїнтажного управління.

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ X: 20

(Центр — селище Димитрове, 
вул. Димитрова, буд. № 17)

іГсдова дільничної виборчої ко
місії Тесленко Микола Дем’яноівич 
---- ВІД 'Первинної 'КОМУНІСТИЧНОЇ 
організації гіірніі'Чопрї''>аіРіи>‘В'ОЇ 
школи Аг» 2.

Заступінпк голови дільничної 
виборчої комісії Сепливий Федір 
Ізаношич — всіх місціів&го комі
тету професійної СПІЛІКИ рО'бІТНИ- 
кіз 'иуігільнюї промисловості буді- 
■вельїного управління Семеніївсь- 
коїго тресту.

Секретар дільничної виючої 
комісії Ренунова Надія Ґна.тівна
— від працівників середньої 
школи № 14.

Члени дільничної ів'иборчюіі ко
місії: Каверда Ніна Анатоліївна
— 'ВІД будівельного 'Комітету 
професійної оійки робітників ву
гільної прюмислодаоїсті будівельно
го управління Семіенівіськоіго 
тресту, Шульга Дмитро. Григоро
вич — від праіідівіниікііз середньої 
школи А? 14, Макогон Микола 
Віктороіввч — від іперфиндаї ко- 
м уміст и чиєї о ргаїн іізац ії аівтотра н - 
спиртної контори Семен ІІВІСЬКІОГО 

тресту, Валькова Маріія Пили
півна — від робітників, інжснеір- 
но - технічних працівник:® і 
службоївці® С'ОМіеНІІВІСЬКОГО тресту-.

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 21

(Центр — селище Димитрове, 
приміщення клубу)

Гоїлоіза дільничної виборчої ко
місії Дудник Федір іМихіайлоІвич
— від первинної КОМІУН'ІСТИЧНОЇ 
організації будівельного уіпіріаїв- 
ліїння Семенівсжоїпо тресту.

Заступник голови дільничної 
виборчої коїмісії Плаксіснко Сер
гій Серігійоїзич — івііід. місцевого 
комітету професійної спілки ро
бітників вугільної п,рачиісло!воіст.і 
енеірго - монтажного, упираівління.

Секретар дільничної виїбюрчої 
комісії Рижасва Поліна Олексан
дрівна— віід роїбітниікіііз, інже
нерно - технічних працівників і 
служібоівців СєМ'ЄІНІВІСЬКОГІ) тресту.

Члени дільничної виборчої ко
місії: Мансименно Настаїсія Олек
сіївні — від комітету Ленінської 
Комуністичної Спіліки Молоді 
України буиіиельного. уігераівління 
Оеменізіськкию тресту, Пономарьов 

Петро Афанасійсізиіч — від міс- 
цеївото комітету професійної спіл
ки робітників вугільної иромию- 
лоївіоісті енерго - монтажного, уп
равління, Тараненко Кирило Ии- 
липюівич — від. перюиніної кому
ністичної арганізації будівельно-

(Заиінчвння на 3-й стор.).
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Про затвердження складу дільничних 
виборчих комісій по виборах до обласної, 
міської і селищних Рад депутатівтрудящих

Торжество ідей великого Леніна
(До 30-річчя статті В. І. Леніна „Про кооперацію")

(Закінчення).

го упраізліїннія/тресту «Олеюсаи- 
дрілівугЛ'ар'Оізріз», Поповненко Те

тяна (Хлеіксйвна — від робітни
ки і службоївці® ВІїДІДІЛ-у робітни
чого постачання троїсту «іОлек- 

сайдрітуглеіровріїз», Тендюк Наїв

но Салеп ійоїзич — вад буїдівель- 

Голова виконкому міськради депутатів трудящих Н. ЛУЦЕНКО.

Секретар виконкому міськради депутатів трудящих 0. ІМАЛООК.

Дбаємо про змістовність бесід
У одіиіснйнні завдань коовуиіс-

тичнюто виховання трудящих ве
лика роль належить агітаторам.

іПюінад три ірюки 'Я проводжу 
маїсово - політичну роботу серед 
жителів вулиці Пролетарської, а 
з 1952 рюіку з домогоиподаїркаіми 
чотирьох будинків по вулиці 
С'йеддтова.

іВиїкодувати план агітаційно - 
«йВкшоїї роботи мені допомагав 

старина систематична підготовка. 
Вірними моїми помічниками в ро
боті по комуністичному івихіоіван- 
ню маїс в газети. Вони допомага
ють доводити до свідомості тру
дящих політику Комун істинної 
партії.

■Готуючись до бесіди на ту чи 
ІВДД’У тему, я добре продумую 

"ї^рри і факти, якими ілюструю 

отою розповііідь, підкреслюю най
більш істогне, що. сприяє 'кращо
му задвоіенн'Ю змісту бесіди. При 
поясненні теми «Йаіша велика 

Батьківщина» иорізнюю разючий 
контраст між країною соціалізму 
і капіталістичними країнами, під
креслюючи незрівнянну перева
гу суспільного державного ладу 
СРСР, який є нацією і гордістю 
трудящих усього ейту.

Теоретична
Учителі школи № 10 селища 

ОіКТЯҐфСЬІИОГО з великим інтере
сом вивчають геніальну працю 
Иосифа Віюсяріоноівича Сталіна 
«Економічні проблеми соціалізму 
в СРСР».

(Більше місяця педагоги само

стійно знайомились з видатним 

Твором. Потім для закріплення 

вивченого матеріалу була влапі- 

тоїаіана теоретична конференція. 

Великий російський 
поет-демократ

ного комітету професійної спілки 
робітників ту'ГІїЛЬНОЇ ЦрОМИЄЛО®ОЄ- 
ті будівельного іупраївіління трес
ту «■Олек'СіаінІдріїЯ'в'угле'ровріїз», Ни- 
зенко Ганна Ігорівни — від пер

винної організації Ленінської 

Комуністичної Спілки Молоді Ук

раїни учбоїзо - курс пізото комбі

нату Оеменіїв'ськ'ого тресту.

■Щоб забезпечити найкращу 
цохіцілиівість змісту розповіді, я 
праігну викликати у слухачів 
образне уявлення. Для цього ви- 
вориютізуїю географічну каїртіу, 
фотографії, малюнки з журна» 
«іОігоінек», «©округ сівета», «Теїх- 
ниіка иолоідеіжи» та шип. Цікавий 
ілюстративний матеріал, який 
систематично нагромаджую, збе
рігаю їв папках, підшивках.

Я також керую групою аніта- 
торіїв - слухачів 3 курсу педучи
лища, до складу якої івходять 
Ніна Кулик, Лііда Саіміііленко', Лі
та Стрибко.. Щоб навчити їх цій 
почесній справі, ІНКОЛИ провод
жу сівюї бесіди в їх присутності. 
Щотижня на семінарі агітаторів 
мни слухають зміст теми, одер
жують методичну консультацію, 
наочні посібники. Виборці пова
жають, радо зустрічають .молодих 
агітаторів, задоволені їх роботою.

В ці дні н а фактах ми розмові- 
даємо про найдемок'ратичіяіш'у їв 
світі радянську виборчу систему 
та ьиіюриіваїємо лжОДіемоікратію (ка
піталістичного світу.

Т. Капітанова,

старший агітатор педагогіч
ного училища.

конференція
З ідіоіпоівідіями по окремих розділах 

Твору виступили тт. Демиїдоніко, 

Моїйкаленко, Воінідаїрець, Криївцо®, 

Майдани» та інші.

■В обговоренні допфад активну 

■ участь 'взяла більшість учасни

ків конференції.

Л. Любивець,

завідуючий учбовою части
ною школи № 10.

багато працюІзіаїВ'. співробітничав 
у рівних журналах. Він особисто 
познайомився з великим російсь
ким критиком В. Г. Бєлінським, 
який допоміг молодому літерато
ру стати сніраївіжінім поетом, нат
хненним виразником дум і спо- 
діідіаінь багатостраждального ро
сійського народу.

У своїх віршах про простих 
трудівників Нсікраісоїз праівдиізо 
малює їх життя. Такими є його 
твюіри «В дорозі», «Забуте селої», 
«Залізниця», «Думки біля парад
ного. під’їзду», «Мороіз, Черівоний 
ніс» та .інші. З великою худож
ньою силою поет ірюїзпюївіідає про 
страждання простих людей, ос- 
піїзує їх духОДну крекоту і ге

роїзм. Теплими, задушевними 

словами гоізіофить дам про свою

Отари, дореволюційна Росія 
була відсталою аграрною краї
ною. Величезна більшість селян 
б'і іуівала. Селяни платили вели
ченні податки царському урядо
ві. їх нещадно експлуатували 
поміщики і куркулі.

Велика Жіоївітінеіва. соціалістич
на революція встановила у кра
їні плацу Рад, що опирається на 
непорушний союз робітників ІІ 
селян, і ліідоідіуівала класи помі
щиків і 'великих капіталістів'. 
Земля, фабрики, ваїводи, всі ба- 
гатейза країни стали надбанням 
нарОДу. Радянська влада в перші 
ж дні перОДала селянам безплат
но понад 1'50 мільйоні® десятий 
землі. Селянство було ПОВНІСТЮ 
звільнене від кабальних боргів.

■Ці заходи радянської влади до- 
корінно поліпшили становище 
оеляїнюЛза. Проте селянські гос- 
подаїрстза лишалися дрібними, 
відособленими, а дрібним, госпо- 
ідарством, учи® Ленін, з нужди 
не .вийти. Вихід трудящого, се
лянства ІЗ ЗЛЦДНІІВ був можливий 
тільки через організацію іколеік- 
тиївіного землеробства з застосу
ванням найновішої техніки.

Тридцять рожііз тому, 4—-6 
січня 1923 року, В. I. Ленін на
пікав свою знамениту статтю 
«Про кооперацію», в якій намі
тив план залучення селянства 
до справи соціалістичного будіїв- 
ницпва. В цій статті Ленін по
казав наїдйзичайно важливе зна
чення кооперації для соціалістич
ного перетворення сільського гое- 
подаїрстіва при. умоіві, коди влада 
в країні належить труцящим, 
коли кооперація перебуває в ру
ках трудового народу.

Ленін роз’яснив, що. коопера
ція — найбіліьпі дюістуиний і зро
зумілий для широких трудящих 
мас селяйсяіза шлях залучення 
їх до. саграіви соціалсстичнопо бу
дівництва. іВ кооперації вдало 
поОДнуюггься особисті інтереси 
селянина з його загальними ін-

М. О. Некрасов.

любоїз до батьківщини, до росій
ської природи.

Пристрашим Івикрииачсм су- 
сп'мьного ата івиппуїкиє поет, ство
рюючи портрети прсідстаївників 
експлуататорських класів — по- 
міііцикіф, капітайістів, чишвни- 
кііів. Гнівом проти понетолмівачііїв 
Сіпоілнвні рядки неікраістіських 
ТЗ'СрІІЗ. Володимир ІЛЛІЧ Лені'їн, 
ЯКИЙ люби® І -ВИСОКО, ціниіз твор
чість Некрасофа, відзначав: «Ще 

Некрасоїв і Салтико® учили ро

сійське громадянство роадіанаши- 

тервсаіми. В кооперації селянин 
поступово звикає до громадського 
'ведення справ, вихоївуеться в ду
сі колективізму, починає усіві- 
Д'імлюївати переваги громадського 
соціалісти чисто господарств а.

Лені не ький коюпеїраїтиівний
план передбачаіз поступоізе впро- 
©зіддання в сільське господарст
во начал кодектиівізміу, спочатку 
в галузі збуту, а потім і в галузі 
ізиробницйва продукте® сільського 
гогпс|іаірс.й:а.

Великий продовжувач ленін- 
ісьвої страви товариш Сталін від
стояв у боях з ворогами знаме
нитий ленінський кооператив
ний план, розвинув його далі, 
стівюризши теорію колективізації 
'сктьськоіго господарства. Товариш 
Сталін всестоірон'нь'О розробив пи
тання про колгоспну форму со
ціалістичного гоїслОДаріствіа на 
селі, показав, що «сноївінюю і го
ловною ланкою коягошного бу- 
діївництіза на сучасному етапі є 
сіільськоігосподарська. артіль, об
грунтував перехід над політики 
обмеження і івитиснеіння кур
кульства до політики ліквідації 
ікіурікуль'ства як класу на основі 
суцільної колеіктив'ізації, розкрив 
значення МТС як опорних пунк
тів в справі соціалістичної пере
будови сільського господарства.

'Під керівництвом Комуністич
ної партії соціалістична перебу
дова села за планом Леніна — 
Сталіна була успішно 'здійсінеіна. 
Перемога колігоісіпіноіго ладу озна
чала одночасно і перемету над 
останнім еюсиілуаїтаторісьїким кла
сом у нашій кіраїн: — куркуль
ством, яке було .тіїківвід'оване на 
основі суцільної кодсіктиФіізації. 
Цей найглибший революційний 
переворот щОДо своїх наслідків 
був рівнозначний революційному 
пер'ОДорзітоіві в жовтні 1917 ро
ку. ПрОДіаїлиліаісія остання надія 
капіталістів усііх країн на від- 
нсівлення капіталізму всередині’ 
С.РОР і радам з тим були створені 
нові, вирішальні умоіви, необхід

За рік збудовано 763 школи
В містах і селах РРФОР прорі

диться маїсове будівництво по

чаткових, семирічних !і 'Середніх 
ШКОД. В СІЛЬСЬКІЙ М.І1ЄЦЄІВ0ІСТІ ве

ликі роботи НО 'ГПО'ру.Д.Же.НІІГЮ 

шкільних приміщень ведуться 

силами колгоспник і®. У іОмоаеп- 

ти під пригладженою і 'напомад
женою зоІдаіШні'С'тю ойіжченості 

■ кріііпюшиїка - поміщика йего хижі 
інтереси, івчили ненаїзфй'и ли
цемірство І ■беОД.уіШНІ'СТЬ подібних 
типів...» (Т®., т. 13, сто®. 38).

'Оцраівж’ньою вершиною твор
чості Неікрасоїва є йото поема 

' «іКому на Русі жити добре». В 
ній поїданні глибоко нраїздиіві кар
тини бСЗІЗИХ'І’ДН'ОІГО- життя Р'О'СІЙ- 
сьюоіго селянства 'і при кріпосно
му праїзі і після прощсЦения гра
біжницької реформи 1861 року, 
показані предст<таники різних 
класів тоїдіпгньої Росії.

Великий поет пишко вірив, що 
нароїд - богатир стане на шлях 
боротьби проти своїх іноібителііїв:

Валь піїдіймаютьсія
Хівилею грізною,
Сила збирається 
іМііццю залізною.

'Тяжке життя їв молодості, 
непосильна робота підііірзали здо- 
роіз’я М. 0. Некіжода. Сімдесят 

ні для побудови соціалістичного 
народного господарства.

У своїй геніальній праці «Еко
номічні проблеми соціаліізму >в 
СРСР», опублікованій напередо
дні XIX з’їзду партії, товариш 
Сталін укаауе на колосальний 
розвиток продуктивних сил на
шого сільського' гоїспОДарства за 
останні 20—25 ровіїз, тобто з 
того часу, як труїдяще селянство 
відмовилося івід буржуавного 
принципу приватної 'масності і 
перейшло на рейки колектиізізм'у, 
на рейки соціалізму. «Без цього 
виробничого перевороту, — пи
ше товариш Сталін, — продук
ти^: сили нашого сільського 
господарства животіли б так са
мо, ж воїни жиївотіють тепер ® 
капііталістичних країнах».

За прикладом радтнськ'Оіго 
колгоспного селянства організу
ють виробничі сільськогосподар
ські коюператиізи і трудящі се
ляни країн .народної демократії. 

іН'еіпіеіремо'жна і невичерпна 
життєіва сила колгоісіпіноіго ладу! 
В роки Великої Вітчизняної вій
ни соціалістичне сільське госпо- 
дарств'о 'в надазігааійно важких 
умовах заібезпечіуівало фронт і 
країну піроідоізіоідьстзом, а промие- 
лсізість — сировиною. Після 
ВС'ЙНИ колгоспи з допомогою Ра
дянської держави швидко опра
вилися івід заподіяної шкоди і ус
пішно йдуть по* 1 шляху дальшого 
змііцнення і розвитку громадіоь- 
ікото господарства. То®. Г. М. Ма- 
леїнікюїв у своїй доисіводі на XIX 
з’їзді па,ртії ясіараїзю змалював ці 
успіхи.

іРадянським людям близьке іі 
дароіге ім’я великого- російського 
поета ’- демократа Миколи Олек
сійовича Некраюова. Иопчь чудові 
поетичні твори — це гнівне ви
криття самОДеріжаївного. лніду, по
лум’яний заклик до боротьби за 
виїзіз'оленн я припйоблен их.

і.Ч. 0. Нек'раісюїв народився ® 
1821 році в сім’ї поміщиюа-ісаімо- 
дуїра. Майбутній поет з 'дитинст
ва бачив, яких диких насильств
і знущань зазнають кріпосні се
ляни. Юнаком поїхаївшг дао Пе
тербургу вчитися, він поірізіаїв вісі 
зв’їявки з батьком. Залишиївапиісь 
без матеріальної підтримки, Не- 
краое® буз змушений ©ести на
півголодне життя в підвалах, на 
горищах, в нічліжних будинках.

Незважаючи на суївоірі умови 
свого життя в той час, Некрасо®

В п'ятій сталінській п’яти
річці наше соціалістичне сільсь
ке господарство стане ще більш 
іінтеисизиим і продуктИзним, а 
колтоісіпне селянство — ще більш 
ікультіурним і замчиюним. У вели
чезних успіхаїх колгоспного ла
ду, у величних перспективах йо
га дальшого розвитку—безсмерт
ність ідей великого Леніна, 
великоіго Сталіна. ТІ. Рябчун.

скній області 'вони вбудували 32 

школи, в Орловській — 31, Кур

ській — 18.

В краях, областях •• автоном

них республіжах РРФСіР всього 

вбудовано за рік 763 школи.

п’ять років тому—В січня 1878 
року — він помер у Петербурзі.

В однеміу з сівоїх творі® Нежра- 
С'С® писаїв, Звертаючись до бать
ківщини:

'Та, 'вмираючи, хті® би я знати, 
■Що стоїш ти на івірних шляхах, 
Що орач, ідучи заісОзати, 
Бачить сонячний день у полях: 
Щоб з оселі віітрець незаімутий 
Звук єдиний до вуха доніс, 
Звук, в якому кипіння не чути, 
іАіН'І людської кроні, ні сліз.

У цих хвилюючих і щирих 
ряіжах Некраісоїв виразив заою- 
івітні мрії народу, мріії, які здій
снені їв нашій країні після Вели- 
ікюіію Жсіитня. І вільний, щасливий 
радянський народ глибоко шанує 
пам’ять великого російського по
ета - патріота, який пристрасно 
бороіЕіея сівоїм словом за щастя 
батж’іізщини, який глибоко вбірив 
їв її богатирські сили, їв її світле 
майбутнє.

М. Чунаков.
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Листи до редакції
Веселі канікули

Весело проводять канікули пі
онери та іупиі міської середньої 
школи № 10.

31 грудня біля чудової ялинки 
вини радісно аустріли новорічне 
свято. Цього ж дня вадбувіС'я лі
тературний ранок.

Дирекція школи вчасно подба
ла про дозвілля іпюоляїрі». Розроб
лено план культурно - маїсових 
.тахОДіів. В чаїс зимових канікул 
директор школи т. МЮ'(жаЛ'Єінко 
прочитав учням лекцію про між
народний стан, учителі - літе
ратори тт. Дунаєівісьїка та Бобир 
проведуть літературний вечір, 
присвячений пам’яті великого 
рюсійськоіго поета - демократа 
М. 0. Нокраісоїва, відбудеться та

кої® конференція читачів по кни

Витівки кіномеханіка
'Колгоспники села Ворошилоїв- 

ки увечері, після роботи, поспі
шали до клубу тореішнути кіно

картину.
Та не так сталось, як (Зажа

лось. Дитячий сеанс, що- май 
закінчитись о 7 ііодині віечора, 
ще й не починаївіся. Довелось дов
го чекати. Нарешті дочекаїлись. 
Вднак неприємностям не було 
кінця. Довго в кііиоімеханіїка Ку
курудзи щось не ладилось: ні 
світла на екрані, а ні зиуіюу.
• Раптом глядачі почули якесь 
шипіння, вибухи і «блискавки».

Контора
(Контора колгоспу «Перше трав

ня» останнім часом майже поло- 
івиїну робочого дня заівжідн зачи
нена. Досить бухгалтеру Гушлеїв- 
іському кудись поїхати по спра- 
Івах, як його помічник Олексан
дра Мальована заікриівіає контору 
на замок і зникає недодачо куди.

Дозвілля проводять по-різному
(З повідомлень

Культурний ВІДПОЧИНОК
Приємно зайти до гуртожитку 

іпаїхти № 2-3 в селищі Октябір- 
ському. В ножній кімнаті чисто, 
затишно, е в достатній кількості 
меблі. До послуг МОЛОДИХ гірни
ків червоний куто®. Він прикра
шений портретами, художніми 
картинами, килимами. В черво
ному кутку івістаїновдеіно' ' радіо
приймача.

Юнаки і дівчата культурно 
провидять своє дозвілля. Вечора
ми вони приходять сади, щоб по
слухати цікаїву бесіду, доповідь, 
лекцію, радіопеїрецачу, грають їв 
доміно, шахи.

Де біля карти,
Мал. Щеглова Є.

зі Коїсмоцем’яйської «Повість про 
Зою і Шуру».

Для учнів молодших кліаіеіїв за 
час канікул буде прочитано ба
гато цікавих казок. Школяр1 
старших класів відаідаюті. єлйк- 
троістанцію, зустрінуться з депу
татом Верховної Ради Сююау РСР 
т. Коїжеіаніїкоюиїм, проведуть шах- 
матний турнір тощо.

'Крім цього, школярі пюбува- 
ють в театрі та Палаці піоиеріів, 
продивляться кілька ціїюаївж к:- 
ЯО'ФІТЬМІІВ.

До послуг учнів весь час пра
цюй бібліотека, оірганіїзюіЕіувати- 
муться ріалі іщри, влаїштйз'уівал'и- 
імуться виступи гуртків худож
ньої самодіяльності.

М. Лашкул, 

вчитель.

Так трйваїло кілька, хвилин. По
тім почали з’являтись якісь тіні, 
але не на екрані, а поіза ним.

іПоївсртадочиїсь додому, вюіропіи- 
лоївіці були обурені роботою кіно
механіка, який псуваів 'картину і 
настрій л-іодям. їх дивувала і по- 
іведійка заївіідуючюіго районним 
(відділом кінофікації т. Білюїго, 
який не прислухаються до кри
тичних сишаліїв і не поліпшує 
кінообслу жуївиння трудящих.

Н. Шарошкин, 

житель с. Ворошиловки.

на замку
Замість того, щоб вжити за

ходів до поліпшення роботи кон

тори, толова каютну т. Білоус 

систематично пиячить і сам дуже 

рід®® буїває в конторі.
М. Нравцова, 

КОЛІГОІСПНИЦЯ.

наших читачів)
Молодь залишена на себе
Понад ЗО робітників пірожиівае 

в гуртожитку залізничної тран
спортної контори тресту «Оле®- 
сападріЯвуталля». Але ніхто не 
дбає тут про стівюрення необхід
них культурно - поібутоівих умов 
залізничників. В кімнатах бруд
но, невистачає меблі®. Це зовсім 
не турбує заівідуючого господар
ством т. Овятця.

Немає тут і черівю'ного кутка. 
В гуртожитку не буївають агіта

тори.

У щільні години молодь зали

шена сама на себе.

а де за картами
Прескліше ТАРС

З 12 по 20 грудня у Відні відбувся Конгрес народів на захист миру. 
На знімку: в залі „Концертхаузу". На " трибуні—голова Всесвітньої Ради Миру Фредерік 

Жоліо-Кюрі.
Фото В. Савастьянова. (Прескліше РАТАУ).

В країнах 
народної 

демократії
ВИВЧЕННЯ В ЧЕХОСЛО- 

ВАЧЧИНІ -ПРАЦІ ТОВАРИША 

Й. В. СТАЛІНА

«ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ 

СОЦІАЛІЗМУ В СРСР»

У Праві після Дводонної ро
боти заінінчилася друга за- 
гальнодіержіавніа конференція 
економістів, яікі працюють в 
галузі сільського госіпоцарст- 
®а, присвячена праці ЇЇ. В. 
Сталіна «Економічні проблеми 
соціаїлізму в СРСР».

На конференції були заслу
хані і обговіоірені доповіді: 
«Праця ЇЇ. В. Сталіна «Еко
номічні проблеми соціалізму я 
СРСР» і оробпемп чехосло
вацького сільського' господар
ства», «Дві форми соціаліс
тичної власності в сільсько- 
тоїсподаїрському (виробництві» 
та інше.

У світлі геніальної праці 
ЇЇ. В. Сталіна допоїв-ідачі і 
'учасники конфеїреінції обгово
рили шляхи і намітили кон
кретні заходи по посиленню 
зв'язків економічної науки з 
практикою соціалістичної пе
ребудови чехословацького се
ла., буЦІВіНИЦТІВ'У і зміцненню 
єдиних сільськотоісіпоціаірсьїких 
кооперативів, МТС і 'держав
них сільських господарств.

ЗРОСТАЮТЬ ТЕМПИ 

МЕХАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА РУМУНІЇ

Порад з іншими галузями 
промисловості, створеними за 
роки народної влади, в Румунії 
швидко розвиваєтеся сільсь
когосподарське машинобуду
вання. Піри допомозі' Радянсь
кого Союзу в країні створені 
великі заводи, які випуюкають 
комбайни, сіївалжи, молотарки, 
жниварки та інші сільсьжо- 
тоїсподаїрські машини. З кож
ним роком збільшується ви
пуск тракторів.

Тепер 90 процентів машин 
і устаткіуївіаіння, необхідних 
-для сільського 'Гоїсподаїрстіва, 

вціготоівляються на вітчизня
них підприємствах.

У Румунії зараз є понад 
200 МТС. Порівняно з 1948 
роком обсяг механііізоіваних ро
біт у сільському господарстві 
збільшився в 36 ірав і продов
жує невпинно підвищуватись.

(ТАРС).

Заява лауреата Сталінської премії 
„За зміцнення миру між народами" 

Поля Робсона
НЬЮ-ЙОРК. (ТАРС). Поль 

Робсон заявив на прес-конфе
ренції, що він з вдячністю 
приймає міжнародну Сталінську 
премію «За зміцнення миру 
між народами» і добиватиметься 
паспорта для поїздки до Ра
дянського Союзу, щоб одержати 
цю премію. Досі державний де
партамент відмовляв Полю Роб- 
сону так само, як багатьом ін
шим американським борцям за 
мир, у видачі закордонних пас
портів.

Вказавши на необхідність 
дальшого зміцнення руху за 
мир, ІІоль Робсон заявив: «Роз
мах відкритого руху за мир, 
який охоплює десятки тисяч і

Виключення Марті з Французької комуністичної партії
ПАРИЖ, 5 січня. (ТАРС). Газе

та „Юманіте" опублікувала таке 
повідомлення комітету федерації 
Французької компартії департа
менту Сена про виключення Анд- 
ре МартІ з рядів партії:

„Рішення про виключення:

Комітет федерації департаменту 
Сена зібрався 3 січня 1953 року 
під головуванням секретаря феде
рації Мадленн Венсан, щоб роз
глянути у відповідності з статею 
35 статуту одностайно прийняте 
рішення первинної організації за
лізничного вокзалу Массена про

ПОДІЇ В КОРЕЇ
З 1 по 5 січня 1953 р. з'єднання 

корейської Народної армії і час
тини китайських народних добро
вольців на окремих ділянках цент
рального фронту вели бої місце
вого значення з розвідувальними

Боротьба трудящих Парагваю
За повідомленнями преси, в 

Парагваї триває боротьба народ
них мас за поліпшення умов їх 
життя і праці. Незважаючи на 
репресивні заходи, писала газета 
„Імпренса популар", всі верстви 
населення підносять прапор бо
ротьби.

За підвищення заробітної плати 
ведуть боротьбу 1.500 залізнични
ків, робітники державних електро-

Народ Бразілії протестує
Комітет руху прихильників ми

ру Ріо-де-Жанейро оголосив, що 
з 1 по 15 січня 1953 року прова
диться кампанія боротьби проти 
кабальної воєнної угоди з США.

Зараз по всій Бразілії прохо
дять збори і мітинги протесту, 
провадиться збирання підписів, 

навіть мільйони представників 
усіх соціальних груп і різних 
поглядів, повинні зрости -ятя 
того, щоб ми могли врятувати 
нашу країну і весь світ від ве
личезної катастрофи сучасності 
—третьої світової війни».

Робсон підкреслив, що негри 
повинні взяти участь у бороть
бі за мир, і заявив: «Якщо ми, 
негри, не будемо боротися за 
мир, ми і наші сини буд^ю 
втягнуті в боротьбу проти 'на
родів Африки і інших народів, 
що борються, як і ми, за виз
волення. Якщо ми серйозно 
ставимося до нашої свободи, ми 
повинні взяти участь у бороть
бі за мир».

виключення Андре Марті з Фран
цузької комуністичної партії.

Комітет ознайомився з рішен
ням, прийнятим ЗО грудня 1952 
року партійним комітетом 13 ок
ругу Парижа, який одностайно 
схвалив рішення первинної орга
нізації вокзалу Массена.

Заслухавши доповідь члена фе
дерального комітету товариша 
Боше, комітет федерації департа
менту Сена схвалює і затверджує 
ці рішення і постановляє: виклю
чити Андре Марті з Французької 
комуністичної партії".

загонами американо-англійських 
інтервентів і лісинманівських 
військ.

За 5 днів стрільці-мисливці за 
ворожими літаками збили 18 і 
пошкодили 25 літаків противника.

за поліпшення умов життя 
станцій, робітники воєнного арсе
налу, докери, вчителі, робітники 
будівельної і текстильної промис
ловості та інші.

З Каасапа, Кордільєра та інших 
міст країни в парагвайську столи
цю прибувають численні делегації 
селян, які вимагають від уряду 
вжити заходів для поліпшення їх 

становища.
(ТАРС).

роти воєнної угоди з США 
надсилаються листи і телеграми 
депутатам конгресу з вимогами 
відхилити воєнну угоду з США.

Рішуча боротьба бразільського 
народу утруднює ратифікацію 
воєнної угоди між Бразілією і 
США в конгресі.

(ТАРС).

Заступник редактора С. МІРКОТАН.
БК—00604,_________________________ _____________ Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60.____________________________ Зам. № 4. Т. 5.000.
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

СТАЛІНСЬКИЙ
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Про затвердження складу дільничних виборчих 
комісій по виборах до обласної, районної і сільських 

Рад депутатів трудящих
Рішення виконкому Олександрійської районної Ради депутатів трудящих 
-/ від 7 січня 1953 року

№ 5 (3838) Неділя, 11 січня 1953 р.

До нових перемог сільського господарства
У решублііікаисжих газета; 

одублпкюваїна, П,оіСітаіигаі2а Пліеінуму 
ЦК КП України «Про завернен
им сАльсіькагосдоідаїріських іріоібііт, 
иідготбівіку кедігоіспів, МТС і ірад- 
•госйіїв до інирюїщуіванн я .виеюкого 
врожаю всіх іеііліьсіьмоігосїоодарісь- 
ких культур в 1953 році і за- 
беяпеченмя вииомаинія плану ров- 
иипку ігршадеькото ті.аримницт- 
ва і збільшення його продуктив
ності».

Пленум ЦК КІІ України. .водина- 
чиїв, що працівники сіільськото 
д-<ВвіпоЦаірства України, боїрю- 

•*імч. за збільшення црюжайнюісті 
лиисіьксігедігодаїрсьїких культур і 
лоїішів'я проіиацськіоґо тіварин- 
ництіва та піцнесанюя його прю- 
дуклчюніості, змагаючись за вико
нання сівюїіх сіоціаліістіїч,нігх »о- 
боз’язань, ззвіяггисх перед великим 
Сталіним, добились цього року 
значних успіїхіїв.

V О' Д’оюягиення ясікрайо- івицно і 
до прикладах роботи колгоспів 
нашого району. У порііївінянні з 
1951 роком торік в районі наба
гато зріс урожай зцршюївіИ'х, опій
них і технічних культур, збіль- 
шиїжя валюшнії вихід зерна, мо- 
леїка, м’яса, воївни і т. д. Вчасно 
розрохуіваїипіиісь з держаївюю по 
всіх виЦіак оібоїві’язкюВнх поста,-
іщоїк, колгоспи шабагато збільши
ли градові доходи. Це сприяло 
високій оплаті трудодня як нату
рою, так і грішми.

(Проте, |в рюібоггі багатьох кол- 
тоіспіііз району мають місце і сер
ії овніі недоліки. Вони криються, 
насамперед, в тому, що за за- 
гаегьіаими добрими потайниками е 
ще вдааїлі госіподаїрстгаа, які 

ї одержують низькі врожаї і низь
ку процуіктиівнііїсіть грюмаїдісь'юоіго 
тваринництва. До таких слід від
нести артілі імені Рови Лю®с.ем- 
бург, імені Мюілотовіа та деякі ін
ші.

Пленум ЦК КПУ вимагає від 
партійних, радянських і сіільсь- 
кюігоіспоідаїрсьїкиіх органіїз розроби
ти і здійснити заходи До' лііківі- 

^дащії відставання* окремих кюл- 
гостпіїв з тим, щоб у 19’53 році в

На будівництві Куйбишевської гідроелектростанції споруджуються крупніші в світі автомати
зовані збірно-розбірні бетонні заводи. Обладнані за останнім словом сучасної техніки, вони будуть да
вати будівництву сотні тисяч кубометрів бетону.

На знімку: будівництво автоматичного бетонного заводу.
Фото Н, Фінікова. Пресклішс ТАРС,

Рік видання ХХІУ-й

Ціна 15 коп.

нас не було жодної артілі, МТС, 
району, яікіі не виконали б плану 
Івіроїжайності, розвитку громадсь
кого теаріиннищтіва і своїх зобо
в'язань перед державою.

Виконання цього! важливого 
завдання вимагає поліпшення 
кеіріїЕіницйвіа сільським господар
ством, зміцнення ЗВ’ЯЗКІ® з ши
рокими масами маподпіниюіїв і 
мехіаніійалісірі'в. Лише спираючись 
на йворчіу активність мас, на їх 
діоюів'ід, можна цраїзиліьно розв’я
зати питання і успішно івагоіра.- 
тись з досітаїсітеним завданням. 
Тому особлива іуівіага приділяєть
ся проведенню масово - пюліітич- 
дої роботи у виробничих брига
дах кдідооспйв, серед механізато
рів і іораціївникіів тваринництва.

їВсло маїсюїво - політичну роботу 
партійні організації поїв нин і 
спрямувати, насаімпеїред, на гли
боке вивчення працівниками 
сільського господарства матеріа
лів XIX з’їзду партії та геніаль
ній праці ЇЇ. В. Сталіна «Еконо
мічні проблеми соціалізму в 
СРОР». Потрібно домогтись тако
го стану, щоб кожен коїлгоісишик 
і механізатор знав, яке задідіаіння 
поотавлене перед соціалістичним 
сільським госіпедарюліЕісім і ясно 
бачиїв шляхи до швидкого роз
в'язання цих завдань.

.Успішне вирішення постав- 
даних завдань в значній мірі за
лежить івіід того, як добре колгос
пи, МТС і радгоспи підготуються 
до весняно-польових робіт.

ПюстанФза Пленуму ЦК КП 
України е бойоівюю програмою 
дій для всіх партійних, держав
них і сільїсіькогос-подарськиїх ор
ганізацій. Шляхом загального 
піднесення пошіти'чнюї і органі
заційної роботи на сієсті вони мо
білізують трудящі маси села на 
боротьбу за одержання в 1953 
році 'високих урожаїв усіх куль
тур, за дальше зростання пого
лів'я громадського тваринництва 
І ПІІДІВЛЩЄННЯ ЙОГО продуктивнос
ті, аа Д’Оістрюадвіе виконання но- 
вюіго п'ятирічного плану рюовит- 
ку ОРОР.

На підставі ст.от. 65, 66 «По
ложення про вибори до обласних, 
районних, окружних, міських і 
селищних Рад депутатів трудя
щих Української РСР» затверди
ти дільничні виборчі комісії, 
спільні до виборах до Кірово

градської обласної, Олександрій
ської районної і сільських Рай 
деиутатіз тіріуіііяіщих в складі та
ких цредетаївникіїз 'громадських 
організацій і тоївариств трудя
щих:

НОСІВСЬКА

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 1

іГошийа дільничної виборчої ко
місії Зеленський Іван Митроіфа- 
ноівич — від порівняної комуніс
тичної орігані'зіації колгоспу іме
ні Петрюївськоіго'.

Заступник голови 'дільничної 
виборчої комісії Березняк Вален
тина Піавп.і|зиа — івід організації 
професійної спілки працівників 
дочаткюївюї і середньої ніколи 
Восіівеької середньої ІПКОЙИ.

Секретар дільничної виборчої 
комісії Гончарова Марія Харигго- 
яіізіаа — від організації профе
сійної спілки ітрацівнивіїв почат
кової і середньої школи Косїв- 
ської середньої школи.

Члени дільничної 'виборчої ко
місії: Грибенченко Олександр 
Васильович—від первинної іюому- 
ністпчноії організації колгоспу 
імені Петроївіського-, Драгомир Да
нило Микитович — івіД колгосп
ників колгоспу ім. Петроївськоіго, 
Левченко Семен Іванович — від 
колгоспників колгоспу ім. ІІст- 
роївськюго, Надутова Тетяна Ва
силівна — ВІД КОЛГОСПНИКІВ кол
госпу ім. Петровсьіюого.

НОСІВСЬКА
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 2

Голова дільничної виборчої ко- 
. місії Сліпченко Семен Григоро
вич — від перівинної комуніс
тичної ортаніїзації Косіврької 
с::льської Ради.

іЗастушик голови дільничної 
виборчої комісії Ільченио Марія 
Микитівна —Ізід організації про
фесійної спілки працівників по
чаткової і середньої школи Ко- 
сівськюії середньої ШКОЛИ.

Секретар дільничної виборчої 
комісії Циганнова Марія Проко- 
піївна — від організації профе
сійної спілки праціївниклів почат
кової і середньої школи Косївсь- 
кої се-редцьої школи.

Члени дільничної виборчої ко
місії: Коритько Василь Ялисейо- 
■В.ІІЧ — ВІД перзииної КОїМіуНІС- 
тичн'ОЇ організації кюлгоспіу 
«Жфзтень», Луценко Михайло 
Антонович —(від організації про
фесійної спілки ираціївникіїв по
чатком і середньої школи Ко- 

’СІІВІСЬКОЇ середньої школи, Зімник 

Петро Семеноівич — від праців
ників Косівськюї дільничної лі
карні, Левченко Лідія Семеніївна
— від організації црофеїийної 
спілки працівіників дочатюоївюї і 
середньої школи Косіївськіої се
редньої школи, Іванов Борис 
Олександрович — від працівни
ків КоїСІВСЬ'К’ОЇ дільничної лікар
ні, Саликіна Ольга Олвкісіїївна— 
від працівників Кююійіськіпї діль
ничної лікарні.

ЗАНФИРІВСЬКА 

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № З

Голова дільничної виборчої ко
місії Воробйов Іван Яікоівич — 
5ід райкому професійної спілки 
ираці®нийі|в медичних установ.

Заступник гопюіви дільничної 
виборчої комісії Олефіренко Ка
терина Василівна — В'ід кадвоісп- 
ниікі'В колгоспу ім. Рози Лююсем- 
буїрг.

Секретар дільничної виборчої 
комісії Марченно Надія Василів
на — ВІД КЮЛГОіСПНИКІІВ колгос
пу ім. Рази Люксембург.

'Члени дільничної виборчої ко
місії: Нравченно Хіаритина Сеір- 
гіївна — від колігоспникіїв к-ол- 
гоїспу ім. Рюзц Люксембург, Тесля 

Поліна Митрюфаінівіна —івід воа- 
госпникЛв волгоіспу ім. Рози Люк
сембург, Головатенко Галина 
Цроікофіївна — від організації 
професійної спілки працівників 
початкової і середньої школи 
Занфирівсьюої семирічної школи, 
Павлов Антон Михайлович —івід 
колгоспників кюлігоспу ім. Вози 
Люксембург.

КОСТЯНТИНІВСЬКА 

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 4

Голова дільничної (виборчої ко
місії Руденко Григорій Дмитро
вич — від місцевого комітету 
професійної спілки фінансових 
цраціІЕНиікііІв.

Заступник голови дільничної 
виборчої комісії Білецький Іван 
Дмитроівич — від КОЛГОСПНИКІВ 
колгоспу ім. Каиініна.

'Секретар дільничної виборчої 
комісії Коваленко Олександр Кін- 
дратоізич — від колгоспників 
колгоспу ім. Калінша.

Члени дільничної виборчої ко
місії: Руденко Ольга Костянти
нівна — від організації профе
сійної спілки піращіївниіків по- 
чаткфої і середньої школи Коїс- 
тяятиН’іІВ'Сьїкої семирічної школи, 
Базилевська Ганна Гнатжіа — 
від організації професійної спілки 
лрацівниікіїз лочатковюї і серед
ньої шіколи Костянтиніївсьїкої се
мирічної школи, Котяк Олена 
СвиріЦіївна — віід організації 
професійної спілки праціївниікій 
початкюної і середньої школи 
■Костянтиніївської семирічної шко
ли, Данилко Катерина Калиніївна
— від цраціїзнишів Коютянтиніїв- 
сьіюоаю сільського споживчого то
вариства.

ЛІКАРІВСЬНА
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 5

Голова дільничної виборчої ко
місії Червиш Петро Петрович — 

лід первинної комуніюітпчної о,р- 
гани'гзації залізничної станції Лі- 
каїріІЕіка.

Заступник голови дільничної 
виборчої (комісії Кришень Єлиза
вета Михайлівна — від колгосп
ників ІКЮ'ЛГОСПУ І’М. БуДьонното.

Секретар дільничної виборчої 
коміїсії Кришень ПаївиЮ' Іванович
— від колгоіспниікі® колгоспу 
ім. БудЬОІННОГО'.

Члени дільничної виборчої ко
місії: Швець Олександр Іванович
— ВІД ПервиННОЇ (КОМ'УІНІСТИЧНОЇ 
організації Лікаїріївісьїкої сільсь
кої Ради, Федан Харитина Яікіїв- 
на — ві|д колгоспників коїлігоспіу 
ім. Буїдьониоіго, Мохонько Олена 
Яодшиміївна — від юхчгеспіників 
колгоспу ІМ. БуїДЬЮІН'НОГО, Ремез 
Іван Сергійович — вад первин
ної організації Ленінської Кому
ністичної Спілки Молоді України 
коїлгоспу ім. Буїдьоннюіго.

ЛІКАРІВСЬНА 

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 6

Гшоїва дільничної 'виборчої ко
місії Батлук Степан Иосипотич
— від первинної (комуністичної 
організації Олетосандційсіькіоіго 
ікіизашоду.

Заступник гмоіви дільничної 
виборчої комісії Бережний Мико
ла Іванович — яза(д організації 
професійної спілки початкової і 
середньої школи Лікаріївіськюї се
мирічної школи.

Седретар дільничної виборчої 
комісії Жежель Оксана Васииіївіна
— від організації професійної 
спілки цраціївінші® початкової і 
середньої школи Лііюаіріївюьюої се
мирічної школи.

Члени дільничної виборчої 'Ко
місії: Солістий Петро Кіндрато
вич — ів:|д перізиндої комуніс
тичної організації Олвкюавдрійсь- 
кюіго кінного заївюдіу, Кравченко 
Ьга Саюеліина — від первиїнної 
комуністичної організації Олек
сандрійського кінного заводу, 
Ісаева Федора Опанаїсівна — ввід 
місЦ'Єиого комітету професійної 
спілки працівникіїв МТС і земель
них органів Олеікісанідірійськюїто 
кіінізіаївоцу, Єрмоленко Анаетаїюя 
Ялитвна — иід місцйвого' комі
тету професійної спілки праців
ників МТС і земельних органів 
Олаксанідір'ійськюіго кініноіго заро

шу.

НЕДОГАРСЬНА 

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 7

Гадова дільничної виборчюі ко
місії Василенко Петро Макаїроівич
— від перівинної комуністичної 
організації кодгоспу імені Воло
димира Ульянсіва.

Заступник голови дільничної 
виборчої мміїсії Стрижак Іван 
'Іванюївіич — від цолгоспнийв 
колгоспу ім. 12-зйччя Жевітня.

Секретар дільничної виборчої 
комісії Герман Микола 'Семеноівич
— від перів мінної комуністичної 
організації кюлігоіспу ім. 12-'раччя 
Жовтня.

Члени дільничної виборчої ко
місії: Солошенко Ганна Яківна— 
Рід «ртанізації професійної спіл
ки працівників початкової і се
редньої школи Недогаріськіої се
мирічної школи, Спичка Єффюіеи- 
нія Михайлівна — від організа
ції професійної спішки’ працівни
ків ПОЧОТКіОІВіОЇ і сіеіредньюї школи 
НеідогаїР'СіБК'ОЇ семифіічінюї школи,

(Продовження на^2-й стор.).
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Про затвердження складу 
■до обласної, районної

дільничних виборчих комісій по виборах 
і сільських Рад депутатів трудящих

(Продовження).

Смаглюк Мотдзя Василівна ■— 
від зтгоіспниЛ кллігослу ім. 
Жідаїновіа, Рябошапка Іван Анто
нович — від пе-рвинної комуніс
тичної організації 'колігоісдву іме
ні 12-рііччя Жовтня, Мановенко 

Юхим Іванович — віїд первинної 
організації Ленінської Кіомушс- 
тично-ї Спілки Молоді України 
колгоспу ім. 12-ір:чч.я ЖОВТНЯ, 
Якимець Олександра Кирилічна 
— ‘ВІД КОЛГОСПН'ИКІІВ толагоіспу 
ім. 12-ірйччя Ж-сІзпшя.

ЯСИНОВАТСЬКА 

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 8

-Голова дільничної виборчої ко
місії Мацєнко Олександр Омеля
нович — від організації профе
сійної спілки працівників почат
кової і середньої школи Яеино1- 
ватеьіюого дитячого- будинку.

Заступник голови дільничної 
виборчої комісії Зінченко -Кл-аїв- 
дія Андріївна — -вііД організації 
професійної -спілки працівників 
ішчапкоївю-ї і середньої школи 
Я-синоІватеької семирічної школи.

-Секретар деліьіничної виборчої 
комісії МатвЇЕНко Семен Денисо
вич — -від первинної комуніс
тичної оірганіз-а-ції Ясишіватської 
-сільради.

Члени дільничної виборчої' ко
місії: Бахтала Іван Тер-ентійович 
— івіїд колгоспників таоито'сііу 
«Комунар», Гладищук Борис Ми- 

^^^-і;---.і:іії-Вин — лі1! іп-р-шиї-ігої і;п- 
РВВ^муийсйиної організації колгоспу 

«Жомуна'Р», Коваленко Варвара 
Петрівна — від колгоспників 
коїлгоіапу «Комунар», Авраменко 

Нійа Іоціїзна — -від колгоспників 
коїда-йиу «Комунар», Зінченко 
Петро (іпанакович — віїд органі

зації професійної спілки -цр-аціїв- 
нииів початкової і -середньої шко
ли Я-синоівате-ьіиої семирічної 
школи, Бахтала Валентина Пет
рівна — від колгоспників кяи- 
гогаїу «Комунар».

БАНДУРІВСЬНА 

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 9

Гайова дільничної виборчої юо- 
-мїійії Плахотній Олексій Рюдіоіно-- 
’вич — від пеірвинно-ї к-сім-уїніс- 
тичц-ої -організації колгоспу іме
ні Сталіна.

Заступник гйло|ви дільничної 
виборчої комісії Колісник Василь 
Фаідьйоївич — від колгоспників 
колгоспу і-мені Сталіна.

Секретар дільничної виборчої 
комісії Муханіч 

-О-меиіянівна. — віїд 
професійної спішки

Олександра 
органіїзації ■ 

працівників
гіочаїтмвюї і середньої школи 
Бавдуїріїзіськ-ої -семирічної школи.

Члени діль-ничнаї виборчої ко
місії: Пастух Ганна .Якимівна— 
віїд колігаюиникі'в к-оа/гоіспу імені 
Сталіна, Кравцова Марія іКири- 
лів-яа — від колгоспників кол
госпу імені Сталіна, Денисенко 

Наїталіка Олексіївна. — вад кол- 
гіюпникі» колгоспу імені Сталіна, 
Біленко Ганна Дмитрівна. — від 
професійної спілки медичних 
працівників Баадуїріівської діль
ничної лікарні.

МОРОЗІВСЬНА 

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 10

Гои-оівв дільничної виборчої ко
місії Кучерявий Петро- Петрович 
— ,ЬІІЦ ІІ-е-рІВИНІНЮ'ї комуністичної 
організації бурякоіра/Дігоспу «Ко
мінтерн».

Заступник голови дільничної 
виборчої -комісії Зарецький С-аїв-а 
Романович — від к-о-лгоепникіїв 
колгоспу «Оборона країни».

Оокретар ідіїльнично-ї виборчої 
комісії Гуржій Катерина Архи- 
пігіна — .від організації профе
сійної спілки пр-аціївників по
чаткової і середньої школи Мо- 
-рсйііясьїкої -СЄір'С|1)НЬЮЇ ШКОЛИ.

Члени дільничної виборчої ко
місії: Дубовик Леонід Аінідірйоїзич
— від робітників і службовців
бур-ятеоіраД-гоіспу «Комінтерн »,
Всгінська Ніна Н-аізаірііІвна —Шд 
колгоспників колгоспу «Обюірюн-а. 
країни», Люлін Л-е-онт&й Івіаін-іжич
— від первинної комуністичної 
організації біуїрик-сріаДігоіспу «Ко
мінтерн», Новочуб Домаха Семе- 
ніївн-а — від иолгощтникі-в кол
госпу «Оборона країни», Губська 

Вікторія Антонівна — від кол
госпників колгоспу «Обор-оиа- кра
їни», Білаш НаДія Овірамівна — 
ів-іід колгоспників колгоспу «Обо
рона країни».

ПРОТОПОПІВСЬКА 

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 11

Голова дільничної виборчої ко
місії Наумов Іван Дмитрович — 
йід первинної .комуністичної ор
ганізації залізничної -станції Ко- 
(ристівка.

Заступник голови дільничної 
івибоїрчо-ї комісії Устенно Поліна 
Тимофіївка — від колгоспників- 
колгоспу імені Леніна.

Секретар дільничної виборчої 
-комісії Щербина Зинаїда Михай
лівна — від організації нрофс- 
сііііноії егіїтки працівників по
чаткової і середньої школи Про- 
топопі'вської середньої школи.

Члени дільничної виборчої ко
місій': Щербан Пе-тро1 Оавич — 
від організації професійної спіл
ки працівників початкюізюї і се
редньої школи ПрЮЮТОНІІВіСЬК-ОЇ 
середньої школи, Кравцов Гаври
ло Юхимович — вад колгоспни
ків колгоспу імені Леніна, Мі
рошниченко Тетяна- Степанівна
— від юфгамвац-ії професійної 
спілки працівників початкової і 
яеіредньої ШКОЛИ ІІрОТОПОПІІВІСЬК-ОЇ 
середньої школи, Поревалова Лі
дія Сергіївна — від місцевого 
комітету ігрофесійно-ї спілки пра
цівників культосвітніх установ 
району, Григор'єв Ацдіріян Оаїве- 
льоівич — ВІІІД колгоспників кол
госпу імені Ланіна, Безкоровай- 

ний Макар Прохороівич — івід 
колгоспників миютепу імені 
Леніна.

ПРОТОПОПІВСЬКА 

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 12

Голова дільничної -виборчої 
комісії Афанас’ев -Антоїн Ананійо- 
вич — віїд -первинної (комуніс
тичної організації -Прютопопіївсь- 
кої сільради.

-Заступник голови дільничної 
виборчої комісії Бугайченко Я-в- 
д-о-ха Іванівна — івїц організації 
професійної спілки пр-аціііиниікіїв 
початкової а середньої школи 
Пірюїтопоп'і-неьк-ої середньої шко
ли.

Секретар дільничної виборчої 
комісії Наліначенно Явй-оха Му- 

сіївна — піц орган-іізації -профе
сійної -спілки працівників по-чат- 
коївіоб і середньої школи Пр-ото- 
питіївсьїкої середньої школи-.

-Члени дільничної виборчої ко
місії: Тищенко Ані ірій -В-аісильо- 
ІВИЧ ---- ІВ-ІІД КОЛГОСІП-НИІК'ІІВ колгос
пу імені Л-еініїн-а, Горяна Хома 
Онисим-сівич — віід -кмгоіеиниікіїв 
колгоспу імені Ленін-а, Алексесв

Пилип Павлоівиїч — від кол-г-оеп- 
ник-ів колгоспу і-ме-ні Леніна, 
Обертає Ганна ^ваиіівма — ів-і-д 
ко-лгосіпіни-кіїв колтоспіу імені 
Леніна-, Бугайченко Ладм-ита Ійір- 
півиа — віід -організації щюфе- 
сіійної спілки- працівникіів ио- 
ч-аткоївої і середньої школи Про- 
ТОП'ОПІВІСММЇ середньої школи, 
Лаврентьев Л-еюІнід Аяпшодич — 
'від псрів-иінн-ої кіоадішс-тичної ор- * 
паїніізації І1р-отоп-еіиі|віської сільра
ди,.

ВОЙНІВСЬКА

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 13

Г-олойїа дільничної виборчої ко
місії Строгий Борис Федорович— 
-від перви-нноії -кюіміуніїса’ичної оір- 
гішіааціїї В-ойнігеькюго дитячого 
будинку.

Заступник тоугоівзі дільничної 
виборчої комісії Пиріг (Максим 
Петроівпч — ні!д юфганімції 
іір-о-феіс.:й®ої спілки працівників 
п-очаткюївіої і середньої школи 
Войн-івіс-ьїкої середньої інколи.

Оекрета-р дільничної виїбоїрч-ої 
кооййї Філоненко Віра Явтухіїв- 
на —1 ві|д -організації професійної 
спілки пірацііанивдів п-очатікюїв-о-ї і 
середньої шжюйи Войні’віськюї се
редньої школи.

Члени -дільничної виборчої -ко
місії: В'язова Олеіксіавдіра Іванів
на — ВІІІД колгоіспникіїз колгос
пу і-м-ені 18 з’їзідіу ВЖП(б), 
Меткий Василь Потрюїв-ич від 
колфсили-юі® колгоспу ім. 18 з'їз
ду ВКіП(-б), Одарич Нііна. Тивюфі- 

їв:на —ігііц колгоепникй копгоіепу 
їм. 18 з'їаду ВКПіб), Гончарова 

Катеїрина Пар-фцрііівпа, — від п-р- 
ганйзацй профіеіоіі’Ьнаї спілки цр-а- 
цігіникіїв початкової і ееірадньої 
.школи Во-иніївськ-оіго дитячого бу
динку, Меткий Семен Олекс-ан- 
ІТРІГІВІИ'Ч — В'ІІД КОЛГОСПІНИІКІІІВ кол- 
го-сіцу ім. 1'8 з’їзду ВК'П(іб), Іва- 

щенко Яцд-о-х-а Арсдаїіїїан-а —іеіід 
оіріганііізаЦії црюфеийнаї спілки 
працівників початюйвюї і серед
ньої школи Войніівісьїкої середньої 
школи.

БЕРЕЗІВСЬКА

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 14

Голова дільничн-й виборчої ко
місії Порплиця Івлн Міуюійович— 
від пе-рфинної кому вісти чн-ої ор
ганізації О.теііи,аніірііІй,('ького рай- 
фіиівіідділу.

Заступник голови дільничної 
і виборчої комісії Носолап Олена 

Григорівна — віїд організації 
'професійної спілки піраціріникіїв 
початкової і середньої школи 
Береедвіеької семирічн-оії школи.

-Седріеїт-ар дільничмої виб-оірчої 
комісії Чайка Поліна Максимів
на — від ор-га-ніїзаїц’ії пр-о-фесайної 
спілки іпір-аці'вни-к'Ш п-очаткоїв-ої 
і середньої шкали Ббірежїзськюї 
се-миїрічнюї школи.

Члени дільничної .виборчої ко
місії: Груша Іівіаїн Іванович — 
івіїд первинної к-омуиістичн-п-ї оір- 
-ганізації кадгоаіу «Заповіт 
Леніна», Порплиця М-арфа Дми
трівна' — від к-олгоігагниікіів кол
госпу «Заіпов-іт Леніна»,' Ненько 

Федір Іванович — іві|д первинної 
-камуністичнаї організації кол
госпу «Заповіт Лені-на», Тригу- 

бенко Олексій Пилиіп-оівич — від 
первинної комуні'стичної орга
нізації комгоспу «Зал-оіаіт 
Леніна», Святець Іааїн -Кирилович 
— -ВІД ЮТЛТОСІПНИІК'ЇВ колгоспу 

«Заповіт Леніна», Трус Тетяна 
бпіфаін-івна — в-ід млгоіспіників 
колгоспу «Запоївііт Леніна».

ВОРОШИЛОВСЬКА 

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 15

Гпло-ва -дільничної .в-ибоїрч-ої ко
місії Сафяник Ними Михайлович
— -віїд первинної коїмуіві-сігичнюї 
організації -кадтосіпу і-м. Воро-ши- 
лоз-а.

Заступниці голови дільничної 
ті'бюірчоб ік-омісії Нузнецова Ан- 

і піна Оліейсіїївна — від -органі
зації професійної СПІЛКИ' ИріЗіЦІВ- 
ні'іків почал’і«)|вої іі- се-р-сіїнь-ої 
ішміли В-сіріошшойїсьіюої середньої 
школи.

Секретар дільничної -виборчої 
іммісії Глущенко В-арвара Ілініч- 
іна — івіід організації професій
ної спілки ітраціївниікіїв п-очаїтіко- 
івої і середньої ніколи Во-роши- 
.І-ІІ-СЬЮ-ї ‘Семиріі-чн-ої шік-о-ли.

Члени дільничної виборчої ко
місії: Киценко Аиаігоиіій Гіриігорз- 
вііч— від прюф-есіиної оіргаїніїза- 
ції ііраців.ниікйз медичних уїста- 
.Н-.В В-Оф'СШИІЛЮїВІСЬКіОЇ ІДІЛЬїНИЧН'ОЇ 
лікарні, Костенко ївша Михайлів
на — від орігаміїзацй' професійної 
спілки шраціииюіїв цючдакоївюї і 
етр-едньм школи Воірюїшил'ОІвісьюої 
середньої -школи, Стоноженко 

Марія Т-ерентіїївіна — від профе
сійної організації Воірошилоївісь- 
кого .риблл-емпуикту, Русанов 

Микита- Гаївіри-лоівич — від про
фесійної організації Вор-ошиїлюїв- 
-ськоіго риібпл-емпуністу, Руденно 

Василь Стеаіаиоівич — іві|д орга- 
ніедці-ї професійної спілки пр-а- 
ц'іьииік-ав иочапюсівп'ї -і середньої 
школи Ворониидаївіськ-оії середньої 
школи.

ВОРОШИЛОВСЬКА 

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 16

іГптопа 'дільничної виборчої ко
місії Ярещенко Ніна Якимівна— 
-від первинн-оії комунійтичнйї ю-р- 
га'ніізації кшігошіу імені' Сталіна.

ЗіЮуяшик го’лсіаи ідільничної 
ів-ибоїрчої комісії Валющенко Се
мені Федорович — від колгоспни
ків колгоспу імені Сталіна,

Сеік])еітар дільничної виборчої 
комісії Корлюк Сеіргііі Митірофа- 
нович — івііц первинної комуніс
тичної організації дгалгоіспу імені 
Сталіна,

Члени дільничної виб-о-рчої ко
місії: Просангак Павло Петірюївич 
—Іві-д коагоіспниікіїн колгоспу іме
ні Сталіна, Рощина Ольга Юхи- 
мішна — віїд кадгоопникііїв кол- 
тоецу імені Отаїліїна, Булавіна 

Ніна Овиїридінни — ві|д коиігойп- 
ників колгоспу імені- Сталіна, 
Тараненко Володимир Андрійович
— від пеірівинінюії номуні-отичноії 
оріганізації кюліго-спу імені 
Сталіна.

ДІВОЧЕПІЛЬСЬКА 

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 17 

Голова датьничн-ої виборчої ко
місії Нестеровський Міетель М-е- 

ерсійич — віїд Оф-ганіізаціії профе
сійної -спілки працівників почат
кової і середньої школи ДіІІВ'ОЧЄ- 
пільсьїкої семиріічноі школи.

Заісту-пниік -гоїлюїзи. ідільнич-но-ї 
виборчої комісії Волнов Степан 
Іванович — від кюійгое-пН'ИМів 
-колгоспу -імені Карна Міарк-с-а,

Секретар дільничної ів-иборч-ої 
комісії Чуприна Катерина Анто
нівна — -від організації црофе- 
-сііііиіої спілки працівників почат- 
коївої і -ссредіньїої школи Дпівіоче- 
пільїської семирічної шк-о-лиі.

Члени дільничної ийбофчо-ї ко
місії: Головченко Григорій Яли- 

сейофич — в-і(д КОЛГОСПНИКОВІ кол
госпу ім. Каїрла Ма-ржіса, Ветрова 

Марі-я Дмитрівна — »ад органі- 
заціії професійної спілки піра.црів-

ниікііів поч-атковоії і середньої 
школи Дііізіочепільсіжої семирічиої 
школи, Волиова Віра Саввдііївна
— В-ІД ІК-ОШГОСІПНИКІІВ юоілгоіспу 
ім. Каїрла Маркса, Терещенно Ви- 

набіда Олексіївна — ші|д колтоюп- 
нимв калтоецу ім. Каїрла Марсоа.

іПЕТРОЗАГІРСЬКА

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 18

Гюлюїва дільничної в-ибоїрчої ко
міції Терехов Микола Тимюфй'о- 
івич — в'і|д первинної комуніїс- 
тичної оіргаїиіаації ©иікіоніком’у 
Олеік-саінІдірйськіоії райради депу
татів трудящих.

-Заступник голоіви дільничної 
івибоїрчоїї комісії Смоляр Ганна 
Петрівна — віїд ккнигасіпиикіїв 
'кмгоісііу їм. Карна Маркса,

Секретар (дільничної -виборчої 
к-оіма-сі-ї Клименко Олексій Ониси- 
мсів-ич — вад ноигостїник® юол- 
гойпу і-м. Каїрла Маркса.

Члени дільничної -виборчої ко
місії: АвДЕЕва Ганна Степаніівіна^
— івід едигоспникіїв кюпігоиііу ім. 
Карпа Маркса, -Смоляр Микола 
Олеіюсійоївіич — від КіОМГОІйПІНИКІВ 
колігоопіу іім. Карпа Маркса, Хрі- 
енно Анаста-сі'я ііианіївйа — від 
колгосіпників колгоіепу ім. Карпа 
Маркса, Павук Фе|ф'р Іванович— 

івад копігоапниікіїв колігаспу 'іме
ні Карпа Маркса.

НОВОПИЛИПІВСЬНА 

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 19

Гюлша діїльни-чнюії виборчої ко
місії Панасенно Сергій Трофимю- 

в-пч — від перлинної комунте- 
тичної організації Ол-еікіс-анйр'ійсь- 
кюб мі'жірайібази. еільгоіснп-остач.

Застуиниік галони ідільнм-чнюї 
виборчої комісії Сазонова Парас

ка Федотівна — ві|д коїнгоіспіниі- 
кііз колігоіспіу ім. 18 партконфе- 
ренції.

Секретар дільничної вибюрчФі 
к-оімісй' Тнач Віра ТрюїхимівНа — 
від організації професійної спіл
ки працівникііїв почапікдаої і се
редньої школи НоВЮПИЛИПІгіСЬІК'ІМ 
семирічної ШІКОЛИ.

Члени дільничної виборчої ко
місії: Чврнов Микола Сергійович
— -віїд кодаошникйз кшгаспу 
ім. 1-8 парпжанференції, Бець 

Петро Тимофійоївич — івад кош- 
гоїспникіїв коїліпоіспу ім. Хрущова, 
Клименко Анастасія Васи.’йвна— 
ВІД К-СІЛіГОіСННИІІйІВІ коиігоіспу ім. 1'8 
парпконфереиції, Мусулега Ва
силь Федорович — ІВІД КОШІГООП- 
ників кадгоіслу ім. Хрущова, 
Окуненко Піна МикіолаЦвна —Йд 
КОЛГОСПНИКІВ КІОЛІГОІСІП у ім. 18 
п-артконференції, Горю нова Клав- 
ді-я Василівна — ®ед колгоспни
ків КЮЛГО'СПУ ім. 18 пйртконфе- 
ренції.

ЗВЕНИГОРОДСЬКА
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 20

Голоіва дільничної виборчої ко
місії Дехтяр Федір КорнійОвич— 
від організації професійної спіл
ки початкової і теїреднь-ої -школи 
Звенигородської семирічної шко
ли.

Заступник голови дільничної 
виборчої ікюмікйї Кричун Явдоха 
Олоюсіїївиа — від дм-лгоопників- 
КООТОЮП'У «-Шлях д-о- ікошіуїніаму».

Секретар дільничної виборчої 
комісії Шарко -Марія Олекміїївна
— від організації професійної 
спілки працівників початкової і 
сіеір-едіньої школи Звенигородської 
семирічної ШІКОЛИ.

(Закінчення на 3-й стер.).
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Про затвердження складу дільничних виборчих 
комісій по виборах до обласної, районної 
і сільських Рад депутатів трудящих

П’ятирічка розгорнутого наступу 
соціалізму по всьому фронту

(Закінчення).

Члени дільничної виборчої ко
місії: Бордюг Ганна Петрівна — 
від іколгоспникіїв колгоспу «Шлях 
до комунізму», Позаненко Олена 
Дмитрівна — івод організації про
фесійної синки праїціійнитоіїв ио- 
чаттосівюї і середньої школи Зіве- 
иигорюідсмм семирічної ІНКОЛИ, 
Горбаньова Ганна Петрівна — 
від організації професійної спіл
ки працівників початкової і се
редньої поколи Звенигородської 
семирічної школи, Перехрест 

Паївіто Нестергівич — від кол- 
гоопниікіїв колтосйу «Шлях до 
кНміугі’виу».

ЗВЕНИГОРОДСЬКА
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Гожім дільничної виборчої ко
місії Маринковський Спиіридон 

Деайиюівич — вЦ робітників ’і 
службовців Олександрійського 
шОДкораДігоіапіу.

Заступник голоіви дільничної 
виборчої комісії Шаповал Надія 
Костянтияіїнна — ввід організації 
професійної спілки цраціївмиків 
■початкової і середньої школи 
Аніїріїівісьіш семирічної школи.

Секретар дільничної виборчої 
ВхМсії Степаненно Іван Пимоно- 
івич — іві(д робітників і служ
бовців Оиеіюсандріійськоіго шадко- 
раїдлоісіиу.

Члени цімьничної виборчої ко
місії: Борозна Іван Рчмаїноі&пч— 
вед колгоспників койгоопу «Шлях 
до соціалізму», Двірник Наталка 
Михайлівна — йід періаинної ко
муністичної органіїзації колгоспу 
«Шлях до. соціалізму», Рябоконь 

Ольга ТимофЙЕна — органі

Голова виконкому райради депутатів трудящих 0. ЖУРАВЛЬОВ. 

Секретар виконкому райради депутатів трудящих 0. ШУЛЬГА.

О.
10 січня 1953 року минуло 

70 раків з дня народження Олек

сія Миколайовича Толстопо — 

видатного російського письмен

ника, який вніс «вошо творчістю 

чуДоВий вклад у скарбницю ра

дянської літератури.

Творчість 0. М. Толстого фор- 

імуівалася на руїбежі дівок епох. 
В літературу 0. М. Толстой прий

шов як письменник побуту дво

рянства. Але, порвавши з старим 

оточенням, він рішуче перейшов 

на бік перемігшої революції, став, 

у перші ряди б'уцйвіниікіів і захис

ників сюціалістичної культури.

Яскравий художник слоіаа, 
0. М. Тоивстой написав, багато 

■гіворі’із, найрізноманітніших за 

жанрами, темами, змістом. Най

більші З 'НИХ —трилогія «Ходін

ня по муках», повість «Хліб», 

роман «'Петро Перший», драма

тична повість «іЬвіан Грозний».

іТірилоігоя «Ходіння по муках» 

складається з трьох романів: 

«Сестри», «Вісімнадцятий рік» і 

«Похмурий рано®». Письменник 

працював над трилогією понад 
Двадцять років. У ній широко по

казані глибокі і ріізкі зміни ДУ- 

зації професійної спілки праці®- 
ниікіів початкової і середньої 
школи Ан’дрв'іІвіськ'Оії семирічної 
школи, Тендюк Іізан Григорович
— вад колігоепниві'в колгоспу 
«Перше давня», Шаповал Іван 
Михайлович — вед кшгосіпникіїв 
колгоспу «Шлях до- соціалізму», 
Захарченко Анастаюія Антоніївна
— вйд колгойпниікіів колгоспу 
«Шлях до соціалізму».

МАРТОІВАНІВСЬКА
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Гюлоіза дільничної виборчої ко
місії Каплун Іван Якюівмч — |ввд 
первинної комуністичної органі
зації міжрайбази ісіільтепіМстач.

Заступник полови ■дільничної 
виборчої комісії Клименко Софія 
Іванівна — від організації про
фесійної спілки праїціівіникіїв по
чаткової і середньої школи Маїр- 
Т'ОІЕіанізськсї сіеміїїріічної школи.

Секретар дільничної виборчої 
(Комісії Коваленко Теренгій Саяе- 
ЛіЬЙЙИЧ — ВОД КОЛГОСПНИКІВ кол- 
ГС|СІПу «Шлях ДО КОМУНІЗМУ».

Члени дільничий .виборчої ко
місії: Федоренко Ржа. Герасиміів- 

на — від колгоспників колгоспу 
«Шлях до комунізму», Федоренко 

Любов Захарівна — від колгоісп- 
никііїв колгоспу «Шлях до кому
нізму», Дудук Галина. Григорівна 
—'вііід організації ■пірофеїсі.’йної 
спілки ігращіїшиїкіїві початкової і 
середньої школи Маїртпііванівсь- 
кої семирічної школи, Шевченно 

Клавідія Іванівна — вііід органі
зації професійної спілки праців
ників початкової і середньої 
шкоии МартоііівіанЬської семиріч
ної школи.

м. толстой
хевного світу людей під нсеочи- 

щаючим впливом Великої Жовт

невої соціалістичної революції. 

Радянський уряд .високо оцінив 

Трилогію: 0. М. Толстому за неї 

присуджено Оталінську премію

першого ступеня. Грошову пре

мію їв еіумі сто тисяч карбованці» 

письменник - патріот передав на 

будівництво танка, з просьбою 

назвати його «Грозний».

Талановито написаний роман

■Двадцять років тому, 7 січня 
1933 року, на засіданні об'єд
наного пленуму ЦК і ЦКК ВКіП(б) 
товариш ЇЇ. В. Сталін виступи® з 
іДОПСІЗСІОІО «■Підсумки першої п’я
тирічки». У своїй допоівіді вели
кий івоїжідь Комуністичної партії 
і радянського народу охарактери
зував! величезні успіхи, яких до
бився радянський нарсід за роки 

першої п’ятирічки під керівниц
твом Коміуїніотичної партії, все
бічно виеВітоиІв найважливіші 
питання соціалістичного буців- 
ництпм — шляхи, темпи і мето
ди соціалістичної іадустріажіїза- 
цй і колективізації, показав ру
шійні сили буЦіївництіва соціа
лізму в ОРОР, розкрив. йото, все- 
с|вгіітньо»оіричие значення.

Стаїлінська програма соціаліс
тичного будівництва в нашій 
країні запалила радянський на
род на нові трудові податі в 
ім’я зміцнення сили І МОГУТНОСТІ 
інашої радянської Батьківщини, 
перетіворення її у велику інду
стріально - колгоспну державу.

* 
* *

■Комуністична партія під ке- 
■рмництівом товариша Сталіна 
■розлромила осрогов народу, троць- 
■ністсьїко - бухарінських ‘ зрадни
ків і капітулянт, підеяла ши
рокі маси трудящих на виконан
ня плану першої п’ятирічки, 
прийнятого в 1929 р. XVI пар
тійною конференцією. В резуль
таті героїчної цраці радянських 
людей план перлої п'ятирічки 
був виконаний достроково., за 4 
роки і 3 мііюяці.

Головну увагу Комуністична 
партія і товариш Сталін приді
лили роавитккОДі важкої прмис- 
лсності в її серцевиною — ма
шинобудуванням, яке є базою 
технічної реконструкції всього 
народного господарства. В краї-

«Петро Перший» також удосто

єний Сталіїнсько'ї премії.

В повісті «Хліб» 0. М. Толстой 

з асоібли|вюю силою і майстерністю 

роотісізііїв про героїчний захист 

Червоною Армією Царицина, про 

іроль товариша Сталіна я розгро

мі білоіпварідіійціів біля стін цього 
легаддарноіію міста. Талановито 

показана роль творців першої в 

філії радянської сюціадастичіної 
держави В. І. Леніна і ЇЇ. В. 

Сталіна.

іВ роки Великої Вітчизняної 

війни 0. М. Толсітой виступив з 

рядам прекрасних публіцистич

них статей, пройнятих глибоким, 

полум’яним патріютиз'мюм. В цих 

статтях і виступах по рані о 

Олексій Миколайович вселяв 

впевненість в остаточній перемо

зі над ненависним іиорогом, за

кликав радянських людей іна 
фронті і в тилу кувати перемогу 

над німецько - фашистськими 

загарбниками.

■Полум’яний патріот, письмен

ник великої російської душі і 
різносторонньгіго обдарування, 

0. М, Татотай заслужив любов і 

визнання ірадяноиксто нарад'. 

ні було збудовано- 1500 промис- 
ло®ик підприємств, оснащених 
першокласною технікою. З ініці
ативи ЇЇ. В. Сталіна було, створе
но другу вугільно - металургій
ну базу на Сході.

За роки першої п’ятирічки бу
ли створені нові галузі ітрюмис- 
лоївоісті — тракторна, автомоі- 
біільїна, івврстаїтобуїд'іївна, хімічна, 
авіаційна та інші.

іВ результаті успішного вико
нання першого п'ятирічного пла
ну питома вага виробництва за
собів виробництва з 42,4 про
цента в 1929 році збільшилась 
■до 53,6 процента. Обсяг продук
ції важкої прюїмислоізоісті зіріс у 
2,8 раїза, в тому числі продукції 
машииабуйуіваН'НЯ — в 4,5 раза. 
Виробництво предметів спожи
вання за роки п’ятирічки зросло 
в діва рази.

Загальний обсяг промиїслюївюї 
предукції за роки першої сталін
ської п’ятирічки зріс більш як 
у 2 рази, а її питома вага щодо 
сільсьїкйіхюпедарської продукції 
підаялаїся з 48 процентів на по
чатку п’ятирічки до 70 процен
ті® на кінець чеЦв.ертогоі року. 
Це означаю, що наша країна з 
аграрної перепІвюірилаС'Я в інду
стріальну. Капіталістичні еле- 

, менти в цромиїслоївюсті були ліік- 
віідавані, і соціалістична система 
господарства стала неподільно 
пануючою системою.

В роки першої п’ятирічки ус
пішно прюізю|дилас.ь соціалістична 
індусітріаїлііізація Радянської Ук
раїни. В республіці були збудова
ні такі великі' гіганти промимоі- 
воіегі, як Дніцроївеька ГЕС імені 
В. І. Леніна, Харноіівіонкий трак
торний, Запорізький комбайно
вий, Горлівський машинобудів
ний заводи, завод важкого маїпи- 
И'СбуІдіуівання в Краматорську, ре
конструйований Воірошилюиград- 
ський нароївоізобуїдіівний завод і 
десятки інших підприємств ма- 
шимоібудіВногї, харчової і легкої 
промисловості. Швидкими темпа
ми родаиіеанся Донбас — основ
ний вугільний басейн країни.

Як і в усій крайні, питома ва
га цромислової прюдукції на Ук
раїні щодо сільсьнотееподаїрської 
продукції, значно підеищилась. 
Завдяки братерськібі допомозі 
великого російського народу і 
всіх народів нашої країни, Ук
раїна перетворилася в могутню 
індустріально - колгоспну рес
публіку — скла'дювіу і невід’ємну 
частину великого Радянського 
Союзу.

Величезних усілім® добилася 
наша країна за роки першої п’я
тирічки і в галузі сільського 
гоїеіпедараива. В результаті вели
кої організаторської роботи пар
тії було створено понад 200 ти
сяч КОЛГО'СІЛІІВ і більш як 5 
тисяч радгасшіїв. На основі су
цільної .колеіктивіівації ліквідова
но оістанній еассллуататорсіький 
клас — куркульсгйво. В 193’3 ро
ці коїлгоіспи об’єднували віже 60 
процентів селянських господарств 
і охоплювали понад 70 процен
тів селянських земель,

Успіхи в розвитку ПрОІМИїСЛО- 
'Бюсті і сільського ПоістіОДарсіва, 
дасягнуті' в результаті виконання 
першої п’ятирічки, ДОЗВОЛИЛИ 
значно поліпшити матеріальне 
становище трудящих СРСР. Зав
дяки ііндустріашіїзації країни їв 
містах повністю було ліжІвііДіоІва- 

| не безробіття. Колективізація 
1 сільського едспОДарстВа відкрила 

селянству шлях до заможного і 
щасливого життя.

Ці історичні перемоги радян
ський народ здобув завдяки ве
личезному політичному і трудо
вому піднесенню найширших 
мас трудящих, небаченому енту
зіазмові, з яким наш народ роз
горнув соціалістичне змагання 
за дострокове виконання плану 
першої сталінської п’ятирічки.

■Комуністична партія і вели
ким Сталін запалили радянських 
людей на героїчні трудові подви
ги в ім’я соціалістичного будів
ництва, неівіпинно кликали їх 
вперед, згуртовіуВали і. оріганіво- 
руївали на подолання вісііх і вся
ких труднощів. Керівництво Ко
муністичної партії, великого 
вождя і вчителя радянського на
роду товариша Сталіна було, ви
рішальною силою, яка забезпе
чила успівпнв виконання плану 
першої сталінської п’ятирічки.

Великі перетворення в Радян
ській країні, досягнуті на кінець 
першої п'ятирічки, показали 
всьому світові величезні перева
ги соцііапістияної системи госпо
дарства перед систсмоію капіта
лістично®).

іПоібііідюносне здіійиН'Євня плану 
першої п’ятирічки мало величез
не міжнародне значення. Трудя
щі капігашетичних країн, захоп
люючись величними підсумками 
господарського будівництва в 
СРСР, внеловлювали радянському 
народові свою гарячу симпатію, 
називали Радянський Сюю-з авоєю 
«іуДарною бригадою».

«Успіхи п’ятирічки, — гово
рив ЇЇ. В. Сталін, — мобілізують 

революційні сили робітничого 

класу всіх країн проти капіта

лізму, — такий є незаперечний 

факт».

Тепер, косій вісе більше поглиб
люється загальна криза сівіітоївюї 
капіталістичної системи, коли 
імперіалісти намагаються знайти 
вихід з економічних црудношу® 
шляхом мілстариваїції господарст
ва І ПІДГОТСІЗЖИ ноївої світової 
війни, з оісіоібливою сишіОію звучать 
слова товариша Сталіна, сказані 
ним 20 років тому, про те, що 
капіталістична система нетривка, 
несіпромюіжна, вона вже відживає 
отій вік і повинна уступити сівіое 
місце вищій, радянській соціаліс
тичній систамі господарства.

Успіхи соціалізму в СРСР, 
іроізгрюм Радянською Армією ні
мецько - фашистських агресора® 
у Великій Вітчизняній війні і 
■даінДіозні перемоги в розвитку 
народного гасподаріСТвіа та куль
тури, здобуті в шюляІЗ'О'єнні роки, 
яскравіє свідчать про 'велику не- 
едоианну силу нашого, радянсь
кого .державного ладу, про все- 
перемагаючу силу великих ідей 
Леніна — Сталіна.

Запалений геніальною працею 
товариша ЇЇ. В. Сталіна «Еконо
мічні проблеми сюціаийзму в 
■СРСР», його історичного ПІрОІМО- 
івото і рішеннями XIX з’їзду 
■КПіРС, радянський народ само- 
івОДдано працює, борючись за ви
конання і перещикоінашня .п’ятої 
сталіїнюької п’ятирічки. Як ніко
ли єдиний і згуртований навколо 
Комуністичної партії і поїждя на
роді® великого Сталіна, радянсь
кий народ впевнено іде вперед, 
до перемоги комунізму.
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Січнева нарада вчителів міста Москва. XX шахматний чемпіонат СРСР

Днями зжіїачппл свою роботу 
■мішм нарада вчптелііїв.

З допсйііодю пірю ізаіОДалнія шкіл 
у ЗВ’ЯЗКіу З РІІЛМЙГЯМ'И XIX з’їзду 
Кюмуніетичноії паїртії Радянсько
го Союзу івіистуниів содретаїр 
міе.ьїкіктгу КП У.кіраїїни то®. 
Атаияв.

Ліро п'ІІдоум'ки інаївчаліьніо - ви- 
ходніот роботи плюй за перше пііїв- 
ірйчя 1952 — 1959 юаївяа'ль- 
иоіго роду допюиіїв йаіедуїючий 
міським ві:ОДіі.т« наїродаої ойвоти 
т. Годуляип®.

Як иідиначиїли допоїв!дачі, XIX 
з’їзд К11РС намітив їіранЦ'іоані 
(Пфспіемтиівіи дальшого родаиткіу 
народної «одіти. За останнії роки 
їв ОлодС(аійдрії 'віддато чотири 
ноівих ©вродиш та три семирічні 
шкоди, а також три школи ро
бітничої МОЛОДІ.

Внаслідок дсіяікіого подішшеніня 
наів,чмьщ(О-івиХ’ОІЕ.ноії роботи знач
но зменшилась к.кіьі»і'сть учні®, 
які не встигають. Багато іичите- 
Л'ІІВ ІДОІШМІЛИСЯ ПЮІЕНОІ 'УСПІШНОСТІ 

сзіиїіх учні®. Серед них заюиуже- 
на вчителька УРСР т. Олексію®, 
'вчителі тт. Поїч’ящуїноїв, Бадане®* 
ко, Чеірінііжюва, 'КОДеінкої, Таран, 
Зиб’на та інші.

Добре попрацювали вчителі 
середньої шкоди Я» 2. Тут 7 кла
сів мають повну успішність.

Ці ід,осягнення в 'результатом 
наиолеіплиївої роботи вчителів 
над піДВищенаям свого ідайно- 
ітопітичнога рііЕіня, доібіре пос
тавленого ваівчальисга процесу.

А® не можна обійти і серйоз
ні цедожки, які мають місце в

ГАСТРОЛІ ОБЛАСНОГО РОСІЙСЬКОГО ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ
(В ОлекісайдірійісБКіОміу міському 

театрі 'водбуїваютьс'я гастролі 
КірюїВоіграцсіьното роїсійськ ого 

роботі' ряду шкіл, міськВНО. 
Справа в тему, що успішність в 
цілому по школах міста стаяю- 
івиїть лише 92,2 процента, а в 
середній школі № 1 вола ледве 
досягай 89,9 процента. Димів 
роботи середньої ШКОДИ! № 13, 
яка мав паїфшціу успішність, пю* 
каїзаїв, що деякі вчителі стали на 
шлях завищення оцінок, а ди
ректор т. Шсівчеіико і завуч 
т4 Діівель потурають цьому.

Це ж саме трапилось в серед
ній школі № 4 та в базовій пог 
чаткіоізіій школі. Окремих учні® 
цих шкіл, які були П'ЄрОДОДєіні у 
старші клали, через ніедистатню 
підготоіваеність цюївелюсь знову 
пс|в»ртати в молодші класи.

До, числа вчителі®, які не, за-
і бевиютують 'ииссіюоіпо, .рсівіня нав

чально - .вшодіноії роботи, іведно 
сятьіся тт. Ковтун, Фанфаір'йва, 
Гсігулія та, інші.

Б багатьох шкоінах ще мало 
зроблено дая 'ВпрюівОДпкеїяня еле
менті® поііітеїхніїзації, поліпшен
ня юоімсіомольеькоії та піонерсь
кої роботи.

(У свіойх виступах вчителі ді-
,лились своїм досвідам, •викірива- 
ли надолііки. Учителька російсь
кої мови 'середньої шкоди № 10 
т. Душаєтка розповіла про ор
ганізовану учнівісь'кіу конферен
цію на тему «Яким поівинен бути 
учень» та тематичні комсомоіль- 
Сіькїі вбери з питанням «Як слід 
готіуївіаїти уроки». Одночасно' во
на відзначила недостатню роботу 
старших піонерських затонів, 
ланок, що е резіульталюм вЗДсут- 
ності потрібного' контакту в ро- 

драматичного театру імені 
Кірова.

Сьогодні буде цюістаівлено п’єсу

ФЕ ЙЛЕТО Н 

боїті класних керіївнпіків і пікінер- 
.Еіажатих.

Викладач фізики середньої 
школи № 6 т. Красно® обміяявіся 
досвідом івцровадження в навчан
ня елементі® ігонітехніаації згідно 
рішень XIX з’їзду КіІІРС. Відзна
чаючи велику кюриість Пріівіеце- 
них на иідприймеЦва екскурсій, 
т. Красив® висдавіиїв думку про 
збільшення Ї'Х кількості, про тіс
ний зв'язок школи з промисло
вістю, про створення в школах 
уме® для маїксимального унаоч
нення навчання практичними і 
лабораторними роботами.

Завуч школи № 1 т. Михай- 
лова зупинилась на досяшненнях 
кращих 'вчителів школи, зокре
ма кер'ївіника 8 класу т. Оліфен- 
ко, яка внаслідок тісінюіго зв'яз
ку з батьками і високого мето
дичного рівня виїкедаїніня даби- 
лаісь того, що в її ікласіі1 немає 
жодного неївстигаючого ' учня. 
Той. Михайло®» иі|ЗД®л® гострій 
критиці місьікВНО за неїзаідоівіль- 
не укомпліектуївіаінінія ніколи педа
гог,ініними кадрами, в результаті 
чого в деяких класах довгий час 
не викладалась історій, за перше 
півріччя зміінилосіь сім виклада
чів математики.

На нараді івигпупмпо 'Всього 25 
Ч0Л0ИІК.

На пленарних засіданнях, а 
також під час секційної роботи 
вчителі внесли цінні ирсшОДиції 
(В сцракі поліпшення навчально- 
,виховної роботи та успішного 

здійснення (рішень історичного 

XIX з’їзду партії.

Гуодірєіва та Успенського «іКоро 

лОДств® кірйвьіх задкам».

У фінальних змаганнях на звання чемпіона СРСР по шах- 
матах бере участь 20 найсильніших шахматистів Радянського 
Союзу.

На знімках: учасники змагань (зліва направо) — чемпіон 
світу гросмейстер М. Ботвинник, гросмейстер М. Тайманов (Ле
нінград), наймолодший учасник першості майстер В. Корчной ' 
(Ленінград), гросмейстер 1. Болеславський (Мінськ).

Фото Л. Великжаніна. Прескліше ТАРС.

Широке розповсюдження у Франції роботи товариша 
Сталіна „Економічні проблеми соціалізму в СРСР“

Прогресивна громадськість 
Франції з великим інтересом вив
чає працю товариша Сталіна 
„Економічні проблеми соціалізму 
в СРСР”. За повідомленням газе

Проти
Центральний комітет безробіт

них Австрії звернувся до всіх 
безробітних країни з закликом 
скликати 25 січня 1953 року у 
Відні Всеавстрійську конференцію 
безробітних.

Безробіття в Австрії, говорить
ся в заклику, набрало катастро
фічних розмірів. У 'середині груд

Розправа англійських властей з неграми Кенії
Англійські колонізатори продов

жують розправу з негритянським 
населенням у Кенії.

Озброєні до зубів війська і по
ліція проводять у горах Абердер 
на північ від Найробі каральну 
експедицію під назвою „блітс” 
(„блискавична”). Гори Абердер і 
прилеглий до них лісистий район 
оголошені „забороненою зоною”. 
Негритянські сім'ї, які живуть 
тут, зігнані в концентраційні та

ти „Юманіте" ця праця видана 
французькою комуністичною пар
тією і прогресивними видавницт
вами тиражем в 127 тисяч люи- 
мірпиків. ■ 

безробіття і злиднів
ня в країні було вже 215 тисяч 
зареєстрованих безробітних. Де
сятки тисяч безробітних, і насам
перед жінки, не реєструються на 
біржах праці, тому що вони втра
тили всяку надію на допомогу і 
на одержання роботи. 60 тисяч 
молоді не має ні роботи, ні місг^Ґ 
в учбово-виробничих майстерних.

бори. За розпорядженням влас
тей, 4 січня у негрів, що жили в 
цьому районі, відібрано 4 тисячі 
голів худоби.

6 січня в Найробі (столиця Ке
нії) спішно прибув головнокоман
дуючий англійськими сухопутни
ми силами на Середньому Сході 
генерал Брайан Робертсон, щоб 
особисто керувати придушенням 
національно-визвольного руху.

(ТАРС).

Заява американського конгресу

Недавно на сесй міської Ради 
депутатів трудящих 'виконуючий 
обов'язки директора і головний 
режисер Оліеікісіащдрійсвк'Оіго теат
ру т. Ііндикіул, зійшовши на три
буну, свій виступ потаїв, так:

— Я трохи спізнився (яка за
вантаженість у людини!), не 
«-.тукав поіпеїрОДшх промовців, 
може, буду поївітоірюїзатись, тому 
црюіб®чаіось і прошу заздалегідь 
дпйвот'ити мені гавюірити більше 
ііютаїновлеіноіго регламенту...

Що ж скаааїв >вроіз'умлиівюго Ін- 
ідикіул піїсіля такої бататовначної 
леїрОДмюви?

По суті ніічого.

'Нап’явши на себе ірюждаі оку
ляри і дрикиїнДзшись мрійни
ком і фантазером, він запально, 
але досить таки недоречної, гово
рив про якийсь інший театр в 
Оліексаіндрії з високими колонами 
при вході, з меморіальними дош
ками, про асфальтовану площад
ку перед «йодом в театр, про 
галасливі .реклами і навіть про 
юоштоївніі портьєри.

'Не забу,в ІнДикул і про,... уро

чисті засідання вимшікіому місь

кої Ради, в преїзицію яких глбю- 

в’яжіоіі» зміроннуватиміуть і пра

На трибуні—Індикул...
цівників театру (мабуть, пір® себе 
дума®, коди казав це).

іМи і без фантазера Іадикупа 
знаємо, що в Олодсаінідірії буде ще 
красивіший театр, скоро будуть 

'і Палаци культури, які вже спо
руджуються.

Але учасників сесії, як і всіх 

■одександіріійцііз, зарав цікавить 
інша сторона, спраівм. їх ціка

вить: чому ось уже п’ять місяців 

простоює на консервації хороше 

з світлими залами приміщення 

тепеїрішнього міського театру? 

Чому, наприклад, в дні зустрічі 

Нодога року вперше театр бу® 

на замку?

(Хоч ІнДиюул і спраОДі замшо® 
далеко за рамкн встановленого 
регламенту, але в своїх тереве
нях не знайшов він місця для 
відповіді на запитання по суті.

Льізину димлпо часу і свого мис
тецького хисту витратнії! Ііндикул
на поіЯ'СИ'Єння слова 
ція». Робив це він 
особливою насюиюЦюію

«ікадюеірва- 
з якоюсь 
і смаком.

Здаїмілоеь, що Ііндикіул так зрсід- 
нивіся з консервацією, що ніколи 
з нею і не думає ірюацучаїгисія.

І на, цей раїз ойрушійвіеія Івди-

кул з трибуни на старий склад 
таоїрічісто коїліектпіву театру, який 
спраІгДіі не задовольняв) зрослих 
культурних запитів трудящих 
міста. Це так.

Але тут можна сказати Інди- 
куиу, як говорили сільському 
■голові Макоігоініенку з «Майської 
ночі» М. В. Гоголя:

— Про царицю Катерину?.. 
Чули вже.

Невипадково', звичайно, цро- 
моївчаїз керівник закюнсіеірівюівансі- 
го театру про те, що, ж він 'Зро
бив за п’ять місяці® для створен
ня здібного Творчого колективу. 
Нічого було сказати.

Діяльність Ііндикіула в Олек- 
саінЦрії відзначилась акуратним 
одержанням солідної зарплати та 
блуканням без діла по місту.

Япіа-артингерист з «Весілля в 
Малинівці», коли претендував на 
посаДіу начальника гарнізону, то- 
адрий:

—Аби посада була, а гарнізон 
ирииоїжитьоя.

До, посади Індіикула в цьому 
театрі, мабуть, нікои® не прімо- 
житьея творчий колектив.

Гриць ТЕРНИНА, 

Петрусь НРУЧИНА.

Конгрес США офіціально ого
лосив, що Ейзенхауер обраний 
президентом, а Ніксон—віце-пре
зидентом США. Згідно з консти
туцією, обидві палати конгресу 
підрахували голоси виборіциків 
на спільному засіданні; 442 голо

Опір японського народу
За повідомленням токійського 

кореспондента посилюється опір 
японського народу американсь
ким окупаційним військам. „Ри
баки і селяни на острові Осіма 
заявили, — пише кореспондент,— 
що вони візьмуться за руки і фі
зично не допустять висадки аме
риканського гарнізону, який має 

Страйк робітників мідних рудників у Чілі
За повідомленням кореспонден- тиждень. Страйкарі вимагають 

та агентства Асошіейтед Пресе з підвищення заробітної плати і по- 
Сант-Яго (Чілі), страйк робітни- , ліпшення умов праці, 
ків мідних рудників триває третій ■ (ТАРС).

ПОВІДОМЛЕННЯ
12 січня о 6-й годині вечора в залі міськкому партії лектором 

обкому КПУ буде прочитана лекція для самостійно вивчаючих марк
систсько-ленінську теорію на тему „Праця Й. В. Сталіна „Економічні 
проблеми соціалізму в СРСР”—великий вклад в теорію маркензму- 
ленінізму”.

Відділ пропаганди І агітації МК КПУ.

си було подано за кандидатів рес
публіканської партії—Ейзенхауе- 
ра і Ніксона і 89—за кандидатів } 
демократичної партії—Стівенсона 
і Спаркмеїіа. Ейзенхауер і Ніксон 
офіціально вступлять на посаду 
20 січня.

американським окупантам 
намір побудувати на острові Ра- 
дарми станцію”.

Кореспондент відмічає також, 
що рибаки і селяни протестують 
проти виробництва товарів для 
піхотних і військово-повітряних 
частин, проти учбової стрільби 
і т. п. .

(ТАРС). ТІ
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся! Рік видання XXI У-й

сталінський
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

№6(3837)

Середа
14 

ОІЧНЯ 
1953 р.

------------------ 1
Ціна 15 коп.

22 лютого 1953 року — день 
виборів до місцевих Рад депутатів 

трудящих Української РСР.

Ширити агітаційно-масову роботу 
на виборчих дільницях

Все ширше розгортається під
готовка до виборів у місцеві Ра|д,и 
депутатів трудящих Української 
РСР, прианачені на 22 лютого 
1953 рожу.

ПідготоіЕіка до ви'боїрів у місце
ві органи державної впади про
ходить О обСТаНЮІЗЦІ ТІЕЮірЧЮІГО під
несення трудящих маю, виклика
ного історичними рішеннями XIX 
з’ївшу Комуністичної партії Ра
дянського Союзу. З новою силою 
розгортається соціалістичне зма
гання за дострокове виконаная 
■п’ятої сталінської п'ятирічки. 
Мільйони трудящих прагнуть 
глибоко вивчити матеріали XIX 
з'їзду та геніальну працю това
риша Сталіна «Економічні про
блеми соціалізму в СРОР», які 
озброюють радянський народ до 
боротьби за дальше зміцнення і 
процвітання Радянської держави.

Вибори у місцеві Ради депута
тів трудящих — велика й відпо
відальна політична кампанія. 

.Підготовка й проведення її зале
жатиме від того, як біуїде розгор
нута. агітаційно. - масова робота 
серед населення, як буїре вико
ристано. багатющий досвід мину
лих виборчих кампаній.

Підготовка до виборів у міс- 
цеївіі Ради вимагає перебудови 
всієї масово - політичної роботи. 
Зараз центром політичної агіта
ції серед трудящих повинен ста
ти агітаційний пункт на вибор
чій дільниці. Саме тут збираєть
ся найбільше виборців.

Значна частина паїрторгаиіаа- 
цій СЕіоєчасно перебудувала агі
таційно - масову роботу. Збіль
шено кількість агітаторі®, на 
партійних зборах обговорені пи
тання, зв’язані з підготовкою ідо 
виборів, складені тематичні пла
ни приведення семінарів агітато
рів.

На переважній більшості ви
борчих дільниць обладнано агіт
пункти, серед виборців працюють 
сотні агітаторів.

Велику увагу агітаційній ро
бочі серед виборців приділяє пер
винна партортаиіізація Олексан
дрійського педучилища. На ви
борчій дільниці ігри педучилищі 
добре обладнано агітпункт. Тут 
можна прочитати газети, журна
ли, брошури матеріалів XIX з’їз

Заключний концерт майстрів мистецтв Польської 
Народної Рес лубл Іки у Великому театрі Союзу РСР

12 січня у Великому театрі 
Союзу РСР відбувся великий кон
церт майстрів мистецтв Польсь
кої Народної Республіки. В кон
церті. іваяли участь солісти, ор
кестр, хор і1 балет Польського 
Державного оперного театру іме
ні Станіслава Моніюшіко (м. Поз
нань), польський Державний ан
самбль пісні і танцю «Мазоізше».

Концерт пройшов в великим 
успіхом. Глядачі тепло зустріли 
польських артисті® і супроївод- 

ду, про геніальну працю товари
ша Сталіна «Економічні проблеми 
соціалізму .в ОРСР», а також по
слухати бесіду агітатора, який 
чергує на агітпункті. Агітпункт 
працює чітко за планом. Завіду
юча агітпунктом т. Догадіна сис
тематично перевіряє роботу агі
таторів, допомагає в їх роботі. 
Кращі агітатори тт. Каштанова, 
Сулімюва, Свщрвдова роз’яснюють 
серед трудящих «Положення про 
вибори до місцевих Рад депутатів 
трудящих», а також матеріали 
XIX з’їзду партії, знайомлять з 
працею Й. В. Сталіна «Економіч
ні проблеми соціалізму в ОРСР». 
При агітпункті щонеділі прово
дяться збори трудящих, на яких 
читаються доповіді, лекції та 
влаштовуються концерти худож
ньої самодіяльності. Останнім ча
сом тут прочитані доповіді' на 
тами: «Партія Леніна —Сталіна 
в період переходу від соціалізму 
до комунізму», «Історична про
мова її. В. Сталіна на XIX з’їзді 
партії» та «Про міжнародний 
стан».

Діяльну роботу серед виборців 
проводять також агітпункти при 
Войнгівсбиій виборчій дільниці та 
агролісомеліоративному технікумі.

'Однак, первинні парторганіїза- 
ції тресту «Укрвіуглемонтаж», 
семирічної школи № 3, артілі 
«Лобода» та колгоспу імені 18 
партконференції жоліікають об
ладнання агітпунктів на вибор
чих дільницях, повільно розгор
тають агітаційну роботу серед 
виборців.

На виборчій дільниці при ар
тілі «Х'імпрація» відведено при
міщення під агітпункт, але він 
не обладнаний, агітаційна робо
та в. ньому не проводиться, внаїс- 
лідю® цього значна частина агі
таторів не почала роботи.

Такий стан і в агітпунктах ар
тілі «Червона .вишивальниця» та 
Берегівської сільради.

Партійні і радянські1 організа
ції повинні негайно усунути 
серйозні недоліки, що. мають міс
це ,в підготовці до виборі®, забез
печити широке розгортання агі
таційно - масової роботи на всіх 
виборчих дільницях, зробивши їх 
справжніми центрами агітаційно- 
проіиагавцїїстськюї роботи.

жуївіали їх виступи дружніми оп
лесками.

На концерті були присутні 
члени уряду ОРСР — товариш 
II. В. Сталін, товариші. В. М. Мо- 

лютоз, Г. М. Малевков, Л. П. Бе
рім, К. Є.Воірошило®, М. С. Хру
щов і інші.

■Уряд ОРСР висловлює подяку 
учасникам концерту і виріши® 
видати їм' грошову премію в роз
мірі 200 тисяч карбованців.

Достроково виконаємо нову сталінську п'ятирічку

Збільшувати випуск продукції, 
поліпшувати якісні показники

П’ятирічну норму 
виконаю за три роки

В минулому 1952 році я вгіііс 
кілька раціюналбваторсіьких про
позицій. Це дало не одну тисячу 
карбованців економії.

В грудні я запропонував по
ліпшити заводську конструкцію 
иадяноя помпи автомобіля ГАЗ-&1 
і ГАЗ-93. Справа в тому, що. в 
час роботи .обривається кріплення 
фланця вентилятора по перерізу 
шпоночваго отівіару. В результаті 
пошкоджується серцевина радіа
тора і виникає необхідність пов
ністю замінити валик вентилято
ра разом з підшипником.

Такі випадки траіплялись ду
же часто. Тому в нашій автотран
спортній кантарі щомісяця авто
машини простоювали десятки 
днів, Я підрахував, що через від
сутність запасних частин збитки 
отаноівлжгь на рік 20—25 ти
сяч карбованців.

Застосування вОДяної помпа 
моєї конструкції дає можливість 
уникнути цього, зберегти багато 
державних коштів.

Завдяки творчій праці, удоско
наленню методів своєї роботи, я 
виконав виробничу норму 1952 
року на 292 проценти.

Нині поставив перед собою зав
дання добитись ще кращих успі
хів. Здійсню нові раціоналізатор
ські пропозиції, зроблю присто
сування, які дозволять ще більше 
піднести продуктивність праці.

'П’ятирічне завдання прагну 
(виконати за три роки.

І. Новаль,
токар автотранслартної кон
тори тресту «У'юрвуїглеіман- 

таж».

Для колективу шахти № 2-3 
1952 рік був роком нових успі
хів у боротьбі за нову сталінсь
ку п’ятирічку. Досить сказати, 
що .ми видобули вугілля на 21 
ешелон більше, ніж за поперед- 
П:й рік. На 17 процентів' підви
щилась продуктивність праці 
гірник®. Значно, знизилась собі
вартість тонни палива,

іНайгошювдапим підсумком ми
нулого року є той, що в нас ви
росли нові люди, нові кадри, які 
добре оволоділи технікою, стали 
справжніми майстрами своєї 
справи.

В соціалістичному змаганні 
визначних перемог добились крі
пильник Андрій іБалихін, посад
ник Василь Селивюінчик, навало
відбійник Іван Курчитов. Вони 
виробили по дві річних норми.

І зараз гірники ас знижують 
взятих темиіїв. Першу декаду 
січня колектив шахти ознамену- 
®іав новими успіхами в труді.

Поліпшуємо технологічний 
процес

Питання поліпшення техноло
гічного процесу стоїть в центрі 
уваги нашого колективу.

В новому році ми почали здій
снювати метод введення палива 
в шихту. Це дає можливість 
значно прискорити сушіння цег
ли, поліпшити якість обпадання і 
зекономити ЗО проценті® палива 
до норми.

Перші .дні 'роботи по-новому 
дали позитивні результати. Одер
жано цеглу з підвищеною меха
нічною міцністю.

іВолектДв робітників та інже

ДАМО БІЛЬШЕ ВУГІЛЛЯ
На-отра видано багато надплано
вого вугілля.

Як і ,в минулому році, попере
ду пут ще дільниця, очолювана 
т. іКожашікоІзим. Впровадивши 
графік циклічності, гірники діль
ниці домоглись ритмічності. Про
дуктивність праці шахтарів під
вищилась на 10 процентів проти 
досягнутої в грудні.

Чимало стахановців, зокрема 
наваетоведбійники Василь Солда
том, ІПагит Нагиматов, Павло 
Вело®, Андрій Тяглий мають на 
своєму особистому рахунку но 
100—ПО тонн Еіуігілшя, видобу
того понад десятиденне завдання.

'Над чим буде працювати наш 
колектив у цьому році? Ми по
винні добитись чіткої, рівномір
ної роїботи всіх дільниць, широ
ко впровадити граіфйк циклічнос
ті. Необхідно знизити собівартість 
тонни палива нв 3 проценти, 
збільшптп видобуток Еіуігілля на

☆

Ім'я Івана Бочкова 
широко відоме серед во
діїв автотранспортної 
контори тресту „Укрвуг- 
лемонтаж". Він—один з 
кращих шоферів.

В минулому році Іван 
Бочков достроково вико
нав своє 12-місячне ви
робниче завдання. Нині 
стахановець виробляє по 
140—150 процентів нор
ми, прагне зустріти день 
виборів до місцевих Рад 
новими успіхами в труді.

На знімку: І. Бочков.
Фото Г. Танського.

☆

нерно - технічних працівників 
працює над тим, щоб повністю 
механізувати трудомісткі проце
си — різання цегли і її відкатку.

Все це дозволить збільшити 
випуск продукції >в нинішньому 
році на 15—20 проценті® і на
багато знизити її сюйіваргість.

Колектив цегельного заізюру 
щодіяя перевиконує план.

В. Сахацький,
директор цегельного завюд.у 

К» 1.

6 процентів проти плану мину
лого року.

Особливу увару ми приділяємо 
питанням раціоналізації праці і 
кращого використання механіз
мів, 'висвюбодимо для інших робіт 
150 чоловік. Виробіток на кож
ного робітника доведемо' до 40 
— 45 тонн вугілля.

'Шахтарі вступили в 1953 рік 
сповнені прагненням ознамену
вати йото новими успіхами в 
труді.

Натхненні рішеннями XIX з’їз
ду Комуністичної партії Рацнп- 
ськюіго 'Союзу, історичною про
мовою товариша Сталіна, робіт
ники і інженерно - технічні пра
цівники шахти по-справжньому 
розгортають соціалістичне зма
гання за дострокове виконання 
заедань п’ятої сталінської п’я
тирічки.

І. Щетніков, 
головний інженер шахти 

2-8.
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Наслідки самозаспокоєння 
і благодушності

погано використовуютьНа Байдаківському вуглерозрізі

/70 СТОРІНКАХ ГАЗЕТ

Ткібулі—Олександрія

В минулому імціі кадектиів 
Байдакііиськоіго .вуїіілеіродріюу до- 
етрокЛо заівфігіив 12-місіяч.Н'ИЙ 
план і добився значної економії 
цеіріжарних колітів. Але вдрйвии- 
ІКИ роадзу тт. Фіі.тоненіко і Аргю- 
хоїв жадвоїдиісь на цьому.

Вже в грудині ішінприемство 11'0- 
чадо віідстаїзати. В ширшій і дру
гій декаді вугільна дільниця за- 
бодтуїжіа кілька десятків тисяч 
тонн палива. Мііж тим, тане ста
новище не викликало у господаїр- 
ниікіінз тривюіги за долю плану, но
ти аиОДііІвались на те, що якось 
наїделужаїть прогаяне.

Тільки тоді, коли стало ясно, 
що пріудаеіве засідання піїд запро
даю зриіЕіу, тугг почали вживати 
теїрмйнківі заходи, штурмувати. 
іСіюлижались нараііи, засідання, 
складались графіки. Однак, ці за- 
іпііізииі наривання нічого не їда
ли. Вуглеірозріз не виконав мі
сячного плану. Більше того, ус
піхи, які були раніше досягнуті, 
пішли нанівець. Замість економії 
державі завдано великі збитки.

В чому ж справа? Може вмен
шилась кількість техніки, лю
дей? Ні, все залишилось по-стаїро- 
му. Основна причина незацоівіль- 
нюї іроботи їв пруїдні поляпав не 
тільки в благодушності, яка одю- 
лііпа деякою частино® командирів 
виробництва, але1 й в послаблен
ні технічного керіаниццза всіма 
ланками Виробництва, зниженні 
ішмоігаивості, відсутності міцної 
трудової дисципліни.

В ноіаий рік колеікігив ройрізу 
ївстіуіпіИв без необхідного пеірехід- 
щоіго запасу вугілля. Начальник 
т. Фмон&ико. і головний інженер 
<т. Аіртю'хо'в не зробили для себе 
НІЯКИХ В'ИСІЯСВК'ІІВ, кпруїють ДІЛЬ
НИЦЯМИ іканщеліярсьїко - бюрокфа- 
ітичпіими методами. ІЦдараВДа,, во
ни брзаноть у розрізі, але їх вад- 
мдуівання не залишає після себе 
ніяких слідів.

На всіх ділянках виробництва 
□іцчіуігаетьіся неріоопоіряііливають, 
неюіровіїзоданість, бейаі|дпбв:і|да'ль- 
іність. Взяти, наприклад, вугіль
ну дільницю. У вибоях скупчи- 
лоеь чимало механізмів. Лише на 
стомелірюївоіиу В'ІІІІРіІОКіу стоять чо
тири екскаватори. Трохи далі, 
пареікинут’ши через рею траншею 
ісвої металева конструкції, висо
чить транспортно - Еодважний 
міст. Але ця потужна техніка не 
виївдристоївіуеться. З усіх машин 
П,ія|з лише один еіксікаїваггоір.

11 січня о 10 годині ЗО хви
лин ранку залишків важелі' уп
равління екскаваторник т. Фаір- 
тушний. Йото машина загрузла 
— ніхто своєчасно не подбав, 
щоб запобігти зупинку, яка три
вала кілька годин.

Не працював і баігатокавшоівмй 
ексікаїватюі]) Д-іЗОО. Він постаїв- 
лениїй на капітальний ремонт і 
неВДдомої, коли з нього вийде.

Біля іншого еіюйкаївамра годи
ну простоює елеіктрсівовна неір- 
туїпіка.

— Чому не вантажите? —'за
питали ми машиніста т. Зозулю.

— іВоліамаодвь деталь, .—івід- 
мсдаііз він, і далі дОДаВ, — хіба 
це ВШ'ірПК’. 10 січня цілих 6 го
дин простояли через .спфацюівання 
контролера хОДовйго мотора. Ли
ше надвечір нам вдалося заміни- 

виробничі можливості
ти його іншим, який з трудам 
дістали. Через відсутність запас
них частин елекітіроіустаткуіва'ння 
нам доївОДиться витрачати багато 
часу. 1 це аж ніяк не хвилює 
го.тсгн«го механіка т. Буїрцева. 
Він не дбав про заібйзпчення нас 
запасними частинами.

іНерозпоірйдлиізііїсть керівним® 
поіясню'бтьюя і тим, що екскава
тор поставлений у непридат
ний .тая нього забій, тоб
то нижче тіранспоіртної колії 
на 6 метрів, тоді коли він пови
нен бути на одному рівні. Це ут
руднює процес вантаження. Стрі
лу доводиться піднімати Високо, 
чим перевантажується і псується 
мотоїр, знижуються продуктив
ність. Якщо в нормальному забої 
бригада Давала до 800 тонн ву- 
гіітая, при плані 370, то в. цьому 
забої вона й напопРвмну не вико
нує норми. Буізає й так, идо час
то еіюскаїааггорники зупиняють 
машину і переключаються на ви
борну кріплення старих штреків, 
які трапляються в пласту, тоді 
коли для цієї роботи можна було 
б виділити інших робітників.

Або, чого вартий такий факт. 
До роторного еюсаїківатора надій
шла вугільна вертушка. Однак 
гірничий майстер т. Причина ви
рішив Ефваїнтажитги одну вер
тушку породи. За йото викликом 
прибув ще один електроївовний 
еодтаїв. Після того, як засинали 
породою перший думкар, т. При
чина за наполяганням машиніста 
інугільної вертушки т. Чорномор
ця погодився спершу йото, відпус
тити. Екюкаїваїторникам було дано 
команду повернутись у вугіль
ний вибій. Машиніст породної 
вертушки т. Тюта нарЮїутваїв:

— Катайся сюди-туди, ніби-то 
більше нічого робити, куди воно 
отаке діло годиться.

Доки тривали міжусобні супе
речки, машина Івадійшла назад 
мілька метрі». Потім т. Причина 
роїОДіумав і знову повернув акска- 
іватоїр на породу.

Лоїдібці факти не поодинокі. 
Па кожному кроці можна бачити, 
як непродуктивно витрачається 
робочий час, затримується виро
бу тск В'УТІЛЛІЯ.

Успіх виконання плану видо
бутку палива набагато залежить 
і и’Ід той), як будуть створюгза- 
тись необхідні запаси вугілля. 
Однак тут не дбають про завт
рашній день виробництва, не 
ДИІВІЛЯТЬСЯ вперед. В'СІКфИШНу 
дільницю вважають друторяііною.

— Не працюємо на певну по
тужність. 11 січня ми могли да
ти більше 1000 кубометрод по
роди при нормі 8>20. Відванта
жили 900 кубометрів. Це перший 
день в новому році, коли ми спра
вились з завданням, — сказав 
машиніст йккжаївапвдра «УЗЖ-9» 
Костянтин Кравченко.

---  ЗцобІЛЬШОїГЮ ВИїрОїЦЛЯЄіМО 60 
—70 процент'® норми. Соромно 
за себе. Машина хороша, самі 
давно на ній працюємо, а відста
ємо, — діОДаїв помічник машиніс
та Іван Крутий. — Все залежить 
ів'іц наших керівмиїкіііз, а вони, 
як кажуть, і в віуіс не дмуть.

Не дйено, що начальник 
векіришної дільниці г. Іїригор’ав,

бачачи, що ексвдватоїр простоює 
по 4—й годин, дає розпоряджен
ня м’ехаїніаатоірам брати в руки 
кирки і йти очищати копію. В 
той же чаїс т. Григер’йв на на
рядах гоїворить про необхідність 
ігіпнессніня виробничих темпів. 
Про фоірмальне, каїзеїнне ставлен
ня гр іспіраїзи цього ікефіївіника сіеііц- 
чить той факт. 4 січня тіеіреїд 
бригадою Костянтина Кравченка 
поставили заІЦаїння: водіваїнітаж 11- 
ти 700 кубсміепірів порОДи. Для 
'.викТінаїння його1 треба було, дати 
дві всіртушки, виїгілили — одну. 
При чому, за всю Ізмініу воїна зро
била лише два рейси.

Па дільниці не дбають, щоб 
використати техніку на повіну 
потужність, забезпечити її чіт
ку, беїзпеїребійну роботу. Та®, 
екскаватор «УЗТМ-9» давно но- 
трібує кіашжгіаяьіного ремонту 
(шестерні сшрацюівіалйсь), та ні
кого це не турбує. Тут навіть 
еюскаївашоїрникам не дають обти- 
рочного матеріалу. Тому їм дово
диться витирати деталі машини 
глиною, що призводить до їх пе- 
редчаїсноіго псування.

Та це ще не все. Занадто, по
гано працюють вОДвали. Воїни не 
забезпечують своєчаеного прий
мання поіроди.

Ми відвідали оцим із відва
лів іі переконались, що корівники 
розрізу байдужіє ставляться до 
йото падготошіки.' Родвантаїжують 
тут, як і навантажують — ко
жен іваїгоїн зокрема. Перевернуть 
один думка® іі чекають, доки еікс- 
каїватар пеіреінесе породу вбік. 
Лише потім розвантажують нас
тупний .вагон. Це триває ЗО—40 
хвилин.

— Раніше, — говорить поміч
ник машиніста ележліроївозл тоїв. 
Фодчоїнко, — ми затримувались 
на відвалах івдвііічіі менше часу. 
Пройде, бувало, вугільний струг— 
і роїзмінтаїжуй всі цумкаїри .від
разу. Теїпе.р струг стоїть в тупи
ку неюцраї іний і про йото ре
монт ніхто не думає.

іЯк же на ці факти реагують 
тт. Фіїланемко і Артюхоїв? По су
ті справи, ніяк. Неподобства пов
торюються з дня на день, до них 
тут звикли.

іДиЩно й те, що партійне бюро 
(секретар т. Міщанко) не створює 
оібетаїнОДіки нетерпииасіті до та
ких ййподобстіз, не бореться з 
ними, не дрисіліуханться до ’кри- 
тики знизу, не мобіїліілує кодек- 
тиївг падиривмства на подолання 
відставання.

Тепер з особліиіиюю силою по
винно бути розгорнуте соціаліс
тичне змагання серед гірникііїв. 
Однак його на розрізі не відчу
вається. Шахтком, очолюваний 
т. Ноїсомським, лише збирається 
приступити до цієї роботи.

Бацдакївіськин вуїплеіровріііз має 
вісі моагайвості не тільки вико
нувати, але й перйвикоініуівати 
план, знаду стати їв ряци передо
вих иіцприємств міста. Треба 
тальки Ппкінчити з блаїгоідушніїс- 
тю, самовасіпокоениям, беявідпо- 
.'ОДіаліьиістю. І доці вугільний роз
різ не буде гальмувати роботу 

і брикетникіїв.

А. ЛЬВОВ,
С. МІРКОТАН.

Ткііібу.їі '— один з найбільших 
стаїрих иуліліьних районів Грузії. 
Сталінські п'ятирічки змінили 
йото обличчя. Тут виросли нові 
.меіхаівізоІ.тані шахти, оснащені 
Ідоісікюінаїлою тіїрничою встчизня- 
іною технікою. Мсіханіїзадція пчх 
п]кіцеісіів добування 'Віуіпімя за- 
беапечил'а систематичне зростан
ня вуїглеівиідобутку. В минулому 
рсц: в Ткібуліі івіиДОбуто® иугілпя 
в цев’їягь раїзіїв більше, ніж у 
1913 році.

Гірники Ткібулі, водіпоївОДаїЮчи 
на іістоірнчні рішення XIX з’їзду 
Боїмуніїйтичиоії партії Радянсько
го Союзу, нарощують темпи ви
добутку віуігіїлілія, намсітеїглпізіо бо
рються за здійснення зюбодїярань, 
взятих народ тодаїри'шсм Сталііним 

Нодаїпно оілексанпрійісьіюа ра
йонна газета «Більшовицька 
правда» '(Кііріоівіотрадська ойтасть) 
нЛтруюувала спеціальну сторін
ку матеїріїапііз, аііі|ііготовЛ’Єіних для 
неї роддацівю газети «Ткаїбулііс 
матаїроеиа», в яких роїзпіоївііідається 
про трудазі прівніги грузинських 
цруїзіі®.

«ПІахтаїрі Ткіїбулі зв'язані 
■узами дружби з багатьма міс
тами і районами нашої Бать
ківщини. Воїни змагаються з 
ігіїріниками Донбасу, Олексан
дрії, — пише то®. Меіріківііїлаїд- 
ве. — Соціалістичне змагання 
з гірниками Донбасу допомагає 
ткібульським шахтарям перей
мати і віпрювіаідіжутати найдо- 
скона.тшу технчхтагію, онано- 
івіуіаати н».Тіу техніку, нові при
йоми висе непродуктивної робо
ти. Ткіюульські шахтарі илелі- 
інували приклад дюшбаїсівців і 
широко гіпроваїїили графік 
циклічності. Дюнбаотці в свою 
чергу вивчають і вцроваіджіу- 
■ють методи, які успішіио засто
совують ткібупьсьікі гірники».

Змагання за зниження ваги машин
Всій Д’краіін: стаів .відомий по

чин. коиструкторів НоІзюнЮікіма- 
торіськото заводу імені Стаїлііїна, 
які почали ізмагаиня - за знижен
ня ваги машин при одночасному 
поліпшенні їх якості. В минуло
му році інжемеїри підаїриємстеа 
за рахунок пояіііпшвніня кон
струкцій вироі&ІІз, що випускаю
ться, закоіномилм близько .тисячі 
тонн прокату, чавуну, сталі і 
кілька тонн исільоіроівих .металів. 
Впровадження поінац 600 цінних

Ленінград. В п'ятій п'ятирічці будуть побудовані нові 
електростанції, в зв'язку з чим збільшується виробництво турбін. 
Почесна роль у виконанні цього, завдання належить ленінградсь
кому металевому заводові імені Й. В. Сталіна. На заводі збіль
шується програма, освоюються нові види продукції.

На знімку: у гідротурбінному цеху заводу. Перевірка де
талі корпусу шарового затвору гідротурбіни.

Фото А. Михайлова. Прескліше ТАРС.

Керуючий трестом «ТюібуїДву- 
гілля» той. Берепймлі розповідає 
у стлій статті про те, як шахтарі 
Ткібулі, натхненні рішенням о 
XIX з'ЇОДіу, борються за виконан
ня п’ятирічки в чотири роки; 
начальник шахти Геяаті тов. 
Цицхвая і гуківний інженер 
шахти імені Леніна теїз. Чеківа- 
ї де пишуть про запровадження 
на шахтах псреДших мстоідііїв до
бування гугійля.

'В газеті вдцруюсианиіі лист 
вибійника найбільшої шахти іме
ні Молотова Рубена МушкіВДііані 
до наївапюївііід&ійииіка О'лексаінйріій- 
ськюї шахти Аї 2-3 Івана ІЦеїр- 
баченіюа.

«Тікібульські гірники, — 
пише Рубен Мушкуїдііанц, — 
ізанаїлвді рішеннями XIX з’їзду 
иіаіртії, зобов'язалися здійсни
ти п’ятирічний план в чотири 
роки. Особисто, я дав. слово ви
конати п’яти'іичіну ноірміу за 
три роки. Овоє зюбоїв’яізаіння 
іиідкіріїїміюю ділам. Щодня .в.и- 
ірюїбляю по дві норми. Але такії 
показники мене не заідо'вюаь- 
ніяють. Я добиваюся ще біль
шого піднесення продуктив
ності праці.

Напиши мені, як ти працю
єш, як колектив вашої шахти 
бореться за нову п'ятирічку, 
за виконання зобов’язань, 
вйятих пеірод товаришем 
Сталіним».

Надрукувавши матеріали про 
змагання шахтарів Влексавдрії з 
гірниками Ткібулі, газета зроби
ла добру справу. Такі матеріали 
виховують у радянських людей 
почуття патіріотизму і сталінсь
кої дружби народів.

(Газета «Радянська Україна» 
від 9 січня 1953 року).

пропозицій дало кілька .мільйонів 
каїрбюїзанціїв річної еканомії.

Змагання за зниження ваги 
мавпин очолили комуністи. Член 
партії інженер лауреат Сталінсь
кої цреаіії т. Бтаїгоївеїщенський 
івдоісікоіналгаз устаткування про
катного стану і доібиївіся знижен
ня його віаіги на 200 тонн. Кому
ніст інжеішеїр т. Худакоїв. пеіреігля- 
нуїв конструкцію кувальних ма
шин і знизив •віигпрагги метану на 
їх виробництва на 23 тонни.

(РАТАУ).
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ЛІКВІДУВАТИ НЕДОЛІКИ 
В ЗИМІВЛІ ХУДОБИ

Ще раз про утримання худоби 
в артілі імені Молотова

Тваринницькі ферми артілі 
імені Молотова розташоввоні май
же рядом з приміщенням конто
ри колгоспу. П-ріхге цю незначну 
війддаль ніяк не здолає голова 
артілі т. Ткачоз. Рііжий, луже 
рідкий гість він на фермах. Тим 
часом стан в зимівлею тварин 
тут цуже неприптядний.

У вогкому, холодному сараї, 
де бракує ясел і коритець, це за
мість даху лежить купа ніашаяе- 
ної соломи, розміщено' кілька сот 
овець. У час гадіївіаі фураж мів- 
цям висипають прямо під ноги і 
вони збиваються навколо нього. 
Звичайно, що слабії тварини не 
можуть поступитись до. коїрму і 
заїлишаються гожДними. Значна 
частина фуражу затоптується їв 
багні.
> Не краще становище і на ін
ших фермах. Свині, наприклад, 
зимують у тісному, нойнремоін- 
тсізіаінюіму приміщенні. Корита п 
станки тут напівізруйноізані. 
НеааідеІЕіііШіо утримується й ве
літи ротата хуїдеба. Вона не за
кріплена за відпоадальними 
людьми, тому- нерідко залишає
ться ийгодоіміиа й непогана. Вуїв 
випадок, коди 22 знеосіблені ко

І» Успіхи передовиків тваринництва
Багато праціївниміві тварин

ницьких ферм району з честю 
виконали свої соціалістичні зо
бов'язання, дали країні багато 
поінаїдцїлзиоеюго молока, м'яса, 
вовни тощо. За перевиконання 
планових завдань Тваринники 
одержують високу додаткову оп
лату.

Так, доярка артілі імені 18 
з’їзду ВКЛ(іб) Віїра Пайпток, яка 
наДоїіла понад 3.600 літрів моло
ка на фуражну корову, в. рахунок 
додаткової оплати одержала 
2.150 літрі» молока. Конюх кол
госпу «Шлях до комунізму» Влас 
Фодоренко торік виростив ВІД 12 
закріплених конематок 12 пле
мінних доплат. За це йому додат
ково .видано 300 кілонраміі® хлі
ба. Свинарка артілі «Шлях до 
соціалізму» Марія Верескун, яка 
вдержала над кожної закріпленої 
за нею свиноматки по 22 ділових 

рови три дні стояли без корму і 
води. 1 лише в. кінці третього дня 
їх надоїв вюгдсізник Іван Вузиш- 
ник. Такі умюїзи догляду уже те
пер прйзвели до виснаження де
яких тварин.

У капусті невиконано плані® 
наїирюмаціжеиня нормііїв.. Та, не 
■дИлтячись на це, вони витрача
ються по - бтагоспоцаїріському. 
Соломою і половою заслані всі 
скотні д|здіри й шляхи, що ведуть 
вівд скирт до тваринницьких ферм. 
Підгетоївіка кормів до згоцюївіуіван- 
ня не провадиться, а конщентро- 
Еіаніі корми витрачаються без об
ліку й контролю. Тим часом кор- 
мнвадаряііж та соломорізка стоять 
без руху, іржавіють. Про ці не
доліки вже не раїз вказувалось 
голові цраівління Ткачоівіу і заві
дуючому фермами Кіімликіу, але 
вони не зважають на це і нічого 
не роблять, щоб вігіграадти ста
новище.

Районний віїдЦі'л сільського 
господарства повинен вжити за
ходи до керіІЕіникіів артілі та под
бати про негайне створення тва
ринам нормальних умов зимізітіі.

В. Мановецьний.

поросят, ® рахунок додаткової 
оплати одержала 17 поросят 
двомісячного віку.

У числі кращих таринникі® 
району імена доярок артілі Імені 
Жіданоіза Любоїви Боївбасеніко та 
Ганни Кравець, які надоїли 'віід 
кожної закріпленої за ними ко
рови по 2.200 літрі® молока, 
чабан колгоспу імені 18 з’їзду 
ВКЛ(б) т. Борисе®, що виростив 
по 127 ягнят на кожні 100 вів
цематок, конюх артілі імені Во
роній,лота Свириід Бор люк, який 
вироістиів' від ІЗ конематок 13 
лошат, і багато інших. Всі вони 
за двою чесну працю Одержали 
високу додаткову оплату.

Зараз передовики тваринниц
тва люблять підсумки своєї робо
ти за минулий рік і беруть нові 
підвищені соціалістичні зобов’я
зання.

М. Ефімов.

Кузня механізаторських 
кадрів

З кожним роком соціалістичне 
сільське господарство все більше 
і більше оснащується новою тех
нікою. Щоб повніше використати 
■потужні вітчизняні машини, не
обхідно мати високо іжьті фін о® ані 
кадри механізаторі®.

Цю ©іідповідальну роботу в на
шому районі виконує Олексан
дрійська школа механізації сіль
ського господарства. Вона готує 
трактористів, комбайнері® та ін
ших працівників для МТС об
ласті.

Колектив викладачів школи 
докладає багато' зусиль, щоб дати 
сільському господарству досвід
чені кадри. Ми горді тим, що се
ред наших випускників є нема
ло товариші®, які показали зраз
ки самовідданої пращі та служін
ня своїй Батьківщині, своєму на
роду, рідній Комуністичній пар
тії, великому Сталіну. Два ко
лишніх випускники нагороджені 
орденом Леніна, 12 — орденом 
Трудового Червоного Прапора, 
понад 20 чоловік — медалями 
«За трудову доблесть».

Школа механізації стала 
справжнього кузнею механізатор
ських кадрів. Лише в цьому 
1952—53 навчальному році уже 
підготовлено для МТС 117 спе
ціалісті® бригадирів тракторних 
бригад і трактористів потужних 
дизельних машин «ДТ-54».

У березнічквітні в МТС нашого 
і сусідніх районів області буде 
випущено ще 35 комбайнерів- 
механігоі'в самохідних комбайни®, 
150 комбайнерів причіпних ком
байні®, 172 трактористи дизель
них машин та буде перепідготов
лено 31 тракторист. Зараз кур
санти школи наполегливо ово
лодівають складною технікою. 
Всі вони прагнуть закінчити 
навчання лише на «добре» та 
«ІЗЗДИІИНО».

Колектив викладачі® та інст
рукторі® школи бореться за по
ліпшення навчально - виховної 
роботи, щоб дати сільському гос
подарству такі кадри механіза
торів, які успішно зможуть ви
користовувати нашу складну 
техніку і доб’ються дострокового 
виконання завдань, поставлених 
перед працівниками сільського 
господарства новим п’ятирічним 
планом розвитку ОРСР.

Ф. Таболов,
інструктор школи механізації 

нільського господарства.

„САДКО"

На екранах нашої Батьківщини демонструється новий художній 
кольоровий фільм „Садко".

Глибоко-патріотичний фільм „Садко", виробництва ордена Леніна 
кіностудії „Мосфільм". створений за мотивами російського билин
ного епосу (онезькі билини) про славного новгородського гусляра і 
торгового гостя Садка.

Російська людина—гусляр Садко бачить злидні і бідність прос
того люду. Він палає бажанням допомогти йому. Задумав він знайти 
птицю-шастя, яка б принесла щасливе життя трудовій людині...

Повернувся Садко в Новгород. Оточив його народ, радіє, питає: 
„Чи добув, Садко, щастя?" 1 відповів Садко: „Тридев'ять земель обій
шов. На дні морському побував. Та нема краще за землю рідну. Ось 
це і є щастя!"

На знімку (справа наліво крупним планом): лауреат Сталінської 
премії артист С. СТОЛЯРОВ в ролі Садка, артистка А. ЛАРІОНОВА 
в ролі Любави і артистка Є. МИШкОВА в ролі Ільмень-царівни.

Районна нарада вчителів
лі за півріччя поібуївіа® раз т. Тю-іВодбупася 'районна нарада 

вчителів. Учаїеникн її заслухали 
доіпозіді: секретаря райкому КПУ 
т. БожкоФа «Завдання шкіл в 
звїязку з рішеннями XIX з'їзду 
Комуністичної партії Раіданіство
го Союзу» та завідуючого віііщдіі- 
лем народної освіти т. Тютеїнка 
«Підсумки роботи шкіл за перше 
півріччя і завдання на друге пів
річчя 1952—<1953 наївчальноіго 
року».

У своїх виступах працівники 
шкіл різко критикували відділ 
народної освіти за недостатнє ке
рівництво роботою шкіл. Завуч 
Звенигородської семирічної шко
ли т. Ііващонко в своєму виступі 
сказала, що т. Тютенко правиль
но критикував їх школу, але чо
му Ж ВІІІН НІ СЛОВОМ Н‘С ОІҐХМЮІВИІВІС'Я 
яро те, як допомог відділ народ
ної освіти педагогічному кюлек- 
тиіпу поліпшити роботу. У нашій 
школі, — говорить т. Іващбнко, 
— з вини івядаілу народної освіти 
дуже часто мінялися 'вчителі. З 
працівників відділу в нашій шко- 

тенко і то наспіх.
Про незадовільне керівництві) 

з беїкіу відділу народної освіти і 
райметойкабіїнету кущавими ое- 
мінарами, методичними об'єднан
нями говорили вчителі тт. Ля- 
шеико, Погрібний, Малюк та ін
ші.

Старший пі'Онврзажатий Ко- 
сіївіської школи т. 1’ороіха і 'Ди
ректор ЯсиноШіатсьіюоії школи 
т. Натіпа критикували праціївни- 
кі® райкому (комсомолу за погане 
керівництво шкііліьними комсо
мольськими і піонерськими орга- 
віїзащііями.

У жстуїпах учасник и наради 
велику увагу приділяли питан
ням поліігехнізаціії. Вчителі тт. 
ПІафет, Харченко, Падгсрний, Мі
рошниченко побілились думками, 
як краще оірпаїнізуївіати політех
нічне .навчання в школі.

На основі рішень XIX з’їзду 
партії учасники наради наміти
ли .ряд практичних заходів, сіпря- 
моіейниіх на піднесення нанчаль- 
но-сіихссної роботи в школах.

Підготовка кормів до згодування
Ліра®иі.тьна годіївпя, добрий до

гляд і утримання тварин є го
лодною умовою дальшого неу
хильного збільшення продуктив
ності громадської худоби та по- 
лііпшвння якості продуктів тва- 
ііинництіва.

(Видатний радянський вчений 
академік М. Ф. Іівансіз, який в.и- 
нів ряд нових піоірщд сільськотос- 
піідарських тварин, говорив, що 
корми та гОДбІвлія впливають на 
ерганіїзм тварин значно більше, 
ніж порода і паходженіяя.

Одною з найзаїжмівіших умов 
цраівильніої орігаїнідаціії годовлі 
тварині є підготоївіка кормів ідо 
згаїїуваїння. ВіііипсДііДіне перероб
лення полегшуіє згадуданіня кор
мів, підрищіуіє їх поїдання, поілііп- 
шує смакоіві якості, а в деяких 
випадках і поживність кормів.

Існує 'багато методі® та прийо
мів пїіготодки кормів. Всі їх 
можна об’єднати в три «Повні 

групи — фізичні, хімічні та біо
логічні. До фізичних метоідйів пііід- 
готі’Іжи кормів належить різка 
содами, подріблення, плющення 
та розмеліюівіання зерна, запарю
вання й піджарювання кормів. 
Усі ці методи подв’ищую'ть засво
єння і подання корму, але не 
збільшують ЙОГО ПОЖіИЕНОСТІ.

Хімічні заїхОДи, у відміну 'вад 
фізичних, підвищують не лише 
пащання, але й перетраізлюїзання 
та поживність кормів. З біоло
гічних метода® найбільш пошире
не дріїжДіжуваиня, в меншій мірі 
—■ асоліоджуївання та пророщу
вання зерна.

У поіпередіній підіготозці до зго- 
дуіваніня найбільш попрібують 
грубі корми і ос'облйвк» солома, 
їх подрібнюють на соломорізці, 
змочують вадою і обварюють ки
п’ятком або паром. Підготовлену 
таким чином різку доцільно да- 
івагги тваринам у суміші з поріза

ними коїрнеплюдами, силосом та 
здобрену концкюірмам'и. 'Запарю
вати та здобрювати слід таїкож 
полозу. Можна застосовувати са- 
мовапарювання різки та подави 
при умоіві, якщо цей корім вчасно 
зібраний та заскиртований і не 
пошкоджений цвіллю.

Дуже просто і загальнодоступ
но підгоігсіїітювати солом’яну різ
ку вапнуванням. її занурюють в 
однопроцентний іюзчин иегаше- 
нсго ванна і тримають так 5— 
10 хвилин, після чого різку вий
мають, дають змогу стекти решт
кам 'вапновісіго мюілкжа і завантаї- 
жуїють в облицьовану яму, яка 
заіяриівіаеться вадпеїІДною криш
кою. У ямі різка перебуває 1— 
1,5 доби. Після такої підготовки 
різку згодовують худобою. На 
кожну голову дорослої рогатої 
тварини на день видають 20—ЗО 
гсжтрмгіз, мадоідаявіу старте ро

ку — 10—‘15 кідапрам, вівцям 
—■2—3 кілограми.

'Останнім часом передовики 
тіваїринннцгііи широко запровад
жують виготовлення сінного бо
рошна. їх цосів'ііі, вартий уваги 
кожного колгасіпу. Виготовлене з 
якісного сіна бобових трав (лю
церна, еспарцет), воно за своїми 
яіюостями наближається до конц- 
кормііїв. Посріблення сіна на бо
рошно краще проінаЦити на уні
версальних млинах типу МДУ-4. 
Одержане бсірошно добаїзляють до 
корнйлподів, різки, лода(ви і :К0НЦ- 
кормів. Суміш треба зволожити 
до одержадіня густої каші. Норма 
на одну голову в день: «виням на 
'.вздгодіізілі, супофО'Сіним і підеюіс- 
ним сів'инюіматкаїм — 2 кілогра
ми, паросятам-содуїнам —ЗО—35 
грам, відлучниїм поросятам — 
200—400 грам.

Корнешоїди перед згадуванням 
слід очистити від землі та відіб
рати зіпсовані, а мерзлі ройморо- 
зити. ЗгсДодувати їх можна си
рими і вареними. Картоплю для 

свиней треба абав'язкоЕіО варити 
і зливати воду, щоб не допустити 
отруєння сізіиней алікалобдам.

Слід 'пам’ятати, що в кагалах 
і потребах картопля втрачає до 
10—15 проценті® поїжйадих ре
човин. Тому зберігати її краще 
и засилосованому етані. Перед 
сидосу ваннам картопля прова
рюється в кофмоїтаїрниках і 
щільно1 натсіптується в ями з 
облицьОДаниіми стінами. Місткість 
ями — 5—10 тонн. Наявність в 
госіисдаїр'сщіі засилосованої кар
топлі дозволяє протягом раку 
вііДтОД'Сізу'Еіати свиней ігри не
значному витрачанні коїнцкорміів.

іПідготоІЕка зеїрноівих кормів 
.для коней, ротатої худоби та, 
овець проізаідитьсія шляхом по
дрібнення та плющення зерна. 
Концікоірм доля свиней ідіоцільніше 
паремеліОзати на борошно. Як 
правило, коніценітірсваніі корми не 
потрібують проварювання, іза ви
нятком бобових.

(Закінчення на 4-й стор.).
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Листи до редан ції МІЖНАРОДНИЙ ОГЛЯД
Будувати лише за типовими проектами
іМииуіжнй ролу колгоспи імені 

18 педткюнфвроніція, імені 
Сталіна, Бандурйіськеї сільради, 
«Перше травня» та інші згущу
вали кіітька нових тваринниць
ких приміщань за типовими про
ектами. Ноиі тваринницькі фер
ми — фушцаментіаїтьнюах)' сторіуи- 
ження. Вони розраховані на три
валий час.

Але не скрізь. дотримуються 
таяніічнігх, протипожежних і са
нітарних правил йдашицТва, по
рипують ТИІП'ОїВО проекти. Це, 30- 
жрема, стоюувтьюя керівника® ар

Клуб на замку
Немає це культурніО' відпочити 

у вільний час робітникам кінно
го заведу.

«Давно' працівники заводу не 
чули лекцій, долюївііідей, не бачи
ли кінофільмів. Масово-політична, 
і культурно-виховна робота се

КОРОТКІ СИГНАЛИ
Трудящі селища Ожтіябрськюто, 

що проживають по івуиіицях Ко- 
токіськоіго І ЦЄіРНИШЄ|ВЄЬ(К|0ГО, досі 
ие знають, хто господар електро
лінії цих вулиць. Господарюють 
тут електрикою як кому захо
четься. Роас&рцйвся Трофименко 
на. свого сусіду і ніцрізаїв іу нього

*
Поганю ррганііиувала піДвозку 

робітників до місця роботи адмі
ністрація шахти М 2-<3. Авто
машин виділено мало, тому воїни

*

Тіров з нашої еім’ї працює на 
будівельних .роботах в Сеніеніїв- 
ськюму тресті. Живемо за півкі
лометра ві|д селища Димипряве. 
Наша мати звернулась за медич
ною допомогою у селищну полі
клініку, а» їй віїдмодили. «Ви 
живете на. території Иевоправько-

СЛІДАМИ НЕОПУБЛІ КОВАНИХ ЛИСТІВ

До редакції газети «Сталінсь
кий прапор» надійшов лист, в 
якому писалось про те», що 
вчителька Ворошилоївської серед
ньої школи т. Глущеико- до
пускає .антипедаїгоіпічіні дії по. вад- 
ношенвдо учнів.

Листа було, надіслано на роз-

(Закінчення).
Дуже корисно в вимоізйй час 

підгодовувати тварин пророще
ним зерном ;віжа або ячменю, 
яке еійд цього дуже збататцубться 
вітамінами. Пророщене зерно да
ють насамперед маДОдняку та 
племінній висоїюопрой'уіюгиївіній 
худобі, поступово' привчаючи її 

до цього. Норма виїдачі пророще

ного зерна поросятам — 20—50 

грам на день, поросним свиномат

кам — від 50 до 250 грам.

іПрорющення робиться таж: 

зерно протягом 8—10 годин на

мочують ,у воді, потім насипа

ють йото в націнки шаром 3—4 

тілей імені Карла Маркса (го
лова правління т. Ткаченко). Тут 
торік іюїзпоічато йуданидтво ко- 
ріївіника, конюпгні та «випарни
ка з значними 'Відхиленнями від 
тиіпюїзш проектів.. Таким чином, 
в будівництво вкладаються вели
кі суми, а приміщення не задо
вольняють вимогам. У них не 
можна піроіваїїитн механізацію 
труїюміспких робіт тощо.

і І. Іщенко,
технік райоїннюіго відділу 
.таттоапиоіго і сільського бу

дівництва.

ред трудящих заводу не ПРОВО
ДИТЬСЯ.

З вмни дирекції заводу І проф- 
сі пупкової організації заводський 
клуб закритий на замок.

Г. Цокань, 
робітник, заводу.

проводку, залишивши бегз світла 
не лише сусіда..

Жителі цих вулиць просять 
виконком міської Ради депутатів 
трудящих допомогти їм знайти 
господаря шктростіжи.

Ф. Махно, 
робітник шахти N1 2-3.

•А'
■№

в час перевезень дуже пефеїваН' 
тажуються.

Г. Ніколаєв.

*

го району, тому ми Вас не маємо 
праіва лікувати». В лікарні Но
вої Праги віідаїсфіли: «Де пра
цюєте, там і лікуйтесь, у нас 
«овюйх» вДОстаїль».

Де ж нашій сім’ї одержати ме
дичну допомопу?

Т. Кузьменко. ,

слідування до районного відділу 
народної освіти.

Як повідомив редакцію завіду
ючий ваддітом т* Тютенко, факти, 

наведені в листі, ствердились. 
У чительці Глущемко ОПОДЮПІЄВО 
сувору дотану.

Підготовка кормів до згодування
сантиметри і тримають у примі

щанні з температурою 18—20 

граЦуйз тепла. Коли ростки до

сягнуть 5—8 сантиметрів, зерно 

згодовують.

Годівля худоби лідготошеїними 

нормами різко підвищує її про

дуктивність. Про це красномовно 

розповідають результати роїботи 
передовиків тваринництва нашо
го району. Доярки артілі імені 
18 із’їаду ВКіП(іб) тт. ІІавдюк та 
Коробка надоїли* ад .кожної за
кріпленої за ними кюроізи понад 
3.600 літрів молока, свинарка 
колгоспу «Шлях до мціалізму» 
т. .Верескун, що одержала по 22

Причини урядової нризи 
у Франції

У Франції вночі 23 грудня ми
нулого року пішов у відставку 
уряд Пінея (17-й уряд після вій
ни). Піней цей крок зробив після 
того, як переконався, що Націо
нальні збори (парламент) не зат
вердять ряд найважливіших ста
тей державного бюджету, подано
го ним на затвердження.

Після відставки Пінея новий 
уряд намагались сформувати 
представник крайньої реакційної 
партії генерала де-Голля Сустель 
і керівник так званої партії на
родно - республіканського руху 
(МРП) Жорж Бідо. Проте їх спро
би закінчилися провалом. Справа 
в тому, що для формування уря
ду треба, щоб саме доручення 
створити уряд було затверджене 
більшістю депутатів Національних 
зборів. Але попередні переговори 
Сустеля і Бідо з різними групами 
депутатів, які представляють різні 
політичні партії, ні до чого не 
привели.

Тепер за сформування нового 
уряду взявся Рене Мейер — один 
з керівників партії радикал-соціа- 

| лістів. Щодо назви партії, то слід 
І пояснити, що це — партія серед

ньої буржуазії, яка так само да
лека від соціалістичних ідей, як 
небо від землі. Сам же Мейер — 
близька людина сім'ї мільярдерів 
ротшільдів—почав свою політич
ну кар'єру при допомозі П'єра 
Лаваля, одного з тих, хто зрадив 
в свій час французький народ, 
служив Гітлерові. Мейер одержав 
необхідні повноваження Націо
нальних зборів і вже сформував 
уряд.

В чому ж криється причина 
урядової кризи у Франції?

Причина криється в тому, що 
політика, яку проводили Піней і 
його попередники, зазнає краху. 
Прив'язавши себе до воєнної ко
лісниці американських імперіаліс
тів, які готують нову війну, прав
лячі кола Франції почали гонку 
озброєнь. Вісім років ведеться 
безрезультатна війна проти в'єт
намського народу, війна, яку фран
цузький народ називає „брудною 
війною". За американською забо
роною, Франція майже перервала 
торговельні зв'язки з Радянським 
Союзом і з країнами народної де
мократії.

Все це разом взяте привело 
економіку країни, її фінанси до 
гострої кризи. Текстильна промис
ловість, наприклад, випускає на 
20 процентів менше продукції, 
ніж до війни. Також згорнула 
свою роботу автомобільна, взут
тєва і ряд інших галузей промис
ловості. В результаті армія пов
ністю і частково безробітних до
сягла трьох мільйонів чоловік. У 
країні зростає зубожіння мас. На
віть буржуазна преса примушена 

' визнати, що життєвий рівень тру
дящих нині вдвоє нижчий, ніж 
був до війни.

дідових иароюяг від кожної за
кропленої за нею свиноматки. Пе

редові тваринники поряд з від

мінним утриманням худоби завж

ди старанно пгіїдтотоівляють корми 

до поїдання. У цьому секрет їх 

успіху.

Широко впроваджуючи вед ві
домі методи піідігоїтоївки кормів у 
колгоспне виробництво, тварин
ники району збільшать продук
тивність іромаїдсіькоіго тварин
ництва, дометуться успішного 
виконання завдань, поставлених 
новою сталінською п’ятирічкою.

М. Леоненко,
зоотехнік райеі.іьгосдаідалу.

Така політика правлячих кіл 
; країни викликає відсіч широких 

мас трудящих Франції, які не ба
жають бачити свою країну оку
пованою американськими війська- 

і ми і які протестують проти голо
ду і злиднів.

В таких умовах буржуазним 
партіям все важче доводиться 
проводити свою агресивну про- 
американську політику.

Французька компартія заклика
ла народні маси країни об'єднати
ся навколо робітничого класу, 
створити могутній національний 
фронт, щоб перепинити шлях фа- 

, шизмові, повернути країні націо
нальну незалежність. Цей заклик 
знаходить відгук у мільйонних 

і масах французького народу.

Що таке закон Беттла
1 Недавно американський журнал 

„Юнайтед стейтс ньюс енд Уордд 
ріпорт" писав: ^Японія і Англія 
наступають одна одній на горло 

І в запеклій боротьбі за світові 
ринки". Ці слова можна застосу- 

і вати до всіх капіталістичних дер- 
! жав. Кожна з них у боротьбі за 
І ринки намагається стати на горло 

іншої, а всіх їх давлять США.
Італійська газета „Уніта" пові

домляє, наприклад, що в Італії в 
першій половині минулого року 
порівняно з тим же періодом 1951 
року виробництво текстильних 
виробів скоротилося на 21 про
цент, автомобілів—на 14 процен
тів, штучного волокна—на 32 про

Рис. А. Баженова. Прескліше ТАРС.

Страйковий рух у Канаді
Посилення боротьби канадських 

трудящих проти наступу на їх 
життєвий рівень виявилося в ми
нулому році в значному зростанні 
страйкового руху і в тому, що 
почастішали випадки відмови йти 
за угодовською політикою правих 
профспілкових лідерів.

Як пише газета „Дейлі уоркер".

Згортання цивільних галузей промисловості 
в Англії

Повідомлення англійської преси 
свідчать про дальше згортання 
цивільних галузей промисловості 
в Англії. Зниження рівня вироб
ництва і зростання безробіття ха
рактерні вже не тільки для текс
тильної промисловості, але і для 
ряду інших цивільних галузей.

Особливо знизилось виробницт
во електро і газоапаратури. Від

ПОПРАВКА
Головою ОКРУЖНОЇ виборчій КО

МІЦІЇ виборчого «кругу N° 81 по 
виборах до О.теіксанцрійськм місь
кім Ради депутат® трудящих за
мість Зудова Митій Спиридюно- 
івича затверджено Зимогляд Єівдо- 

центи. Знову закрилися сотні під
приємств, а армія повністю і част
ково безробітних дійшла до чо- 

■ тирьох мільйонів чоловік.
Чому це відбувається? Відбу

вається тому, що наявна сирови
на іде на гонку озброєнь, на ци
вільне ж виробництво сировини 
невистачае. Для того ж, щоб за
везти сировину з-за рубежа, треба 
щось там спочатку продати, а 
продати якраз дуже важко: всі 
прагнуть до цього, іде шаленна 
конкуренція з-за ринків збуту, 
Правда, Італія, як і інші західно
європейські капіталістичні країни, 
могла б продавати свої товари в 
СРСР, в країни народної демокра
тії. Але тут на сцену виходить 

І американський наказ у вигляді 
горезвісного „закону Беттла", наз» 
ваного ім'ям цього реакційного 
конгресмена.

Закон Беттла, прийнятий у 
США в 1951 році, фактично забо
роняє країнам, які одержують 
американську воєнну „допомогу", 
торгувати з соціалістичним табо
ром. Для Італії, наприклад, як по
відомляє „Уніта", воєнна „допо
мога" США в 1952-53 фінансово
му році становитиме близько 40 
мільйонів доларів—раз в 15 мен
ше, ніж сама Італія витрачає на 
гонку озброєнь, хоч їй абсолютно 
ніхто не загрожує.

Так заправили капіталістичних 
країн зраджують національні ін
тереси своїх народів, проводячи 
політику гонки озброєнь і агресії.

І. Іванов.
Вбивці з-за вугла

На території Західної Німеччини функ
ціонує таємна фашистсько-терористична орга
нізація, що користується підтримкою амери
канських властей, яка ставить своєю метою 
вбивства тих, хто виступає проти ратифікації 
пресловутого боннського договору. (Із газе^

протягом 1952 року в страйково
му русі брали участь робітники 
різних галузей промисловості. За 
перші 7 місяців 1952 року в страй
ках взяли участь понад 100 тисяч 
чоловік. Кожний страйкар брав 
участь у страйках в середньому 
протягом більш як 20 днів.

(ТАРС),

мічаючи, що на підприємствах, 
які виробляють ці товари, вже 
виникло серйозне безробіття, га
зети вважають, що коли на внут
рішньому і зовнішньому ринках 
становище швидко не поліпшить
ся, то така ж доля спіткає й інші 
підприємства.

(ТАРС).

кію Харламілйвну — від пеірівин 
лої комуністичної організації аїр' 
тілі «Победа».
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22 лютого 1953 року — день 
виборів до місцевих Рад депутатів 
трудящих Української РСР.

До дна використати техніку
Борючись за переігігюрення в 

життя історичних рішень XIX 
з’їзду Комуністичної партії, ра
дянські люди все ширше розгор
тають соціалістичне змагання за 
дострокове виконання п’ятої 
сталінської п’ятирічки. Вони ви
шукують, знаходять і приводять 
в дію нозі резерви виробництва.

(0|ЛНИМ з головних джерел рос
ту продуктивності праці, приско
рення темпів, зниження собіівар- 
тості продукції є найпродуктив
ніше використання наявного ус
таткування.

А За останні роки вугільні під
приємства міста збагатились до- 
гк«тлюю вітчизняною технікою. 
На розрізах, будовах, фабриках і 
заводах працюють десятки меха
нізмів. Отже до дна використати 
їх — значить прискорити наш 
ріух вперед, піднести промислове 
ВИрОбНИЦЧІВЮ.

На кожному підприємстві 
Іілежсавдрй є великі внутрішні 
резерви. Вони найкраще розкри- 
гаються том, де приділяється 
серйозна увага питанням органі
зації вироібництіва, ііпірюїваіджен- 
ню передової технології, умілому 
використанню техніки.

На жаль, цього не розуміють 
господарники западу «Червоний 
ливарник». Саме тому передове 
ПІДПРИЄМСТВО', яким воно було в 
минулому році, нині, відстає.

Директор заївюду т. Меркур’ев 
і головний інженер т. Цибуленко 
перестали диівитись вперед, зас
покоїлись на минулорічних до
сягненнях, послабили керіївницт- 
во цехами.

Замість того, щоб закріпити 
здобуті успіхи, тут з .перших днів 
січня знизили темпи, опинились 
в ирориївіі.

Як вказується їв кореспонден
ції, що сьогодні друкується в на
шій газеті, одною з причин не
виконання шану є погане заван
таження устаткування. На заво
ді обладнання використовується 
лише на 70 процентів. Планово- 
запобіжного ремонту тут не до
тримуються. Ось чому непооди
нокі факти, коли тон чи інший 
верстат вихопить з ладо.

Хорошою технікою оснащений 
Байіджіївський вуглерозріз. Та 
вена непродуктивно використо
вується. Більшість потужних 
екскаваторів простоює. Тому /ву
гільна і вскршпна дільниці не 
справляються з планами.

Головний інженер т. Артюхов 

Прийом тов. И. В. Сталіним
заступника Голови Товариства Китайсько- 

Радянської дружби Сун Цзін-лін і президента 
Китайської Академії наук Го Мо-жо

” ' 13 січня тов. Й. В. Сталін мав розмову з заступником
Голови Товариства Китайсько-Радянської дружби Сун 
Цзін-лін і Головою Президії Всекитайського народного 
Комітету захисту миру, президентом Китайської Академії 
наук Го Мо-жо.

(ТАРС).

і головний механік, т. Бурщев 
миряться з Фактами аварійності, 
частих поламок машин. Серед ме
ханізаторів! не розгорнута бо
ротьба за відмінне утримання гір
ничого' обладнання, за максималь
не йото завантаження.

'Відомо, що кожна машина бу
де безперебійно діяти тоді, коли 
за нею будуть дбайливо допляда- 
ти. Проте, хоч до цього і праг
нуть екскаваторники, але керів
ники підприємства їм не допома
гають, не створюють необхідних 
умов.

На жодній машині не знайти 
обтирочного матеріалу, і механі
затори вимушені користуватись 
глиною. Внаслідок передчасно 
виходять з ладу механізми. Хіба 
це не яскравий приклад, безвід
повідального, байдужого ставлен
ня тт. Аіртюхюївв і Бурщеіва до ви
користання техніки.

іМоіжна навести ще рад. Фастів, 
коли на будівельних дільницях 
Димитровськюго тресту багато ме
ханізмів простоюють, в резуль
таті збільшується собівартість 
робіт, знижується продуктивність 
пращі. Не випадково трест тер
пить збитки, зриває своєчасну 
здачу в експлуатацію житлових 
будинків, соціально - побутових 
установ і інших об'єктів.

Далеко не повністю заванта
жуються гірничі механізми і на, 
шахті X» 2-3.

У боротьбі за високопродук
тивне використання техніки ве
лику роль відіграють партійні 
організації. Вони зобов’язані 
очолити соціалістичне змагання, 
спрямувати зусилля колективів 
на те, щоб перевищити проектну 
потужніють машин і механізмів, 
пОДісявдвнно дбати про піднесен
ня рівня технічних знань робіт
ників.

Треба, на ділі роїзповсюддаувати 
досвід новаторів, чуй» ставитись 
до починань передовиків вироб- 
нищ-пва, сприяти 'здійсненню їх 
раціоналізаторських і вина-ад- 
ниц ьких проноз ицій.

Слід день у день удосконалю
вати технологічний процес, 
впроваджувати кращі методи, 
пам’ятаючи, що повне викорис
тання техніки є важливою умо
вою невпинного нарощення тем
пів виробництва, збільшення ви
пуску продукції, піднесення всіх 
якісних показників роботи під
приємств.

По радянській Батьківщині
З Києва в Тахіа-Таш

■З Києва в Тахіа-Таш прибув 
перший ешелон з баржами ідля 
будівництва Гмовного Туркмен
ського каналу, Баржі відванта
жувались окремими секціями • і 
монтуватим-уться на березі Аму- 
Дар’ї. Веоною 'вони вийдуть в 
перше плавання. Чекають при
буття ще одноіго ешелон® з час
тинами і вузлами барж і катер®, 
виготовлених Київським заводом 
«Ленінська кузня».

Польові роботи у Киргизії
У колгоспах ряду .районів пів

денної Киргизії іде оранка. В 
Першій Араванській МТС в агре
гатах всіх гусеничних тракторів 
працюють тукоудобрюівачі. Таке 
агрегатування дозволило вивіль
нити 20 просапних тракторів, 
з допомогою яких раніше вноси
лися добриіва. Це їдав велику еко
номію пального і коштів.

Новий твір вологодських 
мереживниць

'Вологодські мереживниці ство
рили велике панно- завісу, при
свячене Грузії — батьківщині 
великого Сталіна.. На передньому 
плані панно' (зображено будино
чок в Горі, де. народився товариш 
Й. В. Сталін. Будиночок увінчує 
герб Грузинської РіСіР. Панно об
рамлене широким узором іу стилі 
грузинського орнаменту, має у 
виту 3,4 метра і в ширину 2,2 
мещра. Над створенням панно 
працювали більш як ЗО мере
живниць.

Висування кандидатів у депутати обласної Ради
14 січня в Олександрії поча

лось висування кандидаті® у де
путати Кіровоградської обласної 
Ради 'депутатів трудящих.

іБагатолюдні збори гірників 
відбулись на шахті Я» 2-<3. Після 
закінчення зміни робітники, ін
женерно - технічні працівники 
та сліужібоївщі зібрались в просто
рій нарядній. Св'яткоісого вигляду 
набрала вона. В глибині сцени 
портрет .вожідя народів великого 
Сталіна, на стінах — лозунги й 
транспаранти, які рюзпоївііідіають 
про Великий Сталінський закон, 
про історичні рішення XIX З’їзду 
партії та зоїбоїві’іязаіння гірників, 
візиті |в листі до товариша 
Сталіна.

Слоїво боре механік другої 
дільниці т. Надзельський.

— Товариші! Ми зібралися 
для того, — сжіайав він, — щоб 
(висунути канцидота в депутати 
обласної Ради депутатів трудя
щих. Я пропоную висунути пер
шим кандидатом у депутати об
ласної Ради депутатів трудящих 
вождя радянського варюїду, кра
щого друга шахтаїріїв дорогого 
Йосифа Віссаріоновича СТАЛІНА.

Ці слова учасники зборів зу

Алтайський край. На знімку: агроном Бійського буряко
радгоспу М. М. Петрик (зліва) і директор радгоспу А. В. Гетманов 
вимірюють товщину снігового покрову між кулісами на дільниці 
озимого жита, що посіяне по кулісному пару.

Фото В. Ніколаева. Прескліше ТАРС.

У Комітеті по Сталінських преміях в галузі 
літератури І мистецтва

1.2 січня під годадівеякям 
М. С. Тихюнова відиривісн пленум 
Комітету по Сталінських преміях 
в галузі літератури і мистецтва. 
Обговорювалися заходи, зв’язані 
з наступним роїзіпадом робіт, ви
сунутих на здобуття Сталінських 
премій за 1952 рік.

Всього висунуто 518 творів, іу 
тому числі по художній літера
турі —- 182, но музиці (вклю

1000 сигарет за хвилину
Сигаретний цех Київської тю

тюнової фабрики устаткований 
найновішою технікою. 'Всі проце
си роботи, починаючи від виго
товлення сигарет і кінчаючи ук
ладенням їх у пачки, виконують 

стріли бурхливими ошеюкаїми.
Далі слово' візяїв слюсар меха

нічного цеху т. Данько. Підтри
муючи пропозицію т. Нодізельсь- 
гого' про висунення кандидатом 
в депутати обласної Ради депу
татів трудящих товариша Сталіна 
Йосифа Вііссар'іюнюівича, він вно
сить також пропозицію висунути 
кандидатами в депутати обласної 
Ради найближчих соратників і 
іучніїв 'великого Сталіна товари
шів Георгія Максиміліановича МА- 
ЛЕНКОВА та Климентія Єфремо- 
вича ВОРОШИЛОВА. і

Начальник четвертої дільниці 
т. Гончаренко ігіцігримаїв пропо
зицію про висунення кандидата
ми в депутати обласної Ради то
вариша Огаліна Йосифа Вісеаріо- 
ноівича та найближчих його со
ратників товаришів Г. М. Мален- 
кова, К. Є. Воірошилова і з свого 
боку пропонує висунути канди
датом в депутати обласної Ради 
по 49 виборчому округу кращого 
ггрогхііііника четвертої дільниці 
шахти № 2-3 Почесного шахта
ря т. Сичова Сергія Трохимовича.

(Пропозицію т. Гончаренка пал
ко підтримали секретар комсо
мольської організації шахти 

чаючи концертно - виконавську 
діяльність) — 100, по театру— 
103, по кінематоцріафії (художні 
і хронікально - документальні) 
— 20, по образотворчому мис- 
тещцвіу — 91, по архітектурі — 
22 твори.

На секціях комітету почався 
попередній розгляд і обговорення 
робіт.

спеціальні машини. «Особливий 
інтерес викликає автоматична ма
шина, яка за одну хвилину ви
робляє 1000 сигарет.

(ТАРС).

т. Колпачіежо, бригадир ааівало- 
віі'дбійникіів дільниці № 1 т. Та- 
раїненко, бригадир наваловідбій
ників другої дільниці т. Со.зда- 
то®. Від імені всього, колективу 
лірник® вони дали слово, що, 
старини на ктахановську вахту, 
гірники шахти до дня виборів у 
місцева Ради депутатів трудящих 
вшдобіуїдуть не менше 5.000 тонн 
вугілля понад план.

Під бурхливу овацію збори 
прийняли одностайне рішення 
івисунути кацдцдіаїтом в. депутати 
оібласпоії Ради великого- вождя 
радянського -народу, творця най- 
деімоікратичяішої в світі Сталін
ської Конституції товариша 
Йосифа Вііссаріоновича Сталіна, 
найближчих його соратник® то
варишів Г. М. іМаиеикюва, К. Є. 
Ворсшилюва, а також висунути 
кандидатом у депутати обласної 
Ради по- 49 вибо'р'чоїм'у округу 
прохідника четвертої дільниці 
шахти Лг 2-3 Почесного шахтаря 
т. Сичюва Серігія Трохимовича.

Висування кандидатів у депу
тати до обласної Ради депутатів 
трудящих проходить і по інших 
виборчих о,кругах.
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Партійне життя
БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

ПРОПАГАНДИСТА

Цпнии оіпптзо озопп Цополиіій пиозпиии^іОІиу ШДИйЬ оймиД і) ісрВипИІІ ЛИойріїИп
Покінчити з неорганізованістю, створити умови всім робітникам 

для високопродуктивної праці

У промислюївій артілі «Черво
ний тесляр» перед поташком нав
чального року в сітці партійної 
«•«вати буїв створений гурток по 
вивченню біограіфії П. В. Сталіна. 
До участі. ® ньому залучено' 14 
юнаків і діівчат.

'Ііроіпаганідис'гом гуртка при
значено 'Комуніста т. Тесленка.

Молодь з задоволенням віідіві- 
дуівіала. гурток, прагнула набути 
політичні знання. Проте на бла
городні поривання молодих робіт
ників пропагандист мало звертав 
уваги. Це видно з того, що до за
нять він не готувався, шуїкав 
різні причини для виправдання.

Іноді спирався на те, що не
має деяких слухачів і' тому за
няття пер єною ив на інший раз. 
А бувало і зсівшім не приходив, 
посилаючись на свою «заванта
женість».

З початку навчального рожу в 
пуртку проведено лише п’ять за
нять. В журналі в,іідіввду1вання їх 
відзначено лише 3. З вини про
пагандиста зіріваио сім занять.

Тут з програми вивчено всього 
два розділи. То®. Теїслежо не 
вимагав івід слухачів ко нсп екту- 
вання матеріалу.

ВИКОНУЄМО РІШЕННЯ 
ПАРТІЙНИХ ЗБОРІВ

На партійних зборах, що від
булися в трудні минулого року, 
комуністи тресту «Олекісайдрія- 
івутілля» обговорили питання про 
поісилення агітаційно - масової 
роботи серед населення в зв’язку 
В П'ІДІГОТОІВКОЮ до виборі® у міс
цевії органи «лади. Для цього бу
ло виділено 16 агітаторів із чис
ла комуністі® та безпартійних 
товаришів.

З перших дні® агітатори роз
горнули роботу серед ІДОМОГО'СПО- 
дар'ок вулиць Знам’янської та 
Кар’єрної. Вони вивчають з ви
борцями Сталінську Конститу
цію, виборчий закон та матеріа
ли XIX з’їзду КПРС.

В цьому місяці прочитано, три 
лекції та допоівіДіі, проведено 32 
бесіди. З великим інтересом про
слухали виборці допавіЦь т. Ру

іВ пуіртіюу не розпочали вив
чення матеріалів XIX з’їзду Ко
муністичної партії Радянського 
Союзу.

Нерідко слухачі гоїдинами ви
чікують пропагандиста і, не до
чекавшись, розходяться.

12 січня, наприклад, слухачам 
вдалося по телефону розшукати 
пропагандиста. На запитання, чи 
буде заняття, т. Теїсленко відпо
вів, що заняття переноситься на 
Ч’ІІІЕТОрСК, ЩО' ігро ЦС 'ВІН домовив
ся з виділом іпроіпаганди' і агіта
ції міського комітету партії.

Марно чекали на нього і у вів
торок. Тоїв. Теслеінко і на цей раз 
не прийшов. Після годинного че
кання стало відомо, пщ він «за- 
хеіорів», Справді ж т. Теїсленко 
не прийшов тому, що до занять 
не підготувався.

Про таке бедвідпоВадальне став
лення т. Тесленка до сівого- пар
тійного доручення добре відомо 
відділу пропаганди і агітації, зо
крема тт. Сухошюму і Морозову, 
але ніяких заході® щодо, поліп
шення роботи гуртка вони не 
вживають.

Л. Жданова.

бана про міжнародне становище.
Щотижня парторігангаація про

водить семінари агітаторів, на 
яких визначаються завдання, 
агітатори обмінюються досвідом 
роботи, думками про добір мате
ріалів і тем для бесід.

кращими агітаторами є кому
ністи тт. Єременко і Френкель, 
комсомольці тт. Шахунянц і Су- 
боггіна, безпартійний т. Волкюїв.

27 представників тресту 
І «Олексайдіріявугі.™» обрані чле

нами окружних та дільничних 
виборчих комісій. Серед них 16 
комуністі® І З комсомольці.

ІІарторпанівація здійснює по- 
ївсявденний контроль за роботою 
агітколективу, бореться за дійо- 
віість агітації. |А. іБєлоконєв, 

комуніст парторгаиізації 
тресту «іОлвюсаінцірінвугілітя».

По півтори—‘дві норми давав у 
'минулому році фрезерувальник 
заведу «Червоний ливарник» 
Микола Кривенко. Але то було. 
Тепер цей стаханодець ледве ви
конує завдання на 120 процен
тів.

— Погано стали ми пращкЬа- 
ти. Господарники заздалегідь не 
подбали про забезпечення нас 
матеріалом, не створили умов для 
роботи, — заявляє; т. Кривенко.

І це справді так. 6 січня в 
нераду зміну прийшли токарі Ва
лентина Єфремт, Василь Дро- 
бот, Григорій Пащенко і інші. 
Минуло, півгодини після гуДка, а 
люДи. не знали що робити.

Робітники звернулись до май
стра т. Мажари з питанням, яке 
буде завдання.

— Почекайте трохи, піду до 
начальника цеху Нестерука. •

Хвилин через десять т. Мажа
ра повідомив:

— Матеріалів немає. Трохи 
подумаю і якусь роботу дам.

іПіростоіЮІі'іаїв і токар Володимир 
Гас уха, хоч завддння він мав. Од
нак, бракувало пристосувань.

В цей день зовсім не працю
вав ливарний цех: не було коксу. 
Тому сталевар Іван Пискун, фор
мувальник Микола Зінькювець- 
кий, пультоівщик Василь Копит
но®, обрубник Володимир Нечи- 
пуренко і інші виробничники пе
реносили, з місця на місце різні 
важкі деталі, наводили порядок 
на подвір’ї заводу.

Нодтішна картина і в котель
ному цеху. Треба виготовляти 
скребки — немає чотирьохмілі- 
мепровото заліза. Необхідно вико
нати замовлення брикетної фаб
рики на сита — відсутній по
трібний матеріал.

Пресувальник Іван Варченко 
простояв череіз це майже цілий 
день. Спершу дали завдання 
штампувати скребки. Тільки 
івізЯвіся за діло — не знайшлось 
матеріалу. Тоді розпорядились 
виготовляти гайки. Однак флан- 
цоіни і матриці інструментальний 
цех не підготував, а без них ні
чого не можна було робити.

На заводі не розгорнуто рішу
чої боротьби з браком, з ним тут 
змирились. Петру Романцю дору

чили обробити трубу стоїка кон
денсатора. Чотири години витра
тиш розточник для внутрішньої 
і завнішньш її обробки. Коли ро
бота наближалась до кінця, рап
том виявилось, ЩО. зовнішній ді
аметр труби при відливці змен
шили на 10 міліметрів. В резуль
таті все пішло нанівець.

Стругальник Федір Тарасенко 
мав обробити корпус лопасного 
підживцгюівача для дробильно- 
сортувального шДдіїЖ'Ння Байда- 
ківсьїкої брикетної фабрики. Ви
конавши завдання, т. Тарасенко
передав деталь для дальшої опе
рації. Оїднак зібрати корпус не 
вдалось. Ливарники зробили не
правильну вііплиігку нахилу ло- 
паютей. На вітер пущено, близько 
тисячі карбованці®.

Такі факти непоодинокі. Вони 
стали тут звичайним явищем. 
Начальник ливарного цеху т. Ма- 
щанський на них не звертає нія- 
якої уваги.

— Без браку працювати не
лижна, — говорить він.

Не дйвно, що через погану ро
боту ливарного цеху підприємст
ву завдаються збитки.

Одною з причин відставання
заводу є не тільки, незабезпече
ність його коксом, але й надто 
погане завантаження обладнан
ня. Механізми тут використовую
ться лише на 70 процентів.

В механічному цеху є хороший 
ілвинтоф'ізний верстат. Для того, 
щоб він працюй® на повну по
тужність, треба відрегулювати 
фракціони, виготовити нову го
ловку різцОДержатслія. Якби про 
це ладбаїв т. Нестеріук, то верстат 
підвищив би свою цропукти'вні'сть 
в півтора раза.

Подібне явище з таким же вер
статом, що. стоїть в інструмен
тальному цеху. Токарю Володи
миру Осипенку доводиться мати 
справу з сталило підвищеної 
тівердасті. Однак при обробці де
талей немає водяного охолоджен
ня. Це негативно впливає на ін
струмент, знижується продуктив
ність праці. На це ніхто не звер
тає уваги.

Планово - запобіжного ремон
ту не дотримуються. Навіть гра
фіка немає.

— Верстат працює до того ча
су, поки не вийде з ладу, —ка
же т. Пушкарьоїв.. — Профілак
тики нема.

Чи можна дйвуйтжь тому, 
що .деяке обладнання виходить з 
паду? Так, наприклад, днями ста
лося з токарно - іюинторізним 
верстатом «Т-60». В ньому не
сподівано поламалась шестерня.

А хіба мало передчасно псує
ться різального інструменту? 
Пластинки твердого сплаву тут 
чомусь напаюються на оправи 
ковальської обробки. І це 'годі, 
як оправи треба попередньо фре
зерувати. Саме тому, що інстру
мент готують аби-як, він не ви
тримує напруження, пластинки 
відламуються від оправи. Дово
диться застоісовіуівати нові.

Про непорядіки в цехах добре 
відомо директору заводу т. Міер- 
кур’єіву І ГОЛЮІВНОМ'У інженеру 
т. Цибуленкіу. Однак воїни роб-.К 
ЛЯТЬ ВИПЛіЯД, ЩО НІЧОГО не ПОМіІ- ~ 
чають. Таке байдуже ставлення 
до справи дається взнаки. Якщо 
в минулоіму році завод раніше 
строку реалівуїва® виробничу про
граму і дав понад 800 тисяч кар- 
бсізанців надпланової економії, 
то зараз він відстає. Двотижне
вий план січня зірвано.

Повну бездіяльність проявляє 
завком, очолюївіаний т. СаДовни- 
'кюм. Він не вникає в питання Ц 
.виробництва, проходить повз 
факти неорганізованості, не бо
реться за те, щоб робітникам 
створювались необхідні умоіви для

| виконання норм.
На заводі не видно дійового 

соціалістичноіго змагання, немає 
лозунгів, які б закликали колек
тив достроково виконати план, 
достойно зустріти день виборів 
до місцевих Рад..

«Червоний ливарник» буїв од
ним з кращих тдіириємств трес
ту «ОлсксаіНдріяіЕіуігілля». Він 
має все необхідне для того, щоб 
надолужити прогаяне. Керівники 
підприємства повинні відмовитись 
від настроїв самозаспокоєння, 
рішуче усунути недоліки, повсяк
денно дбати про завтрашній день 
виробництва. Тільки при цій умо
ві завод знову вийде в ради пе
редових. А. Львов.

Бесіди агітатора на виборчій дільниці

Сталінський блок комуністів і безпартійних
В непорушному блоці (союзі) 

з безпартійними виступає Кому
ністична партія на виборах ,в міс
цеві Ради депутатів, трудящих. 
Представники ікомунісгіїз і без
партійних трудящих разом пра
цюють в окружних і дільничних 
виборчих комісіях. Партія і без
партійні організації висуівають 
спільних кандидатів у депутати. 
Кандидати вед комуігіісгіїз з’явля
ються кандидатами і безпартій
них, а кандидати від безпартій
них підтримуються комуністами. 
Па первдівиїборних нарадах пред
ставники партійних, комсомоль
ських, проіфспілксїзих, коопера
тивних і інших громадських ор
ганізацій домовляються про 
спільних кандидатів, разом ве
дуть агітацію за них. В цьому 
знаходить конкретне відображен
ня спмьн'ість інтересі® партії і 
народу, зпуртсівіаінтеть трудящих

наївколо партії Леніна.—Сталіна.
Блок комуніістіїв. з безпартійни

ми — це не просто тимчасова 
угода по- питаннях виборчої кам
панії, а посігійний політичний 
основ, який відображає подасяк- 
дсінний зв’язок партії з народ ом.

Союз комуністів і безпартій
них зміцниївіся і загартувався в 
результаті багаїторічнаї спільної 
боротьби. Комуністи і безпартій
ні разом здійснювали ленінсьто- 
сталінську політику інідустріаліі- 
зації країни, колеікти|вііізації сіль
ського 'гогіпсідіарства. Раїзом боро
лись вони .за виконання сталін
ських п’ятирічних планів, за 
побудову соціалістичного' сус
пільства. Пліч о пліч вони боро
лись і проливали кроїв за сівободу 
і незалежність Батьківщини.

В роки оуівіорих воєнних ви- 
проюувань. і мирного будівництва 
партія ще більше зріднилась з

і народом, зміцнила свої зів’мвки з 
масами трудящих.

Зміцнення союзу робітників і 
селян, встановлення дружнього 
спізрюбітництва всіх шарів, сус
пільства, роиювііїт дружби братніх 
■народів, перемсіга соціалістичної 
системи господарювання викли
кали до життя морально - полі
тичну єдність радянського сус
пільства. На цій основі, і склався 
непорушний сталінський блок 
комуністів і безпартійних, що 
одержав блискучу перемогу на 
всіх виборах до Верхоїлної Ради 
СРСР, Верховні Ради союзних і 
автономних респуіодік І В Міісцеїв.і 
Раїїи ‘депутатів трудящих. Живо
творна сила союзу комуністі® і 
безпартійних проявляється зараз 
в зростанні політичної і трудової 
активності трудящих. Комуністи 
і бевігаргійніі' самовдДада тру

дяться на гігантському фронті

комутетичняго будівництва, спо
руджують небачені за масштаба
ми і потужністю будови на Волзі 
і Нижньому Дніпрі, на Аму-Дар’ї 
і в степах Північного Криму, 
Творячи одну велику загальну 
справу.

Ленін і Сталін вчать, що сипа 
і неіперемісіжн.ість партії постягає 
в тому, що вона вміє зів’язатися, 
зблизитися, злитись з мільйона
ми рюібвгникоїв і селян. Комуніс
тична партія Радянського Союзу 
кразними узами зв'язана з ши
рокими масами трудящих. Вона 
не лише вчить маси, але іі вчить
ся у мас. В своїй практичній ді
яльності разом з народом партія 
перевіряє правильність своїх ло
зунгів, мобілізує творчу актив
ність мас, використовує їх бага
тий досвід, народну мудрість.

Все життя .радянсьіюого народу 
говорить про те, що партія 
Леніна — Сталіна горою стоїть 
за робітничий клас, за колгоспне 
селянство, за трудоіпу снтеоііген- 
цііто. Партія неухильно піклуєть

ся про максимальне задоволення 
зростаючих матеріаліьних 'і куль
турних потреб всього суспільст
ва, дро підвищення добробуту 
трудящих. Тому-то . радянський 
народ і ввірив свою дою радній 
Ком,унііістичній партії, оібраіз її 
с'воїім вождем, відкинув геть всі 
інші партії, що. збанкрутуївали- 
ся. Тому-то така сильна і без
межна прихильність і любо® тру
дящих до своєї славної партії 
комуністів, до великого Сталіна. 
Мільйони і мільйони радянських 
людей вважають спрагу партії 
своєю кровною спраівою. В цьому 
осноіеа і причина всіх історичних 
перемог партії, радянського на
роду.

Немає сумніву, що радянський 
народ, натхненний рішеннями 
XIX з'їзду Комуністичної партії, 
з радістю скористається своїм 
.правом обирати до Рад., щоб одно
стайно проголює уваги за канди
датів непорушного сталінського 
блоку комуніістіїв і безпартійних.

А. Красов.
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В колгоспі імені Сталіна НА БУДОВАХ КОМУНІЗМУ
Далі підаиццумти врожайність 

всіх сільськогосподарських куль
тур, збільшувати поголів’я худо
би і її продуктивність, добивати
ся дальшого зростання валоївіої 
і товарної продукції земле,роб- 
'Сііва і тшрииництва — таке зав
дання поставлено перед праців
никами соціалістичного сільсько
го господарств» новим п’ятиріч
ним плавом розвитку СРСР.

Ці накреслення успішно здій
снюють тіріуїдіївники Баїнрурівсь- 
кото колгоспу імені Сталіна. Про 
зростання юо'лективиого господар
ства яскраво розповідають дані за 
два роки нової сталінської п’яти
річки. За цей час хлібороби і тва
ринники даіічі зустрічали новий 
рік, двічі робили піїдсіумки своєї 
праці, і кожен раз життя ста
вало кращим, заможнішим.

1952 рік був роком нових ра
дісних досягнень. Урожай зерно
вім культур зріс на 6,5 центнера 
з кожного гектара, а валовий ви
хід зерна збільшився на 11 ти- 
сяч^іншнеріїв.. Ще яскравіше ви
мальовується картина неухиль
ного росту, коли порівняти нас
лідки господарювання 1952 року 
з 1950 роком, останнім роком 
пі«.Шо«нноії ■ п’ятирічки. Протя
гом діж попередніх років артіль 
розширила плющу посіву найцін
нішої продовольчої культури — 
озимої пшениці на 46 процентів, 
набагато збільшилась .урожай
ність. За цей час урожай льону з 
юждого гектара зрію на 5,1 цент
нере, соняшників —на 4,6 цент
нера і т. д.

Значні зміни стали і в галузі 
тваринництва. Зокрема, збільши
лось поголів'я громадської худо
би, зросла її ігродатизніеть, ор
ганізовано ферми водоплавної 
птиці1. Лише валка продукція 
молока за роки нової п’ятирічки 
збільшилася на 82.000 літрів-

Як же загальне зростання по
значається на організаційному і 
матеріальному зміцненні колгос
пу? > Мойого цифр і фактів це 
можна виразити так: грошовий 
доход колгоспу 'збільшився на 
848 тисяч карбованці® і тепер 
доісяг 1572 тисяч. Майже на 112 
тисяч зросли відрахування в не
ділимі фонди. Це дало можли
вість широким фронтом вести бу

дівництв» нових цроімадських 
приміщень, механізувати трудо
місткі роботи на тваринницьких 
фермах. Тільки за минулий рік 
будівельна бригада Петра Тара
нення збудувала за типовими 
проектами Дві воюі тваринницькі 
ферми, де зараз розміщено кілька 
сот голів худоби. У нових при
міщеннях обладнано автопоїлки, 
а також йде йідгоіговка до меха
нізації підвезення КОфМШВ.

ГюлОДною умовою дальшого ру
ху вперед є «відоме ставлення 
колгоспників до праці. За мину
лий рік середній виробіток на 
кожного працездатного колгосп
ника туч становить близько' 400 
тріуїдодні®. В артілі немає людей, 
які не виробляють встанавіленоіго 
мінімуму. Крім того, вігі бригади
ри, лаінкюіві, завідуючі Тварин- 
ницькими фермами і багато ря
дових колгоспників систематично 
підвищують свої знання на три
річних курсах майстрів сільсько
го господарства.

Як жигіуть сьогодні хлібороби, 
розповідають вени про це самі. 
Колгоспник Вьрюнош говорить: 
«За минулий рік на. кожен тру
додень наїм виїданю по 3,7 кіло
грама хліба і біля 5 карбованців 
грішми. Приємно зараз бачити, 
що кожна колгоспна сім’я спо
живає лише білий пшеничний 
хліб, має вдосталь сала, молока, 
яєць. Багато колгоспників прид- | 
бали патефони, велосипеди, мо- . 
тоцикли. Таке життя створила 
нам наша партія, наш рідний 
товариш Сталін».

Проте хлібороби не задоволь
няються досягнутим. Вони праг
нуть множити успіхи, передають 
свій досвід роботи 'ВСІМ К0ЛГОСП- 
никам району. Недавно тут від
булася районна нарада голі® кол- 
гоїспіїв і завідуючих Тваринниць
кими фермами. Учасники наради 
ознайомились з госпоідаїрством кол
госпу, а потім у своїх виступах, 
івіїдйначииши позитивний досвід, 
піддали критиці правління артілі 
за допущені недоліки. Вони вка
зували на хиби у нідіготоївці кор
мів до згодування, на недопусти
му коеніють іу сіграїво впроваджен
ня у виробництво таких передо
вих методів, як двозмінна робота 
доярок і чотирьахіравове доїння 
кюфііів.

Зваживши на. недоліки, хлібо
роби артілі імені (Італіяа паяли 
на 1953 рік нові піЩвипцемі зобо
в’язання. Вони змагаються за. 22 
центнери зернових, 35 центнерів 
кукурудзи, 300 центнерів цук
рових буряків з гектара.

Велика увага приділяється ров- 
івитюоіві громадського тваринниц
тва та будівництву. Надій молока 
в цьому році на кожну Фуражну 
юоірюігу становитиме 2.100 літ
рів, передбачається одержати на 
кожну свиноматку 16 ділових по
росят і т. д.

Вже за.раіз в колгоспі прова
диться будівництво контори кол
госпу з залом засідань, кабіне
тами, лабораторією, споруджуєть
ся зерносховище і гараж на 5 
аівтамашин.

Запалені рішеннями XIX з’їзду 
Комуністичної партії Радянсько
го Союзу, колгоспники старанно 
готуються до весни — ироівадять 
снігоізатримання, заготовляють 
добрива, очищають посівний ма
теріал.

Так практично здійснюється 
новий п’ятирічний план в арті
лі імені Сталіна.

В. Лвонтьєв.

На будівництві Сталінградської ГЕС
В новому році великого розма

ху набирають 'роботи по споруд
женню системи глибинного водо
відливу в районі кютлована під 
будинок Спалінградснкої ГЕС і 
водозлйанюа греблі.

Гідротехніки дільниці почали 
1953 рік успішним впровад
женням нового способу занурю
вання насосних труб — гіідропо-

садки. Ще недавно бригаді для 
вводу в дою однієї свердловини 
потрібно було три дай. В цьому 
році одна бригада стала (вводити 
в дію по дає свердловини за добу. 
Завдяки цьому темпи 'робіт ви
росли в шість раз порівняно з 
груднем минулого рожу.

(Вже устатковано близько 40 
свердловин.

300 тисяч тонн вантажів
Збільшується потік вантажів, 

що йдуть з усіх кінців країни 
будівникам Головного Туркменсь
кого каналу. В минуїлюміу році в 
Тахіа - Таш було перевезено по 
Ам,у-Дар’ї близько трьохсот ти
сяч тонн вантажів. Тисячі ‘ваго
нів пройшли по подій залізниці 
Чарджоуського вузла на станцію 
Тахіа-Таш і гідровузол.

■Для транспортування вантажів

по Аму-іДар’ї управління «Серад- 
іавтідробуду» створило відділ 
.водного транспорту. Від. Оерод- 
нь'оаїзіатськото пароіплжт®» 

прийнято 15 суден. Київський за
вод «Ленінська воузня» відправив 
на адресу будоіви комунізму в 
КаранКумах 70 вагоні® з деталя
ми барж. Чекається прибуття з 
Києїва ще /тридцяти пароллаН'в 'і 
барж.

Почалось зачищення котлована шлюзу Каховської ГЕС
Будівники Каїхоівіськюї ГЕС на 

повний хід продадуть роботи по 
ПІДГОТОВЦІ .ДО! укладення бетону 
в котловані шлюпу. Водопонижу- 
вачі «Цдроспецбуду» понизили 
■вже рівень води в котловані

більш як на три метри, віїкіриВ- 
ши високі стінки величезної ча
ші. Не чекаючи повното осушен
ня иотлюдааиа, тіцробіудіївники 
приступили до його зачищення.

(РАТАУ).

Тахіа-Таш. Будівництво обводного каналу.
Фото О. Кузьміна. Прескліше ЇТАРС.

До підсумків огляду художньої самодіяльності
За минулий рік значмо збіль

шилось кількість гуртків, худож
ньої самодіяльності, зросло число 
їх іучасникйв. Огляд, який від
бувся, показаів значний ріст 
ідейного і художнього рівня ре
пертуару і майстерності виконав
ців самодіяльних ко'лектиІЕіі®.

На О'ГЛ'вд: було представлено 
29 колективіїв, в яких налічува
лось 575 учасників, серед них 
багато переідоівиїкіз і стахановців 
підприємстві.

Основне місце в репертуарі 
художньої 'самодіяльності зайня
ли твори радянських аівторіїв.

Міський огляд відкрив найста
ріший колектив художньої само
діяльності —хор пуцвикової фаб
рики. З .великим ПІІІДНіЄІСіЄНІИЯМ і 
натхненням учасники хору ви
конали пісні «Любимий Сталін», 
.«Розмова Дніпра з Волгою», 
«Славься тьі, слаться, Русь моя» 
з опери «Йван Сіусанив» та 
інші.

Позитивним їв художній само
діяльності гудзикової фабрики є 
удосконалення музичної майстер

ності струнного оркестру народ
них інструменті®, який виконав 
«Фантазію на .українські теми», 
«Никовда так не бьіло» та че
ську польку. ,

Більше 70 робітників і служ
бовці® взяли участь у виступах 
ікюлжтйвіу клубу шахтарського 
селища Октябрського. Йото хор 
звучить гармонійно, стройно, ви
разно. Виконання пісні' «Від Ки
єва ДО Лубен» В СУПРОВОДІ ДОіМ- 
роївого оркестру і танцювальної 
групи показало, що в цьому ко
лективі є вісі можливості для ор
ганізації шахтарського ансамблю 
пісні і танцю. Бажано., щоб клуб 
почаїв працювати зараз в цьому 
напрямку.

Заслуговує уваги різноманіт
ний репертуар самодіяльного, ко
лективу аоліуіб’у робітничого сели
ща Димитроізе. Урочисто і нат
хненно звучать голоси, копи хор 
виконує «ІІесню о Сталине», 
«Родина моя», «Марш шахте- 
рош» тощо.

Високу .майстерність показав 
колектив студентів культосвіт

нього технікуму. Учасники хору 
під керівництвом Маковського 
вивчили нотну грамоту і добили
ся чіткої вимови слів, гармонії 
зиуку, стройяості хору та вираз
ної передачі змісту.

Хор добре виконав «Кантату о 
Сталине» музика Александрова, 
«Коїлгоіспний вальс» музика. 
МайборОДи та народні україн
ські пісні. З успіхом виступив і 
домровий оркестр технікуму.

Вперше на міському огляді 
брав участь колектив художньої 
самодіяльності клубу глухонімих. 
Загальне схвалення одержала 
учасниця цього колективу Алла 
Фіітіна, яка зворуїшіиїво продекла
мувала вірш «Ідуть комуністи».

Краще, ніж в минулому році, 
виступив колектив художньої 
самодіяльності шкоди медсестер.

З вокальних виконавців слід 
(відмітити співаків Нікітенко, 
Самуленио, Глоба, сестер Взди- 
ленко і Павленко.

Доібрі вокальні дані і музи
кальні здібності показали: пра
цівник їдальні № 5 т. Левін, 

робітниця змішторгу т. Малинов- 
ська, ро'бітниця теплоелектро
станції Івивдєєіва, студенти 
Кіультосвітнього технікуму Гор
дієнко і Юречко.

Танцюівальний жанр предста
вили на ог.тяді 11 колективів і 
солістів. Високу майстерність 
показала танцювальна груша 
культосівіітньото технікуму (ке
рівник Афанас’єФ), яка виразно 
і оригінально виконала танці 
«Романювська кадриль», «Шах- 
терьі на доюуге» та український 
«Козачок».

'Слід віденачиги і окремі недо
ліки, що їх виявив оігліяд худож
ньої самодіяльності. На ньому 
мало -було предстаївлено таких 
жанрів, ж художнє читання, ін
струментальна музика і драма
тичне мистецтво.

Не зайняли належного місця 
на 'огляді сатира і гумор.

В місті працює багато, вчите
лів, лікарів, інженері® і техні
ків, але на огляді не виступи® 
жоден їх самодіяльний колектив. 
Можливості для створення таких 
кюлективіїв у місті великі, та їх 
не використали ні профспілкові 

І організації, ні віщія культос- 

’.ВІІГПНЬОЇ роботи виконкому міськ
ради.

Внаслідок недостатнього кон
тролю і допомоги з боку дирекції 
і громадських організацій колек
тиви художньої самодіяльності 
педучилища значно знизили свій 
художній рівень.

Жюрі огляду присудило перше 
місце по всіх 'видах жанру 
колективам культосвітнього тех
нікуму і клубу селища Ок- 
тябрського1. Діріуге місце зайняв 
клуб селища Димипрюве, третє— 
клуб гудзикової фабрики. Наго
роджено ірамотаїми рад хорових 
і танцювальних колективів і 29 
інд йвііідуальних викона вціів.

'Оіияід художньої самодіяльнос
ті викликаю значний творчий ін
терес трудящих міста, збільшив
ся приплив молоді в самодіяльні 
гуртки. Завдання зараз полягає 
в тому, щоб поївсяіддвнноі піклу
ватися про піДівищеініня ідейного 
зміїсту художньої майстерності 
учасників самодіяльних гуртків, 
а також про підвищення ідейного 
і художнього рівня ‘репертуару.

К. Синіцина,
голова жюрі міського огляду 

художньої самодіяльності.
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ЛИСТИ ДО РЕДАКЦІЇ
Вечір пам'яті М. 0. Некрасова

В середній пікші № 10 сели
ща Перемога вадбуївіся вечір, при
свячений пам’яті великого росій
ського письменника Миколи 
Олевиайоівича Некірдаова. На 'вечо
рі були прийутні батьки учнів та 
жителі селища.

Члени літературного гуртка 
Надія Любивеїць, Михайло Рябо-

Немає порядку у млині
засміченість вийначають без аиа-На обмінному пункті при 

держмайні № 2 йдаутній будь- 
який порядок. Працівники пунк
ту обмінюють зерно на, борошно 
не в иоріяцікіу черги, а за вибо
ром. Сватові, кіумоївіі і так знайо
мому готоіву продукцію видадуть 
без затримки, а ті громадяни, що 
додержують порядку, простоюють 
біля млина то кілька днів.

Приймаючи, зерно, вологість і 

Не забезпечують інструментом
іКаріІвіники Ліікаріиськбіго кіін-

заіаоду не заюеапечіують робітни
ків майстерні інструментом. Тес
лярам, слюсарям часто доводить
ся витрачати багато часу на роз
шуки його.

Півтора дая витратили ми, 
розшукуючи сівердло потрібного 
нам роміру, але так і не знай-

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

„Пекарі
Під таким заго-лоївікоім у фейле

тоні » нашій газеті писалось про 
те, що в шетоаіриях артілі «Побе- 
да» вдагікаеться недоброякісний 
хліб.

Як пюівіцомиїв редакцію голова 
правління артілі т. Сидоренко, 

СЛІДАМИ НЕОПУБЛІКОВАНИХ ЛИСТІВ

іДо редакції тавети «Ста'лімсь-
кий прапор» надійшов лист від 
здали кшгоигнивдв с. Занфиірів- 
ки, в якому вони писали про те, 
що продавець магазину Меціведцв 
порушує правила, радянської тор
гівлі та грубо поівюїдитьсія з поку
пцями. Листа було надаїслано

МІЖНАРОДНИЙ огляд
Нові підступні плани 

агресорів
Шаленна гонка озброєнь, здійс

нювана американськими імперіа
лістами, викликала таке перена
пруження всієї економіки Сполу
чених Штатів, що вже багатьом 
американцям стає ясним: „буму" 
(штучному піднесенню, виклика
ному великими капіталістами для 
одержання баришів) приходить 
кінець. Все частіше чути пророку
вання про те, що скоро настане 
„спад ділової активності* (так 
буржуазні економісти делікатно 
називають економічну кризу, що 
насувається).

Деякі тверезо мислячі люди в 
США не без підстави вважають, 
що звуження воєнного виробницт
ва і розширення мирних галузей 
промисловості могло б запобігти 
кризі. Але американські монопо
лії, які жадають збільшення і без 
того казкових прибутків, і чути 
про це не хочуть. Вони бачать 
відстрочку від кризи в ще біль
шій активізації воєнних дій в 
Кореї, в дальшому поширенні по
жежі в ній. Журнал „Бізнес уік", 
який відображає інтереси Уолл- 
стріту, прямо пише, що тільки 
посилення агресії здатне підтри
мати прибутки монополістів СІІІА

іпапіка, Анатолій Григор та інші 
виступили З ДО'ПЮІВІІІДЯМИ іпрю жит
тєвий шлях Некрасоїва.

Після дюпоЬіДОй силами худож
ньої самодіяльності учнів для 
присутніх було дано концерт.

В. Довгаль, 
житель селища Перемого.

лізу — «на око».
На моє 'зауваження про непе- 

рядки на пункті 'директор млина 
т. Хитренко івііідп-овд'в: «Ти нічого 
не розумієш».

іКоіли ж зарозумілий Хитренко 
наведе порядок на державному 
П’ІІДІПрИбМіС^ВІ?

М. Ткачов, 
житель м. Олевсанд'рії.

шли. ДоЬелоюь виконувати роюо-
ту іншими свердлами, Що нега
тивно позначилось на якості ро
боти.

Та якість роботи, мабуть, не ці
кавить наших керіівінитоіїв. їм аби 
було зроблено.

Г. Цокань, 
працівник заведу.

невдахи"
фейлетон було обговорено на ви
робничій нараді. Критику визна
но правильного.

Вжито ряд практичних захо
дів, спрямоів'аіних на поліпшення 
якоісті виїЕкабМюто хліба.

на роаслідіупгаїння правлінню рай- 
СПОІЖИВІСІПІІЛІКИ.

Як повідомив редакцію голова 
праіміння т. Коївашежо, факти, 
наведені в листі, счіведіились. За 
порушення праівил радянської 
торгівлі і грубе ставіления до по
купців Медаедаїва з роботи знято.

І на нинішньому рекордному рівні.
Не дивно тому, що всі думки аг

ресорів спрямовані зараз на роз
ширення війни в Кореї. Амери
канська вояччина гарячково роз
робляє нові плани „більш рішу
чих дій* на Корейському півост
рові. Насамперед, інтервенти ма
ють намір відрізати всі шляхи до 
досягнення угоди про перемир'я, 
остаточно відмовившись розв'яза
ти питання про репатріацію (по
вернення на батьківщину) війсь
ковополонених. Яка ж доля готує
ться військовополоненим? Справді 
жахлива. Частина їх буде видана 
на розправу катам Чан Кай-ші і 
Лі Син Ману; другу ж частину 
передбачається відправити на ка
торжну рабську працю в шахти 
і рудники Латинської Америки.

„Більш рішучі дії" передба
чають тотальну (всеохоплюючу) 
мобілізацію гарматного м'яса для 
корейської бойні. Відомо, що аме
риканські війська в Кореї зазнали 
ганебної поразки. Більше двох з 

| половиною років топчуться інтер- 
| венти в районі 38 паралелі, заз

наючи колосальних втрат. Понад 
736 тисяч чоловік з так званих 
„військ ООН", в тому числі більш 
як 322 тисячі американських сол- 

| латів і офіцерів знайшли свій без- 
I славний кінець на корейській зем-

Організуйте 
агротехнічне навчання

Агротехнічному навчанню в 
колгоспі ім. ІІстрошськоіго не 
приділяють належної урати. 
Правління кодахнспу (голова то®. 
Теличко) не ВИДІЛИЛО постійного 
приміщення дл'Я проведення за
нять. Курси не забезпечені наоч
ними посібниками та літерату
рою. -

Яе дбають про ацротехнаївчан- 
ня і агрономи тт. Новікокм та 
КурімаЦеапш, які закріплені ви
кладачами на- курсах. Минуло 
вже мііісяці з того часу, копи 
курси поівиниі почати роботу, 
але т. Н’Півіікоіва за цей час ще 
навіть не побувала в колгоспі.

А. Гребенченно, 
рахівник колгоспу.

З редакційної 
пошти

— Буфет на тешоеліеіктро- 
стаїніції погано зацоїзольняе по
треби робітників.

іЗа|вііідуючий буфетом т. Оцно- 
ісум вважав, що буфет помнем 
торцуюати лише спиртним и на
поями та дорогими закусками. А 
забезпечити роібітниіімівіі можли
вість .випити чашку гарячого 
чаю, кофе> або: капи, ще івщн вва
жаю не сівоїм обов’язком. —Так 
пише в своєму листі до редакції 
громадянка К.

■к* 
•X* *

Громадянин мі'юта Олександрії 
Д. ПогіьсвіИїй павідомляк:

— Завідуюча магазином від
ділу робітничого постачання 
№ 12 Кабакова .кращі товари з 
магазину вііДОуіскає родичам та 
знайомим. Так, 26 грудня .мину
лого року, порушуючи. правила 
радянської торгівлі, видавала бо
рошно своїм знайомим.

* 
•X- -X-

■На території руДОрсмонтного 
заводу є ктуб, їдальня, магазин, 
але підійти до' них можна лише 
тоді, коїли замерзне. Дирекція за- 
®о|ду ДО' цього, часу не спромогла
ся замостити підходи до культур
но - побутових закладі®;

П. Нліменко.

, лі. М'ясорубка в Кореї стала над
то не популярною серед амери
канських військ: зростають анти
воєнні настрої, збільшується ди- 
зертирство і падає бойовий дух 
солдатів. Правлячі кола США ма
ють намір тому вчинити новий 
тиск на своїх васалів, зокрема на 
латиноамериканські країни, і при
мусити їх послати війська в Ко
рею, щоб змінити на фронтах 
значну частину американських ди
візій.

Велика ставка робиться на люд
ські резерви Азії. Американська 
вояччина хотіла б чужими руками 
продовжувати криваву авантюру 
в Кореї. З цією метою недавно в 
Японію приїжджав південноко- 
рейський „президент" Лі Син Ман, 
а слідом за ним—чанкайшистсь- 
кий „міністр закордонних справ" 
Джордж Є. Вони зустрічалися з 
американським командуючим ге
нералом Клерком і японським 
прем'єром Іосіда. На зустрічах 
обговорювалось Питання про ши
року участь японських і гомінда
нівських військ у воєнних діях в 
Кореї.

Ціною крові десятків тисяч лю
дей азіатських країн жадібні біз
несмени Уолл-стріту хочуть умно
жити свої бариші. Саме в цьому 
суть нових злочинних планів роз
ширення війни в Кореї, що їх ви
ношують американські імперіа
лісти.

ХРОНІКА

АРЕШТ ГРУПИ ЛІКАРІВ- 
ШКІДНИКІВ

Деякий чаю тому органами
Державної безпеки була розкри
та терористична група ліікарііїв, 
які ставили своєю метою, шля
хом Ш'Кішицького лікування, 
скоротити життя активним дія
чам Радянського Союзу.

В числі учасників цієї твро- 
РИ'СТПЧН'О'Ї групи виявились: про
фесор Вовсі М. С., ліікар-терапеївт; 
професор Виноградов В. М., лікар- 
тірапіїт; професор Коган М. Б., 
лікар - терапевт; професор Коган 
Б. Б., лікар - терапевт; професор 
Єгоров П. !., ліікар-ігеїрапенг; про
фесор Фельдман А. І., .йкаїр-ютю- 
ляринтоілюг; професор Етінгер 
Я. Г., .тікаїр-теїрапеївт; професор 

І Грінштейн А. М., ліікіаір-нсівіропа- 
I .голаг; Майоров Г. І., ліікар-тера- 

певіг.
Документальними даними, до- 

(•ліідженніями, висновками медич
них емшертіїв і зііанаїніиями ареш
тованих встановлено, ідо злочин
ці, будучи приходними воротами 
наїреду, вЦійснюівали шкідницьке 
лікіуїсаіння хворих і надривали Їх 
здоров’я,

СедістЬом віетаакшено, що 
утисники терористичної групи, 
використовуючи Своє становище 
лікарів і зловживаючи довір’ям 

. хворих, НаїЕІМИЮІВО ПО-ЗЛОЧИІННИЦЬ- 
кому надавали здоров'я остан
ніх, навмисно ігнорували дані 
об'єктивного обслідування хво- 

| рік, ставили їм неправильні ці- 
алцоїзи, які це відпоїв,іідаїли справ
жньому характерові їх захворю
вань, а потім неправильним .ті- 
куїзанн'ям губили їх.

'Злочинці признались, що вони, 
скориставшись хвщюбою товари
ша А. 0. Жданова, неправильно 
діаігностуївали його захворюван
ня, прихоївіаізши іінфаркт міокар
да, який буїв у нього, 'призначи
ли щютиП'Сікаваїний цьому тяжко
му захворюванню режим і тим 
самим умертвили товариша А. 0. 
Ждансва. СлвдірТОюм віетаноівлеіно, 
що злочинці також скоротили 
життя товариша 0. С. Щербако- 

’.ва, неправильно застосовуївали 
ікри його лікуіваїнні сильнодіючі

Політика національної зради
У Франції в післявоєнний час 

відбувається чехорда урядових 
кабінетів.

Наприкінці минулого року вий
шов у відставку уряд Піне, який 
протримався при владі лише 
дев'ять місяців. В чому причина 

' його відставки? Уряд Піне, як і 
його попередники, проводив полі
тику, несумісну з національними 
інтересами країни. Він ще міцні
ше прив'язав Францію до коліс
ниці американського імперіалізму 
і сліпо йшов за його агресивним 
курсом. Це привело до зниження 
і без того надзвичайно низького 
життєвого рівня трудящих, до 
збільшення безробіття, зростання 

, цін, фінансової кризи. Піне про
довжував вести „брудну війну" у 
В'єтнамі, проводив фашизацію 

| внутрішнього режиму. Могутній 
І масовий рух протесту французь- 
■ ких трудящих проти цієї політики 

національної зради примусив Піне 
і його уряд вийти у відставку.

Французька компартія в дні уря
дової кризи закликала створити 
уряд, здатний виконати програму 
національної незалежності і миру. 
Проте французький парламент, 
який в більшості своїй складаєть
ся з ставлеників буржуазії, не зва
жив на заклик комуністів—справж
ніх патріотів своєї батьківщини і 
вручив пост голови ради мініст
рів „своїй людині" — радикалові 

лікарські засоби, встановили 
'Згубний для нього ірежим і дове
ли його таким шляхом до смерті.

Д'іікарі - злочинці старалиіся в 
першу чергу пііІдірВ'ати здоіроїв’я 
радянських керівних військових 
каїдіргв, вивести їх із строю і ос
лабити обсірону країни. Вони ста
ралися вивести із стромо маршала 
Василевського 0. М., маршала Го- 
вщроіза Л. 0., маршала Коннва 
І. С., генерала армії Штемснка
С. М., аідмі'ріасіа Левченка, Г. І. та. 
інших, проте арешт родладнав їх 
злочинницькі плани і злочинцям 
не вдалось добитися своєї мети.

їВстан'ОІвиші'О', що всі ці ліжарі- 
вбйзці, які стали виродками лиод- 
юьк'ого роду, розтоптали священ
ний прапор науки і осківіернили 
честь діячі® інаужи, — перебу
вали в найміаіних агентах у іно
земної родаідаи.

Більшість учасники» герме
тичної групи (і&оіЕіеі і.М. С., Ко
ган Б. Б., Фслвдіман А. І., Грін- 
пггайін А. М., Етінгер Я. Г. та 
ін.) йупи зв'язані з міжнародною 
корейською біуржуаїзійо - націона
лістичною органйзаці'єю «Д жойнт» 
сфлоіренюю американською ровмц- 
кою, нібито для подання матері
альної допомоги євреям в інших 
країнах, йаспрайиі ж ця органі
зація цроівааить під керівниц
твом амариюансьвюї розводки .«е- 
року шпигуиську, тероіристицну 
та іншу піїдриїну діяльність в 
ряді країн, в тому числі і в Ра
дянському С'О'кйі. Арештюїзани'іі 
Вони зайвий слідогоу, що всій ді
став директиву «про винищення 
керігіниїх Кадрів ОЕОР» з США 
від «ірганізації «Джойнт» чеіреіз 
лікаря в Москві Шімеомвиїча і 
Е'іідюмоіго юіврейеькоіго буржуазного 
націоналіста Міхоелса.

Інші учасники терористичної 
групи (Винощрадов В. М., Коган 
М. Б., Єгоров II. І.) виявились 
діаївнішн'імії іаігеитами англійської 
РОІЗИІДІКИ.

ШіДОтвіо біуїде закінчене най
ближчим часоїм.

(ТАРС).

(партія середньої буржуазії) Рене 
Мейєру. Цими днями Мейєр сфор
мував уряд (це вже вісімнадцятий 
числом уряд Франції після війни).

Рене Мейєр є прихильником і 
провідником політики французь
ких і американських імперіалістів 
—політики, спрямованої на підпо
рядкування Франції монополістам 
США, на підготовку війни проти 
СРСР, на воєнізацію французької 
економіки, на продовження війни 
у В'єтнамі, на ще більшу фаши
зацію країни.

Уже в своїй програмній заяві 
Національним зборам Мейєр під
креслив, що його уряд добивати
меться, щоб Національні збори 
після затвердження бюджету на 
1953 рік (мається на увазі розду
ти воєнний бюджет) поставив 
своїм першим завданням „рефор
му конституції", іншими словами 
Мейєр має намір добитися такої 
зміни французької конституції, 
яка б звела нанівець навіть решт
ки демократичних свобод.

Французька компартія рішуче 
виступає проти намагань уряду 
Мейєра ревізувати конституцію.

Політика національної зради, 
вперто проваджена французькою 
буржуазією і її ставлениками, в 
корені суперечить інтересам на
роду, тому вона зустрічає енер
гійну відсіч широких трудящих 
мас Франції. С. Семко.

Редактор Г. ЛОЗОВИЙ.
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Безустанно підвищувати рівень 
ідеологічної роботи

Нові ©еликі перспективи кому- 
ністичнюго будівництво. відкрили 
перед партією і радянським наро
дом історичні рішення XIX з’їзду 
Комуністичної партії Радянсько
го Союзу, геніальний твір Й. В. 
Сталіна «Економічні проблеми 
соціалізму в СРіСР», промова то
вариша Сталіна на з’їзді.

Директиви XIX з’їзду партії 
по п’ятому п’ятирічному плану 
розвитку народного' господарства 
СРСР передбачають могутнє під
несення промисловості і соціа- 
т—ц чисте сільського госпоідарст- 

®а нашої країни, неухильне зро
стання матеріального добробуту 
і культури трудящих.

(Визначивши завдання партії в 
період поступового передану від 
соціалізму до комунізму, з’їзд в 
новою силою підкреслив величез
не значення ідеологічної роботи, 
як першорядного обов’язку пар
тії.

Грудневий Пленум ЦК КІІ Ук- 
обговорив питаная «Піро 

хм 'вяІЕЧеная рішень XIX з’їзду 
ЮТС, геніальної пращі товариша 
Й. В. Сталіна «Економічні проб
леми соціалізму в СРСР» і заходи 
поліпшення ідеологічної рО'боТИ 
партійної організації України».

У рішенні по цьому питанню, 
зокрема, говориться:

'Рішення ХіІХ з’їзду, класична 
праця товариша. Сталіна (викли
кали велике піднесення ідейного 
життя партійних організацій, 
дальше зростання політичної та 
виробничої активності трудящих.

(По матеріалах з’їзду і роботі 
товариша Сталіна проводяться до» 
ПОВІЦІ, лекції, бесіди, вони прю- 
пашуються в пресі, по радіо', з до
помогою наочної агітації. Ці іс
торичні документи вивчаються 
широкими масами трудящих.

З новою їсилоію розгортається 
соціалістичне змагання я промис
ловості, на транспорті, в сільсь
кому 'господарстві за успішне ви
конання п’ятої сталінської п’я
тирічки.

В постанові Пленуму ЦК КІІ 
України відзначається, що рі
шення XIX з’їзду викликали на
ростання самсікритики і критики 
знизу, піднесення активності ко
муністів і широких мас трудя
щих, загострили у них нетерпи
мість до хиб і хворобливих явищ 
у роботі партійних, радянських, 
господарських та інших організа
цій, непримиренність до самозас
покоєності, благодушності і заз
найства.

Поряд з цим Пленум віважає,

Трудящі міста і району свято 
шанують пам’ять про великого 
генія людства, засновника і ор
ганізатора Комуністичної партії 
і Радянської держави Володими
ра Ілліча Леніна.

Па агітпунктах, в клубах, а 
також ма десятихатках агітатори 

що у вйвченні і пропаганда рі
шень XIX з’їзду партії, історич
ної промови товариша Сталіна на 
з’їзді і програмної праці товари

шка Сталіна «Економічні проблеми 
соціалізму в СРСР» зроблено тіль
ки початок.

Пленум ЦК КІІ України вка
зав, що в багатьох партійних 
організаціях робота по роз’яснен
ню матеріалів в’їзду проводиться 
абстрактно, не пов’язується з 
(вирішенням конкретних завдань. 
Крім того', значні групи населен
ня ще не охоплені систематичною 
роботою по роз'ясненню матеріа
лі® з’їзду. Це стосується значної 
частини первинних парторгані- 
зацій і нашого міста та району.

Слабо, у відриві від конкрет
них завдань колективів ведуть 
роботу по роз’ясненню рішень 
XIX з’їзду партії парторганізації 
БайДакіївськото віуглероарігіу, за
воду «Червоний ливарник», 
Олександрійської електростанції і 
рад інших. (І, як наслідок, ці .під
приємства в новому році працю
ють гірше, ніж в минулому, не 
виконують виробничих планів.

XIX з’їзд партії поставив як 
найголовніше завдання утирав і 
будівництва комунізму, в розвит
ку творчої ініціативи мас і полі
тичного загартування кадрів — 
всемірне розгортання самокрити
ки і критики знизу. Пленум від
мічає, іцо. в ряді партійних орга
нізацій ці .вимоги паїртії недо
статньо перетворюються в життя. 
Є випадки, коли комуністи, які 
виступають з критикою, не ТІЛЬ
КИ не знаходять підтримки, але 
й зазнають переслідування, го
ніння з боку окремих партійних 
керівників. Є факти неправиль
ного, бюрократичного ставлення 
до критики і сигналів трудящих.

Подібні факти, на які вказує 
Пленум, мають місце в ряді пар
тійних і господарських організа
цій та установ Олександрії.

Колишні керівники відділу ро
бітничого постачання — началь
ник Діверницький і секретар 
парторгаяізації Нечаєв — при
тупили політичну пильність, не 
прислухались до сигналів трудя
щих і не створювали обстановки 
для розгортання критики і само
критики серед торговельних пра
цівників, займались самовихва
лянням і шумихюю про. мнимі ус
піхи. Своїми діями Дверницький 
і Нечаєів по суті потурали зграї 
пройдисвітів, ЗЛОДІЇВ', спекулян
тів і розтратників, яка орудува
ла тут.

-------------------------- -Ф-------------------------  

Свято шанують пам'ять В.
проводять бесіди про. життя і ді
яльність великого вождя. По 
кілька бесід на цю тему про» 
вели серед виборців агітатори 
села Войніївки тт. Вишневецький, 
Лисенко, Слюїсаіреико та інші.

(Візділ пропаганди і агітації 
райкому КІІ України для допо
відачі® визначив тематику лекцій

Відсутність критики і само
критики серйозних НСДІОЛІКІІВ 
створюють нездорову атмосферу 
кругоівої поруки серед частини 
медичних працівників міста і ра
йону. Саме це насаджують ке
рівники міського і .районного від
ділів охорони здоров’я тт. Арта- 
моноіва і Чорняк. Вони бюрокра
тично ставляться до трудящих, 
не реагують на їх численЯі скар
ги про незадовільне медичне об
служування.

Пленум ЦК КЛ України зобо
в'язав обкоми, міськкоми, райко
ми і окружкоми партії, первинні 
партійні організації в своїй робо
ті неухильно керуватися рішен
нями XIX з’їзду партії і вкааіїв- 
ками товариша Сталіна про все
мірне розгортання самокритики 
і критики знизу, виховувати у 
трудящих непримиренність до 
недоліків, чуйно. прислуха
тись до критичних зауважень і 
листів трудящих. Оувоіро засто
совувати вимоги Статуту КПРС 
до затискувачів критики, до тих, 
хто глушить критику, підмінює 
її парадністю і впЩвалянням.

(Пленум вважає першочерговим 
і .найважливішим задаванням до
вести до свідомості кожного ко
муніста, всіх трудящих великі 
ідеї, що їх містять рішення з’їз
ду, промоіва. товариша Сталіна, 
праця Товариша Сталіна з еко
номічних питань, яскраво пока
зувати перевагу соціалістичної 
системи госпоідарсіш, культури, 
ідеології перед каїпОталістичною 
системою господарства, буржуаз
ною культурою та ідеологією. Не
обхідно зробити всю ідеологічну 
роботу наступальною, войовни
чою, спрямувати її вістря на (ви
криття ідеології і політики імпе
ріалістичної реакції та її аген
тури, особливо українських бур
жуазних націоналістів та безрід
них космополітів.

Пленум ЦЕ КІІ України ви
магає від обкомів, міськкомів, 
райкомі® і окружкомів партії по
силити керівництво первинними 
партійними організаціями, під
нести рівень їх організаційної 
роботи та ідейного життя, спря
мувати їх діяльність на широку 
ігроіпаганцу в масах трудящих 
рішень XIX з’їзду партії і гені
альної праці товариша Сталіна, 
мобілізацію робітників, колгосп
ників, інтелігенції на успішне 
ровв’язання народно - господар
ських завдань, поставлених з’їз
дом партії, товаришем Сталіним.

І. Леніна
і допоівідей, які будуть прочитані 
напередодні ленінських днів.

В бібліотеці райкому партії ор
ганізовано книжкову виставку з 
творів про. дорогого Ілліча, а та
кож виготовлено фотомонтаж 
«Останній період життя і діяль
ності В. 1. Леніна .

У Комітеті по міжнародних Сталінських преміях 
„За зміцнення миру між народами“

Вручення міжнародної Сталінської премії 
діячці Федерації бразільських жінок 

Елізі Бранко
14 січня в Сжердлоівіському за

лі Кремля, в присутності числен
них представників радянської 
громадськості, була вручена між
народна Сталінська премія «За 
зміцнення миру між народами» 
діячці Федерації бразильських 
жінок Елізі Бранко.

(На .врученні (Премії Елізі Бран
ко була присутня гостююча в 
Радянському Союзі делегація 
Бравші на (Компресії народів на 
захист миру, очолювана лауре
атом міжнародної Сталінської 
премії «За зміцнення миру між 
народами» /Коржі Амаду.

(Вручаючи Елізі Бранко золоту 
медаль і диплом лауреата міжна
родної Сталінської премії, голова 
Комітету академік Д. В. Сікобель- 
цин підкреслив, що- присуджен
ням їй премії Комітет виразив 
думку широкої демократичної 
громадськості світу, яка високо

По нашій Батьківщині
Зрошувальні канали

В зоні .Воліго» Донського судно
плавного каналу імені В. І. Леніна 
розгорнулися іригаційні роботи 
небачених масштабі®. Від Цим
лянського моря ВІД Веселок ЬКіОГО 
водоймища вже пройшли перші 
зрошувальнії канали, які. напоїли 
жишючою вологою землі десят
ків степових колгоспів і радгос
пів. З весни цього року почне

ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ДЛЯ МТС
Воірошилюївщрадський завод іме

ні Будьоиного відправив в МТС 
України сотні 50-сиільних елек
тростанцій іудосікЛгалеіної кюн- 
струкції. Строк служби їх без 
Кчжтаїльноіго ремонту збільшено 

Москва. У всіх районах столиці широко розгорнулась під
готовка до виборів у місцеві Ради. На агітпунктах тисячі агітато
рів ведуть роз'яснювальну роботу серед виборців.

На знімку: на агітпункті виборчої дільниці № ЗО Соколь- 
ницького району.

Фото В. Кунова і А. Стужина. Прескліше ТАРС.

оцінила мужню боротьбу Еліізи 
Бранко і бразільських патріоті® 
проти участі (Враїзілії у війні в 
Кореї.

З вітальними промовами вис
тупили письменник Костянтин 
Симонов, відповідальний секре
тар Антифашистського (комітету 
радянських жінок Л. І. Петрова 
та інші представники радянських 
громадських організацій.

З яскравою промовою виступив 
також член бразільської делега
ції, голова Національного коміте
ту боротьби проти воєнної угоди 
між (Вразілією і США генерал 
Едтар Бакебаїум.

Лауреат Міжнародної Сталін
ської премії Еліза Бранко виго
лосила схвильовану промову, яку 
присутні вислухали з великою 
увагою. ■

(ТАРО.

степового задоння
діяти друга черга зрошення, яка 
дасть воду ще 100 тисячам гек
тарів посушливих земель. В зро
шуваній зоні Вооіго-Дону з’яв
ляються нові господарства. Вже 
створені бавіоиницькі, виногра
дарські, плодоовочеві і інші рад
госпи. Створюються перші елек- 
тро-машиїнно - тракторні станції.

на 1.000 робочих годин. На цьо

му підприємстві налагоджується 

серійне виробництво 100-тонних 

гідравлічних пресів д.ТЦ ремонт

них майстерень МТС.
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Партійне життя

Осторонь конкретних завдань
Довгий зимовий 'вечір спустив

ші на землю. В таку пору село 
Дівоче-Поле, яке розкинулось за 
десятки кілометрів віїд районного 
центру, колись поринало в тем
ряву. Лише зблизька можна бу
ло розглядіти бліде світло. з вікон 
хат від гасових ламп. Тепер про
їжджий чи прохожий любується 
яскравими електричними івогня- 
ми, що освітлюють не лише хати 
колгоспників., а й артільне под
вір’я, громадські приміщення.

Новий 1953 ірік приніс хлібо
робам ще одну радість. В центрі 
ісела обладнано, колгоспний радіо
вузол. Понад 100 колгоспник сі
мей вже слухають полос рідної 
Москви, Києва. На асе село чути 
.потужної™ ПУЧНПМО.ВЦЯ, який 
ївстаясізшено біля клубу.

Трудівники укрупненої артілі 
імені Карпа (Маркса, що займає 
1 (і процентів всієї посівної пло
щі району, докладають не мало 
.зусиль для підвищення родючос
ті ланів, продукти ви ості громад
ського тваринництва, механізації 
трудомістких процесів робіт. Во
ни прагнуть вивести своє госпо
дарство в число .передових.

Великі перетворення, що ста
лися за останні роки.,—резуль
тат послідовного здійснення муд
рої політики Комуністичної пар
тії і Радянського уряду, сталін
ського піклування про колгоспи.

Який це багатющий матеріал 
для агітаторів! Скільки фактів 
економічного і культурного зрос
тання колгоспу можна, викорис
тати ® бесідах про нашу славну 
Батьківщину! Такі бесіди вихо
вували б у наших людей почуття

Днями на агітпункті виборчої 
дільниці № 14 зібралось багато 
дюїдей. Бони прийшли послухати 
лекцію. Чекали до 11 годин (ве
чора. Але лектор т-ак і не з’я
вився.

Такі факти непоодинокі. Во

Недавно курсантам школи ме
ханізації сільського господарства 
було прочитано лекцію про жит
тя і діяльність великого вождя 

Підлі шпигуни і вбивці під маскою профвсорів-лікарів
Сьогодні публікується хроніка І 

іТАРС про арешт оірупи лікадов- , 
щйдниайв. Ця терористична гру
па, викрита Деякий час тому ор
ганами державної безпеки, (ста
вила -своєю метою, шляхом шкід
ницького лакування, скоротити 
життя активним діячам Радян
ського Союзу.

СлІДОїШМ встановлено, що 
учасники терористичної трупи, 
(використовуючи своє становище 
лікарів і зловживаючи довір’ям 
хворих, навмисно, по-злочин
ницькому підривали їх здоров'я, 
ставили їм нещрафильмі діагно
зи, а потім губили хворих вепра- | 
вильним лікуванням. Прикрила- і 
точись високим іі благородним 
званням лікаря — людини нау
ки, ці недолюдки і вбивці роз
топтали священний прапор нау
ки. Ставши на шлях страхіітли- 
івих злочинів, (вони осквернили І 
че-сть учених.

Жертвами цієї банди людино- 
I подібних звірів полягли товариші 

А. '0. Жцанов і 0. С. Щербакоїв. 
'Злочинці признались, що вони, 
скориставшись хворобою товари
ша Ждаїнова, наївмисод прихова
ли йнфаркт міокарда, який був у 
нього, призначили протипоказа
ний цьому тяжкому Ізаїхівіоірюван - 
'ню режим іі .тим самим умертв'и- 
ли товариша Жданоіва. . Лікарі- 
убивці неправильним застосуван
ням сильнодіючих лікарських за
собі і 'встановленням згубного 
режиму (скоротили життя товари
ша ІЦербакова, доведи його до 
смерті.

іВ першу чергу аточинціі ста
ралися підірвати вД'ороів’я керів
них радянських військових кад
рів, вивести їх із строю іі тим 
самим ослабити оборону країни. 
Арешт (злочинців розладнав Їх 
злочинницькі плани, перешкодив 
їм добитися своєї страхітливої 

І мети.

гордості за свою любиму (країну, 
мобілітову.вали б їх на ще само- 
відданішу працю в ім’я кому
нізму.

Однак агітаційно - масовій ро
боті у Дівочому-Полі не приділя
ють належної уваги. До цієїї важ
ливої справи тут ставляться фор
мально. Складуть нереїд набли
женням якоїсь політичної кампа
нії список агітаторів і заспокою
ються на цьому.

Так сталося і на цей раз, у дні 
підготовки до виборів у місцеві 
органи влади. Лише їв кінці груд
ня минулого року секретар тери
торіальної парторгаиізаїції т. Ма
люк виділив склад агітколективу. 
Тоді ж з його доручення секре
тар сільської Ради т. Смоляр ви
готовив. зошит обліку роботи агі
таторів. З того чащу минуло біль
ше як півмісяця, але в цьому 
ЗОШИТІ ще не зроблено 'ЖОДНОЇ по
мітки про проведену роботу серед 
виборців. .Та воно, й не дивно. Ба
гато товаришів навіть не знали, 
що .вони з’являються агітаторами. 
Лише 11 січня з ними спромог
лися проївести семінар. Однак і 
цей семінар не послужив розгор
танню масово-політичної роботи. 
Яа ньому агітаторам були дані 
лише вказівки щодо вивчення 
Положення про вибори, нічого 
не було сказано, як організувати 
роз’яснення історичних рішень 
XIX з’їзду Комуністичної партії 
Радянського Союзу, промови то
вариша Сталіна на з’їзді та йото 
геніальної праці («Економічні 
проблеми соціалізму в СРСР», як 
краще проводити бесіди, пов'язу
вати їх з місцевими фактами.

Партійна організація не под
бала і про якісний склад агітко- ' 

Лекція не відбулася
ни свідчать про занедбаність ма
сово-політичної роботи.

-Наближається день .виборів до 
місцевих Рад депутатів трудя
щих, а деякі агітатори ще навіть 
не побували серед (виборців'.

Завідуючому агітпунктом то-в.

КУРСАНТИ ПОГЛИБЛЮЮТЬ СВОЇ ЗНАННЯ
народів Йосифа Віссаріоновича 
Сталіна.

Після лекції механізатори оз
найомилися з ідосягненнями пе- 

пектину. До нього .здебільшого 
входять люди, які не мають до
статньої політичної підготовки. 
Потрапляють навіть і такі, що 
скомпрометували себе. Так, на
приклад, агітатором (вважається 
колишній фельдшер Меідведєів, 
який зловживав своїм службовим 
■станом. Безумовно, 'він не заслу
говує довір’я людей.

За словами т. Малюка в кол
госпному клубі розташовано агіт
пункт. Але про це відомо лише 
йому і більше нікому, бо тут на
віть не спромоглися зробити ви
віску. Що вже говорити про об
ладнання агітпункту: приміщен
ня обдерте, забруднене, в ньоміу 
немає жодного лозунга, плаката, 
який би нагадував про день -ви
борів.

Колгоспний конюх т. Котляр 
рОІЗИОІЗ'І®, що в цьому році в клубі 
не прочитано жодної лекції, 'До
повіді, не проведено бесіди. Тан
цями та зрідка переглядом кіно
фільмів розважається молодь.

Хліборобів хвилює багато пи
тань, вони цікавляться всім, чим 
живе наша країна, область, ра
йон, міжнародним станом. Приїде 
хто-небуїдь з району — старі й 
молоді оточують його тісним ко
лом, розпитують про новини.

(Партійна. організація стоїть 
осторонь запитів трудящих, не 
мобілізюву'Є по. - справжньому 
івчителіїв, агрономів, активістів 
на проведення серед колгоспни
ків агітаційно - масової роботи.

-Комуністам цієї партоірганіза- 
ції слід нагадати, що лише їв- тіс
ному зв’язку з масами можна до
могтись успіхів у вирішенні зав
дань комуністичного будівництва.

С. Міркотан.

БейсмОртному слід зважити на ці 
недоліки і вжити негайних захо
дів до посилення агітаційно -ма
сової роботи.

А. Шевченко, 
-старший дробильнж Байда- 
ікінської брикетної фабрики.

редової мічурінської агробіологіч
ної науки. Во-ни переглянули на
уково - популярні кінофільми.

Ф. Таболов.

Кому ж служили ці недолюд
ки? Хто юпрямюївіузаїв злочинну 
терористичну Іі шкідницьку ді
яльність цих підлих зрадників 
Батьківщини? іЯкої мети хотіли 
вощи добитися в результаті 
вбивств активних діячів Радян
ської держави?

'Встановлено, що всі учасники 
терористичної групи лікарів пе
ребували на службі у іноземних 
розвідок, проїдали їм душу й тіло, 
були 'їх .найманими, платними 
агентами.

Більшість учасників терорис
тичної групи — Воївісі, Б. іКоган, 
Фельдман, Грінштейн, Етінгер і 
ївші — були куплені американ
ською розвідкою. Бони були за
вербовані філіалом американської 
розвідки — міжнародною єврей
ською буржуазно - націоналіс
тичного організацією «Джойнт». 
Брудне обличчя цієї шпигунсь
кої сіоністської організації, яка 
приходує тю. підлу діяльність

Достроково виконаємо 
нову сталінську п'ятирічку

Перевищують графік
.Успішно виконавши виробничу 

програму 1952 року і Давши 
країні багато надпланової про
дукції, колектив нашого цеху з 
перших днів січня перевищує 
графік. Щодня виробничий план 
виконується на 110—415 про
центів.

Серед апаратників, їх помічни
ків та слюсарів розгорнулася бо
ротьба за скорочення всього тех
нологічного комплексу. Вони зо
бов’язались замість 22 прова
дити процес роботи за 20 годин. 
Це дасть можливість збільшити 
випуск продукції на 5—10 про
центів.

Хороших показників добиваю-' 
ться апаратники тт. Резніпенко, 
Васильєва, Белянкін, помічник 
апаратника т. Тараненко, слю
сарі тт. Васильєв і Деркач. Ці -ви
робничники завдяки дбайливому

Забезпечуємо безперебійний рух
Аівдіїояпи і інші відмінно сирній'Пролунав гудок «відправлення. 

Молодий машиніст Юрій Стадний 
береться за важелі уиравління. 
Електропоїізд йде вперед, посту
пово набираючи швидкість. Ось 
26 пост, де чергує Надія Ниіки- 
шина.. Тут переведи справні, го
товий і перевірений маршрут. 
Сигнал оддано-, і вертушка з ву
гіллям без зупинки йде далі: її 
чекають на Байдакіівській бри
кетній фабриці.

Влагоджено працює колектив 
служби руху. Стрілочники Надія 
Кулик, Надія Рибальчеяко, Марія

Квартальний план
Зміна чергового по станції Ко- 

рпстіїЕка т. Проконенка зайняла 
першість -в соціалістичному зма- 
іганні серед залізничників. Вона 
перевиконала виробничий план 
дертої декади з усіх вимірюва
чі®.

В зміні стахановською працею 
відзначаються технічний коятор- 
щик Варвара Ремез. В'она швидше 
за всіх оформляє документацію по 
відправці і прийманню вагонів.

■Приклад самовідданої праці 
покайує складач поїіздів- Атїдірій 
іПустовіойкю. Застосувавши пере
дові прийоми, він скоротив роботу 
збірних поіїодіїв на 10—15 хви
лин, чим прискорив доставку 

під .маскою іблагоці'йнюсті, повніс
тю (викрите.

Опираючись на пруту розтлін
них єврейських буржуазних на
ціоналістів, ПрОфес'ІО'НЖІЬНІ шпи
гуни і терористи з «Джойнт», за 
завданням і під керівництвом 
американської 'розвідки, розгор
нули свою підривну ДІЯЛЬНІСТЬ і 
на території Радянського Союзу. 
Як показав, на слідстві арешто
ваний іВоївсі, Івін одержав дирек
тиву «про винищення керівних 
кадрів СРСР» з США. Цю дирек
тиву йому передали івіі'д 'імені 
шпигунсько - терористичної ор- 
таншації «Джойнт» лікар іШиме- 
ліоівич і (відомий єврейський бур
жуазний націоналіст іМіхюелс.

Викриття зграї лікаріїв - отру
ювачів є ударом по міжнародній 
азрейсьїкій сіоністській організа
ції. Тепер всі можуть бачити, які 
«благодійники» і «друзі миру» хо
ваються під вивіскою «Джойнт».

Інші учасники терористичної 
групи (Виноградюїв, М. Котам, 
Єгоров) є, як зарай Івстан'Оівле'на, 
старими агентами англійської роз

І ставленню до обладнання забез
печують його повне використан- 
ня. Щодня вони значно пере,ви
конують завдання, дають про-. 

. ДіУ'лЦІЮ високої якості.
-Кращих виробничих успіхів 

домагається зміна комсомолки 
Ольги Капустіної.

Трудящі цеху розгорнули соці
алістичне (змагання за достойну 
зустріч дня виборів до місцевих 
Рад і взяли на себе зобов’язання 
до 22 лютого закінчити дізохмі- 
сячний план. Крім того, ми вирі
шили знизити витрати електро
енергії на 5 процентів, підвищи
ти продуктивність праці на. 10 
процентів, знизити собівартість 
продукції проти плану на 5 про
центів.

Ф. Дмитрісв, 
начальник цеху Байдаківсь- 
кої брикетної фабрики.

ллються з поставленими завдан
нями. Вони зраводзю доглядають 
.за. стрілочним і колійним госпо
дарством, забезпечують безпере
бійний рух вугільних і породних 
составів.

Колектив (залізничників поси
лює темпи, готуючи достойну зу
стріч дню виборів до місцевих 
Рад Депутатів трудящих.

В.
стрілочник Байдаківеького 

вуглерозрізу.

— до 22 лютого
вантажів до місця призначення.

Добре справляється зі своїми 
обов'язками старший стрілочник 
Іван Рябоюонь. Стаханонець за
безпечує відмінне утримання 
стрілочного господарства. Вико
нуючи обов’язки профгрупорта 
зміни, т. Рябоконь служить при
кладом для е-сі.х робітників, опе
ративно керує соціалістичним 
змаганням.

Колектив станції вирішив до 
22 лютого — дня виборів у міс
цеві Ради—виконати виробничий 
план першого' кварталу.

І. Бугайченко, 
голова місцевкому станції 

ІКористїівіка.

(зідки, служать їй з давніх часів, 
ізіиіюонуточи <її найбільш злочинні 
і брудні 'завдання.

Верховоди США та їх англій
ські «молодші партнери» знають, 
що досягти панування надівши
ми націями мирним шляхом не
можливо. Гарячково готуючись 
ДО НОВОЇ ІСІВ'ІТОВОЇ війни, вони по
силено засилають їв тил СРСР і 
країн народної демократії своїх 
.лазутчиків, інамагаютьіся здійс
нити те, що зірвалося у гітле
рівців — створити в СРСР стою 
підривну «п’яту колону». Досить 
нагадати про відкрите і цинічне 
асигнування американським уря
дом ста мільйонів доларів на під
ривну терористичну і шпигунсь
ку діяльність .в країнах соціа
лістичного табору, не кажучи 
вже про те, що .на цю мету таєм
ним шляхом витрачаються сотні 
мільйонів доларів, американських 
і англійських.

Радянські люди ні на хвилину 
пе повинні (забувати про необхід
ність івісеміірно підаищуівати свою 
пильність, зірко стежити за всі-
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В. 1. Ленін і Й. В. Сталін за розробленням плану ГОЕЛРО
Репродукція з картини художника Д. А. Налбандяна.

(З експозиції Київського філіалу музею В. 1. Леніна).
— - — . 7— - ■ ■  ---------------------

Олександрійська МТС не використовує 
своїх можливостей

(ЛИСТИ З МТС)
1. Зміцнювати трудову дисципліну

До
29-і роковини з дня смерті 

В. І. Леніна відзначатимуться .ч 
столиці напрої Батьківщини допо
відями, лекціями, бесідами про 
життя і діяльність Володимира 
Ілліча, про велику співдружність 
В. 1. Леніна і їй. В. Сталіна, про 
мличевні історичні успіхи, до
сягнуті трудящими СРСР під ке- 

‘ржицпзед продоівжіувача. вели
кої справи Леніна — Йосифа 
Віссаріоноізича Сталіна. В усіх 
районах Москви, починаючи з 
17 січня, будуть проведені уро
чисто-траурні збори, присвячені 
нам’ята іВ. І. Леніна — великого

В містах і селах Радянського 
Сожу проходить Піїдготовка до 
Ленінських днів. іВататомільйод
на армія агітаторів проводить бе
сіди про життя і революційну ді
яльність В. І. Леніна. В клубах, 
Будинках культури, агітпунктах, 
(бібліотеках, хатах-читальнях го
туються виставки, які відобра- 
жатоть іуспіхи радянського на
роду в будівництві комунізму.

Багатолюдно напередодні Ленін
ських днів в Ленінградському 
філіалі Центрального музею

ленінських
засновника Комуністичної партії 
і Радянської держави.

В ці дні значно збільшився по
тік відвідувачів Центрального 
іміузею В. І. Леніна. Екскурсанти 
;з великим інтересам знайомлять
ся тут з численними матеріалами, 
які розповідають про життя і 
діяльність Володимира Ілліча 
Леніна, про велику співдружність 
В. І. Леніна і Й. В. Сталіна. За 
останній час експозиція музею 
збагатилася новими документами, 
які мають величезне значення 
для марксистсько - ленінської 
теорії. Тут представлені геніаль-

*♦ *
В. І. Леніна, в кшаїртирах-музеях 
і їв місцях, зв’язаних з життям 
і революційною діяльністю орга
нізатора Комуністичної партії і 
іРадіянсьюої держави В. І. Леніна. 
Філіал музею поповнився нови
ми експонатами.

Значно збільшився в ці дні 
приплив івіі|двіід'уівачіів до. Київсь
кого та Львівського філіалі® Цен
трального музею В. І. Леніна. 
їх щодня відвідують сотні тру
дящих.

Днів
на праця товариша Сталіна 
«Економічні проблеми соціалізму 
в СРСР», матеріали ХіІХ з’їзду 
партії, текст історичної промови 
товариша Сталіна на заключному 
засіданні з’їзду.

Ленінські дні цього .року збі
гаються З ПІДГОТОІВКОЮ до виборів 
,у місцеві Ради депутатів трудя
щих. Тисячі агітаторів на агіт- 
дуніютах і в квартирах виборців 
проводять бесіди про життя і 
діяльність В. І. Леніна.

Б усіх бібліотеках столиці від
криваються виставки творів В. І. 
Леніна, виданих за останні роки.

В Ульяноївіську, Талліні і ін
ших містах відбулися лекції для 
пропагандистів на тему «Двад
цять дев’ять років. без (В. І. Леніна 
під проводам товариша Сталіна, 
по ленінському шляху».

На нафтопромислах і підпри
ємствах Борислава читаються 
лекції і доповіді про життя і ре
волюційну діяльність великих 
івозодів радянського народу 
В. І. Леніна і їй. В. Статна.

(РАТАУ).

Бригада механізаторів Коїрис- 
тівської МТС провела взаємопе
ревірку якості і стану ремонту 
■тракторів, комбайнів та інших 
сільськогосподарських машин в 
•Олександрійській МТС.

Хоч план ремонту тракторів чет
вертого кварталу минулого року 
МТС виконала з перевищенням, 
але завдання по ремонту комбай
нів та причіпного інвентаря на
багато недовиконано.

Що ж гальмує роботу МТС? 
На це запитання не важко (відпо
вісти, побувавши хоч раз в МТС. 
Основним гальмом їв роботі Олек
сандрійських 'механізаторів є 
низька трудова дисципліна. в 42 
комбайнері®, наприклад, на ре
монті працює вісього 15 чолоатк, 
останні відсиджуються вдома. 
Причому, частина комбайнерів 
спізнюються на роботу, але и 
табе.іі «відзначається, що вони 
працюють повний робочий день.

Такий стан віважає нормаль
ним навіть директор МТС т. Гоїр
бенко.

— Бачите, — (говорить він, 
— нони приїжджають на роботу 
поїздом о 10 годині, а над'їжд
жають о п’ятій. Затримувати їх' 
незручно, бо квартир у них 
близько нема.

А те, що за (квартал з 14 ком
байнів (відремонтовано 3 та й ті 
З значними недоліками, очевидно 
/мало турбує його.

Низька трудова дисципліна і 
серед механізаторі® тракторних

бригад. Не відчувається серед них 
боротьби за високу якість ремон
ту тракторів. Тому й не дивне, 
що у 8 відремонтованих тракто
рів. виявлено значні недоліки.

У майстернях МТС багато бру
ду. Навіть їв кабінеті головного 
механіка т. Богомолоіза гірше, 
ніж їв поганому сараї. Що ж тут 
говорити про культурне, охайне 
з б ереїж ення сіл ьс ькогослодар с ь - 
-кого інвентаря й машив. Сівал
ки, плуги, культиватори стоять 
не очищені від. землі, іржавіють.

Не краще й у майстерні, де 
провадиться регуліроївка налив
ної апаратури, хоч там повинно 
бути особливо чисто. Слюсар 
т. Рослин, який віїдпоівідає за цю 
роботу, сам неохайний, брудними 
руками береться ва деталі топ- 
лйзното насосу та інші, що, зви
чайно', (забруднює апаратуру.

Щоб зміцнити трудову дисцип
ліну серед механізаторі» /і навес
ти належний санітарний стан в 
майстернях, слід систематично 
вести виховну роботу серед, пра
цівників МТС. Лроте цього не 
помітно. Рідко тут почуєш ціка
ву бесіду, лекцію, доповідь, немає 
щлакаті®, закликів, пустує даш
ка показників. Вся масоїво - по
літична робота зводиться до чи
тання газет.

П. Лановчук,
бригадир тракторної 'бригади 
Користівської МТС, член ко
місії по взаємоперевірці.

2. Лабораторії повинні працювати
Ще з 1951 року при Олек

сандрійській 'МТС пошивна роз
почати роботу хімлабораторія. 
/Необхідну апаратуру та інстру
мент було придбано. У штатах 
З’явилась иоіва посада лаборан
та. Та дооі хімлабораторія не роз
почала своєї роботи, хоч лаборант 
іІІіівторака регулярно одержує за
робітну плату.

Чим же займається Півторака? 
Ло суті, нічим, якщо не вважати 
дріб’язкових доручень, які інко
ли йому дає директор МТС т. Гор- 
беніко. Без роботи, звичайно, важ
ко провести 8 годин робочого ча
су. Тому не рідко Півторака про
водить час за грою в більярд.

(Не краще обстоїть .справа і з 
агролабораторією. Понад три ро
ки агроном - лаборант Ріубан теж 
регулярно одержує заробітну 
плату, а цінна апаратура та ін
струмент лежать без руху.

Інтереси 'держави вимагають 

Лести господарство на наукових 
основах, широко йпірогааджуївати 
у виробництво досягнення радян
ської технічної та агробіологіч
ної науки. Для цього й існують 
їлаборалорії при МТС. А директор 
т. Гоїрбенко, мабуть, іншої думки.

Ф. Нечипоренно, 
завідуючий майстернею 
(Олександрійської МТС.

ма підступами паліїв івіійни та їх 
агенті®, безустанно зміцнювати 
Збройні Сили і органи розвідки 
нашої деіржаіВ'И.

Товариш Сталін не раз попе
реджав про те, що наші успіхи 
мають і 'Двою тіньоіру сторону, що 
івюни породжують у багатьох на
ших працівників настрої благо
душності і самсєаспоікоєння. Та
кого іроду настрої далеко ще не 
переборені. Рюфоізіїів у нас ще не 
мало. Саме це ротозійсйзо наших 
людей і становить живильний 
грунт ДЛЯ 'ЗЛОЧИННОГО ШКІДІНИЦТ- 
їВ’Зі.

В СРСР неподільно панують 
соціалістичні відносини. Радян
ський народ здобув безприкладну 
(в історії ІПе'реіМЮіГіу у Великій Віт
чизняній війні. За. небачено ко
роткий строк ліківііідюїзаио тяжкі 
наслідки війни. На всіх ділянках 
гоїсіП'Оідарськюго і культурного бу
дівництва ми маємо успіхи. З цих 
фантів деякі люди роблять вис
новок, що тепер вже знято небез
пеку лікадництвіа., диверсій, шпи
гунства, що ізапрадили капіталіс

тичного Літу можуть відмовити
ся ІВіІД своїх спроб .вести підривну 
діяльність проти СРСР.

Але так думати і міркувати 
можуть тільки праві опортуністи, 

єиоДи, які стоять на антимарк- 
їсистській точці зору «загасання» 
класової боротьби. Вони не розу
міють (або не можуть зрозуміти, 
що наші успіхи ведуть не до за
гасання, а до ізатостреіння бороть
би, що 'чим успішнішим буде на
ше просування вперед, тим гос
трішою буде боротьба іворогі® на
роду, приречених на загибель, 
доведених до відчаю.

Так учить безсмертний Ленін, 
так (учить товариш 'Сталін.

«На нашій революції, — вка
зує Ленін, — більше, ніж на 
всякій іншій, підтвердився за
поїн, що- сила революції, сила на
тиску, енергія, рішимість і тор
жество її перемоги посилюють 
разом /з тим силу опору з бону 
буржуазії».

Викриваючи опортуністичну 
теорію про «загасання» класової 

боротьби їв міру наших успіхів, 
товариш Сталін попереджав:

«іЦе —не тільки гнила теорія, 
/але й небезпечна теорія, бо вона 
■присипляє наших людей, заво
дить їх у капкан, а класовому во
рогові дає можливість оправитися 
для боротьби з радянською вла
дою».

В СРСР експлуататорські кла
си давно ірозбито і ліківідовано, 
але ще збереглися пережитки 
буржуазної 'ідеології, пережитки 
прив'атнОвласницької психології і 
моралі, — вбереглися носії бур
жуазних поглядів і буржуазної 
/.моралі — живі люди, приховані 
вороги нашого, народу. Саме ці 
приховані вороги, підтримувані 
імперіалістичним світом, будуть 
шкодити і далі'.

Все це зобов’язує радянських 
.людей всемірно посилювати ре
волюційну пильність, зірко, сте
жити іза підступами ворота. Той 
/факт, що група мерзенних в.и- 
родвіц ,з '«люїдей науки» протягом 
деякого часу могла безкарно ору
дувати, показує, щ» деяка наші 

радянські органи та їх керівники 
(втратили пильність, заразилися 
іротозійством.

Органи державної безпеки не 
Івиїкрили вчасно, шкідницької, те- 
ірористичної організації серед лі
карів.. Тимчасюм ці органи покин- 
іні були бути 'особливо пильними, 
бо історія ізже ізнає приклади, во
ли під маскою лікарів діяли підлі 
вбивці і зрадники Батьківщини, 
•на зразок «лікарів» Леніна, Плет- 
ньоіва, які за завданням июроігів 
Радянського Союзу умертвили 
шляхом інаївмисно неправильного 
лікування великого російського 
письменника 0. М. Горького, ви
датних діячів Радянської держа
ви В. В. іКуйбишева і В. Р. Мен- 
жиінського.

Не на висоті івиявилисн і (ке
рівники Міністерства охорони 
здоров'я іСРСР. Вони прогледіли 
.'шкідницьку терористичну діяль
ність мерзенних виродків, які за
продалися іворогам Радянського 
'Союзу.

Викриття /зграї лікарів-отрую- 
ваічів є нищівним ударом по аме- 
ірикано-апглійських паліях вій
ни. Спіймано і знешкоджено їх 
агентуру. Перед усім світом зно
ву постало справжнє лице рабо
власників - людожерів з США і 
Англії.

Радянський народ з гніївам і 
обуренням плямує злочинну бан
ду вбивці» і їх іноземних хазяї®. 
Мерзенних найімитіїв, які запрода
лися за долари і стерлінги, .він 
роздавить як огидну гадину. Що
до натхненників цих найманціїв- 
•убивціїз, то вони можуть бути 
■певні, що кара не мине їх і знай
де дорогу до них, щоб сказати 
їм .своє тверде славо.

Все це вірно, звичайно.. Але 
вірно їй те, що, крім ЦИХ ІВОірОГІїВ» 
є ще іу нас один .ворог — .рото- 
рійстзо наших людей. Можна не 
сумніватися, що поки є у нас 
ротозійствю, — буде і пгкідницт- 
івю. Отже: щоб ліквідувати шкіїд- 
ництзіо, треба покінчити в рото- 
зійствюм у наших рядах.

(«Правда» за 13 січня).
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Поліпшувати медичне обслужування трудящих
(ОГЛЯД ЛИСТІВ)

іКомувістичяа партія і раїян- 
еьктй уіряіл велику уіваїлу приді
ляють питанням «сторони здоров’я 
наших людей. З ре«у в р'ж дер
жана збільшує аюигнуївання на 
ОіХОфЮНУ здоров'я. В порівнянні з 
1940 роком вони з'роісли більше 
ж у діва рази. За ці роки значно 
поліпшено медичне обслужуван
ня трудящих. Зроісла кількість 
лікарняних ліжісік, лікарні об
ладнані ноївою технікою. Ба
гатотисячна армія лікарів і 
середнього медичного персоналу 
стоїть -на сторожі здоров’я на
роду.

Розширилась сітка медичних 
установ і в нашому місті та ра
йоні. В минулому році в місті 
викрито вісихонеївіролотічний дис
пансер, дитячу поліклініку, по
повнились і кадри лікаїрів.

Професія лікаря почесна і бла
городна. Звертаючись за медич
ною допомогою, трудящий йому, 
а не кому іншому довіряє своє 
життя.

Медичні працівники, оаброїів- 
шись рішеннями XIX з’їзду пар
тії, повинні використати всі за
соби для дальшого поліпшення 
медичною обслужування насе
лення.

Листи трудящих, що надходять 
до редакції газети «Сталінський 
прапор», говорять про те, іцо ряд 
медичних працйвникіїв самоті зда
но трудяться для блага народу.

—У мене захворіла дитина,— 
пише т. Гарячов. — Викликаний 
додому медпрацівник т. .Тартано
ва, уважно вислухала її, подала 
першу допомогу і направила до 
лікарні. В лікарні до дитини теж 
поставились чуйно і через тиж
день її здорову йриівфли додому. 
За дійову медичну допомогу я ду
же .віданий т. Ларііоноівій і іншим 
медпрацівникам лікарн!’.

Жителі Олександрії С. І. Бу
дило, В. Ф. Котляроїв у своїх лис
тах висловлюють подяку лікарям 

тт. Жаддаку, Бузаньоівіїй, Л. Г. 
Дюрош та іншим за їх уважне 
етаївлення до хворих.

Але, на жаль, їв роботі колекти
вів працівників ряду медичних 
закладів ще існують празп і по
рядки, чужі духові радянської 
медицини. Особливо незадовільно 
працює міська поліклініка (заві
дуюча т. Гермам). Щоб потрапи
ти на прийом до лікаря, громадя
нин повинен витратити багато 
„дорогоцінного часу, а іноді піти 
з поліклініки, не одержавши по
трібної допомоги. Окремі лікарі 
виконують сівої обов’язки фор
мально.

Громадянин міста Олександрії 
Будило пише: «Я дуже захво
рів. Моя дружина пішла в полі
клініку записати мене до лікаря. 
До терапеївта мене записали, а до 
окуліста ні. Я зівеїрнуївкя до 
т. Вороібйоїва з просьбою прийня- 

■ ти мене, але він відіДОвіі®: «Не 
можу, ніяк не можу». Пікшім цьо
го я зайшов ДО' кабінету лікаря 
ІПишкіїної. іОіглянуївши мене сяк- 
так, вона сказала, що у мене 
буїв грип і вже проходить, і по
обіцяла виписати стрептоциду. 
На мої виразки і хворі очі Шиш- 
кііна зовсім не звернула уваги і 
не допомогла мені потрапити на 
прийом до лікаря Воробйоїва. Так, 
проштовхавшись майже цілий 
день в поліклініці, я не одержав 
потрібної мені допомоги».

'Кілька днів тому громадянин 
села Новопилипіски Тиква та
кож звернувся за медичною допо
могою до поліклініки. Реєстратор 
відмовила записати його до ліка
ря і послала у райіедор'еіЕіваділ. 
Тут йому порадили піти в село 
НротепопііЕку або Баннуріьку, а 
краще всього, пораідйв хтось із 
п рацівників р айздоровваддіілу,
звернутись до редакції. — Вам 
там ,допоможуть. — 3 нестерп
ним зубним болем зайшов 
до редакції газети «Сталінський 

МІЖНАРОДНИЙ огляд

прапор» т. Тиква, і попросив до
помоги. Пііеля дйвініка з редакції 
його записали до лікаря.

Тільки бездушністю і форма
лізмом лікарів і працівників місь
кого і районного віідділі® охорони 
здоров'я можна пояснити той 
факт, що в міській поліклініці 
сільським хворим часто вадмо®- 
лятоть в медичній допомозі, імли 
він з’явиться сюди без відношен
ня.

Про недоліки в медичному об
служуванні хворих в міській лі
карні і лікарні селища Перемога 
пишуть в своїх листах громадяни 
І. II. Окибіцькиїй, іЄ. 3. Гужова, 
А. К. Оливко та інпгі.

Подібні факти нечуйного' став
лення до хворих непоодинокі. Це 
стало,ся тому, що серед медичних 
працівників не створюються умо
ви для розгортання критики і 
самокритики. На критику знизу, 
окремі медпрацівники реагують 
дуже хворобливо. А лікар Гру
ша, дознавшись про те, що 
на неї до редакції газети на
дійшов критичний лист, кілька 
разів приходила ,в редакцію 
і, визнаючи факт справедливим, 
все ж таки намагалася упросити 
не писати про неї в газеті.

Не чим іншим, як «жити 'В 
миру, не виносити сміття з ха
ти» можна пояснити той факт, 
коли завідуюча міськадороввідіді- 
люм т. Іванова на критичну 
статтю в газеті роботи окремих 
лікаріїв не реагувала, а стала на. 
шлях виписки ,дю газети.

іРішЬння XIX з’їзду Комуніс
тичної партії вдохновляють ра
дянських медиків на дальше по
кращення охорони здоров'я на
роду. Розгортаючи критику і са
мокритику, медичні працівники 
зуміють подолали недоліки в ро
боті і доможуться значного по
ліпшення в медичному обслужу
ванні трудящих міста й району.

Німецька Демократична Республіка
У Східному Берліні на Алеї Сталіна розгорнулось гран

діозне будівництво. Впроваджуючи передові методи радянських 
стахановців, робітники успішно змагаються за дострокове закін
чення будівництва. Багато будинків готові до здачі в експлуатацію.

На знімку: новий житловий будинок для трудящих Схід
ного Берліна на Алеї Сталіна.

Фото Центральбільда.

Суд задовольнив скаргу Жака Дюкло
ПАРИЖ, 14. (ТАРС). В липні 

1952 року газета „Фігаро" опублі
кувала витяги з записної книжки 
секретаря Французької комуніс
тичної партії Жака Дюкло. викра
деної у нього при арешті 28 
травня. При цьому „Фігаро" гру
бо фальсифікувала записи Дюкло, 
супроводивши їх наклепницькими 

| вигадками. Жак Дюкло поставив 
до редакції газети „Фігаро" вимо
гу про опублікування його листа, 
в якому він викривав безглузді 
вигадки газети.

Антикомуністична істерія в США
Переслідування і цькування прогресивних викладачів у США
НЬЮ-ЙОРК. (ТАРС). За пові

домленнями американської преси, 
три комісії конгресу збираються 
почати нові „розслідування" з ме
тою вигнання з вищих учбових 
закладів усіх викладачів з про
гресивними поглядами. Як раніше 
повідомлялося, багато прогресив
них викладачів з великим викла
дацьким стажем уже звільнено з 
роботи в результаті „розсліду
вань", що їх проводили різні ко
місії конгресу.

Вчора горезвісна підкомісія се
нату в питаннях внутрішньої без
пеки. очолювана сенатором Мак- 
кареном, опублікувала доповідь, 
в якій під приводом того, що 
„сотні комуністів" викладають у 
вищих учбових закладах США,

Зважаючи на те, що „Фігаро" 
відмовилась опублікувати листа. 
Дюкло подав скаргу до суду.

Вчора суд 17-ї дільниці виніс 
рішення, засудивши директора га
зети „Фігаро" П'ера Бріссона до 
грошового штрафу в розмірі 6 
тис. франків, а також зобов'язав
ши його у восьмиденний строк 
опублікувати повний текст листа 
Жака Дюкло на тому самому міс
ці, де були надруковані фальси
фіковані витяги з викраденої за
писної книжки Дюкло.

закликає конгрес почати нові 
„розслідування".

Член палати представників ,~а-' 
рольд Велде (від штату Іллінойс), 
який вступає на посаду голови 
комісії палати представників по 
розслідуванню антиамериканської 
діяльності, на минулому тижні 
заявив представникам преси, що 
його комісія вже почала своє 
„розслідування" і це „розсліду
вання" може поширитись на 25 
найбільших університетів. Велде 
вказав, що, мабуть, першими 
„розслідуванню" будуть піддані 
Гарвардський університет, Чікаг- 
ський університет, університет 
Джона І'опкінса і Массачузетсь- 
кий технологічний інститут.

Народи світу вітають рішення Віденського Конгресу Перспективи стають все більш безрадісними...
„Файненшл тайме*4 про труднощі англійської промисловості

Рішення іВадеиського Конгресу 
народі® на захист миру з івели* 
чеізним ентуаіаймом зустрічають
ся ширеними масами в усіх кут
ках земної нулі. 'Ці рішення, 
спрямовані на ще більше адурту- 
іікіння сил миру в їх боротьбі про
ти загрози нової війни, знаходять 
гарячу підтримку у сотень міль
йоні® людей доброї волі.

В ці дні по всіх континентах, 
по всіх країнах проходять мі
тинги і ізбоїри, присвячені Віден
ському Конгресові. Італійський 
комітет руху прихильників миру 
повідомляв, що в країні розгорну
лася ширюка кампанія по 'озна
йомленню народів із рішеннями 
Конгресу. Численні збори відбу
лися Із 'Римі, 'Мілані, Неаполі, 
Генуї та їв інших містах, де ви
ступали делегати Конгресу, що 
повернулися з Відня. Сотні мі
тингів' пройшли в Німецькій Де
мократичній Республіці, де Ні
мецький комітет борців за мир 
вирішив провести до 70 тисяч 
Зборів трудящих, присвячених 
рішенням Віденського Конгресу. 
І таж в усіх країнах.

Знаменно те, що рух борців за 
мир охоплює найрізноманітніші 

верстви населення. На оборах 
прихильників миру в Брюсселі, 
наприклад, з промовами про. пал
ку підтримку рішень Конгресу 
виступили: протестантський пас
тор і шахтар, адвокат і робітник- 
,металург, іпромиелсівець і депутат 
парламенту.

Учасники зборів заявляють ікро 
свою рішучу підтримку закликів 
Конгресу — приборкати імперіа
лістичних агресорів, припинити 
війни, які вони вже ведуть, і на
самперед покласти край розбій
ницькій Війні американських аг
ресорів проти корейського наро
ду.

Уряди ряду капіталістичних 
країн, будучи безсилими заглу
шити годас народів на захист 
миру, почали (вживати репресив
них заходів проти делегаті® Ві
денського Конгресу, які поверну
лися додому, і взагалі проти бор
ців за мир. На Кубі і в Бразілії 
поліція арештувала делегатів. У 
Парагваї видних прихильників 
миру кинуто в концтабори, де 
вони зазнають катувань. Лейбо
ристські лідери в Англії, праг
нучи вислужитись перед імпері

алістами, (виключили із своєї пар
тії багатьох членів лейбористсь
кої партії — учасників Конгре
су. В США у делегатів, що повер
нулися з Відня, відібрали закор
донні паспорти. У Франції полі
ція затримала частину багажу з 
матеріалами Конгресу у 17'5 де
легатів, які повернулися з Відня. 
НайжіО'рстокіших заходів боротьби 
до прихильників миру івжили 
Правителі ТайланД'у. Тут заборо
нили вимовляти саме слово 
«мир».

Проте ніякі поліцейські репре
сії не зможуть зламати волю на
родів в їх благородній боротьбі 
за мир. Відоззіа Конгресу народів 
на захист миру, рішення Кон
гресу знайшли палкий «ідгук у 
сотень мільйонів людей різних 
політичних поглядів, віроспові
дань і соціальних ігруп. Прихиль
ники миру в усіх країнах згур
товують свої ряди, щоб міцно 
взяти справу збереження миру їв 
свої руки і відстоювати його до 
кінця.

І*. Подкопаєв.

ЛОНДОН. (ТАРС). Повідом
лення в газеті „Файненшл тайме" 
малюють безрадісну картину труд
нощів, що стоять перед Англією 
в галузі збуту бавовняних виро
бів і вантажних автомашин на 
зовнішньому і внутрішньому рин
ках.

Манчестерський кореспондент 
газети „Файненшл тайме" пише:

„На деяких найважливіших рин
ках існують майже непереборні 
бар'єри. Становище в Індії, Па
кистані і Австралії, характерне 
для загальної тенденції в міжна
родній торгівлі бавовняними ви
робами, викликає серйозне зане
покоєння".

До відома колгоспів, МТС та Інших господарських організацій,
що бажають придбати парникові рами, звертатись в Олександрійську 
міжрайонну базу сільгосппостачу.

Дирекція.

Народний суд Олександрійського району розглядатиме справу 
громадянки Пономаренко Лідії Матвіївни про розторгнення шлюбу з 
громадянином Пономаренком Ілльою Андрійовичем, які проживають в 
селі Косівці, Олександрійського району.

Народний суд першої дільниці міста Олександрії розглядатиме 
справу громадянина Суботина Володимира Олексійовича про розторг
нення шлюбу з громадянкою Суботиною Тамарою Миколаївною, які 
проживають в місті Олександрії.

За словами бірмінгамського ко
респондента газети „Файненшл 
тайме" „перспективи для підпри
ємств, що виробляють вантажні 
автомашини, на найближчі місяці 
ще більш безрадісні, ніж за весь 
період після закінчення війни. За 
останні кілька місяців сталося 
значне згортання діяльності нових 
експортних фірм, а замовлення 
для внутрішнього ринку незначні. 
Підприємства, які працюють на 
експорт, зайняті головним чином 
виконанням старих замовлень, бо 
нові замовлення скоротилися за 
останні три місяці в порівнянні з 
попереднім кварталом в окремих 
випадках на 60 лроц.".

Редактор Г. ЛОЗОВИЙ.
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Під прапором Леніна, під 
проводом Сталіна радянський 
народ будує комунізм.

Великі ідеї Леніна 
освітлюють шлях до комунізму

Двадцять дев’ять років мину
ла з того скорботного дня, коли 

м'-р Володимир Ілліч Ленін, най- 
іигатніший геній люїдстіва.

Радянський народ, юсе прогре- 
< і[.7ие людство свято шанують 
пам’ять В. І. Леніна, любимого 
?/ж:я і геніального вчителя тріу- 
ІЯЩИХ всієї земної кулі. Ім'я 
Леніна безмірно дороге трудящим 
У’іл національностей і рас. В 
Леніні втілене все те, що є най
більш цінного і героїчного в ро- 
■'ітні'здц класі. Імена Леніна і 
геніального продовжувача ного 
безсмертної ісцра/ви — товариша 
Сталіна е прапором боротьби на- 
родів за мир, за вільну працю і 
щасливе життя.

Безмежна любо® трудящих до 
великого Леніна, засновника Ко
муністичної партії Радянського 
Союзу, творця першої в світі со- 
ціа’Г’ггичної держави робітників 
і сели прекрасно виражена у 
зворушливих віршах В. Маяков- 
ськоіго:

Товаришу Ленін,
в вавюїді димнім,

на полі, —
«в жнива

чи морозяним днем,— 
вашим,

товаришу, 
серцем

і іменем
мислимо,

дихаєм,
'боремось

і живем!
Ленін — це мудрий стратег 

пролетарської революції, найви- 
датніший майстер революційного 
керівництва.

Творчо розвиваючи і рухаючи 
вперед учення Маркса і Енгельса, 
В. І. Ленін разом з ЇЇ. В. Сталіним 
відстояв і захистив марксизм від 
усіх перекручень, роавиніуїв ЙОІГО 
далі стосовно’ до епохи краху ка
піталізму і перемоги соціалізму.

Ідеї Леніна — Сталіна озброї
ли партію і народ правильним 
орієнтуванням, даною перспекти
вою, непохитною впевненістю в 
неминучому торжестві комунізму.

.Перемога Великої Жовтневої 
соціалістичної революції, утверд
ження соціалістичного ладу в на
шій країні — тріумф всенереіма- 
гаючих ідей ленінізму.

За ленінськими заповітами, ПІД 
керівництвом товариша Сталіна 
наша країна в найкоротший строк 
мерензсірилася в квітучу індус
тріально - колгоспну державу, в 
незламний оплот комунізму.

Видатною перемогою ленінсь
ко - сталінської національної по

НОВА КАХОВКА. Первинні 
наїрторганізації будівництва Ка
ховської ГЕС провадять велику 
агітаційно - масову роботу на 
вперше утворених виборчих діль
ницях. В кращих будинках від

літики партії є утвердження в 
СРСР братнього співробітництва 
націй, торжество, ідеології друж
би народів. Нерушима дружба на
родів — одна з могутніх рушій
них сил розвитку радянського 
сусиіпьства по шляху до кому
нізму.

Під прапорам Леніна, під про
водом Сталіна Радянський Союз 
відстояв свою незалежність у 
Великій Вітчизняній війні і виз
ваній народи Європи й Азії віїд 
загрози фашпстсьомго рабства.

* » *
Історичний XIX з'їзд Комуніс

тичної партії Радянського Союзу 
'був яскравим свідченням непере
борної сили і правильності ленін- 
сько-оталіїнюьких ідей.

Скарбниця марксизму -ленініз
му збагатилась новою класичною 
працею ЇЇ. В. Сталіна «Економіч
ні проблеми соціалізму в ОРС-Р», 
в якій визначені наукові осно
ви розвитку соціалістичної еко
номіки, вказані шляхи поступо
вого переходу від соціалізму до 
комунізму. Геніальний твір това
риша Сталіна, його промова на 
XIX з’їзді партії, історичніі рі
шення з’їзду визначають науко
ву програму комуністичного бу
дівництва в нашій країні, оз
броюють радянських .тюдей впев
неністю в остаточному торжестві 
®ом>уні»му.

Визначними досягненнями в 
комуністичному будівництві від
значають 29-і роковини з дня 
смерті Леніна народи багатона
ціонального Радянського Союзу. 
Озброєні сталінською програмою 
будівництва комунізму, всі наро
ди СРСР впевнено йдуть до намі
ченої єдиної мети. Стає дійсністю 
мрія В. І. Леніна про сяюче ко
муністичне майбутнє. Героїчною 
пращею радянських .дюїдей, нат- 
хнених революційною теорією, 
комунізм стає реальною дійсніс
тю в нашій країні, соціалізм — 
в країнах народної демократи. 
Справді з небувалою силою зву
чать сьогодні .знаменні ленінські 
слова про те, що «Номунізм — 
це є Радянська влада плюс елек
трифікація всієї країни». В на
шу сталінську епоху всі дороги 
ведуть до комунізму!

Заїзідяки мудрому керівництву 
партії Леніна — Сталіна, озброє
ної ідеями ленінізму, наша мо
гутня Батьківщина перебуває в 
розквіті своїх сил і має все не
обхідне для побудови повного ко
муністичного суспільства. Вели
ким кроком по шляху до комуніз
му буде здійснення п’ятого п’я

На нових виборчих дільницях
крито шість агітпунктів. В них 
є література-, газети, артаїнізюва- 
ні дюсадкові столи.

іПонад 600 агітаторів на квар
тирах і в пУіртоїжитюах читають 
виборцям лекції, доповіді, прово

тирічного плану розвитку СРСР.
Наша країна — батьківщина 

ленінізму — є великою вітчиз
ною міжнародного пролетаріату. 
На прикладі Радянського Союзу, 
партії Леніна — Сталіна вчаться 
жити, працювати і перемагати 
сотні мільйонів людей. Піц пра
пором безсмертних ідей ленінізму 
успішно будують нове життя 
країни народної демократії, які 
скинули іго імперіалізму. «Імена 
Леніна і Сталіна, — говориться 
в привітанні ЦК Компартії Ки
таю XIX з’їздові КПРС, — є пра
пором, який ваде вперед трудя
щих усієї земної кулі. Комуніс
тична партія Радянського Союзу 
є прикладом для всіх комуністич
них і робітничих партій.

Погляди народі® усієї землі 
звернені до Радянського Союзу, 
в ньому вони бачать своє май
бутнє і свою наїдаю».

Безсмертне вчення Маркса — 
Енгельса — Леніна — Сталіна 
робить все більш могутній вплив 

І на хід світової історії, як невга
симий маяк, освітлює всьому люд
ству шлях до світлого майбут
нього. Воно озброює трудящих 
знанням законів суспільного роз
витку, показує неминучість за
гибелі капіталізму і заміни його 
найпрогресивнішим ладом — ко
мунізмом.

Буржуазія і її «івчені» лакеї 
в'їідчуватоть смертельну ненависть 
до ідей ленінізму. Безсилі повер
нути колесо історії назад, буржу
азні уряди з шкури лізуть, щоб 
знищити ленінізм. Але все біль
ше і більше поширюються без
смертні ленінські ідеї, все глиб
ше оволодівають вони свідо
містю маїс. Ленінізм науково ви
ражає корінні інтереси робітни
чого класу і тому його неможли
во знищити, як не можна знищи
ти робітничий клас. Ідеї Леніна 
— Сталіна знаходять шлях до 
сердець трудящих мас, тому що 
ці ідеї повністю відповідають 
сподіванням усіх простих людей, 
усіх пригноблених народів коло
ніальних і залежних країн. Лені
нізм запалює трудящих всієї зем
лі на побідоносну боротьбу за 
.визволення від гніту капіталізму. 
В авангарді цієї. боротьби йдуть 
комуністичні партії.

, Революційне вчення Леніна — 
Сталіна дає нам непереможну си
лу, вміння швиїдше і міцніше за
войовувати і закріпляти перемо
ги. ІІіід прапором безсмертного 
Леніна, під геніальним керів
ництвом великого Сталіна' наш 
народ впевнено йде вперед, до 
повної перемоги комунізму.

дять бесіди про Сталінську Кон
ституцію, рішення XIX з’їзду 
партії, про геніальну працю то
вариша ЇЇ. В. Сталіна «.Економіч
ні проблеми соціалізму в СРСР».

(РАТАУ).

В. І. ЛЕНІН.
Репродукція з картини художника М. Г. Соколова.

(З експозиції Київського філіалу 
.Центрального музею В. І. Леніна).

■■ — о о

Трудящі міста і району 
свято шанують пам’ять В. І. Леніна

Громадськість міста і району 
сівято шанує пам’ять великого 
вождя і вчителя, генія людства, 
організатора Комуністичної пар
тії і Рвдіящської держави Володи
мира Ілліча Леніна.

іїїа підприємствах, в устано
вах, навчальних закладах, на ви
борчих дільницях сотні доповіда
чів і агітаторів читають доповіді 
і проводять бесіди, присвячені 
ленінським дням.

(Агітатори виборчої дільниці 
№ 1 тт. Старовойтов, Єременко і 
інші розповіли сівюїм виборцям 
про життя і революційну діяль
ність Володимира Іліліча, про 
велику дружбу В. І. Леніна і 
ЇЇ. В. Сталіна. На ці теми вони 
вже провели 37 бесід.

Агітатори будівельного уоіраїв- 
.їіігня Димитрівського тресту 8 
ці дні кілька раз побували в гур
тожитках. Вони ознайомили ро
бітників з біографією дорогого 
Ілліча, розповіли про величезні 
успіхи радянського народу, до
сягнуті під. керівництвом партії 
Леніна — Сталіна. Особливим 
успіхом користуються бесіди агі
таторів комуніста Єівдокії Кузне- 
цоївої, комсомольців Володимира 
Ляха, Марії Грицай.

Агітколеаи'иви Ясиноватської, 
Занфирівіської, Косіївіської та ін
ших сільрад проводять бесіди про 

життя і революційну діяльність 
доіроігого Ілліча, якими охоплено 
понад 13 тисяч чоловік.

Силами вчителів, агрономів, 
ліікаїріві читаються доповіді за те
матикою, визначеною відділом 
пропаганди та агітації райкому 
партії, зокрема «В. І. Ленін та 
ЇЇ, В. Сталін — творці першої в 
світі соціалістичної держави», 
«Велика співдружність геніїв 
людства Леніна і Сталіна».

Сьогодні відбудуться урочисто- 
траурні засідання, на іяких будуть 
прочитані доповіді на тему «29 
років без Леніна, під прово
дом ЇЇ. В. Сталіна, по ленінсь
кому шляху».

В міській бібліотеці виготовле
но фотомонтаж, що. відображає, 
як радянський народ під керів
ництвом товариша Сталіна, вті
люючи в життя ленінські запоіві- 
ти, успішно буїдує комуністичне 
суспільство.

їВшанойуючи пам’ять В. І. 
Леніна, шахтарі, будівельники, 
робітники, хлібороби з ’ но
вою силою розгортають змагання 
за дострокове виконання планів 
третього року нової сталінської 
п’ятирічки, відзначають ленін
ські дні новими трудовими успі
хами на славу нашої Батьків
щини.
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ВОЙНІВСЬКИЙ ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 51

Передвиборна нарада виборців Войнівського виборчого округу № 51 
одностайно висунула кандидатами в депутати Кіровоградської обласної Ради 

Й. В. СТАЛІНА
Г. М. МАЛЕНКОВА,

18 СІЧНЯ ЦЬЮІГО року В ПрИМ'І- 
іцинні Будинку культури 157 
представників трудящих зібра
лись на окружну передвиборну 
нараду Войнізського виборчого 
округу №51 тля обговорення 
кандидатів в депутати обласної 
Ради депутатів трудящих.

Нараду відкрив вступною про
мовою 65-ріЧнии колгоспник ар
тілі імені XVIII з’їзду ВКП(б), 
і Ілеква'нДР'ійськоіго району, Антон 
Васильоівич Фіртич.

Тривалою овацією учасники 
передвиборної наради зустріли 
пропозицію про обрання до по
чесної президії наради Президію 
ЦЕ ІЇПРС >і почесним головою 
товариша Сталіна.

іГолоїв-уючий надає перше сло
во колгоспниці артілі імені XVIII 
з’їзду ВК’П(іб) Раїїсі Діубювежо.

— Колгоспники сілвгоіспартіж 
імені XVIII з’їзду ВКП(б), — 
сказала т. Дубоївенко, — одно
стайно висунули кандидатами їв 
депутати обласної Ради вождя 
нароігіїв товариша Йосифа Вісса- 
іноновичіа Сталіна та йото най
ближчих соратників і учнів то
варишів Г. М. Маленкова, М. С. 
Хрущова і просять всіх виборців 
підтримати їх пропозицію.

— Я також пропоную підтри
мати пропозицію КОЛГОСПНИКІВ 
нашої артілі про висунення кан
дидатом в депутати обласній’ Ра
ди депутатів трудящих по Вой- 
Нііївіськоіму виборчому округу 
№ 51 голоту обласної планоівої

УЖГОРОД. Послухати бесіду 
агітатора зібралися на агітпуж- 
ті виборці села Ільниця, ІршаЮ- 
СЬІКОГО округу. Сюди прийшли 
колгоспники, шахтарі, сільська 
інтелігенція. Про права радянсь
ких громадян розповів агітатор 
Вячеслав Луїкич.

Агітатора доповнили виборці.
— Важко жилося селяниноіві 

за часів, коли нац нашим краєм 
тяжіло іноземне іго, — згадує 
колгоспник сільгоспартілі імені 
Першого травня Іван Капітан.—

Завдання агітаторів у виборчій кампанії
На виборах до місцевих Рад, 

як і в минулих виборчих кам
паніях, Комуністична партія 
виступає в блоці, в союзі з без
партійними робітниками, селя
нами, інтелігенцією. Завдання 
партійних організацій полягає в 
тому, щоб ще тісніше згуртувати 
радянський Народ навколо пар
тії, забезпечити активну участь 
у виборах всіх виборців з тим, 
щоб депутатами в місцеві Ради 
були обрані кращі люди, які ро
зуміють інтереси Радянської дер
жави і готові вііідстоювати їх.

Багатий досвід минулих .вибор
чих кампаній показав, що. там, 
іде масово - політичною роботою 
охоплені всі .верстви населення, 
де пропаганда і агітація прово
диться на, високому ідейно - по
літичному рівні, виборча кампа
нія веде до дальшого, підвищення 
політичної і трудової активності 
■радянських людей.

Почесними і відпоівдальними е

М. С. ХРУЩОВА та
комісії т. Артюшенко Ніну Яків
ну і просити її Лати згоду бало
туватись ПО' Бойківському вибор
чому округу № 51.

— Повідомлення П]Ю те, що 
хлібороби артілі імені XVIII з’їзду 
ВКП(б) висунули кандидатами в 
депутати обласної Ради вождя 
радянського народу Йосифа Віс- 
саірвіновича Сталіна і його най
ближчих соратників товаришів 
Г. М. Маленкова, М. С. Хрущоїва, 
а також голову обласної планової 
комісії т. Артюшенко Н. Я., — 
сказала в своїй промові вихова
телька Войніеіськото дитячого бу
динку імені Фруїнзе т. Гончароіва, 
— викликало радість серед жі
нок, бо тільки в нашій країні 
жінка - трудівниця може корис
туватись такими правами.

Робітники й службсівці Войнііїв- 
СЬКО'ГО дитячого будинку імені 
Фруизе палко підтримують про
позицію колгоспників артілі іме
ні XVIII з’їзду ВКІІ(б) про вису
нення кандидатами в депутати 
обласної Ради вождя народів то
вариша Сталіна Йосифа Віссаріо- 
нсівича, найближчих його сорат
ників товаришів Г М. Маленкова, 
М. С. Хрущова, а. також голову 
обласної планової комісії тов. 
Артюшенко Н. Я. і закликають 
всіх виборців виборчого округу 
№'51 івяень виборів водити свої 
голоси за сталінський блок кому
ністів і безпартійних.

іДалі слово попросив бригадир 
другої рільничої бригади колтос-

---------------------------------------------------- .ф.-----------------------------------——

Виборці розповідають
Мізерного врожаю з клаптика 
землі я «вистачало до половини 
зими. З села щороку йшло на за
робітки більше третини доросло
го населення. Сім років поневі
рявся і я по містах Америки, шу
каючи заробітку. Іншим стало 
наше життя в радянські роки. Я 
завізую тепер тваринницькою 
формою. Моя сім’я живе куль
турно і заможно.

Виборці розповіли, які спеці
альності дістали жителі Ільниці 
за останні роки. Вуглекопи Іван 

завдання, які стоять перед агіта
торами в нинішній виборчій кам
панії.

Агітатори і пропагандисти по
кликані глибоко роз'яснити тру
дящим рішення XIX 'з’ївіду партії, 
директиви по п’ятому п’ятиріч
ному плану, розповісти про ті іс
торичні успіхи в справі будів
ництва КОМУНІЗМУ, (ЯКИХ добився 
.радянський народ. Важливо, при 
цьому, щоб в агітаційній роботі 
видне місце займав показ досяг
нень району, підприємства, кол- 
'ГОЮПу.

Політична агітація в дні вибо
рів повинна бути спрямована на 
виконання виробничих планів 
кожним підприємством, колгос
пом, радгоспом, МТС, на підготов
ку до весняної сівби і зразкове 
проївєЦ'Єння ізимшті громадської 
худоби.

'Агітатори покликані роз’ясни
ти виборцям великі принципи

Н. Я. АРТЮШЕНКО
пу імені ЗКданова, Ном-Піразько- 
го району, т. Буц, який їв своєму 
виступі заявив, що колгоспники 
артілі одностайно схвалюють про
позицію хліборобів артілі імені 
XVIII з’їзду ВКіП(б) ї в день ви
борів ВСІ, ЯК ОДИН Еііддатуть свої 
голоси за висунутих кандидатів 
■в депутати обласної Ради „депута
тів трудящих.

З промовами на нараді висту
пили також директор Ясиноват- 
сьїкого дитячого будинку т. Оста- 
пенко, член артілі імені XVIII 
па ртконфе ре нц і ї, 0 л еіюсанщмйсь-
кого району, т. іМатяш І. С., го
лова виконкому районної Ради 
депутатів трудящих т. Жураівльов 
0. 0., завідуюча бібліотекою Вой- 
и'іЕІСЬКОЇ середньої школи т. Бі
лив Н. С.

Учасники наради одностайно 
підтримали висунення юаидида- 

■том в депутати обласної Ради но 
Бойківському виборчому округу 
№ 51 голови обласної планової 
комісії т. Артюшенко Ніну Яків
ну.

Нараіда схвалила Звернення до 
всіх виборців Бойківського ви
борчого округу № 51, в жом у 
закликаються всі виборці 22 лю
того вблідати свої голоси за. вису
нутих кандидатів і обрала дові
рених оісіїб.

З великим піддесенням учас
ники наради прийняли текст ві
тального листа першому всена
родному кандидатові Йоеифу Вііс- 
саріондівичу Сталіну.

ІІалош і Дмитро Матишинець піс
ля закінчення гірничю-палйв.нО'ГО 
технікуму призначені начальни
ками шахт. Дочка колгоспника 
Ганна Маркоівцій дістала серед
ню медичну освіту і працює те
пер в Ільницькій амбулаторії. 
Хлібороб Іван Велетам став агро
номом. Більше 20 дітей колгосп
ників і шахтарів стали вчителя
ми. Юнаки і дівчата працюють у 
рідному селі бібліотекарями, ра
діотехніками, електромонтерами, 
шоферами. (РАТАУ).

(Конституції ОРСР і конституцій 
союзних і автономних республік, 
ознайомити населення з радянсь
ким виборчим законом : з прин
ципами радянської виборчої сис
теми, найдемвіиратичнішої. вибор
чої системи в світі. Агітація за 
обрання до місцевих Рад депута
тів трудящих кандидатів, вису
нутих виборчим блоком комуніс
тів і безпартійних,—'Оїдне з най
важливіших завдань аігітаційної 
роботи.

У своїй ров’яюнюівальйій ро
боті агітатори повинні приділити 
велику увагу питанням міжна
родного становища і зовнішньої 
політики Радянського Союзу, по
літики миру і дружби народів.

Як і на минулих виборах, 
центром .всієї агітаційно' - пропа
гандистської роботи є агітпункти 
на виберчих дільницях. Тут про- 
іводяться лекції, допоівіїїіі і бесі
ди, даються консультації і довід

Москва. Мавзолей В. І. Леніна на Красній площі.

Прескліше ТАРС.
Осз---------------------------------

Фото Н. Грановського.
----------------------------------------- -------------- ЗО

Пам'яті В.
Трудящі нашої Батьківщини 

глибоко шанують світлу пам’ять 
найівидатнішого генія людства 
В. І. Леніна. Скрізь проводяться 
бесіди, читаються лекції і допо
віді про життя і революційну ді
яльність Володимира Ілліча, про 
велику співдружність В. І. Леніна 
і Й. В. Сталіна, про всеперема- 
гаючі ідеї ленінізму.

В містах і селах проходять 
урочисто - траурні засідання, 
присвячені 29-м роковинам з-дня 
смерті В. І. Леніна. Демонструю
ться кінофільми «Ленін у Жовт
ні», «Ленін у 191'8 році», «Лю
дина з рушницею», «Клятва» та 
інші. В бібліотеках, клубах і ха
тах - читальнях відкрито вистав
ки про Леніна.

Сотні колгоспів з гордістю но
сять ім'я засновника Комуністич
ної партії і Радянської держави 
В. І. Леніна: «Заповіти Леніна», 
імені Ілліча, «Шлях Леніна». В 
усіх цих навик радянський на
род увічнив світлу пам’ять неза
бутнього Леніна, який вказав 
шлях трудовому селянству цо 
щасливого і радісного життя.

Видання українською мовою
Державне видаїЕіництІво полі

тичної літератури Української 
РСР випустило їв світ у перек
ладі на українську мову книгу 
К. 'Маркса «Капітал» т. III.

ки виборцям з питань, що їх ці
кавлять, організуються екскурсії, 
колективні перегляди кінокартин 
і т. д. Завшіуточий агітпунктом 
разом з довіреними особами сис
тематично збирає та інструктує 
агітаторів, які працюють на ви
борчій дільниці. Агітпункти тре
ба добре оформити і обладнати, 
забеізпечити достатньою кількістю 
газет і літератури. До створюва
них при агітпунктах колективів 
агітаторів партійні організації 
залучають партійний і радянсь
кий актив, підготовлених кому
ністів і комсомвдьців, кращу ча
стину інтелітещіціії, передовиків 
промисловості і сільського госпо
дарства. Агітатори під керівниц
твом партійних організацій роз
гортають свою роботу всюди: на 
підприємствах, у колгоспах, 
МТС, радгоспах, установах і по 
місцю проживання виборців, ви
користовуючи ДЛЯ ЦЬОГО' всі мож
ливі засоби і форми політичної 
агітації.

Природно, що .на передвибор
них зборах, при зустрічах в кан

І. Леніна
В ці дні багатолюдно в Цен

тральному музеї В. І. Леніна їв 
Мюекізі, в філіалах музею — в 
Ленінграді, Києві, Львоіві, Улья
новську та інших міст.їЗ^НвГїни. 
Нескінченнім потоком ідуть по 
Красній площі радянські люди до 
гранітного. Мавзолею Леніна. 
Тільки за день — 17 січня повз 
труну пройшло більше восьми ти
сяч трудящих. Всього ж за час 
віпкриття Мавзолею його випада
ло понад 32 міньйони чоловік.

Трудящі нашої юріаїїнп .шров- 
но вивчають безсмертні створи 
В. І. Леніна. Геніальні праі^ма- 
сикі'в марксизму - ленінізму мож
на знайти в кожній радянській 
сім’ї. За даними Всесоюзної 
книжкової палати, твори Маркса. 
Енгаїьса, Леніна, Сталіна видані 
в СРСР за. роки радянської влади 
тиражем 978 мільйонів 377 ти
сяч примірників 101 мовою. 
Праці В. 1. Леніна виходили їв 
Радянському Союзі 5.685 раз. 
Загальний тираж її. 78 мовами 
становить 246 мільйонів 591 ти
сячу примірників.

(РАТАУ).

книги К. Маркса „Капітал"
Переклад здійснений Україн

ським філіалом інституту Марк
са — Енгельса — Леніна ігри 
ЦЕ іКіПРС.

(РАТАУ).

дидатами в депутати, під час бе
сід агітаторів 'виборці відмічати
муть хиби в роботі місцевих Рад 
і вноситимуть ПРОПЮІЗИІЦІЇ для по
ліпшення їх діяльності. Завдання 
партійних організацій і агітато
рів — допомогти виборцям роз
горнути знизу критику хиб у 
роботі .місцевих Рад і депутатів, 
які погано' працюють, .всемірно 
підтримати пропозиції виборців, 
спрямовані до дальшого зміцнен
ня місцевих Рад, поліпшення всі
єї їх господарсько - політичної і 
культурної діяльності.

Радянський народ, готуючись 
•до виборів у місцеві Ради, ще тіс
ніше згуртовується наїЕіколо Ко
муністичної партії і великого 
■еіоіжідя і вчителя товариша 
Сталіна. Виборча, кампанія буде 
норою могутнього демонстрацією 
морально - політичної єдності ра
дянського народу, його безмежної 
любові і піклування пріо. свою со
ціалістичну Вітчизну.

Л. Жилін.
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Достроково виконаємо 
нову сталінську п‘ятирічку

Нарада передовиків 
шахти № 2-3

Щадних В1 клубі робітничого 
селища Октябрське відбулася на
рада передовиків шахти № 2-3.

З доповедЦю про підсумки ви
копаная соціалістичних зобов'я
зань за 1952 рік і прийняття 
зобов’я'зань на 1953 рік висту
пив начальник шахти т. Панчи- 
щенко. Він віданачий, що колек
тив гірників вірний СВОЄМУ сло
ву, даному товаришеві Сталіну, 
справився з виконанням взятих 
вобюв’язань. ПонаД, річний план 
відправлено країні десятки еше
лонів вугілля, пройдено 611 по
гонних лотр і» гірничих виробок. 
Продуктивність праці кожного 
робітника зросла до 115,7 про
цента.

Найкраще потрудились шахта
рі другої дільниці, де начальни
ків депутат ВерХ'Ойяої Ради 
СРСР т. Кожеївниіков. 13 тисяч 
482 тонни вугілля понад: річне 
завдання — такий їх виробничий 
подарунок іКатьїкіївпцині. Крім 
цього, колектив дільниці зеконо
мив 120 тисяч карбованці» дер
жавних «опитів. Тут за минулий 
рік з’явились десятки нових ста- 
ханоіЕщіїв, новаторів виробництва. 
''Чад. них бригадири наваловід
бійників тт. Солдате®, Дишеков, 
Манакін, наваловідбійники тт. 
Червбиий, Нагіматов, Стоднічен- 
ко, Митрофанов та інші.

Одна® в минулому році колек
тив шахти працював нижче своїх 
можливостей, допустив збитки. 
Тільки по п’ятій дільниці вони 
обчислюються у 284 тисячі кар
бованців. . _

Причина перевитрати 
них кошті® поляпала в тому, що 
■деякі керівники дільниць допус
кали неекономне витрачання лі

Чітко і злагоджено
Десятки тисяч кіловаїт-годич 

електроенергії понад 20діенний 
план січня виробив колектив 
теппоЕіої електростанції.

Труїдіївникп нашого підприєм
ства- день у день нарощують тем
пи, докладають всіх зусиль, щоб 
використати техніку на .повну 
потужність, пустити в хід нові 
внутрішні реїзеїрви.

'Одним з найбільш великих ре
зервів е повне завантаження аг
регатів, їх безперебійна дія. А 
домогтись цього можна лише при 
умові своєчасного планово - за
побіжного ремонту. Тому ми ре
тельно перевіряємо, обладнання і 
вживаємо всіх заходів, щоб його 
заздалегідь відремонтувати.

Раніше нас лімітував ненор
мальний хімічний режим приго

Зростає продуктивність праці
Дні підготовки до виборі® ІУ 

місцеві Ради депутаті» трудящих 
колектив механоізбиральїнопо це
ху рудоремонтного заводу відзна
чає стаханоївською працею.

Слюсарю Олімпію Сапуноіву 
цали завдання укомплектувати 
парову машину за тиждень. Ста- 
хаяовець виконав роботу за два 
'ДНІ.

Токарю Григорію Кисельоіву 
доручили обробити пилеівловлюва- 
чі для електростанції. Вміло ор- 
ганізуїЕіаївши робоче місце, ідобре 
підготувавши інструмент, він .до

соматеріалів і навіть приписки 
об’ємів робіт. Це стосується, 30- 
креіма, колишнього начальника 
першої дільниці т. Стреблянсь- 
кого.

Мали місце факти базтоспоіар- 
ського ставлення до механізмів, 
що п привело до розукомплекту
вання семи шахтних стрічкових 
транспортерів.

Начальник другої дільниці 
'Г. КоїЖвВНИКСІВ у своєму виступі 
розповів про роботу за графіком 
циклічності, яка. дала змогу знач
но перевиконати план вуглевидо
бутку. То®. Кожввникоїв запропо
нував адміністрації перевести 
на графік циклічності всі видо
бувні лави шахти.

На'валоаД’бійник т. Мудрак? 
критикував господарників за те, 
що вони не скрізь створюють 
умови для високопродуктивної 
праці. Він навів кілька прикла
дів, коли бригаді доводилось про
стоювати по півтори — дві годи
ни через відсутність лісоматері
алу і порожняка, що набагато 
знижую виробіток.

Ряд недоліків викрили в своїх 
виступах начальник п’ятої діль
ниці т. Лопв'иненко, начальник 
дільниці внутрішахтного транс
порту т. Лаври®, механік т. Ше- 
мет, гірничий майстер т. Черни- 
шов та інші.

Учасники наради прийняли 
носа зобов’язання по достроково
му виконанню річної виробничої 
програми і викликали на соціа
лістичне змагання колектив Бзй-

держав- даишівьмиив вуглероорЩу.
іПісля цього кращим стаханот- 

цяім шахти були вручені почесні 
грамоти.

тування води. Через це .виклика
лись аварії, знижувалась продук
тивність агрегатів.

Нині новатори тт. Білий, По
поїв, Посипай і інші запропону
вали нову схему хімічної водо- 
січистки. їх досліди дають хороші 
результати.

Отанційники працюють чітко і 
злагоджено. Вони розгортають 
соціалістичне 'змагання за те, 
щоб дні підготовки до виборі» у 
місцеві Ради ознаменуївати но
вими виробничими успіхами. 
Наш цех бореться за 'виконання 
двохмгсячного плану до 22 люто
го.

М. Лендкж,
начальник електричного це
ху теплюївюї електростанції.

строково зідав замовлення. Що
зміни т. Кисельо® дає по дві—діві 
з половиною норми.

'В цеху невпинно* зростає про
дуктивність праці. Токар Іван 
Бутоіа, стругальник Григорій Мі
рошниченко та багато інших 
учасників соціалістичного зма
гання день у день виконують ви
робничі завдання не менше як на 
200 процентів.

Борючись за краще викорис
тання обладнання, верстатники 
разом з тим поліпшують якість 
продукції.

Листи ЗРОСТАННЯ
до редакції 
Спасибі рідному 

Сталіну
Основний закон — Сталінська 

Конституція забезпечує трудящим 
нашої краяни щасливе життя. Пі
клування Комуністичної партії, 
радянського уряду с рідного то
вариша Сталіна відчуваю кожна 
радянська людина. Це батьківсь
ке піїклузання відчуваю і я.

Зовсім маленькою втратила я 
батьків, але не залишилась сиро
тою. Рідна держава подрала, про 
мене. В колективі щасливих і ве
селих малюків дитячого будинку 
знайшла я свою сім'ю. Там я 
зростала і навчалась в школі. За 
допомогою Вітчизни одержала се
редню оовіту і спеціальність мед
сестри.

Працюючи медсестрою, і тепер 
на кожному кроці відчуваю пік
лування моєї Батьківщини про 
наїс, простих людей.

Зараз я вже мати. Ідучи на 
роботу, спокійна, за сівЮто малень
кого сина. По>го уаажно догляда
ють працівники дитячих ясел 
№ 2.

За щасливе наше світле і 
радісне життя, за ще краще май
бутнє вад щирого серця спасибі 
Комуністичній партії, Радянсько
му уряду, вчителеві і батькові 
нашого народу рідному Йосифіу 
Віссаріоноівичу Сталіну.

Е. Чубенно, 
жителька Олександрії.

Щасливе дитинство

ся на красивому будиночку № 1. 
В ньому розташований дитячий 
садок № 3.

Ще краще всередині будинку. 
Просторі і світлі кімнати, при
крашені картинами, квітами. Тут 
портрети вождів партії В. І. 
Леніна та П. В. Сталіна., керів
ників партії і радянського уряду. 
Організовано і весело проводять 
час дошкільнята.

(Працівники дитсадка прагнуть 
якнайкраще організувати дозвіл
ля дітей. Малят навчають співа
ти, розповідати вірші, ліпити різ
номанітні фігурки. Зараз діти вив
чають пісні і вірші, присвячені 
пам'яті Володимира Ілліча Леніна.

На батьківських зборах, які 
часто відбуваються в дитсадку, 
матері словами, що йдуть від щи
рого серця, дякують Комуніс
тичній партії і рідному товари
шеві Сталіну за щастя їх дітей.

М. Лашкул,
вчитель.

☆
Естонська РСР. При комбінаті 

„Кренгольмская мануфактура" 
четвертий рік працює вечірній 
текстильний технікум. В ньому 
на чотирьох курсах без відриву 
від виробництва навчається 216 
робітників.

На знімку: на заняттях в гру
пі IV курсу технологічного відді
лу. Заняття проводить викладач 
А. Бровкин. В першому ряду (злі
ва направо) стахановці М. Кама 
і В. Успенський.

Фото В. Самусенка.
Прескліше ТАРС.

☆

'Три роки тому три невеликі 
артілі Педюгарської сільради 
об’єднались в одне господарство 
— колгосп імені Жданоіва. За 
цей час сталися значні перетво
рення.. Дякуючи неустанному пі
клуванню радянського уряду, Ко
муністичної партії та особисто 
товариша Сталіна ігро розвиток 
колективного господарства, артіль 
організаційно і економічно зміц
ніла, більш заможним стало жит
тя колгоспників.

Минулого року хлібоїробп зіб
рали по 18 центнерів зернових з 
гектара. За цей же час грошові 
прибутки збільшились на чверть 
мільйона, карбованців.. Зросла та
кож натуральна і грошова опла
та трудодня.

Об'єднання дрібних ко'лгоісіпів 
'в одне крупне господарство поро
дило великі можливості. Артіль 
розпочала велике громадське бу
дівництво. Виросли, наприклад, 
фундаментальне зерносховище, 
гараж для трьох колгоспних ав
томашин, типовий пташник на 
3.200 голів птиці, споруджена 
водойма площею ® 4 гектари 
і т. д.

(На новому піднесенні перебу
ває .коїлігоіппне тваринництво. 
Збільшення поголів’я худоби і 
піднесення її продуктивності до
зволило зайняти йому проївііідне 
місце в господарстві. Прибутки 
від тварииниціївіа нині станов
лять 65 процентів до загального 
доходу. В порівнянні з 1950 ро
ком вони зросли на 300 тисяч 
карбоїваїнців. Застосувавши пере
доїв! методи утримання худоби —

ща Нщшмяа, мимоволі «унижеть

'Погляд КОЖНОГО, ХТО' прохо
дять по Іконергькій вулиці’сели

допомагають механізаторам
'Велику допомогу тракторним 

бригадам № 4 і № 5 Користів- 
ської МІС в ремонті причіпного 
інвентаря поїдають майстри про- 
ТОїШШІВСЬКОГО колгоспу імені 
Леніна. Дружна праця механіза
торі® і колгоспних майстрів дала 
свої наслідки. В обох бригадах 
успішно, завершено ремонт куль
тиваторі®, сівалок, плугів, борін 
та тракторних причепів.

На. ремонті відзначилися койа- 
лі Іван іКлочко, Вікентій Куче- 
ренко та Іван Вишневецький. 
Ремонтуючи борони «зіг-заг», 
еони на пропозицією механізато
рів почали виробляти зубки для 
борін з вибракуіваїниїх штифтів 
комбайнів та дек барабанів і за
мінювати ними спрацьовані зуб
ки борін. Це набагато прискори
ло їх ремонт, скоротило час на 

чотирьохірізізове доїння і двозмін
ну роботу доярок, тут па діва ро
ки збільшився надій па корову 
на 700 літрів молока, а передова 
доярка Любов К вбасеяко надоїла 
на кожну корову по своїй групі 
до 2.400 літрів. За перевиконай - 
ігя річних планів надою багато 
доярок одержали в рахунок до
даткової оплати по 300 і більше 
літрів молока.

Цього року вісі доярки артілі 
змагаються за одержання 2.000 
літрів молока в середньому на 
кожну фуражну корову. Умови 
для цього в'є і є. Запалені рі
шеннями XIX з’їаду Комуніс
тичної партії Радянського Союзу, 
тваринники працюють з подво
єною енергією. Велику допомогу 
їм надає правління. Воно подбала 
про забезпечення худоби достат
ком грубих і соковитих кормів. 
На 1 січня цього року в артілі в 
2.000 центнерів сіна, 3.400 
центнерів силосу, 120 центнері® 
макухи, 700 центнері® кормових 
буряків та інших кормів.

Треба сказати, що ці успі
хи були б набагато кращі, якби 
в келгоспі були висакокваліф'- 
ковані спеціалісти сільського гос
подарства. На жаль, тут досі не
має ні зоотехніка, ні агронома.

Районний відділ сільського 
господарства повинен подбати, 
щоб агрономи й зоотехніки були 
у кожному КОЛГОСПІ. Це сприяти
ме швидшому вирішенню завдань, 
поставлених перед трудівниками 
колгоспного села новим п'яти
річним планом розвитку СРСР.

В. Леонтьєв.

виготовлення зубків та гайок і 
сприяло значній економії металу.

Крім цього, ковалі тт. Випіни- 
віецький та Клочко з допомогою 
механізаторі® тракторної бригади 
№ 5 виготовили новий залізний 
універсальний причіп захватом 
на 32 борони, а також перекон
струювали малий кінний куль
тиватор для роботи в агрегаті з 
великими тракторними культива
торами, що. полегшує поворот аг
регату при будь-якій величині 
загінки.

У взаємодії з колгоспними 
майстрами тракторні бригади, які 
обіслужують колгосп імені 
Леніна, старанно готуються до 
наступної весни.

П. Лановчук,
бригадир тракторної бригади

№ 5.
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☆

На знімку: кадр з нового кольо
рового художнього фільму вироб
ництва Московської кіностудії ім. 
Горького „МАЙСЬКА НІЧ», або 
«УТОПЛЕНА»,

Зліва направо: артистка Т. КО- 
НЮХОВА в ролі Ганни і артист 
Н. ДОСЕНКО в ролі Левка.

Прескліше РАТАУ.

Видання праць товариша Й. В. Сталіна в Румунії

В країнах народної демократії
Твори В. І. Леніна

За роки народної влади в Бол
гарії твори В. І. Леніна. виміні 
великими тиражами. Вже в 1944 
роді вийшло 5 творів В. І. 
Леніна тиражем у 132 тисячі 

| примірників, іу 1945 році — 9 
творів тиражем в 240 тисяч при
мірників, у 1949 році вийшло 
13 творів тиражем у.231 тисячу 
примірників. У 1951 році поча- 

; лось .видання творів В. І. Леніна

в Болгарії
в перекладі з четвертого російсь
кого видання, Вийшло вже 1С 
томів тиражем у 320 тисяч при
мірників'.

Видавництіво Болгарської ко- 
( муністичіної партії підготувало до 

поївітоірноіго вицання Зібрання 
вибраних Творів В. І. Леніна и 
дев'яти томах, що включає ос
нівні твори великого вождя тру
дящих.

ПО НАШОМУ МІСТУ і РАЙОНУ =,
Нагородження вчителів

17 січня в залі Мартоіва- 
нівської середньої школи 
було особливо святково, люд
но. Указом Президії Верхов
ної Ради Союзу РСР за дов
голітню і бездоганну роботу 
нагороджено вчителів: Ма
рію Демидівну Колос—орде
ном Трудового Червоного 
Прапора і Галину Яківну 
Кисленко—медаллю „За доб
лесну працю".

В своїх виступах вчителі 
щиро поздоровили нагород
жених і побажали їм ще кра
щих успіхів у справі вихо
вання підростаючого поко
ління.

Від нагороджених висту
пила учителька т. Колос. Во
на сказала:

Поповнення книгокультторгу літературою
Олександрійський книго- 

культторг одержав велику 
кількість творів класиків 
марксизму-ленінізму, науко
во-популярної та художньої 

| літератури на загальну суму 
близько 15 тисяч карбован
ців.

Серед одержаної літерату
ри брошури- з промовами 
діячів Комуністичної партії

В шахтарській
Невпинно зростав культу

ра радянських шахтарів. 
Про це яскраво свідчить їх 
тяга до знань. На шахті 
№ 2-3 сотні гірників з'яв
ляються читачами бібліо
теки.

Часто тут можна побачити 
кріпильника Дем'яна Бон
даренка, наваловідбійника 
Андрія Білогурова, відкат
ницю Єфросннію Баранюк. 
У кожного з них на абонент-

Цікава
Впроваджуючи елементи 

політехнізації в навчанні та 
з метою унаочнення матеріа
лу, вивченого по. електриці, 
для слухачів других курсів 
педагогічного училища дня
ми була організована екс
курсія на Олександрійську 
теплоелектростанцію.

— Я маю 50 років, з них 
26 років виховую радянсь
ких людей для мирної, твор
чої праці. Серед них уже є. 
лікарі, вчителі, агрономи. Я 
безмежно вдячна нашій рід
ній партії, урядові і особисто 
товаришеві Й. В. Сталіну за 
піклування про радянського 
вчителя і надалі обіцяю док
ласти всіх зусиль для того, 
щоб виховувати гідних бу
дівників комунізму. Рішення 
XIX з'їзду Комуністичної 
партії Радянського Союзу 
вказують на шляхи до вико
нання цього благородного 
завдання в галузі народної 
освіти.

і уряду на \ІХ з'їзді, праця 
товариша И. В. Сталіна 
„Економічні проблеми соціа
лізму в СРСР", підписна лі
тература для трудящих міс- 

I та і району та література 
на допомогу агітаторам в 
період підготовки до виборів 

| в місцеві Ради депутатів 
трудящих.

бібліотеці
ній картці лічиться по 80— 
90 книг, прочитаних в 1952 
році.

Відкатниця Ганна Лебідь 
прочитала „Переяславську 
Раду"—Н. Рибака, „Перший 
удар"—Андре Стіля, „Палії" 
—Н. Шпанова і десятки ін
ших творів.

Багато передових людей 
виробництва передплачують 
підписні видання, мають осо
бисті бібліотечки.

екскурсія
Слухачі з цікавістю огля

нули подачу вугілля, озна
йомилися з будовою і дією 
котлоагрегатів, побували в 
турбінному цеху.

Такі екскурсії допомага
ють слухачам краще засвою
вати вивчаємий матеріал.

Закличте до порядку Натальченка

Зростає попит 
на меблі

В мебльовий магазин зміш- 
торгу зайшов робітник трес
ту „Олександріявугілля" 
т. Соколов. Він вибрав гар 
дироб, диван, стіл, 10 стіль
ців, етажерку.

—Це в нову квартиру, яку 
щойно одержав. Новосілля 
буду справляти, — пояснив 
шахтар.

—А мені відпустіть тахту 
львівського виробу, — чути 
поблизу голос молодої жінки.

Людно в ці дні у магазині. 
Трудящі купляють хороші 
килими, шафи, ліжка, замов
ляють красиві трюмо, столи, 
крісла.

Зростає попит на меблі. 
Тільки в грудні магазин про
дав меблі в два рази біль
ше, ніж за попередні шість 
місяців.

Зустріч
з депутатом

Днями відбулася зустріч 
учнів старших класів серед
ньої школи № 10 з депута
том Верховної Ради СРСР 
т. Кожевниковим.

Після вступної промови 
директора школи Андрія Ар- 
хиповича Москаленка висту
пив. т. Кожевников. Він роз
повів про неухильне зрос
тання нашої любимої Бать
ківщини, про історичні рі
шення XIX з'їзду Комуніс
тичної партії Радянського 
Союзу та піклування партії, 
уряду і особисто товариша 
И. В. Сталіна про школярів 
нашої країни.

Від імені учнів, піонерів 
та комсомольців школи вис
тупив учень Віктор Червін- 
ський, який запевнив, що 
вони докладуть всіх зусиль, 
щоб добре навчатись.

На закінчення зустрічі 
учасники гуртків художньої 
самодіяльності школи влаш
тували цікавий концерт.

За останні дні у видавництві 
політичної .тітеїратуїри Румунії 
«йшли повторними масовими 
тиражами пращі товариша Й. В. 
Сталіна «Економічні проблеми 
соціалізму в СРС'Р», «Нова об- 
станоївка — нові засідання гос
подарського будівництва», про

Вивчення матеріалів XIX з'їзду КПРС 
в Албанії

В усіх районах Албанії про
ходять збори первинних партій
них організацій, на яких обгово
рюються матеріали XIX з'їзду 
КПРС.

На зборах паріторганізації бу
дівництва нафтоіцеїрегоганого за
воду в Церріку особливе підкрес
лювали заїдання підвищення 
■ідейно - політичного рівня чле

Успіхи культурного будівництва 
у Північно-Західному Китаї

Газета «Цюньчжунжібао» по
відомляє, що в 1952 році у Пів
нічно - Західному Китаї досягну
то нових успіхів у галузі куль
турного будівництва.

сіу- 
ТІГ- 

сяч студентів. У середніх учбо
вих закладах учаться 162 тисячі 
чоловік, їв початюоівих школах — 
2.650 тисяч дітей.

На честь 8-х роковин
На лідариеімсгґваїх Угорщини 

розгортається трудове змагання 
на честь 8 роковин визволення 
країни Радянською Армією (4 
квітня). Колективи і окремі ро
бітники беруть на себе підвищені 
•виробничі зобов’язання. На за
водському об’єкті «ІБ» Ді'ошць-

Агротехнічне навчання в Болгарії
У Болгарському селі розгор

нулося масове агротехнічне нав
чання. Цієї зими організовано по
над 4 тисячі агро - і зоотехнічних 
гуртків, які охоплюють більш як 
90 тисяч бригадирів, ланкових і 
кращих івіир'обничникіїв.

На 140 трирічних курсах пе
редовики сільського господарства 

мова на першій Всесоюзній кон
ференції пращііївіників соціаліс
тичної промисловості «Про зав
дання господарників». У третьо
му виданні багатотисячним ти
ражем вийшла книга «Йосиф 
Вісісаріюио’зич Сталін. Коротка 
біографія».

нів партії, посилення реівю.іюі^?и 
неї пильності.

Цими днями почалося вивчення 
матеріалів і рішень XIX з’ївду в 
сітці партійної освіти. Для озна
йомлення широких мас трудящих 
з документами з’їзду організую
ться лекції. В Тирані такі лекції 
відбулися на більшості промис-

XЛО'В'ИХ ПІДПРИЄМСТВ’.

ІВ школах дорослих вчаться 90 
тисяч робітників, на курсах по 
ліквідації неписьменності — З 
мільйони 400 тисяч селян, що в 
півтора раза більше^ ніж у 1950 
році.
" У Півиячин Оаай шо.Яіу КтггаТ 
створено більш як 300 .будинків 
культури, багато бібліотек і гурт
ків художньої самодіяльності.

(ТАРО).

визволення Угорщини
єрськото машинобудівного заводу 
«Дімаваг» в змаганні на честь 8 
роковин визволення Угорщини 
беруть участь понад 80 процен
ті® усіх робітників. Багато з них 
зобов’язалися перевиконати (квар
тальний план.

(ТАРС).

навчаються без відриву від (ви
робництва. З допомогою Спілки 
болтаїро - радянських товариств 
перекладені на болгарську мову 
і пристосовані до місцевих умов 
радянські навчальні програми 
трирічних курсів майстрів соціа
лістичного землеробства.

(ТАРС).

Два реки — з початку існу
вання середньої школи № 2—я 
працюю техпрацівницею - охорон
ником. Ніхто мені не вказував 
на несумлінне ставлення до своїх 
обсв’яізікіїв. Але останній час зав
госп школи т. Натальчеико' ство
рює для мене неможливі умови. 
Ві<н грубіянить, ображає незаслу- 
жено.

Все це сталося після того, ко- І 
ли я почала скаржитись на його І 
неправильні дії. Було так. Дсві- [

(ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ) 
давались, що Натальчеініко велику 
КІЛЬКІСТЬ ШКІЛЬНИХ 'ВІНИКІВ від

правив чомусь на свою квартиру, 
я доповіла про це директору 
шкоди т. Ключку. Вкайу'вала і иа 
те, що дуже часто перегоряють 
електричні лампи при Началь
не ику. Заявила і про те, що по 
дорученню Натальченка зі шкіль
ного складу продавались скляні, 
баночки на рижу.

За все це Натальченко став 
мене переслідувати, погрожувати 

звільненням зі школи, мовляв:
«Все рівно я тебе виживу».
Дійшло до. того, що після хво

роби він шість днів не допускав 
мене ІДО роботи.

Дії Натальченка. й інші недо
ліки можна було обговорити на 
профспілкових зборах, але вони 
у нас скликаються рідко — по 
суті вііід звітно. - виборних до 
звітно - виборних зборів.

Е. Ларчелі, 
техпрацівниця СШ № 2.

Зростання безробіття в Бельгії
Офіціальні дані, опубліковані 

в пресі, свідчать 'Про дальше 
вростання безробіття в Бельгії. 
На 3 січня 1953 року число без
робітних в країні досятло 381 
тисячі чолсіиіік (із них понад 215 
тисяч повністю безробітних).

В перші дні січня безробіття 
іВ' Бельгії 'було найбільшим за 
весь післявоєнний період. Особ
ливо великим є безробіття серед 
■робітників швейної, взуттєвої, 
харчової, тютюнової промисловос
ті і серед будівельних робітників.

(ТАРС).

Редактор Г. ЛОЗОВИЙ.
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Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління в справах поліграфічної промисловості, видавництв і книжкової торгівлі, м. Олександрія, вул. Шевченка, 71.



Пролетарі всіх країн, єднайтеся! Рік видання XXI У-й

сталінський
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Депутат—слуга народу

Рес-

.млу 
від

Всі органи радянської держав
ної влади в нашій країні обираю
ться на основі найдемократичні- 
шої в світі Сталінської Консти
туції.

Зараз розгорнулась підготовка 
до виборів у місцеві Ради депу
татів трудящих Української Ра
дянської Соціалістичної Респуб
ліки, які відбудуться 22 лютого 
1953 року.

Раїди являють собою новий, 
вищий тип організації державної 
влади, політичну основу Союзу 
Радянських Соціалістичних 
публік.

В умовах буржуазного 
трудящі маси усуваються

*,щйизління державою, від учас
ті в політичному житті, від ко
ристування демократичними пра
вами. В умовах же диктатури 
пролетаріату вони, навпаки, за
лучаються черев Ради до постій
ного управління державою. В 
1950 році тільки до місцевих Рад. 
було обрано близько 1.500 тисяч 
депутаті®, ® тому числі понад 
півмільйона жінок.

В нашій країні кожний депу- 
." д. — обранець свого народу — 
иСЇннен дорожити довір’ям на
роду, як слуга його.

Депутати Радянської держави 
— це активні громадські діячі, 
передові люди, вірні сини і доч
ки радянського народу, які само
віддано борються за зміцнення 
могутності рідної Батьківщини, 
за дальше її профітаиня.

Депутат Кіровоградської облас
ної Ради т. Сичю® Сергій Трохи- 
моїзич—кращий стахановець-на- 
валоівідбійник шахти № 2-3. Він 
бере активну участь в громадсь
кій роботі, чуйний до запитів ви
борці» і не івіипаїдкоїво Сергія Тро- 
химоівича Синова гірники втрете 
.висунули своїм кандидатом в де
путати Кіровоградської обіленої 
Ради.

Сумлінно виконує иовноіва- 
жєініня депутата Олександрійської 
міської Ради токар рудоремонт- 
ного заводу т. Кисельов Григорій 
Максимович. Він — стахановець- 
нюватор виробляє по дві—дві з 
половиною виробничих норми.

Активну діяльність проявляє, 
як депутат

йонної Раїди, т. Саівчук Федорз 
Степанівна. Вона завжди бере 
участь у підготовці питань на 
розпаді виконкому райради, аку
ратно виконує доручення по роз
гляну скарг трудящих.

В артілі імені 18 паржонфе- 
реініції рільнича бригадо депута
та -НО‘ВОПИЛИПІ®СЬКОЇ сільської 
Ради т. Юниченка Василя Мики
товича на закріпленій площі ви
рощує високі врожаї зернових і 
технічних культур.

І в нинішню виборчу кампа
нію виборці висувають кандида
тами в депутати місцевих Рад 
кращих своїх представників, до
стойних людей.

Вони пам’ятають вказівку то
вариша Сталіна про те, що «ви
борці, народ, повинні вимагати 
від своїх депутаті®, щоб вони за
лишались на висоті своїх зав
дань; щоб вони у своїй роботі не 
спускались до рівня політичних 
обивателі®; щоб вони залишались 
на посту політичних діячів ленін
ського типу; щоб вони були та
кими ж ясними і визначними 
діячами, як, Ленін; щоб вони бу
ли такими ж безстрашними в 
бою і нещадними до ворогів на
роду, яким був Ленін; щоб вони 
були вільні від усякої паніки, .від 
усякої подоби паніка, коли спра
ва починає ускладнятися і на 
горизонті вирисовуеться яка-не- 
будь небезпека; щоб вони були 
так само вільні від усякої подо
би паніки, як був вільний Ленін; 
щоб вони були так само мудрі і 
непоспішливі цри 
складних питань, 
всебічна орієнтація 
врахування всіх плюсів і 
сів, яким був Ленін; щоб 
були так само правії,вві і чесні, 
яким був Ленін; щоб вони так са
мо любили сівсй народ:, як любив 
йото Ленін».

Вибори органів державної вла
ди у нашій країні незмінно ви
ливаються у велике всенародне 
свято. Горді досягнутими успі
хами, впевнені в своєму ще щас
ливішому майбутньому, радянсь
кі люди продемонструють на ви
борах свою згуртованість і без
межне довір’я Комуністичній пар
тії і Радянському урядові.

розв’язанні 
де потрібна 

і всебічне 
і міну- 

і ВОНИ

Хе 10(3841)
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22 лютого 1953 року — день 
виборів до місцевих Рад депутатів 
трудящих Української РСР.

Ціна 15 коп.
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Урочисто-траурне засідання 
СРСРу Великому театрі

Радянський народ і ®се про
гресивне людкиїзо свято шанують 
пам’ять .великого Леніна — за
сновника Комуністичної партії і 
Радянської держави, вождя всіх 
трудящих.

21 січня у Великому театрі 
Союзу РСР в Москві відбулось 
урочисто - траурне засідання ЦК 
КІІРС, МК і ММК КіПРС, Президій 
Верховної Ради СРСР і Верховної 
Ради РРФСР, Московської облас
ної і міської Рад депутаті® тру
дящих, ЦК ВЛКСМ, МК і ММК 
ВЛКС'М, Президії ВДРіПС разом з 
представниками партійних, гро
мадських організацій і Радянсь
кої Армії .присвячене XXIX роко
винам з дня смерті Володимира 
Ілліча Леніна.

18 годил^бО хв. Появу в пре
зидії керівників Комуністичної 
партії і Рацянеькото~Уряду при
сутні зустрічають стоячи, вітаю
чи їх палкими, тривалими оплес
ками.

Головуючий тов. М. М. Ш®ер- 
ник виголошує коротку вступну 
промоіву і пропонує 'вшанувати 
світлу пам’ять Володимира Ілліча 
Леніна вставанням. Всі встають.

Урочисто - траурне засідання 
оголошується відкритим. Славо 
для доповіді надається секрета
реві Центрального Комітету Ко-

' муністичної партії Радянського 
Союзу тов. М. 0. Михайлову.

Діоцдовіідіач говорить про найве- 
личтішого генія соціалістичної 
резолюції В. І. Леніна, який вка
зав шляхи розвитку Радянської 
держави, залишив партії і наро
дові неоціненний скарб — вели
ку і непереможну науку про бу
дівництво нового сиплу.

Розвиваючи і збагачуючи 
марксистсько - ленінську науку, 
вірний соратник і послідовник 
Леніна тонарипі Сталін узагаль
нив досвід будівництва соціалізму 
в СРСР, озброїв партію і радян
ський народ, ясното програмою 
боротьби за комунізм. В роки, 
що минули без Леніна, — на всіх 
важких поворотних етапах пар
тія бачить попереду, на чолі мас, 
свого вюіждя і вчителя товариша 
Сталіна.

1 Ленінізм в священним прапо- 
рОМ ббрТглбГ 'сотень ■ ЧЙ"Ло«г’І8 
людей за свою свободу і нейн 
лежність. Геній Леніна і Сталіна 
вказує 
НОІЗОіГО 
завтра 
народи

Говорячи про становище в ка
піталістичних країнах, тов. Ми
хайло® відзначав, що загарбниць
ка політика американського ім
періалізму викликає ненависть

всьому людству шлях до 
життя. Не сьогодні, так 
на цей шлях стануть 
країн усього світу.

всіх волелюбних народів. В усіх 
країнах розгорнувся масовий рух 
боротьби за мир. Цей рух є си
лою, здатного зірвати плани палі
їв війни. Заключну частину до
повіді тов. Михайло® присвячує 
Комун істини ій партії—н атхнен- 
нико2іі і організаторові всіх 
перемог радянського народу.

Ленін і Сталін учать партію, 
всіх трудящих, — говорить до
повідач, — бути насторожі, по
стійно пам’ятати, що ми живемо 
їв оточенні капіталістичних кра
їн, які відкрито виявляють нена
висть до нас. Радянські! люди по
винні всемірно підвищувати свого 
пильність, зірко стежити за всі
ма підступами паліїв війни.

Тов. Михайло® закінчує свою 
доповідь здравицею на честь Ко
муністичної партії Радянського 
Союзу, на честь великого про
довжувача справи Леніна, мудро
го еюждя і вчителя товариша 
Сталіна.

Присутні зустрічають ці сло
ва бурхливими, довго' натикаю
чими оплесками, які виражають 
гарячу любов до вождя всього 
прогресивного людсТза товариша 
Сталіна. Всі встають.

З величезним піднесенням 
учасники зборів співають пар
тійний Гімн «Інтернаціонал».

(ТАРС).

Урочисто-траурне засідання в Києві, 
присвячене XXIX роковинам з дня смерті В. І. Леніна

Трудящі Радянської України 
свято шанують пам'ять заснов
ника Комуністичної партії і Ра
дянської держави Володимира 
Ілліча Леніна.

21 січня в. Державному акаде
мічному театрі опери та балету 
ім. Т. Г. Шевченка в Києві Від
булось урочисто - траурне засі
дання Центрального Комітету 
Комуністичної партії України, 
Киїївісьжюго обласного і міського

Ж ш Ш 1 з ’
дХ;Д. 1 її

Ж- - . \
■

•' ■

На будівництві Каховського гідровузла
’ На знімку—дільниця основних робіт. Зліва—земснаряд № 52, команда якого систематично 

перевиконує завдання. Справа—спорудження шпунтової перемички.
Фото Ю. Лихути. Йрескліше ТАРС.

комітеті® Комуністичної партії 
України, Президії Верховної Ра
ди Української РСР, виконкомі® 
Київської обласної і міської Рад 
депутатів трудящих, ЦК, Київсь
кого обласного і міського коміте
тів ЛКСМУ, іПрезиції республікан
ської ради професійних спілок 
разом з представниками партій
них, радянських, громадських ор
ганізацій і Радянської Армії, 
присвячене XXIX роковинам з 
дня смерті В. І. Леніна.

Урочисто - траурне засідання 
відкрив заступник голови Ради 
Міністрів Української РСР тов. 
Н. Т. Кальченко. Пам’ять Воло-

•
димаря, Ілліча було 
вставанням.

Лад- бурхливі, довго 
чі оплески присутні 
почесним голоного засідання гені
ального продовжувача безсмерт
ної справи Леніна, великого 
Сталіна.

Доповідь «XXIX років без 
Леніна, пїд. керівництвом това
риша Сталіна, по ленінському 
шляху» зробив секретар ЦК Ко
муністичної партії України, той. 
І. Д. Назаренко.

В великим піднесенням учас
ники урочисто - траурного засі
дання прийняли вітального лис
та лпуід'роагу вождю і вчителю всіх 
трудящих .великому Сталіну.

(РАТАУ).

•втановіапо

нести хаю- 
обирають

Шанування пам'яті Ілліча
Курсанти Олександрійської 

школи механізації сільського гос
подарства, вшанували оівітлу па
м’ять великого вождя і вчителя, 
генія людства В. І. Леніна.

В день смерті В. І. Леніна во
ни прослухали доповідь про його 
життя і революційну діяльність. 

Крім того, в кожній навчальній 

трупі класні керівники провели

бесіди на тему «Сталін — це 
Ленін сьогодні».

Редколегії затаиьнопжільної і 
групових стінгазет випустили 
спеціальні номери стіннівок, при
свячені пам’яті дорогого Ілліча.

Викладач школи комсомолець ' 
т. Конвісаров оформив з фото
знімків вітрину про життя і ді
яльність В. І. Леніна.

Ф. Таболов, 
інструктор школи механізації.
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ЗВЕРНЕННЯ
учасників передвиборної наради представників робітників, інженерно- 

технічних працівників і службовців виборчого округу №47 до всіх 
виборців Олександрійського виборчого округу по виборах 

до місцевих Рад депутатів трудящих

Байдуже ставлення 
до важливої справи

Дорогі товариші! 22 лютого 
1953 року відбудуться вибори 

ідо місцевих Рад депутатів тру
дящих Української Р«Р. Підго
товка до виборі» в цьому році 
проходить під знаком дальшої 
мобшійаїції трудящих на вико
нання історичних рішень XIX 
з’їедіу Комуністичної партії Ра
дянського Союзіу, дальшого роз
гортаний веенароідиоіго соціаліс
тичного змагання за- успішне 
виконання народно' - господарсь
ких планів кожним підприємст
вом, МТС, колгоспом і радгоспом.

іВ ці дні по містах і селах на
шої неосяжної соціалістичної 
Батьківщини проходять передви
борні наради трудящих, на яких 
радянський народ висуіває своїх 
кращих представників кандида
тами сталінського блоку комуніс
тів і безпартійних, висловлюючи 
цим свою любоїз і беймежну ІВІД- 
даніють нашій рідній Комуніс
тичній партії, вождю всіх тру
дящих дорогому Йосифу Віесарі- 
оноізичу Стаді ну.

Робітники, інженерно - тех
нічні працівники і службовці 
Олександрійського руДоремонтно- 
то заводу, комуністи і безпартій
ні одноголосно висунули канди
датами в депутати Кіровюградсь- 
ської обласної Ради депутатів 
трудящих нашого вождя і вчите
ля дорогого Йосифа Віссаріааоии- 
ча Сталіна, його вірних со-ратни- 
кіів т: бариші® Вячеслава Михай
ловича Молотоіва і Микиту Сергі
йовича Хрущова, а також маши
ніста механічного молота руде- 
ремонтіного заводу Раїсу Іванів
ну Олійниченко.

Ми, представники комуністич
них організацій, професійних 
спілок, комсомолу і товариств 
трудящих, зібравшись на окруж
ну передвиборну нараду, з вели
чезною радістю і одностайністю 
підтримали висунення кандидата
ми в ідепіутал-и Кіроївюграідсьїкої об
ласної Ради депутатів трудящих 
нашого вождя і вчителя любимо
го Сталіна, йото найближчих со
ратників товаришів Молотова, 
Хрущове, а також т. Олійничен- 
ко.

Дорогі товариші! Радянський 
народ під мудрим керівництвом 
партії Леніна — Сталіна, за ро
ки щіідянсьікої влади перетвори® 
нашу Батьківщину .в могутню 
соціалістичну державу, з потуж
ною індустрією, соціалістичним 
сільським господарством і найпе- 
реДО'В'ІПГОЮ в світі культурою. 
Незмірно' виросла дружба народів 
нашої країни, ідісвір’я трудящих 
до рідної Комуністичної партії— 
натхненника, і організатора все- 
світньоістюричних перемог ра
дянського народу.

Нині радянські люди, озброєні 
рішеннями XIX з’їзду партії, ге- 

і ніальною працею товариша Йоси
фа Віссаріюновича Сталіна «Еко- 

і немічні проблеми соціалізму в 
СРСР», промовою товариша 
Сталіна на з’їзді, з почуттям 
патріотичної гордості за свою 
велику Батьківщину, з почуттям 
любові і відданості партії Денна 
— Сталіна успішно будують ко
муністичне суспільство.

(Широко розгорнуті роботи по 
спорудженню гідроелектростанції 
і зрошувальних систем на Волзі, 
Дону, я Середній Ааії, на Украї
ні, в Криму. Всенародним тріум
фом з’явилось відкриття первен- 
ця великих сталінських будов— 
Волго - Донського судноплавного 
каналу _,ідме?< .В. І. ліпіда. Водний 

■ ^дегзіґ комунізму — новий, яс- 
I краівий прояв невтомного пікліу- 
1 вапна партії про дальше підне

сення продуктивних сил к-раїни, 
про створеная матеріально - тех
нічної бази комунізму, про благо 
радянського народу.

Великі завдання по будівниц
тву комунізму, поставлені това
ришем Сталіним В його геніальній 
праці «Економічні проблеми соці
алізму в СРСР», вимагають від 
кожного з нас кипучої енергії, 
наполегливості в роботі, непри
миримості до недоліків.

іВислошюючи сердечні слова 
подяки радній партії, радянсько
му урядові і товаришеві Сталіну 
за батьківське піклування про ра
дянських лю,дей, ми одностайно 
підтримуємо висунення кандида
тами в депутати дорогого Йосифа 
Віссаріоновича Сталіна і його 

вірних соратників товаришів 
Молотова, Хрущова, а також кан
дидатуру т. Олійниченко.

■Учасники окружної передви
борної наради доручають повіре
ним особам ознайомити .всіх ви
борців округу з рішенням окруж
ної наради і широко роз’яснити 
біографію і громадсько - політич
ну діяльність висунутого канди
дата Олійниченко Рами Іванівни, 
як нірно-ї .дочки Батьківщини.

-Товариші виборці! Передвибор
на окружна нарада представни
ків по Олександрійському вибор
чому «крупу № 47 закликає всіх 
вас 2.2 лютого 1953 року прийти 
до виборчих урн і одностайно 
проголосувати за кандидатів 
сталінського блоку комуністі® і 
безпартійних в обласну Раду де
путаті® трудящих — за товари
ша Сталіна Йосифа .Впсгаріоноіри- 
ча, за його віїрних соратників 
товаришів Молотова Вячеслава 
Михайловича, Хрущова Микиту 
Сергійовича, а також за т. Олій- 
ниченко Раїсу Іванівну.

Голосуючи за кандидатів сталін
ського блоку комуністів і безпар
тійних, ми голосуємо за наші 
великі права, закгіїхдаїі найде- 
мократичя,:-ца:з в стіті Сталінсь- 

Конституцією.
Голосуючи за наших кац’дда- 

тів, ми голосуємо за мир, за зміц
нення табору демократії і соціа
лізму, за торжество комунізму, 
за БігькЬїцину, за великого 
Сталіна.

Хай живе наша могутня Ра
дянська Батьківщина — Союз 
Радянських Соціалістичних Рес
публік!

Хай живе Комуністична партія 
Радянського Союзу — натхнен
ник і організатор наших перемог!

Хай живе великий вождь на
родів, наш рідний і любимий 
батько, вчитель і пруг товариш 
Сталін!

*# -X-
■Із ззщшеннями до виборців 

звернулись також учасники пе- 
іредаибоїрних нарад виборчих ок
ругів №№ 48, 49, 50, 51, 52 
і 75.

(При виборчій дільниці № 21 
на аварійному посьолку селища 
Димитрове під агітпункт ще на 
початку січня (відведено читаль
ний вал бібліотеки. Але примі
щення ВИЯВИЛОСЬ НЄНІ|ДГОТОВЛЄ- 
ним, треба було, йото відремон
тувати. Цю справу доручили на- 

, чаївнику будівельного управлін
ня т. Крутлікову. Вже півмісяця 
він обіцяє закінчити ремонт, але 
далі обіцянок не йде. Жителі по- 
сьоліка майже щодня приходили 
до агітпункту послухати бесі
ду, доповідь або- лекцію, але мар
мо. їм кожного разу відпо'відали: 
агітпункт -ремонтується. Аж 
ось 16 січня т. Кругліков повідо
мив, що ремонт закінчено, та. ви
явилось, що центральне опален- 

і н'Я непридатне. І знову почався 
І ремонт і обіцянки т. Круплікова.

—'Аякже проводиться агітацій- 
ночмасова робота серед населен
ня? — запитали ми завідуючого 
агітпунктом т. Цепілова.

— Тюв. Крути і кав нам всю 
«праву затримує, — розводячи 
руками, скаржиться він.

На запитання, скільки агіта
торів визначено для проведення 
агітаційної роботи, т. Цепілов від
повіді дати не міг.

До агітпункту прикріплені 
партійні організації Димитрівсь- 
кого тресту та сперто - монтаж
ного управління і ряд інших. Але 
значна частина агітаторів роботи 
не починала.

Сталінська область. В агітпункті шахти № 5 імені Леніна 
(Горлівка) в ці дні панує пожвавлення. Сюди збираються виборці 
послухати бесіду про наступні вибори .до місцевих Рад депутатів 
трудящих, почитати газети, журнали.

На знімку: в агітпункті шахти № 5 імені Леніна.
Фото С. Гендельмана. Прескліше РАТАУ.

. (Секретар пар торгам ізації буді
вельного управління т. Рейко 
причину незадовільної роботи 
багатьох агітаторів, пояснює від
сутністю агітпункту. Це, звичай
но, впливає на стан агітаційної 
роботи. Але хто заважав, т. Гейку 
проводити семінари агітаторів, 
•яві досі не проводились. Робота 
агітаторів тут не перевіряється, 
.допомоги вони не одержують.

іВ гуртожитку №11, де жиіве 
27 молодих робітниць, обладнано 
червоний юуток, але в зв'язку з 
тим, що приміщення погано опа
люється і в ньому холодно, ро
бітники не заходять туди.

Є червоний куток і в іншому 
гуртожитку, але він, як заявили 
робітники, не відкривається.

Зовсім не починали роботу 
агітатори з управління тресту.

Корівники партійних організа
цій тт. Гейко, Малин, Федоренко 
не дбають і про наочну агітацію 
на посьолку. Т<угг відсутні лозун
ги, заклики про вибори, про. зав
дання, поставлені історичн^вГ^, 
XIX з'їздом партії. *

Для трудящих не читаються 
доповіді та лекції. Все це мало 
турбує керівників. Вони обвину
вачують один одного, але кожен 
в них поки що нічого не зробив 
для покращення роботи. Вони 
байдуже ставляться до- важливої 
справи.

Г. Маиаренко.

АГІТАТОР
іВєСЄЛО потріскує в печі во

гонь. Підмівши хату, господарка 
дістала із скрині білосніжну по
мережану скатертину і накрила 
нею стіл.

•—(Здається, все, — промови
ла 'вона, глянувши на чоловіка.

— От і добре, тепер можеш і 
сама причепуритися.

Антон Іванович Ородншй діс
тав з полиці комплект паїзети 
«.Прафда», зошит і підсів до сто
лу. Вен ще раїз переглядав свої 
помітки, що зроби® у зошиті про
тягом тижня, обмірковував, які 
ще підібрати з газет матеріали. 
Нарешті у дівері постукали.

— Вудь ласка, просимо., — 
майже в один голос відповів 
Сродній з пружиною.

■В теплу, привітну хату заві
тали колгоспниці Одарка Бульба, 
Олександра Савич і Поліна Стол- 
буненко. Згодом прибуло ще 
кілька виборців.

Коли всі зібрались, комуніст- 
агітатор Антон Сродній почав бе

сіду. Розгорнувши недільний но
мер міської та районної газети 
«Сталінський прапор», він ска
зав:

— Минулого разу ми з вами 
■ознайомилися з Положенням про 
вибори у місцеві Ради депутатів 
трудящих, сьогодні поговоримо 
про п'ятирічний план. Поглянь
те ось на ці діаграми. Який ве
ликий крок уперед но- шляху роз
витку від соціалізму до- комуніз
му зробить наша країна в новій 
сталінській п’ятирічці.

Простою, дохідливою мовою агі
татор говори® про значення цифр 
на діаграмах, вміщених в газеті. 
Розповідаючи про дальше підне
сення всіх галузей народного' пос- 
подарстза, зростання матеріаль
ного добробуту, охорони здоров’я 
і культурного рівня нашого на
роду, Антон Іванович надів також 
дані про- збанкрутілу економіку 
кап італ їсти чи их краї и.

— Наш п’ятирічний план, — 
каже далі агітатор, — має вели

чезне міжнародне значення. Він 
сприяє дальшому розширенню і 
зміцненню економічного і куль
турного співробітництва. Радянсь
кого Союзу з країнами народної 
демократії, показуючи перед усім 
світом велику життєву силу со
ціалізму.

Навівши характерні приклади, 
що демонструють успіхи і перс
пективи розвитку соціалістичної 
Батьківщини, т. Сродній підкріп
лює свою бесіду місцевими фак
тами.

— Всі ми покликані викону
вати завдання рідної Комуніс
тичної партії, кожний на своїй 
ділянці роботи. Серед вас немало 
таких, які добиваються високої 
■врожайності на колгоспних ла
нах, продуктивності громадсько
го тваринництва. Взяти хоча б 
Олександру Саїзич. Її ланка, зас
тосовуючи на практиці агробіо
логічну науку, в минулому році 
■виростила на кожному гектарі 
по 3.10 центнерів цукрових буря
ків. За перевиконання планової 
врожайності кожна колгоспниця 
її ланки одержала лише в раху

нок додалмзої оплати більше, 
як по центнеру цукру. Та хіба 
тільки одна ця ланка. А рільни
ча бригада Одвірки Поіртас. Торік 
вона виборола ще небувалий в 
кіигоспі врожай зернових куль
тур. Тільки додаткової оплати 
колігас,штикам бригади припало на 
кожний трудодень по 9 кілогра
мів хліба.

В нашому колгоспі, який но
сить ім’я великого Сталіна, не
має жодного трудівника, який би 
не виробив мінімуму трудоднів. 
Сумлінна праця колгоспників 
принесла багаті плоди. Урожай 
зернових культур торік зріс на 
6,5 центнера з гектара, а вало
вий вихід зерна збиіьшисіея на 
11 тисяч центнерів.

Значні зміни сталися в нашій
артілі з часу минулих виборів. 
За -цей період побуді'Тзано новий 
шлакобетонний корівник на 100 
галіз, телятник, забетоновано дві 
силосних ями, механізовано по
дачу води на тваринницькі фер
ми, де всташшвно 
Артіль збагатилась 

автопоїлки, 
п’ятою ав
колгоспнихтомашиною. Десять

сімей справили новосілля в нових 
хатах.

Бесіда затяглася до пізнього 
вечора. Виборці задавали агітато
ру багато запитань. Воїни ціка

вились матеріалами XIX з'їзду 
партії, як іде спорудження вели
ких будов комунізму, що діється 
за кордоном.

Щоб повніше задовольнити за
пити івиборців, Антон Іванович 
настроїз детекторного радіоприй
мача, і з чотирьох навушників 
стиха, але чітко, почувся знайо
мий голос диктора з столиці на
шої Батьківщини Москви. Всі 
затаїли подих — слухали ос
танні вісті. А потім полинула 
чудаїзіа мелодія пісні про славну 
Радянську Біатьктмщин у.

З хорошими думками, сповне
ними віри в завтрашня! день, у 
світле майбутнє, розходились ви
борці по домівках.

— Не було пристарілих ви
борців,—«каїзаїв дружині Антон 
Іванович. — Завтра обов'язково 
їх відвідаю.

С. Міркотан.

г. Бандурікка.
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Поліпшити клубну роботу
(ОГЛЯД ЛИСТІВ)

Центрами масовє-ітолітичної і 
культурно ■ освітньої роботи на 
селі в клуби і бібліотеки. Вони 
покликані нести в маси політич
ні і наїуїкоївіі знання. 'Працівники 
клубів і бібліотек низинні буду
вати сівото роботу так, щоб все
бічно задовольняти жезростаючі 
культурні запити колгоспного се
лянства.

Значна частина клубів і біблі
отек нашого району з честю ви
конують покладені на них зав
дання. Про це розповідають в 
своїх листах до редакції газети 
«Сталінський прапор» трудівни
ки колгоспного села.

Жителі населеного пункту Гро- 
моклей, Ворошилоївської сільради, 
тт. П. Конова лейко і Л. Коліс - 
лейко пишуть:

— З ініціативи комсомольсь
кої організації в нашому «колгос
пі відремонтовано приміщення 
к.цубу. Правління артілі закупи
ло для нього* 1 бібліотеку та нас
тільні ігри. Під керівництвом за
відуючого клубом т. Коновалеша 
працює даматичний гурток. В 
клубі проводяться бесіди та чи
таються доповіді і лекції з ра
дянського будівництва та рішень 
Ш з’їзду партії. Молодь і до
рослі колгоспники з задоволен
ням приходять до свого клубу 
одержати книжку, послухати бе
сіду чи доповідь, пограти в ша
хи, шаїхмати, доміно, поди/аитись 
виступи гурткііївціїв.

більш гострі 'форми боротьби, тим 
більше вони будуть пакостити 
радянській державі, тим більше 
вони будуть хапатись за найвід- 
чайдушніїлі засоби боротьби, як 
останні засоби '«приречених» 
(«Про недоліки партійної роботи
і заходи ліквідації троцькістсь- 
ких і .інших двоірушииікі'в». Парт
ії вдаз', 19.37 р., стер. 2,3).

У деяких працівників', ма
ло споікіушених у політиці, наші 
великі успіхи нерідко породжу

(Непогано організували роботу 
серед населення і клуби Марто- 
ізаніїнки, Протопопіївікп, Беревів- 
ки та інших.

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

„Відпочинок проводять по-різному"
«Під таким заголовком в галеті 

«Сталінський прапор» від, 8 січ
ня ц. р. писалось про те, що ро
бітникам залізнично - транспорт
ної контори тресту «Олексащрбя- 
.вугілля» не створені належні 
аультурно - побутові умови в 
гуртожитках.

Як повідомив редакцію секре
тар парторгаїніаації контори то®. 
Чориюмор, лист обтавіоір'ено на за

СЛІДАМИ "нЕОПУБЛІКОВАН ИХ ЛИСТІВ

До редакції газети «Сталінсь
кий прапор» надійшов лист, в 
якому писалось про. те, що заві- 
діуюча дитячими яслами № З 
селища Димитрове т. Ведь пору
шує фінансову дисципліну. Лист 
було надіслано до міського фінан
сового відділу дая розслідування.

Проте е ще в нашому районі і 
такі клуби, які занедбали вихов
ну роботу серед, населення.

Група кожюммнців села Не
догарки ® своєму листе, до редак
ції пише:

— В нашому клубі відсутня 
будь-яка. робота. Завклубом 
т. Гарбуз відкриває клуб лише 
тоді, коли до села прибуває кі
нопересувка або скликаються 
колгоспні збори. Молоді села у 
.вольний від роботи час немає де 
культурно відпочити.

Неїзаііоів'ільно працює і Войнів- 
ський клуб. Тут бракує настіль
них ігр, не організовуються ма
сові вечори, відсутнє радіо. А бу
ває і так, що завідуючий клубом 
т. Вишиеоецький, поспішаючи 
додому, дуже рано закриває 
клуб. Про це пишуть ві листі до 
редакції молоді колгоспники тт. 
Шулежко, Колоююк, Макаренко, 
Крисько та інші.

В своїх листах трудящі 
Звенитородки, Ясиїноватки, Ліка
ріво пишуть про те, що в клу
бах цих сіл не проводиться масо
во - політична робота..

Занедбаність клубної роботи 
пояснюється тим, що районний 
відділ культурно - освітніх уста
нов (ізавідуючий т. Ткачов) не 
подає потрібної допомоги клуб
ним працівникам на місцях, не 
націлює їх на організацію робо
ти серед 'виборці®, а відділ про
паганди і агітації райкому пар
тії не вимагає від т. Ткачюва рі
шучого покращення клубної ро
боти, перебудови її в світлі рі
шень XIX з’їзду Комуністичної 
партії Радянського Солову.

сіданні бюро парторпамівації. 
Критику івизнаїно правильною. 
Вжито заходи для поліпшення 
культурно - побутових умов тру
дящих. Для проведення масово- 
політичної роботи серед робітни
ків у гуртожитках партоірганіаа- 
ціїя вицідила актаторЬ з числа 
комуністі® і безпартійного акти
ву.

Як повідомив редакцію заівіду- 
ючий місБКфінвіпіділом т. Кра
мар, факти, наведені в листі, ®ад- 
повідають дійсності. Відділ за
пропонував т. Ведь уікомпле®ту- 
вати апарат працівників ясел 
згінно затверджених штаті® і не 
допускати порушення встанов
лених ставок заробітної плати.

Розкриття шпигунської 
організації у Болгарії
Болгарське телеграфне агент

ство повідомляє, що органи дер
жавної безпеки розкрили шпигун
ську змовницьку організацію, яка 
діяла на території Болгарії за зав
даннями американського розвіду
вального центру в Туреччині.

Ця організація мала на меті бо
ротьбу за повалення законно вста
новленої влади в країні шляхом 
вчинення перевороту і з допомо
гою воєнної інтервенції з боку 
імперіалістичного табору.

10 членів шпигунської змов
ницької організації віддані до суду.

(ТАРС).

Зростання безробіття 
в Австрії

В Австрії продовжує зростати 
безробіття. Як повідомляє газета 
„Естеррейхіше фолькештімме", на 
15 січня в країні налічувалось 
281 тисяча 324 зареєстрованих 
безробітних. Таким чином, за пер
ші два тижні цього року число 
зареєстрованих безробітних зрос
ло більш як на ЗО тисяч чоловік.

(ТАРС).

В'єтнамський народ 
підписується під Зверненням 

Всесвітньої Ради Миру
Як передає агентство Сіньхуа, 

згідно з повідомленнями, одержа
ними з В'єтнаму, під Зверненням 
Всесвітньої Ради Миру про укла
дення Пакту МируД між п'ятьма 
великими державами у В'єтнамі 
підписалося понад 10 мільйонів 
чоловік, тобто майже половина 
населення країни.

(ТАРС).

Вступ Ейзенхауера 
на пост президента 

США
ВАШ1НГТОН. (ТАРС). 20 січня 

Ейзенхауер вступив на пост пре
зидента США. Після того, як го
лова Верховного Суду Вінсон 
прийняв від Ейзенхауера присягу, 
останній виголосив промову.

До вступу Ейзенхауера на пост 
президента найстаріший сенатор 
Ноуленд (Каліфорнія) прийняв 
присягу Річарда Ніксона, який 
вступив на пост віце-президента.

Після сніданку в Капітолїї з лі
дерами конгресу Ейзенхауер і 
Ніксон відправилися до Білого 
дому, де прийняли парад, який 
тривав 3 години.

Докери Орана відмовились 
розвантажувати воєнні 

матеріали
Як повідомляє газета „Юмані- 

те“, докери Орана (Алжір) відмо
вились розвантажувати авіаційні 
бомби, доставлені в порт з Мар
селя.

(ТАРС).

Американська авіація продовжує бомбардувати 
мирні міста І села Кореї

Американська авіація продов
жує варварські бомбардування і 
обстріл Пхеньяна та інших мир
них корейських міст і сіл. В ніч 
з 17 на 18 січня Пхеньян знову 
був підданий запеклому нальотові 
важких американських бомбарду
вальників „Літаюча кріпость". 
Зруйновано ряд землянок мирних 
жителів і жилих будівель. Жерт
вами бомбардування були жінки

На сесії генради Англійського комітету захисту миру
18 січня в Лондоні відбулась 

розширена сесія генеральної ради 
Англійського комітету захисту 
миру, на якій обговорювались за
ходи по перетворенню в життя 
рішень Конгресу народів на за
хист миру.

В резолюції, прийнятій на сесії, 
говориться, що генрада повністю 
підтримує рішення Конгресу, вик
ладені в Зверненні до урядів п'я
ти великих держав та у Відозві 
до народів світу. Найбільш невід

Тяжке становище селян у Бразілії
У сільському господарстві Бра- 

і зілії панує засилля великих земле
власників. За даними газети „Кор- 

| рейо да манья", 7.6 процента всіх 
власників Бразілії володіє 73 про
центами оброблюваної землі, в 
той же час 75 процентів селян 
володіють всього лише 11 про
центами оброблюваної землі. Міль
йони селян у Бразілії зовсім не 

Американські імперіалісти збивають 
агресивну „атлантичну" армію.

Знайомі мотиви 

Й ті самі перспективи.

Рис, М. Абрамова. 
Текст С. Михалкова.

і діти. Під час нальоту в різних 
районах міста було скинуто ве
лику кількість бомб сповільненої 
дії. Лід час другого нальоту аме
риканські „Літаючі кріпості" під
дали бомбардуванню повіт Чунх- 
ва. Тут повітряні пірати скинули 
бомби на селянські хати. Є вбиті 
і поранені.

(ТАРС).

кладні завдання, поставлені Конг
ресом перед народами, полягають 
у тому, щоб добитися припинення 
вогню в Кореї і проведення пере
говорів між п'ятьма великими дер
жавами.

Генеральна рада прийняла ре
золюцію, в якій закликає громад
ські організації і населення всіля
ко підтримувати прихильників 
миру, які зазнають переслідувань.

(ТАРС).

мають землі. В одному лише шта
ті Сан-Пауло налічується 4,8 міль
йона безземельних селян.

Внаслідок дорожнечі добрив у 
країні відбувається неухильне 
виснаження орних земель. Рік у' 
рік знижується врожайність пше*- 
ниці і найважливішої сільськогос
подарської культури Бразілії — 
кофе. (ТАРС).

Вище революційну пильність
(Закінчення). ють безпечність, благодушність, 

самовдоволення, що притупляють 
політичне чуття, революційну 
пильність трудящих. Не справа 
радянських людей попивати на 
лаврах і ротоййістівіувати. Не 
благодушність потрібна нам, а 
справжня політична пильність. 
Обов’язок радянських людей — 
своєчасно викривати шпигунів, 
диверсантів, шкідників — цих 
недолюдків, роду людського, зри
вати їх злочинні задами, неус
танно зміцнювати Збройні Сили 
і органи розводки нашої держави.

Пильність радянських людей 
— найгострііша зброя в боротьбі 
із ворожими лазутчиками. Всемір
но підвищуючи революційну 
пильність, рішуче борючись з 
ротозійством у своїх рядах, наш 
народ зможе знешкодити будь- 
яку агентуру американо-англій- 
ських і інших імперіалістів. Бути 
начеку завжди і в будь-якій об
становці! Цього вимагають 'інте
реси Батьківщини, народу, на
шої загальної справи — побудо
ви комунізму.

Зростання дорожнечі в Туреччині
Як повідомляє газета „Батан", 

торгова палата Стамбула опублі
кувала дані про прожитковий мі
німум за грудень 1952 року.

Порівняно з груднем 1938 року 

ПОПРАВКА
В газеті „Сталінський прапор" за 18 січня ц. р. в оголошенні 

про розторгнення шлюбу слід читати: „Суботин Володимир Олек
сандрович",..

життя в Стамбулі подорожчало 
на 421 процент, а продукти хар
чування—на 506 процентів,

(ТАРС).

Редактор Г. ЛОЗОВИЙ.
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До чого призводить неорганізованість Зобов'язання хліборобів
Якщо вірити словам т, Круглі- 

ікоіш, то виходить, що головною 
причиною відставання очошйва- 
ноіго ним будівельного. .уиравлін- 
ня е недостатня кількість робо
чої сили.

■Ці твердження потрібні Т. Кіру- 
гліюоіну для того, щоб за ширмою 
об’єктиівяиїх причин приховати 
моє неівміння по-справжньому 
керувати людьми, виправдати 
погану роботу дільниць.

Факти—уперта річ. Вони гово
рять сам: за себе. На дошці, що 
висить біля входу 'в управління, 
читаємо накаїз X: 17 за підписом 
Круїгліковіа. «За невихід на робо
ту 7 січня оголошую сувору до
тану з останнім попередженням 
робітникам Гейко, Фільковій, Дов
гій, Панченко, Нероді, Могильно
му, Чеібану.

За невихід на роботу без по
важних причин оголошую догану 
Кисельоау, Кудину, Войтович...».

Прогули — тут система. Вони 
поізторюютьіся з дня на день. 
Справа доходить до. курйозів. 15 

л січня т. Крутліков на черговому 
наряді несподівано дізнався про 
те, що напередодні не з’явились 
десятки робітників.

— Де ж люди, куди .вони поді
лись? — настирливо питав на
чальник десятників тт. Панчен- 
ка, Понченка і інших.

— А хто його знає, — знизу
ючи плечима, відповіли вони.

— Зранку, — сказаїв т. Крут- 
лідміз, — наказую виявити, де 

„^іі самі десятки чоловік, з вини 
яких нам доводиться сьогодні ви
трачати час...

І пішли розшуки. Керівники 
дільниці перевіряли списки, зві
ряли їх з табельним обліком, ме
тушились, але це мало що дало.

Може про подібні факти ие го
ворять на нарадах, в управлінні, 
на дільницях? Іноді говорять. 
Однак повсякденної, наполегли
вої боротьби з дезорганізаторами 
виробництва не вОДуть, навколо 
них не створюють громадської 
дуїмки.

В бригаїддх занедбана трудова 
і виробнича дисципліна, значна 
частина робітників не викопує 
норм, зриваються встановлені 
графіки.

Якщо до цього додати і те, що 
тут неорганізоіваїн'іїсть, без

відповідальність, низький рівень 
технічного керівництва .діль
ницями, то стане ясно., чому бу
дівельне управління погано пра
цює, завдає державі чималі збит
ки.

Щодня на бетонному заводі, 
яким керує т. Дудник, простою
ють десятки робітників — своє
часно не прибуває автотранспорт. 
16 січня повинні були наїдайти 
дві машини до 8 гадин ранку. 
Прийшли ж вони о 10 годині. 
Через це не завозився цемент. 
Затрималось виготовлення плит.

(Днями замість 5 автомобілів 
прибуло 2, та й ті з запізненням 
на піївтоіри гадини. Через відсут
ність матеріалів цех збірного за
лізобетону не працював.

Трудівники допоміжного під
приємства прагнуть знизити со
бівартість робіт. Та ніхто не йде 
їм наїзустріч. Для того, щоб збіль
шити оборотність форм, треба їх 
змащувати відходами масла або 
автолу. Кілька 'разів звертався 
т. Дудник, до начальника відділу 
технічного. постачання т. Носов- 
ського з просьбою дати потрібну 
кількість мастила.

— Обійдетесь. Як працювали, 
Так і будете працювати. У мене 
є більш важливі справи, — від
повідав Ноеоївський.

Така байдужість постачальника 
до справи приводить ідо здорожан- 
ня виготовлення бетонних дета
лей на ЗО процентів.

Неорганізованість дається взна
ки і на. дільниці X: 1, якою ке
рує т. Труфанов. 16 січня понад 
гадину простояла бригада муля
рів бзгенія Кисельова. їй не дос
тавили розчин.

іЦригаїда теслярі® Олексія Ме- 
ліхова повинна була робити опа
лубку. Однак черев незабезпече
ність лісоматеріалом вона займа
лась допоміжними роботами.

'Не було чого робити слюсарям 
з бригади Миколи Жерлицина: 
бракувало вуглоївого заліза.

Не сіпрадаяються з завданням 
різноробочі.

— Розчин рознесли, — гово
рить Зіна Пасечник, — і прос
тоюємо ось іуже дві години без 
діла.

— Погані діла у нас, — дода
ла Євгенія Суржик. — Тільки б 
працювати, та керівники дільни
ці і управління не вболівають за 

справу, роблять вигляд, що не 
помічають серйозних недолівдв.

'І це дійсно так. Батя будівель
ного об’єкту кілька разів на день 
бувають і начальник дільниці, і 
начальник управління, і голов
ний інженер, і десятники. Але 
па таку «дрібницю», як забез
печити робітників інструментом, 
не звертають (уваги.

Навіть розчин носять на не- 
пржтосоввних носилках. Внас
лідок, його чимало втрачається.

Безгосподарність і безвбдпоївіі- 
дальність приносять великі збит
ки. 15 січня кілька годин не до- 
стаївляли розчин. Кили його, при
везли на машині, закінчилась 
зміна, і вісі пішли додому. Розчин 
розвантажили, але використати 
його не змогли: за ніч він за
мерз.

(Подібне становище спостері
гається на дільниці № 2, якою 
керує т. Муха.

Часто простоюють через неза
безпеченість фронтом робіт і мон
тажники Олександрійського буді
вельно - монтажного управління.

Технічний відділ, до речі його 
працівники часто, міняються, 
займає роль стороннього спосте
рігача, не займається як слід 
питаннями виробництва.

Поїзну бездіяльність виявляє і 
буїДІЕіеЛЬіНИЙ комітет.

— Голова буЦкюму т. Донець 
тільки членські внески збирає, а 
от щоб організувати соціалістич
не змагання, створити робітни
кам нормальні умюїзм для праці, 
подбати про. своєчасну видачу за
робітної плати, він і не думає,— 
каже бетонщиік Павло Грибачов.

На дільницях не відчіуівається 
масово - політичної роботи. Парт- 
бюро мириться з недоліками, сла
бо контролює господарську діяль
ність адміністрації. Все це даєть
ся взнаки. З місяця в місяць зри
вається план, збільшується собі
вартість робіт, ростуть збитки.

■Щоб ліквідувати відставання, 
треба покінчити з розхлябаністю, 
неорганізованістю, зміцнити тру
дову і виробничу дисцип
ліну. За це повинні рішуче 
взятись не тільки керівники бу
дівельного упраівілл'яня, але й 
Димитрі/зського тресту.

' М. Бурім.

Слаївно. потрудилися минулого 
раку колгоспники артілі «Шлях 
до комунізму». Вони івивели своє 
господарство з відсталих в число 
передових. На великих площах 
посіву тут одержаної високі вро
жаї сільськогосподарських куль
тур. Так, озимої пшениці з. 376 
гектарі® одержанні по. 2іЗ центне
ри. Ще вищі результати має 
бригада І'вана КрИвошеї.

(Колгоспне господарство. зміц
ніло. організаційно, набагато, під
вищився проапоівий доход, що до- 
сяг понад один мільйон карбован
ців. На кожен вироблений трудо
день колгоспники одержують по 
З кілограми хліба і понвд 4 кар
бованці грішми.

іРішення XIX з'їзду Комуніс-
*

Відзначення передовиків 
тваринництва

За успіхи в галузі розвитку 
громадського тваринництва і під
вищення його продуктивності 11 
кращих тваринників району .від
значені похвальними грамотами 
Міністерства, сільського господар
ства Союзу РСР.

Серед них — доярка колгоспу 
імені 18 з’їзду ВКІІ(б) Віра Пав- 
люк, телятниця цієї артілі Дом
на Зелеяська, конюх артілі імені

Коли бракує почуття 
відповідальності

Правління артілі «Перше трав
ня» і його голова Білоус незадо
вільно керують колективним гос
подарством, звостікають ряд важ
ливих сільськогосподарських ро
біт. Так в колгоспі досі не завер
шено обмолот урожаю з площі 
40 гектарів, погано проходить 
підготовка до (весняно - польових 
робіт.

Та це мало тривожить керівни
ків колгоспу. Замість організації 
хліборобів на усунення недолі
ків, вони систематично пиячать.

4 січня, наприклад, колгоспна 
автомашина возила колгоспників 
в місто на базар. За проїод в 
кожної людини зібрали по. три 
карбованці. Але ці гроші не по
гранили до колгоспної каси. їх 
пропили голова артілі Білоус та 
йото заступник Шапюіввло®.

Обурливий випадок трапився 

точної партії Радянського Союзу, 
■новий п’ятирічний план розвит
ку С'РСР викликали нову хвилю 
патріотичного піднесення серед 
хліборобів. Готуючись до. виборів 
у місцеві Ради депутатіїві трудя
щих, вони розгортають змагання 
за високий урожай 1953 року. 
Колгоспники артілі недавню взя
ли на себе такі зобов’язання: 
цього року виростити зернових 
по 22,5 центнера з гектара, ози
мої пшениці по 24 центнери, ку
курудзи по 32 центнери, цукро
вих буряків по 250 центнерів в 
гектара і т. д.

На соціалістичне змагання во
ни вирішили (викликати хліборо
бів артілі імені 18 партконфе- 
ренції.

Сталіна, Бандурівської сільради, 
Іван Вакало. та інші.

6 похвальних грамот з 11 
(вручено тваринникам артілі 
«Шлях до соціалізму». В тому 
числі — свинаркам тт. М. І. 
Верескун, Є. Ф. ІПаповйловій, 
М. П. Суботі, Є. А. Степаоденко, 
чабанові І. Г. Іванову та телят
ниці А. І. Шаповалодій.

М. Леоненко,
зоотехнік райіеільгоспвіідділу.

9 січня. Цього дня в артілі мали 
відбутися загальні збори колгос
пників по питанню виконання 
договору Олександрійської МТС з 
колгоспом. Але в Білоуса знай
шлись більш «.важливі» справи. 
Він з сім’єю на колгоспній авто
машині 8 січня виїжджає иуцись 
гостювати.

Представник МТС і частина 
колгоспників, що зійшлися було 
на збори, просидівши .в чеканні 
керівників артілі до півдня, ро
зійшлися. Збори були зірвані.

Про ці та інші факти злочин
ного ставлення до своїх обов'яз
ків керівників артілі «Перше 
травня» знають в райсільгосп- 
відділі. Знають і миряться з ни
ми.

0. Верескун,

колгоспник.

Вище революційну пильність
Народи Радянського СокЦзу до- 

сягли величезних успіхів в гос
подарському і культурному бу
дівництві. В нашій країні безроз
дільно. панують соціалістичні від
носини. У нас 'восторжествуївала 
соціалістична ідеологія, нешоруш- 
ну основу якої становить марк
сизм - ленінізм.

Ні 'вісоснігньоісторичні пе
ремоги стали можливими завдяки 
тій непримиренній боротьбі, яку 
Комуністична партія вела з воро
тами марксизму - ленінізму — 
троцькістісько - бухарінськими ви
родками, буржуазними націона
лістами, капітулянтами і зрадни
ками всіх мастей, які вичікува
ли воєнного нападу на СРОР, роз
раховуючи завдати удар в спину 
нашій державі. Розгромивши вісіх 
і всіляких опортуністі», очистив
ши вод ворогів народу наші пар
тійні і радянські організації, 
партія тим самим своєчасно зни

щила будь-яку можливість появ
лення в СРОР «п'ятої колони» і 
політично підготувала країну до 
активної оборони. Із Великої Віт
чизняної війни наша країна вий
шла ще більш зміцнілою і могут
ньою. Піц керівництвом Комуніс
тичної партії радянський народ 
шівидко ліквідуївіав тяжкі наслід
ки війни і нині успішно будує 
комуністичне суспільство.

Радянський народ будує ко
мунізм в умовах капіталістично
го оточення, яке ще продовжує 
існувати. Американські імперіа
лісти, що оп'яніли бредавою ідеєю 
встановлення свого світового па
нування, гарячково готують вій
ну проти СРОР і країн народної 
демократії. Розвідки імперіаліс
тичних держав безперервно заси
лають в нашу країну і в інші 
миролюбні країни убивць, шпи
гунів і диверсантів, які вербую

ться з розтлінних поденків люд
ства.

Б нашій країні ще збереглись 
пережитки приватновласницької 
'психології, збереглись носії бур
жуазної ідеології і моралі, при
ховані вороги соціалізму, вороги 
нашого народу, готова на різні 
підлоти і злодіяння.

Деякий чаїс тому органами дер
жавної безпеки була розкрита 
терористична група лікарів, що 
ставила своєю метою шляхом 
шкідницького лікування скороти
ти життя активним діячам Ра
дянського Союзу. В числі учас
ників злодійської шайки лікарів- 
нгкі,анижів виявились Віовсі М. С., 
Винограідоїв В. М., Коган М. Б., 
Коїган Б. Б., бгоров II. І., Фельїд- 
ман А. І., Етінгер Я. Г., Грин- 
штейн А. М., Майюроїв Г. І.

Жертвами цих виродків, поляг
ли видатні ідгііячі нашої партії і 
Радянської держави товариші

Партія Леніна — Сталіна не
устанно закликає радянських лю
дей всіляко підвищувати полі
тичну пильність, рішуче покін
чити з політичним роїтозійством 
і безпечністю.

'Глибоко ПОМИЛКОВІ!) і шкідли
во вважати, що в міру зростання 
наших сил ворог стає немов би 
вісе більші ручним і смирним, що 
вже усунена небезпека шкідниц
тва і диверсій, що імперіалісти 
можуть відмовитись шкодити 
СРОР. Так можуть міркувати 
лише праві опортуністи. Факти 
показують, що нашгі успіхи ве
дуть не до загасання, а до загос
трення боротьби ворогів нарощу 
проти радянського ладу.

«...Чим більше будемо просува
тися вперед, — вчить товариш 
Сталін, — чим більше будемо 
мати успіхів, тим більше будуть 
омоблятися залишки розбитих 
експлуататорських класів, тим 
швидше будуть вони іти на

(Закінчення на 4 сторінці).

А. А. Ждано® і 0. С. Щербако®. 
Злочинці намагались в першу 
чергу підірвати здоров’я радян
ських керівних військових кад
рів, вивести їх з ладу і цим по
слабити оборону країни.

Лікарі - вбивці були наймани
ми агентами їв іноземних розві
док. Більшість учасників теро
ристичної групи виявились зв’я
заними з (міжнародною єврейсь
кою буржуазно - націоналістич
ною організацією «Джойнт», 
створеною американською розвід
кою. Інші учасники терористич
ної групи були давніми агента
ми аагегійської розвідки.

Робітники, селяни і інтеліген
ція нашої країни з гнівом і обу
ренням таврують злочинну бан
ду шпигунів і вбивць під маскою 
лікарів. Ганьба і прокляття під
лим виродкам і вбивцям! Як 
отруйну гадину, роздавить ра
дянський народ цих підлих зрад
ників Батьківщини, призренних 
наймитів американо - англійських 
паліїв війни.-
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22 лютого 1953 року — день 
виборів до місцевих Рад депутатів 

трудящих Української РСР.

Звітно-виборні збори в колгоспах
'Колгоспний лап, народжений і 

зміцнілий у нашій країні, забез
печте) могутній Р'овзіиток соціа
лістичного сільського господарст
ва.

Це сталося завдяки тому, що 
радянський уряд і Комуністична 
партія замінили в тридцятих ро
ках старі виробничі капіталістич
ні відносини на селі новими, ко
лективістичними виробничими 
відносинами.

і«ІБЄ'3 цього виробничого пере
вороту, —гкавує товариш Сталін 
уд^іїй ^и^ДЬНій праці «Еко- 

проблеми соціалізму ® 
СРЬ*, — продуктивні сили 
нашого сільського господарства 
животіли б так само, як вони 
животіють тепер в капіталістич
них країнах».

Кожний рік нашої творчої 
праці — рік нових перемог соці
алістичного землеробства. З не
бувалим піднесенням працюють 
хлібороби зарає, в .адрстьому році 
нової п’ятирічки.

'Впевнено йдуть по шляху не- 
фипгаго зростання хлібороби 
бан.турі'В’ського колгоспу імені 
Сталіна. За минулий рік їх госпо
дарство набагато' економічно1 й 
організаційно зміцніло.

Щороку збільшуючи грошадй 
доходи артілі та віщрахуиння в 
неподільні фонди, тут викорис
товують ці кошти для будівниц
тва виробничих приміщень та 
дальшого розвитку всіх галузей 
громаГзснкого господарства. Так 
ведуть господарстзо багато кол
госпі!;.

Дроте не скрізь ще дбають про 
всебічний розвиток громадського 
гссподаїрстза, не використовують 
наязні реверси. В однакових умо
вах перебувають, наприклад, су
сідні колгоспи імені Сталіна, іме
ні 18 з’їзду ВйП(б) та імені 
Леніна бПротопспіізка). В порів
нянні ж з іншими артіль імені 
Леніна набагато .відстала. Тут ви
рощують ще невисокі врожаї, 
низька продуктивність громадсь
кого тваринництва, повільно зро
стають доходи і т. д.

Зараз, коли в колгоспах про
водяться звітно - виборні збори, 
коли підбиваються підсумки гос
подарювання за рік, хлібороби 
повинні глибоко1 викрити недолі
ки, виявити нозі резерви, напра
вити правління колгоспу по шля
ху дальшого розвитку громадсько
го господарства.

Для цього неебздво старанно 
готуватись до проведення зборів,

Указ Президії Верховної Ради СРСР

Про нагородження орденом Леніна 
лікаря Тимашук Л. Ф.

За допомогу, подану Урядові, в справі викриття 
лікарів-убивць нагородити лікаря Тимашук Лідію Федо- 
сіївну орденом Леніна.

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

Москва, Кремль. 20 січня 1953 року.

, домогтись, щоб .вони пройшли ак- 
I ти но1, піл знаком широко розгор

нутої ПфИ'НЦИПІаЛБНОЇ критики і 
самокритики, при участі всіх 
членів колгоспів.

Перші звітні та звітно - ви
борні збори, які відбулися в ар
тілях імені Каиіні'на та імені 
Жданова, показали зростаючу ак
тивність колгоспників, їх непри
миренність до недоліків та підви
щену вимогливість до керівників, 
яким вони доручають вести гро
мадське господарство. В артілі 
імені Калійна, наприклад, кол
госпники замінили деяких членів 
правління більш активними то
варишами.

Однак проведені збори показа
ли, що підігстовкіа до них прохо
дить ще незадовільної, наспіх. 
Лише цим можна пояснити факт, 

1 що в колгоспі імені Жданова, на
приклад, не з'явилось на звітно- 
виборні збори понад 80 членів 
артілі, а в обговоренні доповіді 

! виступило лише 10 КОЛГОІСПНИ- 
кін.

Партійні організації, радянські 
й сільськогосподарські органи 
подимні подати всебічну допомо
гу правлінням колгоспів у спра
ві ПІДГОТОВКИ до звітно - вибор
них зборів і забезпечити присут
ність на зборах всіх членів арті
лі. Треба, щоб збори проводились 
на основі широкої колгоспної де
мократії. Будь-які зазіхання на 
статутні права колгоспників 
слід розглядати, як намагання 
підірвати основи колгоспного ла
ду. Несумісне з політикою Кому
ністичної партії також будь-яке 
на візування загальним зборам 
тих чи інших рішень або1 канди
датур до складу правління.

До керівних органів колгоспу 
слід обрати людей, які знають 
сіл ьс ького'Сіпо даре ьке вироби иц- 
тво, віддані справі Леніна — 
Сталіна., достатньо теоретично' і 
практично підготовлені. Поруш
никам Стагупу сільськогосподар
ської артілі, злодіям, ротоіз'іям і 
хапугам не місце в керівних кол
госпних органах.

Звітно - виборні збори — важ
лива подія в житті колгоспів і
колгоспників. Вони повинні прой
ти під знакам дальшого1 розгор
тання соціалістичного змагання 
за успішне виконання п'ятиріч
ного плану розвитку СЮР, за
дальше піднесення 
ного землеробства 
ництза.

соціалістич- 
й таарин-

(

Про підсумки виконання державного плану 
розвитку народного господарства СРСР

Опубліко'вано повідомлення 
Центрального Статистичного Уп- 
равління при Раді Міністрів 
СРСР про підсумки виконання 
державного плану народного гос
подарства СРСР у 1952 році.

Де повідомлення свідчить про 
нова видатні успіхи в розвитку 
економіки і культури, досягнуті 
радянським народом піц мудрим 
керівництвом великої партії 
Леніна — Сталіна.

У 1952 році значних успіхів 
добилась соціалістична промис
ловість, яка е прожданою силою 
в економічному розвитку країни. 
Річний план виробництва вало
вої продукції за 1952 рік вико
наний в цілому по промисловості 
на 101 процент. Валова продук
ція всієї промисловості СРСР у 
1952 році зросла порівняно з
1951 роком на 11 процентів.

Зростання і вдосконалення 
соціалістичного виробництва в
1952 році, як і в попередні роки, 
відбу дались на базі досягнень 
радянської науки і техніки. Ра-

I дянським машинобудуванням у 
І 1952 році створено близько 600 

найважливіших типів і марок 
машин і механізмі®. У промисло
вості, будівництві і на транс
порті впроваджено близько 800 
тисяч винаходів, технічних удос
коналень і раціоналізаторських 
пропозицій.

Значних ушіхі® досягле соці
алістичне сільське господарство. 
Посівні площі піц урожай 1952 
року збільшились порівняно з 
1951 рокам На 2 мільйони 765 
тисяч гектарів; посіви найцін
нішої зернової культури — пше
ниці розширено' на 3 мільйони 
320 тисяч гектарів. Валовий вро
жай зерна в минулому році ста
нови® вісім мільярдів' пудів. До
сягнуто нових успіхів у розвитку 
тваринництва.

Майже всі виборці 
перевірились 

у списках
Активно працюють серед на

селення агітатори виборчої діль
ниці № 12. Вони вже ознайоми
ли виборців з Положенням про 
вибори до місцевих Рад депута
ті® трудящих, роз'яснюють 
Сталінську Конституцію, читають 
матеріали з газет.

Й.2 січня на агітпункті були 
вивішені списки виборці®. Цього 
ж дня агітатори тт. Борисе®, Сур
мам, Васильєва, Повстяна, Де- 
мешко, Суходольеька, Шакул та 
інші повідомили про це виборці®. 
Увечері всі вони організовано 
разом з агітаторами прибулії на 
агітпункт, щоб переконатись у 
правильних їх записах.

Насьогодні майже всі виборці 
перевірили себе у списках.

М. Славін.

у 1952 році
Ще більше зміцаіла технічна 

база сільського господарства. В 
минулому році сільське господар
ство одержало 131 тисячу трак
торів у переводі на 15-ісилЬ'НІ, 
41 тисячу зернозбиральних ком
байнів, 57 тисяч вантажних ав
томобілів і понад два мільйони 
різних машин та знарядь. МТС 
виконали гри Чверті основних 
польових робіт у колгоспах. Ус
пішно здійснюється план пере
творення природи.

Обсяг державного капітально
го будівництва в минулому році 
становив 111 процентів до 1951 
року. Успішно виконано вста
новлені на 1952 рік планові зав
дання по будівництву найбільших 
гідроелектростанцій і зрошу ,аль- 
них систем на Волзі, Дону, Дніп
рі і Аму-Дар’ї. В минулому році 
стаз до ладу первенець великих 
будов комунізму — Волго-Донсь- 
кпй судноплавний канал імені 
В. І. Леніна — грандіозна спору
да сталінської епохи.

Радянська держава. вкладав 
величезні кошти в житлове бу
дівництво. За минулий рік дер
жавними підприємствами, уста
новами і місцевими Радами, а та
кож населенням міст і робітни
чих селищ з допомогою держав
ного1 кредиту збудовані житлові 
будинки загальною площею понад 
27 мільйонів квадратних метрі®. 
Крім того, в сільських місцевос
тях збудовано1 370 тисяч житло
вих будинків.

У минулому році тривало даль
ше розгортання радянської тор
гівлі. В 1952 році населенню бу
ло продано товарів по лінії дер
жавної і кооперативної торгівлі 
на 10 процентів більше, ніж у 
1951 році. З 1 квітня 1952 року 
радянський уряд здійснив нове— 
п’яте числом після скасування 
карткової системи зниження дер

Куйбишевгідробуд. На будівництві Куйбишевської гідро
електростанції іде монтаж металоконструкція в судноплавному 
шлюзі. День і ніч укладається бетон в блоки.

На знімку: монтаж металоконструкція в днищі судно
плавного шлюзу.

Фото Н. Фінікова. Прескліше ТАРС.

жавних роздрібних цін на товари 
масового споживання.

У по підсиленні відзначається 
дальше зростання культурного 
рівня радянського народу.

В 1952 році числю учні® у 5 
— 10 класах зросло більш як на 
1 мільйон 500 тисяч чоловік.

Кількість бібліотек, що пере
бувають у віданні державних і 
громадських організацій, стано
вило -в 1952 році 368 тисяч з 
числом книг більш як 830 міль
йонів примірників.

венозним показником збіль
шення суспільного багатства і 
піднесення добробуту радянсько
го народу є безперервне зростан
ня національного доходу. У 1952 
році він виріс порівняно з 1951 
роком на 11 процентів.

У Радянському Союзі весь на
ціональний доход належить тру
дящим. При цьому трудящі СРСР 
для задоволення своїх особистих 
матеріальних і культурних пот
реб одержали, ®к і в минулому 
році, близько трьох чвертей на
ціонального доходу. Решта наці
онального доходу пішла, на роз
ширення соціалістичного вироб
ництва і на інші загальнодер
жавні і громадські потреби.

П’ята сталінська п’ятирічка 
визначає нове могутнє піднесен
ня народного господарства нашої 
країни, забезпечує дальше зрос
тання матеріального добробуту і 
культурного рівня народу. Тісно 
згуртований навколо партії 
Леніна — Сталіна, радянський 
народ самовіддано бореться за 
перетворення в життя п’ятого 
сталінського п'ятирічного плану, 
за нові успіхи в будівництві ко
мунізму.

(ТАРС).
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П а р т/йн е життя

Ширити агітаційну роботу серед виборців
Пленум міськкому КП України

Великий пам ятник 
незабутньому Іллічу

Шеніум міського комітету пар
тії, який відбувся 20 січня, об
говори® питаная: «Пірю' етап і за
хопи посилення агітаційно - про
пагандистської роботи на ®ибор- 
чих дільницях 'в вв'яжу з вибо
рами у місцеві Ради депутатів 
труїдящих».

З цопО'ВЩ'.ію в цьому питанні 
виступив секретар міськкому пар
тії т. Хаіритоню®.

Доповідач відзначив, що тру
дящі міста разом в трудящими 
івісьоіго Радянського Союзу в (ве
ликим політичним і трудовим під
несенням готуються ДО В'ИбОрІ® У 
місцеві органи державної ївшади.

'Озброєні історичними рішення
ми XIX з’їзду партії та промовою 
товариша Сталіна іна (заключному 
засіданні з’їзду, трудящі міста 
кожний день множать труїдюіві ус
міхи, вносячи свій достойний 
вклад для дострокового' виконан
ня завдань іпіятото п’ятирічного 
мляву.

Партійна організація (Хіексаи- 
дрійськоіго педучилища проводить 
велику агітаційно' - пропаган- 
дистську роботу серед виборці®. 
При педучилищі добре обладна
ний агітпужт. Агітатори роз’яс
нюють виборцям Положення 
про вибори, історичні рішен
ня XIX з’їзду партії та знайом
лять трудящих з геніальною пра
цею товариша Сталіна «(Еконо
мічні проблеми соціалізму ® 
СРСР».

Діяльна і 'Змістовна робота лро- 
водиться на агітпункті виборчої

'В баа’атьО'Х селах району все 
ширшого розмаху набуїває масо- 
'во-иолітична 'робота серед вибор
ців.

Первинна партійна організація 
колгоспу «Оборона країни», де 
секретарем т. Давніченко, з до
помогою виконкому іМорозівської 
сільради добре обладнала примі
щення агітпункту. Ще їв грудні 
минулого року на партійних збо
рах були затверджені і розкріп
лені по десятихатках агітатори. 
На семінарі вони одержали кон
кретні Завдання по проведенню 
масово - роз'яснювальної роботи 
,в період підготовки .до виборі® у 
місцеві Ради депутатів трудящих. 

дільниці № 12, що міститься в 
середній школі Аг 6.

Таку ж роботу агровоідять і де
які інші агітколективи.

Але, як івйданачиїв доповідач, в 
багатьох агітпунктах міста агі
таційно - пропагандистська робо
та ще по- справжньому не роз
горнута.

Погано працює агітпункт при 
виборчій дільниці № 2'1 на ава
рійному посьоліку селища Димит- 
рове та в артілі «Хімпраця». Ці 
агітпункти недостатньо обладна
ні, більша частина агітаторів ще 
не розпочала роботу.

Секретарі партійних організа
цій будівельного управління Ди- 
митроіасьтого тресту т. Гейіюо, 
будівельно - монтажного (управ
ління т. Фе до рейко, фінансово- 
баж'іиеьких працівників т. Чу- 
гуй та деякі інші слабо' керують 
агітколективами, (рідко проводять 
семінари агітаторів’, мало допома
гають їв їх роботі.

Міськком партії, зокрема від
діл пропаганди та агітації, ще 
недостатньо керують агітколек
тивами, не вживають заході® до 
виправлення недоліків в їх ро
боті, рідко скликають кущові на
ради агітаторі®, слабо розгорта
ють лекційну пропаганду.

Секретар партортанізації трес
ту «Олександаяівутілля» т. Лосі- 
на в своєму виступі розповіла 
про роботу, яку проводить агіт
колектив серед виборці® на агіт
пункті виборчої дільниці А? 1

Активніше готуватись до виборів
Зараз агітатори вивчають з ви

борцями матеріали XIX з’їзду 
партія, Положення про вибори, 
Сталінську Конституцію.

Там, де партійні організації 
пустили оцраіау підготовки до ви
борів на сам-оплив, там і (досі не 
чути серед виборців голосу агіта
торі®. Так сталося, зокрема, .в се
лі Костянтині'вщі. Секретар парт- 
ортанізації т. Бабенко не спроміг
ся навіть скликати партійних 
зборів, щоб виділити агітаторів. 
До участі в політичній агітації 
і пропаганді не залучена сільсь
ка інтелігенція. Давно тут не 
читались лекції, доповіді, ніде 

та вказала аа недопіки в роботі 
окремих агітаторі®.

— Завідуючий агітпунктом 
виборчої дільниці А» 9 т. Кова
льов, — ісікаїза® у своєму висту
пі начальник автомотоклубу то®. 
Болдарез,—самоусунувся від ро
боти, 'передоручивши ®сю справу 
працівнику швейної фабрики тов. 
Чернявському. Робота агітпункту 
тут не планується, тільки части
на агітаторів почала роботу.

Про недостатнє забезпечення 
агітаторів літературою до виборі®, 
а також матеріалами ХіїХ в’їзду 
цартії говорив виступаючий 
иартірупорг Байдаківськоіго вуг
лерозрізу т. Мотуз.

Секретар міськкому КП Украї
ни тез. Атансв відзнач ищ що 
окремі секретарі первинних паїрт- 
організац’ій, як наприклад, рудо- 
ремонтного заводу, артілі і«Пюбе- 
да», швейної .фабрики та деяких 
інших слабо керують агітаційною 
роботою, глибоко не вникають в 
зміст роботи агітаторів, внаслі
док чого деяка частина їх прово
дять бесіди .на низькому ідейному 
рівні. Окремі завідуючі агітпунк
тами незадовільно організують 
агітаційно - масову 'роботу на 
виборчих дільницях ОС'ОбЛИВО у 
вихідні дні.

В обговоренні доповіді взяли 
участь 13 чоловік.

Пленум схвалив розгорнуте рі
шення, спрямоване на ліюзіїїацію 
недоліків та посилення агітацій
ної роботи у підготовці до івибо- 

1 різ у місцеві Ра ди.

не видно лозунга, який би нага
дував про день виборів.

Про занедбаність масово-полі
тичної роботи свідчить хоча б той 

і факт, що значна частина яаісе- 
I леиня навіть не знає, коли ж бу

дуть вибори іу місцеві Ради.
Не розпочинали по суті піцго- 

тоики до виборі® і ® колгоспі 
імені Калініна.

іВ яайкюротший строк ліквіду
вати самоплиїв ® підготовці до 
.виборів — 'Невідкладне завдання 
первинних територіальних і кол
госпних парторганізацій.

П. Барабаш, 
штатпроп РК КПУ.

Трудящі Радянської України, 
як і вісі радянські люди, свате 
шанують світлу пам’ять гемін 
революції, засновника Комуніс
тичної партії і першої в світі со
ціалістичної держави Володими
ра Ілліча Леніна.

Відкритий майже 15 років то
му з 'ініціативи товариша 
Сталіна, Київський філіал Цен
трального музею В. І. Леніна 
проводить величезну роботу ІДО 
пропаганді безсмертних ідей 
марксизму - ленінізму, поїдає до
помогу широким масам трудящих 
у вивченні історії Комуністич
ної партії. За ці роки в музеї по
бувало більше 2 мільйон’® чоло
вік.

В сімнадцяти залах філіалу 
розміщується понад 6 тисяч екс
понатів, що відображають життя 
і революційну діяльність Володи
мира Ілліча, велику співдруж
ність В. І. Леніна і П. В. Сталіна. 
Тут 'зберігаються сотні перших 
видань творів В. І. Леніна і Й. В. 
Сталіна, 1095 примірників тво
рів великих вожді®, виданих всі
ма мовами світу. В експозиції 
філіалу багато іротоксгій особис
тих документів В. 1. Леніна, лис
ти трудящих любимому вождю і 
його .віїїпоівіді, українські газети

У горках
...Алея засніжених ялин, лип 

та берез веде від Каширського 
шосе до старо винного будинку з 
високою колонадою біля входу. 
Вікові дерева прилеглого парку 
стережуть величну тишу цих 
місць. З благоговінням пересту
пають .люди поріг будинку, де 
прожив свої останні роки Воло
димир Ілліч Ленін.

У відкритому тут будинку- 
імузеї все збережено в такому 
вигляді, як було при Леніні.

За великим письмовим столом 
Володимир Ілліч писав свою пра
цю «Пролетарська революція і 
ренегат Каутський». Кожний ря
док цієї книги вчить уміння ви
кривати зрадників революції, до
помагає братнім компартіям у 
боротьбі з опортуністами всіх 
мастей.

З хвилюванням пізнають від
відувачі знайомі на знімках бал
кони, на яких Володимир Ілліч 
був сфотографований разом з то
варишем Сталіним, який приїжд
жав у Горки з Максимом Горь- 
ким. 

з відгуками на звернення В. І. 
Леніна до незаможних селян Ук
раїни про посилення боротьби з 
Вранге.тем, з побажаннями тру
дящих України найшвидшого 
видужування Володимиру Іллічу 
після його поранення в 1918 
році.

Привертають увалу роботи ху
дожник!®, скульпторі®, твори 
української народної творчості, 
в яких відбито образи великих 
вождів революції В. І. Леніна і 
Й. В. Сталіна.

'В залах музею представлено 
нові матеріали з історії КПРС. 
Тут експонуються історичні до
кументи XIX з’їзду партії, на
водиться більше 60 цитат з но
вого класичного твору Й. В. 
Сталіна «Еюаноагчні проблеми 
соціалізму в ОРСР».

Велику допомогу подає філіал 
тим, хто вивчає маріксистськог 
ленінську теорію. В минулому 
році в музеї побувало більішЛ28 
тисяч слухачів гуртків і !пЯ^к 
шкіл, сотні пропагандистів, про
читано понад 4.000 лекцій.

Незабутній обрав Ілліча, його 
ідеї живуть і вічно житимуть їв 
серцях всіх радянських людей, 
йгього прогресявного людства.

(РАТАУ).

ленінських
І Ленін ДОВГО ’В'ИНЮІПушАВ і роз

робляв генеральний план елек
трифікації країни — знаменитая 
план ГОЕЛРО. Ми бачимо лист 
товариша Сталіна з йото схвален
ням ленінського плану.

В музеї зберігаються пластин
ки з звукозаписом виступів 
Леніна. Затамувавши подих, слу
хають віідамувачі голос Леніна, 
його промову «Що таке радянсь
ка влада?».

На стіні траурного залу золо
том горять на червоному бархаті 
сталінські слова: «Пам’ятайте, 
любіть, вивчайте Ілліча...».

Сотні тисяч людей приїжджа
ють в будинок - музей з усіх кін
ців нашої країни і з усіх країн 
світу — з Китаю і Ьадй, Амери
ки і Цейлону, з країн народної 
демократії.

Думки і почуття багатьох Доб
ре В'ИСЛОВИІВ. у книзі відзиві® ки
тайський письменник і громад
ський діяч, борець за мир Го Мо
же: «Дихання великої людини 
ми відчуваємо, чуємо всюди, 
скрізь, на всій планеті».

Виправити недоліки в політичному навчанні
Минулий 1951 — 1952 нав

чальний рік їв системі партійної 
освіти показав, що в багатьох 
комуністів і безпартійних Олек
сандрійського змішто'рту значно 
зріс 'інтерес до вивчення марк
систсько - ленінської теорії.

Більшість слухачів гуртків 
прагнуть тлибоїко засвоїти про
грамний матеріал. Вони старанно 
готуються до занять, беруть ак
тивну участь у співбесідах. З 
відповідей слухачів відчувається, 
що вони уважно читають реко
мендовану літературу.

Міцні знання набувають това.-/ 
риіпі, які працюють самостійно.

Політична освіта сприяє підви
щенню трудової активності пра
цівників місьюзмішторгу. Так, 
комуніст т. Груша, наполегливо 
оволодіваючи марксивмом-ленінів- 
МОМ, ДОМІГСЯ УСПІШНОГО виконан

ня річного плану. Поліпшилась 
трудова дисципліна серед праців
ників їдальні.

Однак слід сказати, що партій
не бюро 'і йото секретар т. Вер- 
шині'Нй допустили .поверховий 
піідхід до справи комплектування 
.гуртків на 1952—195'3 нав
чальний рік, не зважили на по
літичний і загальноосвітній рі
вень РОЗВИТКУ ТОГО' чи іншого 
товариша. В результаті цього де
яким в них доводиться вивчати 
непосильний матеріал. Так, слу
хач т. Сержников відвідав дише 
одне заняття і заявив, що він не 
має необхідних знань для засво
єння івиївчаємого матеріалу. А 
слухачі тт. Горбань, Кіржнер, 
Моргалонюо, Шаповалена, та інші 
ще й разу не відвідали гурток по 
вивченню історії партії підви
щеного типу першого' року нав

чання, де вони числяться.
Гурткам доводиться працюва

ти в необладнаних приміщеннях. 
Крім того, з різних причин за
няття інколи розпочинаються з 
запізненням на 10—15 хвилин. 
1 це проходить пюівр увагу пар
тійного бюро.

Та не тільки це. Не приділяє
ться 'увага і роботі бібліотеки. 
Вона не забезпечена повністю 
творами В. І. Леніна та И. В. 
Сталіна, тут мало наочних посіб
ників.

Л арторганізація міс ьтамішто р- 
гу не цікавиться політичним нав
чанням комсомольців і позаспіл
кової молоді. Не .всі юнаки і дів
чата охоплені гуртками.

'Партбюро повинне ближчим 
часом усунути недоліки в полі
тичному навчанні кадрів.

В. Михайленно.

До ладу діючих підприємств цукрової промисловості всту
пив потужний Шепетівський рафінадний завод, оснащений найно
вішою технікою. Це—другий завод, побудований в Кам'янець- 
Подільській області по п'ятому п'ятирічному плану.

На знімку: державна комісія приймає продуктово-вароч- 
ний цех заводу.,

Фото В, Приходька. Прескліше ТАРС.
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Невтомний борець за щастя народу Голова колгоспу пише наукову роботу
Вісімнадцять років тому, 25 

січня 1935 року, вмер видатний 
діяч Комуністичної партії і Ра
дянської держави Валеріан Воло
димирович іЕуйбиішев. Він був ПО- 
ЗЛОЧИННИЦЬКОМУ 'умертвлений 
трюцькістсько - буооаірінськими 

зрадниками — найманцями між
народного імлеріаліізму.

В. В. іКуйібише® народився в. 
1888 році. Шістнадцятирічним 
юнаком він вступив у більшо
вицьку організацію м. Омська і 
став професіональним революціо
нером - більшовиком, борцем за

* виїзштення робітничого класу* 
від ярма капіталізму. Баталю раз
B. В. Куйбишев арепітовуївався 
поліцією, сидів іу царських тюр
мах, неоаноравтео відбував си
бірське. ваісланіня. Але ніщо не 
могло зламати 'нездоланного ре
волюціонера, пюигум’яїнюіго щіропа- 
гандиста великих ідей партії 
Легата — Сталіна.

Після перемоги Великого Ж'ОІВТ- 
ня Ленін і Сталін посилають 

^дВ. В. .Куйбишеїва на найважчі ді
лянки роботи, на найважливіші 
фронти іпромадянеькюї війни. В 
тяжкі .роки боротьби з внутріш
ньою Контрреволюцією І ІІН09ЄМ- 
,ною інтервенцією В. В. Кіуйби- 
ШЄіВ Ірфзом 3 іМ. В. Фрунве бере 
участь у виконанні сталінського 
плану розгрому Колчака; разом з
C. М. Еір«ів®м він організує геро
їчну оборону Астрахані.

(Коли закінчилася громадянсь
ка війна, і наша країна перейшла 

|нущо мирного будівництва, В. В.
К'уйбишс® усі свої їсипи (віддає

Достроково виконаємо нову сталінську п'ятирічку

Зразково утримують колію
Гідні виробничі -подарунки го

тують залізничники одинадцятої 
дистанції служби колії до дня 
виборів у місцеві Ради. Колектив, 
транспортників зобов'язався до 
22 лютого .завершити січневий 
план.

Ініціатором соціалістичного зма
гання на честь виборі® тут вис
тупила бригада колійників, очо
лювана т. Федюрусь і ирофгр'упор- 
ГОІМ т. Дройоїтом. Її почин підхо
пили всі працівники колії.

Трудящі підвищують продук

Випуснаємо надпланову цеглу
Прагнучи достроково здійсни

ти нову сталінську п’ятирічку, 
колектив цегельного заводу М 1 
день іу день, з декади- в декаду 
перевиконує план випіуїс-ку про
дукції. В січні будовам міста ви
дано багато надпланової цегли.

іХоциипих результатів у вико
нанні виробничих завдань дома
гається зміна т. Бельмовича. Пе
рекривають план сушильний та 
обпалювальний цехи.

, У дробильно - сортувальному 
відділенні Байдакіївської брикет
ної фабрики значно поліпшилась 
робота. Замінені старі на нові 
дискові грохоти, які повністю 
забезпечують переробку сухого 
вугілля. Встановлені молоткові 
дробилки. Це набагато підвищило 
продуктивність механізмів. Тепер 
ми перевиконуємо план випуску 
брикету.

В нашій зміні по-стаханоївсь- 
ко-му працюють Леонід Волощук, 

відбудові зруйнованого. війною 
народного тосіпюдарістівіа, зміцнен
ню молодої Радянської держави. 
З 1'923 ір. по 1926 р. КуМишев 
працює головою Центральної 
Контрольної Комісії ВКІІ(іб), 
наркомом Робітничо - Селянської 
Інспекції і заступником голови 
Раї їй Народних Комісарів і Ради 
Праці і 'Оборони СРСР. Після 
смерті Ф. Е. Дзержинського мін 
очолює Вищу раду народного гос
подарства СРСР. В 1930 р. гі до 
кінця свого життя Іван (займає 
пост голови іДержилану і заступ
ника голими Ради Народних 'Ко
місарів СРСР.

Величезний організаторський 
талант Куйбишеїва, його вміння 
знаходити головне в розв'язанні 
будь-якого державного і політич
ного 'завдання особливо прояви
лися в фоки 'боротьби За вико
нання планів перших сталінсь
ких п’ятирічок. Входячи в керів
не ядро нашої партії і будучи 
найближчим помічником товари
ша Сталіна, іВ. В. Куйбиішев вклав 
багато сил і енергії, більшовиць
кої наполегливості і ініціативи в 
здійснення геніальної стаїлінсь- 
кої програми індустріалізації кра
їни і коїлектиігізації сільського 
господарства, в спорудження най
більших гігантів соціалістичної 
індустрії.

В. В. іКуйбишев вірив у неви
черпні творчі сили, іу високу 
ТРУДОІЕІУ актившсть мільйонних 
мас робітник:® і колгоспника в, в 
перемогу справи будівництва со
ціалізму їв нашій країні. Висту

тивність праці, поліпшують якіс
ні показники роботи.

Багато робітників перевико
нують виробничі норми. Колійни
ки тт. Сухацький, Пушка-рьов, 
Во-вк, ііваячеиюо дають по 130— 
140 процентів змінного завдання.

Трудящі дистанції зразково 
утримують колію, забезпечують 
безперебійний рух поїздів, бо
рються за дострокове виконання 
п’ятої сталінської п’ятирічки-.

Д. Авраменко,
.працівник 11 дистанції 

служби колії.

Серед працівників заводу роз
горнулося змагання на честь на
ступних виборів у місцеві Рани 
депутаті® трудящих. Робітники 
тт. Шустов, Глушко®, Чорний, 
'Середа і десятки інших стаха- 
новців виробляють в ці пні по 
130 — 140 процентів норми.

В, Зелененький, 
начальник цеху юбіпалення 

цегельного Ізаївоцу № 1.

Ліквідувати неполадки в роботі
Маїрфа Мерлі ч-енкоіва, Іван Саїв- 
ченко й інші.

Ііхмектига цеху докладає багато 
зусиль, щоб зустріти день вибо
рів у місцеві Ради достойними 
виробничими показниками. Для 
того, щоб успішно здійснити взя
ті зобов'язання, треба усунути 
недоліки.

З прийомної ями вугілля йде 
по транспортеру, який тягне на 
собі 6—10 тонн. Буває так, Що 
,в той час, коли моторист виклю

паючи на XVII з'їзді партії, він 
говорив: «В 'Кчнцеїнтроіваності 
волі і зусиль десятків мільйонів 
людей — найкраща гарантія на
шої перемоги!».

В. В. Еуйбише® полум'яно лю
бив овій героїчний народ, безус
танно піклувався про добробут і 
щастя радянських людей. В та
кій же мірі він ненавидів ворогів 
партії і народу, був нещадним 
до троцькістсько - ізінов’ввських, 
бухарінських та інших зрадни
ків, які намагалися припинити 
поступальний рух нашої країни 
до комунізму, повернути назад 
колесо історії. Вірний учень і 
найближчий соратник (В. І. 
Леніна і ЇЇ. В. Сталіна, В. В. 
Куйбишев непохитно боровся ва 
ленінсько - сталінську єдність 
партії, за чистоту її рядів.

Все яскраве життя і кипуча 
діяльність Валеріана Володимиро
вича Куйбишеїва, його беазаївїтна 
відданість справі комунізму є 
прекрасним прикладом вірнюго 
служіння Комуністичній партії 
і радянському народові.

Тісню ппуртоіваний інаїиіколо Ко
муністичної партії і великого 
Сталіна, радянський народ впев
нено іде до вапоеітної мети — 
комунізму. Радянські люди свято 
зберігають світлу пам’ять про 
свого вірного сина, видатного ді
яча Комуністичної партії і Ра
дянської держави В. В. Еуйбише- 
®а, який цю кінця життя боровся 
за щастя трудящих, за процві
тання нашої великої Батьківщи
ни, за. торжество 'комунізму.

На честь 
виборів

Енергомонтажне управління 
тресту «Укрвуплемюнтаж» з пер
ших днів нового -року перевико- 
юує виробничий план. Осоїбливо 
ВИСОІКОПрОДіуіКТИЕНО працюють 
бригади слюсарів Івана Стадника, 
Івана Шелесга, Петра. Тарновсь- 
кого.

Яке б складне завдання їм не 
дали, вони достроково з ним 
справляються, систематично- ви
робляють по 140—150 процен
тів норми. Якість ^о-біт заївіжци 
відмінна.

Розгортаючи соціалістичне зма
гання на честь виборів д-о місце
вих Рад, колектив підприємства 
-бореться за те, щоб ідо 22 лютого 
завершити десятимісячний план, 
раніше строку виконати завдан
ня, які передбачені графіком.

І. Федюха,
начальник планового відділу 

-енергомадтажноіго управління.

чає мотор, стрічка з вугіллям 
посувається наїзад, бо тормоз не
справний. Треба ліквідувати це 
ненормальне явище.

Необхідно, щоб партбюро роз
горнуло масово- - політичну ро
боту. З трудящими цехіу не про
водяться бесіди, не влаштовую
ться читки газет.

П. Авраменко, 
дробильним Байдаківської 

брикетної фабрики.

Жоілтоспники сільськогосподар
ської артілі ім. іКалініна, Бере
гівського окрулу, Закарпатської 
області, рік у рік підвищують 
урожайність колгоспних полів. 
Передова бригада цього колгоспу 
зібрала в минулому році по 24 
центнери пшениці з гектара. — 
врожай, небачений (досі в Закар
патті.

На колгоспних фермах — по
над 600 голі® великої рогатої 
худоби, більше 700 свиней, 830 
овець, близько З тисячі голів 
птиці. Тваринники колгоспу 
вклали багато праці їв створення 
і .розширення міцної кормової ба
зи. Цю роботу очолив голова кол
госпу, 'Комуніст, агроном Г. 0. 
Тищенко. З ініціативи то». Ти
щенка на полях сівозміни кол
госп впровадив додаткові, або, як 
їх тут називають, проміжні посі
ли озимої вики або суміші жита 
з озимою викою після вбирання 
озимих я® додатковий корм для 
худоби. Практика показала, що 
ці посіви підвищують урожай
ність пізніх ярих культур, які 
сіються весною на цих плющах.

Агроном то®. Тищенко написав 
дві брошури: «Сійте озиму івику 
на зелений .корм і сіно» та «Про 
досвід керівництва укрупненим 
багатогалузевим .господарством».

Тепер голова колгоспу ім. Ка-

Виростимо по 320 центнерів 
цукрових буряків з гектара

З власної практики колпоспни- 
і ки нашої артілі переконались, 

що високий уіросюай цукрових бу
ряк» можуть вирощувати ївсі 
колгоспи, всі бригади і ланки за 
будь-яких кліматичних умов.

Позаторік, наприклад, наш кол
госп зібрав мізерний урожай ці
єї цінної технічної культури — 
її ІЗ центнерів з гектара. Але до
сить було проявити більше енер
гії, наполегливості, досить було 
глибше ознайомитись з агротех
нікою вирощення цукрозих бу
ряків, щоб різко збільшити уро
жай. Торік ми вже здали держа
ві но 272 центнери коренів в 
кожного гектара, а наша ланка 
на .площі 10 гектар виростила по 
.290 центнерів буряків з гектара. 
■Звичайно., іне всі можливості ми 
використали. Та я хочу роапоівіс- 
ти про основне, що дало нам змо
гу одержати порівняй* непоганий 
урожай.

їїа закріплену ділянку кол
госпники ланки взимку вивезли 
по 20 тонн перегною на гектар. 
По весні, перед культивацією, 
на кожен гектар внесли по 5 
центнерів. попелу та 6 центнерів 
пташиного посліду. Закриття во
логи в грунті, культивацію в од
ночасним боронуванням і котку
вання посіву 'провели в кращі 
строки, як 'Того вимагає передо
ва агротехніка.

Сіяли цукрові буряки трактор
ною кяі'вашкою. На кожен гектар 
висівали по 38 кілограмів насін
ня і одночасно вносили їв ряціки 
мінеральні добрива.

Особливу увагу приділили об
робітку. Шаровку ми провели ва 
три дні, коли рослини перебува
ли в стадії вилочки. У цей час

Потурають ледарям
Трактористи Огурчик, Шапоізал 

та Жиленко з бригади Миколи 
Попова, яка обслужує міський 
колгосп імені Леніна, не беруть 
участі в ремонті сільськогоспо
дарських машин та інвентаря.

'Правління ж артілі і його го

лініна то®. Тищенко підводить 
підсуши СВОЄЇ творчої роботи— 
він пише дисертацію на одержан
ня .вченого ступеня каижата 
сільськогосподарських наук. Тема

його' дисертації — створення 
міцної кормової бази в умовах 
Закарпаття і районі® півдня Ук
раїни

На знімку: голова колгоспу 
ім. Каліиіна Григорій Олексійович 
ТИЩЕНКО за роботою над дисер
тацією.

вперше підпушили міжряддя на 
глибину 8—10 сантиметрів.

Перед проривкою підживили 
рослини. На кожен гектар 'внесли 
по 1,5 центнера суперфосфату, 
0,6 центнера калійної солі та 
1,5 центнера розмеленого пта
шиного посліду.

Своєчасна і рівномірна про
ривка рослин сприяла тому, що 
.після перевірки в нас залиши
лось на»кожному гектарі 110— 
115 тисяч коренів. Протягом лі
та ми ігрозели п'ять підпушувань 
міжрядь. Ось ці основні агротех
нічні заходи і вирішили долю 
врожаю.

Наша праця принесла нам 
щедрі плоди. За вирощений уро
жай ланці нараховано 11.372 
карбованці грішми і понад 20 
центнерів цукру. Одна я одер
жую на трудодні, відпрацьова
ні на бурякових плантаціях, 190 
кілограмів цукру і 900 карбо
ванців грішми.

Колгоспники нашої ланки цим 
не задовольняються. У нас є ще 
■великі резерви. Ось чому їв цьо
му році ми поставили собі за ме
ту виростити по 350 центнерів 
буряків з гектара на плющі 12,5 
гектара..

Вже зараіз ми боремось ва май
бутній урожай. їїа закріплену 
ділянку .вивезено понад 300 цент
нері® перепноао, заготовлено 25 
центнерів попелу і 60 центнері® 
пташиного посліду.

Ми докладемо івюіх сил, щоб їв 
третьому році нової п’ятирічки 
виростити набагато вищий уро
жай, ніж торік, і з честю вико
нати 'взяте зобов’язання.

Т. Гориславець,
ланкова бандурівського кол

госпу імені Сталіна.

лова т. Біловербенко не 'вжива
ють ДО. них, як до членів колгос
пу, ніяких заходів і по суті ста
ли на захист ледарів.

Ф. іНечипоренко,
зав. майстернею Олексалдрій- 

смюї МТС.



4 СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР Неділя, 25 січня 1953 р.

Куточок ТУ|/їОрУ
ІНДИК

Щоб керувать пташиним воло
дінням.

Обрали птахи раз правління, 
А головою—Індика.

Та трапилась біда лиха.
Індик правління не склика, 
Ні з ким не радиться ніколи. 
Вирішує господарські діла
Усе своїй рідні в угоду.

Для кума Гусака
Дав риби із ставка,

Для рідної сестрички 
Індички

Не пожалів дл^ даху черепички.
Для зятя Журавля
Усе, що треба, доставля.
Себе він також не обходить:
Так розтовстів, що ледве ходить...

* «*
1 Мораль цієї байки ось яка:

Не обирайте головою 
Індика

Нотатки про непорядки
В БАНІ

Кожному з нас приємно помитись в бані. Але 
в Олександрійській бані міськкомунгоспу дуже 
часто трапляються неприємності. 21 січня, наприк
лад, баня почала працювати на годину пізніше, а 
ще гірше сталося увечері, коли з кранів полився 
мазут. Кажуть, що в цьому повинні кочегари.

(З листа робітника Бичка К.).

В міську баню як заходиш, 
С ережись води.
,л коди цього не зробиш— 
Дістанеш біди.
Часто ллє вода із крана 
Холодна, як лід,

Шляховий відділ їхать зібрався 
Через місточок в Звенигородку. 
Коли доїхав, то здивувався:
— Місток зламавсяі
— Вода зробила перегородкуі 
Почав кричати через річеньку:

Збори міського активу ДТСААФ
(Недавно відбулися збоїри місь

кого активу добровільного това
риства сприяння армії, авіації і 
флоту. На зборах в доповіддю про 
рішення XIX з’їзду Комуністич
ної партії Радянського Союзу та 
заїдання ДТСААФ виступи® се
кретар міськкому КПУ т. Хари- 
ТОНЮїВ.

Збори міського активу (відзна
чили, що. міський організаційний 
адоімітет ДТСААФ ва період 1952 
року пр'півг® деяку роботу в спра
зі 'О.ргааівацйН'Оі'о зміцнення іс
нуючих і створення нових пер
винних організацій ДТСААФ.

Непоганих показників в. орга
нізаційно - масовій та оборонній 
роботі добились первинні органі
зації середньої шкоди Яг 4 (го
лова т. Прядко.), Байдаківської 

Мов охопив вас руками 
Морозяний дід.
А буває на голову 
Потече мазут.
В такім разі не пробуйте 
Обмитися тут.

Через річеньку...
По шляху з Олександрії на село Звенигород- 

ку через річку Інгулець зовсім поламався місток. 
Ні районний шляховий відділ, ні сільрада, ні під
приємства, які близько розташовані і користуються 
ним, ніяк не спроможуться відремонтувати містка.

(З листа громадянина Олексієнка Д.).

—Подай, сільрадо, мені ручень
ку! Звідти Вечірній* кричить: 
— Не можу.
—Хіба на спині я перевожу?

*) Голова Звенигородської сіль
ради.

Віршований текст 
Тараса ШИПШИНИ.

брикетної фабрики (толова тов. 
Кучеренко), електростанції (го
лова т. Щербина) та ін
ші. Тут невпинно зростає кіль
кість членів ДТСААФ, система
тично читаються лекції, .прово
дяться бесіди, регулярно працю
ють товариства-.

Однак в роботі міського орга
нізаційного комітету ДТСААФ і 
первинних організацій мають 
місце значні недоліки. Виступаю
чий т. Деімченко (голова первин
ної організації ДТСААФ агролі
сомеліоративного технікуму) різ
ко критикував голову місько
го організаційного комітету 
ДТСААФ т. Тесленка за недостат
нє керівництво, первинними ор
ганізаціями. Він вкава®, що се- І 
мінари голів первинних органіїза- | 
цій скликаються від випадку до

Сприяти точному 
обліку населення

Найціннішим з усіх цінностей 
в нашій країні є людина. З пер
ших .днів іпояви її на світ про 
неї піклується держава, вбачаю
чи в ній майбутнього активного 
будівника комунізму. Точний об
лік прироідноїто руху населення в 
нашій державі має велике зна
чення.

Обов'язок трудящих дотриму
ватись правил реєстрації народ
ження і смерті і своєчасно за
реєструвати їх, в місті—в бюро 
акті® цромаїдськото стану (ЗАГС), 
а в сільських місцевостях — в 
сільрадах.,

(Новонароджена, дитина повин
на біути зареєстрована не пізні
ше, як через місяць в дня наред- 
ження, а випадок смерті — про
тягом трьох днів..

Г. Чередник.

Короткі сигнали
іВ клубі робітничого селища 

Димитроше погано обслужують 
кінагляїдачі'в. Біля входу до. (кіно
залу висить об’ява «Вхід до. валу 
під час сеансу забороняється». 
Але цього правила не додержує
ться сам завідуючий клубом 
т. Сафро. Таж, лід час сеансу 6 
січня г.'Іін впусти® до залу більше 
десятка, осіб.

В. Пастушенно.
** *

Будинок № 8 по вулиці Конє- 
ва, селища Перемога, належить 
трестові «Укрвутаемонтаж». В 
кімнатах цього будинку, де про
живають сім’ї (робітників, вогко, 
електроосвітлення несправне, по
двір’я захламлене. Але працівни
ки житлово - комунального від
ділу тресту ((завідуючий т. Лев
ченко) вважають, що вони по
винні тільки вчасно., одержувати 
квартплату з жильців', а дбати 
за нормальні житлові умови лю
дей — це не їх оібов’яйск.

Д. Ступам, І. Цюрупа.
*

♦ X-
Багато трудящих нашого міс

та, робітничих селищ і району 
бажають придбати для себе хо
роші меблі, радіоприймача, радіо
лу, мотоцикл. Але, на жаль, їв ма
газинах міськзмішторпу і відділу 
робітничого постачання дуже рід
ко бувають такі товари, а якщо 
й (завозяться, то в. дуже обмеже
ній кількості >і асортименті.

А. Бєлононєв.

випадку, часто т. Тесленко зов
сім не знає, що робиться в пер
винних організаціях, спортивні 
та різного виду масові, змагання 
не проводяться, а в звітах перед 
обласним комітетом ДТСААФ все 
гаразд.

Тез. Щербина (голова первин
ної організації ДТСААФ Олексан
дрійської електростанції) в сво
єму виступі критикував началь
ника електростанції т. їїюрен- 
бер,га і секретаря партоіргаїнізащії 
т. Бережного, які стоять осто
ронь, не вникають в роботу това
риства.

Всього на зборах виступило- 9 
чоловік.

Збори намітили заходи, спря
мовані на поліпшення роботи ор
ганізацій ДТСААФ.

Комуністичні і робітничі партії 
в боротьбі за демократичні свободи

В евоїй історичній промові на 
XIX з’їзді .партії товариш Сталін 
яскравим, немеркнучим світлом 
осяяв, шляхи і перспективи бо
ротьби (братніх комуністичних і 
робітничих партій капіталістич
них країн за свободу і незалеж
ність народів, проти американсь
кого імперіалізму і власної реак
ційної буржуазії.

В країнах капіталу, де кому- І 
ністичяі і робітничі партії ще не 
прийшли до влади, їіМ доводиться 
вести боротьбу піц п'ятою бур
жуазних драконівських законів. 
Однак цим партіям працювати 
тепер не так трудно, як було ро
сійським комуністам в період ца
ризму. їх діяльність полегшує
ться тим, що вони мають можли- 

[ вість вчитися на прикладі бо- 
: ротьби і успіхів Радянського Со

юзу та. народно - демократичних 
держав.

Героїчна історія нашої партії, 
яка не має собі рівних у світ5, є 
для всього міжнародного комуніс
тичного руху невичерпною скарб
ницею досвіду, джерелом нат
хнення, мужності, (впевненості в 
перемозі комунізму.

У великій партії Леніна — 
Сталіна комуністи всіх юраїн ба
чать свого випробуваного (вчите
ля і вождя. їВсеперемаїгаючі. ідеї 
марксизму - ленінізму є для них 
проівідною .зіркою, яка вказує 
єдино правильний шлях до тор
жества справи миру, демократії 
і соціалізму.

Комуністична партія Рацянсь- 
| кого Союзу подає братнім партіям 
і і їх народам неоціниму підтримку 

в боротьбі за 'визволення і збере
ження миру. Геніальний твір то
вариша. Сталіна «Економічні про
блеми соціалізму в іОРОР», про
мова товариша Сталіна на XIX 
з’ЇЗДіі партії і рішення з’їзду оз
броїли івесь міжнародний кому
ністичний рух новою могутньою 
ідейного зброєю в (боротьбі проти 
імперіалізму і війни.

(В своїй промові на XIX з’їзді 
партії товариш Сталін показав, 
що від колишнього лібералізму 
буржуазії, яка колись ністоюва- 
ла буржуазно - демократичні сво
боди і тим створила собі попу
лярність в народі, тепер не ли
шилося й сліду.

(Готування до нової світової 
війни супроводиться (В імперія- І 
дієтичному таборі небаченим роз
гулом мілітаризму, шаленим нас
тупом реакції на трудящих і фа
шизацією всього суспільного і 
дсржадансіго лапу. Америіканські 
імперіалісти встановлюють зві
рячі фашистські поіря'ки не тіль
ки :в СІЛА, але і їв інших буржу
азних державах. Американський 
імперіалізм є зараз не тільки аг
ресором, але й світовим .жандар
мом, що намагається скрізь, де 
тільки це можливо, .задушити 
свободу і насадити фашизм.

Поліцейсько - фашистські ме
тоди боротьби з силами миру і 
демократії, політична реакція по 
всій лінії, повне заперечення 
елементарних свобод — така су
часна політична дійсність в кра
їнах панування капіталу.

Відмітивши в своїй промові, 
що буржуазія викинула за борт 

прапор буржуазно - демократич
них свобод, товариш Сталін ска
зав: «Я думаю, що .цей прапор 
доведеться підняти івам, пред
ставникам комуністичних і де
мократичних партій, і понести 
його вперед, якщо хочете зібра
ти навколо себе більшість наро
ду. Більше нікому його піїдняти».

(Комуністичні і демократичні 
партії їв країнах капіталу повин
ні, як вказує товариш Сталін, 
стати керівною силою своїх на
цій, вождем своїх народів » їх 
боротьбі за національне і соці
альне визволення, за збереження 
миру.

З кожним днем все більше зро
стає довір’я і любов сотень міль
йонів трудящих до комуністів,» 
яких вони бачать єдиних рішу
чих і мужніх захисників кров
них інтересів народних мас, ін
тересів справжньої (демократії і 
миру. (Цілком підтримуючи сталін-у 
ську зовнішню політику Радян
ського Союзу, політику миру і 
дружніх відносин між народами, 
комуністичні і робітничі партії 
тим самим підтримують свої 
власні народи в їх боротьбі за 
збереження миру, за демократію, 
проти фашизму і війни.

Озброєні ідеями ленінізму, ко
муністичні партії все активніше 
розгортають свою (боротьбу проти 
паліїв нової світової .війни, (аме
риканських імперіалістів, які 
прагнуть до світового пануван
ня. Комуністичні партії сміливо 
викривають зрадницьку .політику 
своєї буржуазії та її право-соці
алістичної агентури. Вони орга
нізують єдність дій робітників 
знизу, переборюючи опір правих 
соціалістів. Ця єдність є основою 
багатьох страйків', які розгорта
ють робітники з ініціативи ко
муністичних партій.

(Незважаючи на посилення фа
шистського терору ® країнах ка
піталу, (комуністичні партії з 
кожним днем все більше міцні
ють. Зростає боєздатність їх ря
дів. 'МІЦНІЄ їх зв’язок з широки
ми масами трудящих. Посилюючи 
революційну пильність, комуніс
тичні і .робітничі партії рішуче 
очищають свої ряди від імперіа
лістичної агентури — троцькіе- 
ТІ.В, ТІТОІВІЦІ®, СІОНІСТІВ, КОІСМОІІІО- 

ЛІТІ'В і іншої нечисті.
В своїй промові на XIX з’їзді 

товариш Сталін вказував, що по
дібно до того, як російські кому
ністи вистояли, не злякалися 
труднощів і добилися перемоги, 
доб’ються перемоги також і брат
ні компартії. «...Є всі підстави 
розраховувати на успіхи і пере
могу братніх партій у ираїиах 
панування капіталу», — сказав 
товариш Сталін.

Історична промова товариша 
Сталіна могутнім прожектором 
освітила всім комуністичним 
партіям зарубіжних країн шлях 
до певної перемоги. Мудрі 
сталінські слова .замалюють при
гноблені народи свіну на самовід
дану .боротьбу за свободу і неза
лежність, за соціалізм і демокра
тію, за міцний мир.

Ю. Борисов, 
кандидат історичних наук.
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22 лютого 1953 року — день 
виборів до місцевих Рад депутатів 
трудящих Української РСР.

Подолати відставання 
вугільних підприємств

іРадаиський наш іутішно 
ВТІЛЮЄ в життя директиви іс
торичного XIX з'їзду Комуністич
ної партії по п’ятому п'ятиріч
ному плану. Про цс яскраво 
свідчить Повідомлення Централь- 
ного Статистичного Управління 
при Раці Міністрів. СРСР про 
підданки виконання державного 
плану рюззигпкіу народного госпо- 
іаретіва ОРСР у 1952 році.

іВ минулому році зроблено* но
вий крок уперед до комунізму. 
Річний план виробництва валової 
ирогуїкції виконаний в цілому по 

^^\троМПIС;^ОIВОСТІ На 101 ПРЮЦЄНТ. 
Валова продукція всієї промисло
вості СРСР у 1952 році зросла 
порівняно. з 1951 роком на 11 
процентів.

Значний вклад у боротьбу за 
п’ятирічку внесли і трудящі 
Олександрії, зокрема вугільники. 
Вони вздойули тисячі тонн над
планового палива. Різко зріс та
кож виробіток* брикету, електро
енергії.

Успіхи чималі. Але заспокою
ватись на них аж ніяк не можна. 
В новому році перед колективом 
тресту «Олеіксашріявуїгілля» сто
ять ще серйозніші і віідпожідаль- 
ніші завдання. Він повинен дати 
країні на 12,8 процента вугілля 
більше, ніж в попередньому році.

Щоб .досягти цього, треба з 
першого ж місяця 1953 року ви
кошувати і перевиконувати план 
з усіх показників, забезпечити 
чітку, ритмічну роботу всіх діль
ниць і цехів.

Між тим, більшість Підприємств 
тресту «Олексавдріязуїгілля» їв 
новому році відстає, не справ
ляються з планом. Особливо неза
довільно працює Байдакі'вський 
.пуглеродрів. Він недодає тисячі 
тонн •вугілля. В результаті галь
мується робота брикетним®.

іВ чому ж причина, чому пере
довий колектив став відсталим? 
Тому, що керівники підприємст
ва не дбали про затратній 
день виробництва, не дивились 
■вперед. Через їх байдужість роз
різ вступив у зиму неншгото'в- 
леним. А це я значній мірі далося 
взнаки.

На дільницях погано заван
тажується гірнича техніка. Екс- 

[ касатори і рухомий состав вико
ристовують 50 — 55 процентів 
.всього робочого часу.

Простої туч стали звичайним 
явищем, з ними не ведуть бороть
би. Більше того, коли голосному 
інженеру розрізу т. Артюхоїву 
вкапують на недоліки, дають 

-------Ф-------

29 січня—сесія міської Ради депутатів трудящих
Доводиться до відома депутатів міськради, що 29 січня 

о 6 годині вечора в залі засідань відбудеться чергова сесія 
міської Ради депутатів трудящих.

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ 
ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ.

пропозиції, спрямовані до поліп
шення роботи, ,вія і слухати не 
хоче: «Часу немає займатись різ
ними дрібницями» — каже Ар- 
тюхо®.

Хіба це не бюрократичне став
лення до справи?

Керівники розрізу не розумі
ють, що засідательська мепупгня, 
штурмівщина, аврали, я®і ними 
культивуються — порочні, ме
тоди. Вони, юрім шкоди, нічого 
хорошого дати не можуть.

Щоб керувати, треба насампе
ред передбачати, контролювати, 
вникати іу всі «дрібниці», з яких 
складаються великі діла, прислу- 
Хатись до голосу мас, кропітли- 
во праіцюівал'и з людьми. Цього 
якраз і неівиеїтачао господарни
кам Гкійцаїк ясського вуглерозрізу.

Далеко не повністю ішксрис- 
товуються наявні резерви і мож
ливості на шахті № 2-3, мають 
місце недоліки в організації 

І праці.

Працівники ж віОДі-т тресту 
не вживають заходів, щоб ліюві- 
пузати неподобства., не надають 
конкретної допомоги командирам 
виробництва а їх роботі.

Ривками працюють ріудоре- 
ментний завод, завод «Червоний 
ливарник», не справляється 8 
■програмою трест «Уіюрвушемон- 
таж».

і Не можна далі терпіти такого 
становища. «Державний план — 
це закон. Всі піщриієміства, — 
ікаеіуіза® гов. Малеикоїв на XIX 
з’їзді партії, — зобов’язані ви
конувати встаноівл'Юіваїні для них 
державні завдання і забезпечу
вати народне господарство по
грібною йому продукцією. Госпо
дарські керівники і партійні ор
ганізації зобов’язані забезпечу
вати виконання плану кожним 
підприємством не лише по обсягу 
валової продукції, але й обот’яз- 
коїзо по випуску всіх виробів, у 
вілпоівіідності з державним пла
ном, добиватися систеїмаліичното 
поліпшення якості вироблюваної 
продукції, виявляти і повністю 
усувати причини, які заважають 
нормальній роботі Підприємств».

іРіїшуче поліпшити роботу всіх 
ланок виробництва, підтягти від
сталі ділянки до різня передових, 
круто піднести темпи видобутку 
вугілля і виробітку брикету, по- 
справжньому керувати соціаліс
тичним змаганням — таке бойо
ве завдання господарюїнвих і пар
тійних організацій вугільних 
підприємств Олександрії.

Республіканська нарада директорів 
машинно-тракторних і спеціалізованих 

станцій Української РСР
Цими днями в Києві відбулась 

■республіканська нарада директо
рів машинно - тракторних і спе- 
ціаліізоізаних станцій Української 
РСР.

З ДЮІПОіЗІДДЮ «Підсумки роботи 
МТС за 1952 рік і заходи по по
ліпшенню роботи МТС в 1953 
році» виступив міністр сільсько
го господарства УРСР тов. М. С. 
Співак.

Доповідач і гі, що виступали 
в дебатах, відмічали велике тру
дове с політичне піднесення се
ред механ'ізаторів України, ви
кликане рішеннями XIX в’їзду 
партії, промовою товариша Й. В. 
Сталіна на заключному засіданні 
з’ївйу і геніальною працею това
риша Й. В. Сталіна «Економічні 
проблеми соціалізму в СРСР».

Виконуючи голодне завдання, 
іігостаїзлене перед сільським гос
подарством, — підвищення вро
жайності ®іх сільськогосподар
ських культур, дальше збільшен
ня громадського поголів’я худоби 
при одночасному значному зрос
танні її продуктивності, широко 
розгорнувши соціалістичне зма
гання за здійсненая зобов’язань, 
даних товаришем Й. В. Сталіну, 
працівники сільського господар
ства республіки добились в мину
лому році нових успіхів в під
несенні всіх галузей соціаліс
тичного сільського господарства, 
в розвитку громадського' господ 
дарстза колгоспів. Достроково 
виконано план здачі держані хлі

За час, що минув від поперед
ніх виборів до місцевих Рад де
путатів трудящих, невпізнанно 
змінився вигляд міст і сіл Ра
дянської України. Величезні кош
ти, відпущені держаною, витра
чені на будівництво ноізих селищ, 
шкіл, лікарень, жилих будника®.

За останні два роки в одаруж- 
ноіиу центрі Перечим, Закарпат
ської області, виросло нове сели
ще. Більше половини агітаторі® 
Перечинськоіго .тісохімваїзюду пра
цюють тепер на виборчих дільни
цях, яких у минулі вибори ще не 
існувало.

іАгітатор - комуніст т. Іване® 
провів бесіду .в сім’ї найстарішо
го робітника Івана Джіуржі. До ра
дянської влади сім’я Джу.ржі. жила 
■в робітничій казармі — темному, 
холодному і вологому приміщен
ні, з нарами в два. поверхи. Тепер 
завод збудував сім’ї Джуржі окре
мий будинок, що складається в 
трьох кімнат, кухні. Біля будин
ку — веранда. В красивих і за
тишних будинках поселилося ба

ба та інших сільськогосподарсь
ких продуктів. Підвищився мате
ріальний добробут колгоспників-. 
Велика роль в досягненні цих ус
піхів належить машинно - трак
торним станціям.

Завдяки безустанному піклу
ванню Комуністичної партії, Ра
дянського уряду і особисто това
риша Й. В. Сталіна про- розвиток 
сільського господа рстза, МТС і 
спеціалізовані станції республіки 
поповнились великою кількістю 
тракторів і сільськогосподарсь
ких машин. МТС перевиконали 
план тракторних робіт. Засобами 
МТС в колгоспах проведено 93,9 
процента всієї оранки, 86,5 про
цента сівби, 71,9 збирання вро
жаю. МТС тепер виконують в 
колгоспах 170 видів різних ро
біт.

Багато МТС попіііишиши вико
ристання тракторів та інших ма
шин, добились скорочення стро
ків І ПОЛІПШИТИ ЯКОСТІ ПОЛЬОВИХ 
робіт, забезпечивши одержання 
доброго врожаю сільськогосподар
ських культур в обслужуваних 
колгоспах. Проте в республіці ще 
є немало МТС, які незадовільно 
■використовують трактори, ком
байни та інші сільськогосподарсь
кі машини, допускають запізнен
ня і низьку якість проведення 
найважливіших сільськогосподар
ських робіт, не виконують дого
ворі з з колгоспами, Це призвело 
до того,, що багато колгоспів а 

Назустріч виборам до місцевих Рад

Змінився вигляд міст і сіл
гато сімей робітників і спеціаліс
тів лімкімічнсіго зазоду.

Великі зміни сталися в селі 
Заріччя, Іршаївськоіго округу. За 
останній час тут вселилися в 
нові будинки сім’ї колгоспників 
каїна Повшика, Василя Шпака, 
Михайла Караслая і десятки ін
ших.

Непривабним було піц час ха
зяйнування польської шляхти 
робітниче селище Левіашаївка, 
розташоване на окраїні Львова.. 
Робітничі сім'ї тут містилися їв 
жалюгідних хатинах. Пустирі, 
бездоріжжя і непролазна грязь 
робили ще сумнішим життя се
лища. Не було електричного світ
ла, водопроводу.

За останні три роки .змінився 
вигляд Левандівіки. Агітатори їв 
бесідах з 'виборцями наводять яс
краві факти про. зміни, що ста
лися на цій окраїні. В селище 
проведено газову магістраль. У 
будинках і на вулицях з’явились 
електричне світло, радіо. Шосе 
з’єднало Леваиддівку з центром 

навіть цілі райони серйозно' від- 
стають в розвитку сільського гос
подарства, одержують низьку 
врожайність, мало продукті®' тва
ринництва.

'Особливо погано з виконанням 
плану ізрожайіності зернових куль
тур, а також картопле в колгос
пах Чернігівської, Житомирської 
областей, поліських районах Ки
ївської області і західних облас
тей республіки. Багато колгос
пів одержують низькі врожаї ку
курудзи, проса, гречки і бобових 
культур, що свідчить про недо
оцінку їх пародногосіїїодіарського. 
значення з боку директорі® МТС.

Учасники наради ділились 
досвідом роботи, розповідали про 
заходи, провоажузаиі механіза
торами для завоювання в цьому 
році високого врожаю.

Наприкінці наради з промовою 
виступив секретар ЦК КП Укра
їни таз. Л. Г. Мельники®.

В роботі наради взяли участь 
секретер ЦЕ КП України то®. 
0. І. Кириченко, голова Президії 
Верховної Ради Української РСР 
то®. М. С. Гречуха, заступники 
Голови Ради Міністрів УРСР то®. 
Л. Р. Корнієць і М. Т. Кальчеико.

З великим піднесенням учас
ники наради прийняли вітально
го листа еюіжідю народів товари
шеві Й. В. Сталіну, в якому взя
ли соціалістичні зобов’язання на 
1953 рік.

(РАТАУ).

міста. На місці пустирів з’явили
ся вазі вулиці з особняками ро
бітників - залізничників, збудо
вано кінотеатр, школу, Будинок 
культури, магазини. На впоряд
кування селища уже витрачено 
понад десять мільйонів карбован
ців.

За час від минулих виборів до 
.місцевих Рад в м. Олександрії, Кі
ровоградської області, спорудже
но цілі квартали нових будинків, 
створено' нові робітничі селища. 
В минулому році тільки в селищі 
Димитрюве здано. :в експлуатацію 
160 двоповерхових жилих будин
ків, три медичні заклади, цві 
ніколи, клуб, магазини, банно- 
пральний комбінат, майстерні по
бутовим обміужування.

Такі ж перетворення сталися і 
в інших містах і селах республі
ки. Багато мільйонів карбованці® 
витрачається Радянською держа- 
■вою щороку на поліпшення побу
ту і культури трудящих.

(РАТАУ).
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Вище рівень агітаційної роботи! КРАЩЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ 
АВТОТРАНСПОРТ

Розмову з виборцями агітатор 
Вікторія Домущей проводила 21 
січня, о день 29 річниці смерті 
Володимира Ілліча Леипяа.

іВ цей траурний .день осоїбливо 
відчувався глибокий зв’язок 
нашого життя з безсмертними 
заповітами велипиіго генія рево
люції.

'Володимир Ілліч Ленін сам 
почав свою реїволюці'йму діяль
ність з агітаційних ровдаїв з се
лянами Казанської губернії, з 
робітниками Петербургу. Він все 
своє життя тримав тісний зв’я
зок з народом ® різноманітних 
формах агітації і пропаганди. Те
пер бататом исленна армія агіта
торів продовжує нести ленінські 
ідеї ,в найглибші куточки життя 
і освітлювати їх сяйвом ленінсь
кого генія.

Бесіда відбувалася у квартирі 
Олени Матвіївни Лисогоріської, в 
будинку № 16 по вулиці Леніна. 
Слухати бесіду прийшли Галина 
Петрівна. Шиш, Ганна Федорівна 
Срібна, Ввцюк'я Павлівна Лебеди- 
нець, Оїдаріка Василівна Мірош
ниченко, Ольга Петрівна Смоляр 
— мати агітатора та інші. Все 
це жінки - матері, 'дбайливі гос
подарки, на обов’язку яких ле
жить щоденне піклування про 
виховання дітей, про членів 
сім’ї, що працюють на підпри
ємствах і в установах.

Коли агітатор розповіла про 
життя і революційну діяльність 
великого вождя, виборці думками

Використовувати набутий досвід
В минулі вибори до місцевих 

Рад депутатів трудящих партій
на організація укрупненого кол
госпу імені Ворошилоіва нагрома
дила. великий дюісівіід проведення 
агітаційно - пропагандистської 
роботи.

'Використовуючи цей досвід, 
паїрторганіїзація зуміла мобілізу
вати хліборобів на успішне ви
рішення господарських завдань.

З наближенням виборів до- міс
цевих органів влади аігітаційно- 
масова робота їв селі ще більш 
розширилась.

На партзборах комуністи по

Бесіда агітатора
переносились у минуле, підсу
мовуючи пройдений радянським 
народам шлях. Всі вони 29 років 
тому тяжко перенесли велику 
втрату рідного* Ілліча. Але в сер
ці кожного з них образ генія 
людства вічно живий.

— Ви пам’ятаєте слоіва клят
ви, даної товаришем Сталіним 
над гробом Володимира Ілліча,— 
продовжує агітатор. — І ви є 
свідками того, як ця клятва, за
повіти Леніна перетворюються в 
життя. Справу любимого Ілліча 
успішно продовжуй його (учень, 
мудрий і вірний соратник това
риш Сталін. Невпізнанно вирос
ла і зміцніла наша Батьківщина. 
На її просторах нечуваними тем
пами споруджуються велике бу
дови комунізму, здійснюється 
сталінський план перетворення 
природи.

Навііївши кілька переконливих 
фактів з економічного зростання 
краяни, т. Домущей роапоала та
кож про значні перетворення, 
які сталися за останні роки в 
Олександрії.

— Але на наше щасливе, віль
не життя зазіхають вороги, — 
каже агітатор. В пресі опубліко
вано матеріали, які викривають 
огидну зграю лікаїрів-убивць, що 
зраідали Батьківщину, піднявши 
руку на кращих людей країни. 
Вони умертвили ленінців- 
сталінців товаришів Жданова і 
Щербако*ва. Лікарі - злочинці на
магалися в першу чорну пошко
дити зідоров’я радянських війсь

повнили агітколектив кращими, 
політично грамотними активіста
ми. Всіх агітаторів закріпили за 
даяжхашками. Вони вже за
кінчують вивчення з колгоспни
ками Положення про вибори, про
водять також цікаві бесіди про 
великі права й почесні обов'язки 
громадян нашої країни, реалові - 
дають про становище трудящих 
у капіталістичних країнах.

'Особливо відзначається агіта
тор вчитель Іван Кузнецов. Зна
йомлячи виборців з ходом будів
ництва великих споруд комуніз
му, з міжнародним станом, він 

кових каідрів, вивести їх з ладу 
і цим самим послабити оборону 
країни. Ці убивці перебували 
найманими агентами іноземної 
розвідки.

— І що їм треба було, за що 
воїни продали Батьківщину? —з 
обуренням зауважила одна, з жі
нок.

— Зрадники продалися за до
лари американським імперіаліс
там, — відповіла агітатор. — 
Але їх кубло викрито*.

Товариш Ленін завжди водив 
нас бути пильними, уміти розпіз
навати ворогів нарощу. Цього 
вчить нас і товариш Сталін. І 
як би вороги не намагалися пош
кодити нам, які б підлі підступи 
.вони не чинили для послаблення 
могутності Радянського Союзу, 
їм не вдасться цього зробити.

Потім агітатор розповідала про. 
наступні вибери до місцевих Рад, 
про1 великі права громадян.

— Ми повинні 22 лютого го
лосувати першими, — звертаєть
ся до жінок агітатор.

— Інакше й бути не може, — 
відповіла за всіх т. Лисогорська.

'Бесіда закінчується взаємними 
побажаннями найкраще викорис
тати права і обо’в’їяіжі виборців. 
Можна не сумніватися, що ці ви
борці зроблять так, як бажають.

У будинку № 16 агітатор пра
цівник педучилища т. Домущей 
— частий і бажаний гість. Вона 
систематично провадить агіта
ційну роботу.

С. Гончаров,
в икл удач п ед у ч ил ища.

І також організовує колективне 
і читання книги Бабаевського 

«©аівалер Золотої зірки».
Активно, працюють агітатори 

тт. Треліс, ПІарошкін, Сіленко 
та інші.

Центром агітаційно - масової 
роботи в се.іі стаз агітпункт. 

• Колгоспники приходять сюди, щоб 
послухати радіо; лекцію, бесіду, 
з’ясувати те чи інше питання, 
подивитись кінофільм, прочитати 
газету. На агітпункті постійно 
чергують агітатори.

В. Маковецький,
інструктор виконкому рай

ради депутатів трудящих.

Значними виробничими успі
хами закінчив 1952 рск колек
тив автотранспортної контори 
тресту «Укрізуглвмюнтаж». Зни
жена собівартість одного тонно- 
кілометра на 4,5 процента, під
вищена продуктивність праці .в 
середньому на 10 процентів, да
но 140 тисяч карбованців над
планових нагромаджень.

В результаті соціалістичного. 
змагання, наполегливої боротьби 
за краще використання техніки 
у нас виросли ради водіїв. - сто- 
тідеячників. Без капітального ре
монту автомашини працює шофер 
т. Грибок. Його автомобіль прой
шов 122.74.1 кілометр. Хороші 
показники і у водіїв тт. Біуря- 
чежа, Козачинського, Покори. 
На своїх машинах ці стахановці 
зробили перебіг більш як по 100 
тисяч кілометрів.

Автомобілі стотисячіників зна
ходяться у відмінному стані, при
датні для 'дальшої експлуатації.

Чимало шоферів, зокрема тт. 
Ткачежо, Грибок, Кисельов збе
регли по 800 і більше літрів 
пального. Зекономлено багато гу
ми.

Новаторами виявили себе то
карі тт. Бондаренко, Коваль, 
слюсарі тт. Островенко і Аідам- 
чик. Застосовуючи власної кон
струкції пристосування, вони до
бились виконання норм на. 200 
—300 процентів при відмінній 
якості роботи.

Нами проведена значна робота 
.по удосконаленню конструкції 
кріплення радіаторів, водяної 
помпи автомашин ГАЗ-51, 
ГАЗ-93 тощо.

Ми з успіхом рестаївіруємо 
сальники, ступиці коліс, гальмо- 
вні валики, генератори і інші 
частини автомобілів.

■Однак, незважаючи на ці до
сягнення, у нас ще є значні не
доліки, які заважають нормаль
ній роботі. Погано працює відділ 
технічного постачання. Через 
відсутність запасних частин і ма
теріалів багато автомашин прос
тоює, а його це не турбує.

Не все нами зроблено й для 
того, щоб краще використати ма
шини, продовжити їх строк служ
би. Є факти, коли окремі шофери 
не по'-ідсржавному ставляться до 
справи, не дотримуються вста

новлених норм, передчасно став
лять автомобілі на ремонт.

Чималих збитків завдає також 
нераціональне завантаження ав
тотранспорту. Досі не ліквідова
на порочна практика, коли ван
тажні автомашини використову
ються як легкові. Тільки в лис
топаді минулого року в Семеніїв- 
ськюму монтажному управлінні 
на переведення керівників уп
равління тт. Дінерштейна., Бі
ле нкина і ще деяких витрачено 
понад 1.000 літрів бензину.

Господарники мало дбають про . 
те, щоб максимально заїзантажи- 
ти машини, ліквідувати їх прос
тої. Нерідко через нероапоряцли- 
вість і неорганізованість автома
шини простоюють по кілька, го
дин, допускаються приписки в 
нутьоівих листах обсягу виконаних 
робіт. Такі випадки мають .місце 
на рудюремонтному заводі, в енер- 
гомоінтажному управлінні, управ
лінні комплектування обладнан
ня.

Досі не наведено порядку ,в 
плануванні. Транспортний фінаїш^ 
созий план відірваний від жито^ 
тя, він мало пов’язаний з фак
тичною роботою, яку виконує 
наша контора.

Так, за 1952 рік перевезено 
808.239 пасажирів, зроблено 
11.33 3.714 пакажирочкілометріів. 
Робота значна. Але її чомусь не 
зараховують в план.

Про недоліки у використанні 
автотранспорту добре відомо ке
рівникам тресту «Укрвуглемон- 
таж», Однак вони не вживаю 
рішучих заходів для поліпшення 
справи.
Наш колектив може краще пра

цювати. Для цього, у нас є всі 
можливості. їх ми повинні пов
ністю використати.

Серед зодйв і ремонтників ши
риться соціалістичне змагання 
за повне використання внутріш
ніх резервів виробництва, за до
стойну зустріч ДНЯ виборів у міс
цеві Ради депутатів трудящих.

Ми будемо підтримувати почи
нання Дозаторів, розповсюджува
ти їх досягнення, день у день до
биватись нових успіхів у бороть
бі за здійснення п’ятої сталінсь
кої п’ятирічки.

К. Брагін,
. головний інженер автотранс

портної контори тресту 
«Укрвушемонтаж ».

На допомогу агітаторові на виборчій дільниці

Радянська виборча система— 
найдемократичніша в світі

У лютому — березні 1953 
року ВІДбуДіУТГ^ІСЯ вибори до міс
цевих Рад депутатів трудящих.

Вибори проходитимуть на. ос
нові радянської виборчої системи 
— найдемоюратичн'ішої виборчої 
системи в світі, на- основі за
гального, рівного і прямото* ви
борчого права при таємному го.- 
л осуванні.

іВ нашій країні нема обмежень 
виборчих прав для радянських 
громадян. Всі громадяни ОРСР, 
які посягли 18 років, незалежно 
від расової і національної при
належності, статі, віросповідан
ня, освітнього цензу, осілості, со
ціального походження, майнового 
стану і минулої діяльності, мають 
право брати участь у виборах 

І депутатів. Сталінська Конститу- 
і цін і радянський виборчий закон 

забезпечують всім виборцям не 
тільки право, але фактичну мож
ливість участі у виборах.

Вибори у нас організує і про
водить сам народ. В дні виборчої 
кампанії багато мільйонів трудя
щих працюють членами виборчих 
комісій, довіреними особами, агі
таторами.

Нічого схожого нема і бути не 
може в капіталістичних країнах. 
В конституціях деяких буржуаз
них держав лише проголошують
ся виборчі права' для населення, 
а на ділі трудящі маси не мають 
можливості користуватися цими 
правами, бо* численні обмеженая 
зводять їх нанівець.

Наприклад, в деяких штатах 
Північної Америки позбавлені 
виборчих прав негри. Для інших 
виборців з простого' народу вста- 
НОДІЛВ'ЮТЬСЯ обмеження по, осі
лості, майновому стану, освіті і 
т. д. У Сполучених Штатах Аме
рики, щоб бути 'внесеним у спис
ки виборців, громадянин пови
нен прожити в даному штаті не 
менше місяця, а в деяких шта
тах — від 6 місяців до року. Це 
обмеження спрямоване проти тих 
мільйонів безробітних і напівбез
робітних, яким, шукаючи робо
ти, доводиться часто міняти міс
це проживання.

'В багатьох капіталістичних 
країнах зовсім не користуються 
правом голос а- жінки.

Буржуазні уряди і їх органи 
управління на місцях чинять 
всілякий тиск на виборців з ме
тою примусити їх голосувати за 
угодних буржуазії кандидатів. В 
хід пускаються всі заходи: обман, 
підкупи, доцрови, церква, полі
ція і війська.

У своїй історичній промові на 
XIX з'їзду партії товариш Сталін 
(викрив реакційну суть сучасної 
буржуазії. Прагла, особи визнають
ся тепер у буржуазних країнах 
тільки за тимй, у кого є капітал. 
Принцип рівноправності людей і 
націй розтоптано і замінено прин
ципом повноправності експлуата
торської меншості і безсіправноеті 
експлуатованої більшості грома
дян.

Порівнюючи вибори у Радян
ському Союзі з виборами в капі
талістичних країнах, товариш 
Сталін 11 грудня 1937 року го
ворив, що в капіталістичних дер
жавах вибори проходять в обста
новці класових сутичок, класо

вої ворожнечі, тиску па виборців 
з боку капіталістів, поміщиків, 
банкірів та інших акул капіталіз
му. А ,в нашій країні вибори про
ходять в обстановці співробіт
ництва робітників, селян, інте
лігенції, в обстановці взаємного 
їх довір’я, взаємної! дружби, бо у 
нас нема капіталістів, поміщиків, 
нема, експлуатації і нема ком у 
тиснути на народ і перекручува
ти його волю. Ось чому, підкрес
лював товариш Сталін, наші ви
бори є єідиними, дійсно вільними 
і дійсно демократичними в усьо
му світі.

'Вибори органів Радянської вла
ди є рідною і кровною справою 
нашого народу. В підігото'вці і 
проведенні їх беруть участь міль
йони радянських людей.

Наступні вибори будуть новою 
демонстрацією морально - полі
тичної єдності радянського наро
ду, його згуртованості і відданос
ті партії Леніна — Сталіна.

А. Головко.
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З честю виконаємо завдання нової сталінської п’ятирічки
☆ ☆ ☆

24 січня відбулася нарада передовиків сільського 
господарства району. Вона обговорила питання про підсум
ки 1952 сільськогосподарського року і завдання на 1953 рік. 
Учасники наради взяли нові соціалістичні зобов'язання на 
1953 рік та прийняли договір на соціалістичне змагання з 
хліборобами Онуфріївського району.

Нижче подаємо кілька матеріалів про роботу наради.

Наші зобов’язання
З виступу бригадира тракторної бригади № 4 Олександрійської 

МТС Т. НРЮЧКОВА
У ТІСНІІЙ СПІВДРУЖНОСТІ з кол

госпниками рільничих бригад ар
тілі імені 18 ПарТКіОіНфереИЦІЇ ми 
виростили непоганий урожай: 
озимої пшениці, по 18,2 центне
ра, кукурудзи 26,5 центнера, 
прюеа 16,5 центнера, соняшника 
17,7 центнера, льону 13 цент
нері® з кожного гектара посіву.

Для одержання такого врожаю 
багато праці вклали механізатори 
бригади. На кожен 15-сильяий 
трактор вони виробили в серед
ньому по 955 гектарів м’якої 
о Ще вищі показники ма-

До нових успіхів
3 виотупу бригадира рільничої бригади радгоспу „Комінтерн14

0. СИВОКОБИЛКИ
З року в рік хлібороби нашої 

бригаДи вирощують вйсіскі вро
жаї озимої пшениці. За успіхи в 
справі землеробства Радянський 
уряд віданачи® меде двома на
городами: медаллю «За трудову 
доблесть» та орденом Леніна.

^діинулюму році трудівники 
бригади працювали з подвоєною 
енергією. Земля щедро віддячила 
за їх працю. На площі 140 гек
тарів ми зібрали по 31,4 цент
нера озимої пшениці, з кожного 
гектара.

Поступове зростання урожай
ності не випадкове, воно підви

За 400 центнерів цукрових буряків з гектара
З виступу ланкової артілі імені 18 з'їзду ВКП(б) 

Є. БАЛАЖИНСЬКОЇ
Торік наша лайка виростила 

на. закріпленій ділянці гао 329 
центнері® цукрових буряків 8 
гектара. Цього ми досягли за ра
хунок своєчасного виконання 
основних агротехнічних заході®.

Не заспокоюватись на досягнутому
Просторий зал мі'ськоіго театру 

перидовмеиий. Тут зібрались пе
редовики соціалістичного земле
робства п тваринництва. У пре
зидії кращі люди району, які 
минулого року домоглись високих 
урожаїв всіх сільськогосподарсь
ких культур і високої продук
тивності тваринництва. На почес
ному місці гості — прадста'вникяі 
хліборобів ОніуфріївіеьК'Ого райо
ну, з якими змагаються олек- 
сажрійці.

Доповідач — голова виконко
му районної Ради депутаті® тру
дящих т. Жіуравльоїв—яскравими 
цифрами і фактами розповідав 
про досягнуті успіхи в 1952 ро
ці, називає десятки імен хліборо
бів і тваринників, які з честю 
виконали свої зобов'язання.

— У минулому році, — го
ворить він, — урожай зеїрно'В'ИХ 
з кожного гектара посіву зріс 
майже на 7 центнері®, набагато 
підвищився урожай цукрових бу
ряків, соняшника, льону та ін
ших культур. Успішно виконано 

ють трактористи Андрій Щегло®, 
Іван Міщеним та інші.

Проте досягнуті результати—не 
межа. Минулого року ми мали 
можливість одержати набагато 
вищ: врожаї. Але через відсут
ність в бригаді достатньої кіль
кості причіпного інвентаря було 
втрачено кращі строки проведен
ня деяких робіт.

Цього рову механізатори 
бригади зобов’язались виростити 
не менше як по 24—25 центне
рів зернових з гектара. Ми до
кладемо всіх сил, щоб виконати 
це почесне завдання.

щується ® міру озброєння людей 
передавим агробіологічним вчен
ням. Це добре пам’ятаємо' ми і 
зимовий чає використовуємо для 
навчання.

Зваживши на наші можппяас- 
ті, я обіцяю цього року вибороти 
урюїжай озимої пшениці не 
менше 35 центнерів, а цукрових 
буряків — 500 центнері® з гек
тара.

На ці успіхи нас мобілізують 
і кличуть історичні рішення XIX 
з’їзду Комуністичної партії Ра
дянського Союзу.

У 1953 році ланка змагається 

за 400 центнері® цукрових бурЯ- 
іКІ'З. Ми Не ПОШКОДУЄМО сил, щоб 
з честю виконати це зойов'їяван* 
ня.

річний план ройвитку громадсь
кого тваринництва.

Забезпечивши дострокове ви
конання обов'язкових ігоста'вюк 
перед державою, колгоспи високо 
оплатили труд хліборобі®. Пере
важна більшість артілей видала 
на кожен трудодень по 3—4 і 
більше кілограмі® хлі'ба та по 5 
—8 карбованців грішми. 10 кол
госпів тепер мільйонери. Ці успі
хи — результат повсякденного 
піклування радянського уряду, 
Комуністичної партії і особисто 
товариша Сталіна про розвиток 
соціалістичного' сільського госпо
дарства.

В обговоренні доповіді взяли 
участь 22 товариші. Розповівши 
про досвід своєї роботи, вони ви
являли недоліки, вказували на 
те, що здобуте успіхи породили 
в деяких керівників (КОЛГОСПІВ, 
МТС і районних організацій са
мозаспокоєність і благодушність. 
Це видно з того, що в районі не 
відчувається наполегливої бо
ротьби за одержання високих

Опережимо поля 
лісосмугами

З виступу лісовода артілі 
імені Леніна (Протопопівна) 

Д. НЛОЧНА
Запровадивши передову агро

техніку, я набагато перевиконав 
завдання по виходу стандартних 
сіянці®. У переївші на гектар 
виростив 510 тисяч сіянці® дуба 
при плані 400 тисяч, на 165 ти
сяч більше плану даз також то
полі, яку вирощую черенками.

Дуб, тополі та інші дерева і 
чагарники, .висаджені в лісосму
гах, добре приживаються. І ра
дісно бачити, як поля все більше 
і більше оперізуються лісосму
гами, які скоро назавжди пере
городять шлях суховіям. В ім’я 
цього я обіцяю працювати ще 
краще, давати ще більше сіянців 
дерев.

Підвищуємо якість продуктів 
тваринництва

З виступу зоотехніка колгоспу 
імені 18 з’їзду ВКП(б)

М, ГУБИ
іВ новому п’ятирічному пла

ні велика увага приділяється під
вищенню продуктивності худоби. 
Таму слж вишукувати нові шля
хи для успішного вирішення 
цього завдання.

Торік ми на кожну фуражну 
корову надоїли по 1.836 літрі® 
молока при плано'зому завданні 
1.700. Проте випустили з поля 
зору таку важливу справу, як 
боротьба за якість продукції тва
ринництва. Так, жирність молока 
у нас ще низька — 3,78 про
цента. Коли б торік ми мали жир
ність 4 проценти, це дало б нам 
додатково понад 10 центнерів 
масла.

Зараз доярки нашого колгоспу 
розгорнули дійове соціалістичне 
змагання не лише за збільшення 
надою молока, а й за підвищення 
його жирності. Вони зобов’язали
ся цього рокіу надоїти в серед
ньому по 2.500 літрі® молока на 
фуражну корову при 4,1 про
цента жирності.

За підвищення якості продук
ції Тваринництва змагаються всі 
працівники Тваринницьких ферм 
артілі.

урожаїв у 195'3 році. В багатьох 
колгоспах ще й нині не розпоча
лись роботи по заготівлі місце
вих добрив, снігозатриманню, не 
завозяться мінеральні добрива, 
зволікається навчання на три
річних курсах майстрів сільсько
го господарства.

Повчальним буїв виступ агро
нома бурякорадгоспу «Комін
терн» т. Кастиріна. Він гостро 
критикував доповідача, викон
ком районної Ради депутатів тру
дящих, райсільгоюпввдіділ, які не 
зробили глибокого аналізу при
чин відставання окремих колгос
пів.

— У колгоспах району, —го
ворить він, — незадовільно ос
воюється травопільна система 
землеробства, а з цим по суті 
примирились. В артілі імені Пет- 
рО'Вського, де головою агроном 
т. Теличко, за. два роки не спро
моглися посіяти жодного гектара 
багаторічних чи однорічних трав. 
Не дивно, що урожай тут збира

Безрозсадний метод 
вирощування помідорів 

З виступу бригадира городньої бригади артілі імені Енгельса 
Н. ЛОГВИНА

Кілька десятків років я зай
маюсь вирощуванням овочів. Ос
таннім часам велику увагу при
діляю гартуванню насіння і роз
сади помідор. Це сприяє 'ВИТРИМ
ЦІ рослинами заморозків, скоро
чує вегетаційний період.

Процес гартування полягає їв 
тривалому впливі на насіння 
змінних температур — тепла і 
холоду, що змупгув рослини при- 
стюсовіуватвсь до різних умов.

Крім вирощення розсади, за
гартованим насінням минулого 
року я посадив 3,6 гектара помі
дор сорту «Піонер» безрозсадним 
способом.

Агротехніка вирощування по
мідор безрозсадним способом ні
чим не відрізняється вад агротех
ніки, де помідори вирощуються з 
роасади. УЦобрення, боротьба за 
нагромадження в грунті вологи, 
старанний догляд, поливка » за
сушливі дні — ось що вирішу® а 
основному .високий урожай Ово
чі®.

Вірменська РСР. За високі врожаї пшениці ланковий кол
госпу села Бандураван Сисианського району Г. Баласанян удос
тоєний звання Героя Соціалістичної Праці. Тов. Баласанян успіш- 
но вчиться на 3-му курсі Єреванського зооветеринарного інститу
ту; він поєднує відмінне навчання з партійною і громадською 

£ роботою.
На знімку: Г. Баласанян проводить бесіду з молодими 

комуністами.
Фото А. Невежина. Прескліше ТАРС.

ють небагатої нижчий, ніж там, 
де ОСВОЄНІ СІїВОЙМІНИ.

На серйозні недоліки, що ма
ють місце в колгоспах району, 
вказали представники Онуфріїв
ського району — завідуючий 
райкільгоспвідділюм т. Рєзнік та 
голова артілі імені Ватутіва то®. 
Біляве.

— Ми визнаємо, — сказав 
т. Рєзнік, — що трудівники 
Олександрійського району вий
шли переможцями в соціалістич
ному змаганні з Онуфріївнами. 
Про це розповідають підсумки 
року. У вас вирощено кращі вро
жаї, одержаної вищу продуктив
ність худоби. Проте зараз в Олек
сандрійському районі не відчу
вається боротьби за урожай 
1953 року. Добрив, наприклад, з 
плану 50.000 тонн в поле .виве
зено' лише 2.500 тонн. З цієї 
кількості половина заготовле
на в колгоспі імені Сталіна, 
БанДурівської сільради, решта 
колгоспі®, як видно, добрив не 
заготовляють.

— У нас є чимало колгоспі®, 
— розповів у своєму 'Виступі го
ловний зоотехнік райсільгос'пжд-

Провізши ці роботи, ми забез
печили на гектарі по 23 тисячі 
кущів рослин. Своєчасно зібрав
ши врожай, одержали по 350 
центнерів помідор з кожного гек
тара. Трохи вищий урожай був 
на площі, де висаджувалась роз
сада, але це пояснюється кращи
ми умовами зволоження.

Сівба помідор загартованим 
насінням і безрозсадним методом 
набагато' полегшує їх вирощу
вання. Рекомендую 'всім городни
кам запровадити вирощування 
помідорі® безрозсадним методам 
у своїх колгоспах.

Хочу сказати, що городництво' 
— це важлива галузь сільсько
господарського виробництва, во
на дає населенню ціни: продукти 
харчування, а колгоспам—великі 
доходи. Торік, наприклад, наш 
колгосп одержав від. городництва 
400.000 карбованці® доходу.

Наступного року я буду боро
тись за ще вищі врожаї, за ще 
більші доходи 'від городництва.

ділу т. Тітенський, — які ус
пішно розвивають громадське 
тваринництво і підвищують його 
продуктивність. Однак по району 
продуктивність худоби ще низь
ка. Гірше того, вона навіть ниж
ча, ніж у 1951 р. Ми не навчи
лись ще вести боротьбу за продук
тивність. Керівники колгоспів не 
створюють кормової бази. Лише 
в Окремих господарствах району 
освоєна кормова сівойміна. Між 
тим кожному відомо, що без дос
татку корміїв нічого' і думати про 
серйозне підвищення продуктив
ності худоби. Треба також вести 
рішучу боротьбу з яловістю ко
рів та з хворобами тварин.

Багато критичних зауважень 
висловлено на адресу керівників 
МТС, які ще не завжди своєчасно 
і якісно виконують договори з 
колгоспами.

Нарада передовиків району 
пройшла під знаком розгорнутої 
критики, під. знаком боротьби в 
парадністю, самозаспокоєнням іі 
благодушністю.

В, Смоляр.
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Л и е ти^ д о р е д акції

Батьківське спасибі
(Піклування Комуністичної пар

тії і Радянського граду про на
ших дітей ми, батьки, 'вадчуіваемо 
щоденно. Всі умом створені їм 
длія навчання і культурного рюз- 
‘витку. До> їх послуїг ШКОЛИ І 'ВИ
ЩІ учйдаі заклади. Кожен з них 
може обрати собі іулюблену спе- 
ціаїльність.

В гірничолрюмислоївюміу ,чили- 
щі Олексавдрії навчається мій 
син. Він набуває спеціальність 
машиніста екскаватора.

Недавні» мені рав'.'м з іншими

Кращий токар МТС
Тій. Кравченко — кращий то

кар Олежсаінй'рійсьиоа МТС. Він 
не лише домагається щоденного 
перевиконання норм .виробітку— 
З-ПІІД його рук виходить продук
ція тільки вадімінної якості.

'Одного раау їв йото веірстаті 
вийшов із лату шпиндель. Для 
виготовлення цієї складаої Дета

Недбайливий листоноша
мені тяжко щодня хо дити в Алеїіа-іВ Вандудківіському відділенні 

даїяжу (начальник т. Суслов) 
-працює листоношею т. Третяк 0. 
ОбюліупОДіує громадян вона -дуже 
погано. Коресіпонденддіія для тру
дящих пролежує їв неї по три і 
більше днів. Такий етан Третяк 
пояснює «перевантаженістю».

Не раз, одержуючи за кілька 
днів газети, колгоспники чують 
з іуст Третяк таке: «Читайте 'всі 
газети зразу. Бо> -ви ж знаєте, що

Байдужі керівники
Тисячі тоїнн цінної сировини 

лежить -на Олександрійському 
буржопуикті. Відвантаження її 
на цукрові заводи організоване 
здрай незадовільно. Часті тут ви
падки, коли вагани, подані під 
вантаження, простоюють багато 
ч-айу через відсутність вантаж
ників, а працівників бурякопунк- 
ту зовсім ие пурбіує т-е, що цук

батьками довелось побувати 'В 
іучплищі. Тут ми на власні очі 
переконались, в яких хороших 
іумгізак живуть і навчаються на
ші піти. Дирекція і майстри учи
лища докладають всіх зусиль, 
щоб наїзчитп кожного юнака і 
дівчину любимій професії.

За світлі" і щасливу юність 
наших дітей сердечне батькіів- 

[ ське спасибі радному і любимому 
Посифу Вігсаріонювичіу Сталіну.

Я. Спиця, 
житель станції Пантаїївка.

лі потрібно було завантажити ін
ший більш окладний токарний 
іворстат. Та млідчений токар 
вирішив виготовити деталь на 

І своєму. Через деякий час він впо
рався з цією роботою і верстат 
знову став- до ладу.

Ф. Нечипоренно, 
зав. майстернею МТС.

ки до (БаїМдіурі'віки».
Часто Третяк, щоб не перезан- 

таїжіуз-аїти себе, листи вручає не 
сама адресату, а переїдає через 
сторонніх, що призводить .до 
втрати їх.

На наші неодноразові «карги 
про ддюігану роботу листоноші 

і т. Суслов не звертає іуїзаги.
Г. Петренко, 

житель селища Дружба, 
Бавдуріївської сільради.

розі бурякдд десятками тонн псу
ються.

Як «гор®ні спостерігачі -див
ляться на загибель цукрової си
ровини, не вживаючи дійових 
заходів для відвантаження її -на 
заївОДи, і керівники бурякоібази 
(директор т. Кизіль).

Г. Узлов, 
житель міста- Олек/еанідрії.

Олександрії — 
музичну школу

Серед молодії напіОіГО міста є ба
гато обдарованих юнаків і .дівчат. 
Але для розвитку і вдосконален- 

' ня народник талантів у нас не 
і створено- неоібхлдних умов.

Давно вже назріла потреба у 
-вугільній Олександрії відкрити 
музичиу школу.

Виконкому міської Ради д-епу- 
I татів трудящих необхіїдао пору

шити питання про організацію 
І міугзичної школи в нашому місті 
І перед обласними організаціями.

М. Лашкул,
учитель.

Спочатку собі]
і своєму приятелеві,..

! Для червоного кутка цагельно- 
I то заїзоду № 1 виписано журна

ли «Юаісіник» і «Перець». Тільки 
ці журнали рідко- коли потрап
ляють сюди. Головний інженер 

і заводу т. Стельзага забирає їх 
і спочатку собі, а потім передає 

своєму приятелю т. Динамосіу.

Почитавши їх, Динамов віддає 
журнали своїм дітям подивитись 
малюнки і лише після цього, ро
зірвані .на клаптики, журнали 
петертаються до червоного кутка.

Д. Дмитрієв.

На вокзалі потрібний 
книжковий кіоск

іВ приміщенні вокзалу заліз
ничної станції Олександрія кож
ного дня пере-буж багато паса
жирів.

Вичікуючи иоїада, трудящі ба
жають -купити і почитати газету 
чи внижіюу, але відділ «Союзпе- 
чать» Олексанірійсьш контори 
з'з'яжу досі не спромігся орга
нізувати книжкоївого кіоску.

Д. Авраменно.

На Всекитайських спортивних змаганнях залізничників в 
Шанхаї виступали колективи художньої самодіяльності.

На знімку: національний танець народності І у виконанні 
учасників самодіяльності.

Фото Китайського фотоагентства.
Прескліше ТАРС.

Нова американська провокація
ПЕКІН. • (ТАРС). Кореспондент 

агентства Сіньхуа передає з Мук
дена:

Ввечері 12 січня китайськими 
народними військово-повітряними 
силами був збитий американський 
літак типу „ВВ-29". коли він вторг- 
ся в повітряний простір над Пів
нічно-Східним Китаєм. Більша ча
стина екіпажу була взята в полон.

Цей американський літак під
нявся з аеродрому Йокота (Япо
нія) 12 січня о 17 г. ЗО хв. і о 
21 г. 15 хв. вторгся в повітряний 
простір Китаю з боку району 
Аньдуна.

Частини китайських військово- 
повітряних сил негайно перехо
пили його, і поблизу залізничної 
станції Улунпей, за 15 км на пів
нічний захід від Аньдуна, літак 
був збитий.

Номер цього літака „ВВ-29" — 
44—62217. Як показали полонені, 
цей літак є переустаткованим 
бомбардувальником „В-29", вико
ристовуваним для оперативної 
розвідки, скидання шпигунів і для 
здійснення зв'язку. Раніше літак 
був у складі 581-го авіаполку 
зв'язку американського 13-го авіа
з'єднання. В грудні 1952 р. він 
був перекинутий на аеродром 
Йокота в Японії і доданий 91-й 
ескадрильї оперативної розвідки. 
Головними цілями 581-го авіапол
ку є: здійснення зв'язку і ведення 
психологічної війни.

Коли літак був підбитий, 14 чо
ловік, які були на борту літака, 
стрибнули з парашутами. 11 з них 
були взяті в полон, а троє розби
лися насмерть. Серед полонених 

командир 581-го авіаполку амери
канського 13-го авіаз'єднання пол
ковник Джон Нокс Арнольд-мо- 
лодший. особистий номер 1212А, 
начальник льотної і бойової під
готовки 91-ї ескадрильї оператив
ної розвідки майор Уільям ,^Еа- 
умер. особистий номер А 
капітан Юджін Джон Іваді, осо
бистий номер А 0825008.

Крім вторгнення цього амери
канського літака „ВВ-29**, зробле
ного із злочинними цілями страте
гічного характеру, американські 
літаки в Кореї за останні 2 місяці 
багато раз вторгались у повітря
ний простір Північно-Східного 
Китаю, а 28 листопада, 8 і 13 
грудня 1952 року бомбардували 
міста, де було вбито і поранено 
багато жителГЗ.

Американські агресори, гово
риться в повідомленні кореспон
дента агентства Сіньхуа, повіійро 
порушують повітряні кордониКи- 
таю, піддаючи вбивствам і пора
ненням китайське населення, і від
крито посилають свої літаки для 
ведення злочинної воєнної розвід
ки в Північно-Східному Китаї. 
Уламки літака „ВВ-29", збитого в 
Аньдуні, і захоплений в полон 
персонал американських військо
во-повітряних сил є незаперечни
ми доказами злочину американців 
—порушення ними китайських по
вітряних кордонів і їх активної 
підготовки до розширення корей
ської війни. Китайський народ не 
може терпіти такі дії. Американ
ські агресори повинні нести всю 

і відповідальність за наслідки своєї 
злочинної діяльності.

МІЖНАРОДНИЙ ОГЛЯД
По шляху фашизації Італії
21 січня реакційна більшість 

італійського парламенту затверди
ла антидемократичний законо
проект про зміну виборчої систе
ми. Тим самим правлячі кола Іта
лії оголосили відкритий похід про
ти республіканської конституції, 
проти демократичних свобод, за
войованих трудящими в боротьбі 
з фашизмом.

За колишньою виборчою систе
мою кожна партія, яка виставила 
своїх кандидатів у депутати, одер
жувала депутатські місця в пар
ламенті у відповідності з числом 
поданих за неї голосів. Якщо, на
приклад, яка-небудь партія на ви
борах одержала 25 процентів всіх 
голосів, то відповідно вона і в 
парламенті одержує четверту час
тину депутатських мандатів. За 
новим же законопроектом запро
ваджується так звана мажоритар
на система. При цій системі коли 
яка-небудь партія або блок пар
тій, що виставили єдиний список 
кандидатів у депутати, набере на 
виборах хоча б на один голос 
більше 50 процентів голосів, то 
вона одержує 65 процентів депу
татських місць у парламенті. Реш
та ж партій, якщо вони навіть 
наберуть, наприклад, 49,9 процен
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та голосів, все ж одержать у пар
ламенті лише 35 процентів місць. 

Правляча християнсько-демо
кратична партія, що має більшість 
у парламенті, своєю антинаціо
нальною, проамериканською полі
тикою дедалі більше втрачає 
вплив у народі. Тим часом відо
мо, що весною мають відбутися 
нові вибори до парламенту. Щоб 
уникнути поразки на цих вибо
рах, вона уклала союз з усіма 
реакційними партіями—виступити 
разом з єдиним списком кандида
тів у депутати, а для завоювання 
більшості депутатських місць вда- 

I лась до антидемократичного трю
ку з „реформою" виборчої систе
ми. Отже, законопроект спрямо
ваний на те, щоб вижити з парла
менту справжніх представників 
народу, якими є депутати лівих 
партій і насамперед комуністичної 
партії.

Демократична італійська преса 
заявляє, що цей закон, створений 
за указкою з Вашингтона, має 
фашистський характер. Варто ува
ги, що подібний же законопроект 
в Італії був прийнятий перед ви
борами в 1924 році. Він дав тоді 
можливість Муссоліні забезпечити 
за своєю фашистською партією 
більшість у парламенті.

Трудящі Італії рішуче протес

тують проти наступу реакції на 
їх конституційні права. Боротьба 
проти фашистського закону про 
зміну виборчої системи набула 

, справді всенародного характеру.
По всій країні прокочується мо
гутня хвиля страйків і демонстра
цій. З усіх кінців Італії в Рим 
в'їхали делегації трудящих, щоб 

[ поставити перед парламентом ви
могу про відхилення реакційного 

і законопроекту.
На основі боротьби проти „ре- 

; форми" виборчої системи скла- 
| дається єдиний фронт італійських 
і патріотів, сповнених рішимості 
| захищати свої демократичні сво- 
і боди. Цю рішимість висловив 
1 Пальміро Тольятті в своєму вис

тупі в парламенті 17 січня. „Ви, 
| —сказав він, звертаючись до уря

ду,—можете збільшувати страж
дання народу, але ніколи не змо
жете перешкодити рухові народу 
по шляху завоювання своєї сво
боди, по шляху приходу до влади 
і використання цієї влади в інте
ресах значної більшості грома
дян".

...Новий законопроект набере 
сили закону лише після затверд
ження його сенатом.

Зубожіння американських 
фермерів

Гонка озброєнь лягає великим 
тягарем на плечі трудового наро
ду Сполучених Штатів, в тому 

| числі і фермерів. Роздування 
| воєнного виробництва, мілітариза- 
1 ція країни неминуче ведуть до 

наростання кризисних явищваме- 
I риканському сільському госпо

дарстві. Становище дрібних і се
редніх фермерів, які становлять 

і1 більшість сільського населення 
США, рік у рік різко погіршує
ться.

В погоні за максимальними при- 
' бутками великі капіталісти бук- 
I вально грабують фермерів. Як по

відомлялося в пресі, торговельні 
компанії продають молоко і мо
лочні продукти в 4—5 раз дорож
че порівняно з тим, що вони пла
тять фермерам; роздрібна ціна 
хліба вища закупочної ціни пше
ниці в 6 раз і т. д. В результаті 
прибутки фермерських господар
ств падають і злидні стають су
путником дедалі більшого числа 

І землеробів. У 1952 році, вказує 
І бюлетень „Фектс фор фермере", 

прибуток американських фермерів 
і був „найнижчим за останнє деся- 
[ тиріччя". Навіть за офіціальними 

даними, 81 процент фермерів 
одержує на стільки низькі при- 

| бутки, що не можуть задовольни
ти свої найнаеушніші потреби.

Проте і із мізерних прибутків 
фермера, як відмічає газета „Мо
нітор", залишається йому не біль
ше половини. Друга половина йде 

І на податки, які порівняно з до

воєнним періодом зросли більш 
| як у 12 раз, а також на виплату 
І заборгованості банкам. За офіці

альними даними, борг фермерів 
досяг в 1952 році 14 мільярдів 

| доларів, тобто зріс з 1945 року 
майже в два рази!

Кабальна залежність дрібних і 
І середніх фермерів від земельних 

і фінансових магнатів дедалі біль- 
, ше посилюється. За визнанням 

одного американського економіс
та, нинішній фермер „зведений до 
становища, що нагадує стан крі
паків". Загроза розорення постій- 

I но стоїть біля порога житла зем
лероба. Більше 100 тисяч ферме
рів щороку зазнають банкротства, 
поповнюючи армію безробітних.

На горі і стражданнях трудово
го фермерства будують своє бла
гополуччя великі сільськогоспо
дарські компанії. Проте обезземе
лення дрібних і середніх фермерів 
набуває дедалі гострішого харак
теру. За даними преси, тільки з 
1940 по 1950 рік у США було 
зігнано з землі близько 7 мільйо
нів чоловік.

Така доля землеробів у США.

В. Харьков.

Редактор Г. ЛОЗОВИЙ.
Зам. № 12. Т. 5.00(1"
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22 лютого 1953 року — день 
виборів до місцевих Рад депутатів 

трудящих Української РСР.

Повсякденно здійснювати У Комітеті по міжнародних Сталінських преміях 
„За зміцнення миру між народами“

перевірку виконання
ГОЛОДИОЮ іумвзою іуІСіПІШНОіГО 

іідаріїшення завдань, які стоять 
пе,рец керівними партійними а 
радянськими оргаїніиаціями, є пе
ревірка івиаонаінмя рішень 'ви
щих органів і спюїх власник.

«іКерувати це ще не значить 
писати резолюції і розсилати ди
рективи, — "Івчить нас товариш 
Сталін. — Керувати це значить 
перевіряти 'виконання дефек
ти!»...».

і Здійснюючи .вказівки .великого 
’ лавиця, рад партійних і рОДяись- 
Ь<ігх організацій міста, і 'району 
ЛмАють ® цьому напрямку певні 
*зрушеяяя. Приймаючи рішення 

.і в бда-жоїіх» питання, вони до- 
/ магаютьюя йото оперативної пе- 
• ревірки, доводять почату стирану 

до кінця. Поліпшили контроль за
- виконанням прийнятих, поста- 

нов партійні організації^ буїді- 
|ГС' ємного іуіпрашіиня Диміюрів- 
|Н°2х.ого тресту, де секретами 
■^мгбюро т. Гейко, Байдаюівсь* 
Рр.% брикетної фабрики, шахти 
Г № 2-3.

V На жаль, ще далеко не .всюди 
приділяють цьому ‘важливому 
питанню належну увагу. В ба
гатьох вппапках перевірка, вико
нання ®ідс.уп®я. Нерідко прий
маються хороші рішення, але в 
життя вони не перетворюються. 
Можіна. зустрітись з фактами, ко
ли подекуди діють за принципом 
«підписано і геть з плечей». На 
тами шлях став, зокрема, сек
ретар' парторганізації будівель
ного управліши Диімитріївсукого 
тресту т. Ковальчук. З часу 
звітно - виборних зборів тут об
говорили 20 питань. Але жодно
го разу не іюіцікавмлиісіь, як же 
викошуються іупавалені по них 
постановки. Через відсутність кон
тролю за .виконанням власних 
рішень справи на будівництві: не 
тільки не поліпшились, а, нав
паки, погіршали. Дав себе взна
ки погана організація праці ро
бітник і®, нейаМюсальне викорис
тання механізмів, занедбаність 
агітаційно - масової роботи на 
дільницях. Госдюдйфники, -те і 
раніше, не енстіупають перед тру
дящими з лекціями і двповадями, 
не чути голоісу агітаторів. Ба
гато трудящих не ознайомлені з 
матеріалами XIX з'їзд партії.

Приймають рішення і зразу ж 
забувають про них в парторга- 
яізащіїї кінного’ заводу. Чому? А 
тому, що секретар парторганіза^ 
ції т. Щербина займається не 
партійною роботою, а підмінює

Новобудови Сталінграда
В Кіровськоміу районі Сталін- 

граДа відбулось урочисте від
криття Будинку культури. Ноіві 
Будинки культури споруджують
ся зараз у селищі металургів і 
селищі Волзькому. В .п’ятій п’я
тирічці у місті буде споруджено 

господарників. Агітаційно - ма
та робота ж неребіуває тут на 
дуже низькому рівні.

іАібо взяти такий факт. Учас
ники партійних і профспілкових 
активі» і нарад не рай звертали 
увалу на незадовільне керівниц
тво райкомом проіфісіиіліки 'вугіль
ників з боюу голови т. Чабанен
ка. Про' це писала і міська та 
районна газета. Але працівники 
к'дділу партійних, комсомольсь
ких і профспілкових оргаїнііізащій 
міськкому партії, його завідую
чий т. Петросоїа мало вникали ю 
роботу райкому профспілки ву
гільників, не перевіряли, як же 
т. Чабаненкої вииржіяе; вияв
лені недоліки. В іревультапі цього 
він скотимся до канцелярських 
методі® керівництва, за паїпірця- 
ми не .бачив живих людей, лю су
ті справи відірвався від мас. 'Гоїв. 
Чабаненко став на шлях ігнору
вання критики преси.

Подекуди в організаціях не 
дабиїзаються дійоївості своїх рі
шень і внаслідок їх невиконан
ня ухвалюють нові. Це. можна 
спостерігати, зокрема, у виконко
мі районної Ради депутаті» тру
дящих. Кілька разів протягом 
минулого року обгоїведрюїзалось 
питання про шляхове будівниц
тво, але всі визначенії строки ро
біт зривались. І це тому, що пра
цівники івиїюоноіму не подбали 
про зайвинечеиня жлеввиого кон
тролю.

іНерідко прийняті рішення 
доводяться .цо- виконавців з за- 
пйнежям на 10—45 днів, що 
теж 'ПРИЗВОДИТЬ до зриву стро- 
КЇЗ.

Товариш Сталін вчить: «Добре 
поставлена перевіірка — це той 
иражактар, який цюиомагав ос- 
ютлювати стан роботи апарату » 
усякий час і вйзодити на еївіт 
божий бюрократів і канцелярис- 
ті®. Можна з певністю сказати, 
що. дев’ять десятих наших иро- 
ріх І проривів ПОЯСНЮЄТЬСЯ В'ІІД- 
еутністю правильно поставленої 
перевірки виконанім. Не може 
бути сумніву, що при наявності 
такої перевірки виконання про- 
ріхи і прориви були б наїпеївіно 
попереджені».

Отже, систематична перевірка 
виконання — єдино правиль
ний метод комуністичного керів
ництва.. ТІЛЬКИ 'іі’ОІІЮЯВД’ЄННПМ 
здійсненням цього метоіду мож
на прискорити наш рух вперед 
ПО ШЛЯХІУ 'ВІД соціалізму до ко
мунізму .

десять кінотеатрів, будинок Му
зею оборони Царицина —Сталін- 
града імені Й. В. Сталіна, буди
нок преси, будинок обласної біб
ліотеки, планетарій і десятки ін
ших закладів.

(ТА'РС),

Вручення міжнародної Сталінської премії 
радянському письменникові Іллі Еренбургу

27 січня ц. р. відбулося вру
чення міжнародної Сталінської 
премії «За зміцнення миру між 
народами» видатному радянсько
му письменникові, відомому бор
цеві за мир Іллі Е'ренйургу. В 
Свердловсьжому залі Кремля, де 
іадбіувалось вручення, були при
сутні визначні радянські пись
менники, 'вчені, діячі мистецт
ва, представники профспілок, 
працівники радянської преси.

Присутні тепло зустріли І. Г. 
Оренбурга.

Після оголошення постанови 
Комітету вод 20 грудня 1952 
року голова Комітету по міжна
родних Сталінських преміях ака

27 січня в Києві в сесйноміу . 
за.гі Веірхозної Ради Української 
РСР відкрився XV з’їзд Ленін
ської Комуністичної Спілки Мо
лоді України.

З усіх кінців республіки зіб
рались сюди делегати с.іаївіноіго 
кодаїїмвльсиюото племені —кра
щі пір'едста':лиіки молоді Радян
ської України прославлені шах
тарі і металурги, стахаїнюиці 
фабрик і заводіїв, бу(ііівіники Ка
ховської Г.ЕС і Піодежо-Уікраїн- 
ісіькоіго каналу, машинобудівники 
Харкова і лісоруби Закарпаття, ' 
МОЛОДІ щрудіївники кодгостгних 
ПО'ЛІІ®.

Ложі для гостей заповнили 
депутати Верховної Ради СРСР, 
Верховної Ради У.РСІР, міністри 
Уюрашнськійї РСР, стахановці ки
ївських ПІДПриіЄіМСТВ, .вчені, дія
чі науки, .іітеїратури і мистец
тва.

В’ївд ведаривас секретар Цен
трального Комітету ЛКСМ Укра
їни тоіз. Г. Г. ІИевадь. 

Фото М. Фінікова. Прескліше ТАРС.

г Соціалістична промисловість ос
нащує великі будови комунізму 
найпередовішою технікою.

На знімку — автоматизований 
бетонний завод, який недавно 
став до ладу на будівництві Куй- 
бишевської гідроелектростанції. 
Він споруджений з врахуванням 
останніх досягнень вітчизняної на
уки і техніки. Дозування різних 
матеріалів (цемент, гравій, пісок) 
і приготування бетону провадить
ся автоматично. Щоб включити в 
дію механізми заводу, оператору 
достатньо натиснути кнопку. На 
добу підприємство видає дві ти
сячі кубометрів бетону. Для виго
товлення такої кількості бетону 
ручним способом потрібно було б 
1.500 робітників, а автоматизова
ний завод обслужує лише 10 чо
ловік за зміну.

демік Скобельним в теплих сло
нах омрактеризуїва® роль І. 
Вренбурга 'в бо ротьбі н а родії» за 
справу миру і вручив йому ди

плом і золоту медаль з йобра- 
женням Й. В. Сталіна.

Лауреата вітали від імені Ра
дянського комітету захисту миру 
N. С. Тихоню®, 'від імені радян
ських письменників 0. 0. Оур- 
коа, від радянських жінок —ін
женер 1 Мюйюоївеькото держав
ного підшипникового заводу іме
ні Л. N. Еагановича 3. П. Ма
рлі ту,ці на, від радянської молоді 
— студент Моюкювсьюто. дер
жавного іуніївіерситету ім. N. В.

XV з’їзд ЛКСМ України
і До іпрезиіії одностайно оби

раються товариші: Л. Г. Мель- 
■никоїв, Д. С. Корютченко’, 0. 1. 
Кириченко, М. С. Гречуха, сек
ретар ЦК ВЛКСМ то®. 0. N. Ше- 
лапііїн, І. Д. Наїзаіріеико’, секретар 
Київського обкому КіП України 
тов. Г. 6. Гришида, секретарі ЦК 
.ІКіСМУ Г. Г. ІПеїводь, Б. С. Шіуль- 
жеико, В. І. Діроедеінюо, Л. В. 
Гладка, Л. К. Шейірив, лаіпкоіеа, 
Герой Соціалістичної Праці М. Г. 
іВдалюк, письменник, лауреат 
Сталінської премії 0. Т. Гончар, 
данічі Герой РаїдяніськоіГО’ Союзу 
0. М. Про'хюроіз, поет аікаїгемік 
іП. Г. Тичина, сталйа'р Дніпро- 
ІіЗеїржіиінськоіго заводу ім. Дзер- 
.жиніського В. В. Канаїрейкин, 
машинжт щуігільното комбайна., 
лауреат Сталінської премії Ю. К. 
Стаїродубцев та інші.

З винятковим піднесенням, 
під бурхливі, довго не стихаючі 
оплески делегати з’їізду обира
ють почесним головою з’їзду 

,вождя иаіроців Йюісифа Ійссаріо- 
новича Сталіна. Кілька хвилин 
триває; захоплена овація на честь |

Ломоносюва В. Н. Кириченко.

З яскравою піроімюівіото виступи» 
заступник голови Комітету по 
міжнародних Сталінських премі
ях французький письменник 
Луї Аїрами, від імені діячів 
культури Німеччини лауреата " -. 
вітала Анна Зеїгерс. З привітан
ням виступив також гостюючий 
в ОРСР колумбійський письмен

ник Хорхе Саламеа.

Потім з промовою - відлові 

дю, яку присутні вислухали 
■великою увагою, вислупив Ьі 

Ереибуріг.

(ТАРС).

тоїдариша Сталіна. З кінця ® кі
нець залу несуться вигуки: 
«Великому Сталіну —і'УЩгі'»? 
«ТоваришОДі Сталіну слава!»,
«Центральному Комітету Кому
ністичної партії — ура!».

З’їзд одностайно затаерджув 
такий порядок денний:

1. Звіт ЦК ЙОМУ.

2. Звіт Центральної ревізій
ної КЮІМІІСІЇ.

3. Вибори:
а.) Ценщральнога Комітету 

ЛКіОМУ;
б) Центральної рввііізійної ко

місії ЛКСМУ.

Зі звітною допоізіївдю Цеїч- 
тральноіго Комітеїу ЛКСМУ вис
тупив секретар ЦК ЛКСМ Ук
раїни то:в. Г. Г. Шекель, з допо
віддю Центральної ревізійноії ко
місії — то®. І. 0. Фоль'е.а.рочнінї.

іНа допсівіїдіі розгорнулись де
бати.

З’їізц продоївіжуе свою роботу.

(РАТАУ).
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Кандидати сталінського блоку 
комуністів і безпартійних

Реєстрація кандидатів у депутати Кіровоградської 
обласної Ради депутатів трудящих

Більше уваги роботі агітаторів

іНл підставі Положення про 
вибори до місцЛйх Рад Окруж
ні виборчі комісії ПО' 'виборах до 
Кіровоградської обласної Ради 
депутатів трудящих зареестріу- 
івали кандидатами в депутати 
обласної Ради:

Олійниченко Раїсу Іванівну 

—' машиніста молота Олексан

дрійського рударемоінтноіго за
лощу — по Олексанірійському 
вибшрчому округу Аг 47,

Реєстрація кандидатів у депутати 
Олександрійської районної Ради депутатів трудящих

і На підіетаїві Положення .про
І вибори до місцевих Рад Окружні
І виборча к'йміїсіії пЮ' виборах до
І Оле.к’саінідргйськот районної Ради
1 депутаті® трудящих за реєстру- 
В папи кандидатами в, депутати
■ районної Ради:
■ Тютенка Карній Ііваїноівича — 
В даідіуючото районним віїнділом 
В ірОіГН'ОЇ сивіти — по Косівсь- 
В му виборчому округу Аг 1.
Г . Явлену Микиту Васильовича 
В іригаїдиіра. тракторної (бригади 
В істіїжької МТС — по Ко-
В кому виборчоміу округу А?2.
В на Максима. іИрокоповича
В >і‘г;тира Коріїстіївської МТС

%В Костянтиничжому онру-

, А
^^''Нулїшснко Марію Захарівну

— агронома - лтеомеліиратора 
Олекісанцрійськоіго райсйіьгосп- 
віддіиіу ;— по' Костянтинівіському 
виборчому скруту Аг 4.

Гриценка Сергія Антоновича,
— заступника голови викойкому 
районної Раїдй депутатів трудя
щих — по. Лікарі'вському (вибор
чому окруїпу Аг 5.

Рибака Михайла Дементійови- 
ча. — секретаря Олександрійсь
кого РК КіП України по Лікарів- 
ському виборчому округу А? 6.

Іванову Степаїнвду Іванівну— 
інспектора охорони материнства 

дитинства райвдоіроізівідід'іиу 
по Нщютарському виборчому ок
ругу Аг 7.

Бондаренка Івана Арсентійо- 
.вича —■ завідуючого . районним 
сііддадом сільського тослюїдарстеа
— по1 Недогарському виборчому 
округу А» 8.

Кислицю Федора Матвійоїзича
— закошуючого райфіявід'дійом—

Луценка Нивиїфора Харитоно- 
дича — гоїлоізу виконкому Олек
сандрійської міської Ради — по 
Олександрійському виборчому ск
руту А® 48,

Сичова Сергія Трохимовина— 
наваловідбійника шахти 2—З 
«Олександрійська» — по Олек
сандрійському виборчому окіру- 
гу Аг 4'9,

Самохвалова Іллю Тихайоївича 
— го.тоївного енергетика відваль
ного мосту Байдакііївіського віуг- 
лерювріиу — по Олександрійсько
му виборчому окруїпу Аг 50, 

і по Ясиноватському виборчому
І округу А? 9.

Буйнова Григорія Климовича 
—голоіву іколтоіеіиу імені Сталіна, 
Бандуріївіськюї сільської Ради, — 
по Баїнітдавіському виборчому 
округу Аг 10.

Очеретька Івана Даниловича— 
паївііду нічого районним' шляховим 
віїдіділом — іго Бандурівському 

і виборчому окруїпу А» 11.
Нікітіна йнгена Наштімча — 

| директора бурякорадгоспу «Ко
мінтерн», Олександрійського ра
йону, — по Моровіїзіському ш- 

I борному окріуну Аг 12.
Сеймука Ваісиля Олексійовича

і ■— прокурора Олександрійського 
! району — по МороізііІвсьїК'Оміу ви

борчому о,кругу Аг ІЗ.
Клочко Меданії» Лук'яніиніу— 

ланкову колгоспу імені Леніна, 
Прютоіпоігіаської сільської Ради, 

і — іго йротоиоіпівісьїкому вибоїр- 
і чому округу Аг 14.

Мележик Марію блисіївніу — 
молодшу стрілоїчнищю станції 
Корииибзка — по Протимишвсь- 
ксму 'виборчому округу Аг 15.

Щербину Зинаїду Михайлівну 
— учительку Прогонок іиеької 
СІП — по Протонопівському ви
борчому округу Аг 16.

Павлюк Віру Ілларіонівну — 
доярку канміжу. імені 18 з'їзду 
іВКІМб), Войнівеької сільської 
Ради, — по Войнівському ви
борчому округу Аг 17.

Журавльова Олександра Олек
сандровича. — голоігіу виконкому 
Олександрійської райради депу
татів трудящих — пй Войїнівсь- 
адміу виборчоміу ■ округу Аг 18.

Сухіну Галину Михайлівну — 
учительку Березівської семиріч

Артюшенко Ніну Якоізлівиу— 
тоілоївіу іпланоївої комісії облви
конкому — по Бойківському 
виборчому округу А? 51,

Клочко Меоанію Л'ук’янівну 
—ланкову колгоіеіпу імені Леніна 
— по Протопопітському вибор
чому «кругу А® 52,

Тарнавського Мирослава. Ан
тоновича — директора раїдігоспу 
«Більшовик» — по Щаісіливсь- 
ікону виборчому округу Аг 75.

ної ніколи, Береїзіївської сільської 
Ради, — по Березівсьіиму ви
борчому скруту Аг 19.

Жежерю Василя Юхимовича— 
голосу колгоспу імен? Вороши- 
лова, Воро.ши.тавіеької сільської 
Ради, — по Вюрюїшпловіськюміу 
мборчому округу Аг 20.

Емеліна Івана Луїкіича — сек
ретаря Олександрійського РіК К1І 
України — но Воріипилаївському 
'виборчому. скруту Аг 21.

Попова Михайла Ожнасовича
— завідуючого Дівіочепільсммм 
сільським клубом, ДІ'ВОЧеіНІЛЬСЬ- 
кої сільської Ради, — по Ді®о- 
челільському .виборчому округу 
Аг 22.

Шевченно Марію Іванівну — 
бригадира городньої бригади (кол
госпу Імені 18 партконференції, 
Нозоілилип'ївісьїкої сільської Ради, 

.— по Ноізшилипіиському івнбор- 
чо'Міу округу Аг 23.

Бугрів Аіиатоілі'я Івановича — 
(комбайнера. Олшсаадрійісккюї іМТС
— по Но'В'оаіилипіївсіжоМ'у вибор
чому округу Аг 24.

Шульгу Ольгу Гіур’ївду — 
секретаря виконкому Олеюсан- 
ідрійської райради депутатів 
трудящих — по Звенигородсько
му виборчому округу А® 25.

Філоненна Івана Евтіхійоївича 
—заійдуючоїго 'иідріаом партій
них, про.фі'іпіглксізи.х і комсомоль
ських органгааїцій Олеіксандрій- 
ськюіго РК КіІІ України, — по 
Звенигороіадькому виборчому ок
ругу А» 26.

Черняк Галину Іванівн у — 
заївідіуіючу райЗДорогав'іідаі'лом — 
по Мартоівіаінівському 'виборчому 
округу Аг 27.

Чудавим видайся дець в наді
лю, 25' січня.

Багато виборціїв цього- дня зіб
ралось в агітпункті виборчої

І дільниці Аг 10, роотаїшоїяан'ому в 
І приміщанні артілі «(Червона, ви

шивальниця»..
; На столах акуратно роїжіаДені
; газети, журнали, брошури. Мо

лоді і літні .виборці прийшли сю
ди, щоб прочитати свіжий номер 
газети, послухати Ле-саід'у. Черго
ві агітатори дойдомагають вибор
цям перевіритись у списках.

Інші иідаіід'уівачі грають в 
більярд, іпахмати, шашки.

В айигуикті встановлено радіо
приймача — можна послухати 
іголюс рідної Москви, репортаж з 
великих будов коїміунідау.

'Останнім часом тут читаються 
лекції і допоівіїді на теми, які ці
кавлять трудящих.

■І в цей •.ВИХ'ІІДІНИІІ день було 
пірючитаню лекцію на тему «29 
рокіїй без Леніна, нц проводом 
товариша Оталіна, по ленінсько
му шляху».

Людно було також в агітпунк
тах, що містяться .в педучилищі, 
ігі середній школі Аг 4 та ін.

(Виборці з великим бажанням 
’■ цікавістю йдуть на. виборчі 
дільниці, з агітпужти.

Проте н органіааїції агітацій

Проведено близько 200 бесід
Лктиізіно працюють агітатори 

з виборцями, які проживають на 
території цегельного заводу'№2. 
В цьому місяці вони провели до 
200 бесід. Виборці дільниці 
Аг 2 вже.добре ознайомлені з ,ко- 
ік/з’ііями товаришів. Маленкева і 
Хрущова, проМ'Оізю'Ю товариша 
Сталіна на XIX з’їзді партії. За
раз агітатори закінчують роз'яс
нювати Положення іирю (вибори, 
Конституції Української РіОР.

Енаслідек зразково йоістаївле- 
ної масово - роз'яснювальної ро
боти, в пертий день йивіапення

НА АГІТПУНКТАХ
Добре оформлений агітпункт 

'виборчої дільниці А» 3, де заіві- 
ідуючим т. Шукає®. Сюди кож
ного' дня приходять багато, ви
борці®, щоб перевірити себе у 
списках, почитати газету, ПО'- 
с,гухати бесіду агітатора, лекцію.

25 січня в агітпункті для 
(виборців було прочитано лекцію 
на тему «29 рсіюіїві без Леніна, під 
проводам товариша Сталіна, по 
ленінсіьк'озду шляху». Після цьо
го силами учасників художньої 
самоціїяльноісті дитячого' будинку 

ної роботи в ряді з них в сер- 
йовні недопіки.

Окремі заівіцуючі агітпункта
ми та керівники агітколективііїв, 
захопившись лише перевіркою 
виборців у списках, не приді
ляють належної ііівагп роботі ок
ремих агітаторі®, а особливо 
ідейному змісту бесід, які вони 
проводять. Ще недостатньо роо- 
горнута робота агітаторів серед 
виборці® за місцем проживання.'

'В агітпункті виборчої дільни
ці А» 2, де завідуючим т. Води
ло, дон проведення агітаційної 
роботи виділено' більше 100 агі
таторів* Але роботу почали тіль
ки агітатори ' середньої школи 
Аг 4 та окремі агітатори артілі 
«Черговий тесляр». АГОтатори ж 
Від первинної парторганіїзації 
змішторгу тільки 24 січня діз
нались, де В'ОН'И павинні працю
вати.

Окремі завідуючі агітпунктами 
та секретарі первинних партощ- 
ганізащіГі іноді формально' пі'їхо- 
їдять до справи, проведення семі
нарі® агітаторі®, не подають їм ) 
належної доіпоміоги і не кюйтро-м 
люють їх роботу, тому частина в' 
агітаторів працює без індивіду- ~ 
ального плану і проводить бесіди 
па низькому ідейному рівні.

Г. Манаренко.

списків в них перевірилась пи^ 
л о війна, виборців. Л

іОіднаїк слід сказати, що ми г ж 
можемо культурно обслужити вг І 
борців. З ними вже проведено' ба- ’ 
тато зборів, а концерту не було-' 
жоідного. На нашу просьбу допо
могти в цьому, завідуюча місь
ким «ІіДІДІПОМ культоевіпіньїої ро
боти т. Синіциіна вііідцоївідаїє: «У 
нас иевистача'Є сил. Ви не по
трапили в графік».

І А. Мальований,

завідуючий агітпунктоїм.

було дано концерт, приурочений, 
пам’яті дорогого аоїжідя.

Створений при агітпункті 
агітколектив в складі 83 агіта
торі™', розгорну® широку роботу 
на кдаїртирах виборці®.

Заівіцуіючий агітпунктом вгібіїїр- 
чої дільниці А» 9 т. Ковальов 
хоч і подбав ' про- оформлення 
приміщення наочною агітацією, 
меблями, але дуже мало зроби: 
в справі налагодження агіта
ційно - масової роботи. Дуже 
рідко і не всі агітаїтори бувають 
у виборці®. А. Котко.

Пропаганда праці
Десятки тисяч агітаторів і 

пропаїганцистіи проводять на під- 
іцриемствах, в колгоспах, МТС і 
радігоіспах Радянської України 
'бесіди, 'виступають з депюівіп'ЯМіи 
про рішення XIX з’їзду партії і 
пращі товариша Й. В. Сталіна 
«Е'юон.оімічн: проблеми сюціаліаму 
:в СВОР».

(Протягом семи днів іу Києві 
проходи® семінар викладач® 
суспільних на.ук вищих учбових 
закладі» і партійних плк.іл Укра
їнської РОР 'ПО' івиївіченню прац' 
Й. В. Сталіна «Економічні про
блеми соціалізму в ОРСіІ1» і рі
шень XIX з’їізЦіу партії. В семі
нарі взяли участь близько 1.200 
чоловік.

И. В. Сталіна і рішень XIX з'їзду партії
В Херсоні закінчив с'вюво робо

ту семінар перших секретарів 
райкомів партії. На семінарі бу
ли игрвчитані лекції про' класич
ний твір товариша Й. В. Сталіна 
«Економічні проблеми соціалізму 
,в СРСР» і ікро матеріали XIX 
з'їзду КПРС. Учасники семінару 
обговорили також питання ке- 
ріігнищтва партійною освітою. 
Оекретаїрі Генічеськоіго і Ноїво,- 
Маячківськіого райкомів партії 
родаовіли про досівіді 'роботи се
мінарів, про організацію вивчен
ня матеріалів XIX з’їзду партії 
в сітці партійної оевіти-

іВелика робота по пропаганді 
рішень XIX з’їзду КПРС і праці 
товариша Й. В. Сталіна прово
диться в Тернопільській облаег.

В селах Заліщицьвиго,. Мельяице- 
ІІоіііїльськоіго і Ііідаолючпцькеїго 
районїв праці'внінками райкомів 
партії в січні прочитано ЗО лек- 

| цій по геніальній праці товари
ша Й. В.. Сталіна.

З івеличеиним інтересом вив
чає новий класичний твір това
риша Й. В. Сталіна інтелігенціїя 
Закарпаття. Багато1 з тих, що 
вивчають сталінський твір, пи
шуть реферати, з якими висту
пають перед робітниками і кол
госпниками. Тільки за останній 
час вчителями і лікарями Ужго
рода, Рахівського і Сеіалю'зькю.(’о 
округів написано більше ста ре
фератів' по геніальній праці то
вариша Й. В. Сталіна.

І (РАТАУ).

Партійна організація Київського заводу „Ленінська кузня" 
виділила кращих активістів підприємства для проведення серед 
виборців масово-політичної роботи.

На знімку: агітатор, комуніст Тетяна Василівна УДОВИК 
проводить бесіду по матеріалах XIX з'їзду партії в жіночому гур
тожитку заводу.

Фото М. Крилова. Прескліше РАТАУ,
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У райкомі КП України

Про хід підготовки 
до весняної сівби в колгоспах 

і МТС району
Бюро райкому КП України 

розглянуло питання про хід ПІД
ГОТОВКИ ЦЮ' весняної сівби і від
значило, що в багатьох комгоспах 
і МТС ця робота проходить ■вкрай 

*" незадовільно. На 25 січня ще 
не закінчено ремонту тракторів і 
с іл Ьіс ькоігоипоідарс ьікюго інвента -
ря, недопустимо зволікається 
очистка посівного насіння і пе- 
ргізірна його' на якість. До цього 
часу 9 коїшжіпіїв району не ма
ють кондиційного насіння ярої 
пшениці, 10 — ячменю, 19 — 
соняшника, а підготовка посів
ного матеріалу інших культур 
розпочата лише окремими кол
госпами.

Вкрай погано заіголю'вляютьея 
І |йІВ.О0ЯТМЯ в поле місцеві та 
зЛапаться в колгоспи мінераль
не мбршіва та отрутохімікати. 
Ж' план вивезення пною вико
наний на 5 проценті®, 8 процен- 
іій до плаиу заївцзедго* 1 отрутоді- 
мікатів.

іГоіловноіГО' бухгалтера Байда- 
іківісько.ї брикетної фабрики Афа- 
наїсія Михайловича Бібіка в 
треюті «Олександіріїяівуїгілля» вва
жають оціним з кращих праців
ник».

«Знаток своєї справи, ■вимог
ливий, ирииципіааьний» — та
кої думки там про нього.

І Твердячи це, допускають 
серйозну помилку.

(Коли робітники звертаються 
до Бібіка з просьбою накласти 
резолюцію на зайві про1 видану 
спецодягу, він неодмінно гово
рить:

— Не можу порушувати вста- 
ношених правил. Строк не івий- 
’Шю®. Через день підпишу.

— Та хіба не 'все одно? Зав
тра неділя. Підпишіть, будь лас
ка, сьогодні.

— Ні, ні в ялійіиу разі, — від
повідає Бібік. Тільки черев день. 
Треба зрозуміти, що. бухгалтер 
повинен .відстоювати інтереси 
'виробництва, берегти кому ко
пійку. Посада зобов'язує...

Такі слова Бібіка. А дала?
На фабриці пам’ятають, як 

під. крильцем Бібіка працював 
касиром якийсь Ткаченко. Цей 
шахрай привласнив 8 тисяч кар
бованців і з допомогою головного 
бухгалтера спокайнісінько' зник 
десь.

Бібік намагався приховати 
розтрату і всіляко відтягував 
складання акту ревізії. Більше 

і того, 'він навіть не переднЬ ма

В минулому році ® робітни
чому селищі Димитрове споруд
жено житловий будинок. Але не 
.встигли пйвніістю закінчити всі 
'квартири, як йото почали, засе
ляти.

Мені теж їдали квартиру. Од
нак я вирішив насамперед, по
фарбувати в ній піїдлоігу. Адже 
ж, працюючи тоді виконавцем 
робіт, взаокаїв, що мій безпосе
редній обов'язок і полягає в то

Днями відбулись збори ко
лективу залізничної транспорт
ної контори. На цих вборах тру
дящі викривали недоліки, гост
ро критикували господарників 
за те, що вони залазили в дер
жавну кишеню. Ніденамалоеь, 
що начальник контори Медве- 
дов, головний інженер Безсмерт

Тривожний стан створився в 
доїтатоїм тракторів і іцричміного 
пчздтаїря. В Олекюаінцрі'йській 
Т з 66 'тракторів шадремонто- 

ю 42, в 64 культиваторів ідо 
МЧ’і готові' 35, з 58 сіїва'люк 
Іреоонтоівано лише Зі2 і т. д.
Квіщі оправи і в Квриетівеь- 

й ЛІТО.
’В обох МТС ще не приступили 

:до виготовлення нових причепів 
та до кюмплектув'аіння посівних 
агрегатів і зчепів для проведен
ня культивації зябу та борону
вання озимини й багаторічних 
траві.

Особливо відстають в підготов
ці до веоняиц - польпіаих робіт 
колгоспи «Обоїроиа країни» (-го
лова правління т. Колесникюіа) 
та «.Комунар» (ігоиовв праівиіннл 
т. Вадцук).

В артілі «Оборона країни» не 
провадяться роботи по. ремонту 
культиваторів, очищенню посів
ного матеріалу, вивейенню гною, 
завезенню мінеральних кйряв і 
отріутох'міїкатіїв, а в колгоспі 
«Комунар» не завершений ремонт 
сівалок, кінних онрис&уиачів, 
немає поіяйвнсіго' насіння вівса, 
проса, кукурудзи, соняшника, 
льону і однорічних траїв.

Т«ЛіОІ&И ЦИХ КОЛГОСПІВ тг. Ко- 
лесіникоїв і Ващук та секретарі

А змін не
Не раз голові правління арті

лі «Заповіт Леніна» т. Сухіші 
вказувалось на його пеїзадовііль- 
не керівництво господарством. 
Критику він визнає, обіцяє ви
правити стан, та час минає, а 
недоліки залишаються.

Ще й зараз в артілі не обмоло
чено чимало, хлііба. Проте зааодав 
Ідо швидшого завершення цієї 
роботи Оухина не вживає.

Особливо неприваблива карти
на з утриманням громадського 
тваринництва. Корми до згоду- 
івання тут не підготовляються, 
жом не завозиться, хоч ній пере
буває .всього нн віддалі 1,5 кіло
метра від артілі.

■Дивна., дуже дивна поївеЦінка 
Сіухини.. Колгоспну дівотонну ав
томашину, наприклад, він вико- 

парторіганівацій тт. Давнічеінко- 
і Хоцький самиупуяулись .віц під
готовки до весняної сівби і не 
вживають заходів до виправлен
ня недоліків. Директори МТС тт. 
Горбенко і Жук втрачають кра
щий час для закінчення ремон
ту машинно - тракторного пар
ку чим ставлять під загрозу 
своєчасне проведення весняно- 
псільоаих рйбіт.

У своєму рішенні' бюро райко
му КП України вказало головам 
колгоспів «Оборона країни» та 
«Комунар» тт. Колесникоіву і Ва- 
ігцуїку на їх незадовільне керів
ництво підготовкою доі весняної 
сівби і востаннє попередило, що 
КОЛИ 'ВОНИ до 1 лютого ц. р. не 
завершать очистки насіння та 
здачі його на аналіз, не впораю
ться з. ремонтом інвентаря та ін
шими , невіцклаїднігміг роботами, 
до них будуть вжиті сувоірі за
ходи партійного стягнення.

Бюро райкому вимагає вед аг
рономів тт. Гшрща і Крмоленіко, 
які обсілуїхівують ці. колгоспи, 
докорінного поліпшення агроно
мічного обслужування і поперед
жає, що коли вони до 1 лютого 
не виправлять стану, то будуть 
звільнені з роботи і притягнуті 
д(0 .відтвйдальності.

іГойіїї кйлтосіпііїв, секретарів 
парторганізацій, директорів МТС 
і завідуючого р.айсільгосі№і|діділ'ом 
т. Бондаренка. зсбоївїявано пере
вірити стан готовності до сівіби 
КОЖНОГО КОЛГЮЙПІУ, кожної ви
робничої бригади і вжити захотів 
для негайного иигеравлення не
доліків в тим, щоб завершити 
очистку всього посівного насіння 
і здачу йото на аналіз, а також 
ремонт і ігиготоВДення всього 
сільськогосподарського інвентаря 
до 5 лютого; завезти в колгоспи 
ндабхішу кількість мінеральних 
дсібрив і отрутохімікатів до З 
лютого.

З цією метою керівникам кол
госпів і МТС вказано на необхід
ність негайно розробити і довес
ти до кожної виробничої бригади 
щоЦедві завданая по заготівлі і 
вивезенню добрив, снігозатри
манню тещо і здійснювати пов- 
сшкіденний контроль за. виконан
ням цих завдань.

сталося...
ристоівує для особистих рои’ЇВідіїв 
або посилає до міста привезти 
товари до кооперації. А ось ор
ганізувати перевезення жому 
виявляється нічим.

Багато тваринників артілі на 
1953 рік взяли підвищені зобо
в’язання. Для їх уетіїпіного вико
нання треба., щоб правління кол
госпу подавало колгоспникам все
бічну допомогу, дбало про поліп
шення, утримання і годівлю 
тварин.

На словах Оухина за таку до- 
помопу, але на ділі робить проти
лежне і по суті не дає можли
вості тваринникам виконувати 
взяті зобов’язання.

В. Таровин, 
ветфельдшер центральної зоо- 

іветдільниці.

Пройдисвіти і їх покровителі

Будинок здали в експлуатацію 
з недоробленостями

Сталінградгідробуд. Буді
вельні роботи на шпунтовій 
дільниці на острові Піщаному.

Фото А. Маклецова.

Прескліше ТАРС.

ФЕЙЛЕТОН

теріал слідчим органам на Тка- 
ченка. Не втрутився в цю спра
ву і колишній директор фабрики 
Філатов.

Виникло питання, кого лоста- 
ів'ити касиром. Бібіїк довго не ду- 
маїз. Він івиклика® до свого ка- 
б'інеі’у табельницю Раїсу ’Гимчук 
і заіпроіпоніувіа® їй прийняти ка
пу.

— Та я ж но справлюсь — 
івідаоївіла 'вона.

—Все буде в порядку, — ПІ'Д- 
моїріпуючи, сказав Афанасій Ми
хайлович. — Я знаю кому до
віряю...

Минали дві. Бйбік есе частіше 
наводуїваїДОя ідо каси. Раїса збли
зилась з Афанасієм Михайлови
чем. То вона принесе горілки 
або вина з закіуіскою, то він.

В таких випадках вони надов
го в ^службовий час зачинялись 
■в цриміщеініні каси.

ііноіді трашяиюсь, що хтось 
ггостуїкає у віконце каси, щоб 
даиіідатись ігро> заробітну плату, 
або взяти якусь ідоівіїдаоу.

— Ми зайнятії, реівгівія йде,— 
мізернів Бібік.

Справа зайшла так далеко, що 
Тимчук, одержуючи 'в державшо
му банку гроші для виплати за- 
іробітноії плати, не здавала їх в 
касу, а приносила на квартиру 
Бібіку для «перевірки».

і ось зненацька реівівія з 
троїсту. Виявилось, що в касі не- 
вистачаїє 14.901 карбованець.

— Що робити, Афанасій Ми

му, щоб ліківздіувати недоробле
ності.

Коли завцзння було виконане 

і я да<в рювпоряпжеиня продов
жувати фарбування в інших 
квартирах, вийшоїв наказ № 318 
за підписом т. Стефановськоіго, в 
якому я звинувачувався у вико
ристанні матеріалів для власних 
цілей. Більш того, у мене з за
робітної плати утримали поінад 
200 ікаїрбованців.

ОБМАНЩИКИ
ний обманним шляхом одержу
вали 'В минулому році' премії, ні
бито за перевиконання плану.

Шахрайськії дії Медіведава і 
Безсмертного викрито. Мед|ведєва 
наказом по тресту знято з робо
ти, а Безсмертний чомусь зали
шається не покараним.

хайлович? — спитала йото Тим-

— Не турбумсія, Рая. Можеш 
на мене покластись. Все буде в 
ігсіряідіку. Негайно таиїїжіджай в 
міста...

Шахрайка зникла. А Бібік? 
Він зроби® елгадд, що його під- 
івели, що треба ще вдаяіенити...

Тпім часам, дюіки тривали рое- 
моїВ'И, головний бухгалтер викли
кав до себе ® каїбінет ігідлегау 
Ввісееву і заіпроіпонуїза® їй ви
правити контрольний журнал в
тим, щоб зменшити суму роз
трати.

Але зробити підробки не 'віда
лось. Ревізор склаїв. акта і пе
редав його1 в трест. На цьому юсі 
засіпхжоїлвсь. То було ® минуло
му році.

А Бібік й досі продовжує «ке
рувати». Він насаджує 'В бухгал
терії «сівюїх» людей, виживаючи 
чесних працівників' л Цайдаків- 
■сьіюої бриіюетшсїї фабрики.

іЗ допомогою моїральню розкла
деної людини Бібіка знаходять

і
собі притулок пройдисвіти і 
шахраї, яка завітають шкоди 'Дер
жанні.

Ліро іксі ці неблагогоиїдні діла 
добре ЕІІІДОМОІ головному бухгал
теру тресту «'Олексалітріжіугіл- 
ля» т. Тсіроіпощіськісіму, заступни
ку керуючого трестом по фінан
совій частині т. Ворушену, але 
'вони займають роль сторонніх 
споеторігаїчіїв. Дивна позиція.

І. Филипов.

(кільки разів я не доїводіив 

голюїгнкіогу інженеру, що ми не 
зіяємо права зііаівати будинки з 
недоробленостями, мене і слуха
ти не хотіли. Хіба таке став
лення керівників, до сщраївіи може 
сприяти поліпшенню якості буді
вельних робіт?

Г. Юрченко,

десятник будівельного уп
равління Димитфігаського 

тресту.

В стороні залишився і їх під
лабузник, нормувальник Вінець- 
кий, який нарахував незаконні 
премії.

М. Бондаренко,

робітник залізничної транс
портної контори тресту 

« Олексавд ріяЕіргі.ш».
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Листи до редакції
Дбати про побутові умови ремонтників
іКещль Іваїн Дмитрідв —один 

з кращих праїцівдияиІВ' Корис- 
тіисьаиї МТС. В:м докладам всіх 
зусиль, щ«6 дюйоїиоігі’и мехааіза- 
тараїм тицЦпе вадремоштуївагти 
'пржтори і комбайни, йсіі аападаїн- 
ІНЯ Т. Дмитрійві ЗаВДіИ ’ВИїКіОІНуС 
масно і якісно.

З дня оргаиівдції працює т> 
МТС слюсар Григорій Крутлен- 
ко. Заіраз на. ремонті едізла мо
торів ®:ін завади виконує заїдан
ня на 180—:200 проценті®!. Но 
іііигоіри і більше норми дає елеік- 
тройварюїзальїник. Василь Лоїівіиін.

іВі; цих та інших ремюнтни- 
кііш іу значній мірі залежить ус

пішне проведення ремонту, але 
директор МТС т. Жук не дбає 
про створення нормальних умов 
!.;Ш їх роботи. Дехто з працівни
ків прюїжиівте за кілька кіломет
рів ві|д МТС. І звичайно, що н га
рячу пюіру ремонтних робіт вони 
ночують в пуіртожиткіу МТС. Але 
ніхто не цікавиться умовами їх 
життя. В гуртожитку немає ні 
веди, ні мила, нікому приготува
ти їм сніцанск чи обід. Немає 
журналів, газет, раджо сюди за
ходять і агітатори.

П. Лановчук, 
бригадир тракторної бригади.

Бойові успіхи в'єтнамської 
Народної армії

Налагодити облік
У колгоспі імені Леніна (Нрд- 

топвпіївіка) занедбаний облік, але 
це мало турбує бухгалтера Фе
дора Жиліїна. Замість наведення 
иіідіпоівііцноіго поірвдіюу в. бухгал
терських документах віін щодня 
пиячить.

Так, 16 січня ®ін залишіиш 
роботу об 11 годині, 17 січня—- 
о 12 годині ранку. Це непоіОДи- 
нюжі випадки.

Фанти що’деяноях) пияцтва 
| проходять пере|д очима праінліїн- 

ия і птрторгаїніїзації колгоспу. 
І Але вони яе лише не цікаївляггь- 
I ся, де ЩОДНЯ бере Жилім гроші 
І на горілку, а наївіть не змушують 

його чшконіУвати сівйї обчм/Цзки.
Д. іСеменова, ІН. Егорова —

КОЛГОСПНИЦІ.

Північна Корея. Б жорстоких 
боях з американськими загарбни
ками відстоюють воїни Корейсь
кої Народної армії честь і неза
лежність своєї батьківщини. Ба
гато бійців показують зразки 
воєнної доблесті. Найвідважніші 
з них удостоєні високого звання 
Героя Корейської Народно-Демо
кратичної Республіки. Серед Ге
роїв—немало жінок.

На знімку: Герой Корейської 
Народно-Демократичної Республі
ки підполковник авіації Тхе 
Сон Хі.

Прескліше ТАРС.

ШАНХАЙ. (ТАРС). Як пові
домляє в'єтнамський бюлетень, 
що його видає посольство Демо
кратичної республіки В'єтнам у 
Пекіні, в ході наступальних опе
рацій за період від середини 
жовтня до середини грудня 1952 
року народні війська, які діяли на 
північно-західному фронті Північ
ного В'єтнаму, знищили 6.029 во
рожих солдатів і офіцерів. Пов
ністю було разгромлено 3-й ма
рокканський батальйон і сім рот 
55-го і 56-го батальйонів маріо
неткової армії.

Народні частини визволили 100 
сильно укріплених противником 
пунктів, у тому числі Нгіа-Ло, 
Туан-Чау, Сон-Ла, Мок-Чау, Жіа- 
Хой, Бак-Хе та ін. Визволено 
майже повністю провінцію Сон- 

і Ла. чотири райони в південній 
частині провінції Лай-Чау, а та- 

| кож два райони в провінції Єн- 
1 Бай.

У боях на північно-західному 
і фронті частини Народної армії за- 
I хопили 11 гармат, 65 Мінометів, 
/ 33 важких кулемети, 250 легких 

кулеметів, 560 автоматів, 3 тис.

і карабінів і гвинтівок. 1.450 пара
шутів і т. д. Противник втратив 
шість літаків.

На рівнинах Північного В'єтна
му і в ряді провінцій централь
ної частини Північного В'єтнаму, 
в результаті успішних операцій 
народних військ противник втра
тив 5.887 солдатів і офіцерів, з 
яких третину було взято в полон.

Народні війська захопили на 
цьому фронті три гармати. 17 
важких мінометів, 27 важких стан
кових кулеметів, 138 легких ку- 

! леметів, 446 автоматів, 1.676 гвин- 
' тівок і т. д. Успіхи частин в'єт

намської Народної армії дозволи
ли розширити партизанський рух 
у провінціях Нам-Дінь і Тай-Бінь 
і створити нові партизанські райо-і 
ни в провінції Кієн-Ан.

Таким чином, пише бюлетень, 
за вказаний період на фронтах 
Північного В'єтнаму, включаючи 
провінцію Фу-То, де знищено 1.884 
солдати і офіцери противника, бу
ло вбито приблизно 14 тис. воро
жих солдатів і офіцерів і визво
лено територію в 28.500 кв. км.

Короткі
Дівопоїверхоїві будинки №N5 13 

і 16 ло вулиці Степоївіій селища 
Диімитроие »>е діва роки, як 

■ тратили господаря. За цей час 
" ніхто гає ремонтує. Жильці, 

иірйжйвають тут, ніюсміу не 
ять квартплати. Бувають і 
випадки, коли в цих будин- 
КМЕїуїТЬ громадяни не при- 

ий по кілька місяців.
ІхСіНи. знає яро все це голова се
лищної Раїди т. Заігоіскин?

І. Тютюнник.

» *
Стоянка леткоівих таксі зна

ходиться «а площі Революції. 
Отже, щоб скористатись їх по
слугами, громадяни іюівинні з 
рійних кінців міста іти туди.

Диірскіції аіБЧмЩраінспюр™й кон
тори необхідно телефонізувати 
стоянку таксі, щоб дати змогу 
трудящим заморити автомашину 
по телефону.

Н. Бичок.

сигнали
іПщицінники міської електро

підстанції, мабуть, вважають, що 
вони лонииаі лише збирати гро
ші за ел.е'кт.роос1віітлеіншя, а забез
печувати житла трудящих якіїс- 
ним юісеі'тоіеияям — цс не їх обо- 
в’яізок. Тому її невипадково на 
14 районі нашого1 міста по вули
ці (ктровісіького- в квартирах • .гро
мадян електролампочки но сві
тять, а жевріють.

Н. (Епіфаиов,

житель цулиці Острйвськвго,
14 .району міста.

*
* «•

іВ житлово - (комунальному 
відділі тресту «Укрівуглемонтаж» 
погано дбають про коней. Заві
дуючий відділом т. Левченко і 
постачальник т. Баїранько не 
заготовили своєчасно кормів, че
рез це коням по- кілька днів не 
дають концентратів.

В. іБигасов.

МІСЯЧНИК КАНАДО- 
РАДЯНСЬКОЇ ДРУЖБИ

ОТТАВА. (ТАРС). Місячник Ка- 
надо-радянської дружби, що про
водиться в Канаді, зустрічає жва
вий відгук канадської громадсько
сті, яка виявляє великий інтерес 
до життя і трудових досягнень 
радянського народу.

В найбільших містах країни бу
ли проведені лекції і доповіді, а 
також демонструвались кінофіль
ми про життя радянського народу.

Прогресивна преса опублікува
ла численні матеріали про Радян
ський Союз.

Репресії англійських 
властей проти негрів 

Кенії
ЛОНДОН. (ТАРС). Як видно з 

повідомлення кореспондента агент
ства Рейтер з Найробі (Кенія), 
вчора на межах лісистого району 
Абердер почалась найширша що
до масштабів операція проти нег
рів Кенії, яка проводилася з по
чатку народно-визвольного руху 
в країні.

В операції беруть участь Лан- 
кашірський піхотний батальйон і 
великі поліцейські загони.

Про обмір земельних ділянок І реєстрацію документів 
на право користування ними

Обов'язкове рішення
депутатів трудящих

З метою впорядкування обліку документів на 
право користування земельними ділянками в місті 
Олександрії і робітничих селищах виконком міської 
Ради депутатів трудящих рішає:

1. Зобов'язати керівників підприємств, установ і 
організацій, а також домовласників, що користуються 
земельними ділянками та садибами в місті Олександ
рії і робітничих селищах, зареєструвати документи 
на право користування земельними ділянками та 
садибами.

2. Роботу по обміру земельних ділянок і реєст
рації документів на право користування ними по
класти на міське бюро технічної інвентаризації при 
міськвідділі комунального господарства.

3. Зобов'язати бюро технічної інвентаризації ро
боту по обміру земель і реєстрації документів на 
право користування земельними ділянками та сади
бами розпочати з 15 січня 1953 року та повністю 
закінчити до 1 січня 1954 року.

4. Реєстрацію документів на право користуван
ня ділянками та садибами провести відповідно до 
інструкції Міністерства комунального господарства 
УРСР від 23-УШ 1952 р. Вартість виконаних робіт

№ 1 виконавчого комітету Олександрійської міської Ради 
від ІЗ січня 1953 року

оплачувати за рахунок тих, що користуються зе
мельними ділянками, відповідно до такс, затвердже
них Міністерством комунального господарства і 
Міністерством фінансів УРСР.

5. На осіб, що ухиляються від реєстрації доку
ментів на право користування земельними ділянка
ми, накладається адміністративне стягнення—штраф 
до 100 крб.. або притягнення до примусової праці

І строком до 1 місяця.
6. Скарги про застосування адмінстягнення по- 

■ давати до виконкому міськради депутатів трудящих 
. протягом 10 днів.

7. Нагляд за виконанням цього рішення поклас
ти на органи міліції, комунального господарства та 
селищні Ради депутатів трудящих.

8. Рішення це набуває чинності з часу його 
оголошення та діє на території міста і робітничих 
селищ до 1 січня 1954 року.

Голова виконкому міськради
депутатів трудящих Н. ЛУЦЕНКО.

Секретар виконкому міськради 
депутатів трудящих О. МАЛООК.

Нові викриття злочинної діяльності 
„Спілки німецької молоді"

БЕРЛІН. (ТАРС). Газета „Ней
єс Дейчланд" повідомляє, що в 
результаті проведених у Фрідбер
гу (Гессен) з 10 по 13 січня об
шуків були знайдені нові великі 
матеріали про терористичну діяль
ність так званої „Спілки німець
кої молоді" і про її зв'язки з бон
нським урядом і американською 
розвідкою. Під час обшуків були 
знайдені нові списки осіб, яких 
мали намір убити терористи з 
„Спілки німецької молоді".

У списках значились імена дія
чів Фрідберзької організації КПН, 
а також багатьох діячів профспі
лок і активних борців проти бон
нського зговору.

і»

иУ зв'язку з конфіскацією 
Фрідбергу списка осіб, намічейг 
для „ліквідації", газета „Соціа? 
стіше фольксцейтунг" звертаетьі 
до гессенського прем'єр-міністр 
Цінна з запитанням, чому він н 
опублікував конфіскованих мате 
ріалів, серед яких, зокрема, булі 
замітки про методи заманювання! 
в засідки жертв, намічених до] 
вбивства, чому не опубліковані 
так звану „сіру книгу" і чому ні 
викрито їх американських хазяїв 
які стоять за вбивцями.

Газета „Нейєс Дейчланд" і^И 
дить ряд фактів, які викривооЖ 
зв'язки таємних терористиіниЯ 
організацій з американською розі 
відкою і боннським урядом. од

Зубожіння трудящих у Західному Берліні
БЕРЛІН. (ТАРС). Як повідом

ляє демократична преса, у Захід
ному Берліні безперервно зростає 
дорожнеча. З кожним днем збіль
шується число безробітних і на
півбезробітних. Внаслідок цього 
все більше число сімей неспро
можне платити за квартиру. Ні
коли раніше у Західному Берліні 
кількість бездомних не була така 
велика, як тепер.

За першу половину січня цього 
року в одному лише районі За

Боротьба італійських
РИМ. (ТАРС). Секретаріат рим

ської палати праці в спеціально- 
1 му повідомленні вказує, що на 

деяких підприємствах Рима і рим
ської провінції адміністрація за
стосовує незаконні дисциплінарні 
заходи щодо тих робітників, які 

І брали участь в страйках протесту 
проти урядового проекту „Рефор- 

| ми" виборчої системи. Ці заходи.

хідного Берліна Рейніксндорф 
(французький сектор) було вики
нуто з квартир 70 сімей. В райо
ні Веддінг (французький сектор) 
заведені судові справи проти 200 
сімей, які не мають можливості 
вносити плату за квартиру і під
лягають виселенню.

В районі Шпандау (англійський 
І сектор Берліна) 100 сімей попе- 
| реджені про виселення за неспла- 
і ту за квартиру.

трудящих за свої права
говориться в повідомленні, спря
мовані в першу чергу проти акти- 

> вістів і профспілкових керівників. 
Секретаріат заявляє, що дисцип

лінарні заходи, застосовувані під
приємцями, є антиконституційни- 
ми, і закликає профспілкові орга
нізації і всіх трудящих вести 
енергійну боротьбу проти їх здій
снення.

Заклик до створення єдиного антифашистського 
фронту в Західній Німеччині

БЕРЛІН. (ТАРС). За повідом
ленням агентства АДН, голова ко
мітету колишніх в'язнів концта
бору Бухенвальда Вальтер Бар- 
тель звернувся по берлінському 
радіо до колишніх учасників руху 
опору і в'язнів концентраційних

I таборів, які проживають у Захід
ній Німеччині, з закликом органі
зувати в зв'язку з воєнними го- 

і туваннямн Аденауера в Західній 
І Німеччині єдиний антифашист

ський фронт.

Редактор Г. ЛОЗОВИЙ.

Народний суд другої дільниці міста Олександрії розглядатиме 
справу громадянки Сидяк Галини Федосіївни, що проживає в Олек
сандрії. про розторгнення шлюбу з громадянином Сидяк Петром Олек
сійовичем, який проживає в м. Харкові.

'Народний суд Олександрійського району розглядатиме справу 
громадянина Фордуя Олексія Ігнатовича про розторгнення шлюбу з 
громадянкою Фордуй Гіелагією Давидівною, які проживають в радгос
пі „Комінтерн", Олександрійського району.

БК—00613. Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60. ___________________ Зам, № 13. Т. 5,000.
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Зміцнювати співдружність 
рільничих і тракторних бригад
Трудівники сільського гос

подарства району взяли на 
1953 рік нові підвищені зо
бов’язання. Вони борються 
за 22 центнери зернових, 18 
центнерів соняшника, 240 
центнерів цукрових буряків 
в середньому з кожного гек
тара посіву і т. д.

Домогтись таких урожаїв 
і високої продуктивності тва
ринництва можна лише при 
вмілому віїкористанні передо
вої біологічної науки і по
тужної вітчизняної техніки. 
У цьому джерело неухильно
го росту соціалістичного сіль
ського господарства.

Щоб забезпечити раціо
нальне використання теіиїки, 
мало мати висококваліфіко
вані кадри механізаторів,
греба .вміло поєднувати робо- 

х і тракторних 
погоджувати дії, 

^ямовані на успішне вико- 
<пня всіх сільськогосподар- 

іьких робіт.
Прикладом такої спів

дружності є робота рільничої 
бригади т. ІКелєзняка з кол
госпу імені Сталіна, Ново- 
Українського району, нашої 
області і тракторної бригади 
Героя Соціалістичної Праці 
т. Гіталова з Мало - ГІоміч- 
чянської МТС. У тісній вза
ємодії торік вони вирости
ли високі врожаї сільсько
господарських культур і цьо
го року виступили ініціато
рами руху за виявлення но
вих резервів підвищення вро
жайності.

Механізатори тракторної 
бригади т. Гіталова і кол
госпники артілі імені Сталіна 
склали спільні соціалістичні 
зобов'язання в розрізі окре
мих культур, виробили систе
му агротехнічних заходів, що 
забезпечують одержання ви
соких урожаїв, зокрема по 
озимій пшениці, цукрових 
буряках, кукурудзі, соняш
нику, картоплі, ячменю, по 
кормодобуванню, тваринниц
тву тощо. Середній урожай 
зернових вони передбачають 
одержати не нижче 29 цент
нерів з гектара. Для вико

нання взятих зобов’язань 
' рільничі і тракторні бригади 

розробили єдиний годинний 
графік весняно - польових ро
біт, потоковий метод збиран
ня врожаю тощо.

Міцна виробнича спів
дружність єднає тракторну 
бригаду Тіта Крючкова з 
Олександрійської МТС і 
рільничі бригади колгоспу 
імені 18 партконференції, 
тракторні бригади Володими
ра Бульби та Трохима Тур- 
люна Користівської МТС з 
колгоспниками артілі імені 
Сталіна, Бандурівської сіль
ради, та інших. В тісній взає
модії вони торік виростили 

• дорігЛі. врожаї і тепер спіль- 
і но готуються до успішного 
І проведення весняно - польо

вих робіт.
На жаль, в нас є факти, 

коли рільничі і тракторні 
бригади працюють в різнобій, 
без чіткого продуманого пла
ну. Не перевелись ще й такі 

і керівники колгоспів, які ці
кавляться роботою трактор
них бригад від випадку до ви- 

і падку.
Виконати свої соціаліс

тичні зобов’язання хліборо
би району зможуть при умо
ві тісної співдружності ріль
ничих і тракторних бригад і 
широко розгорнутого соціа
лістичного змагання. Треба, 
щоб партійні організації ор
ганізували обговорення соці
алістичних зобов’язань кол
госпників артілі імені Сталіна 
і тракторної бригади т. Гіта
лова і за їх прикладом роз
горнули спільну боротьбу 
за вирощення високих уро
жаїв та одержання високої 

. продуктивності тваринниц
тва.

Колгоспники і механізато
ри! Зміцнюйте співдружність 
рільничих і тракторних 
бригад, рівняйтесь на пере
довиків соціалістичного зма
гання, добивайтесь загально
го піднесення соціалістично
го землеробства й тварин
ництва.

Оа

Ставропольський край. Григорипільське радгоспне училище 
механізації до початку весняно-польових робіт випускає понад 400 
механізаторів—механіків самохідних комбайнів, трактористів, ком
байнерів, машиністів самохідних сінокосарок, шоферів.

На знімку: практичні заняття майбутніх трактористів.

Фото Г. Аракельяна. Прескліше ТАРС.

ПОВІДОМЛЕННЯ
обласної виборчої комісії по виборах до Кіровоградської 

обласної Ради депутатів трудящих
ПРО ПІДСУМКИ ВИБОРІВ ДО КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 22 ЛЮТОГО 1953 РОКУ
23 лютого 1953 року Кі

ровоградська обласна вибор
ча комісія одержала від ок
ружних виборчих комісій 
повні відомості про резуль
тати виборів до Кіровоградсь
кої обласної Ради депутатів 
трудящих, складені на під
ставі даних 817 дільничних 
комісій.

За даними, одержаними 
від усіх дільничних виборчих 
комісій, у виборах депутатів 
Кіровоградської обласної Ра
ди депутатів трудящих взяло 
участь в голосуванні 99,99 
процента від загального чис
ла зареєстрованих виборців.

По всіх 75 виборчих окру
гах за кандидатів блоку ко

муністів і безпартійних голо
сувало 99,84 процента від 
загального числа виборців, 
що брали участь у голосу
ванні. Проти кандидатів у 
депутати обласної Ради голо
сувало 0,16 процента від за
гального числа виборців, що 
брали участь у голосуванні.

Відповідно до статті 99 
«Положення про вибори до 
обласних, окружних, район
них, міських, сільських і се
лищних Рад депутатів тру
дящих Української РСР» 
визнано недійсними 10 бю
летенів.

Обласна виборча комісія по 
обласної

Кіровоградська обласна 
комісія на підставі статті 22 
«Положення про вибори до 
обласних, окружних, район
них, міських, сільських і се
лищних Рад депутатів тру
дящих Української РСР», 
розглянувши матеріали по 
кожному виборчому округу, 
зареєструвала обраних депу
татів до Кіровоградської об
ласної Ради по всіх 75 окру
гах Кіровоградської області.

Всі обрані депутати є кан
дидатами блоку комуністів і 
безпартійних. (

виборах до Кіровоградської 
Ради депутатів трудящих.

ПОВІДОМЛЕННЯ
міської виборчої комісії по виборах до Олександрійської 

міської Ради депутатів трудящих
ПРО ПІДСУМКИ ВИБОРІВ ДО ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 22 ЛЮТОГО 1953 РОКУ
Міська виборча комісія 

повідомляє дані про резуль
тати виборів до Олександрій- 

I ської міської Ради депутатів 
трудящих 22 лютого 1953 
року.

До 6 години ранку 23 лю
того 1953 року до Олексан
дрійської міської виборчої 

і комісії надійшли від окруж- 
I них виборчих комісій відо- 
і мості про результати виборів 

до Олександрійської міської 
Ради депутатів трудящих, 
складені на основі даних всіх 
22 дільничних виборчих ко
місій.

На підставі даних, одер- 
жаних від усіх дільничних , 

І виборчих комісій, у виборах І 
і депутатів Олександрійської І

1 міської Ради депутатів тру
дящих взяло участь 99,99 
процента від загального чис
ла виборців.

В усіх 158 виборчих окру- 
і гах за кандидатів блоку ко

муністів і безпартійних голо
сувало 99,51 процента до 

! загального числа виборців, 
І що взяли участь у голосуван- 
, ні.

Проти кандидатів у депу- 
| тати міської Ради голосува

ло 0,49 процента до загаль- 
! ного числа виборців, що взя

ли участь у голосуванні.
Бюлетенів, визнаних не

дійсними, нема.

Олександрійська міська 
виборча комісія, на' підвіаві 
ст. 44 «Положення про вибо
ри до обласних, окружних, 
районних, міських, сільських 
та селищних Рад депутатів 
трудящих Української РСР», 
розглянувши матеріали по 
кожному виборчому округу, 
зареєструвала обраних депу
татів до Олександрійської 
міської Ради депутатів тру
дящих по всіх 158 виборчих 
округах міста Олександрії.

Всі обрані депутати є кан
дидатами блоку комуністів 
і безпартійних.

по виборах до Олександрійської 
трудящих.

Міська виборча комісія
міської Ради депутатів

ПОВІДОМЛЕННЯ
районної виборчої комісії по виборах до Олександрійської 

районної Ради депутатів трудящих
ПРО ПІДСУМКИ ВИБОРІВ ДО ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 22 ЛЮТОГО 1953 РОКУ
Районна виборча комісія ) 

повідомляє дані про резуль- 
тати виборів до Олександрій
ської районної Ради депута- 1 

І тів трудящих 22 лютого 
1953 року.

До 6 годин ранку 23 лю
того 1953 року до Олексан 
дрійської районної виборчої 
комісії надійшли від окруж
них виборчих комісій відо
мості про результати виборів 
до Олександрійської район
ної Ради депутатів трудящих, 
складені на основі даних всіх | 
22 дільничних виборчих ко
місій.

На підставі даних, одер
жаних від усіх дільничних 
виборчих комісій, у виборах 
депутатів Олександрійської .

районної Ради депутатів тру
дящих взяло участь 99,93 
процента від загального чи
сла виборців.

В усіх 27 виборчих окру
гах за кандидатів блоку кому
ністів і безпартійних голосу
вало 99,71 процента до за
гального числа виборців, що 
взяли участь у голосуванні.

Проти кандидатів у депу
тати районної Ради голосу
вало 0,29 процента до за
гального числа виборців, що 
взяли участь у голосуванні.

Бюлетенів, визнаних не
дійсними, нема.

Олександрійська районна

виборча комісія на підставі 
ст. 44 «Положення про ви- 

| бори до обласних, окружних, 
| районних, міських, сільських 

та селищних Рад депутатів 
трудящих Української РСР». 
розглянувши матеріали по 
кожному виборчому округу, 
зареєструвала обраних депу
татів до Олександрійської ра
йонної Ради депутатів тру
дящих по всіх 27 виборчих 
округах Олександрійського 
району.

Всі обрані депутати є кан
дидатами блоку комуністів 1 
безпартійних.

Районна виборча комісія по виборах до Олександрій
ської районної Ради депутатів трудящих.



2 СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР П'ятниця, 27 лютого 1953 р.

Пар тій не жи т т я

Безпартійний актив—опора парторганізації
Партійна організація авто

транспортної контори Димит
рівського тресту в своїй по
всякденній діяльності спи
рається на широкі маси без
партійного активу, постійно.. 
займається вихованням та 
ростом його на практичній 
роботі.

Велику роль в цьому віді- ■ 
грають партійні групи. Вони, 
зміцнюючи зв’язки з трудя
щими, залучають їх до учас
ті в розгляді важливих пи
тань.

Не так давно партійна гру
па центрального гаража на 
відкритих зборах обговорила 
питання про стан виробничих 
справ в гаражі і намітила за
ходи, спрямовані на виправ
лення виявлених недоліків. 
Безпартійні товариші внесли 
багато цінних пропозицій, 
внаслідок здійснення яких 
колектив гаража домігся пе
ревиконання планового ре
монту автомашин, зміцнення 
трудової дисципліни.

Систематична робота з 
колективом, широко розгор
нута пропаганда п’ятого п’я
тирічного плану серед водіїв 
1 ремонтників сприяють під
вищенню свідомості робіт
ників, активізують їх на ус
пішне здійснення виробни
чих завдань-.

В колективі невпинно зро
стають ряди стахановців. В 
минулому році електрозва
рювальний т. Скубель, токар 
тґ Молчанов, слюсар т. Бори- 
сйв,. мідйик т. Фалюн та ін
ші- виконали більше як по дві 
з половиною норми. Вироб
ничих темпів вони не зни
жують і в цьому році, поєд
нуючи свою роботу з участю 
в громадському житті колек
тиву. Багато з них нагород
жено почесними грамотами 
Міністерства вугільної " про
мисловості, занесено на Дош
ку пошани.

і Непристойна поведінка
Успішне вирішення зав

дань, поставлених XIX з’їз
дом Комуністичної партії 
Радянського Союзу, вимагає 
дальшого посилення політич
ної та ідеологічної роботи се
ред трудящих.

Озброївшись рішеннями 
XIX з’їзду партії, історичною 
промовою товариша Сталіна 
на з'їзді та його геніальною 
працею «Економічні пробле
ми соціалізму в СРСР», ко
муністи паливного цеху 
Олександрійської електро
станції ведуть повсякденну 
масово - роз’яснювальну і 
виховну роботу серед колек
тиву.

Але цій надзвичайно важ
ливій справі не сприяє ко
муніст — начальник цеху 
т. Котляр. Він відірвався від

слідами наших виступів „Безвідповідальність пропагандиста1*
Під таким заголовком в 

газеті «Сталінський прапор» 
від 6 січня ц. р. була вміще
на стаття, в якій писалось 
про те, що т. Тесленко, як 
пропагандист гуртка по вив
ченню біографії И. В. 
Сталіна при парторганізації

З метою ще більшої ак
тивізації трудящих, партбю- 
ро домагається регулярного 
проведення робітничих збо
рів. На одних з них безпар
тійні активісти водії тт. Іва-• 
ненко, Ільїн, Романько, 
Русланов та інші зобов’яза
лись пройти своїми автома
шинами більше 100 тисяч кі
лометрів без капітального 
ремонту..

Парторганізація підтрима
ла ініціативу передовиків, 
широко популяризувала їх 
.досвід. Внаслідок цього знач
но зросли ряди стотисячни- 
ків. Так, т. Іваненко довів 
пробіг автомашини до 145 
тисяч кілометрів, т. Пили- 
пенко на своїй автомашині 
пройшов 122 тисячі, т. Рус
ланов — 120 тисяч, т. Ро
манько — 111 тисяч кіло
метрів. Від них не набагато 
відстали і тт. Ільїн, Лещен- 
ко, Конотоп та інші. Рух 
стотисячників дав змогу зе
кономити сотні тисяч карбо
ванців державних коштів, 
що були виділені на середній 
і капітальний ремонт.

Парторганізація залучає 
свій актив до оволодіння 
знаннями марксистсько -• « 
ленінської теорії. В гуртках 
політичної освіти багато 
вчиться безпартійних това
ришів. З великим інтересом 
вони вивчають зараз матері
али XIX з’їзду КПРС. Доб
ре працюють над підвищен
ням свого ідейно - політич
ного рівня тт. Сіденко, Ша- 
могонов, Березняк, Ткачен- 
ко, Боровик та інші.

Колектив транспортної 
контори виявляє великий ін
терес до геніального твору 
И. В. Сталіна «Економічні 
проблеми соціалізму в 
СРСР». Партбюро організо
вує читання лекцій по цій 
праці.

мас, керує цехом тільки з 
кабінету. В результаті цьо
го робітничі збори прово
дяться від випадку до випад
ку, тільки тоді, коли треба 
укладати договори на соціа
лістичне змагання. Перевір
ка цих договорів не органі
зовується. Робітники не зна
ють, хто йде попереду, хто 
відстає.

Не раз цехова стінгазета 
«Паливо» критикувала тов. 
Котляра за те, що він збюро- 
кратився, зазнався, мало бу
ває серед робітників і не 
прислухається до їх голосу, 
але ніяких висновків з ц-ієї 
критики т. Котляр не зробив. 
Він навіть намагався зняти 
один з номерів стінгазети, 
де була критика на його ад
ресу.

артілі «Червоний тесляр», 
погано готується до прове
дення занять.

Як повідомив редакцію за
відуючий відділом пропаган
ди і агітації міськкому КП 
України т. Суховий, факти,

Безпартійні агітатори тт. 
Конограй, Сіденко. Шамого- 
нов, Недря, Боровик прово
дять масово - виховну робо
ту серед колективу контори. 
Вони систематично роз’яс
нюють трудящим матеріали 
XIX з’їзду КПРС, знайом-’ 
лять їх з успіхами нашого 
народу в побудові комунізму, 
з міжнародним станом.

Залучення безпартійного 
активу до участі в громадсь
кому і політичному житті ви
кликало потяг товаришів до 
партії. Ми прийняли в ряди 
КПРС кращих людей авто
транспортної контори тт. 
Мельникова, Ковальчука, 
Адамова, Бугайова, Будні- 
кова та інших.

Надійним помічником 
парторганізації у вихованні 
активу є стінна газета і юмо- 
ристичний листок. В стінній 
пресі беруть активну участь 
безпартійні працівники кон
тори. Вони часто сигналізу
ють про хиби і недоліки в 
роботі. Партійне бюро завж
ди прислухається до крити
ки знизу і реагує на кожний 
критичний виступ стіннівок. 
Так, наприклад, в стінгазе
тах писалось про непристой
ну поведінку автомеханіка 
т. Павлова’ і нормувальника 
т. Цнмбалиста. Цей сигнал 
обговорено на нараді адміні
страції і наказом начальни
ка контори т. Павлова було 
знято з роботи, а на т. Цим- 
балиста накладено адміні
стративне стягнення.

Партбюро приділяє також 
увагу роботі масових орга
нізацій.

Так партійна організація 
поліпшує роботу з безпартій
ним активом.

Б. Айзенберг, 
секретар партбюро ав
тотранспортної контори 
Димитрівського тресту.

Котляра
Тільки зранку появляєть

ся т. Котляр в цеху. Але й 
ця його поява нічого корис
ного не дає. Він не вживає 
заходів до виправлення недо
ліків. Горе тому, хто на
важується вказати на його 
несправедливі дії. Котляр 
обдасть того грубою лайкою, 
загрожує доганою або знят
тям з роботи.

Про антипартійні дії ко
муніста Котляра добре відо
мо партгрупоргу т. Таранен- 
ку, секретарю партбюро 
т. Бережному та вони не 
вживають до нього заходів

Своєю непристойною пове
дінкою комуніст т. Котляр 
грубо порушує статутні ви
моги нашої партії.

І. Груша, В. Семенов
— члени КПРС.

наведені в статті, відповіда
ють дійсності.

За безвідповідальне став- ; 
лення до дорученої справи 
т. Тесленка увільнено від 
керівництва гуртком і зат
верджено більш досвідченого 
пропагандиста.

Сталінська область. У школі № 37 міста Жданова працюють 
47 різних гуртків, у яких беруть участь близько тисячі школярів. 
Учасники гуртка юних фізиків виготовили більше 50 різних при
ладів, парову і водяну турбіни, електромотор, барометр.

На знімку: учні 7 класу (зліва направо) Володимир Моргачов, 
Володимир Лішенко і Віктор Майстер у майстерні школи.

Фото ГІ. Кашкеля. Прескліше РАТАУ.
---------------------------------------- о О--------------------------------------------

Поліпшити піонерську 
роботу в школах

В боротьбі за міцні Знан
ня піонерська організація 
семирічної школи № 7 вико
ристовує різні форми роботи 
з учнями. Тут систематично 
проводяться предметні--чи ТС- 
матичні збори, зокрема на 
такі теми як «Москва — 
столиця нашої Батьківщи
ни», «Байки Крилова», 
«Казки Пушкіна» та інші. 
На зборах піонери подорожу
ють по карті- на .великі будо
ви комунізму, демонструють 
діафільми. В школі працю
ють технічні гуртки, де ви
готовляються наочні посіб
ники. Так, у фізичному гурт
ку піонери зробили модель 
парової турбіни, трансфор
матор тощо.

Старший піонервожатий 
школи т. Гарбузенко повсяк
денно керує роботою піонер
ських загонів та ланок, орга
нізовує навчання піонерсько
го активу. На піонерських 
зборах проводяться бесіди 
про XIX з’їзд партії, про 
ленінсько - сталінський ком
сомол, про події, які відбу
ваються в житті нашої країни 
та за рубежем. Провадяться 
екскурсії, фізкультурні зма
гання.

Велику допомогу в підго
товці піонерських зборів по
дають класні керівники тт. 
Таран, Кошулько, Діброва, 
Євстратьєв та інші. Вони до
помагають вожатим загону в 
складанні плану роботи, в 
підготовці і проведенні ціка
вих зборів, чуйно прислуха
ються до побажань піонерів, 
керують підготовкою читаць
ких конференцій, екскурсій.

Непогано працюють піо
нерські дружини середніх 
шкіл №№ 1, 2, 14, де стар
шими піонервожатими тт. 
Холоденко, Чугуй, Рикунова.

Однак в багатьох школах 
ще мало зроблено по вико
нанню постанови VII плену
му ЦК ВЛКСМ про роботу 
піонерської організації імені 
В. І. Леніна. Це стосується 
деяких піонерських дружин 
шкіл №№ 4, 5, 10. Старші 
піонервожаті тт. Білецька, 
Бугайова і Квітка недостат
ньо борються за міцні знання 
піонерів. Значна частина їх 

не встигає. На низькому рів
ні перебуває робота по підго- ,, 
товці кращих піонерів до,
вступу в комсомол та по при- 

учнів в піонери.
В цих пітерських дружи

нах мало проводиться тема
тичних та предметний 
до їх підготовки 
ся лише окремі 
тому збори проходять 
нецікаво. Керівники 
культури шкіл не допомаї 
ють піонервожатим в 
ванні спортивних ігр, обме
жуються лише проведенням 
кросів та спортивних зма
гань.

Бувають випадки, коли пі
онери не вміють правильне 
провести піонерський збір, 
скласти план, вести щоден
ник. І це тому, що їх не нав
чають. Проваджувані міськ
комом ЛКСМУ і старшими 
піонервожатими семінари пі
онерського активу проходять 
на низькому рівні. В школі 
№ 5 піонервожата т. Буга
йова регулярно проводить 
семінари піонерського акти
ву, але вони носять формаль
ний характер. Піонерський 
збір 7 класу на тему «45 
хвилин — дорогоцінний час» 
піонери ие зуміли провести 
тільки тому, що до цього не 
підготувались ланкові, голо
ва ради загону. Вони на збір 
з’явились навіть без піонер
ських галстуків. На запитан
ня, чому ланкові та голова 
загону без галстуків, т. Бу
гайова відповіла, що вони 
вже комсомольці і їм не по
трібно їх носити.

Відділ піонерів міськкому 
ЛКСМУ, його завідуюча тов. 
Турбаївська, секретарі міськ
кому тт. Варава і Немолот 
недостатньо вникають в зміст 
і форму піонерської роботи 
в школах, не вивчають і не 
розповсюджують досвіду ро
боти кращих піонервожатих, 
мало проводять тематичних 
консультацій, не вимагають 
від піонервожатих перебудо
ви всієї роботи в світлі рі
шень VII пленуму ЦК 
ВЛКСМ і XIX з’їзду Кому
ністичної партії Радянського 
Союзу.

Л. Жданова.
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Депутати Олександрійської міської
ОБРАНІ 22 ЛЮТОГО 1953 РОНУ

Ради,

На підставі статті 44 Положення 
про вибори до обласних, окружних, 
районних, міських, сільських і се
лищних Рад депутатів трудящих, і 
протоколів голосування окружних 
виборчих комісій по виборах до місь
кої Ради депутатів трудящих, зареє
стровані міською виборчою комісією 
обрані депутатами Олександрійської 
міської Ради депутатів трудящих:

Амур Єфрат Замалейович, 
Александров Василь Якович, 
Андреєва Раїса Андріївна, 
Артамояова Віра Климівна 
Атроіценко Олег Олексійович, 
Альошин Георгій Вікторович, 
Атанов Олексій Гаврилович, 
Асаф’єв Василь Андрійович,
Барзов Петро Іванович,
Бадюк Олександра Харлампіївна, 
Бахтіна Олена Тихонівна,
Бочка Антон Іванович, 
Білик Олександра Афанасіївпа, 
Болдирев Петро Максимович, 
Бєляєв Олексій Петрович,
Воробйов Петро Іванович, 
Варава Олександр Іванович, 
Вершинін Фрол Степанович,
Васильєв Володимир Євграфі- 

йович, — ..
Гідулянов Іван Степанович,
Галушка Яків Андрійович, 
Герзсюта Семен Аианійович,

, і'убенко Іван Миколайович,
■ Гой Олександр Матвійович, 

Гетьманець Поліна Федосіївна, 
Гончарова Ліна Федорівна, 
Гусляков Павло Пилипович, 
Головань Ганна Федорівна, 
Горбулеико Поліна Іванівна, 
Гудименко Дарія Андріївна,
Діброва Людмила Іллінічна, 
Дорош Лідія Гаврилівна,
Денисова Віра Іллінічна,

Данько Павло Микитович,
Демчук Валентина Захарівна, 
Давиденко Віра Андріївна, 
Джугань Марія Микитівна,
Євсютін Іван Володимирович,
Зюзін Серафим Леонтійович, 
Зайцева Марія Пилипівна.
Зуєва Валентина Василівна, 
Заїкіи Тихон Якович,
Зиков Василь Степанович,
Закохайло Віктор Афанасійович, 
Загоскин Михайло Євгенович,
Іванов Микола Федорович,
Ірклей Євген Іванович, 
Ігнатченко Володимир Васильович, 
Ільченко Іван Миколайович,
Клнменко Сергій Микитович, 
Кулаковська Віра Ларіонівна,
Кнсельов Григорій Максимович, 
Кардаш Іван Андрійович, 
Крицька Ганна Яківна, 
Костюшко Ольга Іванівна, 
Круглова Ганна Петрівна, 
Кашуричев Йосип Прокопович, 
Кирпнта Федір Якович, 
Крячко Василь Захарович, 
Кочубей Іван Сергійович, 
Кравцов Микола Васильович, 
Коробченко Олександр МиТро- 

фанович,
Константннов Леонід Трохимович, 
Костенко Фенія Никифорівна, 
Калашник Лідія Гаврилівна,
Клнменко Федір Федорович,

Коняхина Явдоха Іванівна, 
Костенко Гаврило Платонович, 
Кузнецова Явдоха Юхимівна,
Лимар Віктор Олександрович, 
Лупаненко Віра Андріївна, 
Лебідь Людмила Дмитрівна, 
Лещенко Марія Ісаківна, 
Лебеденко Леонід Григорович, 
Лебедєв Григорій ГІантелейович, 
Луценко Никифір Харитонович,

Ларіонов Дмитро Іванович, •1 
Лавриненко Іван Т'ихонович, 
Лозовий Георгій Павлович, 
Малоок Олексій Максимович, 
Міхелєва Берта Аронівна, 
Меркур'єв Олексій Прокопович, 
Малоок Артем Андрійович, 
Метка Марія Гаврилівна, 
Меткий Ілля Сидорович, 
Міщенко Денис Микитович. 
Морозова Краснослава Іванівна, 
Москаленко Андрій Архипович, 
Маслов Василь Харитонович, 
Мукасійова Марія Іванівна, 
Могила Тетяна Григорівна, 
Нечипореико Володимир Степа

нович,
Нікітіна Ксенія Димидівна, 
Нілова Олена Олександрівна, 
Немякін Дмитро Григорович, 
Несем Ганна Павлівна,
Нестеров Василь Андрійович, 
Олефіренко Іван Сергійович, 
Омельченко Марія Миронівна, 
Олійниченко Раїса Іванівна, 
Остапова Марія Данилівна, 
Осмоловський Юрій Володимиро

вич,
Олексюк Антопіна Василівна,
Пігулович Володимир Олексан

дрович,
Плужник Софія Степанівна, 
Петросов Сурен Амбарнумович, 
ІІівняк Григорій Давидович, 
Петрушенко Микола Якович, 
Пазинич Степан Іванович, 
Поповська Ганна Василівна, 
Письменна Меланія Ларіонівна, 
Пустовойтов Сергій Миколайович, 
Петров Петро Дмитрович, 
Панчищенко Петро Карпович, 
Пилипенко Олена Федорівна.
Петурова Ганна Василівна,

Петропавловська Олександра Феї 
дорівна,

Пеліхов Георгій Іванович,
Прохоренко Павло Опаиасовнч,
Рєпка Федосія Василівна,
Рижова Ольга Федорівна, (
Синіцииа Ксенія Йосипівна, 
Сагайдаров Іван Петрович, 
Стрєльцова Меланія Матвіївна, 
Стегнова Ганна Іванівна,
Смішко Андрій Варфоломійовнч, 
Суховий Іван Митрофанович, 
Семеха Кирило Кирилович, 
Срібний Василь Григорович, 
Соколов Володимир Євграфійович, 
Свечнїкова Любов Кузьмівна, 
Сахацьннй Василь Петрович, 
Сиротенко Олександр Степанович, 
Сергієнко Валентина Володими

рівна,
Сливко Анатолій Кононович, ; 
Слизько Надія Іванівна,
Сергеєв Володимир Антонович, 
Суворов Михайло Іванович, в 
Тимченко Ольга Феофілівна, 
Тюрми Григорій Олексійович, 
Тищенко Василь Захарович, 
Тищенко Зинаїда Михайлівна. 
Тесленко Григорій Степанович, 
Ткаченко Ларіон Іванович, , 
Трофименко Надія Олексіївна, 
Труфакін Павло Миколайович, 
Усошнн Олексій Семенович,
Фомовська Валентина Федорівна, 
Філінов Федір Афанасійович, 
Філоненко Микола Васильович,
Холод Ольга Міхеївна,
Харнтонов Володимир Іванович, 
ІПульга Андрій Омельянович,
Шабалтас Борис Борисович, 
Шостенко Петро Андрійович,
Щербина Єфросинія Кирилівна,
Червоний Василь Теремтійович,
Чаплигін Степан Степанович,

Депутати Олександрійської районної Ради,
ОБРАНІ 22 ЛЮТОГО 1953 РОНУ

На підставі статті 44 • Положен
ня про вибори до місцевих Рад депу
татів трудящих і протоколів голосу
вання окружних комісій по виборах 
до районної Ради депутатів трудя
щих районною виборчою комісією 
зареєстровані такі товариші, обрані 
депутатами районної Ради депутатів 
трудящих:

Тютенко Корній Іванович,

Лелека Микита Васильович, 
Жук Максим Прокопович, 
Кулішенко Марія Захарівна, 
Гриценко Сергій Антонович, 
Рибак Михайло Дементійович, 
Іванова Степанида Іванівна, 
Бондаренко Іван Арсентійович, 
Кислиця Федір Матвійович, 
Буйнов Григорій Климович,

Очеретько Іван Данилович,
Нікітіи Євген Павлович,
Сеймук Василь Олексійович,
Клочко Меланія Лук’янівна,
Мележик Марія Ялисеївна,
Щербина Зинаїда Михайлівна,
Павлюк Віра Ларіонівна,
Журавльов Олександр Олексан

дрович,

Сухина. Галина Михайлівна, 
Жсжеря Василь Юхимович, 
Ємелін Іван Лукич,
Попов Михайло Опанасович, 
Шевченко Марія Іванівна, 
Бугрій Анатолій Іванович, 
Шульга Ольга Гур’ївна, 
Філоненко Іван Євтухович, 
Черияк Галина Іванівна.

Ознаменування дня Збройних Сил СРСР 
в Олександрії

Трудящі Олександрії широко від
значили 35 річницю Радянської Ар
мії і Військово - Морського Флоту.

З нагоди цієї знаменної дати в 
міському театрі відбулося урочисте 
засідання представників трудящих. 
Понад 500 чоловік прослухали до
повідь про Збройні Сили Радянського 
Союзу.

Учасники урочистого засідання з 
великим піднесенням прийняли ві
тального листа Генералісимусу Ра
дянського Союзу И. В. Сталіну.

Після урочистої частини силами 
учасників художньої самодіяльності 
був даний великий святковий кон
церт.

Урочисті засідання відбулися та
кож в клубах робітничих селищ Ок- 
тябрського, Димитрове, Перемога.

На підприємствах, в установах і 
навчальних закладах прочитано 74 
доповіді, проведено понад 800 бесід 

про славний шлях наших Збройних 
Сил.

В міському кінотеатрі демонстру
вався художній кінофільм «Сталін- 
градська битва».

Колишні фронтовики, нині трудів
ники шахт, заводів, фабрик, ознаме
нували свято достойними виробни
чими успіхами.

По півтори — дві норми виконали 
гірники шахти № 2-3 тт. Солдатов, 
Кравцов, Бондаренко та інші.

Ще кращих показників добились 
робітники рудоремонтного заводу: 
формувальник т. Сухацький, котель
ники тт. Васильєв 1 Горбатий, стале
вар т. Бражников. Вони виконали 
своє виробниче завдання на 220 — 
280 процентів.

М. Нурулін,
інструктор відділу пропаганди і 
агітації міськкому КП України.

Розквітають міста
Все кращою стає столиця нашої 

республіки. Тільки в цьому році па 
житлове будівництво в Києві асигно
вано сотні мільйонів карбованців 
і більш як 120 мільйонів карбован
ців — на впорядкування міського 
господарства. На Хрещатику поряд з 
багатоповерховими житловими і гро
мадськими будинками скоро розгор
неться роботи по спорудженню пер
шого висотного будинку готелю, про
ектується спорудження висотного 
будинку Держуніверситету.

Успішно реконструюється Харків. 
Тут у центрі міста споруджується по
над 70 багатоповерхових будинків. 
На базі реконструкції Будинку про
ектів створюється будинок Держав
ного університету, який буде другим 
щодо величини в нашій країні. До 
кінця п'ятирічки Харків повинен 
одержати близько 700 тисяч квад
ратний? метрів нової житлової площі.

Високими темпами забудовуються 
міста і селища Донбасу. Тільки в 
Сталіно споруджено сотні впорядко
ваних житлових будинків, прекрас-

радянської України
ний вокзал; Будинок інженера і тех
ніка, Палац піонерів, Індустріальний 
інститут, кінотеатр «Комсомолець» 
на 770 місць. Триває будівництво 

і російського драматичного театру.
Великими житловими будинками, 

[ школами, театрам», клубами', ліку- 
1 вальними та іншими культурно - по» 
І бутовими закладами щороку збага

чуються Ворошиловград. Горлівна, 
Кадіївка, Краматорськ, Макіївка, 
Ворошиловськ, Єйакієво, Красний 
Луч та інші міста і селища всесоюз
ної кочегарки.

Виросло за роки сталінських п’я
тирічок Запоріжжя. В ньому споруд
жено прекрасні палаци культури 
енергетиків, металургів, будівельни
ків. Щороку вводяться до ладу сотні 
тисяч кубометрів ІІОВИК житлових і 

[ громадських будинків,
В місті чавуну і сталі — Дніпро

петровську ще наряднішою стає йо
го центральна магістраль — прос
пект імені Карла Маркса.

Широкого розмаху набрала гази
фікація міст. (РАТАУ),
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Достроково виконаємо нову сталінську п'ятирічку

Створювати робітникам всі умови 
для підвищення продуктивності праці

Нижче своїх
Колектив дільниці № 5 

виконує 1 перевиконує план, 
але працює він нижче своїх 
можливостей. Чому? Тому, 
що керівники шахти мало 
приділяють нам уваги, рідко 
в нас бувають.

А це дається взнаки. Час
то ми простоюємо. Невиста- 
чає лісоматеріалу. Тому, ко
ли треба кріпити груди ви
бою, доводиться витрачати 
багато часу, поки знайдеш 
потрібний матеріал.

Траплялось, що гірники 
дільниці простоювали по 12 
годин. Так було, наприклад, 
і 5 лютого, коли нас не забез-

Квартальний
З перевищенням виконав 

план першого кварталу ко
лектив Олександрійського 
млина № 2. Змагаючись за 
дострокове здійснення річної 
програми, бригади, очолюва
ні тт. Куявським і Гажалою, 
до дня виборів реалізували

Трудівники паровозного 
депо контори залізничного 
транспорту докладають всіх 
сил, щоб успішно виконати 
взяті на себе соціалістичні 
зобов’язання.

Січневий і лютневий плани 
нами значно перекриті. Та 
ми маємо всі можливості до
биватись кращих результатів.

Біда в тому, що відділ 
технічного постачання трес

ВСЕБІЧНО ПІДГОТУВАТИСЬ ДО ВЕСНИ

Всупереч прагненням колгоспників
Лічені дні залишились до 

виходу в поле. Чи готовий 
до цієї відповідальної пори 
колгосп імені Калініна? Ні. 
Про це свідчать такі невтіш
ні факти. Планове завдання 
по заготівлі і вивезенню в 
поле місцевих добрив вико
нано лише на 20 процентів. 
Лише на 55 гектарах з 310 
проведено снігозатримання, 
зовсім не провадиться під
живлення озимини і багато
річних трав, зволікається ре
монт сільськогосподарського 
інвентаря та очистка посів
ного матеріалу.

ЇЦо ж затримує виконання 
невідкладних агротехнічних

можливостей
і почили кріпильним лісом.

В механічному цеху бра
кує заліза для виготовлення 
болтів.

Все це негативно позначає
ться на роботі.

Гірники дільниці мають 
всі можливості працювати 
краще, підвищити темпи. 
Треба лише, щоб командири 
виробництва повсякденно 
дбали про високопродуктивну 
працю шахтарів, рішуче усу
вали недоліки в роботі, біль- 

I ше бували безпосередньо у 
І вибоях.

М. Кравцов, 
1 прохідник шахти № 2-3.

план виконано
квартальне завдання на 138 
проценти.

Трудящі млина закріплю
ють здобуті успіхи, борються 

( за високу якість продукції, 
і зниження природних втрат, 
І збільшення продуктивності 
І праці. С. Демочко,

працівник млина № 2.

Що нам заважає в роботі
ту «Олександріявугілля» 
ставиться до нас як до па
синків. Хоча на складах є по
трібний матеріал для ремонт
них робіт, його нам не да
ють. Ми вимагали бронзу, 
бабіт, листове залізо, каус
тичну соду, свердла.

— Ви —підсобне підприєм
ство, якось обійдетесь без 
цього, — сказали в тресті.

Ось ми і чекаємо, коли до

заходів, хто в цьому винен?
Причини криються в не

правильному керівництві 
господарством з боку прав
ління артілі і його голови 
т. Ручки. Замість мобілізації 
колгоспників на виконання 
поставлених завдань, вони 
вдаються до адміністрування 
та погроз, а нерідко і до ру- 
коприкладання.

Обурливий факт трапився 
17 лютого цього року. Не 
дивлячись на те, що в кол
госпі зволікається підготов
ка до сівби, голова колгоспу 
Ручка і бригадир рільничої 
бригади Руденко влаштували 
п’янку. ■

Неорганізованість
Погано організовано пра

цю в Олександрійському бу
дівельно -монтажному управ
лінні. Нерідко приходиш на 
зміну і не знаєш за що бра
тися: заздалегідь не дають 
нарядів, працюєш всліпу. 
Мені стає відомо як я вико
нав норму, який заробіток 
лише в кінці місяця. Хіба це 
порядок?

Майстер Черевашко бай
дуже ставиться до своїх обо
в’язків. Він майже не з’яв
ляється на місце роботи.

Я, як і інші трудящі, праг
ну успішно здійснити свої 
зобов’язання, достроково ви
конати нову сталінську п’я
тирічку. Наші керівники, зо
крема виконуючий обов’язки 
начальника управління тов. 
Лактіонов, зобов'язані навес
ти порядок на дільницях, 
створити нам нормальні умо
ви для роботи.

А. Чашкін, 
електрозварювальний 

Олександрійського буді
вельно • монтажного уп

равління.

нас дійде черга. В результа
ті такого неправильного 
ставлення начальника відділу 
технічного постачання т. Ку
делі до депо, ми не можемо 
як слід виконувати замовлен
ня.

І. Погрібний — бригадир, 
М. Плотніков—слюсар, 
3. Шевченко —слюсар, 
Л. Скалозуб — слюсар.

Опівночі, зламавши двері, 
вони вдерлися на ферму, об
лаяли непристойними слова
ми сторожів, а до деяких 
вжили рукоприкладання.

Дивно, що факти безгос
подарності і бездушного 
ставлення до людей прохо
дять повз увагу районного 
відділу сільського господарс
тва. Обурені діями своїх ке
рівників, колгоспники вима
гають закликати їх до по
рядку і створити в артілі не
обхідні умови для прискорен
ня робіт по підготовці до вес
ни.

О. Котко.

Не дивлячись на труднощі війни з французькими загарбниками, 
селяни Демократичної Республіки В'єтнам споруджують нові ірига
ційні системи, покращують зрошення рисових полів, відвойовують 
нові ділянки землі в лісів і болот. Воїни Народної армії В'єтнаму 

допомагають селянам в обробці землі.

На знімку, бійці Народної армії обробляють зрошувальні поля.
Фото Китайського телеграфного агентства.

Прескліше ТАРС.

Нові докази страхітливого злочину 
американських агресорів ,

Показання полонених американських офіцерів
АгентствоПЕКІН, 22. (ТАРС).

„Сіньхуа" передає:
За останній рік було опубліко

вано кілька доповідей міжнарод
них організацій, що розслі.^твли 
факти ведення американцями 
бактеріологічної війни в Кореї і 
Китаї. Ці доповіді і особливо до
повідь Міжнародної наукової 
комісії та показання американ
ських військовополон. них незапе
речно встановили, іцб американці 
давно готувалися • фо здійснення 
цього нелюдського злочину, а са
ме — до ведення в Кореї в ши
роких масштабах бактеріологіч
ної війни.

Недавно захоплені у полон 2 
старших офіцери 1-го авіаполку 
американського корпусу морської 
піхоти підтвердили, що об'єднана 
група начальників штабів С11ІА 
дала вказівку американським 
збройним силам на Далекому 
Сході почати бактеріологічну вій
ну. Цими двома американськими 
офіцерами є начальник штабу 1-го 
авіаполку американського корпу
су морської піхоти полковник 
Фреик X. ІІІвебл і офіцер служби 
бойового та технічного постачан
ня цього ж авіаполку майор Рой 
X. Блей, які були взяті в полон 
після того, як їх літак був збитий 
8 липня 1952 року зенітним вог
нем корейських і китайських на
родних військ.

Зворушені хорошим ставленням, 
проявленим до них після їх поло

Варварські нальоти американської авіації 
на мирні міста і села Кореї

Американська авіація продов
жує варварські бомбардування і 
обстріли мирних корейських міст 
і сіл. Цими днями американські 
літаки вчинили кілька запеклих на
льотів на села і шляхи ряду повітів 
провінції Південний Пхенан. Є 
великі руїни і жертви серед мир
ного населення. Американські 
важкі бомбардувальники вчинили 
звірячий наліт на житлові кварта
ли Пхеньяна, а також на школи 
і лікарні в околицях міста. В ре
зультаті нальоту спалені і знище

Американські монополісти збувають у Японії 
гнилі продукти

нення з боку корейських і китай
ських народних військ, ці два 
американських офіцери повідоми
ли, що в жовтні 1951 року об'єд
нана група начальників штабів 
СІ11А направила директиву коман
дуючому американськими зброй
ними силами на Далекому Сході, 
яким у той час був генерал 
Ріджуей. У директиві генералові 
Ріджуею було наказано почати чв 
широких масштабах бактеріолог 
гічну війну відповідно до плану 
об'єднаної групи начальників 

І штабів США. Вказані два амери
канських офіцери також розпові- 

| ли про те, що було на нарадах.
які відбулися після цього, скли
каних у 1-му авіаполку американ
ського Корпусу морської піхоти з 
метою вироблення детальних пла
нів по веденню бактеріологічної 
війни і по забезпеченню для цьо
го відповідних тилових заходів. 
Обидва офіцери підкреслили у 
своїх заявах, що, побоюючись 
викриття своїх злочинних дій 
чесними людьми всього світу, 
американське командування особ
ливу увагу звернуло на дисцип
лінарні і каральні заходи по за
безпеченню безпеки, необхідні для 
збереження в таємниці цього 
страхітливого злочину і обману 
світової громадської думки. Вони 
також вказали, що мета цих за
ходів по забезпеченню безпеки, 
крім того, полягала в тому, щоб 
„приховати правду від свого влас
ного народу".

ні десятки житлових будівель, 
і убито й поранено більш як •10 жі

нок, дітей. Слідом за цим „літаючі 
! кріпості" бомбардували район села 
I Єнгунрі, повіту Тедон (провінція 

Південний Пхенан), скинули понад 
300 бомб на розташований тут гос
піталь корейського Червоного 
Хреста. Зруйновані і спалені на
палмом всі лікарняні будівлі, заги
нуло багато хворих, які знаходи
лись на лікуванні в госпіталі, вби
то два лікарі, тяжко поранено сім 
лікарів і санітарів.

Повільно очищається по
сівний матеріал в колгоспі 
імені Будьонного (голова 
правління т. Дмитрієв, агро
ном т. Онопар. Тут лише 
яра пшениця і ячмінь доведе
ні до посівних кондицій. Ін
ше посівне насіння засмічене 
і до посіву непридатне.

Час не жде
Темпи, якими провадить

ся очистка посівного матеріа
лу, не викликають тривоги у 
керівників артілі. За п’ять 
останніх днів доведено до 
кондицій тільки 4 центнери 
насіння льону.

Час не жде. Правлійня 
колгоспу повинно рішуче 

посилити темпи підготовки до 
весняно-польових робіт, ство
ривши необхідні умови для 
вирощення цього року висо
ких урожаїв всіх сільсько
господарських культур.

П. Постна,
агроном райдержінспек- 

ції по якості насіння.

За повідомленнями з Токіо, 
американські монополісти нав'я
зують Японії залежалі недобро
якісні товари. Ціни па борошно, 
рис, сіль і інші товари, що вво
зяться з Сполучених Штатів до 
Японії, багато вищі за ціни, які 
існують на світовому ринку. США 
збувають Японії сільськогосподар

ські продукти такої низької якос
ті, що серед японців є немало 
випадків серйозного отруєння.

Грабіжницька політика амери
канських монополій викликає 
дедалі більше обурення японсько
го народу.

(ТАРС).

Редактор Г. ЛОЗОВИЙ.
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Вибори до місцевих Рад 
з’явились новим торжеством 

радянської соціалістичної 
демократії

Успішно виконати план
першого кварталу

Другий місяць третього 
року п’ятої сталінської п'я
тирічки. який вчора закін
чився, ознаменувався новими 
визначними успіхами в тру
ді.

Як і всі трудящі нашої 
Батьківщини, гірники Олек
сандрії успішно завершили 
двомісячний план. Тільки 
шахтарі видали на-гора 6 
ешелонів надпланового ву
гілля.

З перевищенням заверши
ли завдання січня і лютого 
завод «Червоний ливарник», 
цегельні заводи № 1 1 № 2. 
Достроково справився з квар
тальною виробничою програ
мою млин № 2.

Успіхи безперечні. Але які 
б вони по були, на них аж 
ніяк не можна заспокоюва
тись. Навіть на передових 
підприємствах далеко не 
повністю використані внут
рішні резерви виробництва І- 

ції праці. Взяти хоча б шах
ту № 2-3. Хоч вона і пере
виконує завдання по відван
таженню вугілля, але гірни
чо - підготовчі роботи відста
ють від графіка, не всі ко
лективи дільниці вкладають
ся у планову собівартість 
видобутку палива.

Подібне явище на Байда- 
ківському вуглерозрізі. Це 
підприємство має всі можли
вості працювати ритмічно, та 
їх не використовують. В січ
ні і в лютому розріз не до
тримується графіка. То ви
конує завдання, то відстає. 
Це тому, що тут і досі не 
позбулись порочного методу 
штурмівщини.

Керівники розрізу не див
ляться вперед. ВІДОМО, 1ЦО 
для неухильного зростання 
видобутку вугілля необхід
но створити потрібні запаси 
його. Між тим, начальник 
розрізу т. Філоненко задо
вольняється загальними зов
ні непоганими показниками. 
Лютневий план вскриші ви
конано достроково. Однак 
зроблено це за рахунок дру
горядних робіт.

Отже, якщо зараз не вжи
ти рішучих заходів до під

несення темпів вскриші на 
вирішальних ділянках, то в 
найближчий час вугільники 
опиняться перед фактом від
сутності фронту робіт.

Не гаразд із вскришею і 
на інших дільницях тресту 
« Олександріявугі лля».

Не справились з двомісяч
ним планом колективи Бай- 
даківської брикетної фабри 
ки, Олександрійського буді
вельно - монтажного управ
ління. Причина — незадо- 

і вільне використання техніки, 
порушення технологічного 
процесу, погана організація 
праці.

Не можна миритись з сер
йозним відставанням буді
вельних управлінь Димитрів- 
ського тресту. Керівники їх 
посилаються на різні об’єк
тивні причини, а глибоко в 
справу не вникають. На діль
ницях відсутня міцна трудо- 
Гіфбгули’, запізнення на ро- 
боту — звичайне явище.

Як не дивно, ніхто з цим 
злом по - справжньому не бо
реться. А почати треба хо
ча б з того, щоб трудівники 
знали, коли початок, кінець 
зміни, обідня перерва. В уп
равлінні ніяк не спроможу
ться встановити гудка або 
якогось іншого сигналу.

Голова ж будівельного ко
мітету т. Донець проходить 
повз ці ненормальні явища.

Березень— завершальний 
місяць першого кварталу. З 
перших його днів треба рішу
че піднести темпи, підтягти 
відстаючі дільниці, вивести 
їх в ряди передових. Особли
вий натиск слід зробити на 
поліпшення якісних показни
ків, зокрема, зниження собі
вартості продукції.

Обов'язок господарських, 
партійних 1 профспілкових 
організацій — очолити тру
дове піднесення мас, викли
кане історичними рішеннями 
XIX з’їзду партії, посилити 
керівництво соціалістичним 
змаганням, спрямувати зу
силля колективів на успішне 
виконання плану першого 
кварталу з усіх якісних і 
кількісних показників.

Про результати виборів
до обласних, онружних, районних, місьних, сільських 

і селищних Рад депутатів трудящих Української 
Радянської Соціалістичної Республіки

(Дані про результати виборів публікуються за матеріалами, одержаними Президією 
Верховної Ради Української РСР від виконавчих комітетів обласних

Рад депутатів трудящих)

50-РІЧЧЯ ЛЕНІНГРАДСЬКОГО КОРАБЛЕБУДІВНОГО ІНСТИТУТУ
Минуло 50 років з дня за

снування Ленінградського 
кораблебудівного інституту. 
За цей час він підготовив

кілька тисяч інженерів - ко
раблебудівників, які відігра
ли значну роль у створенні 
флоту СРСР. З числа тих,

іцо закінчили вуз, більше 
40 чоловік удостоєні звання 
лауреата Сталінської премії, 
50 — стали докторами наук.

22 лютого 1953 року відбулись вибори 
до обласних, окружних, районних, місь
ких, сільських і селищних Рад депутатів 
трудящих Української Радянської Соціа
лістичної Республіки.

Голосування скрізь почалось о 6 годині 
ранку і було закінчене о 12 годині ночі 
місцевого часу.

Вибори проходили в обстановці вели
чезного політичного піднесення при висо
кій активності і організованості виборців.

Обрано депутатів до 25 обласних Рад, 
13 окружних і 749 районних Рад. 266 
міських Рад, 82 районних Рад у містах, і 
16 тисяч 295 сільських Рад і 477 селищ
них Рад депутатів трудящих.

При виборах до обласних, окружних, 
районних, міськну піп.».—— ■ . —зг—іг
голосуванні:

І "Число виборців,

Загальне 
число 

виборців

що взяли участь 
у голосуванні

В абсо
лютних 
цифрах ;

У про
центах

В обласні Ради 23.328.864 23.323.783 99,98
В районні і

окружні Ради 16.761.030 16.758.147 99,98
В міські Ради 8.140.371 8.137.642 99,97
В районні Ради

у містах 4.262.6'20 4.260.766 99,96
В сільські і ♦

селищні Ради 15,474.084 15.471.535 99,98
Таким чином, майже всі виборці, за не

значним винятком, взяли участь у виборах.
Число виборців, що голосували за кан-

дндатів блоку комуністів 
становить;

і безпартійних,

Число голо
сів, поданих 

за канди
датів

Процент до чис
ла виборців, які 

взяли участь 
у голосуванні

В обласні Ради 23.291.887 99.86
В районні і

окружні Ради 16.724.395 99,80
В міські Ради 8.114.895 99.72
В районні Ради

у містах 4.251.176 99,78
В сільські і

селищні Ради 15.431.305 99,74

Число бюлетенів, в яких закреслені прі
звища кандидатів, тобто число голосів, по
даних проти кандидатів у депутати, стано
вить: по виборах до обласних Рад — 
31.74,1, або 0 ,14 процента, до районних 
і окружних Рад — 33.644, або 0,20 про
цента, до міських Рад — 22.659, або 0,28 
процента, до районних Рад у містах — 
9.547, або 0,22 процента, до сільських і 
селищних Рад — 40.155, або 0, 26 про
цента. Бюлетенів, визнаних недійсними на 
підставі ст. 99 Положення про вибори, 
виявилось 469.

Таким чином, результати голосування 
ПОКаЗуЮТЬ, Ш0 Вибрппі пн—ь—------------
оезпарпиних?

По всіх місцевих Радах депутатів тру
дящих процент виборців, що голосували 
за кандидатів блоку комуністів і безпар
тійних, порівняно з виборами 1950 року, 
збільшився.

Всього обрано депутатів до всіх місце
вих Рад 326.981 чоловік.

Всі обрані депутати є кандидатами бло
ку комуністів і безпартійних. У числі де
путатів — 111.502 жінки, або 34,10 
процента, 120.438 членів і кандидатів у 
члени КПРС, або 36,83 процента, 
206.543 безпартійних, або 63,17 про
цента.

По 6 виборчих округах но виборах до 
сільських Рад кандидати, які балотували
ся, не дістали абсолютної більшості голо
сів 1 не були обрані депутатами.

В двох виборчих округах по виборах у 
сільські Ради вибори не відбулись.

В усіх цих округах, у відповідності з 
«Положенням про вибори в обласні, окруж,- 
ні, районні, міські, сільські і селищні Ра
ди депутатів трудящих Української РСР», 
відбудуться нові вибори.

ВИДАЧА ОБЛІГАЦІЙ ПОЗИКИ ВИПУСКУ 1952 РОКУ
Закінчується оплата під

писки на облігації Державної 
позики розвитку народного 
господарства СРСР (випуск 
1952 року). При одержанні 
заробітної плати за другу по- 
ловшту лютого робітники і 
службовці зроблять останній

внесок по передплаті позики. 
Селяни повністю закінчать 
розрахунки по передплаті до 
1 березня.

Одночасно з сплатою ос
таннього внеску всім перед
платникам будуть видані об
лігації позики.

4 березня—сесія міської Ради депутатів трудящих
Доводиться до відома депутатів міськради, що 4 березня о 

6 годині вечора в залі засідань відбудеться сесія міської Ради 
депутатів трудящих.

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ДЕПУТАТІВ 
ТРУДЯЩИХ.

І

Фото В. Соболева.
Сталінград. Площі Павших Борців.

Прескліше ТаРС.
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У міськкомі КП України
Бюро міськкому партії, що 

відбулося 25 лютого, обгово
рило питання про факти не
своєчасного •реагування. на 
критичні виступи міської та 
районної газети «Сталінсьг 
кий прапор» керівників та 
секретарів первинних парт- 
організацій будівельного уп
равління Діїмитрівського 
тресту та Байдаківської бри
кетної фабрики.

Бюро міськкому партії 
відзначило, що газета 
«Сталінський прапор» за 22 
жовтня 1952 року в статті 
«Осторонь важливої справи» 
викрила істотні недоліки в 
роботі будівельного управ
ління, вказувала на те, що 
керівники управління, пар
тійна і профспілкова органі
зації мало займаються вихо
ванням молодих робітників, 
незадовільно організовують 
працю на дільницях. Але 
критичні виступи газети за
лишились без реагування.

Газета змушена знову в 
номері від 23 січня 1953 
року в статті «До чого при
зводить неорганізованість» 
повертатися до питання пога
ної роботи будівельного уп
равління. Вона вказувала на 
нові факти неорганізованості, 
плотшення трудової та вироб-

На підприємствах міста 
працюють сотні юнаків і дів
чат. Значна частина їх нав
чається без відриву від ви
робництва.

Багато передовиків набу
ває знання у вечірній школі 
робітничої молоді № 2 сели
ща Перемога. Серед них: ко
муністи електрослюсар тов. 
Данько, майстер т. Цюрюпа, 
комсомольці тт. Верхогляд, 
Гапонов, Щербина, Левчен
ко й інші. Стахановську пра
цю па підприємстві вони спо
лучають з успішним навчан
ням в школі.

Однак далеко не всі моло
ді робітники мають змогу 
вчитися у вечірній школі. І 
це тому, що. окремі керівни
ки підприємств та установ не 

дило до відставання. Але і 
на цей раз начальник управ
ління т. Кругліков та секре
тар парторганізації т. Гост
рий не звернули уваги на 
критику в газеті, не обгово
рили її та не ліквідували вка
заних недоліків. Вони не 
прислухаються також до кри
тичних зауважень робітни
ків.

Комуністи і робітники 
Байдаківської брикетної фаб
рики неодноразово сигналізу
вали керівникам фабрики про 
зловживання і недостойну по
ведінку головного бухгалте
ра Бібіка, начальника відді
лу кадрів Степанова та на
чальника дільниці вантажен
ня Корсунського, які пору
шували партійну і держав
ну дисципліну, добирали кад
ри за ознаками родинних 
зв’язків та приятелізму.

В номері від ЗО січня в 
фейледоні «Пройдисвіти та 
їх покровителі» газета вказа
ла на те, що Бібік морально 
розклався, став на шлях 
сприяння розбазарювачам 
державних коштів. Директор 
фабрики т. Філінов та се
кретар парторганізації т. Ле- 
бедєв не вжили рішучих за
ходів до пройдисвітів та їх 
покровителів, не притяглії до 
відповідальності Бібіка, Сте- 

----  < КппггшсЬКОГО, ЯКІ 

Створити умови для навчання робітничої молоді
створюють їм необхідних 
умов для цього. Гірники Те
тяна Попова, Петро Курін
ний, Роза Савро з шахти 
№ 2-3 залишили школу, бо 
працюють в другу зміну. 
Кращого робітника шахти 
електрослюсаря т. Горбаня 
звільнено з роботи, чергово
го електрослюсаря Миколу 
Завгороднього під виглядом 
«створення умов» переведе
но на іншу роботу. Так пік
лується начальник шахти 
№ 2-3 т. Панчищенко і сек
ретар партбюро т. Сиротенко 
про навчання молодих шах
тарів.

Не в кращих умовах пере
буває і старший машиніст 
теплоелектростанції т. Са- 
ранча, робітник електростан

і влаштували переслідування 
Всіх, хто смів виступити про
ти їх антидержавних дій. 
домоглися звільнення робіт
ників, які намагались сигна
лізувати про їх зловживан
ня.

Бюро також відзначило, 
що керівники тресту «Олек- 
сандріявугілля» тт. Альошин 
та Костиря не вжили потріб
них заходів для виправлення 
недоліків, на які вказувала 
газета.

Рішенням бюро міськкому 
партії начальнику будівель
ного управління т. Кругліко- 
ву, секретарю парторганіза
ції т. Гострому, директору 
фабрики т. Філінову та сек
ретарю парторганізації т. Ле- 
бедєву вказано на їх непра
вильне і зневажливе ставлен
ня до критики та зобов’язано 
негайно вжити заходи до ви
правлення недоліків.

Бюро міського комітету 
партії зобов'язало секрета
рів парторганізацій будівель
ного управління Димитрівсь- 
кого тресту т. Гострого та 
брикетної фабрики т. Лебедє- 
ва обговорити рішення бюро 
міськкому КПУ на партійних 
зборах, вживши конкретні 
заходи до ліквідації недолі
ків та створення необхідних 
умов для розгортання само- 

| критики і критики знизу.

ції т. Пивоварник та ряд ін
ших. Тов. Пивоварник пос
каржився про це в міськком 
партії. Керівники електро
станції вирішили позбутися 
його і перевели на роботу в 
Димитрівський трест.

Дехто з комсомольців без 
поважних причин не відвідує 
школи. Залишила навчання 
секретар комсомольської ор
ганізації Октябрської се
лищної Ради т. Шаталова. 
Але міськком ЛКСМУ стоїть 
осторонь від цієї справи, не 
цікавиться, як вчиться мо
лодь, обмежується лише збо
ром цифрових даних для зві
ту перед обкомом ЛКСМУ.

А. Курінний,
директор вечірньої шко

ли № 2.

Достроково виконаємо нову 
сталінську п ’яти річку

Будемо міцно тримати 
перехідний Червоний прапор

Найменша кількість балів 
— показник наполегливої 
боротьби колективу залізнич
ників за відмінне утримання 
колії. Цього ми добились в 
нинішньому році.

За хороші успіхи у зма
ганні 11 дистанції служби 
колії присуджено перехідний 
Червоний прапор управління 
Одеської залізниці.

Днями при врученні цьо
го прапора трудящі дали 
слово міцно тримати його, 
домагатись нових перемог в 
труді.

Путівники другого околот-

Молоді будівельники
Наполегливо борються за 

виконання взятих зобов'язань 
молоді робітники будівельно
го управління Днмитрівсько- 
го тресту. З великим підне
сенням працюють в ці дні 
теслярі комсомольці Іван 
Давидов, Олександр Мельни- 
ченко. Змагаючись між со
бою, вони щодня дають по 
півтори і більше норми.

З честю дотримують сло
ва брати мулярі Микола і

Білоруська РСР. Збудований в роки післявоєнної Сталінської 
п'ятирічки, Мінський тракторний завод нині став одним з крупні
ших підприємств машинобудівної промисловості Радянського Союзу. 
Кожний день з навантажувальної площадки заводу відправляються 
трелевочні трактори „КТ-12".

На знімку: трактори, підготовлені до відправки, на площадці 
заводу.

Фото В. Лупейко. 

ку відмінно утримують колію. 
Сумлінно ставляться до своїх 
обов’язків колійні обхідники 
бригад тт. Дробота та Іван- 
ченка.

Значно перевиконують 
денні завдання ремонтники 
тт. Сухацький, Довбня, Во- 
вик 1 інші.

Колійники забезпечують 
чіткий, безперебійний рух 
вантажних і пасажирських 
поїздів, дають їм «зелену 
дорогу».

Д. Авраменко, 
працівник 1 1 дистанції 

служби колії.

показують приклад
Віктор Бичкови. Молоді ста- 
хановці, переймаючи кращі 
методи роботи старих вироб
ничників, дають до 200 про
центів завдання.

Ці передові будівельники 
служать прикладом для всьо
го колективу в боротьбі за 
високі темпи і якість роботи.

В. Саєико, 
секретар комітету ЛКСМУ 

Димитрівського тресту.

Прескліше ТАРС.

Пошта Лідії Тимашук
Коло ліжка хворого стоїть 

людина в білому халаті. Що 
б вона не робила — чи бере 
вона шприц, чи розглядає 
мазок крові, чи виписує ре
цепт, — за нею пильно і з 
надією стежать очі хворого.

Лікар! Яка безмежна люд
ська віра вкладена в Це сло
во, віра в його знання і дос
від, в його любов до людей, 
любов, що межує деколи з 
подвигом. Білий халат — це 
символ чистоти, безкорисли
вості і високої гуманності 
професії лікаря. Немає зло
чину, крім зради Батьківщи
ни, більш страхітливого, ніж 
обманути цю віру хворого, 
немає злочинця більш мер
зенного, ніж убивця, який 
прикривається білим халатом 
лікаря.

і от коло ліжка хворого 
зустрілося двоє людей у бі
лих халатйх. Один —вчений, 

з великим іменем і ступеня
ми, друга — без учених ступе
нів, але з великим досвідом і 
знаннями, набутими за двад
цять з лишком років роботи 
лікарем, сповнена високого 
почуття відповідальності за 
здоров’я і життя радянських 
людей. У обох в руках одні й 
ті самі аналізи, у обох перед 
очима однакові симптоми хво
роби, але жінка бачить: лю
дина з ученими ступенями 
ставить неправильний діаг
ноз. Неправильний діагноз.— 
неправильне лікування, — і, 
значить, смерть.

Чому вона це робить? Ме
дична помилка? Але ж у лю
дини з ступенями надто ве
ликі знання й досвід, щоб 
вона могла так грубо помили
тися. До того ж вона відки
дає всяку спробу виправити 
її. Помилки немає, значить, 
хто ж перед тобою?..

Щоб відповісти на це пи
тання, потрібні не година і 
не дві, потрібно багато годин 
напруженої роботи мислі, 
потрібні глибокі знання і 
цілковита впевненість у своїй 
правоті і, головне, треба бу
ти патріотом своєї Батьків
щини. І тоді все зрозумієш. 
Так, перед нею був ворог, і 
не один, а зграя ворогів Ра
дянського Союзу, лютих, хи
трих і добре замаскованих.

Почалася боротьба, над
звичайно тяжка боротьба. 
Адже ті, із ступенями, займа
ли високі пости, вони розста
вили навколо «своїх людей». 
Але жінка боролася так, як 
борються з ворогами Бать
ківщини, — не на життя, а 
на смерть. Мабуть, у ті дні 
вона знову в думці бачила 
перед собою палаючий літак 
і в ньому — радянського 

льотчика, свого єдиного си
на...

Ще зовсім недавно ми не 
знали цієї жінки, а тепер 
ім’я лікаря Лідії Федосіївнн 
Тимашук стало символом ра
дянського патріотизму, висо
кої пильності, непримирен
ної, мужньої боротьби з во
рогами нашої Батьківщини. 
Вона допомогла зірвати мас
ку з американських найман
ців, недолюдків, які вико
ристали білий халат лікаря 
для умертвіння радянських 
людей.

Звістка про нагородження 
Л. Ф. Тимашук найвищою 
нагородою —орденом Леніна 
за допомогу у викритті тричі 
проклятих ворогів - убивців 
облетіла всю нашу країну. 
Лідія Федосіївна стала близь
кою і дорогою людиною для 
мільйонів радянських лю
дей. Стара пенсіонерка 
Л. Козачук із Слов'янська 
починає свого листа прости-

І ми материнськими словами: 

«Дорога дочко нашої Бать
ківщини! Радію з відважного 
вчинку ізаслуги перед Бать
ківщиною». В листі з Крас- 
ногвардейська Л. Філенко та 
Ф. Архіпов пишуть: «Всі — 
старі й малі, якби можна бу
ло мати ваш портрет, поста
вили б його на найдорожче 
місце в рамці, в сімейному 
альбомі, а це значить — ви 
справжня дочка свого наро
ду. своєї Батьківщини».

Почуття вдячності за до
помогу у викритті ворогів, за 
велику любов до свого наро
ду звучить в кожному листі, 
одержаному в ці дні Лідією 
Федосіївною. Л. Тихонова та 
Л. Галкіиа пишуть з Тули: 
«Своїм мужнім і високопат
ріотичним вчинком ви внес
ли немалий вклад у справу 
миру... Хай вдячність і любов 
народу будуть вам завжди 
опорою. Тиснемо вашу муж
ню руку лікаря - людини, лі
каря - зцілителя і патріота». 
Учні Сочинської школи № 10
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Забезпечимо старанний догляд
Зимівля ОЗИМИХ ПОСІВІВ до 

третьої декади лютого прохо
дила за сприятливих кліма
тичних умов. Випадання ок
ремих рослин становить всьо
го 1—3"проценти, що прак
тично не впливає, на стан ози
мини.

В кінці лютого метеороло
гічні умови різко змінилися. 
Тимчасове потепління спри
яло відтаванню снігу, утво
ренню води під ним і поде
куди оголило посіви.

Зараз температура різко 
знизилась. На поверхні посі
вів утворилась крижана кор
ка. Покриття озимини кри
гою може призвести до заги
белі значної частини посівів.

Збереження озимини і на
самперед озимої пшениці — 
важливе і відповідальне зав
дання хліборобів у весняний 
період.

Чому треба боротися з 
крижаною норкою? Відомо, 
що зимою, коли посіви вкри
ті шаром снігу, який є пога
ним провідником тепла і хо
лоду, температура біля вузла 
кущіння рослин навіть при 
дуже низькій температурі 
становить лише 10 —11 гра
дусів холоду. Таку темпера
туру задовільно переносять 
посіви. За цих умов до 
рослин вільно доходить повіт
ря, яке хоч і в невеликій 
кількості, а потрібне росли
нам для підтримання їх жит
тєдіяльносте------------------------

крижана корка утруднює 

доступ повітря до рослин і 
тому вони можуть задихнути
ся. Щоб не допустити цього, 
потрібно зруйнувати корку 
шляхом пускання на посіви 
важких кольчатих або круг
лих з залізними зубками 
котків.

При таянні снігу з нас
тупним похолоданням ут
ворюється корка, яка змер
зається з поверхнею грун
ту, тисне па листя, вузол 
кущіння та коріння рослин, 
що призводить до руйнуван
ня тканин і до загибелі рос
лин. Крім того, така крижа
на корка витискує повітря, 
без якого рослини не можуть 
жити, та сприяє різкому зни
женню температури грунту 
на глибині вузла кущіння 
і рослини вимерзають.

Коли така крижана корка 
утворюється в кінці лютого 
чи березня, то вона знищує
ться з допомогою посипання 
крижаної поверхні темними 
речовинами, які добре погли
нають сонячне тепло. Під 
дією сонячного проміння по
силаний лід швидко відтає і 
звільняє рослини від надмір
ного тиску. Це сприяє досту
пу повітря до рослин- і під
вищує температуру на гли
бині вузлів кущіння.

Для руйнування корки 
найкраще використовувати 
попіл, перегній - сипець, від
ходи бурого вугілля, міне
ральні добрива:

Застосовувати котки слід

за озиминою
дише тоді, коли при руйну
ванні крижаної корки не по
шкоджуються посіви. Кри
жану корку треба ліквідува
ти в найкоротший строк — 
за 1-— 2 дні. Це иотрібує, 
щоб всі засоби боротьби були 
підготовлені заздалегідь.

Перегній - синець повинен 
перебувати на посівах ози
мини. Мінеральні добрива та 
буровугільний пил слід своє
часно завезти в колгоспи, в 

"одному місці потрібно на
копичувати попіл тощо. Та
кий стан сприятиме вчасному 
знищенню крижаної корки і 
успішному проведенню під
живлення озимини.

Підживлення озимини пе
регноєм необхідно провадити 
па повний хід. Це буде запо
бігати вимерзанню, бо пере
гній є добрим ізолятором хо
лоду.

Проте підживлення ози
мини в районі проходить не
задовільно. Лише колгоспи 
імені 18 партконфереіщії, 
«Перше травня», «Комунар» 
розпочали цю роботу.

Бригадири рільничих 
бригад, агрономи повинні 
систематично цікавитись ста
ном озимих посівів і своєчас
но вжити всіх заходів бороть
би з крижаною коркою, одно
часно провадити підживлен
ня посівів місцевими та мі
неральними добривами. 
_______С. Михайлов, 

агроном - інспектор по 
визначенню врожайності.

На будовах комунізму
НА БУДІВНИЦТВІ ВИСОКОВОЛЬТНОЇ ЛІНІЇ 

КУИБИШЕВ — МОСКВА
На північний захід від 

Жигулів виросло селище бу
дівників. лінії електропереда
чі Куйбишевська ГЕС — 
Москва. Будівники готують 
бетонні фундаменти під опо
ри, монтують металеві кон
струкції для підвішування 
електропроводів. Вже змон
товані перші 27-метрові ста
леві башти. На цій ділянці 
треба спорудити лінію елек

ПЕРЕСУВНІ СЕЛИІЦА
ДЛЯ БУДІВНИКІВ СТАЛІНГРАДСЬКОЇ ГЕС

На безкрайніх просторах 
Прикаспійської низини, від 
Волги до ріки Урал пролягла 
600-кілометрова траса магіс
трального самопливного ка
налу Волга - Урал. З кожним 
днем роботи тут набирають 
все більшого розмаху.

Траса каналу проходить 
по малоиаселених напівпус
тинних стенах Північного 
Прикаспію. Тому вирішено 
створити пересувні селища

ПРАЦЮЮТЬ В РАХУНОК БЕРЕЗНЯ
Передові бригади, які про

вадять цементацію основи 
гідротехнічної, споруди Ка
ховської ГЕС тт. Трипкаля і 
Ангелова, достроково завер
шили двомісячне завдаттпя по
--------------------- ■-----------------------------Ол 

тропередачі довжиною в 120 
кілометрів. Тут буде вета- 

| мовлено кілька сот метале
вих опор, виконано складні 
роботи по прокладанню лі
нії через Жигульовські гори.

На трасі використовують
ся землерийні машини, пере
сувні електростанції, автобе- 
тономішалки, самоскиди, 
трактори, автокрани.

для будівників. Кожне з них 
складатиметься приблизно з 
50 будиночків з їдальнями, 

і магазинами, медичними пун
ктами, клубами, адміністра
тивними приміщеннями. Для 
опалення будиночків в них 
встановлять печі спеціальної 
конструкції. При потребі та
ке селище може бути пере
кинуте на всяку відстань з 
допомогою гусеничних трак
торів.

бурінню свердловин 1 цемен
тації. Колектив дільниць вже 
виконав в рахунок березня 
понад тисячу погонних мет
рів цементаційної завіси.

(ТАРС).
ОЕ5-------------------------------------------------------------

Тваринники колгоспу іме
ні Хрущова торік поліпшили 
догляд і утримання громад
ської худоби. Високої про
дуктивності тварин добились 
свинарки Оксана Тарасенко 
і Єфросинія Пискун. Від 
кожної закріпленої свино
матки воші одержали по 18 
ділових поросят.

Виходячи з наявних мож
ливостей, працівники тва
ринницьких ферм взяли на 
1953 рік нові підвищені зо
бов’язання. Проте правління 
артілі і його голова т. Тара- 
нбйко не створюють умов для

Невикористані можливості
високопродуктивної роботи, 
не борються за введення в 
дію наявних резервів і мож
ливостей.

Так, неподалеку від сви
ноферми проходить електро
лінія. Коли б правління ар
тілі підвело лінію до ферми, 
це набагато полегшило б 
роботу тваринників, дало б 
можливість механізувати пе
рероблення кормів. Адже за
раз кукурудзодробилка, соло
морізка та інші кормопере- 
роблювальні машини працю

ють вручйу. Є всі можливос
ті механізувати водопоста
чання. Зараз в колгоспі ле
жить близько 300 метрів 
труб і насос для подачі води. 
Не дивлячись на це, до фер
ми досі підвозиться вода за 
два кілометри.

Немає сумніву, що коли б 
ці можливості були викорис
тані, праця тваринників на
багато б полегшилась. Це 
сприяло б кращому догляду 
за худобою 1 підвищенню її 
продуктивності.

О. Котко.

ТАХІА-ТА1І1. Будівельники Головного Туркменського каналу 
вивчають матеріали XIX з'їзду КПРС.

На знімку: пропагандист Б. Захар'янц (зліва) проводить занят
тя з гуртком будівельників.

Фото О. Кузьміна. Прескліше ТАРС.

висловили свої почуття вір
шами, в яких таврують аме
риканських найманців:

Ганьба вам, покидьки 
суспільства,

За ваші .чорнії діла,
А славній руській 

патріотці
На віки-вічнії — хвала!
У перший день після опуб

лікування Указу про нагород
ження Л. Ф. Тимашук, підій
шовши до телефону, почула 
незнайомий схвильований 
голос: «Спасибі вам. що ви 
повернули чистоту й честь 
нашому білому халатові». 
Лідія Федосіївна не Знає іме
ні цієї людини, але хто б во
на не була, вона висловила 
почуття радянських лікарів, 
які чесно і віддано служать 
своєму народові.

Листів багато. Одні вели
кими пачками лежать на 
письмовому столі Лідії Федо- 
сіївни, інші приходять в ре
дакції газет, в партійні орга

нізації. З Іркутська і Риги, з 
Ленінграда і Сімферополя, з 
Мінська і Клайпеди... Пи
шуть моряки - далекосхідни
ки, шахтарі Донбасу, воїни- 
прикордонники, колгоспники 
України, агрономи з Чити і 
московські домогосподарки.

Найбільше в цих листах 
говориться п-ро пильність. 
Де б не була радянська лю
дина, вона повинна невси
пуще пам’ятати про підступи 
американських імперіалістів, 
про їх спроби засилати до 
нас в країну своїх агентів, 
шпигунів, диверсантів і вбив
ців. Бути пильним, боротися 
з усякого роду проявами без
турботності і ротозійства — 
значить захищати нашу Бать
ківщину від ворогів, значить 
захищати мир і щасливе жит
тя радянських людей. Патріо
тичний приклад Л. Ф. Тима
шук надихає радянських лю
дей, вчить пильності і непри
миренності в боротьбі.

Група воїнів, поздоровля
ючи Л. Ф. Тимашук з наго
родою, пише: «Мільйони на
ших людей — зірких, пиль
них, чесних — стежать за 
підступами ворогів, як би 
хитро воші не маскувалися. 
Ваш приклад — це ще один 
удар по натхненниках і ке
рівниках. мерзенних виродків 
— ^нгло - американських па
ліях нової війни, які хапаю
ться за соломинку. Ваш при
клад. Лідіє Федосіївно, кли
че весь радянський народ, в 
тому числі і нас, воїнів, ще 
пильніше, ще зіркіше охоро
няти нашу Батьківщину, 
весь демократичний табір 
миру». Робітниці з Казані 
говорять у своєму листі: «Ви, 
проста руська жінка, приму
сили англо - американців ще 
раз подумати над тим, що не 
в нашій країні, де живуть, чу
дові люди, які будують ко
мунізм і відстоюють справу 
миру, шукати їм опори для 

брудної роботи їх шпигунів. 
Час їм зрозуміти, що наші 
люди пильні і що, скільки б 
вони не намагалися підрива
ти міць нашої країни, всіх їх 
чекає те саме, що і спійма
них убивців - лиходіїв».

З будівництва гідроелек
тростанції т. М. Костко пи
ше: «Ваша допомога. Бать
ківщині у викритті ворогів 
зобов’язує нас, усіх комуніс
тів, весь радянський народ 
покінчити з ротозійством, 
підвищити пильність в усіх 
випадках нашого життя»,

В листі колективу швейної 
фабрики № 2 м. Бійська го
вориться: «Ми ще тісніше 
згуртуємося навколо партії і 
її вождя товариша Сталіна, 
ще пильніше і зіркіше буде
мо стояти.на своєму трудо
вому посту».

Ватажки американських 
агресорів уже давно не роб
лять секретів з тієї мерзенної 
підривної діяльності, яку во
ни намагаються провадити на 

території Радянського Союзу 
і країн народної демократії.

Викриття презрепної бан
ди лікарів - убивців ще раз 
нагадує радянським людям 
про ту звірячу ненависть 'до 
Радянського Союзу, якою 
охоплені американські загар
бники та їх прихвосні різних 
толків і мастей. Пильність, і 
ще раз пильність! — це по
винно бути законом нашого 
життя.

Листи, які в ці дні йдуть 
з усіх кінців нашої великої 
Батьківщини на. адресу 
Л. Ф. Тимашук, виражають 
не тільки симпатії і гордість 
радянських людей за славну 
патріотку, але й непохитну 
волю захищати нашу Бать
ківщину від підступів воро
жої агентури, бути пильними 
і зіркими, справжніми пат
ріотами Радянської Вітчизни.

Ольга ЧЕЧОТКІНА. 
(«Правда» за 20 лютого).
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Короткі
Начальник шахти № 2-3 

т. Паичищенко, щоб, мовляв, 
не робити перевитрати паль
ного, заборонив автотранс
портом шахти підвозити гір
ників, як! проживають в 
с. Протопопівці, до місця ро
боти, Проте шоферу П. Ус- 
тенку він дозволяє приїжд
жати кожного дня додому в 
Протопопівку на ніч і вико
ристовувати машину для сво
їх корисних цілей — во
зити сусідів 1 знайомих на 
базар, до млина та інше.

А. Тюков, 
житель с. Протопопівки.

*
Жителі, що проживають 

по вулицях Димитрова та 
Червоноармійській, позбав
лені можливості слухати ра
діо тільки тому, що началь-

СЛІДАМИ НЕОПУБЛІ КОВАНИХ ЛИСТІВ

До редакції газети «Сталін
ський прапор» надійшов 
лист, в якому розповідалось 
про те, що голова виконкому 
Войнівської сільської Ради 
т. Чередниченко грубо пово
диться з населенням.

Лист було надіслано на 
розслідування до виконкому 
районної Ради депутатів тру
дящих.

Як повідомив редакцію за
ступник голови райвиконкому 
т. Гриценко, лист перевіре

Куточок.
Про вовка помовка, а їсть поросят Зарецький...

В колгоспі „Оборона країни" свинофермою завідує 
Зарецький Сава Романович. На цій посаді він від
значився тим, що розтринькує поросят,, направо і 
наліво, а більше роздає їх своїм родичам і знайомим. 
Зарецький розбазарених поросят списує за рахунок 
вовків, які нібито роздерли їх.

(З листа колгоспників)
Зарецький любить поросят, І Частенько з ними загляда.
Привчив до цього кума й І А щоб прикрити темні справи,

свата. Він на вовка усе ^зверта:
В артільну ферму, як у ' —Така звірюка ненаситна,

власну, ' —З-під рук моїх свиней хапа.

сигнали
ник контори зв’язку т. Рус- 
сул не турбується про прове
дення туди радіотрансляцій- 

| ної лінії.
Н. Попова, 

жителька м. Олександрії.
* •» »

Відділ робітничого поста
чання Димитрівського тресту 
(начальник т. Прохоренко) 
не дбає про впорядкування 
торгових точок. Так, магазин 
№ 29 в селищі Димитрове 
до цього часу не відремон
тований. В приміщенні хо
лодно. Хліб, що надходить 
до магазину, замерзає 1 
втрачає смакові якості.

С. Семенченко, 
працівник будівельного 
управління Димитрівсь

кого тресту.

но і обговорено на засіданні 
виконкому районної Ради 
депутатів трудящих в при
сутності т. Чередниченка. 
Факти, наведені в листі, 
ствердились.

Рішенням виконкому ра
йонної Ради депутатів тру
дящих т. Чередниченку вка
зано на його неправильну по
ведінку і попереджено, що 
в разі допущення ним подіб
них помилок, до нього будуть 
вжиті більш суворі заходи.

* г
АЛМА-АТА. На високогірно- , 

му катку в кінці січня прохо- 
дили змагання по ковзанярсько
му спорту на особисту першість 
СРСР 195.3 року. В змаганнях
брали участь сильніші майстри- 
швидкоходи країни.

На знімку:'загальний вигляд

іI
високогірного катка під час
змагань.

Фото А. Будневича,
Прескліше ТАРС.

☆

Допомога радянських громадських організацій 
потерпілому від поводі- населенню Англії

ЛОНДОН, 25 лютого. 
; (ТАРС). Як відомо, протягом 

лютого в Англії в результаті 
сильних поводей пропало без 
вісті більше 3 тисяч чоловік 
1 близько 50 тисяч чоловік 
лишились без притулку.

У зв’язку з цим посол 
СРСР А. А. Громико відві
дав англійське міністерство 
закордонних справ і висло
вив співчуття з приводу ли
ха, яке спіткало англійський 
народ.

Громадські організації Ра
дянського Союзу надіслали у 
фонд допомоги потерпілим 
від поводі 90 тисяч фунтів 
стерлінгів. Фондом допомоги 
одержано від ВЦРПС 50 ти
сяч фунтів стерлінгів, від 
Центроспілки — 20 тисяч 
фунтів стерлінгів, від Викон
кому Товариств Червоного 
Хреста і Червоного Півміся
ця — 12 тисяч фунтів стер
лінгів і від Антифашистсько
го Комітету радянських жі
нок — 8 тисяч фунтів стер
лінгів.

Більшість газет вмістила 
повідомлення про допомогу 
радянських громадських ор
ганізацій на перших сторін
ках. Газета «Тайме» присвя
тила цій темі редакційну 
статтю.

ЛОНДОН, 25 лютого. 
(ТАРС). Голова Товариства 
англо - радянської дружби 
п. Плеттс ■ Міллс надіслав 
радянським організаціям — 
ВЦРПС, Центроспілці, Чер
воному Хресту і Червоному 
Півмісяцю і Антифашистсь
кому Комітетові радянських 
жінок — телеграму, в якій 
дякує за допомогу, подану 
потерпілим від поводі в Ан
глії. В телеграмі говориться: 
«Ваша великодушна допомо
га жертвам недавньої поводі 
в Англії є великим вкладом 
у справу зміцнення англо- 
радянської дружби, що свід
чить про Ваше сердечне люд
ське співчуття до всіх лю
дей, незалежно від націо
нальних і політичних відмін
ностей».

У телеграмі мера Лондона 
лорда Руперта де ля Бере, 
надісланій радянським гро
мадським організаціям, вис
ловлюється подяка за глибо
ку симпатію радянських ор
ганізацій до населення Схід
ної і Південно - Східної Бри
танії. яке потерпіло від бур 
і поводей, що сталися недав
но. «Будь ласка, передайте 
всім, хто брав участь у цій 
допомозі, — говориться в 
телеграмі. — щиру подяку 
тих, кому Ваша великодуш
ність принесе допомогу».

ЛОНДОН, 25 лютого. 
(ТАРС). Прем'єр - міністр 
Черчілль заявив у палаті 
громад, що він запросив до 
себе посла СРСР Громико і 
висловив йому подяку анг
лійського уряду за надання 
90 тисяч фунтів стерлінгів 
у фонд допомоги жертвам по
воді. Палата громад зустрі
ла заяву Черчілля оплеска
ми.

Допомога радянських громадських організацій 
потерпілому від поводі населенню Голландії

Левко й Хома ГААГА, 25 лютого. 
(ТАРС). В результаті штор
мів на Північному морі в лю
тому у Голландії сталася 
сильна повідь, від якої потер
піло населення прибережних 
провінцій. За повідомленням 
голландського уряду, від по
воді потерпіло близько 700 
тисяч чоловік і загинуло 
близько 1400 чоловік.

У зв’язку з лихом, що 
спіткало Голландію, посол 
СРСР Г. Т. Зайцев висловив 
прем’єр - міністрові Голлан
дії співчуття.

Від радянських громадсь
ких організацій в голландсь
кий «Національний фонд ли

ха» надійшов мільйон гуль
денів, у тому числі 500 ти
сяч гульденів — від ВЦРПС, 
250 тисяч гульденів — від 
Центроспілки, 100 тисяч 
гульденів — від Антифа
шистського Комітету радян
ських жінок і 150 тисяч 
гульденів-від Виконкому То
вариств Червоного Хреста і 
Червоного Півмісяця. Пові
домлення про допомогу ра
дянських громадських орга
нізацій передавалося гол
ландським радіо.

Голландські газети на 
видному місці вмістили пові
домлення про допомогу гро

мадських організацій Радян
ського Союзу голландському 
населенню, потерпілому під 
поводі.

«Національний фонд ли
ха» звернувся до Посольства 
Радянського Союзу з прось
бою передати ВЦРПС, Цен
троспілці, Антифашистсько
му Комітетові радянських 
жінок і Виконкомові Това
риств Червоного Хреста і 
Червоного Півмісяця і всьо
му радянському народові по
дяку за щедру і дружню до
помогу, подану голландсько
му народові, потерпілому від 
поводі.

Хома прийшов Левка прохати, 
Щоб знов його рекомендувати 

На виборах зимою 
Колгоспним головою.

—Ну, що ж. Іди в колгосп 
„Заможний".

—Не можу. Знає гам мене 
колгоспник кожний.

Позаторік із голови
Мене в „Заможнику" зняли.
—Тоді піди в колгосп „Вперед" 
—І там не приймуть. Знаю на

перед,
Бо вигнали мене звідтіль
За те, що розвалив артіль.
—Тоді побудь в колгоспі „Пе

ремога".

—Потрібна ваша допомога.
Боюсь,

Без неї я не обійдусь,
Не виберуть. Забалотують знову. 
Я ж там узяв свиню й корову, 
—Ну, Хомо, де ж подітися з 

тобою? 
—Куди-небудь, аби лиш головою!

** *
Ще в нас такі Левки бувають, 

Які
За подарунки (хабарі)
Друзів-злодюг та родичів без

дарних, 
Про честь і совість позабувши, 

В начальство просувають.
Прескліше РАТАУ,

Виставна у Відні „Москва 
споруджує висотні будинки"

У Відні відкрилась виставка 
„Москва споруджує висотні бу
динки". Фотографії, панно, крес
лення наочно ілюструють швид
кісні методи спорудження будин
ку Московського університету, 
висотних будинків на Смоленській 
площі, Комсомольській площі, 
біля Красних воріт і в інших міс
цях столиці СРСР.

Виставка користується великим 
успіхом. У перший же день її 
відвідали сотні жителів австрій
ської столиці.

(ТАРС).

За єдину, демократичну, 
незалежну Німеччину

У Мюнхені відбувся великий 
мітинг, на який зібралось 10тисяч 
жителів міста — представників 
найрізноманітніших верств насе
лення.

Мітинг, на якому був присутній 
голова правління Комуністичної 

і партії Німеччини Макс Рейман, 
пройшов під знаком боротьби 
проти адеиауерівських воєнних 
договорів, за єдність Німеччини.

У своїй промові Макс Рейман 
викрив ворожу народам політику 

англо-американських імперіалістів 
та їх німецьких підсобників.

Учасники мітингу заявили, що 
вони ще енергійніше, ніж досі, 
боротимуться за програму націо
нального возз'єднання, яка вказує 
німецькому народові шлях до 
розв'язання насущних національ
них завдань, до зміцнення миру і 
досягнення єдності Німеччини.

 (ТАРС).
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Величезну роль у зміцненні могутності соціалістичної 
держави, в побудові комунізму в СРСР відіграють ра
дянські жінки. Запалювані ідеями партії Леніна—Сталіна 
жінки Радянської країни разом з усім народом самовід
дано трудяться на підприємствах, будовах, у колгоспах, 
МТС, радгоспах і установах.

(З Постанови ЦК КПРС).

Пленум Центрального Комітету 
КП України

27 — 28 лютого відбувся черговий Пленум Централь
ного Комітету КП України.

Пленум обговорив питання:
1. Про стан і заходи поліпшення ідеологічної роботи 

и, в Київській міській партійній організації.
2. Про хід зимівлі худоби в колгоспах республіки.
У першому питанні з доповіддю виступив секретар 

Київського міськкому КП України той. М. С. Синиця.
У дебатах на доповідь виступили: І. Д. Назаренко — 

секретар ЦК КП України, П. Г. Тичина — український 
поет. 3. С. Нечипорук — голова ЦК профспілки праців
ників початкової і середньої школи УРСР, Ф. Д. Овча- 
ренко — секретар партійної організації Академії наук 
УРСР, Ф. Т. Коваль — секретар Львівського міськкому 
КП України, Г. Г. Шевель — секретар ЦК ЛКСМ Укра
їни, Г. Є. Грншко — секретар Київського обкому КП 
України, В. А. Бегма — секретар Кам’янець-Подільсько- 
го обкому КГ1 України, М. М. Підтиченко — секретар Ки
ївського міськкому КП України, О. 3. Голик — ректор 
Київського державного університету їм. Т. Г. Шевченка, 
Я. ІО. Паніко — зав. відділом пропаганди і агітації ЦК 
КП України, Є. С. Морозова — секретар Кам’яно-Брід- 
ського райкому КГ1 України м. Ворошиловграда, М. Є. 
Малущенко — секретар Кагановичського райкому КП 
■України м. Києва, І. М. Ваш — секретар Закарпатського 
обкому' КП України, Д. Д. Копиця — голова Комітету в 
справах мистецтв при Раді Міністрів Української РСР. 
О. Є. Корнійчук — голова Правління Спілки радянських 
письменників України.

У другому питанні з доповіддю виступив міністр сіль
ського господарства Української РСР тов. М. С. Співак.

У дебатах на доповідь виступили: М. Д. Бубновськнй 
— секретар Вінницького обкому КП України, І. И. Ста- 
фійчук — голова виконкому Київської обласної Ради де
путатів трудящих, А. П. Кондратенко — секретар Сумсь
кого обкому КП України, М. Я. Ткачук — голова викон
кому Волинської обласної Ради депутатів трудящих, А. П. 
Кириленко — секретар Дніпропетровського обкому КП 
України, П. К. ІЦербак — секретар Станіславського об
кому КП України, І. М. Волошин — голова виконкому 
Харківської обласної Ради депутатів трудящих, Н. Т. 
Кальченко — заступник Голови Ради Міністрів Україн
ської РСР, О. І. Денисенко —- секретар Ровенського об
кому КП України, К. С. Радін — начальник Управління 
в справах сільського і колгоспного будівництва при Раді 
Міністрів Української РСР, О. Ф. Федоров — секретар 
Житомирського обкому КП України, А. С. Маленкін — 
секретар Миколаївського обкому КП України, О. В. Пал
ладій — президент Академії наук Української РСР.

У кінці Пленуму з промовою виступив секретар ЦК 
Компартії України тов. Л. Г. Мельников.

У заслуханих питаннях Пленум Центрального Коміте
ту Комуністичної партії України прийняв розгорнуті рі
шення.

----------------------------------------—

Постанова ЦК КПРС
Про Міжнародний жіночий день 

8 березня

Вибори до місцевих Рад депутатів трудящих
1 березня відбулися вибо

ри до місцевих Рад депутатів 
трудящих в Узбекистані, Ка
захстані, Латвії, Киргизії, 
Таджикистані. Вірменії, Тур
кменії і Карело-Фінській РСР 

Скрізь вибори пройшли в 
обстановці всенародного по
літичного і трудового підне
сення.

З винятковим натхненням 
і одностайністю голосували 
виборці за великого вождя і 
вчителя трудящих товариша 
Сталіна, який балотувався в 
депутати місцевих Рад у ви
борчих округах Єревана, 
Алма - Ати, Ташкента, Пет
розаводська, Фрунзе, Ашха- 
бада, Сталінабада 1 Риги.

Робітник Єреванського за
воду їм. С. М. Кірова т. Вар- 
данян сказав:

— Я щасливий, що віддаю

свій голос за великого 
Сталіна, любимого вождя і 
вчителя, з ім’ям якого зв’я
зані всі перемоги нашого на
роду. Самовідданою працею 
ми й далі зміцнюватимемо 
могутність нашої Батьківщи
ни — оплоту миру в усьому 
світі.

З великим піднесенням ви
борці голосували за висуну
тих кандидатами в депутати 

І місцевих Рад соратників то
вариша Сталіна — керівни- 

і ків партії і уряду, за канди- 
I датів блоку комуністів і без

партійних.
Вибори до місцевих Рад 

були яскравою демонстра
цією згуртованості радянсь
кого народу навколо партії 
Леніна — Сталіна, навколо 
великого вождя і вчителя — 
товариша Сталіна. (ТАРС).

Міжнародний жіночий день 8 березня 
радянський народ в цьому році відзначає 
в обстановці дальшого зростання могут
ності нашої соціалістичної Батьківщини. 
Трудящі Радянського Союзу успішно пе
ретворюють в життя програму будівниц
тва комунізму.

Величезну роль у зміцненні могутнос
ті соціалістичної держави, в побудові ко
мунізму в СРСР відіграють радянські жін
ки. Запалювані ідеями партії Леніна — 
Сталіна жінки Радянської країни разом з 
усім народом самовіддано трудяться на 
підприємствах, будовах, у колгоспах. 
МТС, радгоспах 1 установах.

Жінки - робітниці показують зразки 
комуністичної свідомості в боротьбі за ви
соку продуктивність праці, за оволодіння 
передовою технікою, зниження собівар
тості продукції, за виконання і переви
конання п’ятого п’ятирічного плану роз
витку СРСР. Жінки - селянки активно бо
рються за одержання високих і сталих 
урожаїв, за всемірний розвиток тварин
ництва, за зміцнення громадського госпо
дарства колгоспів.

Діяльну участь радянські жінки беруть 
в розвитку науки, літератури і мистецт
ва. В наукових, учбових і культурно-ос
вітніх закладах СРСР працюють понад 
два з половиною мільйони жінок. Число 
жінок - спеціалістів з закінченою вищою 
освітою становить тепер більш як 900 ти
сяч чоловік. Понад один мільйон двісті ти
сяч жінок вчиться у вищих і спеціальних 
середніх учбових закладах.

Велику роботу ведуть радянські жінки 
в органах народної освіти. Понад мільйон 
жінок - вчителів віддають свої сили і знан
ня благородній справі виховання підрос
таючого покоління в дусі високої ідейнос
ті, полум'яного радянського патріотизму, 
беззавітної відданості великій справі ко
мунізму. Більше мільйона жінок, в тому 
числі 220 тисяч жінок - лікарів, працю
ють у поліклініках, лікарнях', амбулаторі
ях, санаторіях і будинках відпочинку.

Серед жінок Радянського Союзу бага
то новаторів промисловості, транспорту 1 
сільського господарства, діячів науки і 
культури, які користуються повагою всьо
го радянського народу. Звання Героя Ра
дянського Союзу і Героя Соціалістичної 
Праці присвоєно 2.334 жінкам. Більше 
800 тисяч жінок нагороджено орденами і 
медалями СРСР, За видатні роботи в га
лузі науки, літератури і мистецтва, вина
хідництва, корінні удосконалення методів 
виробничої роботи 741 жінка удостоєна 
Сталінських премій.

Активну участь беруть жінки в управ
лінні Радянською державою: 280 жінок є 
депутатами Верховної Ради СРСР, 2.209 
жінок — депутатами Верховних Рад союз
них і автономних республік, понад півміль- 
йона жінок —депутати місцевих Рад. У чис
лі народних суддів і народних засідателів 
є більше 40 процентів жінок.

Постійним піклуванням оточена в на
шій країні жінка - мати. В самому тільки 
1952 році Радянська держава виплатила 
допомоги багатодітним і одиноким мате
рям 1 на новонароджених 6 мільярдів 
355 мільйонів карбованців. Почесного 
звання «Мати-героїня» удостоєно понад 
38 тисяч жінок. Орденами «Материнська 
слава» і «Медаллю материнства» нагород

жено понад 3 мільйони 800 тисяч жінок.
Комуністична партія і Радянський уряд 

виявляють велике піклування про здо
ров’я і виховання дітей. Щороку на піо
нерські табори і дитячі санаторії відпус
каються сотні мільйонів карбованців. З 
кожним роком зростає сітка дитячих ясел, 
дитячих садків і будинків дитини.

Наслідуючи приклад жінок Радянсько
го Союзу, жінки країн народної демократії 
беруть активну участь в будівництві но
вого життя. Новий суспільний і державний 
лад у країнах народної демократії назавж
ди звільнив жінок, як і всіх трудящих 
цих країн, від страхіть капіталістичного 
гніту, зубожіння, безробіття, відкрив пер
спективи для неухильного піднесення доб
робуту і культури.

В інших умовах зустрічають Міжнарод
ний жіночий день 8 березня жінки капі
талістичних, колоніальних і залежних кра
їн. В країнах капіталу роздуваються во
єнні бюджети, збільшуються податки з на
селення, підвищуються ціни на промислові 
і продовольчі товари, скорочується мирне 
виробництво, зростає безробіття, падає 
реальна заробітна плата трудящих. Тягар 
цих бідувань і нестатків з особливою си
лою обрушується на трудящих жінок і ді
тей. Трудящі жінки капіталістичних країн 
посилюють боротьбу за свої життєві пра
ва, виступають за підвищення заробітної 
плати, запровадження державної охорони 
праці і соціального страхування, за збіль
шення асигнувань на народну освіту і 
охорону життя дітей.

Міжнародний жіночий день 8 березня 
трудящі жінки всього світу проводять під 
лозунгом посилення боротьби за мир, про
ти загрози нової війни. В ряди борців за 
мир вступають все нові й нові мільйони 
жінок. Міжнародна демократична феде
рація жінок об’єднує в своїх рядах 135 
мільйонів жінок 65 країн. Разом з усім 
прогресивним людством жінки світу без
устанно викривають паліїв війни, ведуть 
послідовну боротьбу за мир, за свої еко
номічні і політичні права, за життя і май
бутнє дітей.

Жінки капіталістичних, колоніальних і 
залежних країн все рішучіше виступають 
за національний суверенітет, свободу і не
залежність своїх держав, проти гніту ім
періалістичних агресорів. Прогресивні 
жінки вимагають негайного припинення 
воєнних дій у Кореї, В’єтнамі і Малайї, 
безумовної заборони атомної зброї, ско
рочення озброєння, укладення Пакту Ми
ру між п'ятьма великими державами.

В авангарді міжнародного демократич
ного руху жінок виступають жінки Радян
ського Союзу і країн народної демократії. 
Ідучи за вказівками Леніна і Сталіна, 
радянські жінки ще більше розширяють 
і зміцнюють інтернаціональні зв’язки з 
жінками всіх країн, допомагають згурто
вувати могутній антивоєнний демократич
ний фронт, наполегливо викривають під
ступи імперіалістів, активно борються за 
мир і дружбу між народами. Трудящі 
жінки всього світу бачать в радянських 
жінках своїх вірних друзів, активних бор
ців за мир, за світле майбутнє народів.

У рішеннях XIX з’їзду Комуністичної 
партії Радянського Союзу, в нових видат-

X

(Закінчення на 2 сторінці).
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Постанова ЦК КПРС
Про Міжнародний жіночий день

Партійне життя

ПАРТІЙНЕ БЮРО І ПИТАННЯ 
ІДЕОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ8 березня

(Закінчення).

них працях И. В. Сталіна визначена про
грама комуністичного будівництва в на; 
тій країні. Здійснення цієї програми ви
магає дальшого підвищення політичної і 
трудової активності всіх радянських лю
дей, розгортання самокритики і критики 
знизу, рішучого усування хиб в нашій ро
боті.

Успіхи Радянського Союзу викликають 
люту злобу і ненависть в імперіалістично
му таборі. Агресивні капіталістичні дер
жави, насамперед США і Англія, прагну
чи підірвати силу і могутність Радянсь
кого Союзу, засилали і далі намагатимуть
ся засилати в нашу країну шпигунів, 
шкідників, диверсантів, убивців, шукати
муть прихованих ворогів радянського на
роду для використання їх у своїх підлих і 
підступних цілях. В цих умовах від усіх 
трудящих вимагається всемірне поси
лення політичної пильності, викоренення 
ротозійства і безтурботності.

Центральний Комітет Комуністичної 
партії Радянського Союзу пропонує всім 
партійним організаціям провести Міжна
родний жіночий день 8 березня під знаком 
мобілізації радянських жінок на боротьбу 
за зміцнення сили і могутності Радян
ської держави, за нове могутнє піднесен
ня соціалістичної економіки і культури, за 
дальше залучення жінок до всенародного 
соціалістичного змагання за виконання і 
перевиконання п’ятої сталінської п’яти
річки.

ЦК КПРС закликає жінок — робіт
ниць, інженерів, техніків і майстрів ще 
більш наполегливо і енергійно боротися 
за неухильне зростання продуктивності 
праці; зниження собівартості і поліпшення 
якості продукції, ширше впроваджувати 
у всі галузі народного господарства най
новіші досягнення науки і техніки, підтри
мувати прогресивні починання новаторів 
виробництва, поширювати передовий дос
від і допомагати відстаючим піднятися до 
рівня передових.

ЦК КПРС закликає жінок — колгосп
ниць, робітниць МТС і радгоспів, спеціа
лістів боротися за дальше піднесення сіль
ського господарства, всемірне підвищен
ня врожайності всіх сільськогосподарських 
культур і зростання громадського пого
лів’я худоби при одночасному підвищенні 
її продуктивності, за поліпшення роботи

МТС і радгоспів, за створення в нашій 
країні достатку продовольства для насе
лення і сировини для легкої промисловос
ті.

ЦК КПРС закликає жінок — працівни
ків науки і культури розвивати передову 
радянську науку і техніку, спрямовувати 
свої творчі сили і здібності на нове підне
сення соціалістичної культури, літератури 
і мистецтва, народної освіти і охорони 
здоров'я, розвивати критику і самокрити
ку в науковій роботі, допомагаючи тим 
самим виконати радянській науці свою 
місію — зайняти перше місце в світовій 
науці.

Враховуючи все зростаючу роль жінок 
у будівництві комуністичного суспільства, 
ЦК КПРС зобов’язує партійні організації 
забезпечити дальше залучення жінок до 
суспільно - продуктивної праці в промис
ловості, на транспорті, в будівництві і 
сільському господарстві, всемірно дбати 
про підвищення їх культурно - технічного 
рівня, комуністичної свідомості, виховува
ти їх в дусі беззавітної відданості соціа
лістичній Батьківщині, дружби народів, 
піклування про зміцнення оборони Ра
дянської держави, в дусі високої політич
ної пильності.

ЦК КПРС пропонує партійним, радян
ським, профспілковим і комсомольським 
організаціям сміливіше висувати жіночі 
кадри па керівну партійну, радянську, 
господарську, профспілкову, комсомольсь
ку роботу і подавати їм допомогу в прак
тичній діяльності.

ЦК КПРС зобов’язує партійні, радян
ські, господарські, профспілкові і комсо
мольські органи виявляти постійне піжпу- 
вання про поліпшення умов праці і побу
ту жінок - робітниць, колгоспниць і служ
бовців, подавати повсякденну допомогу 
жінці - матері в справі виховання дітей, 
забезпечити дальше розширення сітки і 
поліпшення якості роботи дитячих і ліку
вальних закладів, громадських їдалень, 
пралень, пошивочних майстерень та інших 
підприємств побутового обслужування.

Центральний Комітет Комуністичної 
партії Радянського Союзу вітає всіх тру
дящих жінок СРСР у Міжнародний жіно
чий день 8 березня і висловлює впевне
ність в тому, що радянські жінки і далі 
йтимуть в передових рядах борців за здій
снення великої мети — побудови кому
нізму в нашій країні.

Центральний Комітет Комуністичної партії 
Радянського Союзу.

Достроково виконаємо нову сталінську п'ятирічку

Моя рідна справа
Великі завдання поставив 

перед працівниками соціаліс
тичної промисловості істо
ричний XIX з’їзд Комуніс
тичної партії. Щоб приско
рити здійснення вказівок 
з’їзду про збільшення випус
ку продукції відмінної якос
ті, кожний з нас повинен 
неухильно підвищувати про
дуктивність праці, краще ви
користовувати внутрішні ви
робничі резерви.

По спеціальності я фрезе
рувальник. В моїй практиці 
часто зустрічались роботи, 
які не вмів виконувати. До
водилось одну і ту ж деталь 
спершу проточити, а потім 
дати її зуборізчику.

Багато часу втрачалось. Я 
прийшов до висновку, що 
більш ефективно буде, ко

ли один робітник виконува
тиме дві різні операції, Ось 
чому вирішив оволодіти зу
борізною справою. Завдяки 
моїй наполегливості і допомо
зі з боку технолога заводу 
т. Бондаренка, я став працю
вати на двох верстатах: фре
зерному і зуборізному.

Тепер немає потреби над 
одною деталлю трудитись 
фрезерувальнику і зуборізчи
ку. Нині я один справляюсь 
за двох.

Методи своєї роботи не
впинно удосконалюю, вишу
кую нові шляхи підвищення 
продуктивності праці. Ос
таннім часом вніс три раціо
налізаторських пропозиції. 
Всі вони здійснені. Найбільш 
цінною з них є пристосуван
ня до зуборізного верстату, 

яке дає можливість виготов
ляти вал-шестерні. Досі ці 
деталі ми як слід не могли 
робити.

Мій щоденний виробіток 
нині становить 220 — 250 
процентів норми. На цьому 
не заспокоююсь. Рішення 
XIX з’їзду вимагають нев
пинно йти вперед. Вказівки 
партії вважаю для себе зако
ном. Тому я удосконалюю 
технологічний процес, засто
совую нові прийоми праці, 
наполегливо борюсь за дос
трокове виконання п’ятої 
сталінської п’ятирічки, яка є 
моєю рідною, кровною спра
вою.

М. Кривенко, 
фрезерувальник заводу 
«Червоний ливарник».

Після історичних рішень 
XIX з’їзду КПРС і виходу в 
світ геніальної праці й. В. 
Сталіна «Економічні пробле
ми соціалізму в СРСР» пар
тійна організація рудоре- 
монтного заводу спрямувала 
свою діяльність на посилен
ня теоретичного озброєння 
кадрів, піднесення всієї пар
тійної пропаганди.

На засіданні партбюро і 
партійних зборах було роз
глянуто питання про партій
но - комсомольське політич
не навчання. Комуністи ви
крили серйозні недоліки в 
роботі гуртків і політшколи, 
зокрема причини низького 
відвідування. Вирішено було 
в зв’язку з переходом на но
ву програму по вивченню 
історичних матеріалів XIX 
з’їзду партії і підвищення 
відвідування збільшити кіль
кість гуртків з 8 до 12. Цей 
захід був здійснений. Гурт
ки стали більш компактними. 
Кількість слухачів у них 
зменшилась, але всі слухачі 
дістали змогу їх відвідувати, 
тому що вони працюють в 
одних цехах і змінах.

Заняття проводяться на 
місці роботи у створених це
хових червоних кутках. Вони 
вже обладнані в ливарному 
і котельному цехах, на діль
ниці зовнішніх робіт, у від
ділі капітального будівниц
тва.

Партбюро стало глибше 
цікавитись роботою семінару 
по вивченню економіки про
мислових підприємств, в яко
му навчається 12 інженерно- 
технічних працівників. Вна
слідок цього підвищилась 
якість занять. Керівник се
мінару т. Гурза темп семіна
ру розподіляє на підтеми і 
доручає слухачам готувати 
їх. Слухачі пишуть рефера
ти і потім виступають з ними 
на заняттях.

Змістовний реферат з пи
тань економії приготував, 
наприклад, начальник техніч- І 
ного відділу т. Герасимов. 
Він показав шляхи економії 
державних коштів на заводі, 
навів ряд фактів нееконом
ного витрачання їх. Гайки, 
наприклад, нарізають на то
карних верстатах, або ж 
вручну, в той час, коли є 
спеціальні револьверні вер
стати. Якщо на револьверно
му верстаті за зміну можна 
виготовити 500 штук гайок, 
то на токарному лише 50. 
Треба тільки відремонтува
ти гвинторізальні верстати і 
продуктивність на вироблен
ні гайок зросте в 10 разів.

Пов’язування вивчаємого 
матеріалу з місцевими фак
тами допомагає інженер
но - технічним працівникам 
у їх практичній діяльності.

Зробивши початок у поліп
шенні ідеологічної роботи на 
заводі, партбюро заспокої
лось на досягнутому. Тільки 
цим можна пояснити той 
факт, що багато товаришів 
слабо працюють над собою, 
не відвідують занять. Серед 
них — інженери тт. Наза
ренко, Травненко й інші.

Внаслідок ще недостат

ньої роботи з пропагандиста- 
і ми комсомольських політ- 

гуртків, не всі вони як слід 
І готуються до занять, не ви- 
I користовують наочних посіб

ників, а тому слухачі пога
но засвоюють матеріал, не 
беруть участі в співбесідах. 
У пропагандиста т. Гельмана 
слухачка т. Головко не мог
ла показати на карті, де зна
ходиться столиця нашої 
Батьківщини Москва.

Вивчення матеріалів XIX 
з’їзду партії в більшості 
гуртків проводиться у відри*- 
ві від завдань, які стоять пе
ред заводом, цехом, зміною, 
бригадою.

Незадовільно працює і гру
па доповідачів. Члени групи 
після з’їзду прочитали по 
одній — дві доповіді, а та
кі, як тт. Бабінський, Гурза 
і Бржезинський не підготу
вали ще жодної доповіді.» Ке
рівники заводу виступають 
перед трудящими з допові
дями і лекціями дуже рідко 
і то на свята. Лекції про п’я
тий п’ятирічний план зовсім 
не читаються.

Партбюро не здійснює ке- 
рівництва профспілковою ор- * 
ганізацією. Заводський комі
тет за час свого існування 
жодного разу не ставив на 
обговорення питання масово- 
виховної роботи серед трудя
щих. В цехах незадовільно 
ведеться агітаційно - масова 
робота. Агітатори проводять 
бесіди від випадку до випад
ку, самопливом і то лише з 
питань поточних подій. Про
паганда матеріалів XIX з'їз
ду КПРС серед робітників 
відсутня.

В занедбаному стані наоч
на агітація. Зовні заводських 
приміщень не видно лозун
гів, плакатів. В цехах зрід
ка вони зустрічаються, але 
застарілі і навіть з помил
ками.

Нерегулярно випускають
ся цехові стінгазети. Так, в 
ливарному цеху, де началь
ником секретар партбюро 
т. Коган, досі висить газета 
«Ливарник», випущена ще 
до нового року.

Не забезпечені цехи дру
кованими газетами. їх не по
бачиш і у вітринах. Дві віт
рини, які розміщені на под
вір'ї заводу, служать для на
клеювання різних об’яв.

Занедбаною ділянкою ро
боти є й заводський клуб. Чо
тири рази партбюро ви
носило рішення про заміну 
завідуючого клубом т. Тита- 
ренка, який розвалив роботу 
клубу, пиячить, але ці рі
шення залишалась на па
пері. В клубі, крім неякісно
го демонстрування кінофіль
мів і танців, які іменувались 
«вечорами молоді», більше 
нічого не проводилось. Лише 
недавно Титаренко, нарешті, 
був знятий з роботи.

Партійна організація по
винна зважити на ці недолі
ки і домогтися негайного їх 
виправлення. Лише система
тична кропітка робота по іде
ологічному вихованню трудя
щих мас гарантує успіхи ко
муністичного будівництва.

С. Міркотан.
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В обномі НП України Листи до редакції
ПРО СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ КОЛГОСПНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 

АРТІЛІ ІМЕНІ СТАЛІНА, НОВО УКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ, І МЕХАНІЗАТОРІВ
ТРАКТОРНОЇ БРИГАДИ ГЕРОЯ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПРАЦІ ОЛЕКСАНДРА ГІТАЛОВА 

З МАЛОПОМІЧНЯНСЬКОЇ МТС

Налагодити кінообслужуаання населення

У газеті «Кіровоградська 
правда» за 20 лютого 1953 
року опубліковані соціаліс
тичні зобов’язання по виро
щуванню високих урожаїв 
усіх сільськогосподарських 
культур і підвищенню про
дуктивності громадського 
тваринництва в 1953 році, а 
також конкретні заходи, які 
забезпечать виконання цих 
зобов’язань, прийняті кол
госпниками артілі Імені 
Сталіна, Ново - Українсько
го району, та механізаторами 
тракторної бригади тов. Гіта- 
лова.

Вчасно підготуватись до посіву овочів
Перед колгоспами нашого 

району стоїть відповідальне 
завдання. Вони повинні за
безпечити населення міста й 
робітничих селищ достатком 
високоякісних овочів. Для 
цього є всі можливості.

Проте трудящі відчувають 
ще нестачу в овочах. Зовсім 
недостатньо вирощується 
спаржевої квасолі, зеленого 
гороху, кольорової капусти, 
салату, шпінату, редиски то
що. Та керівники колгоспів і 
райсільгоспвідділ не надають 
цьому потрібного значення і 
повільно розширюють посіви 
овочів, а іноді стають на пе

☆

Полтавська область. Для пере
вірки виконання зобов'язань за 
1952 рік і укладення нового до
говору на соціалістичне змагання 
колгосп ім. Молотова, Кремен
чуцького району, відвідала деле- 
гація колгоспу аЛуч“, Красногор- 
ського району, Московської 
області.

На знімку: підписання договору 
на соціалістичне змагання за одер
жання високого врожаю в 1953 
році. Підписує договір голова 
колгоспу „Луч“ Тихон Сергійович 
Пряхін. Другий зліва—голова кол
госпу ім. Молотова Максим Опа- 
насович Коваль.

Фото П. Кекало.
Прескліше РАТАУ.

☆

Бюро обкому КП України 
схвалило соціалістичні зобо
в’язання, прийняті колгосп
никами артілі імені Сталіна, 
Ново - Українського району, 
і механізаторами бригади 
тов. Гіталова, і зобов’язало 
райкоми партії та виконкоми 
районних Рад депутатів тру
дящих:

а) організувати широке 
обговорення зобов’язань 
колгоспників артілі імені 
Сталіна і механізаторів трак
торної бригади тов. Гіталова 
в усіх сільських первинних 
партійних і комсомольських 

решкоді передовикам - го- І 
родникам у виконанні взятих * 1 
зобов'язань.

курсах, добре поставлена 
масово - політична робота і 
широко розгорнуте соціаліс
тичне змагання за кількість
і якість продуктів тварин
ництва.

Як результат впроваджен
ня цього комплексу заходів 
у нас згуртований дружний 
колектив тваринників, який 
взяв па 1953 рік нові під
вищені зобов’язання. Пра
цівники тваринницьких ферм 
борються за 2.500 літрів мо
лока від кожної фуражної 
корови, за 130 ягнят від 100 
вівцематок, 18 ділових поро
сят від свиноматки і г. д. Ок
ремі доярки зобов’язались 
надоїти по 4000 літрів моло
ка від закріплених корів.

Тваринники артілі докла
дають всіх сил, щоб з честю 
виконати взяті зобов’язання 
і внести свій вклад у велику 
справу побудови комунізму.

М. Губа,
зоотехнік артілі імені

18 з’їзду ВКП(б).

Так, городник артілі «Ко
мунар» т. Дудник торік ви
ростив найвищий у районі 
врожай картоплі. У 1953 ро
ці він зобов’язався одержа
ти по 250 центнерів помідо
рів і 60 кілограмів насіння 
помідорів та 4 центнери на
сіння цибулі з гектара.

Але правління артілі і , 
його голова т. Ващук не ство
рили нормальних умов для 
роботи городньої бригади. То- , 
му досі тут не застеклено 45 
парникових рам, не виготов- | 

організаціях, на загальних 
зборах колгоспників, у ріль
ничих і тракторних бригадах 
і серед тваринників;

б) ширше розгорнути соці
алістичне змагання серед 
колгоспників і механізаторів 
за виконання зобов’язань, 
взятих передовиками сільсь
кого господарства в листі до 
товариша Сталіна.

Редакції газети «Кірово
градська правда» 1 районних 
газет зобов'язано широко 
висвітлювати хід соціаліс
тичного змагання колгоспів 
і тракторних бригад за вико
нання взятих зобов’язань.

лено солом’яних маток, бо 
Ващук не спроможеться при
дбати таких необхідних мате
ріалів, як шпагат тощо.

Великі збитки терплять 
колгоспи через те, що не на
дають уваги сортовому на
сінню овочевих культур.

Дивно, що районний від
діл сільського господарства 
мириться й нині з таким 
ставленням до розвитку ово
чівництва.

О. Здор,
керуючий Олександрій
ською міжрайконторою 

« Сортонасінньоовоч» .

А справи не змінились
В селі Протопопівці пога

но організоване кінообслу- 
жування населення. Неодно
разово сигналізували трудя
щі районному відділу кі
нофікації (завідуючий т. Бі
лий) про погану роботу кі
номеханіка.

Тов. Білий вирішив поліп
шити справу. Наказом по від
ділу було звільнено з роботи 
кіномеханіка Тарасенка, а 
замість нього призначено Со- 
рокуна. Зробив і полегшено 
зітхнув т. Білий, а про те, як 
ця зміна вплинула на стан 
справи, його не цікавить. А 
справа з кінообслужуванням 
аж ніяк не покращала, а на
віть погіршала.

Наведемо кілька фактів. 
24 лютого населення читало 
об'яву про те, що в клубі 
демонструватиметься кіно
фільм «Молодий Карузо» 
для дітей — о 6 годині ЗО 
хвилин, о 8 — для дорослих.

Вечером до клубу прий
шло багато глядачів. Але їх 
повідомили, що через від
сутність кіномеханіка фільм 
демонструватись не буде.

Іншим разом демонстру
вання кінофільму «В степах 
України» теж було зірвано. 
Кінокартина «Опасное сход- 
ство» демонструвалась один 
день, замість двох, бо, бачте, 
про другий день Сорокун за
був. Кінокартини демон
струються дуже погано. Час
то рветься стрічка, перебої в 
движкові, псується звук.

Все це є наслідком без
відповідальності з боку ра
йонного відділу кінофікації, 
який несерйозно підходить 
до справи підбору кіномеха-

В неопаленому приміщенні
Восени минулого року для 

кращого обслужування тру
дящих при кінному заводі 
відкрито поштове відділення. 
Але про створення нормаль
них умов для роботи зв’яз
ківців ні начальник районної 

| нінів і не веде серед них ви
ховної роботи.

Група вчителів Про- 
топопівської середньої 

школи.

Хабарник
За кіномеханіком Дмит

ром Лейко лічиться немало 
гріхів. В селі Бандурівці йо
го знають як п'яницю, грубі
яна, хапугу і хабарника.

Здібності хапуги він особ
ливо проявив на останньому 
кіносеансі.

Першого березня афіша 
сповіщала, що в Бандурівці 
буде демонструватися кіно
фільм «Павлінка». Перед се
ансом Лейко «організував» 
торгівлю білетами. Особлива 
увага була звернута на шко
лярів. їх він вирішив обслу
жити щонайкраще. Для цьо
го Лейко звелів учням підхо
дити парами. З кожного брав 
по карбованцю (вартість од
ного білета), а їм видавав 
один білет.

Так він продав білети уч
ням Бандурівської школи 
Володі Цюні і Віті Мірош
ниченку та багатьом іншим. 
Апетит, як кажуть, розгорає
ться в час їжі. Побачивши, 
що все йому сходить з рук, 
він почав продавати один бі
лет на трьох. За досить 
скромними. підрахунками. 
Лейко поклав собі в кишеню 
за цей вечір понад 50 кар
бованців.

Чи знає про ці витівки за
відуючий районним відділом 
кінофікації т. Білий, а якщо 
знає, то чому потурає хапу
зі?

Г. Буйнов,
голова колгоспу імені 

Сталіна.

контори зв’язку т. Руссул, ні 
дирекція кінзаводу не подба
ли. Протягом зими примі
щення майже не опалюється

К. Жежель, 
вчитель.

Шляхи розвитку громадського
Наш колгосп за останні два 

роки добйвся деяких успіхів 
у справі розвитку громадсь
кого тваринництва і підви
щення його продуктивності. 
За цей час від корів, 
які ледве давали за лок- 
тацію 700 —1200 літрів 
молока, ми довели надій до 
1500 і навіть 6000 літрів 
молока. Так, наприклад, ко
рова «Майка» за 1950 рік 
дала лише 2.400 літрів, а 
торік від неї надоєно 6.005 
літрів молока. На 100 — 150 
процентів збільшили продук
тивність корови «Зорька», 
«Ракета», «Сливка», «Вол- 
на» та багато інших.

Рішення XIX з’їзду Кому
ністичної партії, новий п’я
тирічний план розвитку 
СРСР розкривають перед на
ми широкі перспективи в 
справі дальшого розвитку 
громадського тваринництва і 
поліпшення його продуктив

ності. Виходячи з цього, наш 
колектив поставив собі за ме
ту поліпшити породність ху
доби на фермах шляхом від
бору високопродуктивних 
тварин і ліквідувати яловість 
корів. Для цього в нас орга
нізовується комбінований 
пункт штучного запліднення 
для найкращого використан
ня високоцінних плідників.

Крім того, ми наполегливо 
працюємо над створенням 
міцної кормової бази — ос
нови збільшення продуктив
ності худоби. Освоюємо тра
вопільну систему землероб
ства, підвищуємо урожай
ність кормових культур і т. д. 
Уже цього року площа зеле
ного конвейєра становитиме 
165 гектарів — на 50 гек
тарів більше, ніж у 1952 
році.

Зростання громадського 
тваринництва поставило пе
ред нами і ряд інших зав-

тваринництва
дань. Зокрема, по будівниц
тву нових стандартних тва
ринницьких приміщень та 
впровадженню комплексної 
механізації трудомістких про
цесів на фермах. В цьому 
напрямку ми дещо зробили, 
але зроблено мало. Наші 
можливості далеко більші. 
Проте нам доводиться зустрі
чатися з неприємними фак
тами бюрократизму й погано
го планування з боку деяких 
районних організацій. Дуже 
важко, наприклад, дістати 
будівельний матеріал, а тру
би для водопостачання не
рідко занаряджують колгос
пам, які не використовують 
їх протягом трьох - чотирьох 
років, а наші потреби і мож
ливості не враховуються.

Разом з підвищенням про
дуктивності громадської ху
доби ми боремось за поліп
шення якості продуктів тва
ринництва. Розгорнулось со

ціалістичне змагання за кра
щі показники роздою корів. 
Як результат, доярки вже 
добились добового надою від 
окремих корів 26 — ЗО літ
рів молока. Цього року ми 
впровадили оплату праці за 
кількість і якість надоєного 
молока. Так, за 100 літрів 
молока при жирності 4,1 про
цента дояркам нараховуєть
ся 3,4 трудодня, а за таку 
ж кількість продукції, але 
при жирності 3,6 процента, 
вони одержують лише -2,4 
трудодня.

Такий метод оплати праці 
зобов’язує доярок впровад
жувати передові методи доїн
ня, утримання і годівлі корів.

Невпинному зростанню по
голів’я і продуктивності ко
рів в нашій артілі сприяє, на
самперед, міцна кормова ба
за, часткова механізація тру
домістких робіт, впроваджен
ня передових методів орга
нізації праці, систематичне 
підвищення фахових знань 
тваринників на зоотехнічних
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НА ШКІЛЬНІ ТЕМИ В країнах капіталу

Методична робота 
в школі

Діти, позбавлені радості дитинства
Однією з вирішальних 

умов високоякісної роботи 
вчителів є систематичне під
вищення ними ідейно - полі
тичного і методичного рівня 
знань. Розуміючи це, вчите
лі середньої школи № 10 ре
гулярно відвідують гурток 
но вивченню історії партії та 
матеріалів XIX з'їзду КПРС. 
Вони старанно готуються до 
занять, складають поширені 
конспекти, беруть активну 
участь у співбесідах.

Основні настанови щодо 
організації навчально-вихов
ної роботи вчителі одержу
ють на засіданнях педаго
гічної ради. Тематика їх є 
складовою частиною річного 
оперативного плану роботи 
школи, затвердженого на за
сіданні педради ще до почат
ку навчального року. Педа
гогічна рада розглянула пи
тання про підсумки навчаль
но - виховної роботи, про 
затвердження єдиних вимог 
учителів до учнів, єдиного 
мовного режиму, про крає
знавчу роботу, про політех
нічне навчання в школі в 
світлі рішень XIX з’їзду 
КПРС, про зміст і форми ро
боти класного керівника та 
виконання завдань, поставле
них перед школою XIX з’їз
дом партії, 1 інші.

До кожного засідання пед
ради ретельно готуються не 
лише доповідачі, але й всі 
вчителі, які заздалегідь зна
йомляться з порядком ден
ним. Доповідачі пишуть до
повіді і проекти резолюцій, 
погоджують з адміністрацією 
школи за кілька днів до засі
дання. Робота педради завж
ди починається з перевірки 
виконання рішень поперед
нього засідання.

Недавно на засіданні пед
ради учитель фізики і мате
матики т. Майданик прочитав 
доповідь про політехнічне 
навчання в школі в світлі рі
шень XIX з’їзду КПРС. По 
доповіді висловилось багато 
вчителів. Вчителька .хімії 
т. Рябіш розповіла про те, 
які лабораторні роботи вона 
проводить, щоб краще пов’я
зати теорію з практикою. Вик
ладач історії т. Демидепко 
зупинився на необхідності 
проведення краєзнавчих екс
курсій і ознайомив присутніх 
із своїм планом історика і 
керівника краєзнавчого гурт

На батьнівських зборах
Недавно в Протопопівсь- 

кій середній школі відбулися 
батьківські збори.

Батьки поділилися думка
ми про методи виховання ді
тей в сім’ї.

Ланкова колгоспу імені 
Леніна т. Губенко багато ува
ги приділяє вихованню своїх 
дітей. Вона чесно і самовід

ка. інші вчителі внесли про
позиції організувати, крім іс
нуючих, гуртки «Юний гір
ник», «Юний хімік», «Умілі 

| руки» та інші.
Після обговорення допові

ді схвалено конкретні рі
шення, якими передбачено 
впровадження елементів по
літехнізації на уроках та в 
позакласій і позашкільній 
роботі.

При школі на допомогу 
вчителям влаштовано мето
дичний куток. Тут є матеріа
ли XIX з’їзду КПРС, праці 
И. В. Сталіна «Марксизм і 
питання мовознавства», ма
теріали про перебудову ви
кладання мови в світлі цієї 
геніальної праці, Твір Г1. В. 
Сталіна «Економічні пробле
ми соціалізму в СРСР», ма
теріали про ідеологічні пере
кручення в літературі, про 
політехнічне навчання в 
школі, про роботу піонерсь
кої організації, єдині вимоги 
вчителів, конспекти відкри
тих уроків, графіки відкри
тих уроків, контрольних ро
біт, мовний бюлетень, виріз
ки з газет найцікавіших ста
тей, пам’ятка учителям про 
завдання протягом тижня 
і т. д.

В нашій школі за окремим 
графіком проводяться від
криті уроки вчителів з нас
тупним їх глибоким аналізом 
тими товаришами, які були 
на них присутні.

Практикується також вза«- 
мовідвідування уроків учите
лями, що передбачено пла
ном, в якому зазначено, хто 
в кого і з якою метою має 
відвідати уроки.

Поліпшення методичної ро
боти позитивно позначилось 
на підвищенні успішності уч- 

| нів. Якщо в першій чверті 
успішність була 87 процен
тів, то за другу чверть вона 
становить 92,5 процента.

На січневій нараді вчите
лів міста вносилась пропо
зиція організувати міський 
педагогічний кабінет. Еажа- 
но, щоб міський відділ на
родної, освіти якнайшвидше 
здійснив цей захід.

Наявність педагогічного 
кабінету та кущових мето
дичних об’єднань допоможе 
краще налагодити методичну 
роботу серед учителів міста.

Л. Любивець, 
завуч СІП № 10.

дано працює в колгоспі і слу
жить прикладом для дітей, 
які добре навчаються в 
школі.

Збори намітили ряд захо
дів для поліпшення навчаль
но - виховної роботи в школі.

А. Тищенко, 
голова батьківського 

комітету.

У зв'язку з перетворенням 
Туреччини в американську 
колонію ще більше погірша
ло і без того злиденне ста
новище турецького народу.

Економічно слаба Туреч
чина неспроможна нести тя
гар величезних витрат на 
підготовку нової світової вій
ни. Численні факти свідчать 
про те, що трудящі Туреччи
ни під подвійним гнітом сво
їх і американських понево
лювачів терплять нечувані 
нестатки, голод і злидні.

В країні з населенням по
над 21 мільйон чоловік чис
ло лікарів ледве перевищує 
З тисячі, а медичних сестер 
налічується всього 400. Жін
ки в Туреччині зовсім не зна
ють, що таке медична допо
мога породіллям. Бідність 
така велика, що навіть у міс
тах матері змушені загорта
ти новонароджених дітей в 
газетний папір. Дитяча 
смертність досягає катастро
фічних розмірів. У 1951 ро
ці в Туреччині з 800 тисяч 
новонароджених вмерло 400 
тисяч. Навіть сам турецький 
міністр охорони здоров’я 
змушений був визнати, що 
«нема іншої такої країни, де 
дитяча смертність була б та
ка велика». Він тільки не 
додав, що коли в Туреччині 
600 мли. лір (па рік) витра
чається на підготовку до вій
ни і тільки 60 мли. лір на со
ціальні потреби, то де вже 
тут думати про дітей!

Але й ті діти, які в Ту

Варварські нальоти 
американської авіації 

на міста і села Кореї
ПХЕНЬЯН. (ГАРС). Американ

ська авіація продовжує варварські 
бомбардування і обстріли мирних 
корейських міст і сіл.

28 лютого вночі американські 
повітряні пірати знову піддали 
бомбардуванню околиці Пхеньяна 
і села в повіті Тедон провінції 
Південний Пхенан.

Центральне телеграфне агент
ство Кореї повідомляє про два 1 
нічні нальоти американської аві- , 
ації на населені пункти Північної 
Кореї і про планомірні варварські 
бомбардування сіл повіту Манкин 
провінції Тягай. 21 лютого, гово- | 
риться в повідомленні ЦТАК, 16 | 
американських літаків скинули ЗО | 
бомб і піддали кулеметному обстрі- | 
лові села цього повіту, вже давно 
перетворені в руїни в результаті І 
бомбардувань. |

Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління в справах поліграфічної промисловості, видавництв і книжкової торгівлі, м. Олександрія, вул. Шевченка, 71.

Конституції держав атлантичного блоку 
пристосовуються до агресивної політики 
Вашінгтоиа.

(Із газет).

Під один гребінець...

Рис. Бор. Єфімова. (Прескліше РАТАУ).

Лісинманівська армія 
голодує

НЬЮ-ЙОРК. (ТАРС). Як пере
дає кореспондент Ассошіейтед 
Пресе з Сеула, начальник штабу 
південнокорейської армії генерал 
Пак Сун Ип заявив, що південно- 
корейська армія переживає гостру 
продовольчу кризу. На це вказав 
також „міністр оборони" лісинма- 
нівського уряду Сін Тхя Єн. Він 
повідомив, що гіівденнокорейський 
солдат одержує лише .третину 
необхідних йому калорій.

Кореспондент відмічає, що кіль
ка тисяч корейських солдатів 
захворіли від недоїдання і не
давно були покладені в госпіталі. 

реччині виживають, не мають 
того радісного дитинства, яке 
повинно бути у кожної дити
ни. Дітей турецьких трудя
щих чекає або доля безпри
тульних, які тисячами блука
ють по країні, або дванадця
тигодинний робочий день на 
фабриках і заводах, куди ді
тей беруть з семирічного ві
ку.

Важко повірити, що в наш 
час існує купівля і продаж 
дітей. Проте в Туреччині це 
— звичайна справа. Турець
кі газети холоднокровно по
відомляють про такі факти в 
хроніці. Наприклад, недавно 

| в газеті «Хюррієт» була вмі
щена об'ява, що жителька 
міста Самсун Медіха Ювене- 
рін продає свою п’ятирічну 
дочку Гюлеран. Газета «Гед- 
же постаси» писала, що «се
лянин села Люльиар Муста- 
фа Чакир продав сусідові 
свою 14-річну дочку за сто 
лір».

Не краще стоїть справа з 
народною освітою. З держав
ного бюджету на народну ос
віту асигнується коштів 
значно менше, ніж на утри
мання тюрем.

Близько 70 процентів ту
рецьких сіл зовсім не мають 
шкіл,, в той час як у країні 
85 процентів населення не
письменне.

Турецький уряд не дбає 
про те, що5 усі діти шкіль
ного віку мали можливість 
вчитися і рости в нормальних 
умовах. Проте він не забуває 

Олександрійська центральна ощадкаса
повідомляє населення міста і району, що з лютого 

1953 року при конторі зв'язку ощадна каса І розряду пра
цює щоденно, крім вихідних днів, з 8 до 16 годин і прова
дить такі операції:

прийом і видачу вкладів, продаж і купівлю 3% 
державної позики, оплату виграшів по держпозиках, вида
чу іі оплату акредитивів, прийом партійних і комсомоль
ських внесків та податків з міського населення.

Ощадкаса.

про взятий на себе обов’язок 
готувати з них гарматне м’я
со для американських палі
їв війни. Міністр національ
ної освіти розіслав в усі шко
ли циркуляр про формуван
ня з учнів так званих 

і «команд безпеки». Завдання 
цих команд — військова під
готовка з вивченням воєнної 
тактики, застосовуваної вій
ськами американських за
гарбників у Кореї. Крім того, 
в Туреччині існують органі
зація молодших школярів — 
«вовченят» і організація 
«бойскаутів», що охоплює 
13 з половиною тисяч хлоп
чиків віком від 11 до 18 ро
ків. Мета цих організацій — 
виховання молоді в дусі лю
диноненависництва і свідо
мості необхідності пової вій
ни.

Американські правителі 
не скупляться на «допомогу» 
турецькій буржуазії. Во
ни наповнюють Туреччину 
бульварною літературою, 
гангстерськими фільмами, 
гральними костями та іншим 
далеко не шкільним «при
ладдям».

Позбавлення дітей радості 
дитинства, ідеологічне 1 мо
ральне розтління молоді є 
складовою частиною амери
канських воєнних готувань в 
Туреччині. А турецький уряд 
дбає лише про те, як краще 
догодити своєму американсь
кому хазяїнові.

Н. Єрмолаєва.

Редактор Г. ЛОЗОВИЙ.

БК—00627. Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60. Зам. № 27. Т. 5.000.



Пролетарі всіх' країн, єднайтеся!

СТАЛІНСЬКИЙ
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рік видання XXI ¥-й
"”№28(38597"

ГГятниця
6 

березня 
1953 р.

а---------------- ■
Ціна 15 коп.

Урядове повідомлення

Міжнародний жіночий день 8 березня радянський 
народ в цьому році відзначає в обстановці дальшого 
зростання могутності наїиої соціалістичної Батьків
щини. Трудящі Радянського Союзу успішно перетворю
ють в життя програму будівництва комунізму.

(З Постанови ЦК КПРС).

Про хворобу Голови Ради Міністрів Союзу РСР 
і Секретаря Центрального Комітету КПРС 

товариша Йосифа Віссаріоновича СТАЛІНА

БЮЛЕТЕНЬ
Про стан здоров’я Й.В. Сталіна

НА 2 ГОДИНУ 5 БЕРЕЗНЯ 1953 РОКУ

Центральний Комітет Комуністичної 
партії Радянського Союзу і Рада Мініс
трів Союзу РСР повідомляють про нещас
тя, яке спіткало нашу партію і наш на
род, — тяжку хворобу товариша 
П. В. Сталіна.

В ніч на 2-е березня у товариша 
Сталіна, коли він був у Москві в своїй 
квартирі, стався крововилив у мозок, що 
захопив важливі для життя ділянки моз
ку. Товариш Сталін втратив притомність. 
Розвинувся параліч правої руки 1 ноги. 
Настала втрата мови. Появились тяжкі 
порушення діяльності серця і дихання.

Для лікування товариша Сталіна залу
чені кращі медичні сили: лрофесор-тера 
певт П. Є. ЛукомськиЙ; дійсні члени 
Академії медичних наук СРСР: профе- 

< ор-невропатолог М. В. КоЯовалов, про
фесор - терапевт О. Л. М’ясников, про- 
фесор-тсрапевт Є. М. Тарєєв; професор- 
невропатблог 1. М. Філімонов; професор 
невропатолог Р. А. Ткачов; професор-нев- 
ропатолог І. С. Глазунов; доцент-терапевт 
В. І. Іванов-Незиамов. Лікування товари
ша Сталіна провадиться під керівництвом 
Міністра охорони здоров’я СРСР тов. 
А. Ф. Третьякова 1 Начальника Лікуваль
но - санітарного Управління Кремля тов. 
І. 1. Куперіна.

Лікування товариша Сталіна прова
диться під постійним наглядом Централь
ного Комітету КПРС і Радянського Уряду.

Центральний Комітет
Комуністичної партії 

Радянського Союзу

е

Зважаючи на тяжкий стан здоров’я то
вариша Сталіна, Центральний Комітет 
КПРС і Рада Міністрів Союзу РСР виз
нали необхідним встановити з цього дня 
публікування медичних бюлетенів про 
стан здоров'я йосифа Віссаріоновича 
Сталіна.

* •»

Центральний Комітет Комуністичної 
партії Радянського Союзу і Рада Мініс
трів Союзу РСР, як і вся наша партія, 
весь наш радянський народ усвідомлюють 
все значення того факту, що тяжка хво
роба товариша Сталіна потягне за собою 
більш або менш тривалу неучасть його 
в керівній діяльності.

Центральний Комітет і Рада Міністрів 
у керівництві партією і країною з усією 
серйозністю враховують всі обставини, 
зв’язані з тимчасовим відходом товариша 
Сталіна від керівної державної і партій
ної діяльності.

Центральний Комітет і Рада Міністрів 
висловлюють певність в тому, що наша 
партія і весь радянський народ в ці важкі 
дні проявлять якнайбільшу єдність і згур
тованість. твердість думки і пильність, 
подвоять свою енергію по будівництву ко
мунізму в нашій країні, ще тісніше згур
туються навколо Центрального Комітету 
Комуністичної партії 1 Уряду Радянського 
Союзу.

БЮЛЕТЕНЬ

Рада Міністрів
Союзу РСР

З березня 1953 року.

Про стан здоров’я Й. В. Сталіна
НА 2 ГОДИНУ 4 БЕРЕЗНЯ 1953 РОКУ

В ніч на 2 березня 1953 р. 
у й. В. Сталіна стався рап
товий крововилив у мозок, 
що захопив життєво - важли
ві ділянки мозку, в результа
ті чого настав параліч пра
вої ноги 1 правої руки з втра
тою притомності і мови. Дру
гого і третього березня були 
проведені відповідні ліку
вальні заходи, спрямовані на 
поліпшення порушених фун
кцій дихання і кровообігу,

які поки не дали істотного 
перелому в перебігу хвороби. 
На другу годину ночі четвер
того березня стан здоров'я 
й. В. Сталіна продовжує 
лишатись тяжким. Спостері
гаються значні розлади ди
хання: частота дихання —до 
36 на хвилину, ритм дихання 
неправильний з періодични
ми тривалими паузами. Від
мічається почастішання пуль
су до 120 ударів на хвилину,

повна аритмія; кров’яний 
тиск — максимальний 220, 
мінімальний — 120. Темпе
ратура 38,2. У зв’язку з по
рушенням дихання і крово
обігу спостерігається кисне
ва недостатність. Ступінь по
рушення функцій головного 
мозку дещо збільшився.

Тепер проводиться ряд 
терапевтичних заходів, спря
мованих на відновлення жит
тєво - важливих функцій ор
ганізму.

Міністр охорони здоров'я СРСР 
А. Ф. ТРЕТЬЯКОВ,

Начальник Ліксанупру Кремля
І. І. КУПЕРІН,

Головний терапевт Міністерства охо
рони здоров’я СРСР 

професор П. Є. ЛУКОМСЬКИЙ, 
Дійсний член Академії медичних наук 

професор М. В. КОНОВАЛОВ,

Дійсний член Академії медичних наук 
професор О. Л. М’ЯСНИКОВ, 

Дійсний член Академії медичних наук 
професор Є. М. ТАРЄЄВ, 

Професори І. М. ФІЛІМОНОВ, І. С.
ГЛАЗУНОВ, Р. А. ТКАЧОВ, 

Доцент В. І. ІВАНОВ НЕЗНАМОВ

НОВА ВИСТАВКА В БІБЛІОТЕЦІ-МУЗЕЇ В. В. МАЯКОВСЬКОГО
В Державній бібліотеці- 

музеї В. В. Маяковського 
відкрилася нова виставка, що 
відображає життя і творчість 
найкращого, найталановиті-

шого поета нашої радянської 
епохи. На стендах представ
лені матеріали, присвячені 
дитинству, учнівським ро- 

і кам, революційній діяльності

Маяковського. Повно відо 
бражена літературна твор 
чість, його робота над най
більшими поемами — «Бо 
лодимир Ілліч Ленін» і інш.

Протягом доби, що мину
ла, стан здоров’я И. В. 
Сталіна лишався тяжким.

Крововилив у мозок, в 
його ліву півкулю, який роз
винувся в ніч на друге бе
резня на грунті гіпертонічної 
хвороби і атеросклерозу, 
привів, поряд з правосто- 
роннім паралічем кінцівок і 
втратою притомності, до ура
ження стовбурової частини 
мозку з розладом найважли
віших функцій — дихання і 
кровообігу.

Протягом ночі на 4-те бе
резня порушення дихання і 
кровообігу тривали. Най
більші зміни спостерігалися з 
боку дихальної функції: по
частішали явища періодич
ного (т. зв. Чейн-Стоксового) 
дихання. У зв’язку з цим по
гіршився стан кровообігу і 
збільшився ступінь кисневої 
недостатності. Систематичне 
введення кисню, а також ме
дикаментозних засобів, які 
регулюють дихання і серце
во- судинну діяльність, пос
тупово трохи поліпшило 
стан і вранці 4-го березня 
ступінь дихальної недостат
ності дещо зменшився.

В дальшому, протягом дня 
четвертого березня, знову 
відновились тяжкі розлади 
дихання. Частота дихання — 
36 на хвилину.

Кров’яний тиск продов
жував залишатися на ви-

| сокому рівні (210 макси
мальний і 110 мінімальний) 
при пульсі в 108 — 116 уда
рів на хвилину, неправиль
ному (миготлива аритмія). 
Серце збільшене помірно.

Істотних змін у легенях; 
а також з боку органів черев- 
невої порожнини за добу, що 
минула, не встановлено. В 
сечі виявлений білок і чер
воні кров’яні тільця при 
нормальній питомій вазі? 
При дослідженні крові Відмі-’ 
чене збільшення кількості 
білих кров’яних тілець (до 
17 тисяч). Температура врай-' 
ці і вдень була підвищеною 
до 38,6 градуса.

Лікувальні заходи проти-, 
гом 4-го березня проводились 
у вигляді вдихання кисню,’ 
введення камфорних препа
ратів, кофеїну, строфантину 
1 глюкози. Було повторно’ 
проведене кронодобуття за- 
допомогою п’явок. У зв'язку- 
з підвищеною температурою 
і високим лейкоцитозом по
силено пеніцілінотерапію 
(яка проводилась у профілак-*- 
тичних цілях з початку хво- 
роби). '

На ніч на 5 березня стан 
здоров’я И. В. Сталіна про
довжує лишатися тяжким. 
Хворий перебуває в сопороз
ному (глибокому непритом
ному) стані. Нервова регуля
ція дихання, а також діяль
ність серця лишаються різко 
порушеними.

Міністр охорони здоров’я СРСР А. Ф. ТРЕТЬЯКОВ, ’ 
Начальник ліксанупру Кремля І. І. КУПЕРІН, 

Головний терапевт Міністерства охороми здоров’я 
СРСР професор П. Є. ЛУКОМСЬКИЙ, 

Дійсний член Академії медичних наук 
професор М. В. КОНОВАЛОВ, 

Дійсний член Академії медичних наук 
професор О. Л. М’ЯСНИКОВ, 

Дійсний член Академії медичних наук 
професор Є. М. ТАРЄЄВ, 

Член - кореспондент Академії медичних наук 
професор І. М. ФІЛІМОНОВ, 

професор І. С. ГЛАЗУНОВ, професор Р. А. ТКАЧОВ, 
доцент В. І. ІВАНОВ-НЕЗНАМОВ.

Техніка гґятої'іґятирічки

Соціалістична промисловість оснащує наш транспорт найнові
шою технікою. В директивах XIX з'їзду партії по п'ятому п'яти
річному плану намічено приступити до виробництва нових потуж
них паровозів, електровозів і тепловозів, в тому числі газогенера
торних. Харківський завод транспортного машинобудування ви
пустив пробний магістральний газогенераторний тепловоз, який 
може перекривати велику віддаль без набору палива і води.

На знімку: дослідний магістральний газогенераторний тепловоз.
Прескліше ТАРС,
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Бесіди про Статут КПРС Достроково виконаємо нову

Комуніст — активний боєць 
за виконання партійних рішень

Комуністична партія Ра
дянського Союзу сильна єд
ністю волі і єдністю дій міль
йонів своїх членів, їх вір
ністю ленінізмові, їх кровним 
і нерозривним зв’язком з ма- 
сами,- Для комуніста найви
ще іцастя усвідомлювати, що 
він чесно виконує свій обо
в’язок перед рідною партією, 
активно сприяє здійсненню 
партійних рішень.

Статут Комуністичної пар
тії, прийнятий на XIX з'їзді, 
підносить ще вище відпові
дальність кожного комуніста 
за справу партії, за перетво
рення'в життя партійних рі
шень. ,

Товариш Сталін вказує, 
що після того, як дано пра
вильну лінію, правильне роз- 
в’яйання'питання, успіх спра
ви залежить від організацій
ної роботи, від організації бо
ротьби за проведення в жит
тя ЛІНІЇ партії. Ця сталінська 
нна&івйа знайшла свій вияв 
у новому Статуті КПРС, який 
зобов'язує кожного комуніс
та бути амтивним бійцем за 
виконання партійних рішень.

Бути активним бійцем за 
перетворення в життя рішень 
партії — це значить всіма 
силами і засобами добивати
ся ' здійснення директив пар
тії і уряду на дорученій ді
лянці роботи, відстоювати ін
тереси партії, інтереси Ра
дянської держави. Справж
ній боєць за виконання пар
тійних рішень той, хто напо
легливо переборює труднощі 
в роботі, організує безпар
тійні маси на ' успішне вико
нання поставлених партією 
завдань, сміливо викриває 
помилки і хиби в роботі, до
помагає їх виправляти.

Тепер мільйони комуніс
тів, весь народ з великим

& нашій країні жінки ма
ють рівні права з чоловіками 
в уеіх галузях господарсько
го, державного, культурного 
і громадсько - політичного 
життя. Жінка має право на 
працю, відпочинок і освіту.

Сотні дівчат гірників, бу
дівельників та інших спеці
альностей робітничих селищ 

☆
Студенти Московського електро

механічного інституту інженерів ' 
залізничного транспорту імені. 
Ф. Е. Дзержинського живуть в 
хорошому гуртожитку, іцо розта
шований в багатоповерховому бу
динку. При гуртожитку є поліклі
ніка з аптекою, душова, взуттє
ва і швейна майстерні, кухня. Не
давно була обладнана нова кім
ната відпочинку, де студенти мо
жуть культурно проводити години 
дозвілля.

На знімку: група студентів у 
кімнаті відпочинку. 
Фото Д. Горбачової.

Прескліше ТАРС.

☆

піднесенням борються за пе
ретворення в життя історич
них рішень XIX з’їзду К.ІЩ£,., 
за здійснення головних зав
дань партії, визначених Ста
тутом КПРС. Велика мобілі- 
зуюча і організуюча сила 
цих рішень в тому, що в них 
кожний радянський трудів
ник ясно бачить і розуміє 
загальну лінію партії і в той 
же час знаходить своє осо
бисте, конкретне завдання на 
своїй ділянці роботи. Для 
сільських комуністів високим 
партійним обов’язком є бо
ротьба за здійснення вказа
ного з’їздом головного зав
дання в галузі сільського грсГі 
подарства —підвищення вро
жайності всіх сільськогоспо
дарських культур, дальше 
збільшення громадського по
голів’я худоби при одночас
ному значному зростанні її 
продуктивності, збільшення 
валової 1 товарної продукції 
землеробства і тваринництва. 
Виходячи з цього головного 
завдання, втіленого в зав- . 
даннях п’ятої п’ятирічки, . 
кожна партійна організація 
колгоспу, радгоспу, МТС на
мічає шляхи і засоби, як кра
ще це завдання розв’язати в 
своєму господарстві. Сільсь
кі комуністи складають 
серйозний екзамен перед пар
тією в цій справі. Активна 
участь кожного комуніста в 
роботі парторГанізації, чіт
ке, зразкове виконання сво
їх обов’язків на дорученій ді
лянці, ініціатива і наполег
ливість, висока вимогливість 
до себе й інших — з цього 
складається те чесне вико
нання свого партійного обо
в’язку, яке властиве членові 
партії Леніна — Сталіна.

Проте у нас зустрічаються 
такі комуністи, які на словах 

Права, забезпечені законом
і міста навчаються у вечірніх 
школах робітничої молоді, 
без відриву від виробництва, 
набувають професії лаборан
та, електрика при учбовому 
комбінаті.

Багато жінок нашого міс
та удосконалюють свої про
фесії, беруть участь в гро

схвалюють рішення партії, 
голосують за них, але нічого 
,^е роблять для їх здійснеп- , 
ня, працюють абияк, без на
лежної енергії, без ініціати- . 
ви. Такі товариші нерідко 
дають великі зобов'язання, 
а потім забувають про них. У -. 
тяганині 1 базіканні вони • 
здатні потопити живу справу.

В Статуті КПРС підкрес
люється, іцо для члена партії 
не досить тільки згоди з пар
тійними рішеннями, член 
партії зобов’язаний боротися, 
за перетворення цих рішень 
в життя. Пасивне, формаль
не, а іноді й халтурне став
лення до дорученої справи, 
до партійних рішень ослаб
ляє боєздатність партії і то
му несумісне з перебуванням 
у її рядах.

Обов'язок партійних орга
нізацій'— виховувати всіх 
комуністів в дусі високої ви- . 
можливості до виконання ста
тутних обов’язків, в дусі від
повідальності за перетворен
ня в життя партійних рішень. 
Для цього необхідно залуча
ти всіх комуністів до •актив
ної партійної роботи, підтри
мувати ініціативу своїх чле
нів, зміцнювати партійну 
дисципліну, розвивати само- ’ 
критику і критику.

Комуністи — люди живої 
справи, революційної енергії, 
творчих дерзань та ініціати
ви,’наполегливості в досяг
ненні мети. Благородна риса 
комуністів — єдність між 
словом і ділом. В активній 
боротьбі за здійснення пар
тійних рішень виявляється 
їх любов до своєї рідної Ко
муністичної партії, відданість 
великій справі Леніна — 
Сталіна.

Ол. Красов. ■*

мадсько - політичному житті. 
Так, Явдоха Коняхіна від ря
дової робітниці виросла до 
майстра - будівельника Ди- 
митрівського тресту. На ми
нулих виборах її обрано де
путатом до міської Ради.

М. Лашкул, 
житель селища Перемога.

сталінську її 'ятьрічку
* —_ —, ——- ■-----------------

Рівняючись на передовиків, 
добиватись загального піднесення

Злагоджена робота
Бригада наваловідбійни

ків, якою я керую, неухиль
но підвищує ріюдуктивиість 
праці. Якщо в минулому ро
ці ми виконували . завдання 
на 130 процентів, го зараз 
даємо півтори норми.

Цього ми добиваємось в 
результаті правильної’ роз
становки людей, злагодженої 
роботи. Перед зміною обго
ворюємо наряд, підсумовує
мо наслідки за минулий’день, 
виявляємо недоліки.

Я враховую кваліфікацію 
гірників і відповідно до цьо
го даю завдання. Найбільш 
досвідчених ставлю у зава
ли, де потрібна орієнтація і 
уміння в складних умовах 
самому швидко вирішувати' 
питання.

Чйеіину людей надсилаю 
у‘ добре підготовлені вибої, а 
5 чоловік займаються за
кріпленням старих вікон. 
Таким чином, всі 14 навало
відбійників мають певне- зав
дання протягом всіх 8 годин. 
Працюємо без аварій, браку, 
переробок.

Кожний з нас добре усві
домив завдання, які поста
вив XIX з’їзд партії перед 
вугільниками, і ми віддаємо

.Раціоналізатор
Федора Івановича КоКІпа 

добре знають на Байдаківсь- 
кій брикетній фабриці. Він 
— один з кращих раціоналі
заторів.

його раціоналізаторські 
пропозиції сприяють кращо
му використанню техніки. 
Тов. Кокін зробив пристосу
вання до верстату, яке дало 
можливість свердлити втул
ки не за 10 годин, як було 
раніш, а за 9 хвилин. Цю ро
бот^ став виконувати вер
статник 3 — 4 розряду.

Якось Федір Іванович зай
шов у відділ технічного кон
тролю і побачив, що пробо- 
відбїрниця вручну розмелю
вала брикет. Через деякий 
час він виготовив спеціаль-

Нращі колій ниці
Майже половина праців

ників 11 дистанції служби 
колії — жінки. Своєю ' ста- 
хановською роботою вони 
сприяють виробничим успі
хам всього колективу.

Серед передовиків . соціа
лістичного змагання відзна
чається технік Марія Коче
режко. Молодий фахівець 
сумлінно ставиться до своїх 
обов’язків, зразково виконує

Інвентар готовий,до сівби
Добре працювали майстри 

колгоспу імені Ворошилова 
Федір Жежеря, Михайло Сі- 
ленко та інші. Вони вчасно 
і якісно відремонтували весь 
сільськогосподарський інвен

всі сили, щоб видобувати 
більше палива, знижувати 
його собівартість, достроко
во'виконати взяті зобов’я
зання.

За рахунок повторного 
використання кріпильною лі
су в нинішньому році ми зе
кономили 20 кубометрів лі
соматеріалу, чйм зберегли 
державі понад три тисячі 
карбованців.

У боротьбі за вугілля від
значаються наваловідбійни
ки Макар Карпов, Василь 
Мостовий, Іван Ісаков, Двап 
Осиченко, Микола Мигеря, 
Іван ІЦербаченко. Всі вони 
днями закінчують кварталь
ну виробничу норму.

Щодо - бригади в цілому, 
то вона дала понад двомісяч
не. завдання 800 тонн вугіл
ля.

Успіху в нашій роботі 
сприяє Сумлінне ставлення 
до своїх- обов’язків слюса
рів Григорія Додатка, Івана 
Силецького, які забезпечу
ють безперебійну дію мото
рів і всіх інших механізмів.

М. ПриСтромов, 
бригадир наваловідбій

ників шахти № 2-3.

Федір Кокін
ний шаровий млин для роз
мелювання і пристосував 
електромотор.

Федір Іванович - керує 
механічною майстернею. Не 
було такого випадку, щоб 
його невеликий дружній ко
лектив достроково не спра
вився з виробничим завдан
ням.

Новатор т. Кокін здійснив 
не один десяток раціоналіза
торських пропозицій. Своєю 
творчою працею він подає 
приклад боротьби за збіль
шення випуску брикету, за 
дострокове здійснення нової 
сталінської п’ятирічки.

А. Волков, 
сушильник Байдаківсь- 
кої брикетної фабрики.

І завдання. Систематично пе- 
| ревиконують денні завдан

ня робітниці Уляна Бонда
ренко і Марія Матяш.

Прикладом Для всіх заліз
ничників служить келійниця 
Марія Джугань, яка нині об
рана депутатом міської Ради.

Д. Авраменко, 
працівник 11 дистанції 

служби колії.

тар — сівалки, борони, плу
ги. культиватори тощо.

Колгосп висе зараз гото
вий розпочатії4 весняно - по
льові роботи.

К. ІІІарошкін,
колгоспник.
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Перша сесія Олександрійської 
міської Ради депутатів трудящих

(ТРЕТЬОГО СКЛИКАННЯ)
4 березня ц. р. відбулася 

перша сесія Олександрійсь
кої міської Ради депутатів 
трудящих (третього скликан
ня).

Сесію вступною промовою 
відкрила старійший депутат 
А. В. Олексюк.

Потім було обрано голо
вою сесії депутата О. Г. Ата- 
пова і секретарем — депута
та Р. А. Андреєву.

Сесія обрала мандатну ко
місію і затвердила її допо
відь. Голова мандатної комі
сії депутат С. А. Петросов 
заявив, що, перевіривши до
кументи, подані міською ви
борчою комісією по виборах 
до міської Ради депутатів 
трудящих, комісія встанови
ла правильність повноважень 
всіх обраних депутатів місь
кої Ради депутатів трудящих.

Сесія обрала виконавчий 
комітет міської Ради в скла
ді: голови — депутата Н. X. 
Луценка. заступників голови 

■— депутатів В. Г. Срібного 
і Л. Т. Констайтинова, секре
таря — депутата О. М. Ма- 
лоо.ка, членів виконкому — 
депутатів: О. Г. Атанова,

Сесія Олександрійської 
районної Ради депутатів 

трудящих
Позавчора в приміщенні 

райвиконкому відбулася пер
ша сесія районної Ради де
путатів трудящих. Вступною 
промовою сесію відкрила ста
рійший депутат С. І. Іванова.

Головою сесії обрано де
путата І. Л. Ємеліна, секре
тарем — М. Л. Клочко.

За пропозицією депутата 
Г. М. Сухини сесія обрала 
мандатну комісію та після 
короткої перерви заслухала 
її доповідь.

Голова мандатної комісії 
депутат Ф. М. Кислиця в 
своїй доповіді сказав, що, пе
ревіривши документи район
ної виборчої комісії, встанов
лено по всіх виборчих окру
гах вибори депутатів до ра- 

і йонної Ради депутатів тру
дящих пройшли у відповід
ності до Конституції УРСР 
та Положення про вибори у 
місцеві Ради. У виборах взя
ло участь 99,7 процента ви
борців, за кандидатів блоку 
комуністів і безпартійних го
лосувало 99,71 процента до 
загального числа виборців.

Сесія обрала виконавчий 
комітет районної Ради депу
татів трудящих у складі: го
лови виконкому — депутата

ЧЕМПІОН СВІТУ З КОВЗАНЯРСЬКОГО СПОРТУ — 
ХАЛІДА ЩЕГОЛЄЄВА

Радянські спортсменки 
здобули нову блискучу пере
могу в міжнародних змаган
нях, які відбувалися протя
гом двох днів у Норвегії. У 
змаганнях на першість світу 
з швидкісного бігу на ков
занах серед жінок звання 
чемпіона світу завоювала 
19-річна москвичка Халіда 
Щеголєєва. Вона зайняла 
перше місце в бігу па 3 ти

Є. 3. Амура, М. 1. Леїценко, 
М. М. Стрельцову, І. С. Ко- 
чубея, М. Я. Петрушенка, 
Г. М. Кисельова.

Сесія затвердила завідую
чих відділами міської Ради: 
культурно - освітньої роботи
— депутата К. й. Синіцину, 
загального — депутата Л. Д. 
Лебідь, комунального — де
путата И. П. Кашуричева, 
народної освіти — депутата 
І. С. Гідулянова, охорони 
здоров’я — депутата В. К. 
Артамонову, соцзабезпечен
ня — депутата С. І. Па- 
зинича, торговельним — де
путата К. К. Семеху, сектору 
кадрів при голові виконкому
— Г. П. Лебедєву. Головою 
планової комісії затвердже
ний депутат І. С. Кочубей.

Сесія створила дев’ять 
постійних комісій: місцевої 
промисловості, бюджетно - 
фінансову, народної освіти, 
культурно - освітню, охоро
ни здоров’я, комунального 
господарства і благоустрою, 
торговельну, транспортну і 
зв’язку та соціального забез
печення.

О. О. Журавльова, заступ
ника голови — депутата С. А. 
Гриценка, секретаря — де
путата О. Г. Шульги та чле
нів виконкому депутатів 
М. Д. Рибака, І. А. Бонда
ренка, І. Д. Очеретька, 
Ф. М. Кислиці.

Сесія затвердила завідую
чих відділами виконкому ра
йонної Ради депутатів тру
дящих: сільськогосподарсь
кого— І. А. Бондаренка, фі
нансового— Ф. М. Кислицю, 
народної освіти — К. І. Тю- 
тенка, охорони здоров’я — 
Г. І. Черняк, шляхового — 
І. Д. Очеретька, соціального 
забезпечення — О. А. Чор- 
номора, культосвітніх уста
нов — М. І. Ткачова, сільсь
когосподарського і колгосп
ного будівництва — П. І. 
Самсонова, торговельного — 
М. Т. Терехова, загального 
— А. С. Свєчникова, голо
вою комітету фізкультури і 
спорту — М. В. Морозова.

Сесія також затвердила 
шість постійнодіючих комі
сій: сільськогосподарську,
фінансово - бюджетну, торго
вельну, народної освіти, охо
рони здоров’я, шляхового 
будівництва.

сячі метрів і другі місця з 
бігу на 1.000 і 5.000 метрів. 
У сумі багатобор’я Щеголє- 

I єва показала кращий резуль
тат — 207,640 очка.

Друге і третє місця також 
| зайняли радянські спорт- 
І сменки Рімма Жукова і Лідія 

Селіхова. Р. Жукова має 
207,713 очка, Л. Селіхова 
— 209,797 очка.

З честю виконаємо 
зобов'язання

Торік ми з напарницею 
Вірою Павлюк взяли почесне 
зобов’язання. В листі укра
їнських хліборобів до вели
кого Сталіна ми дали слово 
надоїти від кожної закріпле
ної за нами корови 3.500 
літрів молока.

Свого слова ми дотрима
ли. В середньому па корову 
надоєно 3.500 літрів моло
ка.

Цього року ми зобов’яза
лися надоїти по 4.000 літрів 
молока від корови.

На виконання цих почес
них зобов’язань ми спрямо
вуємо всі сили і вміння. За 
два місяці нинішнього року 
середній надій вже становить 
324 літри молока.

Г. Коробка,
доярка колгоспу імені 

18 з’їзду ВКП(б).

ДОДАТКОВА ОПЛАТА 
ТВАРИННИКАМ

Доярки колгоспу імені 
Жданова Любов Ковбасенко, 
Ольга Проценко та Катерина 
Додушко домоглись високих 
надоїв молока від закріпле
них за ними корів. За пере
виконання планових завдань 
їм видано в рахунок додат
кової оплати по 375 — 550 
літрів молока.

По двоє поросят вагою 
15 — 16 кілограмів додатково 
одержали телятниці Уляна 
Ткачук, Мокрина Зайцева 
та інші, які добились стопро
центного збереження і висо
кого приросту молодняка.

. Додаткову оплату за успі
хи в розвитку громадського 
тваринництва одержали та
кож конюхи Гаврило Бубнов 
та Гаврило Ляшенко, скотар 
Данило Кошеленко та інші.

А. Швидкий, 
голова 'Недогарської 

сільради.

Новий загін механізаторів
З 15 березня розпочнуть

ся екзамени в Олександрійсь
кій школі механізації сільсь
кого господарства в групі 
трактористів - дизелістів.

Зараз слухачі готуються 
до цього відповідального пе
ріоду. Для них організовано 
позаурочні консультації, тре
нування по водінню тракто
рів.

Напередодні весняно - по
льових робіт школа механіза
ції дасть МТС області 150 
висококваліфікованих трак
тористів - дизелістів.

О. Бузинник.

Азербайджанська РСР. будівництво Мінгечаурської ГЕС. 
На знімку: спорудження головного будинку і відвідного каналу.

Фото В. Шсвцовд. Прескліше ТАРС

Будови комунізму— 
всенародна справа

ВЧЕНІ УКРАЇНИ — ВЕЛИКИМ БУДОВАМ
В Академії наук УРСР 

відбулось пленарне засідан
ня Комітету сприяння вели
ким будовам комунізму. Бу
ли заслухані доповіді про 
підсумки роботи в 1952 році 
і обговорені плани науково- 
дослідних робіт у 1953 році.

Із загального плану Ко
мітету, що включав у мину
лому році 180 науково-дос
лідних тем, 110 успішно ви
конані. Вивчена геологічна

МЕТАЛУРГИ ПРИДНІПРОВ’Я —
ВЕЛИКИМ

Металурги Придніпров’я 
від початку року відправили 
будівникам гігантських гід- і 
роелектростанцій на Волзі 1 
Дніпрі, Південно - Українсь
кого, Північно - Кримського і І 
Головного Туркменського ка
налів тисячі тонн металу.

Колектив листопрокатного : 
цеху металургійного заводу 
ім. Петровського відправив 
« Куйбишевгідробуду» десят-. і 
ки тонн продукції уже в ра
хунок березневих нарядів.

Виконали квартальні за-' 
і мовлення будов комунізму 

металурги заводів імені
(

ДОРОГА НАД ВОЛГОЮ

На будівництві Сталін
градської ГЕС провадяться 
роботи по спорудженню ка
натної дороги через Волгу. 
Протягом трьох років — в 
1953 — 1956 рр. — по до
розі треба буде перекинути 
близько 12 мільйонів тонн 
будівельних матеріалів. За 
годину по ній пройде до 
1.800 тонн вантажів.

Крім повітряного переходу

НОВЕ ЖОВТНЕВЕ
В березні біля міста Ми

колаєва розпочнеться спо
рудження Жовтневого водой
мища обсягом в 20 мільйонів 
кубометрів води. Водоймище 
призначене головним чином 
для постачання Миколаєву 
'дніпровської води. Великий 
шлях зробить вода з Дніпра. 
Вона пройде 90 кілометрів 
вверх по річці Інгулець до
О О —
‘ "и- ' ' ' _ ' ’ і ’

будова районів великих бу
дов на півдні України. Вчені 
працювали над виведенням 
нових високоврожайних сіль
ськогосподарських культур, 
агротехнікою поливного зем
леробства і багатьма іншими 
питаннями. В цьому році ко
лективи 120 науково-дослід
них закладів і вузів України 
розробляють 202 теми, зв’я
зані з великими будовами 
комунізму.

БУДОВАМ
Леніна та ім. Карла Лібкнех- 
та. Завод ім. Дзержинського 
від початку місяця відправив 
будівникам Сталінградської 
і Куйбишевської гідроелек
тростанцій понад 500 тонн 
прокату.

Стахановці Дніпропетров
ського заводу ім. Молотова 
працюють над виготовленням 
конструкцій для потужних 
крокуючих екскаваторів і гі
гантської естакади Сталін
градської ГЕС. З заводських 
під’їзних колій вже зійшов 
состав з конструкціями ес
такади.

через Волгу, дорога матиме 
додаткову систему ліній, яка 
забезпечить транспортуван
ня будівельних матеріалів 
до основних об’єктів гідро
вузла і бетонних заводів 
у Волго - Ахтюбінській за
плаві.

Загальна довжина підвіс
ної дороги становитиме 
близько 15 кілометрів. Вона 
матиме 6 навантажувально- 
розвантажувальних станцій.

ВОДОЙМИЩЕ

Снігурівки, потім потужною 
насосною станцією перекачу
ватиметься в магістральний 
канал зрошувальної системи, 
розташований на 60 метрів 
вище від рівня ріки. По 56 
кілометровому магістрально
му каналові вода надходити- 
ме в Жовтневе водоймище.

(РАТАУ).
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Звернення Міжнародної демократичної 
федерації жінок до жінок усього світу

БЕРЛІН, 28. (ТАРС). 
Міжнародна демократична 
федерація жінок опублікува
ла сьогодні таке звернення 
до жінок усього світу:

З нагоди Міжнародного 
жіночого дня 8 березня Між
народна демократична феде
рація жінок від імені 135 
мли. жінок 65 країн вітає 
жінок усього світу з глибо
ким почуттям дружби і солі
дарності. Ми вітаємо всіх жі
нок, які збираються в містах 
і селах, на підприємствах і 
в установах, щоб відзначити 
8 березня як день боротьби 
за свої права, за щастя своїх 
дітей і за мир.

Варварські війни, що їх 
вороги людства ведуть проти 
народів Кореї, В’єтнаму і 
Малайї з допомогою бактері
ологічної, хімічної зброї та 
напалмових бомб, виклика
ють обурення жінок усього 
світу і сповнюють болем їх 
серця.

Жінки всього світу мно
жать свої зусилля, щоб по
класти край цим війнам, за
побігти поширенню їх на ін
ші країни, забезпечити неза
лежність своєї батьківщини,

В країнах народної демократії
НА ДОПОМОГУ ВИВЧАЮЧИМ ПРАЦЮ И. В. СТАЛІНА 
«ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗМУ В СРСР»

Видавництво Комуністич
ної партії Болгарії випустило 
в світ брошуру на допомогу 
вивчаючим працю И. В. 
Сталіна «Економічні пробле
ми соціалізму в СРСР». В 
брошуру включені статті 
«Програмний документ вели-

75 РОКОВИНИ 
РОСІЙСЬКИМИ

З березня минуло 75 ро
ків з дня визволення Болга
рії російськими військами 
від турецького ярма. Всі га
зети публікують численні ма
теріали, присвячені героїч
ній боротьбі російської ар
мії в 1877 — 1878 роках 
проти турецьких військ і на-

РОЗШИРЕННЯ СІТКИ МАШИННО - ТРАКТОРНИХ 
СТАНЦІЙ У КИТАЇ

Агентство Сіньхуа пере
дає, що, крім машинно-трак
торних станцій, які є в Пів
нічно - Східному Китаї, б 
цьому році в різних районах 
країни буде створено ще 10 
машинно - тракторних стан
цій. За рішенням всекитай- 
ської конференції в питаннях

ПІДГОТОВКА МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ У ПОЛЬЩІ
У вищих учбових закладах 

Польської Народної Респуб
ліки відбувся черговий ви
пуск молодих спеціалістів. У 
цьому році дипломи про за
кінчення вищих учбових зак
ладів одержали 29.300 чо
ловік, на 35 процентів біль
ше, ніж у минулому році.

Більшість тих, що закін

добитися миру і вимагати ук
ладення Пакту Миру між 
п’ятьма великими держава
ми. В цьому році 8 березня 
сотні мільйонів жінок ще раз 
підтвердять свою волю до 
єдності 1 закличуть жінок 
всіх країн взяти участь у 
Всесвітньому конгресі жінок, 
що скликається Міжнарод
ною демократичною федера
цією жінок у Данії в червні 
цього року. На цьому конгре
сі жінки з різних організа
цій, всіх професій, всіх полі 
тичних і релігійних погляді з 
і жінки, що не є . членами 
яких-небудь організацій, зу
стрінуться для вільного і 
дружнього обміну думками, 
щоб спільно знайти розв’я
зання важливих проблем, 
які їх хвилюють.

За завоювання і захист 
своїх прав!

За захист своїх дітей і сі
мейних вогнищ!

За мир в усьому світі!
Хай живе Міжнародний 

жіночий день 8 березня!
Хай живе Всесвітній кон

грес жінок!

Міжнародна демокра
тична федерація жінок.

кої сили» — про промову 
И. В. Сталіна на XIX з'їзді 
КПРС, «Загострення супе
речностей на світовому капі
талістичному ринку і зміц
нення світового демократич
ного ринку» та інші матеріа
ли.

ВИЗВОЛЕННЯ БОЛГАРІЇ 
ВІЙСЬКАМИ ВІД ТУРЕЦЬКОГО ЯРМА

ціонально - визвольній бо
ротьбі болгарського народу 
за незалежність своєї краї
ни. В народних читальнях 
проводяться бесіди і лекції, 
відкриті виставки про 75- 
річчя визволення країни ро
сійськими військами.

сільського господарства, яка 
відбулася торік, були органі
зовані місячні курси механі
ків і трактористів. Недавно 
ці курси закінчила перша 
група механіків і тракторис
тів у складі 134 чоловік, які 
вже виїхали на нові місця 
робіт.

чили вузи в цьому році, — 
діти робітників і селян. Мо
лоді спеціалісти вже стали 
до роботи на металургійних 
заводах, шахтах, в держав
них сільських господарствах, 
землеробських виробничих 
кооперативах і на інших під
приємствах.

(ТАРС).

УРОЧИСТА ЦЕРЕМОНІЯ 
ПЕРЕДАЧІ 

ФРАНЦУЗЬКИМ 
ВЛАСТЯМ ОСТАНКІВ 

11 ЛЬОТЧИКІВ З 
АВІАПОЛКУ 

«НОРМАНДІЯ —НІМАН»
БЕРЛІН, 1. (ТАРС). Учо

ра в Берліні відбулась уро
чиста церемонія передачі ос
танків 11 французьких льот
чиків з авіаполку «Норман
дія — Німан», що полягли 
смертю хоробрих у боях з 
гітлерівськими загарбниками.

Радянські представники 
передали французьким пред
ставникам на чолі з членом 
Вищої ради національної 
оборони Французької респуб
ліки генералом авіації Мар- 
сіалем Вален останки 11 
французьких льотчиків авіа
полку «Нормандія — Німан».

Під час церемонії біля 
трун з останками загиблих 
французьких льотчиків стоя
ла почесна варта, яка скла
далася з французьких і ра
дянських льотчиків.

На труни з останками 
французьких льотчиків були 
покладені вінки.

При підписанні акта про 
передачу остайків загиблих 
французьких льотчиків були 
виконані Державний гімн 
Союзу РСР і національний 
гімн Французької республі
ки.

і
і До війни в Польщі не було 
, своєї автомобільної промисловості.

Зараз в Польській Народній Рес- 
! публіці є кілька заводів, що ви- 
| пускають автомобілі різних марок, 
і Завдяки допомозі Радянського 
і Союзу нова галузь промисловості 
І розвивається швидкими темпами.

На знімку: в збірному цеху 
Люблінського заводу вантажних 
автомдіиин імені Берута.

Прескліше ТАРС.
І --------------о о-------------

ВИПУСК В АЛБАНП 
ТРЕТЬОЇ ДЕРЖАВНОЇ

ПОЗИКИ

Газети опублікували дек- 
і рет президії Народних зборів 
І про випуск Третьої держав- 
і ної позики економічного і 

культурного розвитку Народ
ної Республіки Албанії. В 
декреті вказується, що кош
ти позики призначаються для 
дальшого розвитку народно
го господарства, підвищення 
матеріального і культурного 
рівня трудящих.

(ТАРС).

/

Міжнародний огляд
Під тягарем гонки озброєнь

Гонка озброєнь, яка провадить
ся правлячими колами Італії лід 

І диктовку американських імперіа- 
’ лістів, дедалі сильніше руйнує 
| економіку країни. Це важким тя- 
] гарем лягає на плечі трудящих. 

Оцінюючи становище, яке створи- 
I лося в нинішній Італії, вождь іта

лійської компартії Пальміро То- 
) льятгі відмічав: „В усій Західній 
І Європі Італія сьогодні є країною, 

де найбільш глибокі класові су
перечності. де з одного боку, іс
нує нестримна ганебна розкіш, а з 
другого боку, — величезні злидні 
трудящих".

Народ Італії, відкидаючн нав'я
зуваний йому так званий „амери
канський спосіб життя", з кожним 
днем посилює боротьбу за свої 
права.

У місті Реджо-Нель-Емілія. як 
повідомляє прогресивна італій
ська преса, суд обвинуватив у 
„саботажі" 19 робітників місцево
го машинобудівного заводу „Ред- 
жапе“ і засудив їх до тюремного 
ув'язнення.

Який же злочин вчинили робіт
ники? Виявляється, що близько 

І року тому господарі ■ вирішили 
| зупинити завод, звільнивши 800 
І робітників. Але робітники не по- 
I бажали вмирати від голоду і під 

керівництвом 19 товаришів взяли 
підприємство в свої руки і про
довжували випуск продукції.

Італійським робітникам зараз 
доводиться часто вдаватися до 
такої форми боротьби за свої 
права. Італійська газета „Уніта" 
пише, що гірнопромисловці в про
вінції Масса-Каррара теж вирі
шили закрити свою шахту, але 
300 шахтарів перешкодили цьому, 
зайнявши шахту. На 17 день їх 
перебування під землею на сели
ще шахтарів налетіла поліція. Во
на захопила в місцевому коопе
ративі все продовольство, напала 
на сім'ї гірників, закидала їх бу
динки бомбами з сльозоточивим 
газом і намагалася вибити з шах
ти робітників, які засіли там. Але 

Ліхтарі відбили всі атаки поліції, 
якій нічого не залишилось робити, 
як забратися геть ні з чим.

Чому ж італійські промисловці 
закривають свої підприємства? 
Справа вся в тому, що реакційний 
італійський уряд, провадячи гон
ку озброєнь, згортає мирну вітчиз
няну промисловість. В результаті 
такої політики промислове вироб
ництво в країні різко падає, бага
то підприємств або зовсім закри
ваються, або скорочують свою 
роботу. В результаті — в країні 
росте безробіття. В державі з на
селенням в 48 мільйонів чоловік 
уже зараз, за даними італійської 
преси, налічується 4 мільйони 
повністю і частково безробітних. 
Приблизно кожний п'ятий або 
шостий дорослий італієць—безро
бітний або напівбезробітний!

Безробіття зачепило не тільки 
промислових робітників, але й ін
телігенцію. Як повідомляє газета 
„Глобо", на кожне місце шкільно
го викладача в Італії є 13 безро
бітних учителів.

Все це веде до того, що умови 
життя народних мас у країні гірша-

Американським агресорам не уникнути 
відповідальності за свої злодіяння!

ПЕКІН. (ТАРС). Кореспондент 
агентства Сіньхуа передає з 
Кесона:

28 лютого глава корейської і 
китайської делегації на перегово
рах про перемир'я в Кореї гене
рал Нам Ір заявив рішучий про
тест проти вбивства і поранення 
7 військовополонених американ
ськими агресорами за період з 21 
по 25 лютого.

Генерал Нам Ір вказав, що 
американським агресорам ніколи 
не уникнути повної відповідаль
ності за цей воєнний злочин.

, ють з кожним днем. Зростають по
датки. В нинішньому році, задани
ми газети „Уніта", тільки посеред
ні податки, які стягаються з масо
вого споживача у вигляді націнок 
на товари, збільшуються на 154 
мільярди лір. (100 лір дорівнюють 
приблизно 64 копійкам). Італій
ський трудящий дуже погано жив 
і до війни, але з того часу його 
життєвий рівень знизився ще 
вдвоє.

Правителі Італії, які прив'язали 
країну до колісниці американсько
го імперіалізму, прирекли свій на
род на тяжкі страждання. Італій
ський робітничий клас провадить 
героїчну боротьбу проти міліта
ризації і відродження фашистських 
порядків, за мир і національну 
незалежність, за свої законні прана.

Безправ‘я американських 
жінок

—Застрелимо, якщо знову по
вернешся в Таланузу!

Так наймані бандити американ
ських фабрикантів заявили жінці, 
профспілковому працівникові Мар- 
тін, вигонячи її силою зброї з 
міста Талануза (штат Георгія). 
Мартін хотіла організувати на 
місцевих текстильних підприєм
ствах. де працюють головним чи- 

і ном жінки, робітничу профспілку. 
| Про цей випадок і про тяжке 
! становище трудящих жінок США 

розповідає в своїй книзі прогре
сивна американська діячка Грейс 
Хатчінс.

Такий епізод для сучасної Дме- 
, рики—звичайне явище. З вьогє> 

можна судити про те, якими пра
вами користується там трудяща 
жінка. -

1 Ось кілька фактів. У иромисло- 
; вості і сільському господарстві 
■ США зайнято 19 мільйонів жінок. 
: Але одержують вони за свою рів- 
1 ну з чоловіками працю на 30—40 
| процентів менше. За даними про

гресивної преси, в самій тільки 
обробній промисловості американ
ські капіталісти визискують таким 
шляхом майже п'ять з половиною 
мільярдів доларів додаткового 

І прибутку (1 долар дорівнює 4 кар
бованцям).

У ще тяжчому становищі пе
ребувають американські батрачки 
на фермах, де вони за ту саму 
роботу одержують в два рази 
менше, ніж чоловіки.

Злидні гонять на поля не тіль
ки жінок, але й дітей. Цілий рік 
сільськогосподарським робітникам 
доводиться жити в брудних са
раях, дірявих наметах, халупах 
з ящиків і старої жерсті. Батраки 
зовсім позбавлені медичної допо
моги. Автор згаданої вище книги 
пише, наприклад, що діти батра
ків одного з районів штату Техас 
по півроку не бачать молока і 
багато з них гинуть від голоду.

Американські імперіалісти, про
вадячи гонку озброєнь, готуючи 
нові війни, щоб грабувати інші 

І народи, нещадно грабують і свій 
І власний народ—широкі маси тру- 
I дящих США. 1 особливо важко в 
[ цій країні жінці. Щождо жіпки- 

негригянки, то її становище ще 
жахливіше.

А. Георгієв.

Один військовополонений був 
убитий американцями 21 лютого 
на острові Чечжудо. Через два 
дні один військовополонений був 
убитий на острові Кочжедо, а 
другий військовополонений був 
поранений на острові Гіонган, 25 
лютого в таборі на острові Коч
жедо був убитий один військово
полонений і два інших—поранені; 
в той же день на острові Понган 
був поранений один військово
полонений.

(ТАРС).

Редактор Г. ЛОЗОВИЙ.
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5 березня о 9 год, 50 хвилин вечора після тяж
кої хвороби вмер Голова Ради Міністрів Союзу РСР 
і Секретар Центрального Комітету Комуністичної 
партії Радянського Союзу

Йосиф Віссаріонович СТАЛІН.
Безсмертне ім’я СТАЛІНА завжди буде жити в 

серцях радянського народу і всього прогресивного 
людства.

Від Центрального Комітету Комуністичної партії 
Радянського Союзу, Ради Міністрів Союзу РСР 

і Президії Верховної Ради СРСР
До всіх членів партії, до всіх трудящих Радянського Союзу

Дорогі товариші і друзі!
Центральний Комітет Комуністичної пар

тії Радянського Союзу, Рада Міністрів 
СРСР і Президія Верховної Ради СРСР з 
почуттям великої скорботи сповіщають 
партію і всіх трудящих Радянського Сою
зу, що 5 березня о 9 год. 50 хвилин вечо
ра після тяжкої хвороби вмер Голова Ради 
Міністрів Союзу РСР і Секретар Цент
рального Комітету Комуністичної партії 
Радянського Союзу Йосиф Віссаріонович 
СТАЛІН.

Перестало битися серце соратника і ге
ніального продовжувача справи Леніна, 
мудрого вождя і вчителя Комуністичної 
партії і радянського народу — йосифа 
Віссаріоновича СТАЛІНА.

Ім’я СТАЛІНА — безмірно дороге для 
нашої партії, для радянського народу, для 
трудящих усього світу. Разом з Леніним 
товариш СТАЛІН створив могутню партію 
комуністів, виховав і загартував її; разом 
з Леніним товариш СТАЛІН був натхнен
ником і вождем Великої Жовтневої соціа
лістичної революції, засновником першої 
в світі соціалістичної держави. Продовжу
ючи безсмертну справу Леніна, товариш 
СТАЛІН привів радянський народ до все- 
світньоісторичної перемоги соціалізму в 
нашій країні. Товариш СТАЛІН привів на
шу країну до перемоги цад фашизмом у 
другій світовій війні, що докорінно зміни
ло всю міжнародну обстановку. Товариш 
СТАЛІН озброїв партію і весь народ вели
кою і ясною програмою будівництва кому
нізму в СРСР.

Смерть товариша СТАЛІНА, який від
дав все своє життя беззавітному служінню 
великій справі комунізму, є найтяжчою 
втратою для партії, трудящих Радянської 
країни і всього світу.

Звістка про кончину товариша СТАЛІНА 
глибоким болем відізветься в серцях ро
бітників, колгоспників, інтелігентів і всіх 
трудящих нашої Батьківщини, в серцях 
воїнів нашої доблесної Армії і Військово- 
Морського Флоту, в серцях мільйонів тру
дящих в усіх країнах світу.

В ці скорботні дні всі народи нашої кра
їни ще тісніше згуртовуються у великій 
братерській сім’ї під випробуваним керів
ництвом Комуністичної партії, створеної і 
вихованої Леніним і Сталіним.

Радянський народ сповнений безрозділь
ного довір’я і пройнятий гарячою любов’ю 
до своєї рідної Комуністичної партії, бо 
він знає, що найвищим законом усієї ді
яльності партії є служіння інтересам на
роду.

Робітники, колгоспники, радянські інте
лігенти, всі трудящі нашої країни неухиль
но слідують політиці, яка вироблена нашою 
партією, відповідає життєвим інтересам 
трудящих, спрямована на дальше посилен
ня могутності нашої соціалістичної Бать
ківщини. Правильність цієї політики Ко
муністичної партії перевірена десятиріч
чями боротьби, вона привела трудящих 
Радянської країни до історичних перемог 
соціалізму. Запалювані цією політикою 
народи Радянського Союзу під керівниц
твом партії впевнено йдуть вперед до но
вих успіхів комуністичного будівництва в 
нашій країні.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

Трудящі нашої країни знають, що даль
ше поліпшення матеріального добробуту 
всіх верств населення — робітників, кол
госпників, інтелігентів, максимальне задо
волення постійно зростаючих матеріальних 
і культурних потреб усього суспільства 
завжди було і є предметом особливого пік
лування Комуністичної партії і Радянсь
кого Уряду.

Радянський народ знає, що обороноздат
ність і могутність Радянської держави зро
стають і міцніють, що партія всемірно 
зміцнює Радянську Армію, Військово-Мор
ський Флот і органи розвідки з тим, щоб 
постійно підвищувати нашу готовність до 
нищівної відсічі будь-якому агресорові.

Зовнішньою політикою Комуністичної 
партії і Уряду Радянського Союзу була і є 
непохитна політика збереження і зміцнен
ня миру, боротьби проти підготовки і роз
в’язування нової війни, політика міжна
родного співробітництва і розвитку ділових 
зв’язків з усіма країнами.

Народи Радянського Союзу, вірні пра
порові пролетарського інтернаціоналізму, 
зміцнюють і розвивають братерську друж
бу з великим китайським народом, з трудя
щими всіх країн народної демократії, друж
ні зв’язки з трудящими капіталістичних і 
колоніальних країн, які борються за спра
ву миру, демократії і соціалізму.

Дорогі товариші і друзі!
Великою спрямовуючою, керівною си

лою радянського народу в боротьбі за по
будову комунізму є наша Комуністична 
партія. Сталева єдність і монолітна згур
тованість рядів партії — головна умова її 
сили і могутності. Наше завдання — як зі
ницю ока берегти єдність партії, виховува
ти комуністів як активних політичних бій
ців за проведення в життя політики і рі
шень партії, ще більше зміцнювати зв’яз
ки партії з усіма трудящими, з робітника
ми, колгоспниками, інтелігенцією, бо в 
цьому нерозривному зв’язку з народом — 
сила і непереможність нашої партії.

Партія бачить одно із своїх найважли
віших завдань в тому, щоб виховувати ко
муністів і всіх трудящих в дусі високої 
політичної пильності, в дусі непримирен
ності і твердості в боротьбі з внутрішніми 
і зовнішніми ворогами.

Центральний Комітет Комуністичної 
партії Радянського Союзу, Рада Міністрів 
Союзу РСР і Президія Верховної Ради 
СРСР, звертаючись у ці скорботні дні до 
партії і народу, висловлюють тверду пев
ність в тому, що партія і всі трудящі на
шої Батьківщини ще тісніше згуртуються 
навколо Центрального Комітету і Радян
ського Уряду, мобілізують всі свої сили і 
творчу енергію на велику справу побудови 
комунізму в нашій країні.

Безсмертне ім’я СТАЛІНА завжди буде 
жити в серцях радянського народу і всьо
го прогресивного людства.

Хай живе велике, всеперемагаюче вчен
ня Маркса — Енгельса — Леніна — Сталіна!

Хай живе наша могутня соціалістична 
Батьківщина!

Хай живе наш героїчний радянський
народ!

Хай живе велика Комуністична партія 
Радянського Союзу!

РАДА МІНІСТРІВ
СОЮЗУ РСР

ПРЕЗИДІЯ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ

СОЮЗУ РСР
5 березня 1953 року.

Йосиф Віссаріонович СТАЛІН

БЮЛЕТЕНЬ
Про стан здоров’я Й.В. Сталіна

НА 16 ГОДИНУ 5 БЕРЕЗНЯ 1953 РОКУ
Протягом ночі 1 першої по

ловини дня 5-го березня стан 
здоров’я її. В. Сталіна погір
шився. До попередніх розла
дів найважливіших функцій 
головного мозку приєднались 

1 гострі порушення з боку сер
цево-судинної системи. Вран
ці п'ятого березня спостері
галися протягом трьох годин 
явища тяжкої дихальної не
достатності, які з трудом під
давались відповідній терапії. 

1,0 8 годині ранку розвину
лись явища гострої серцево- 
судинної недостатності (ко- 

I лапс); кров’яний тиск знизив
ся, пульс почастішав, збіль- 

| шилась блідість. Під впливом 
і екстрених лікувальних захо

дів ці явища були усунуті. 
Знята "об 11 годині ранку 
електрокардіограма показала 
гострі порушення кровообі
гу у вінцевих артеріях серця 

■з вогнищевими змінами в

задній стінці серця (електро
кардіограма, знята 2-го бе
резня, цих змін не встанов
лювала). Об 11 годині ЗО 
хвилин вдруге настав тяж
кий колапс, який був з тру
дом ліквідований відповідни
ми лікувальними заходами. 
В дальшому серцево-судинні 
порушення дещо зменши
лись, хоч загальний стан 
продовжував лишатися над
звичайно тязйким.

На 16 годину кров’яний 
тиск: максимальний — 160, 
мінімальний — 100; пульс 
120 на хвилину, аритмічний, 
дихання 36 на хвилину, тем
пература 37,6; лейкоцитоз 
21 тисяча.

Лікування зараз спрямо
вується головним чином на 
боротьбу з порушеннями ди
хання і кровообігу, зокрема 
коронарного.

Міністр охорони здоров’я СРСР А. Ф. ТРЕТЬЯКОВ,
Начальник Ліксанупру Кремля І. І. КУПЕРІН, 

Головний терапевт Міністерства охорони здоров’я 
СРСР професор П. Є. ЛУКОМСЬКИЙ, 
Дійсний член Академії ме дичнпх наук 

професор М. В. КОНОВАЛОВ, 
Дійсний член Академії медичних наук 

професор О. Л. М’ЯСНИК ОВ, 
Дійсний член Академії медичних наук 

професор Є. М. ТАРЄЄВ, 
Член - кореспондент Академії медичних наук 

професор І. М. ФІЛІМОНОВ, 
професор І. С. ГЛАЗУНОВ, професор Р. А. ТКАЧОВ, 

доцент В. І. ІВАНОВ-НЕЗНАМОВ.
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Медичний висновок про хворобу 
і смерть Й. В. Сталіна

В ніч на друге березня у 
й. В. Сталіна стався крово
вилив у мозок (в його ліву 
півкулю) на грунті гіперто
нічної хвороби 1 атероскле
розу. В результаті цього на
стали параліч правої полови
ни тіла і стійка втрата при
томності. В перший же день 
хвороби були виявлені озна
ки розладу дихання внаслі
док порушення функції нер
вових центрів. Ці порушення 
день у день наростали; воші 
мали характер т. зв. періо
дичного дихання з тривалими 
паузами (дихання Чейн-Сток- 
са). В ніч на трете березня 
порушення дихання ста/іи на
бирати часами загрозливого 
характеру. З самого початку 
хвороби були виявлені також 
значні зміни з боку серцево- 
судинної системи, а саме, 
високий кров'яний тиск, по
частішання 1 порушення рит
му пульсу (миготлива арит
мія) і розширення серця. В 
зв’язку з прогресуючими роз
ладами дихання і кровообігу 
вже з третього березня поя
вились ознаки кисневої недо-

статності. З першого дня хво
роби підвищилась темпера
тура і став відмічатися висо
кий лейкоцитоз, що могло 
вказувати на розвиток за
пальних вогнищ у легенях.

В останній день хвороби, 
при різкому погіршанні за
гального стану, почали наста
вати повторні приступи тяж
кої гострої серцево - судин
ної недостатності (колапс). 
Електрокардіографічне дос
лідження дозволило встано
вити гостре порушення кро
вообігу у вінцевих судинах 
серця з утворенням вогнище
вих уражень серцевого м'яза.

В другу половину дня п’я
того березня стан хворого по
чав особливо швидко погір
шуватися: дихання стало по
верхневим і різко прискоре
ним, частота пульсу досягла 
140— 150 ударів на хвили
ну. наповнення пульсу впа
ло.

О 21 годині 50 хвилин, 
при явищах наростаючої сер
цево-судинної І дихальної не
достатності, й. В. Сталін 
вмер.

Міністр охорони здоров’я СРСР 
А. Ф. ТРЕТЬЯКОВ,

Начальник Ліксанупру Кремля 
І. І. КУПЕРІН,

Головний терапевт Міністерства охо
рони здоров’я СРСР 

професор П. Є. ЛУКОМСЬКИЙ,
Дійсний член Академії медичних наук 

професор М. В. КОНОВАЛОВ, 
Дійсний член Академії медичних наук 

професор О. Л. М’ЯСНИКОВ,
Дійсний член Академії медичних наук 

професор Є. М. ТАРЄЄВ,
Професори І. М. ФІЛІМОНОВ, І. С. 

ГЛАЗУНОВ, Р. А. ТКАЧОВ,
Доцент В. І. ІВАНОВ НЕЗНАМОВ.

УГ*

Рада Міністрів Союзу РСР 
і Центральний Комітет Кому
ністичної партії Радянського 
Союзу постановили:

Утворити Комісію по ор
ганізації похорону Голови 
Ради Міністрів Союзу Ра
дянських Соціалістичних 
Республік і Секретаря Цен-

трального Комітету Комуніс
тичної партії Радянського 
Союзу Генералісимуса йоси
фа Віссаріоновича Сталіна в 
складі тт. Хрущова М. С. 
(Голова), Кагановича Л. М., 
Шверника М. М., Василевсь- 
кого О. М., Пєгова М. М., 
Артем'єва П. А., Яснова 
М. О.

Від Комісії по організації похорону 
Голови Ради Міністрів Союзу РСР І Секретаря 

Центрального Комітету Комуністичної партії 
Радянського Союзу 

Йосифа Віссаріоновича Сталіна
Труна з тілом йосифа 

Віссаріоновича Сталіна буде 
встановлена в Колонному за
лі Будинку Спілок.

Про час доступу в Колон
ний зал Будинку Спілок буде 
повідомлено окремо.

Радянські жінки—^будівники комунізму
Міжнародннй жіночий 

день 8 березня радянський 
народ відзначає в цьому році 
в обстановці великого вироб
ничого 1 політичного підне
сення, викликаного рішення
ми XIX з’їзду Комуністичної 
партії Радянського Союзу, 
виступом товариша Сталіна 
на з’їзді, його геніальною 
працею «Економічні пробле
ми соціалізму в СРСР». Пе
ретворюючи в життя сталін
ську програму будівництва 
комунізму, трудящі нашої 
країни під керівництвом Ко
муністичної партії успішно 
виконали план першої після
воєнної п'ятирічки 
в 1951 — 1952 
визначні перемоги 
лузях економіки і

Успіхи Радянської держа 
ви, її боротьба за міцний 
тривалий мир ще вище під 
носять авторитет 1 міжнарод
ний вплив СРСР. Народи 
всіх країн все більше пере
конуються в незмірній пере
вазі радянського соціалістич
ного ладу над капіталізмом.

Великий вклад в справу 
зміцнення могутності соціа
лістичної держави, в справу 
будівництва комуністичного 
суспільства вносять радянсь
кі жінки. Радянський лад, 
партія Леніна — Сталіна 
піднесли жінку, забезпечили 
їй безмежні можливості роз
витку творчих здібностей. І 
наші жінки з натхненням тру
дяться в ім’я зміцнення мо
гутності своєї рідної держа
ви. беруть активну участь у 
всенародному соціалістично
му змаганні за дальше підне
сення економіки країни, бо
рються за нові успіхи соціа
лістичної культури.

Серед новаторів вироб
ництва багато жінок. Вели
кою популярністю користує
ться ім’я Марії Левченко, 
стахановки Московської фаб
рики «Буревестник». В кінці 
1952 року з цінним почином 
за скорочення виробничого 
циклу виступили молоді ро
бітниці заводу «Красньїй про
летарці!» Ніна Юшина і Ана- 
стасія Малютіна. На будів
ництві 10-го шлюзу Волго- 
Донського судноплавного ка
налу імені В. І. Леніна інже
нер Г. І. Шеклаиова в без
перервній боротьбі з трудно
щами, шукаючи нових мето
дів, стала новатором своєї 
справи.

Жінки - колгоспниці йдуть 
у перших рядах борців за 
виконання головного завдан
ня в галузі сільського госпо
дарства — підвищення вро
жайності всіх сільськогоспо
дарських культур, дальше 
збільшення громадського по
голів’я худоби при одночас
ному значному зростанні її 
продуктивності.

Тисячі жінок працюють 
головами колгоспів, сотні

О. ТРЕТЬЯКОВА
Депутат 

Верховної Ради РРФСР, 
Герой Соціалістичної Праці

і здобули 
рр. нові 
в усіх га- 
культури.

тисяч керують бригадами і 
тваринницькими фермами. 
Багато жінок бригадирів 
тракторних бригад, тракто
ристів і комбайнерів.

Рядова трудівниця радян
ського села П. А. Малиніна 
завдяки Радянській владі, 
колгоспному ладові стала го
ловою великого колгоспу 
«12-й Октябрь», Костромсь
кої області. Під її керівниц
твом росте і міцніє громадсь
ке господарство артілі, під
вищується матеріальний 1 
культурний рівень життя 
колгоспників.

Таких імен, відомих всій 
країні, можна було б назвати 
тисячі. Соціалістична Бать
ківщина високо цінить само
віддану працю радянських 
патріоток. Більше двох тисяч 
жінок удостоєні звання Героя 
Соціалістичної Праці, сотні 
тисяч жінок — робітниць, 
колгоспниць, інженерів, аг
рономів, працівників народ
ної освіти, охорони здоров’я 
і культури — нагороджені 
орденами і медалями Радян
ського Союзу. За видатні ро
боти в галузі науки, винахід
ництва, літератури і мис
тецтва понад 700 жінок удос
тоєно звання лауреата Сталін
ської премії. Комуністична 
партія і Радянський уряд 
виявляють безустанне пік
лування про жінку-матір і 
дітей.

Радянські жінки широко 
беруть участь в управлінні 
державою. 280 жінок є де
путатами Верховної Ради 
СРСР, 2.209 жінок — де
путатами Верховних Рад со
юзних і автономних респуб
лік, більш як півмільйона жі
нок — депутатами місцевих 
Рад.

Радянські жінки беруть 
діяльну участь в розвитку 
радянської науки і культури, 
в комуністичному вихованні 
молодого покоління. Число 
жінок - спеціалістів з вищою 
освітою в нашій країні зрос
ло порівняно з довоєнним 
1940 роком більш як у три 
рази. Науковими відкриття
ми і винаходами жінки зба
гачують і рухають вперед ра
дянську науку. В галузі літе
ратури і мистецтва жінки 
створюють високоідейні пат
ріотичні твори, які запалю
ють радянський народ на 
творчу працю.

Радянські жінки 
ють провідну роль в
нанні трудящих жінок 
народів для боротьби за 
демократію 1 соціалізм.

І Приклад радянських

відігра- 
об’єд- 

всіх 
мир,

жі-

нок наслідують жінки євро
пейських країн народної де
мократії. беручи активну 
участь в будівництві нового 
життя. Жінки Китаю беруть 
діяльну участь у відбудові і 
піднесенні промисловості, 
сільського господарства кра
їни і здійсненні демократич
них перетворень. Жінки Ні
мецької Демократичної Рес 
публіки борються за єдину, 
незалежну, демократичну Ні
меччину.

В іншому становищі пере
бувають жінки в капіталіс
тичних, колоніальних і за
лежних країнах. Там жінки 
позбавлені політичних прав, 
приречені на безробіття, го- 
лод, злидні.

Американо - англійські Ім
періалісти, 
грабують 
одержання 
прибутків, 
вої світової війни. В цій на
пруженій обстановці трудящі 
жінки всіх країн вимагають 
заборони атомної зброї, ско
рочення озброєнь, укладен
ня Пакту Миру між п'ятьма 
великими державами, припи
нення кривавої агресії амери
канського імперіалізму в Ко 
реї.

В авангарді міжнародного 
демократичного руху 
Ідуть жінки 
юзу і країн 
кратії.

Радянські 
пам’ятають 
Леніна і й. В. Сталіна 
те, що чим успішніша наша 
боротьба за перемогу кому
нізму, тим запекліше опір во
рогів нашого народу, прире
чених на неминучу загибель. 
Наші жінки всемірно підви
щують свою політичну пиль
ність, борються проти 
турботності і 
пильно стежать за підступа
ми паліїв війни, безустанно 
зміцнюють могутність Радян
ської держави.

Прекрасний приклад полі
тичної пильності показала 
радянська жінка-лікар Л. Ф. 
Тимашук, яка подала урядові 
допомогу в справі викриття 
лікарів - убивців. Тов. Тима
шук нагороджена орденом 
Леніна. На адресу т. Тима
шук надійшли численні лис
ти і телеграми з висловлен
ням патріотичних почуттів з 
приводу викриття ворогів на
роду.

Радянські жінки, як і весь 
радянський народ, натхнені 
рішеннями XIX з’їзду Кому
ністичної партії, промовою 
товариша Сталіна на з’їзді і 
його класичною працею 
«Економічні проблеми соці
алізму в СРСР», активно бо
рються за виконання п’ято
го сталінського п’ятирічного 
плану, за торжество кому
нізму.

які невтримно 
народи заради 

максимальних 
готуються до но

нок
Со Ж

демо-

жівок
Радянського С . 
народної

жінкн 
вказівки

твердо
В. І. 

про

без-
ротозійства,

перших рядах
Чітко працює пневматич

ний молот, яким керує депу
тат Кіровоградської обласної 
Ради Раїса Олійниченко. В 
ці дні вона виробляє більш 
як півтори норми.

Високих виробничих по
казників добивається сверд
лильниця Дарія Кирпита. 
Використовуючи верстат на

повну потужність, стаханов- 
ка довела свій виробіток до 
200 процентів.

Не так давно закінчила 
Олександрійське ремісниче 
училище Євгенія Бречко. Мо
лода виробничниця, застосу
вавши швидкісні методи об
робки металу, щозміни ви
конує понад дві норми.

Десятки інших жінок-тру- 
дівниць працюють на рудоре- 
монтному заводі. Всі вони 
йдуть в передових лавах бо
ротьби за дострокове вико
нання завдань п’ятої сталін
ської п'ятирічки.

Г. Штенгелов,
фрезерувальник рудоре- 

монтного заводу.

і
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☆ ☆ я

Нерозривні узи сталін
ської дружби народів вели- 

і кого Радянського СоюзуІ
Разом з усіма трудящими 

нашої Батьківщини шахтарі 
Грузії і України наполегли
во борються за здійснення 
історичних рішень XIX з'їзду 
партії, великих сталінських 
накреслень.

Дійове соціалістичне зма
гання, яке розгорнулось між 
гірниками Ткібулі і Олексан
дрії, приносить чудові плоди. 
Збільшується видобуток ву
гілля, впроваджуються кра
щі методи роботи,зростають 
і впорядковуються шахтар
ські міста двох братніх рес- 

* публік.
Нижче ми публікуємо ма

теріали про трудові діла 
наших грузинських друзів.

В п'ятій п'ятирічці
(Цифри і факти)

. В 1951 — 1952 роках ви
добуток вугілля в Ткібулі 
в порівнянні з планом першої 
сталінської п’ятирічки зріє 
більше як у десять разів.

* •X-
Для гірників Ткібулі збу

довано 1 здано в експлуата
цію 7.701 квадратний метр 
жйтлової площі.
- ♦ «
Vг В місті відкрились нова 

лікарня, родильний будинок, 
туберкульозний і венеричний 
диспансери.

■» « «•
Місто збагатилось двопо

верховим будинком дитячих 
ясел. В минулому році в Са- 
цирі був споруджений буди
нок відпочинку для піонерів.

В 1953 — 1955 роках на 
житлове будівництво буде 
витрачено 102,6 мільйона 
карбованців.

•х- -Л-

Почалось будівництво мо
нументального Палацу куль
тури вугільників. Це буде 
один з найкрасивіших будин
ків у Ткібулі.

* **
Місто прикрасять нові 

культурні заклади. На їх спо
рудження відпущено 20 
мільйонів крб. Деякі з цих 
закладів вже будуються.

Розквітає місто Ткібулі
Кілька десятків років то- і ня. Широкого розмаху набу-

му тут було всього 60 неве
личких будинків. Лише глу
хі звірячі стежки з'єднували 
Ткібулі з м. Кутаїсі.

Згодом іноземні капіта
лісти розпочали будувати у 
Ткібулі шахти і видобувати 
вугілля. Тяжке життя тоді 
було шахтарів. Робочий день 
тривав 12 — 15 годин.

Велика Жовтнева соціа
лістична революція навіки 
скинула тяжке ярмо капіта
лістичного гніту і принесла 
жителям глухого гірського 
містечка, як і всім трудящим 
колишньої царської Росії, 
щасливе, вільне життя. Ткі
булі зажило повнокровним 
радісним життям.

Рік у рік збільшувався ви
добуток вугілля. Для рекон
струкції старих шахт Радян
ська держава дала досконалі 
гірничі машини і обладнан-

На знімку зліва: Герой Соціалістичної Праці бригадир бригади прохідників П. Челишвілі, 
бригадир молодіжної бригади 1. Орджонікідзе, Герой Соціалістичної Праці А. Касрадзе, стахаиов- 
ці вибійники Едгар і Нодарі Абуладзе.

Фото Д. Сабеаашвілі.

І Коли під’їжджаєш до шах- 
і ти імені Молотова, відкри

вається чудовий краєвид на 
міжгір’я Сабеласурі. А всьо
го якихось 10 років тому тут 
були непрохідні лісп.

Влітку 1948 року шахта 
І стала до ладу діючих підпри- 
і ємств. Держава створила гір- 
| пикам необхідні умови для 

високопродуктивної роботи.
Всі процеси видобутку і 

відвантаження вугілля меха
нізовані. На дільницях діють 
4 машини, які самі наванта
жують породу, 11 транспор
терів, 16 відбійних молотків, 
2 компресори тощо.

Широке застосування віт
чизняної гірничої техніки, 
дозволяє гірникам збільшу
вати видобуток кам’яного 
вугілля. В минулому році

і вало житлове і культурно-по- 
! бутове будівництво.

Перша сталінська п'яти
річка перетворила Ткібулі у 

[ важливий промисловий центр 
Грузинської РСР.

Небаченими темпами зро
стає наше місто. За після
воєнні роки житлова площа 
збільшилась вдвічі і досягла 

{ 109.885 квадратних метрів. 
І Тепер у місті є 5 середніх, 

одна неповна середня і три 
гірничопромислові школи, 
будинок культури, 4 робітни- 

! чпх клуби, 5 кіноустановок 
І і ряд інших культурно - по

бутових закладів.
Особливу увагу Комуніс- 

| точна партія і Радянський 
і Уряд завжди приділяють охо- 
' ропі здоров’я трудящих. До 

послуг жителів Ткібулі 4 лі- 
і карні, 10 дитясел і дитсадків, 
І 2 поліклініки. 16 медичних

Шахтарське слово непорушне
країні дано на 17.874 тонни 
вугілля більше, ніж за по
передній рік. Продуктивність 
праці підвищилась на 8 про
центів.

На шахті виросли нові кад
ри. які, опанувавши техні
кою, витискують з неї все, 
що вона може дати.

Імена вибійників А. Хаха- 
лейшвілі, Т. Цкіпурішвілі, 
III. Нишніанідзе, Г. Мікабе- 
рідзе широко відомі на всіх 
шахтах Ткібулі. Ці передови
ки систематично виробляють 
до двох норм.

Шахтарі день у день наро
щують темпи, наполегливо 
борються за виконання взя
тих зобов’язань.

Грузинські вугільники 
виявляють і приводять в дію 
нові внутрішні резерви ви

пунктів працюють безпосе
редньо в шахтах тресту «Ткі- 
булвугілля». На охорону 
здоров’я населення лише то
рік витрачено 1,379.600 
карбованців.

Поряд з будівництвом жи
тел, що ведуть вугільні під
приємства, у Ткібулі широ
кого розмаху набуло індиві
дуальне будівництво. Тільки 
за останні три роки індиві
дуальні забудовники — пе
реважно шахтарі, спорудили 
понад 100 добротних будин
ків. Велику допомогу в цьому 
подає держава. Ткібульська 
міська Рада депутатів тру
дящих надала забудовникам 
позику, що перебільшує 
мільйон карбованців.

З кожним роком зростає і 
прикрашується шахтарське 
місто. Незабаром повністю 
буде заасфальтована, озеле
нена і освітлена центральна 
магістраль міста.

Новою сталінською п’яти
річкою передбачено дальше 

робництва. У нас широко 
впроваджується метод гідрав
лічної закладки. Це дає мож
ливість значно зменшувати 
втрати вугілля, набагато 
знижувати його собівартість.

Колектив втілює графік 
циклічності, застосовує пе
редові методи донецьких 
шахтарів.

На шахті понад 100 чоло
вік вже видобувають вугілля 
в рахунок другого кварталу. 
Особливо успішно працює 
дільниця, якою керує т. Ба
ра бадзе.

— Вийдемо переможцями 
у змаганні з олександрійсь
кими гірниками, — кажуть 
ткібульці.

їх слово не розходиться з 
ділом.

С. Мерквіладзе.

зростання культурно - побу
тових закладів. Буде збудо
вано Палац культури і Палац 
піонерів, літній кінотеатр, 
стадіон, каналізація тощо.

В кінці нової п'ятирічки 
має стати в дію Ткібульський 
паливно - газовий завод, який 
даватиме газ не лише нашо
му місті', а й столиці Грузин
ської республіки Тбілісі.

Трудящі Ткібулі, натхнен
ні історичними рішеннями 
XIX з'їзду Комуністичної 
партії Радянського Союзу, 
працюють з подвоєною 
енергією. Тісно згуртовані 
навколо ленінсько - сталін
ського Центрального Коміте
ту партії і Радянського Уря
ду, вони разом з усім радян
ським народом твердо йдуть 
по шляху до комунізму.

М. Дагундарідзе, 
голова виконкому Ткі- 
бульської міської Ради 
депутатів трудящих.

Батьківщина 
кличе

Працюю я на передовій 
третій дільниці шахти імені 
Леніна. В минулому році ко
лектив дільниці видобув по
над план вісім тисяч тонн 
вугілля. Це наш вклад у 
справу дострокового вико
нання п’ятої сталінської п’я
тирічки, п’ятирічки, яка з’яв
ляється для кожного з нас 
рідним, близьким ділом.

З натхненням працюю я в 
ці дні. Рішення історичного 
XIX з’їзду партії, виступ лю
бимого Сталіна на заключно
му засіданні з’їзду, як про
жектором освітили шлях впе
ред, викликали приплив но
вої енергії. Хочеться труди
тись так, щоб ще більше 
зміцнювати економічну мо
гутність Батьківщини, прис
корити побудову комунізму 
в нашій країні.

Щозміни виконую норму 
на 170—180 процентів. 
Цього домагаюсь завдяки за
стосуванню кращих прийомів 
роботи. Особливу увагу при
діляю правильному розташу
ванню шпурів. Перші два 
шпури бурю в нижній лінії, 
а останні — по всій площі 
вибою. Як правило, підриваю 
спочатку нижні шпури, що 
дає можливість після вибуху 
верхнього шпура відбити 
більше вугілля.

Цей метод почали застосо
вувати інші стахановці. Гір
ники шахти нарощують тем
пи. Ми знаємо, Батьківщина 
вимагає від нас більше висо
коякісного вугілля. І ми йо
го дамо.

Г. Бускнвадзе, 
вибійник шахти імені 

Леніна.

Заможне життя
Важко було працювати на 

І шахтах дореволюційного Ткі- 
| булі. Вугілля видобували 

кирками, відкачували його 
вручну. Господарі не дбали 
про поліпшення умов роботи 
і техніку безпеки. Робочий 

І день тривав 12 — 15 годин. 
' Заробляли ж ми копійки, 

яких ледве вистачало на те, 
щоб якось прожити.

У вічність кануло прокля
те минуле. При радянській 
владі радісним, щасливим 
стало життя шахтарів. Про 
нас невпинно дбає Комуніс
тична партія, Радянська дер
жава.

Стахановський труд забез
печує шахтарям високі заро
бітки. Я щомісяця одержую 
по 3 — 4 тисячі карбованців. 
Маю свій власний будинок.

Незважаючи на похилий 
вік, не залишаю шахту. В 
минулому році видобув до
датково до завдання 300 
тонн кам’яного вугілля. Пе
ревищую норму і зараз.

Як і всі вугільники праг
ну вийти переможцем у зма
ганні з олександрійськими 
шахтарями, достроково вико
нати нову п’ятирічку.

С. Гвенетадзе, 
вибійник шахти імені 

Леніна.
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ПО НАШОМ У МІС ТУ 
і РАЙОНУ

На знімку: нова вулиця в селищі Димитрове.
Фото Г. Танського.

ГОТУЮТЬСЯ ДО ШЕВЧЕНКІВСЬКИХ ДНІВ

В країнах народної демократії

Колектив викладачів та 
студентів технікуму підго
товки культосвітніх пра
цівників готується відзна
чити шевченківські дні. В 
групах 1 гуртожитках про
водяться бесіди про жит
тя і творчість Т. Г. Шев
ченка.

3-го березня в Палаці 
піонерів та школярів си
лами студентів проведено 
літературний вечір.

Доповіді про життєвий 
шлях і літературну твор
чість Т: Г. Шевченка зро
била студентка другого 
курсу бібліотечного відді

ЗБОРИ УПОВНОВАЖЕНИХ СПОЖИВЧОЇ 
КООПЕРАЦП

Цими днями відбулися 
районні збори уповнова
жених споживчої коопера
ції. Учасники зборів за
слухали і обговорили зві
ти правління Олександрій
ської райспоживспілки та 
ревізійної комісії про під
сумки господарської ді
яльності за 1952 рік.

Крім того, збори упов

СТУДЕНТИ ВІД’ЇЖДЖАЮТЬ НА ПРАКТИКУ

лу Л. Ніщакова. Після до
повіді силами художньої 
самодіяльності слухачів 

І технікуму було дано кон
церт. Учасники співочого 
гуртка виконали кілька 
пісень, серед них «Реве 
та стогне Дніпр широкий», 
«Думи мої, думи мої» та 
інші. Драмгуртківці тех
нікуму поставили одну 
дію з п’єси «Назар Сто- 
доля».

В. Кобзар,
студентка технікуму 
підготовки культос
вітніх працівників.

новажених затвердили ба
ланс за 1952 рік, план 
господарської діяльності 
на 1953 рік, матеріально- 
відповідальних осіб, прий
нятих на роботу в період 
між звітними зборами, роз
поділили доходи за мину
лий рік та провели дови
бори членів правління і 
ревізійної комісії.

ТРУДОВИЙ ПОЧИН 
БУДІВНИКІВ 

СТАЛІНВАРОШСЬКОЇ 
ДОМНИ В УГОРЩИНІ

Угорський народ зустрічає 
4 квітня — день визволення 
Угорщини — новими трудови
ми успіхами. Колектив будів
ників Сталінварошської дом
ни вирішив провести з 20 
березня по 4 квітня «Трудо
вий тиждень на честь дня 
визволення».

Будапештський міський 
комітет Угорської партії тру
дящих підтримав почин бу
дівників Сталінварошської 
домни і закликав усіх тру
дящих Будапешта широко 
відгукнутися на цей заклик.

Шахтарі Аннавеєльдсько- ; 
го вугільного району, відгук- і 
иувшись на заклик сталін- 
варошців, зобов'язалися да
ти в березні народному госпо
дарству 620 вагонів вугілля 
понад план.

(ТАРС).

НА ПОЛЯХ БОЛГАРІЇ

В Болгарії з кожним днем 
все ширше розгортається сів
ба ранніх ярих культур. В 
нинішньому році значно зро
стає механізація сільсько
господарських робіт. Весняна 
оранка тракторами збільшує
ться проти минулого року на 
15 процентів, тракторна 
культивація — на 12 про
центів, боронування— більш 
як у 2,5 раза, площа, засія
на тракторними сівалками, 
також збільшиться в два ра
зи.

У південній частині Бол
гарії в багатьох ТКЗГ Ново- 
загірської, Хасковської, Ка- 
занликської околій вже пов
ністю посіяні ячмінь, овес, 
соняшник, бавовна і вика. 
Провадиться підготовка до 
сівби кукурудзи.

• (ТАРС).

ВИСТАВКА «ВЕЛИКІ БУДОВИ КОМУНІЗМУ В СРСР» 
НА ЧЕХОСЛОВАЦЬКОМУ ЗАВОДІ

Чехословацьке Телеграф
не Агентство передає, що 
цими днями в місті Кладно 
на металургійному заводі бу
ла відкрита виставка «Вели
кі будови комунізму в 
СРСР». Працівники заводу 
знайомляться по макетах, ді
аграмах і рисунках з велики
ми будовами комунізму.

БОЛГАРСЬКИЙ НАРОД УРОЧИСТО ВІДЗНАЧИВ 
75 РОКОВИНИ ВИЗВОЛЕННЯ БОЛГАРІЇ 

ВІД ТУРЕЦЬКОГО ЯРМА

З почуттям глибокої вдяч- волення Болгарії, щоб вша-
ності радянському народові 
відзначив болгарський народ 
75 роковини визволення сво
єї країни від турецького яр
ма.

У Софії на підприємствах 
1 в установах відбулися ко
роткі мітинги, присвячені 
цій знаменній даті. Тисячі 
людей прийшли до пам’ят
ників російським воїнам, які 
віддали своє життя за виз-

ПОЛЬСЬКІ ЖІНКИ-БУДІВНИКИ нового життя
Рік у рік підвищується 

роль трудящих жінок в еко
номічному, політичному і 
громадському житті народної 
Польщі. Уже в 1952 році в 
різних галузях народного 
господарства країни, не 
рахуючи села, було зайнято 
більш, як 1,5 мільйона жі
нок.

За роки народної влади на 
керівну роботу в різних га
лузях народного господарст
ва республіки висунуто 
близько 20 тисяч жінок. Ба
гато тисяч жінок працюють 
інженерами, техніками, ліка
рями, педагогами. Серед

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ В КИТАЇ ПЕРЕДОВОЇ 
АГРОТЕХНІКИ

В Шанхаї закрилася сіль
ськогосподарська .виставка 
східного Китаю. Ця виставка 
відіграла велику роль у спра
ві популяризації досягнень 
китайських селян і передової 
агротехніки. На виставці від

На виставці представлені 
макети Волго - Донського 
судноплавного каналу імені 
В. І. Леніна, Головного Турк
менського каналу, Куйбишев- 
ської і Сталінградської гід
роелектростанцій.

Виставка користується ве
ликим успіхом.

нувати їх пам’ять. До підніж^ 
| жів пам'ятників були покла1 

дені численні вінки.
У місті, що носить ім’я 

великого Сталіна, відбулись 
урочисті збори. З доповіддю 
про боротьбу російських 
військ і болгарського опол- 

I чення за національну неза- 
' лежність Болгарії виступив' 

секретар окружного комітету 
БКП II. Мінчев.

1666 жінок. — викладачів 
вищих учбових закладів на
лічується 90 професорів.

Близько 15 тисяч жінок 
працює на відповідальнії' 
постах у воєводствах, пові
тових і волосних Радах на- 
родових.

Польський уряд і польсь
кий народ високо оцінюють 
працю трудящої жінки. Тіль
ки в 1951 — 1952 роках за 
успіхи, досягнуті у виробни
чій і громадській роботі, по
над 6.000 жінок було наго
роджено орденами Польської 
Народної Республіки.

булися конференції передо 
виків праці різних галузей 
сільськогосподарського ви
робництва, а також наради 
по обміну досвідом. За місяць 
виставку відвідало понад 
500 тисяч чоловік.

4 березня в культос
вітньому технікумі відбу
лася настановна нарада 
студентів, які від'їжджа
ють на практику в районні 
культосвітні заклади Кі
ровоградської та Полтав
ської областей.

Керівник практики тов. 
Шкатула виступив з допо
віддю «Завдання виробни
чої практики», завідуючий 
обласним відділом культ- 
освітньої роботи т. Корнє- 
єв провів бесіду про зав

КОЛГОСПНИЙ КЛУБ — ЦЕНТР МАСОВО - 
ПОЛІТИЧНОЇ РОБОТИ

В клубі колгоспу імені 
Щорса, Косівської сільра
ди, для трудящих часто 
читаються лекції на різні 
теми та організовуються 
вечори художньої самоді
яльності.

Недавно колгоспники з 
задоволенням слухали лек- 

дання культосвітньої ро
боти в період проведення 
весняно - польових робіт в 
колгоспах. Член товарист
ва для поширення полі
тичних та наукових знань 
т. Бейзер прочитав лекцію 
про міжнародне станови
ще.

У виробничій практиці 
візьмуть участь понад сто 
студентів клубного та біб
ліотечного відділів.

і цію секретаря парторгані- 
| нації тов. Смогоржевсько- 

го про революційну пиль
ність. Після лекції для

' присутніх силами учнівсь- 
I кої самодіяльності школи 

був даний концерт.
. С. Скачко, 

колгоспник.

Страйковий рух 
в Англії

Понад 2000 робітників автоза
воду компанії ,Остін моторе* у 
Бірмінгамі (Англія) вирішили про
довжувати страйк, який почався 
17 лютого через відмову фірми 
взяти назад на роботу цехового 
старосту. „Ньюс хроніка* пише, 
що виробництво автомашин на 
заводах компанії „Остін моторе" 
майже припинилось.

У зв язку з страйком на бірмін- 
гамському заводі не працюють 
близько 10 тисяч робітників на 
інших підприємствах цієї компанії.

(ТАРС).

Страйк шахтарів у Чілі
За повідомленням кореспонден

та агентства Ассошіейтед Пресе з 
Сант-Яго (Чілі), в центрах гір
ничодобувної промисловості Кон- 
сепційон і Арако застрайкували ЗО 
тисяч шахтарів, які вимагають 
підвищення заробітної плати.

(ТАРС).

♦

Закінчились X всесвітні зимові студентські ігри 
Команда СРСР зайняла перше місце

В Австрії закінчилися X все
світні зимові студентські ігри. За 
кількістю очок команда Радян
ського Союзу зайняла перше міс
це. Радянські спортсмени одер
жали 33 золоті, 15 срібних і 13 
бронзових медалей. На другому

Звіряче винищення американськими агресорами 
мирного населення Кореї

Американські повітряні пірати 
продовжують запеклі нальоти на 
міста і села Північної Кореї.

Цими днями американські важ
кі бомбардувальники скинули 280 
фугасних і напалмових бомб у 
районі Вонсана на мирні села 
повіту Аньб'єн. У той же день 
американські військові кораблі

Воєнні готування в
Агентство АДН передає з Нюрн

берга, що уряд Аденауера має 
намір залучити до воєнних готу
вань всіх жінок, що служили в 
гітлерівській армії. Як повідомля
ла газета “Нюрнбергер цейтунг", 
у Мюнхені створений комітет, 
який має об'єднати в одній орга- 

місці—команда Чехословаччини. 
Вона має 9 золотих, ЗО срібних і 
9 бронзових медалей. На третьо
му місці — команда Польщі, на 
четвертому—Угорщини, на п'ято
му — Німецької Демократичної 
Республіки.

гіротягом кількох годин обстрілю
вали з моря район Вонсана. Вби
то і поранено багато мирних жи
телів і особливо дітей, зруйнова
но сотні землянок та інших жилих 
будівель. Жителі Вонсана заявля
ють гнівний протест проти без
перестанних злодіянь американ
ських інтервентів.

Західній Німеччині
нізації жінок, що служили в гіт
лерівських військах. На 18 берез
ня в Мюнхені призначений зліт 
жінок—колишніх військовослуж
бовців. (РАТАУ).

Редактор Г. ЛОЗОВИЙ.

БК—00629. Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60. Зам. № 29. Т. 5.750.
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Перестало битися серце соратника і 
геніального продовжувача справи Леніна, 
мудрого вождя і вчителя Комуністичної 
партії і радянського народу—

Йосифа Віссаріоновича СТАЛІНА.ПОСТАНОВА спільного засідання Пленуму Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу, Ради Міністрів Союзу РСР, Президії Верховної Ради СРСРЦентральний Комітет Комуністичної партії Радянського Союзу, Рада Міністрів Союзу РСР, Президія Верховної Ради СРСР в цей тяжкий для нашої партії і країни час вважають найважливішим завданням партії і Уряду — забезпечення безперебійного і правильного керівництва всім життям країни, що в свою чергу вимагає величезної згуртованості керівництва, недопущення будь-якого розброду 1 паніки, з тим, щоб та- кйм чином безумовно забезпечити успішне проведення в життя виробленої нашою партією і Урядом політики як у внутрішніх справах нашої країни, так і в міжнародних справах.Виходячи з цього і з метою недопущення будь-яких перебоїв по керівництву діяльністю державних і партійних органів. Центральний Комітет Комуністичної партії Радянського Союзу. Рада Міністрів Союзу РСР і Президія Верховної Ради СРСР визнають необхідним здійснити ряд заходів по організації партійного І державного керівництва.
, І.

ПРО ГОЛОВУ І ПЕРШИХ 
ЗАСТУПНИКІВ ГОЛОВИ РАДИ 

МІНІСТРІВ СРСР1. Призначити Головою Ради Міністрів СРСР тов. Маленкова Георгія Максиміліановича.2. Призначити першими заступниками Голови Ради Міністрів СРСР тт. Верія Лавреитія Павловича, Молотова Вячеслава Михайловича, Вулганіна Миколу Олександровича, Кагановича Лазаря Мойсеєвича.
II.

ПРО ПРЕЗИДІЮ РАДИ 
МІНІСТРІВ СРСР1. Визнати необхідним мати в Раді Міністрів СРСР замість двох органів — Президії і Бюро Президії, один орган — Президію Ради Міністрів СРСР.2. Встановити, що Цо складу Президії Ради Міністрів СРСР1 входять — Голова Ради Міністрів. СРСР і перші заступники Голови Ради Міністрів СРСР.

III.
ПРО ГОЛОВУ ПРЕЗИДІЇ 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСРРекомендувати Головою Президії Верховної Ради СРСР тов. Вороши- лова Климента Єфремовича, увільнивши від цих обов'язків тов. Швер- ника Миколу Михайловича.•» •X-

ПРО СЕКРЕТАРЯ ПРЕЗИДІЇ 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР1. Призначити Секретарем Президії Верховної Ради СРСР тов. ГІєго- 

ва Миколу Михайловича, увільнивши його від обов’язків секретаря ЦК КПРС.2. Нинішнього Секретаря Президії Верховної Ради СРСР тов. Горкіна Олександра Федоровича призначити заступником Секретаря Президії Верховної Ради СРСР.
IV.

ПРО МІНІСТЕРСТВО 
ВНУТРІШНІХ СПРАВ СРСРОб’єднати Міністерство державної і безпеки СРСР і Міністерство внут- I рішніх справ СРСР в одно Міністер- : ство — Міністерство внутрішніх ' справ СРСР.

ПРО МІНІСТРА 
ВНУТРІШНІХ СПРАВ СРСР Призначити Міністром внутрішніх справ СРСР тов. Верія Лаврен- тія Павловича.

V-
ПРО МІНІСТРА І ЗАСТУПНИКІВ 

МІНІСТРА ЗАКОРДОННИХ 
СПРАВ СРСР1. Призначити тов. Молотова Вя-1 чеслава Михайловича Міністром закордонних справ СРСР.2. Призначити першими заступниками Міністра закордонних справ СРСР тт. Вишинського Андрія Яну- арійовича 1 Малика Якова Олександровича.3. Призначити тов. Кузнецова Василя Васильовича заступником Міністра закордонних справ СРСР.

4. Призначити тов. Вишинського Андрія Януарійовича постійним представником СРСР в ООН.
VI.

ПРО ВІЙСЬКОВОГО МІНІСТРА 
СРСР І ПЕРШИХ ЗАСТУПНИКІВ 

ВІЙСЬКОВОГО МІНІСТРА1. Призначити маршала Радянського Союзу тов. Вулганіна Миколу Олександровича Військовим Міністром СРСР.2. Призначити першими заступниками Військового Міністра СРСР маршала Радянського Союзу тов. Ва- силевського Олександра Михайловича і маршала Радянського Союзу тов. Жукова Георгія Костянтиновича.
VII.

ПРО МІНІСТЕРСТВО 
ВНУТРІШНЬОЇ І ЗОВНІШНЬОЇ 

ТОРГІВЛІОб'єднати Міністерство зовнішньої торгівлі і Міністерство торгівлі СРСР в одно Міністерство — Міністерство внутрішньої І зовнішньої торгівлі СРСР.
ПРО МІНІСТРА І ЗАСТУПНИКІВ 

МІНІСТРА ВНУТРІШНЬОЇ 
І ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ СРСР1. Призначити тов. Мікояна Ана- стаса Івановича Міністром внутрішньої і зовнішньої торгівлі СРСР.2. Призначити першим заступни-

| ком Міністра внутрішньої 1 зовнішньої торгівлі СРСР тов. Кабакова Івана Григоровича і заступниками Міністра тт. Кумикіна Павла Миколайовича і Жаворонкова Василя Гавриловича.
VIII.

ПРО МІНІСТЕРСТВО 
МАШИНОБУДУВАННЯ, Об'єднати Міністерство автомобільної і тракторної промисловості, Міністерство машинобудування і приладобудування, Міністерство сільськогосподарського машинобудування і Міністерство верстатобудування в одно Міністерство — Міністер- ; ство машинобудування.

ПРО МІНІСТРА 
МАШИНОБУДУВАННЯПризначити тов. Сабурова Максима Захаровича Міністром машинобудування, увільнивши його від обов’язків Голови Держплану СРСР.

* *
ПРО МІНІСТЕРСТВО 

ТРАНСПОРТНОГО І ВАЖКОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯОб'єднати Міністерство транспортного машинобудування, Міністерство суднобудівної промисловості, Міністерство важкого машинобудування і Міністерство будівельного і шляхового машинобудування в одно Міністерство — Міністерство транс- ! портного і важкого машннобудуван- I ня.

ПРО МІНІСТРА 
ТРАНСПОРТНОГО І ВАЖКОГО 

МАШИНОБУДУВАННЯПризначити тов. Малишева Вячеслава Олександровича Міністром транспортного і важкого машинобудування. $ «•
ПРО МІНІСТЕРСТВО 
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ 

І ЕЛЕКТРОПРОМИСЛОВОСТІ Об’єднати Міністерство електростанцій Міністерство електропромисловості і Міністерство промисловості засобів зв’язку в одно Міністерство — Міністерство електростанцій і електропромисловості.
ПРО МІНІСТРА 

ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ 
І ЕЛЕКТРОПРОМИСЛОВОСТІ Призначити тов. Первухіна Михайла Георгійовича Міністром електростанцій і електропромисловості.

IX.
ПРО ГОЛОВУ ДЕРЖПЛАНУ СРСРПризначити Головою Держплану СРСР тов. Косяченка Григорія Петровича.

X.
ПРО ГОЛОВУ ВСЕСОЮЗНОЇ 

ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ 
ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОКРекомендувати тов. Шверника Миколу Михайловича Головою Всесо

юзної Центральної Ради професійних спілок, увільнивши від цих обо в’язків тов. Кузнецова Василя Васильовича.
XI.

ПРО ПРЕЗИДІЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КОМІТЕТУ КПРС І СЕКРЕТАРІВ 

ЦК КПРС1. Визнати необхідним мати в Центральному Комітеті КПРС замість двох органів ЦК — Президію і Бюро Президії, один орган — Президію Центрального Комітету КПРС, як це визначено Статутом партії.2. З метою більшої оперативності в керівництві, визначити склад Президії в кількості 10 членів 1 4 кандидатів.3. Затвердити такий склад Президії Центрального Комітету КПРС:Члени Президії ЦК — тт. Мален- ков Г. М., Берія Л. П., Молотов В. М., Ворошилов К. Є., Хрущов М. С., Булганін М. О., Каганович Л. М., Мікоян А. І., Сабуров М. 3., Первухін М. Г.Кандидати в члени Президії ЦК КПРС — тт. Шверник М. М., Поно- маренко П. К., Мельников Л. Г., Ба- гіров М. Д.
^ПРС

Поспйща
4. Обрати секретарями ЦК— тт. Ігнатьєва С. Д., П. М.. Шаталіна М. М.5. Визнати необхідним, щоб тов. » Хрущов М. С. зосередився на роботі , в Центральному Комітеті КПРС і в< зв’язку з цим увільнити його під *< обов’язків першого секретаря Московського Комітету КПРС.6. Затвердити секретаря ЦК КПРС тов. Михайлова М. О. першим секретарем Московського Комітету КПРС.7. Увільнити від обов'язків секретарів ЦК КПРС тт. Пономаренка П. К. і Ігнатова М. Г. у зв’язку з переходом їх на керівну роботу в Раду Міністрів СРСР і т. Брежнєва А. І. — у зв’язку з переходом його на роботу начальником Політуправ- ління Військово - Морського Міністерства.

ХП.
ПРО СКЛИКАННЯ ЧЕТВЕРТОЇ 

СЕСП ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСРСкликати Четверту сесію Верховної Ради СРСР 14 березня 1953 року в м. Москві для розгляду рішень Спільного засідання Пленуму Центрального Комітету КПРС, Ради Міністрів Союзу РСР і Президії Верховної Ради СРСР, що підлягають затвердженню Верховною Радою СРСР.
ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ.

РАДА МІНІСТРІВ СОЮЗУ РСР. ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ 
РАДИ СРСР.
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ПОСТАНОВА
Центрального Комітету Комуністичної партії 

Радянського Союзу і Ради Міністрів Союзу РСР

Про місце встановлення саркофага 
з тілом Йосифа Віссаріоновича СТАЛІНАЦентральний Комітет Комуністичної партії Радянського Союзу і Рада Міністрів Союзу РСР постановляють:

ЦЕНТРАЛЬНИЙ
КОМІТЕТ КПРС

ПОСТАНОВА
Центрального Комітету Комуністичної партії 

Радянського Союзу і Ради Міністрів Союзу РСР
Про спорудження Пантеону—пам'ятника 

вічної слави великих людей 
Радянської країниЦентральний Комітет Комуністичної партії Радянського Союзу і Рада Міністрів СРСР постановляють:З метою увічнення пам’яті великих вождів Володимира Ілліча Леніна і йосифа Віссаріоновича Сталіна, а також видатних діячів Комуністичної партії і Радянської держави, похованих на Красній площі біля Кремлівської стіни, спорудити в Москві монументальний будинок —

ЦЕНТРАЛЬНИЙ 
КОМІТЕТ КПРС

Від комісії по організації похорону 
товариша СТАЛІНАПохорон Голови Ради Міністрів Союзу РСР і Секретаря Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу йосифа Віссаріоновича Сталіна відбудеться в понеділок, 9 березня ц. р. о 12 годині дня.

ПОСТАНОВА
Центрального Комітету 

Комуністичної партії Радянського 
Союзу і Ради Міністрів Союзу РСРЦентральний Комітет Комуністичної партії Радянського Союзу і Рада Міністрів Союзу РСР постановляють:У зв’язку з смертю Голови Ради Міністрів Союзу РСР і Секретаря Центрального Комітету Комуністичної партії

ЦЕНТРАЛЬНИЙ
КОМІТЕТ КПРС

Москва — в траурі.Труна з тілом йосифа Віссаріоновича Сталіна встановлена в Колонному залі Будинку Спілок.Біля труни — безліч вінків. О 4 годині 6 березня починається доступ в Колонний зал. Радянський народ прощається з своїм покійним вождем. У Колонний зал вливається нескінченний людський потік. До почесної варти біля труни товариша й. В. Сталіна стають його бойові соратники — члени ЦК КПРС, члени уряду — товариші Г. М. Маленков, Л. П.

Помістити саркофаг з тілом й. В. Сталіна в Мавзолеї на Красній площі, поряд з саркофагом В. І. Леніна.
РАДА МІНІСТРІВ 

СОЮЗУ РСР

Пантеон — пам’ятник вічної слави великих людей Радянської країни.Після закінчення спорудження Пантеону перенести в нього саркофаг з тілом В. І. Леніна і саркофаг з тілом й. В. Сталіна, а також останки видатних діячів Комуністичної партії і Радянської держави, похованих біля Кремлівської стіни, і відкрити доступ у Пантеон для широких мас трудящих.
РАДА МІНІСТРІВ 

СОЮЗУ РСР

Комісія по організації похорону товариша Сталіна повідомляє для відома всіх організацій, що доступ у Колонний зал Будинку Спілок відкритий з 6 години ранку до 2-ої години ночі.

Радянського Союзу Йосифа Віссаріоновича Сталіна оголосити по всій країні траур в дні 6, 7, 8 і 9 березня 1953 року.В ці дні відмінити всі спектаклі, кіно, концерти 1 всякі розваги.
РАДА МІНІСТРІВ 

СОЮЗУ РСР

Радянський народ прощається з великимБерія, В. М. Молотов, К. Є. Ворошилов, М. С. Хрущов, М. О. Булганін, Л. М. Кага- нович, А. І. Мікоян, М. М. Шверник.Гаряча любов, глибока повага до покійного вождя і вчителя написані на обличчях людей, які прийшли в Колонний зал.Величезне горе, найтяжче нещастя ще більше згуртувало і згуртовує радянський народ.: В зал входять десятки делегацій трудящих столиці, щоб покласти на труну вож-1 дя свої вінки.

Від Центрального Комітету 
Комуністичної партії України, 

Ради Міністрів і Президії 
Верховної Ради Української РСРЦентральний Комітет Комуністичної партії України, Рада Міністрів і Президія Верховної Ради Української РСР з почуттям великої скорботи сповіщають трудящих Радянської України, що 5 березня о 9 годині 50 хвилин вечора, після тяжкої хвороби вмер Голова Ради Міністрів Союзу РСР і Секретар Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу йосиф Віссаріонович СТАЛІН.Смерть товариша СТАЛІНА — соратника 1 продовжувача справи Леніна, мудрого вождя і вчителя Комуністичної партії, радянського народу, який віддав усі свої сили 1 все своє життя беззавітному служінню трудовому народові, справі комунізму, є найтяжчою втратою для партії, трудящих нашої країни і всього світу.Вість про кончину товариша СТАЛІНА з глибоким болем відізвалась в серцях робітників, колгоспників, інтелігенції і всіх трудящих Радянської України.Разом з Леніним товариш Сталін створив, виховав і загартував могутню і непереможну Комуністичну партію Радянського Союзу. Під керівництвом Комуністичної партії виросла і зміцніла в нашій країні перша в світі соціалістична держава — Союз Радянських Соціалістичних Республік, в складі якого, як рівна серед рівних, розцвіла Українська Радянська Соціалістична Республіка.Під мудрим керівництвом Центрального Комітету Комуністичної партії, під геніальним проводом товариша СТАЛІНА, спираючись на незламну дружбу народів Радянського Союзу, україн

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КПУ 
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР 

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Вносяться вінки від партійних організацій заводів, фабрик, від учених, від Міністерств, установ.Кожні п’ять хвилин міняється почесна варта.Весь вечір, до глибокої ночі, продовжується безперервною стрічкою людський потік у Колонний зал.* * «•6 березня в Колонному залі Будинку Спілок біля труни великого вождя і вчителя товариша й. В. Сталіна стають до почесної варти товариші Л. Г. Мельников, Д. С. 

ський народ здійснив свої вікові мрії про возз’єднання всіх українських земель.Вихований Комуністичною партією український народ, в нерушимій дружбі з великим російським народом і всіма народами нашої любимої Батьківщини, під керівництвом Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу йде вперед до нових перемог комуністичного будівництва в нашій країні.В ці скорботні дні комуністи і всі трудящі Радянської України, пройняті палкою любов’ю і безмежною відданістю до своєї рідної Комуністичної партії спрямовують всі свої зусилля на дальше зміцнення могутності нашої соціалістичної Батьківщини.Озброєний всеперемагаю- чими ідеями Леніна — Сталіна, зміцнюючи єдність, проявляючи твердість духу, непохитність волі, неухильно підвищуючи політичну пильність, рішуче борючись з ворогами нашої Вітчизни, український народ під керівництвом Комуністичної партії Радянського Союзу впевнено йде по шляху комуністичного будівництва в нашій країні. Центральний Комітет Комуністичної партії України, Рада Міністрів і Президія Верховної Ради Української РСР висловлюють тверду певність в тому, що всі комуністи і всі трудящі Радянської України ще тісніше згуртуються навколо Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу, Радянського Уряду і мобілізують всі свої сили і творчу енергію на велику справу побудови комунізму в нашій країні.

вождемКоротченко, Н. Т. Кальчен- ко, 3. Т. Сердюк, Л. Р. Кор- нієць, О. Є. Корнійчук, М. М. Підтиченко.Вони поклали вінок, на червоній стрічці якого золотими літерами написано:«Великому вождю і вчителю, генію людства, рідному батькові і другу українського народу йосифу Віссаріоно- вичу Сталіну від Центрального Комітету Комуністичної партії України, Ради Міністрів Української РСР і Президії Верховної Ради Української РСР».

Здійснюють 
взяті зобов’язанняВідкатниця Єфросинія Баранок — краща стахановка шахти № 2-3. В минулому році вона відвантажила понад 12-місячну норму стільки вугілля, що для його відправлення потрібно булокілька залізничних ешело-нів.В січні і лютому ниніш-нього року Баранок відпра-вила додатково до завданняблизько тисячі тонн палива;Несучи стахановську вахту на честь Міжнародного жіночого дня, молода ентузіастка праці виконує змінив норми на 160 процентів.Серед вугільників підприємства великою пошаною користується Почесний шахтар Анастасія Іванівна Чек- чирна. 14 років працює вона у вугільній промисловості.Ім’я стволової т. Чекчнр- ної завжди можна бачити на Дошці пошани. Передова робітниця забезпечує безперебійну дію ствола, перекриває виробничі завдання.Зразки високопродуктивної праці показують вагон- ниця Ксенія Нікітіна, мотористка Тетяна Камишан, від^ катниця Валентина Кугурук, камеронниця Уляна Чебота- рьова.Всі ці і багато інших ста- хановок успішно здійснюють взяті соціалістичні зобов’язання, активно борються за виконання п’ятої сталінської п’ятирічки.

А. Петров.

З подвоєною 
енергієюВсе більше продукції випускає завод «Червоний ливарник». В ці дні трудящі нашого підприємства ще енергійніше працюють над тим, щоб достроково виконати завдання п’ятої п’ятирічки, прискорити здійснення великих накреслень товариша Сталіна.В котельному цеху наполегливо бореться за реалізацію взятих соціалістичних зобов'язань бригада Степана Стороженка. На виготовленні роторів димососів для Олександрійської електростанції вона дає 160 процентів норми.Серед ковалів найкращих показників домагається Захар Чернявський. Він день у день в півтора раза перевиконує завдання.Дві норми виробляє токар Анатолій Береговий, по 170 процентів дає слюсар Степан Дерев’янчеико.Всі ці стахановці з перших днів березня видають продукцію в рахунок другого кварталу.
О. Троцевський, працівник заводу «Червоний ливарник».



Неділя, 8 березня 1953 р. СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР
Сьогодні Міжнародний жіночий день — 8 березня

З

Самовіддана праця на благо Вітчизни

з

ешелонів сотні ти- електро- переви- план

Міжнародний жіночий день 8 березня радянські жінки в нинішньому році відзначають в обстановці дальшого зростання могутності нашої соціалістичної Батьківщини.Натхнені історичними рішеннями XIX з’їзду Комуністичної партії, трудящі Олександрії, разом з усім радянським народом, зустріли жіноче свято новими виробничими успіхами. За минулий рік підприємства міста значно перевиконали план випуску валової продукції. Для потреб народного господарства відвантажено понад завдання десятки вугілля, вироблено сяч кіловат-годин енергії. Зі значним щенням завершено житлового і культурно - побутового будівництва. Сім’ї вугільників одержали додатково десятки добре обладнаних квартир.В цьому році колективи підприємств домагаються дальшого піднесення темпів у боротьбі за успішне виконання п’ятої сталінської п’ятирічки. за нове піднесення економіки і культури.Великий вклад у справу комуністичного будівництва вносять радянські жінки. Виховані ідеями Леніна — Сталіна, вони в повній мірі пізнали щастя творчої праці. Де б вони не прикладали свої сили, всюди розквітають їх творчі здібності і таланти.Близько трьох тисяч жінок Олександрії працюють безпосередньо па виробництві. Серед них майже половина стахановок. Вони показують зразки комуністичної свідомості в боротьбі за високу продуктивність праці, оволодіння передовою технікою, зниження собівартості продукції.Скільки справжніх патріоток виросло у буровугільній 

і
і

робіт. її селищноїпройшла

промисловості Олександрій- щини. Не так давно мало хто знав ім’я штукатура будівельного управління Димит- рівського тресту Марії Баку- ленко. Та ось вона .включилась у соціалістичне змагання і в шуканнях нових, більш удосконалених методів праці добилась значних успіхів. Зараз Марія Вакуленко систематично виконує по дві норми, бореться за економію і високу якість обрано депутатом Ради.Такий же шлях робітниця заводу «Червоний ливарник» Ганна Поповська. Вона довела свій виробіток до 180 процентів, як краща стахщювка і громадська діячка вдруге обрана депутатом міської Ради. Серед жінок — депутатів місцевих Рад —імена мотористки Байдаківської брикетної фабрики Єфросинії Щербини, відкатниці шахти № 2-3 Єфросинії Баранок, машиніста молота рудоре- монтного заводу Раїси Олій- ниченко, стрілочниці Вайда- ківського вуглерозрізу Дарії Гуднменко, майстра масового поціиву промислової артілі «Червона вишивальниця» т. Весен і багато інших. Всі вони ініціатори нових починань, сумлінні трудівниці. Із середовища цих жінок ростуть все нові й нові таланти. 256 жінок здобули вищу і 574 — середню освіту. 103 жінки працюють інженерами і техніками.Велику роботу ведуть жінки в галузі народної освіти. В школах і навчальних закладах міста 298 жінок вчителів і викладачів.Бадюк і Олексюк звання заслужених шкіл Української РСР. сятки вчителів за бездоганну роботу по комуністичному вихованню дітей нагороджені орденами і медалями.

Товариші удостоєні вчителівДе-

мину-Ради
свого

Багато жінок сумлінно трудяться в системі торгівлі, зв’язку, в медичних установах.
ІРазом з усім радянським народом жінки є повновладними господарями своєї соціалістичної держави. Народ виявляє жінкам - трудівницям велике довір’я, обираючи їх в державні органи влади. В Олександрії на лих виборах в місцеві обрано 89 жінок.В мирній політиці радянського уряду, в небаченому по розмаху сталінському плані перетворення природи, у великих будовах комунізму, в неухильному зростанні матеріального добробуту трудящих наші жінки вбачають невтомне піклування великої партії Леніна — Сталіна про радянський народ і відповідають на це піклування всезростаючо.ю активністю в усіх галузях господарського і культурного будівництва, новими трудовими перемогами своєї Вітчизни — ру в усьому світі.

о. Рижова, секретар міськкому КГІ України.
Мулярської справи Явдоха Коняхина навчалась у свого батька. Допомагаючи йому в спорудженні шкіл, магазинів, житлових будинків в нашому місті, вона від простої робітниці виросла до майстра будівельної справи.Як здібного муляра будівельне управління послало т. Коняхину на річні курси техніків - десятників. Після закінчення курсів вона повертається до будівельного управління і тут їй доруча-

Внизу зліва направо: двічі Герой Соціалістичної Праці, ланкова 
колгоспу ім. Молотова, і'ребінківського району, Київської області, 
Степанида Демидівна ВИІІІТАК: Герой Соціалістичної Праці, депу
тат Верховної Ради СРСР, бригадир тракторної бригади Ново-Ай- 
дарської МТС, Ворошиловградської області, Феодосія Стефанівна 
ПЕРОВА; лауреат Сталінської премії, інженер-конструктор Харків
ського тракторного заводу ім. Орджонікідзе Марія Лук'янівна 
ДГДУК; лауреат Сталінської премії, професор, доктор біологічних 
наук Ольга Борисівна ЛЕПЕШИНСЬКА; Герой Соціалістичної Праці, 
депутат Верховної Ради СРСР, лауреат Сталінської премії Парас- 
ковія Микитівна АНГЕЛІНА; Герой Соціалістичної Праці, депутат 
Верховної Ради СРСР. голова колгоспу ім. Хрущова, Черкаського 
району, Київської області, Галина Євгенівна БУРКАЦЬКА; народна 
артистка СРСР, солістка Київського Державного ордена Леніна 
Академічного театру опери та балету УРСР ім. Т. Г. Шевченка 
Єлизавета Іванівна ЧАВДАР.

о

ють керувати великою комплексною бригадою будівельників.За хороші показники в роботі Явдоха Коняхина неодноразово заносилась на Дошку пошани. Передова виробничниця берб також активну участь в громадсько- політичному житті колективу. Трудящі будівельного управління бригадира Явдоху Ко- няхину обрали депутатом міської Ради.Депутат т. Коняхина до

кладає всіх сил, щоб виправдати довір’я народу.Бездоганно працюють штукатурами Надя Олійник, Та- ня Коваленко, а Ніна Ткачен- ко, Марія Кротова та Ніна Болба оволоділи двома будівельними професіями.Готуючи гідну зустріч Міжнародному жіночому дню — 8 березня, стахановки- будівельниці виконують по півтори 1 більше норми.М. Лашкул, вчитель.
Ніколи не забувати про капіталістичне оточенняУспіхи країн соціалістичного табору викликають ша- ленне озлоблення в стані імперіалістів, які готуються розв’язати нову світову війну, щоб розгромити вільні країни і відтворити в них старі, капіталістичні порядки. На чолі реакційних сил світу стоїть агресивний американський імперіалізм, який мріє про встановлення свого світового панування.Загострення класової боротьби між капіталізмом і соціалізмом знову і знову нагадує нам про капіталістичне оточення. Між тим деякі товариші, будучи захоплені господарськими справами і успіхами або допускаючи непростиму безпечність і ротозійство, починають забувати про те, що капіталістичне оточення існує і діє на шкоду нашої соціалістичної Батьківщини і країнам народної демократії. Є серед 

І нас 1 такі люди, які розглядають капіталістичне оточення неправильно, як просте географічне поняття. Подібна глибока помилка призвела деяких начетників навіть до заперечення наявності капіталістичного оточення СРСР на тій основі, що піс- ! ля другої світової війни на- | шими сусідами в значній мі- | рі з’являються не ворожі нам капіталістичні держави, а | дружні держави народної демократії. Ці люди випускають із виду, що капіталістичне оточення — поняття політичне.Насправді, СРСР і інші І країни соціалістичного табору будують нове життя не в якомусь пустому просторі, де, крім них, нікого більше немає. Навпаки, навколо нас І продовжує існувати капіта- і лістичний світ, правителі і якого будують злісні плани, І щоденнц чинять всілякі під- І 

ступи проти країн соціалістичного табору.«Капіталістичне оточення, — вказував товариш Сталін в 1930 році, — неможна розглядати, як просте географічне поняття. Капіталістичне оточення — це значить, іцо навколо СРСР є ворожі класові сили, які готові підтримати наших класових ворогів внутрі СРСР і морально, і матеріально, і шляхом >Ці- нансової блокади, і, на випадок, шляхом воєнної інтервенції» (Твори, т. 12, стор. 303).Вже з перших днів існування Радянської республіки капіталістичне оточення розгорнуло воєнну інтервенцію проти революційної Росії в намаганні відновити в ній капіталізм. Зазнавши провалу, імперіалісти не залишили своїх планів. Вони стали готувати нову велику інтервенцію проти СРСР, орга

нізовуючи тимчасом антира- дянські змови, нескінченні конфлікти на наших кордонах. засилаючи шпигунів, шкідників, саботажників, проводячи економічну блокаду і т. д.В період другої світової війни, коли німецький імперіалізм, вигодований і вспо- єний американськими монополіями. напавши на СРСР, була зроблена нова спроба збройною силою сокрушити Радянську державу. Ця спроба також потерпіла, повний крах. Але імперіалісти і після цього не залишили своїх антирадянських задумів. Вони загрожують знову напасти на СРСР, а також на країни народної демократії.Необхідно завжди пам’ятати вказівку товариша Сталіна про те, що доки існує капіталістичне оточення, мине гарантовані від нападу, від інтервенції.Капіталістичне оточення породжує небезпеку воєнної агресії проти СРСР і країн 

народної демократії. Отже, щоб знищити небезпеку інтервенції, треба ліквідувати капіталістичне оточення, що продовжує ще існувати. Це завдання може бути вирішене в результаті спільних зусиль радянського народу 1 трудящих інших країн, в результаті перемоги соціалістичної революції в крайньому разі в кількох крупних країнах світу.«• » X-Капіталістичне оточення тепер вже не таке, яким во- но’було раніше. Тепер СРСР — не єдина країна, що вирвалась із капіталістичної системи. Поряд з ним активно розвиваються інші «Ударні бригади» світового революційного і робітничого руху — країни народної демократії Європи і Азії. Соціалістичний табір охоплює нині понад 800 мільйонів чоловік — третину всього людства і становить могутню силу.(Закінчення на 4 стор.).



СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР Неділя, 8 березня 1953 р.
Трибуна передового досвіду В країнах народної демократії

Як продовжити строк служби осей 
і втулок культиваторів

На новобудовах Чехословаччини

Культиватори «УТК-17», що використовуються в сільському господарстві, придатні для підготовки грунту під посів і для обробітку міжрядь просапних культур. Поряд з цим у них є істотний недолік — швидко зношуються осі і втулки, які доводиться міняти кілька раз за сезон.Щоб ліквідувати цей недолік і продовжити строк служби осей і втулок культиватора. я зробив деяке удосконалення. Відомо, що вісь культиватора «УТК-17» зроблена під прямим кутом. Відрубавши при коліні вісь, я приварив на кінець відрубу старий флянець № 90 з трактора ХТЗ. Відрубаний кінець осі діаметром 32 сантиметри замінив на вісь діаметром у 40 сантиметрів і на її кінець приварив другий флянець № 90. Обидва флянці з’єднав між собою болтами. Одержав нову вісь культиватора. Потовщення осі сприяло продовженню служби як самої осі, а також і втулок колеса. Крім того, це дало змогу через 2 — 3 роки зняти полувісь для наварювання або просто повернути її на одну шосту, одну третю або половину повороту і продовжувати роботу. Таким чином відпала потреба в щорічному обробленні осі в кузні, зменшилися простої культиваторів. Крім того, економиться багато коштів.Відповідно до осі деякі удосконалення зроблено і в колесах. До одного боку колеса приварюється кільце
БудівництвоВ колгоспі імені Сталіна, Вандурівської сільради, широким фронтом ведуться підготовчі роботи до будівельного сезону. Заготовляється камінь, цегла, вапно, Лісоматеріали тощо.Протягом цього року

(Закінчення).Ріст революційного руху в країнах капіталу, розширення визвольної боротьби народів у колоніальних і залежних країнах, всесвітній і все міцніючий рух прихильників миру, ріст внутрішніх протиріч капіталізму — все це послаблює капіталістичне оточення і зменшує його шанси на успіх в разі нової інтервенції.Співвідношення сил у світі змінилось: капіталізм ослаб, соціалізм зміцнів. І • чим безнадійніше становище імперіалістів, тим скоріше вони ідуть на будь-які авантюри, щоб врятувати загибаючий капіталістичний лад.Щоб підірвати обороноздатність миролюбних країн, американо - англійські імперіалісти засилають в СРСР 

рнфа. Діаметр його підбирається так, щоб він вільно найшов на флянець осі культиватора. Ширина кільця не менш 70 — 80 міліметрів. З другого боку колеса до сту- пиці приварюється кільце меншого діаметра (60 — 70 міліметрів і ширина 40 — 50 міліметрів). Для щільного закривання полуосі виготовляється відповідна кришка.Втулка ступиці колеса культиватора замінюється втулкою з плуга «4П-25». Це забезпечує тривале змащування осі, зменшує витрату солідолу і економить час трактористів на змащування. Коли при нормальній осі і втулці цю роботу доводилося робити вранці і вечором, то тепер мастила вистачає на сезон.За три роки культиватором «УТК-17», переконструйованому таким чином, я зберіг 36 втулок ціною кожна 7 карбованців 50 копійок.Торік по такому зразку переобладнали культиватори і бригади тт. Бугайченка та Дунецького з Користівсь- кої МТС. Результати їх роботи. як і моєї, підтвердили вигідність такого переобладнання. Потрібно, щоб цей метод застосували всі тракторні бригади району. Це підвищить продуктивне використання культиваторів і допоможе зекономити багато коштів і мастильних матеріалів.
П. Лановчук, бригадир тракторної бригади № 5 Користів- ської МТС

в колгоспахтут мають спорудити зерносховище, гараж на 5 автомашин, контору колгоспу та клуб.Всі роботи виконує будівельна бригада артілі під керівництвом досвідченого майстра т. Тараненка.
і на- ви-

Ніколи не забувати про капіталістичне оточення і країни народної демократії шпигунів, диверсантів убивць. Так, в країнах родної демократії буликриті змови, заарештовані агенти американських і англійських імперіалістів, в СРСР викрита терористична група лікарів - убивць, яка діяла за завданням американських імперіалістів через єврейську буржуазно - націоналістичну сіоністську організацію. Капіталістичне оточення намагається діяти на табір соціалізму найрізноманітнішими шляхами — прямим шкідництвом, розповсюдженням різноманітних чуток, пропагандою буржуазної ідеології, намаганнями підірвати економічну могутність країн соціалістичного табору і т. д.В нашій країні, де давно розбиті і ліквідовані всі

Ще чотири роки тому село Кунчіце було глухим закутком в Остравському краї. Мало хто знав про нього: воно нічим не відрізнялося від багатьох інших таких же сіл.Тепер в Остраво - Кунчі- цах будується найбільший в республіці металургійний комбінат Імені Клемента Гот- вальда. Народ назвав його першою будовою соціалізму в Чехословаччині.Металургійний гігант споруджується з небувалою швидкістю. До ладу діючих вже стали дві доменні печі і чотири мартени, дві коксові батареї і ряд інших об’єктів.Серед робітників комбінату широко розгорнулося соціалістичне змагання. Колектив будівників наполегливо бореться за те, щоб ввести в дію комбінат на повну потужність вже в цьому році. «Гігант чехословацької металургії повинен стати ровесником нашої першої п’ятирічки», — говорять трудящі.Велику допомогу чехословацьким будівникам подають радянські спеціалісти. З Радянського Союзу сюди дос- 

На знімку: будівництво прокатного цеху комбінату ім. Кле
мента Готвальда. Прескліше РАТАУ.експлуататорські класи, нема і не може бути класової бази для панування буржуазної ідеології. У нас панує соціалістична ідеологія. Але у нас ще залишились залишки буржуазної ідеології, пережитки приватновласницької психології і моралі, залишились носії буржуазної ідеології з недобитих залишків ворожих Радянській владі груп—живі люди, приховані вороги нашого народу, готові на різні підлоти і злочини. Капіталістичне оточення через цих людей, через політично нестійкі елементи, шпигунську агентуру.На руку ворогам і ще ро- ’ГОЗІЙСТВО 1 безпечність, що є ще в наших рядах. Агенти імперіалістів і всілякі пройдисвіти лише тому і можуть ще діяти у нас, що ми не покінчили з злочинним рото- зійством і безпечністю.Партія закликає радянсь-

склади.?Готваль-3 ново-
тавляються машини, устаткування.Комбінат імені К. да — це лише одна будов народно - демократичної Чехословаччини. Повним ходом йдуть роботи на будівництві ще одного металургійного комбінату (ГУКО) в Східній Словаччині. Навесні завершується спорудження великої гідроелектростанції на ріці Ораві. Чехословацька молодь розпочинає основні роботи по спорудженню великої греблі на бистроводній ріці Ваг. Гідроелектростанції будуються поблизу Праги на ріці Влтаві, в Ліпно, в Вірі, Кружберку і Жерманіці та в інших місцях — всього 12.Тільки в Словаччині в минулому році здано в експлуатацію близько сорока заводів і фабрик.Валова продукція всієї чехословацької промисловості зросла в минулому році на 18 процентів порівняно з 1951 роком. Обсяг промислового виробництва в 1952 році майже в два рази перевищив довоєнний рівень і на 83 проценти рівень 1948 року. Чехословацька промисло- 

кий народ невпинно підвищувати політичну пильність, зміцнювати свою рідну Радянську державу, її Збройні Сили, органи розвідки.Здійснюючи сталінську програму комуністичного будівництва, трудящі нашої країни, тісно згуртовані навколо Комуністичної партії, невпинно зміцнюють Радянську державу, розширюють інтернаціональні зв’язки з трудящими всіх країн, щоб разом з ними зірвати підступні плани американських імперіалістів.Рішуче підвищення революційної пильності, непримиренна боротьба проти ро- тозійства і безпечності у своїх власних рядах, всебічне розгортання критики і самокритики — пайвірніша зброя проти підлих задумів капіталістичного оточення.
В. Михеєв.

будує випро- кому-

В Чехословацькій республіці 
ведеться велике промислове бу
дівництво. Швидко споруджуєть
ся металургійний комбінат імені 
Клемента Готвальда в Кунчіцах.

На знімку: монтаж вузлів дру
гої доменної печі комбінату.

♦ ♦вість освоїла випуск нових складних машин 1 механізмів, в тому числі екскаваторів, великих річкових пароплавів, локомотивів, дизельних моторів і ін.Ніякі підлі дії американо англійських імперіалістів 1 їх агентури неспроможні Зупинити побідопосний рух країни по шляху соціалізму. Бо па чолі Народу, який нове життя, іде його буваний авангард — ністична партія.
---- О-----

Герой КНДР єфрейтор 
Кім Сен Чжін

ПХЕНЬЯН, 4 березня. (ТАРС). 
В газетах опубліковано указ пре
зидії верховних народних зборів 
Корейської Народно-Демократич
ної Республіки про присвоєння 
звання Героя КНДР єфрейтору 
Кім Сен Чжіпу, який 8 січня цьо
го року повторив безсмертний 
подвиг радянського солдата Олек- 
еандра Матросова. 
грудьми американський 
кулемет і діставши 11 
ран, Кім Сен Чжін був врятова
ний своїми товаришами і зараз 
одужує в енському госпіталі На
родної армії.

Газета „Мінчжлу чосон“ пові
домляє, що Кім Сен Чжін—син 
селянина села Дюнхвачері, Всіх 
його рідних американські інтер
венти розстріляли і спалили воєн
нії 1950. року. Вступивши добро
вільно в Породну армію. Кім Сей 
Чжін показав себе доблесним пат
ріотом і бійцем. 18 грудня 1951 
року він був прийнятий в ряди. 
Трудової партії Кореї.

Закривши 
важкий 

кульових

і зараз

Ні одного солдата для 
захисту інтересів 

гнобителів!'*
КАЇР, 5 березня. (ТАРС). Газе

та „Аль-Мисрі* в статті „Нейтралі
тет. торкаючись намагань захід
них держав втягти Єгипет у 
„середньосхідне командування “ 
в обмін на евакуацію англійських 
військ, пише, що єгипетський на
род не бажає участі Єгипту в 
будь-яких союзах із Заходом.
„Ні, ми не дамо ні єдиного сол
дата для захисту інтересів гноби
телів. — заявляє газета. — Наша 
позиція така: ми не хочемо брати 
участь у боротьбі. Ми не бажає
мо також, щоб територія нашої 
країни стала полем битви, на 
якому гинули б наші сини".

Редактор Г. Л030ВИИ.
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З твердою вірою в свої невичерпні 
сили і можливості радянський народ 
творить велику справу будівництва кому
нізму. В світі немає таких сил, які могли 
б зупинити поступальний рух радянсько
го суспільства до комунізму!

(З промови Г. М. Маленкова).

__ О

Похорон Иосифа Віссаріоновича Сталіна
9 березня радянський на

род, все прогресивне люд
ство проводили в останню 
путь соратника і геніального 
продовжувача справи Леніна, 
мудрого вождя і вчителя 
йосифа Віссаріоновича 

Сталіна. Три дні підряд безу
пинно текла жива людська 
ріка в Колонний зал Будин
ку Спілок, де була встанов
лена труна з тілом Голови 
Ради Міністрів СРСР і Се
кретаря Центрального Комі
тету Комуністичної партії 
Радянського Союзу. Нічим 
не виміряти всю глибину без
межної любові трудящих на
шої Батьківщини до творця 
народного щастя товариша 
Сталіна. їх глибокої скорботи 
з приводу тяжкої втрати. 
Сотні тисяч людей пройшли 
перед труною вождя в ці три 
дні, даючи клятву на вір
ність священному прапорові 
Леніна — Сталіна.

Ранок 9 березня. Останні 
години прощання... Ллються 
звуки траурних мелодій. Бі
ля труни вождя залишають
ся його рідні і близькі, пар
тійний і радянський актив 
столиці, .міністри, керівники 
зарубіжних братніх комуніс
тичних і робітничих партій. 
У залі перебувають інозем
ні урядові делегації, які при
були для присутності на по
хороні 11. В. Сталіна, глави 
посольств і місій, уповнова
жені своїми урядами пред
ставляти їх на похороні. 
Кожні дві — три хвилини мі
няється почесна варта.

10 година ранку. Біля 
труни стають вірні учні 
і соратники великого 
Сталіна — керівники Кому
ністичної партії і Радянсько
го Уряду. Останні хвилини 
прощання з вождем.

О 10 годині п’ять хвилин 
товариші Г. М. Маленков, 
Л. ТІ. Верія, В. М. Молотов. 
К. Є. Ворошилов, М. С. 
Хрущов, М. О. Булгапін, 
Л. М. Каганович, А. І. Мі- 
коян бережно піднімають на 
руки труну з тілом Иосифа 
Віссаріоновича Сталіна 1 по
вільно прямують до виходу.

З Будинку Спілок вино
сять вінки. Маршали Радян
ського Союзу, генерали на 
червоних атласних подушеч
ках несуть ордени і медалі 
йосифа Віссаріоновича 

Сталіна.
Вздовж Охотного ряду і 

Манежної площі вишикував
ся воїнський ескорт.

Трупа з тілом товариша 
ГІ. В. Сталіна встановлюєть
ся на артилерійському лафе
ті. На кришці труни фураж
на Генералісимуса Радянсь
кого Союзу.

За труною йдуть члени 
сім’ї покійного, йдуть най
ближчі соратники вождя, ке
рівники партії 1 Радянського

Уряду, маршали і генерали 
Радянської Армії, ідуть при
булі на похорон глави інозем
них держав і урядів, які очо
люють урядові делегації, а 
також глави дипломатичних 
представництв, уповноважені 
своїми урядами представляти 
їх на похороні й. В. Сталіна, 
та інші представники зару
біжних країн.

Траурна колона під звуки 
похоронного маршу повільно 

і йде до Красної площі.
На Красній площі зібра

лися представники трудящих 
міста Москви, делегації со
юзних і автономних респуб
лік, країв і областей. Тут 
присутні представники вели
кого китайського народу, 
країн народної демократії,. 
делегації і представники ін
ших країн.

На трибуні — диплома
тичний корпус.

Безмовно завмерли виши- 
кувані частини військ Мос
ковського гарнізону.

10 година 45 хвилин. Тра
урний кортеж зупиняється 
біля Мавзолею. Схиляю
ться бойові прапори, овіяні 
славою немеркнучих перемог 

| Радянської Армії, здобутих 
в роки Великої Вітчизняної 
війни під проводом найвидат- 
нішого полководця всіх часів 
і народів товариша й. В. 
Сталіна.

Труна знімається з гармат
ного лафета і встановлюється 
на високому постаменті, за
драпірованому червоними і 
чорними полотнищами.

Керівники партії і Радян- 
’ ського Уряду, глави інозем

них держав і урядів, які очо- 
I люють урядові делегації, а 
І також глави дипломатичних 

представництв, уповноважені 
своїми урядами представля
ти їх на похороні й. В. 
Сталіна, керівники зару- 

I біжних братніх комуністич- 
' них і робітничих партій під

німаються на трибуну Мав
золею.

10 година 52 хвилини. Го
лова комісії по організації 

! похорону Йосифа Віссаріоно- 
впча Сталіна тов. М. С. Хру
щов за дорученням Цен
трального Комітету Комуніс
тичної партії Радянського 
Союзу і Ради Міністрів Со
юзу РСР оголошує відкри
тим траурний мітинг, при
свячений пам’яті Голови Ра
ди Міністрів Союзу РСР і 
Секретаря Центрального Ко
мітету Комуністичної партії 
Радянського Союзу, Генера
лісимуса Радянського Союзу 
йосифа Віссаріоновича 

Сталіна.
Перше слово надається Го

лові Ради Міністрів СРСР і 
Секретарю Центрального Ко
мітету Комуністичної партії 
Радянського Союзу товари
шеві Георгію Максиміліано- 
вичу Маленкову.

Промова тов. Г. М. Маленкова
Дорогі співвітчизники, то

вариші, друзі!
Дорогі зарубіжні брати!
Наша партія, радянський 

народ, все людство зазнали 
найтяжчої, неповоротної 
втрати. Скінчив свій славний 
життєвий шлях наш учитель 
і вождь, найвеличніший ге
ній людства йосиф Віссаріо- 
иович Сталін.

В ці тяжкі дні глибоку 
скорботу радянського народу 
поділяє все передове і про
гресивне людство. Ім’я 
Сталіна безмірно дороге ра
дянським людям, найширшим 
народним масам в усіх час
тинах світу. Неосяжною є 
велич і значення діяльності 
товариша Сталіна для радян
ського народу і для трудя
щих усіх країн. Діла Сталіна 
житимуть у віках, і вдячні 
нащадки так само, як і ми з 
вами, славитимуть ім’я 
Сталіна.

Товариш Сталін віддав 
своє життя справі визволен
ня робітничого класу і всіх 
трудящих від гніту і кабали 
експлуататорів, справі вря
тування людства від вини
щувальних воєн, справі бо
ротьби за вільне і щасливе 
життя на землі для трудового 
народу.

Товариш Сталін, великий 
мислитель нашої епохи, твор
чо розвинув у нових історич
них умовах вчення марксиз
му - ленінізму. Ім’я Сталіна 
справедливо стоїть поряд з 
іменами найвидатніших лю
дей в усій історії людства — 
Маркса — Енгельса — 

Леніна.
Наша партія слідує вели

кому вченню марксизму - 
ленінізму, яке дає партії і 
народові непереможну силу, 
вміння прокладати нові шля
хи в історію.

Ленін і Сталін протягом 
довгих років вели в тяжких 
умовах підпілля боротьбу за 
визволення народів Росії від 
іга самодержавства, від гніту 
поміщиків і капіталістів. На 
чолі з Леніним і Сталіним (Закінчення на 2-Ій стор.).

В Колонному залі Будинку Спілок 6 березня 1953 року. Керівники партії і уряду 
біля труни товариша Й. В. Сталіна.

радянський народ здійснив 
найбільший поворот в історії 
людства, поклав край ладові 
капіталізму в нашій країні і 
вийшов на новий шлях — 
шлях соціалізму.

Продовжуючи справу 
Леніна і безустанно розвива
ючи ленінське вчення, іцо 
освітлює партії і Радянській 
державі шлях вперед, това
риш Сталін привів нашу кра
їну до всесвітньоісторичної 
перемоги соціалізму, що за
безпечило вперше за багато 
тисячоліть існування людсь
кого суспільства знищення 
експлуатації людини люди
ною.

Ленін і Сталін заснували 
першу в світі державу ро
бітників і селян, нашу Ра
дянську державу. Невтомно 
працював товариш Сталін 
над зміцненням Радянської 
держави. Міцність і могут
ність нашої держави є най
важливішою умовою успіш
ної побудови комунізму в на
шій країні.

Наш священний обов’язок 
полягає в тому, щоб і далі 
невтомно і всесторонньо 
зміцнювати нашу велику со
ціалістичну державу, оплот 
миру і безпеки народів.

З ім’ям товариша Сталіна 
зв'язано вирішення одного з 
найбільш складних питань в 
історії розвитку суспільства 
— національного питання. 
Найвидатніший теоретик на
ціонального питання товариш 
Сталін забезпечив вперше в 
історії, в масштабі величезної 
багатонаціональної держави, 
ліквідацію вікового націо
нального розбрату. Під ке
рівництвом товариша Сталіна 
наша партія добилася подо
лання економічної і куль
турної відсталості раніше 
пригноблюваних народів, 
згуртувала в єдину братерсь
ку сім’ю всі нації Радянсько
го Союзу і викувала дружбу 
народів.

Наш священний обов’язок 
полягає в тому, щоб забезпе
чити дальше зміцнення єд

ності і дружби народів ра
дянської країни, зміцнення 
радянської багатонаціональ
ної держави. При дружбі на
родів нашої країни нам не 
страшні ніякі ні внутрішні, 
ні зовнішні вороги.

Під безпосереднім керів- 
| ництвом товариша Сталіна 

створювалась, зростала і міц
ніла Радянська Армія. Ук
ріплення обороноздатності 
країни і зміцнення радянсь
ких Збройних Сил були пред
метом безустанного піклуван
ня товариша Сталіна. На чо
лі з своїм великим полковод
цем — Генералісимусом 
Сталіним Радянська Армія 
здобула історичну перемогу 
в другій світовій війні і вря
тувала народи Європи і Азії 
від загрози фашистського 
рабства.

Наш священний обов’язок 
полягає в тому, щоб всемірно 

І зміцнювати могутні радянсь- 
! ні Збройні Сили. Ми повинні 
і тримати їх у стані бойової 
| готовності для нищівної від- 
[ січі будь-якому нападові во

рога.
В результаті безустанних 

І трудів товариша Сталіна, за 
розробленими ним планами, 
наша партія перетворила ра- 

‘ піше відсталу країну в мо
гутню індустріально - кол
госпну державу, створила но
вий економічний лад, який 
не знає криз і безробіття.

Наш священний обов’язок 
і полягає в тому, щоб забезпе- 
| чити дальший розквіт соціа- 
I лістичної Батьківщини. Ми 

повинні всемірно розвивати 
соціалістичну промисловість, 
оплот могутності і міцності 

І нашої країни. Ми повинні 
всемірно зміцнювати кол
госпний лад, добиватися даль
шого піднесення і процвітан
ня всіх колгоспів радянської 
країни, зміцнювати союз ро
бітничого класу і колгоспного 
селянства.

В галузі внутрішньої по
літики наша головна турбота
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Похорон Йосифа Віссаріоновича Сталіна
Закінчення промови тов. Г. М. Маленкова
полягає в тому, щоб неухиль
но добиватися дальшого по
ліпшення матеріального доб
робуту робітників, колгосп
ників, інтелігенції, всіх ра
дянських людей. Законом 
для нашої партії і уряду є 
обов’язок неослабно піклу
ватися про благо народу, про 
максимальне задоволення 
його матеріальних і культур
них потреб.

Ленін і Сталін створили і 
загартували нашу партію, 
як велику перетворюючу си
лу суспільства. Товариш 
Сталін все своє життя вчив 
того, що немає нічого вище 
звання члена Комуністичної 
партії. В упертій боротьбі з 
ворогами товариш Сталін від
стояв єдність, монолітність і 
згуртованість рядів нашої 
партії.

Наш священний обов’язок 
полягає 'в тому, щоб і далі 
зміцнювати велику Комуніс
тичну партію. Сила і непере
можність нашої партії в єд
ності і згуртованості її рядів, 
в єдності волі і дії, в умінні 
членів партії злити свою 
волю з волею і бажаннями 
партії. Сила і непереможність 
нашої партії — в нерозрив
ному зв’язку з народними 
масами. Основа єдності пар
тії і народу — незмінне слу
жіння партії інтересам наро
ду. Ми повинні як зіницю ока 
берегти єдність партії, ще 
більше зміцнювати нерозрив
ні зв’язки партії з народом, 
виховувати комуністів і всіх 
трудящих в дусі високої по
літичної пильності, в. дусі 
непримиренності і твердості 
в боротьбі з внутрішніми і 
зовнішніми ворогами.

Під проводом Великого 
Сталіна створений могутній 
табір миру, демократії і соці
алізму. В цьому таборі в тіс
ному братерському єднанні 
йдуть вперед разом з радян
ським народом великий ки
тайський народ, братні на
роди Польщі, Чехословаччи- 
ни, Болгарії, Угорщини, Ру
мунії, Албанії, Німецької Де
мократичної Республіки, 
Монгольської Народної Рес
публіки. В упертій боротьбі 
відстоює незалежність своєї 
Батьківщини героїчний ко
рейський народ. Мужньо бо
реться за свободу і націо-

Дорогі товариші, друзі!

Важко виразити словами 
почуття великої скорботи, 
яке переживають у ці дні 
наша партія і народи нашої 
країни, все прогресивне люд
ство.

Нестало Сталіна — вели
кого соратника і геніального 
продовжувача справи Леніна. 
Пішла від нас людина, най
більш близька і рідна всім 
радянським людям, мільйо
нам трудящих усього світу.

Все життя і діяльність 
великого Сталіна є запалю
ючим прикладом вірності 
ленінізмові, прикладом само
відданого служіння робітни
чому класові і всьому, трудо- 

нальну незалежність народ 
В’єтнаму.

Наш священний обов’язок 
полягає в тому, щоб берегти 
і зміцнювати найбільше за
воювання народів — табір 
миру, демократії і соціаліз
му, кріпити узи дружби і со
лідарності народів країн де
мократичного табору. Ми по
винні всемірно зміцнювати 
вічну, нерушиму братерську 
дружбу Радянського Союзу з 
великим китайським наро
дом, з трудящими всіх країн 
народної демократії.

Народи всіх країн знають 
товариша Сталіна як велико
го прапороносця миру. Вели
чезні зусилля свого генія 
спрямовував товариш Сталін 
до того, щоб відстояти справу 
миру для народів усіх країн. 
Зовнішня політика Радянсь
кої держави— політика миру 
і дружби між народами є ви
рішальною перешкодою до 
розв’язування нової війни 1 
відповідає кровним інтересам 
усіх народів. Радянський Со
юз незмінно виступав і вис
тупає на захист справи миру, 
бо його інтереси невіддільні 
від справи миру в усьому сві
ті. Радянський Союз прово
див і проводить послідовну 
політику збереження і зміц
нення миру, політику бо
ротьби проти підготовки і 
розв’язування нової війни, 
політику міжнародного спів
робітництва і розвитку діло
вих зв’язків з усіма країна
ми, політику, яка виходить 
з ленінсько - сталінського по
ложення про можливість три
валого співіснування і мир
ного змагання двох різних 
систем — капіталістичної і 
соціалістичної.

Великий Сталін виховував 
нас в дусі безмежно віддано
го служіння інтересам наро
ду. Ми вірні слуги народу, а 
народ хоче миру, ненавидить 
війну. Хай буде священним 
для всіх нас бажання народу 
не допустити пролиття крові 
мільйонів людей і забезпечи
ти мирне будівництво щасли
вого ЖИТТЯІ

В галузі зовнішньої полі
тики наша головна турбота 
полягає в тому, щоб не до
пустити нової війни, жити в 
мирі з усіма країнами. Кому- 

Промова тов. Л. П.
вому народові, справі визво
лення трудящих від гніту і 
експлуатації.

Великий Ленін заснував 
нашу партію, привів її до пе
ремоги пролетарської рево
люції.

Разом з Великим Леніним 
його геніальний соратник 
Сталін зміцнював більшо
вицьку партію і створював 
першу в світі соціалістичну 
державу.

Після смерті Леніна Сталін 
майже тридцять років вів 
нашу партію і країну по 
ленінському шляху. Сталін 
відстояв ленінізм від числен
них ворогів, розвинув і зба
гатив учення Леніна в нових 
історичних умовах. Мудре ке- 

ністична партія Радянського 
Союзу, Радянський Уряд 
вважають, що найбільш пра
вильною. необхідною і спра
ведливою зовнішньою полі
тикою є політика миру між 
всіма народами, яка грунтує
ться на взаємному довір’ї, є 
дійовою, спирається на фак
ти і підтверджується факта
ми. Уряди повинні вірно слу
жити своїм народам, а народи 
прагнуть миру, проклинають 
війну. Злочинними будуть ті 
уряди, які захочуть обманути 
народи, підуть проти священ
ного бажання народів зберег
ти мир і не допустити нової 
кривавої бойні. Комуністич
на партія, Радянський Уряд 
стоять на тому, що політика 
миру між народами є єдино 
правильною політикою, яка 
відповідає життєвим інтере
сам всіх народів.

Товариші! Ухід із життя 
нашого вождя і вчителя вели
кого Сталіна покладає на всіх 
радянських людей обов’язок 
множити свої зусилля в 
здійсненні грандіозних зав
дань, що стоять перед радян
ським народом, збільшувати 
свій вклад в загальну справу 
будівництва комуністичного 
суспільства, зміцнення мо
гутності і обороноздатності 
нашої соціалістичної Бать
ківщини.

Трудящі Радянського Со
юзу бачать і знають, що на
ша могутня Батьківщина іде 
до нових успіхів. У нас є все 
необхідне для побудови пов
ного комуністичного суспіль
ства.

З твердою вірою в свої 
невичерпні сили і можливос
ті радянський народ творить 
велику справу будівництва 
комунізму. В світі немає та
ких сил, які могли б зупини
ти поступальний рух радян
ського суспільства до кому
нізму!

Прощай, наш учитель і 
вождь, наш дорогий друг, 
рідний товариш Сталін!

Вперед по шляху до пов
ного торжества великої спра
ви Леніна — Сталіна!

Потім слово надається пер
шому заступникові Голови 
Ради Міністрів СРСР това
ришеві Лаврентію Павловичу 
Берія.

Берія
рівництво Великого Сталіна 
забезпечило нашому народо
ві побудову соціалізму в 
СРСР і всесвітньоісторичну 
перемогу Радянського Союзу 
у Великій Вітчизняній війні. 
Великий зодчий комунізму, 
геніальний вождь, наш рід
ний Сталін озброїв нашу пар
тію 1 народ величною програ
мою будівництва комунізму.

Товариші! Невтолимий 
біль у наших серцях, неймо
вірно тяжка втрата, але й 
під цим тягарем не зігнеть
ся сталева воля Комуністич
ної партії, не похитнеться її 
єдність і тверда рішимість у 
боротьбі за комунізм.

Наша партія, озброєна ре
волюційною теорією Маркса 

— Енгельса — Леніна — 
Сталіна, умудрена півстоліт
нім досвідом боротьби за ін
тереси робітничого класу і 
всіх трудящих, знає як вести 
справу, щоб забезпечити по
будову комуністичного сус
пільства.

■ Центральний Комітет на
шої партії і Радянський Уряд 
в справі керівництва країною 
пройшли велику школу 
Леніна і Сталіна.

У вогні громадянської вій
ни й інтервенції, в тяжкі ро
ки боротьби з розрухою і го
лодом. в боротьбі за індустрі
алізацію країни і колективі
зацію сільського господарс
тва, в тяжкі роки Великої 
Вітчизняної війни, коли ви
рішувалася доля нашої 
Батьківщини і доля всього 
людства, Центральний Комі
тет партії і Радянський Уряд, 
очолюючи і спрямовуючи ге
роїчну боротьбу радянського 
народу, набули величезного 
досвіду керівництва партією 
і країною.

Тому народи Радянського 
Союзу можуть і далі з пов- 
ною впевненістю покластися 
на Комуністичну партію, її 
Центральний Комітет і на 
свій Радянський Уряд.

Вороги Радянської держа
ви розраховують, що тяжка 
втрата, якої ми зазнали, при
веде до розброду і розгубле
ності в наших рядах.

Але марні їх розрахунки: 
їх чекає жорстоке розчару
вання.

Хто не сліпий, той бачить, 
що наша партія в тяжкі для 
неї дні ще тісніше змикає 
свої ряди, що вона єдина і 
непохитна.

Хто не сліпий, той бачить, 
що в ці скорботні дні всі на
роди Радянського Союзу в 
братерському єднанні з вели
ким російським народом ще 
тісніше згуртувалися навко
ло Радянського Уряду і Цен
трального Комітету Комуніс
тичної партії.

Радянський народ одно
стайно підтримує як внут
рішню, так і зовнішню полі
тику Радянської держави.

Наша внутрішня політика 
грунтується на нерушимому 
союзі робітничого класу і 
колгоспного селянства, на 
братерській дружбі між на
родами нашої країни, на 
міцному об’єднанні всіх ра
дянських національних рес
публік у системі єдиної вели
кої багатонаціональної дер
жави— Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік. 
Ця політика спрямована на 
дальше зміцнення економіч
ної і військової могутності 
нашої держави, на дальший 
розвиток народного господар
ства і максимальне задово
лення зростаючих матеріаль
них і культурних потреб усьо
го радянського суспільства.

Робітники, колгоспне се
лянство, інтелігенція нашої 
країни можуть працювати 
спокійно і впевнено, знаючи, 
що Радянський Уряд дбай
ливо і безустанно охороняти
ме їх права, записані в 
Сталінській Конституції.

Наша зовнішня політика 
ясна і зрозуміла. З перших 
днів Радянської влади Ленін 
визначив зовнішню політику 

Радянської держави, як по
літику миру.

Цю політику миру неухиль
но здійснював великий про
довжувач справи Леніна наш 
мудрий вождь Сталін.

І далі зовнішньою політи
кою Радянського Уряду буде 
ленінсько - сталінська полі
тика збереження і зміцнення 
миру, боротьби проти підго
товки і розв’язування нової 
війни, політика міжнародного 
співробітництва і розвитку 
ділових зв’язків з усіма краї
нами на основі взаємності.

Радянський Уряд ще біль
ше зміцнюватиме братерсь
кий союз і дружбу, співро- 
бітництво в спільній боротьбі 
за справу миру в усьому сві
ті, широке економічне і куль
турне співробітництво з ве
ликою Китайською Народною 
Республікою, з усіма країна
ми народної демократії і Ні
мецькою Демократичною 
Республікою.

Наші брати і друзі за ру
бежем можуть бути впевнені, 
що Комуністична партія і на
роди Радянського Союзу вір
ні прапорові пролетарського 
інтернаціоналізму, прапорові 
Леніна — Сталіна, і далі 
зміцнюватимуть і розвивати
муть дружні зв’язки з тру
дящими капіталістичних і 
колоніальних країн, які бо
рються за справу миру, демо
кратії і соціалізму.

Глибокі почуття дружби 
з'єднують наш народ з геро
їчним корейським народом, 
який бореться за свою неза
лежність.

Наші великі вожді Ленін 
і Сталін вчили нас безустан
но підвищувати і відточувати 
пильність 
підступів 
держави.

Тепер 
посилити свою пиль-

партії і народу до 
ворогів Радянської

ми повинні ще
більше 
ність.

Хай 
вороги 
зможуть застати 
нацька.

Для захисту радянської 
Батьківщини наші доблесні 
Збройні Сили оснащені всі
ма видами сучасної зброї. 
Наші солдати і матроси, офі
цери і генерали, 
досвідом Великої 
ної війни, зуміють 
зустріти будь-якого агресора, 
що насмілиться напасти на 
нашу країну.

Сила 1 незламність нашої 

ніхто не думає, що 
Радянської держави 

нас зне-

збагачені 
Вітчизня- 
належно

держави полягає не тільки в 
тому, що вона має загартова
ну в боях, овіяну славою ар
мію.

Могутність Радянської 
держави полягає в єдності 
радянського народу, в його 
довір’ї до Комуністичної 
партії — провідної сили ра
дянського суспільства, в до
вір’ї народу до свого Радян
ського Уряду. Комуністична 
партія 1 Радянський Уряд 
високо цінять це довір’я на
роду.

Радянський народ з одно
стайним схваленням зустрів 
Постанову Центрального Ко
мітету нашої партії, Ради Мі
ністрів і Президії Верховної 
Ради СРСР про проведення 
надзвичайно важливих рі-

(Закінчення на 3-ій сторінці).
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Похорон Иосифа Віссаріоновича Сталіна
Закінчення промови Л. П. Берія

:.е!іь, спрямованих на забез- 
. ечення безперебійного і пра- 
■ Рівного керівництва всім 
ниттям країни.

Одним з цих важливих рі
шень є призначення на пост 
Голови Ради Міністрів Сою
зу РСР талановитого учня 
Леніна і вірного соратника 
Сталіна Георгія Максиміліа- 
новича Маленкова.

Рішення, прийняті найви
щими партійними і держав
ними органами нашої країни, 
є яскравим виразом повної 
єдності і згуртованості в ке
рівництві партією і держа
вою.

Ця єдність і згуртованість 
в керівництві країною є за
порукою успішного проведен
ня в життя внутрішньої і зов
нішньої політики, роками ви

Промова тов. В. М. Молотова
Дорогі товариші і друзі!

В ці дні ми всі переживає
мо тяжке горе — кончину 
йосифа Віссаріоновича 

Сталіна, утрату великого 
вождя і разом з тим близь
кої, рідної, безмірно дорогої 
людини. І ми, його старі і 
близькі друзі, і мільйони- 
мільйопи радянських людей, 
як і трудящі в усіх країнах, 
в усьому світі, прощаються 
сьогодні з товаришем 
Сталіним, якого ми всі так 
любили і який завжди жи
тиме в наших серцях.

Товариш Сталін називав 
себе учнем Леніна, разом з 
яким він створював і побуду
вав нашу велику Комуніс
тичну партію, разом з яким 
він керував революційною 
боротьбою народу проти ца
ризму і капіталізму, за по
валення гніту поміщиків і 
капіталістів у нашій країні, 
разом з яким він створював 
і побудував нашу Радянську 
соціалістичну державу, разом 
з яким він заклав основи для 
зростаючого на наших очах 
братерського співробітниц
тва і об’єднання великих і 
малих народів. Сталін — 
великий продовжувач вели
кої справи Леніна.

Під керівництвом Кому
ністичної партії на чолі з 
товаришем Сталіним, радян
ський народ побудував соці
алізм у нашій країні і роз
горнув здійснення великої 
програми неухильного підне
сення матеріального добро
буту і культурного рівня ра
дянського народу; здобув 
всесвітньоісторичну перемогу 
над фашизмом в другій світо
вій війні і тим рішуче осла
бив сили зовнішніх ворогів 
СРСР; вивів Радянський Со
юз із становища міжнародної 
ізоляції, забезпечивши утво
рення непереможного табору 
миролюбних держав з насе
ленням у 800 мільйонів чо
ловік; відкрив для нашої кра
їни світлі перспективи побу
дови комуністичного суспіль
ства, яке грунтуватиметься 
на вільній праці, па справж
ній рівності 1 братерстві 
людей. 

робленої нашою партією і 
Урядом, під керівництвом 
Леніна і Сталіна.

Сталін, так само як і 
Ленін, залишив нашій партії 
і країні велику спадщину, 
яку треба берегти, як зіни
цю ока, і безустанно її умно
жати.

Великий Сталін виховав і 
згуртував навколо себе ко
горту випробуваних у боях 
керівників, які оволоділи 
ленінсько - сталінською май
стерністю керівництва, на 
плечі яких лягла історична 
відповідальність довести до 
переможного кінця велику 
справу, почату Леніним 
і успішно продовжувану 
Сталіним.

Народи нашої країни мо
жуть бути впевнені в тому.

Ми по праву можемо гор
дитись тим, що останні трид
цять років жили 1 працювали 
під керівництвом товариша 
Сталіна. Ми виховані 
Леніним і Сталіним. Ми — 
учні Леніна 1 Сталіна. 1 ми 

і завжди будемо пам’ятати те, 
чого до останніх днів учив 

і нас Сталін, бо ми хочемо бу
ти вірними і гідними учнями 
і послідовниками Леніна, 
вірними і гідними учнями і 
послідовниками Сталіна.

Все життя товариша 
Сталіна, осяяне сонячним 
світлом великих Ідей нат
хненного народного борця за 
комунізм, живий і життє- 
стверджуючий приклад для 
нас.

Сталін вийшов з народу, 
завжди відчував свій кров
ний зв’язок з народом, з ро
бітничим класом 1 трудовим 
селянством, віддавав усі свої 
могутні сили, весь свій вели
кий геній народові. Своїм 
світлим розумом Сталін, бу
дучи ще юнаком, побачив і 
глибоко зрозумів, що в наш 
час народ може знайти свою 
дорогу до щасливого життя 
тільки на шляхах боротьби 
за комунізм. Це і визначило 
його життєвий шлях. Сталін 
присвятив себе, все своє жит
тя без останку, боротьбі за 
комунізм, самовідданій бо
ротьбі за щастя трудящих, 
за щастя народу.

Сталін завжди вмів поєд
нати повсякденну нелегку ді
яльність комуніста - револю
ціонера в робітничих масах з 
глибоким вивченням теорії 
марксизму.

Таким він був в молоді ро
ки в Тбілісі, в Баку. Таким 
він був в бурхливі роки ро
сійської’ революції і в тяжкі 
роки царської реакції, коли 
він був міцно зв’язаний з* ро
бітниками Петербурга, по
стійно перебуваючи під гра
дом репресій, зазнаючи пе
реслідувань у тюрмах і на 

.засланнях.
Виняткові таланти товари

ша Сталіна, як незрівняного 
організатора нашої партії і 
Радянської держави і гені
ального теоретика марксиз

що комуністична партія і 
Уряд Радянського Союзу не 
пошкодують своїх сил і сво
го життя для того, щоб збе
рігати сталеву єдність рядів 
партії 1 її керівництва, зміц
нювати нерушиму дружбу на
родів Радянського Союзу, 
зміцнювати могутність Ра
дянської держави, незмінно 
зберігати вірність ідеям 
марксизму - ленінізму і, слі
дуючи заповітам Леніна і 
Сталіна, привести країну со
ціалізму до комунізму.

Вічна слава нашому люби
мому, дорогому вождю і 
вчителю — Великому Сталіну!

Слово надається першому 
заступникові Голови Ради 
Міністрів СРСР товаришеві 
Вячеславу Михайловичу Мо- 

I лотову.

му - ленінізму, розгорнулись 
повністю в роки революції і 
будівництва соціалізму.

За ці роки наша партія 
виросла, піднялась і пере
творилась у велику керівну 
силу соціалістичної револю
ції в нашій країні і набула 
значення провідної сили в 
усьому міжнародному робіт
ничому русі. За ці роки Ра
дянська багатонаціональна 
держава, яка стала зраз
ком практичного здійснення 
дружби і братерського спів
робітництва народів — за ці 
роки наша держава, спираю
чись на робітничий клас і 
колгоспне селянство, зміцні
ла. як держава перемігшого 
соціалізму, і стала на шлях 
створення комуністичного 
суспільства. Гігантська роль 
у керівництві всією цією 
справою, всім розвитком сил 
нашої партії і Радянської 

і держави, належить товари
шеві Сталіну.

Сталін не тільки здійсшо- 
і вав усі ці роки повсякденне 

керівництво соціалістичним 
будівництвом в СРСР. Він 
постійно працював над тео
ретичними проблемами будів
ництва комунізму в нашій 
країні і над проблемами між
народного розвитку в ціло
му, освітлюючи світлом нау
ки марксизму - ленінізму 
шляхи дальшого розвитку 
СРСР, закони розвитку соці
алізму і капіталізму в сучас
них умовах. Він озброїв на
шу партію і весь радянський 
народ новими найважливіши
ми відкриттями марксистсь
ко - ленінської науки, які на
багато років освітлюють наш 
рух вперед, до перемоги ко
мунізму.

Сталін безпосередньо ке
рував створенням 1 організа
цією сил Червоної Армії і її 
славними бойовими ділами 
на найбільш вирішальних 
фронтах в роки громадянсь
кої війни. Сталін, як Верхов
ний Головнокомандуючий в 
роки Великої Вітчизняної 
війни, привів нашу країну до 
перемоги над’фашизмом, яка 
докорінно змінила станови
ще в Європі і в Азії.

Бути вірними і гідними по
слідовниками Сталіна, — 

значить, завжди пам’ятати і 
неухильно дбати про зміц
нення Радянської Армії і 
Військово - Морського Фло
ту, забезпечуючи належну 
готовність радянських Зброй
них Сил на випадок будь- 
якої вилазки агресора проти 
нашої країни. Бути вірними 
і гідними послідовниками 
Сталіна. — значить, також 
проявляти належну пильність 
і твердість у боротьбі проти 
всіх і всяких підступів наших 
ворогів, агентів імперіаліс
тичних агресивних держав.

Наша Радянська держава 
не має ніяких агресивних ці
лей і з свого бокуг не допус
кає втручання в справи ін
ших держав. Наша зовнішня 
політика, що відома в усьо
му світі, як сталінська ми
ролюбна зовнішня політика, 
є політикою захисту миру 
між народами, є непохитною 
політикою збереження і зміц
нення миру, боротьби проти 
підготовки і розв’язування 
нової війни, політикою між
народного співробітництва і 
розвитку ділових зв’язків з 
усіма країнами, які самі та
кож прагнуть до цього. Та
ка зовнішня політика відпо
відає корінним інтересам ра- 

, дянського народу і разом з 
І тим інтересам усіх інших 
І миролюбних народів.

В нашій країні здійснене 
на радянській основі створен
ня такої багатонаціональної 
держави, яка щодо своєї міц
ності, неухильного зростання 
матеріальної могутності і під
несення культури народів, не 
має собі прикладу в історії. 
В усій цій справі і, насампе
ред. у справі розвитку нових 
дружніх відносин між наро
дами Нашої країни, товари
шеві Сталіну належить особ
лива, винятково висока роль. 
При цьому Сталін не тільки 
керував розвитком нашої ба
гатонаціональної Радянської 
держави протягом багатьох 
років, але й теоретично вис
вітлив найважливіші сучасні 
проблеми національного і ко
лоніального питання, спри
явши і тут розвиткові науко
вих основ марксизму-ленініз
му.

В нинішніх умовах все це 
має особливо важливе зна
чення, особливо в зв’язку з 
утворенням держав народної 

' демократії і зростанням наці
онально-визвольного руху в 
колоніях і залежних країнах. 
Вірні принципам пролетарсь- 

! кого інтернаціоналізму, наро- 
I ди СРСР розвивають і неу

хильно зміцнюють братерсь
ку дружбу і співробітництво 
з великим китайським наро
дом, з трудящими всіх країн 
народної демократії, дружні 
зв’язки з трудящими капіта
лістичних і колоніальних 
країн, які борються за спра
ву миру, демократії і соціа
лізму.

Дорогі товариші, друзі!
В ці тяжкі дні ми всі особ

ливо добре бачимо і постійно 
відчуваємо, якою могутньою, 
непорушною і вірною опорою 
радянського народу є наша 
Комуністична партія, її ста
лева єдність, її нерозривні 
зв’язки з масами трудящих. 
Наша партія, слідуючи запо
вітам великого Сталіна, дає 

нам ясний напрям дальшої 
боротьби за велику справу 
побудови комунізму в нашій 
країні. Ми повинні ще тіс- 

1 піше, ще міцніше згуртува
тися навколо Центрального 
Комітету нашої партії, нав
коло Радянського Уряду.

Безсмертне ім’я Сталіна 
завжди житиме в наших сер
цях, в серцях радянського 
народу і всього прогресивно
го людства. Слава про його 
великі діла на користь і 
щастя нашого народу і тру
дящих всього світу житиме 
у віках!

Хай живе велике, всепере- 
магаюче вчення Маркса — 
— Енгельса — Леніна — 
Сталіна!

Хай живе наша могутня 
соціалістична Батьківщина, 
наш героїчний радянський 
народ!

Хай живе велика Комуніс
тична партія Радянського 
Союзу!

11 година 54 хвилини. 
Тов. М. С. Хрущов оголошує 
траурний мітинг, присвяче
ний пам’яті Голови Ради Мі
ністрів СРСР і Секретаря 
Центрального Комітету Ко
муністичної партії Радян
ського Союзу Генераліси
муса Йосифа Віссаріоно
вича Сталіна, закритим.

Керівники Комуністичної 
і партії Радянського Союзу і 

Радянського Уряду, керівни
ки зарубіжних братніх кому- 

I містичних і робітничих пар
тій сходять з трибуни Мавзо
лею. Товариші Г. М. Мален- 
ков, Л. II. Берія, В. М. Мо- 
лотов, К. Є. Ворошилов, 
М. С. Хрущов, М. О. Булга- 
нін, Л. М. Каганович, А. І. 
Мікояй піднімають труну і 
повільно несуть її в Мавзо
лей, над входом в який на- 
чертані такі два безмірно до
рогих безсмертних імені:

ЛЕНІН 
СТАЛІН

Гримлять тридцять залпів 
артилерійського салюту... Го
динник на Спаській башті 
Кремля б’є дванадцять раз. 
Над Москвою, над усією ра
дянською країною протягом 
трьох хвилин протяжно гу
дуть гудки фабрик, заводів, 
паровозів, пароплавів... Бать
ківщина салютує великому 
батькові і вчителю народів. 
Всюди, від берегів Балтики 
до Курільського пасма, на 
всій радянській землі, на 
п’ять хвилин припинили ро
боту всі підприємства, завмер 
рух поїздів, зупинилися па
роплави, автомобілі... Країна 
глибоко сумує про велику 
втрату. Але ім’я Сталіна, 
справа Сталіна — безсмерт
ні. Сталін вічно житиме в 
серці народу, в його діяннях 
в ім’я комунізму.

Траурна мелодія зміняєть
ся величаво урочистими зву
ками Державного Гімну Ра
дянського Союзу.

Керівники партії і уряду 
знову піднімаються на три
буну Мавзолею. Перед Мав
золеєм, карбуючи крок, про
ходять війська, високо в не
бі чітким строєм пролітають 

І літаки. Віддаються останні 
військові почесті великому 
вождю і полководцю йосифу 
Віссаріоновичу Сталіну.

(ТАРС).
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| Йосиф Віссаріонович СТАЛІН 1
Велика скорбота прогресивного людства

КИТАЙСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА РУМУНІ я
ШАНХАЙ, 6. (ТАРС). 

Великою скорботою охопле
ний китайський народ. Як 
тяжке горе сприйняли тру
дящі Шанхая повідомлення 
про смерть найкращого дру
га китайського народу, вож
дя і вчителя всього прогре
сивного людства Иосифа Віс
саріоновича Сталіна. При
спущені прапори, жителі 
міста наділи траурні пов’яз
ки.

Сьогодні генеральне кон
сульство СРСР у Шанхаї 
відвідали представники Схід
но - Китайського бюро Цен
трального Комітету Комуніс
тичної партії Китаю, керів
ники міського народного 
уряду, представники громад

ПРАГА, 6. (ТАРС). Вели
ке горе, яке спіткало Кому
ністичну партію Радянського 
Союзу, радянський народ і 
все прогресивне людство, 
тяжко переживає,народ Чехо
словаччини.

Трудящі Чехословаччини 
глибоко сумують про кончи
ну Иосифа Віссаріоновича 
Сталіна.

Газета «Руде право» та 
інші центральні газети вміс
тили портрети Иосифа Вісса
ріоновича Сталіна, звернення 
Центрального Комітету Ко
муністичної партії Радянсь
кого Союзу, Ради Міністрів 
Союзу РСР і Президії Вер
ховної Ради СРСР, медичний

ВАРШАВА. 6. (ТАРС). 
Центральний Комітет Поль
ської об’єднаної робітничої 
партії, Рада міністрів Поль
ської Народної Республіки і 
Державна рада Польської 
Народної Республіки у своє
му зверненні до польського 
народу заявляють:

Все прогресивне людство 
з найглибшою скорботою 
сприйняло тяжку звістку про 
кончину найвидатнішої лю
дини нашого часу — йосифа 
Сталіна.

Разом з народами Радян
ського Союзу особливо гли
боко і з почуттям великої 
скорботи переживає цю тяж
ку втрату польський народ, 
який своїм визволенням від 
жорстокого гітлерівського 
іга, своїм відродженням, по
верненням давніх польських

СОФІЯ, 6. (ТАРС). Сьо
годні під головуванням то
вариша Вилко Червенкова 
відбулось траурне засідання 
Центрального Комітету Бол
гарської комуністичної пар
тії, Ради міністрів Болгарії, 
Президії Народних зборів і 
Національної ради Вітчизня
ного фронту. 

ських організацій і трудя
щих Східного Китаю і Шан
хая.

ПЕКІН, 7. (ТАРС). Як пе
редає агентство Сіньхуа, го
лова Мао Цзе-дун відвідав 
учора радянське посольство, 
щоб висловити співчуття в 
зв’язку з кончиною Голови 
Ради Міністрів СРСР і Сек
ретаря Центрального Коміте
ту Комуністичної партії Ра
дянського Союзу Генераліси
муса й. В. Сталіна.

Мао Цзе-дун просив посла 
О. С. Панюшкіна переслати 
в Москву його глибоке спів
чуття 1 висловити незмірну 
повагу китайського народу, 
Комуністичної партії Китаю 
і китайського уряду до това

ЧЕХОСЛОВАЧЧИНА
висновок про хворобу і 
смерть Н. В. Сталіна.

Звістка про смерть това
риша И. В. Сталіна вмить 
облетіла всю країну. На за
водах, фабриках, на шахтах, 
в єдиних сільськогосподар
ських кооперативах прохо
дять траурні мітинги.

Сьогодні відбулось об’єд
нане надзвичайне засідання 
Президії Центрального Ко
мітету Комуністичної партії 
Чехословаччини і уряду Че
хословацької Республіки. На 
засіданні з промовою, при
свяченою пам’яті йосифа 
Віссаріоновича Сталіна, вис
тупив голова Комуністичної 
партії Чехословаччини прези

ПОЛЬЩА
земель, зміцненням своєї 
незалежності зобов'язаний 
товаришеві Йосифу Сталіну.

Трудящі Польщі знають, 
що історичні соціальні пере
творення, визволення від яр
ма поміщиків і капіталістів, 
завоювання влади трудящи
ми і зміцнення народної дер
жави, величезні досягнення в 
будівництві нового життя 
нерозривно зв’язані з бра
терською допомогою радян
ських народів, з сердечним 
батьківським піклуванням 
вождя і геніального вчителя 
трудящих мас усього світу 
— великого друга нашого 
народу йосифа Сталіна.

Втілюючи в життя його 
вчення, безустанно зміцнюй
те згуртованість, силу 1 єд-

БОЛГАРІЯ
Засідання прийняло звер

нення до болгарського на
роду. Прийнято постанову 
про оголошення всенародного 
трауру в зв’язку із смертю 
Иосифа Віссаріоновича 

Сталіна.
Після засідання члени ЦК 

БКП, члени Ради міністрів, 
Президії Народних зборів і 

риша й. В. Сталіна — вели
кого вождя трудящих усіх 
країн 1 найлюбимішого друга 
і вчителя народу Китаю.

Мао Цзе-дуна супроводили 
товариші Чжу Де, Чжоу Ень- 
лай та інші керівники Кому
ністичної партії і уряду Ки
таю.

ПЕКІН, 7. (ТАРС). Агент
ство Сіньхуа передало наказ 
Центрального народного уря
ду в зв’язку з кончиною Го
лови Ради Міністрів СРСР і 
Секретаря Центрального Ко
мітету Комуністичної партії 
Радянського Союзу йосифа 
Віссаріоновича Сталіна.

Наказом, який підписаний 
Мао Цзе-дуном, по всій кра
їні з 7 по 9 березня оголо
шений траур.

дент республіки Елемент 
Готвальд.

Було прийнято рішення 
і послати в зв’язку із смертю 

Йосифа Віссаріоновича 
Сталіна телеграму співчуття 
Центральному Комітетові Ко
муністичної партії Радянсь
кого Союзу, Раді Міністрів 
Союзу РСР і Президії Вер
ховної Ради СРСР.

На засіданні був прийня
тий також текст звернення до 
членів партії і до всіх тру
дящих республіки. Прийнята 
постанова про оголошення 
в пам'ять йосифа Віссаріоно
вича Сталіна національного 
трауру по всій країні.

ність нашого народу в бо
ротьбі за мир і соціалізм!

Повсякденною творчою і 
самовідданою працею роз
вивайте наше планове на
родне господарство — осно
ву зростання добробуту і 
культури всіх трудящих!

Оточуйте піклуванням і 
любов’ю Військо Польське
— вірного стража наших 
кордонів і свободи нашої 
батьківщини!

Безустанно підвищуйте 
пильність щодо всіляких 
мерзенних підступів імперіа
лістичних паліїв війни —
— ворогів Польщі!

Множте сили нашої на
родної держави — оплоту 
нашої незалежності і важли
вої нерозривної ланщі все
світнього табору миру, пра
пором якого є Сталін!

Національної ради Вітчизня
ного фронту на чолі з голо
вою Ради міністрів Болгарії 
Вилко Черненкові їм відвіда
ли радянське посольство і 
висловили послу СРСР у 
Болгарії М. Ф. Бодрову свою 
глибоку скорботу з приводу 
кончини йосифа Віссаріоно
вича Сталіна.

БУХАРЕСТ. 6. (ТАРС).

Сьогоднішні газети публі
кують звернення Централь
ного Комітету Комуністичної 
партії Радянського Союзу, 
Ради Міністрів Союзу РСР і 
Президії Верховної Ради 
СРСР про кончину йосифа 
Віссаріоновича Сталіна.

Для румунського народу, 
пише газета «Скинтейя», 
й. В. Сталін є любимим дру
гом, визволителем, людиною, 
яка відкрила йому шлях до 
щастя, допомагаючи йому з 
батьківським піклуванням 
будувати нове, соціалістичне 
життя. В дні глибокого су
му всі миролюбні народи, в 
тому числі і румунський на
род, під керівництвом Ру
мунської робітничої партії, 
ще тісніше згуртовують свої 
ряди навколо непереможно
го прапора Леніна — Сталіна, 
посилюють свою згуртова-

А Л Б
ТІРАНА, 6. (ТАРС). Ал

банський народ з найглиб
шою скорботою зустрів сум
ну звістку про кончину йо
сифа Віссаріоновича Сталіна.

По всій країні оголошений 
всенародний траур.

Радіо Тірани постійно пере
давало звернення Централь
ного Комітету Комуністичної 
партії Радянського Союзу. 
Ради Міністрів Союзу РСР і 
Президії Верховної Ради 
СРСР, звернення ЦК Албан
ської партії праці. Ради мі
ністрів і Президії Народних 
зборів Народної Республіки 
Албанії. Трудящі несуть по
чесну варту біля монументні | 
й. В. Сталіна, навколо яких | 
збираються сотні людей.

Сьогодні члени Централь
ного Комітету Албанської 
партії праці, уряду Народної 
Республіки Албанії на чолі з 
товаришем Енвером Ходжа 
і члени Президії Народних 
зборів на чолі з Омером Ні- 
шані відвідали місію СРСР.

ФРАНЦІЯ
ПАРИЖ, 6. (ТАРС). У 

сьогоднішньому номері га
зети «Юманіте» вміщені 
великий портрет й. В. 
Сталіна 1 текст звернення 
Центрального Комітету Ко
муністичної партії Радянсь
кого Союзу, Ради Міністрів 
СРСР і Президії Верховної 
Ради СРСР.

Газета «Юманіте» пише: 
«Трудящі всього світу, на
роди всієї земної кулі — в 
траурі...

Наш народ поділяє горе 
народів Радянського Союзу і 
в ці дні більше, ніж будь- 
коли, висловлює їм свою 

ність і єдність, пильність, 
. бойову рішимість зміцнювати 
і сили соціалізму і миру, на 

чолі яких іде радянський на
род, керований славною, ви
пробуваною і непереможною 
Комуністичною партією Ра
дянського Союзу, створеною, 
вихованою і загартованою 
Леніним і Сталіним.

_ і
Румунський народ вважай** 

своїм найвищим патріотич
ним і інтернаціональним обо
в’язком подвоїти свої зусил
ля і енергію в побудові соці
алізму, черпати досвід з без
межної скарбниці Комуніс
тичної партії Радянського 
Союзу, охороняти, як зіницю 
ока, 1 постійно зміцнювати 
нерушиму дружбу з великим 
радянським народом.

На підприємствах і в ус- 
ї тановах Румунської Иарод- 
і пої Республіки відбуваються 
І траурні мітинги.

А Н І Я
♦ =

Товариш Енвер Ходжа від 
імені ЦК, уряду і Президії 
Народних зборів висловив 
найглибше горе албанського 
народу в зв’язку з кончиною 
славного керівника Комуніс
тичної партії Радянського 
Союзу і радянських народів, 
найближчого соратника 

Леніна, рятівника і захисни
ка албанського народу 1 всіх 
народів світу Иосифа Вісса
ріоновича Сталіна.

ЦК Албанської партії пра
ці, уряд і Президія Народ
них зборів Народної Респуб
ліки Албанії заявили про 
відданість албанського наро
ду радянським народам і Ко
муністичній партії Радянсь
кого Союзу, з якими албан-

I ський народ зв'язаний неру
шимою дружбою.

Численні делегації робіт
ників, діячів культури, мис
тецтва і науки, представни- 

■ ків масових організацій від- 
; відують місію Радянського 
І Союзу.

братерську і нерушиму со
лідарність».

«Юманіте» публікує чис
ленні матеріали і знімки, 
присвячені життю і діяль
ності товариша й. В. Сталіна, 
підкреслюючи його велику 
роль у створенні Комуністич
ної партії Радянського Сою
зу, Радянської держави, бу
дівництві комунізму в СРСР, 
у врятуванні людства від за
грози фашистського понево
лення і в боротьбі народів за 
мир в усьому світі.

Газета відзначає величез
ну роль товариша Сталіна в 
розвитку марксистсько-ленін
ської теорії.

Редактор Г. ЛОЗОВИЙ.

Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління в справах поліграфічної промисловості, видавництв і книжкової торгівлі, м, Олександрія, вул, Шевченка. 71

БК—00631, Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60. Зам. № 31. Т. 5.000.



Пролетарі всіх країн, єднайтеся! Рік кидання XXIУ-й

СТАЛІНСЬКИЙ
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

№32(3863)

Четвер

12 
березня 
1953 р.

------------------------ -- І

Ціна 15 коп.

Наш священний обов'язок полягає 
в тому, щоб і далі невтомно і все- 
сторонньо зміцнювати нашу вели
ку соціалістичну державу, оплот 
м иру і безпеки народів.

(З промови Г. М. Маленкова).

До нових перемог за велику справу Леніна — Сталіна
Дев’ятого березня радян

ський народ, все прогресив
не людство проводили в ос
танню путь соратника і ге
ніального продовжувача спра
ви Леніна — Йосифа Вісса- 

^Моновича Сталіна. Біля тру- 
* «и свого мудрого вождя і 

вчителя Комуністична пар
тія, весь радянський народ 
урочисто заявили про свою 
вірність священному всепе- 
ремагаючому прапорові 

Леніна — Сталіна.
Товариш Сталін залишив 

нашій партії величезну ідей
ну спадщину. Геніальний 
мислитель, він відстояв учен
ня марксизму - ленінізму від 
усіх ворогів, творчо розвинув 
І збагатив його в нових іс
торичних умовах. ім’я 
Сталіна справедливо стоїть 
поряд з іменами Маркса. 
Енгельса, Леніна. Марксизм- 
ленінізм, розвинутий і підня
тий на вищий ступінь у ге
ніальних працях Сталіна, дає 
Комуністичній партії, радян
ському народові неперемож
ну силу.

Разом з Леніним Сталін 
створював і загартовував 
Комуністичну партію, як 
велику перетворюючу силу 
суспільства. Наша партія, 
озброєна революційною тео
рією Маркса — Енгельса — 
Леніна — Сталіна, умудрена 
півстолітнім досвідом бороть
би за інтереси трудящих, 
нерозривно зв’язана з пай- 
ширшими народними масами, 
знає, як вести справу, щоб 
забезпечити побудову кому
ністичного суспільства.

Товариш Сталін все своє 
життя вчив того, що немає 
нічого вище звання члена 
Комуністичної партії. В упер
тій боротьбі з ворогами то
вариш Сталін відстояв єд
ність, монолітність і згурто
ваність рядів нашої партії. В 
цій єдності і згуртованості 
партійних рядів — сила і 
непереможність Комуністич
ної партії. Товариш Сталін 
завжди проявляв величезне 
піклування про зміцнення 
зв’язків партії з народними 
масами, вбачаючи в цьому 
джерело сили і неперемож
ності нашої партії.

Прощаючись з великим 
вождем і вчителем товари
шем Сталіним, радянські лю
ди виражали непохитну рі
шимість ще тісніше згурту
вати свої ряди навколо рідної 
Комуністичної партії, її Цен
трального Комітету і Радян
ського Уряду, спрямувати 
свої зусилля на здійснення 
сталінської програми кому
ністичного будівництва.

■ У виступах на траурному 
мітингу, присвяченому похо
ронові И. В. Сталіна, Голова 
Ради Міністрів СРСр і Сек
ретар Центрального Комітету 
Комуністичної партії Радян
ського Союзу тов. Г. М. Ма- 

ленков і перші заступники 
Голови Ради Міністрів СРСР 
тт. Л. П. Берія і В. М. Моло- 
тов закликали радянських 
людей множити свої зусилля 
в здійсненні грандіозних зав
дань, які стоять перед радян
ським народом. Цей заклик 
Комуністичної партії і Ра
дянського Уряду знаходить 
палкий відгук у найширшпх 
масах.

Наш священний обов’язок 
полягає в тому, щоб і далі 
зміцнювати велику Комуніс
тичну партію, як зіницю ока 
берегти єдність партії, ще 
більше зміцнювати нерозрив
ні зв’язки партії з народом, 
виховувати комуністів і всіх 
трудящих в дусі високої полі
тичної пильності, в дусі 
непримиренності і твердості 
в боротьбі з внутрішніми і 
зовнішніми ворогами.

Разом з Леніним товариш 
Сталін був натхненником і 
вождем Великої Жовтневої 
соціалістичної революції. 
Перемога Жовтневої револю
ції означала найбільший по
ворот у всесвітній історії 
людства, вона поклала край 
ладові капіталізму в нашій 
країні і вивела радянський 
народ на новий шлях — шлях 
соціалізму.

Разом з Леніним товариш 
Сталін був засновником пер
шої в світі соціалістичної 
держави. Невтомно працював 
й. В. Сталін над зміцненням 
Радянської держави, пере
творивши її в незламну фор
тецю соціалізму. Міць і мо
гутність Радянської держави 
є найважливішою умовою 
успішної побудови комунізму 
в нашій країні. Ми зобов’я
зані і далі невтомно і все- 
сторонньо зміцнювати велику 
соціалістичну державу — 
оплот миру і безпеки народів.

Після смерті Леніна Сталін 
майже тридцять років вів 
нашу партію і країну по 
ленінському шляху. Про
довжуючи безсмертну справу 
Леніна, товариш Сталін при
вів радянський народ до все- 
світньоісторичної перемоги 
соціалізму в нашій країні.

Геніальний зодчий кому
нізму. вождь і вчитель тру
дящих, товариш Сталін оз
броїв партію і народ велич
ною програмою будівництва 
комуністичного суспільства, 
яскравим світлом марксист
сько - ленінської теорії ося
яв шляхи розвитку нашої 
Батьківщини від соціалізму 
до комунізму.

Наш священний обов’язок 
полягає в тому, щоб забез
печити дальший розквіт со
ціалістичної Батьківщини. В 
галузі внутрішньої політики 
головна турбота партії поля
гає в тому, щоб неухильно 

і добиватися дальшого поліп
шення матеріального добро- 

I буту робітників, колгоспни

ків, інтелігенції, всіх радян
ських людей. Законом для 
нашої партії і уряду є обо
в’язок неослабно піклуватися 
про благо народу, про мак
симальне задоволення його 
матеріальних 1 культурних 
потреб.

Товариш Сталін —творець 
нерушимої дружби народів 
СРСР. Під керівництвом то
вариша Сталіна Комуністич
на партія добилась ліквідації 
вікового національного роз
брату і створила могутню ба
гатонаціональну державу, за
безпечила економічний і 
культурний розквіт раніше 
пригноблюваних народів, 
згуртувала в єдину братерсь
ку сім’ю всі нації Радянсько
го Союзу і викувала неруши
му дружбу народів. Завдання 
полягає в тому, щоб забезпе
чити дальше зміцнення єд
ності і дружби народів Ра
дянської країни, зміцнення 
Радянської багатонаціональ 
ної держави, бо, поки буде 
ця нерушима дружба, нам не 
страшні ні внутрішні, ні зов
нішні вороги.

Товариш Сталін проявляв 
безустанне піклування про 
зміцнення обороноздатності 
СРСР. Під його безпосеред
нім керівництвом створюва
лась, зростала і міцніла Ра
дянська Армія — рідне діти- 
ще нашого народу. Комуніс
тична партія, керуючись 
вказівками товариша Сталіна, 
підготувала нашу країну до 
активної оборони, перетвори
ла Радянську Армію в непе
реможну силу, здатну забез
печити державні інтереси 
СРСР.

На чолі з своїм великим 
полководцем — Генераліси
мусом Сталіним радянський 
народ і його доблесна армія 
здобули всесвітньоісторичну 
перемогу над фашизмом в 
другій світовій війні, вряту
вали народи Європи і Азії від

У Сталінському районі м.
Притихли звичайно жваві 

і гомінкі вулиці Сталінського 
району столиці. Сотні людей 
зібралися 9 березня на площі 
Журавльова.

...Радіо передає траурний 
мітинг з Красної площі. Чу
ти залпи прощального салю
ту. Зливаються воєдино гуд
ки заводів, фабрик, парово- 

I зів. Люди обнажають голови 
І стоять в скорботному мов
чанні, прощаючись з люби- 

I мим, безмежно дорогим вож- 
I дем і вчителем Иосифом 
І Віссаріоновичем Сталіним.

...Колектив Московського 
трансформаторного заводу 
Імені В. В. Куйбишева зіб
рався на траурний мітинг в 
просторому приміщенні скла
дального цеху. Виступають 

і старі виробничники і молоді 

загрози фашистського поне
волення. Необхідно й далі 
всемірно зміцнювати могут
ність Радянських Збройних 
Сил, тримати їх у стані бойо
вої готовності для нищівної 
відсічі будь-якому нападові 
порога.

В результаті другої світо
вої війни в корені змінилася 
вся міжнародна обстановка, 

і Склався могутній табір демо- 
1 кратії і соціалізму з насе- 
[ ленням у 800 мільйонів чо- 
і ловік. В цьому таборі в тіс- 
| йому братерському єднанні 
і йдуть разом з радянським 
' народом великий китайський 
і народ, братні народи Польщі, 
І Чехословаччини, Болгарії, 

Угорщини, Румунії, Албанії, 
Німецької Демократичної
Республіки, Монгольської 
Народної Республіки. В 
упертій боротьбі проти аме
риканських агресорів відсто
ює незалежність своєї Бать
ківщини героїчний народ Ко
реї. Мужньо бореться проти 
імперіалістичних поневолю
вачів за свободу і національ
ну незалежність народ В’єт-

■ наму.
Трудящі всього світу мо- 

’ жуть бути певні в тому, що 
; Комуністична партія і наро

ди Радянського Союзу, вірні 
і прапорові пролетарського 

інтернаціоналізму, прапорові 
Леніна — Сталіна, і далі 

| зміцнюватимуть і розвивати
муть братерські зв’язки з 

І народами країн демократич- 
' ного табору, з трудящими 

капіталістичних і колоніаль
ний країн, які борються за 
справу миру, демократії і со
ціалізму.

З перших днів радянської 
влади Ленін визначив зов
нішню політику Радянської 
держави як політику миру. 
Цю політику неухильно здій
снював геніальний про
довжувач справи Леніна

робітники. Глибоким сумом 
пройняті їх промови. Але в 
них звучить і непохитна 
впевненість у своїх силах, 
безмежна відданість Кому
ністичній партії, Радянсько
му Урядові.

— Сталінські ідеї, як сон
це, освітлювали і освітлю
ють нам шлях до комунізму, 
— сказав стахановець В. Ов- 
чінніков. — Все наше життя 
і наша праця нерозривно 
зв'язані з ім’ям товариша 

: Сталіна. Будемо з кожним 
І днем підвищувати продук

тивність праці і кріпити мо
гутність нашої Батьківщини.

У прийнятому на мітингу 
листі Центральному Коміте
тові КПРС і Раді Міністрів 
Союзу РСР колектив заводу 
дав слово подвоїти енергію 

великий прапороносець миру
— й. В. Сталін.

В галузі зовнішньої полі
тики головна турбота партії 
полягає в тому, щоб не до
пустити нової війни, жити в 
мирі з усіма країнами. Кому
ністична партія, Радянський 
Уряд стоять на тому, що по
літика миру між народами є 
єдино правильною політикою, 
яка відповідає життєвим ін
тересам всіх народів.

Вороги трудящих хотіли б 
бачити розгубленість і пані
ку в рядах радянського наро
ду, який зазнав тяжкої надій
ти. Але марні 
рогів: їх чекає 
чарування. В д 
горя народи 
Союзу, робітники> 
інтелігенція вс£*тісніше 
товуються, ще міцніше змн- ' 
кають свої ряди навколо оід- 
ної Комуністичної партій-, і 
її Централ ьного ( . комітету, 
навколо Радянськот,о‘ Уряд;/.

Радянський народ без
межно вірить своїй Комуніс
тичній партії і одностайно 
підтримує як внутріипЖ так 
і зовнішню політику Радян
ської держави. Радянські лю
ди бачать, знають, що непе
реможний прапор Леніна •— 
Сталіна знаходиться в надій
них руках керівників партії і 
уряду, вірних учнів і соратни
ків товариша Сталіна.

З твердою вірою в свої 
невичерпні сили і можливості, 
тісно згуртований навколо Ко»£ 
муністичної партії, радяїж 
ський народ творить велику 
справу будівництва комуніз
му. В світі немає таких сил, 
які могли б зупинити посту
пальний рух радянського 
суспільства до комунізму.

Під прапором Леніна — 
Сталіна вперед — до нових 
перемог комунізму!
(Передова газети «Правда» 
за 11 березня).

Москви
в праці, достроково викона
ти річне завдання по випус
ку устаткування для великих 
будов комунізму.

Заводський колектив звер
нувся до Верховної Ради 
Союзу РСР і Московської об
ласної Ради депутатів тру
дящих з просьбою залишити 
йосифа Віссаріоновича 

Сталіна навічно почесним 
депутатом Верховної Ради 
Союзу РСР і Московської 
обласної Ради депутатів тру
дящих від Сталінського ви
борчого округу міста Москви.

Такі ж клопотання пору
шили колективи й інших під
приємств району.

Трудящі Сталінського ра
йону, відповідаючи на заклик 
партії і уряду, показують 
зразки самовідданої праці.
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Пам'яті Йосифа Віссаріоновича СТАЛІНА
Сталін вічно житиме в серцях і ділах 

українського народу
Трудящі Радянської Ук

раїни разом з усією Радян- 
СЬДОЮ країною 9~ березня 
проводакали в останню путь 
свого любимого-вождя, вчите
ля, батька і друга — йоси
фа Віссаріоновича Сталіна.

У скорботний день про
щання з вождем сотні тисяч 
робітників, колгоспників, ін
телігенції зібрались біля ре
продукторів, встановлених 
на площах і вулицях міст 1 
сіл. З глибоким сумом і хви
люванням слухали вони про
мови товаришів Г. М.. Малеп- 
кова. Л. II. Берія .і В. М. 
Молотова на траурному мі
тингу на Красній площі в 
Москві. ..

О 12 годині дня, як тіль
ки радіо донесло бій Крем
лівських курантів, ’ зупини- 

1 лись заводи і фабрики, стали 
поїзди, припинився рух у 
містам і селах.

А.-л, В кХіНРрботиому мовчанні 
'■ республіка па п’ять

5; ...
В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ДНЯ 1ІЯ

V ,‘Д ;■'Підприємствах, в установах, 
учбових закладах, в колгос
пах-, МТС і радгоспах відбу
лись багатолюдні мітинги,

Разом з усім радянським 
народом переживають неви
мовну скорботу учні, викла
дачі і службовці педагогічно
го училища. У глибокому 
мовчанні слухали вони звер
нення партії і уряду до на
роду.

Траурний мітинг з приводу 
передчасної кончини дорого
го і незабутнього йосифа 
Віссаріоновича Сталіна від
крила секретар парторгапіза- 

4ЙЇ т. Крайня.
— Мозок і серце, — го

ворить вона, — не мо
жуть звикнути до того, ІЦО 
не стало нашого великого 
■вождя і любимого батька 
йосифа Віссаріоновича 

присвячені пам’яті товариша 
Сталіна. Вони були яскравою
демонстрацією єдності і згур
тованості радянських" людей,
їх вірності побідоносному 
прапорові партії Леніна — 
Сталіна, їх готовності відда
ти всі сили будівництву ко
мунізму. Учасники мітингу 
з винятковою одностайністю
говорили про те, що україн
ський народ палко підтримує 
ленінсько - сталінську полі
тику Комуністичної партії і 
Радянського Уряду.

Багатолюдний мітинг від
бувся на Київському заводі 
«Ленінська кузня». Думки 
і почуття колективу підпри
ємства яскраво висловив слю
сар - монтажник т. Гнатюк.

— Велика наша скорбота, 
величезне горе народу. Але, 
виховані великим Сталіним, 
ми, радянські люди, не опус
тимо руки, не занепадемо ду
хом. Ще тіснішЄ( згуртуємо 
свої ряди, мобілізуємо всі 
свої сили і енергію для здій
снення великих сталінських 
накреслень.' Ми клянемося 
під проводом ленінсько - 
сталінського Центрального 
Комітету і Радянського Уря

Найближча, найдорожча людина
Сталіна. Величезне і безмеж
не наше горе, але ми не 
втратили сили волі і духу. 
Ми ще тісніше згуртуємось 
навколо сталінського Цен
трального Комітету Комуніс
тичної партії і Радянського 
Уряду.

Тов. Крайня закликала 
присутніх бути ще пильніши- 
ми, щоб не дати ворогам 
найменшої можливості по
шкодити дальшому життєво
му здійсненню великої спра
ви комунізму.

На мітингу виступили ви
кладачі тт. Пономаренко, Ко
пилова; учні тт. Покутня. 
Хачадурова,. Клименко. Вони 

ду піти по шляху, вказаному 
безсмертним. Сталіним.

На мітингу в сільгоспарті
лі їм. Хрущова, Київської Об
ласті. виступив колгоспник 
т. Копій. Він заявив:

,— Справа Леніна — Сталіна 
в надійних руках. У братер
ському єднанні з великим ро
сійським народом трудящі 
Радянської України, як і всі 
радянські люди, виявляють 
пильність і найбільшу твер
дість духу. З іменем велико
го Сталіна в серцях колгосп
не селянство ще більше зміц
нюватиме могутністьк нашої 
країни, мцожитиме її багат
ство і силу. -

Скрізь на, траурних мітин
гах прийняті тексти телеграм 
Центральному Комітетові 
КГ1РС. , в яких робітники, 
колгоспники, і інтелігенція 
республіки запевняють Ко
муністичну партію і Радян
ський Уряд, що вони відда
дуть всі свої сили здійсненню 
заповіту великого Сталіна, 
проявлять найбільшу єдність 
і згуртованість, потроять 
свою енергію в праці 1 в бо
ротьбі за комунізм.

(РАТАУ).

висловили свій безмежний 
сум.

— Ми втратили найдо
рожчу людину, — говорить 
учениця Лідія Клименко. — 
Горе наше безкрає. Але ‘у 
нас є сили продовжити і до
вести до повної перемоги 
велику справу Леніна і 
Сталіна — побудову кому
ністичного суспільства.

Мітинг закінчився. Кілька 
хвилин у залі чулися тяжкі 
і.пекучі вияви невимовного 
горя радянських людей, які 
прощаються з своїм великим, 
рідним і гаряче любимим 
йосифом Віссаріоповичем 
Сталіним.

С. Гончаров, 
викладач педучилища.

Скорбота
Сумна звістка про кончи

ну й. В. Сталіна з болем ві
дізвалась в серцях шахтарів.

З глибоким сумом слуха
ли гірники шахти № 2-3 
звернення Центрального Ко
мітету Комуністичної партії 
і Радянського Уряду до всіх 
членів партії, до всіх трудя
щих Радянського Союзу.

Перед початком зміни зіб
ралися робітники, інженер
но - технічні працівники 1 
службовці. Мітинг відкриває 
секретар парторганізації тов. 
Сиротенко. Він говорить:

— Радянські люди, всі тру
дящі світу зазнали величез
ної втрати. Від нас пішов лю
бимий вождь, мудрий вчитель, 
геніальний продовжувач 
справи Леніна — наш рід
ний йосиф Віссаріонович 
Сталін. Безсмертне Ім’я това
риша Сталіна назавжди зали
шиться в наших серцях. 
Прапор Сталіна знаходиться 
у вірних руках його соратни
ків і учнів.

Виступає наваловідбійник 
т. Тараненко.

— Серед цас не стало 
кращого друга шахтарів, —

Товарищу
СТАЛИ НУ

Когда б могли вьі встать, товариш Сталив.
За слбзьі вьі не осудили б нас.
Ведь мьі от слез сердцами тверже стали.
Мьі и в беде не опустили глаз.

И все, что вьі, провидев, начертали, 
Осуществим и в коммунизм войдем.
У гроба вашего, товариш Сталив,
Мьі вашим именем клянемся в том.

Степан ЩИПАЧЕВ.

шахтарів
заявляє він, — того, хто 
привів радянський народ до 
радісного і щасливого життя, 
не стало мудрого Сталіна. 
Не віриться, що його полу
м’яне серце перестало бити
ся.

На звернення Централь
ного Комітету партії і Ра
дянського Уряду відпові
мо ще тіснішим згуртуванням 
своїх рядів, ще наполегливі
ше будемо боротись за збіль
шення видобутку вугілля. 3^»ч 
дострокове виконання п’ятої 
сталінської п'ятирічки.

Механік дільниці т. Ше- 
мет сказав:

— Радянські люди ще тіс
ніше згуртуються навколо 
ленінсько - сталінського Цен
трального Комітету і Уряду,' 
подвоють свою енергію по 
будівництву комунізму в на
шій країні, до кінця доведуть 
справу, за яку все життя бо
ровся Сталін.

Шахтарі поклялися віддати 
всі сили для перетворення В 
життя великих сталінських 
накреслень, успішно викова- . 
ти завдання п’ятої сталінсь
кої п’ятирічки.

Величезна
Сьогодні публікується По

станова Спільного засідання 
Пленуму Центрального Ко
мітету Комуністичної партії 
Радянського ' Союзу, Ради 
Міністрів Союзу РСР і Пре
зидії Верховної'Радії СРСР. 
Цей найважливіший політич
ний документ буде з одно
стайним схваленням зустрі
нутий партією і всім радян
ським народом.

'У тяжкі, скорботні дні, 
коли не стало нашого велико
го вождя і любимого вчителя 

йосифа Віссаріоновича 
Сталіна, партія і народ ще 
тісніше згуртовуються нав
коло Центрального Комітету 
Комуністичної партії Радян
ського Союзу і Радянського 
Уряду.

«Центральний Комітет Ко
муністичної партії Радянсь
кого Союзу, Рада Міністрів 
Союзу РСР, Президія Вер
ховної Ради СРСР, — гово
риться в Постанові, — в цей

згуртованість і єдність
тяжкий для нашої партії і 
країни час вважають найваж
ливішим завданням партії і 
уряду — забезпечення без
перебійного і правильного 
керівництва всім життям 
країни, іцо в свою чергу ви
магає величезної згуртова
ності керівництва, недопу
щення будь-якого розброду і 

І паніки, з тим, щоб таким чи
ном безумовно забезпечити 

■ успішне проведення в життя 
виробленої нашою партією і 
урядом політики як у внут
рішніх справах нашої країни, 
так і в міжнародних спра
вах» .

Ця політика, вироблена 
партією і урядом, відповідає 
жйттєвим інтересам нашого 
народу 1 користується його 
безмежною підтримкою. Ра
дянський народ пройнятий 
палкою любов’ю до своєї 
рідної партії, бо знає, що 

; найвищим- законом всієї її 
і діяльності є служіння інте

ресам народу.
Правильність політики на

шої партії перевірена деся
тиріччями боротьби. Політи
ка партії забезпечила все- 
світньоісторичні перемоги 
соціалізму в СРСР. Неухиль
но слідуючи цій політиці, на
роди Радянського Союзу, під 
випробуваним керівництвом 
партії, добиваються нових і 
нових успіхів комуністично
го будівництва.

«Наша могутня Батьків
щина, — говорив тов. Г. М. 
Маленков у звітній доповіді 
ЦК на XIX з’їзді партії, — 
перебуває в розквіті своїх 
сил і йде до нових успіхів. 
У нас є все необхідне для по
будови повного комуністич
ного суспільства. Природні 
багатства Радянської країни 
невичерпні. Наша держава 
довела свою здатність вико
ристати ці величезні багат
ства на користь трудящим. 
Радянський народ показав 

своє вміння будувати нове 
суспільство і впевнено ди
виться в майбутнє.

На чолі народів Радянсь
кого Союзу стоїть випробу
вана і загартована в боях 
партія, яка неухильно про
водить ленінсько - сталінсь
ку політику».

Плани партії на майбутнє, 
що визначають перспективи 
і шляхи нашого руху вперед, 
спираються на знання еконо
мічних законів, спираються 
на науку про будівниц
тво комуністичного суспіль
ства, розроблену товаришем 
Сталіним.

Предметом особливого пі
клування Комуністичної пар
тії Радянського Союзу і Ра
дянського Уряду є дальше 
поліпшення матеріального 
добробуту всіх верств насе
лення — робітників, кол
госпників, інтелігенції. Без
перервне зростання всього 
суспільного виробництва в 
нашій країні, його постійне 
вдосконалення на базі найви
щої техніки підпорядковані 

максимальному задоволенню 
невпинно зростаючих матері
альних і культурних потреб 
суспільства. Такий є основ
ний економічний закон соці
алізму, відкритий товаришем 
Сталіним, і вся діяльність 
партії 1 уряду по керівниц
тву країною виходить з ви
мог цього закону.

З усією твердістю і послі
довністю Комуністична пар
тія Радянського Союзу і Ра
дянський Уряд проводять по
літику збереження і зміцнен
ня миру, політику боротьби 
Проти підготовки і розв’язу
вання нової війни, політику 
міжнародного співробітниц
тва і розвитку ділових зв’яз
ків з усіма країнами. Така є 
наша зовнішня політика —і 
ця політика непорушна! Вона 
випливає з самої суті Радян
ської соціалістичної держа
ви, випливає з пануючої в на
шій країні соціалістичної іде
ології рівноправності 1 друж
би народів і пролетарського 
інтернаціоналізму. Вірні пра
порові пролетарського ін-
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Пам‘я гі Йосифа Віссаріоновича СТАЛІНА
Справа великого Сталіна безсмертна

Глибоко скорблять з при
воду тяжкої втрати гірники 
Байдаківського вуглерозрізу. 
Перестало битися серце со
ратника і геніального про
довжувача справи Леніна, 
мудрого вождя і вчителя Ко
муністичної партії і радянсь
кого народу — йосифа Віс
саріоновича Сталіна. Ця три
вожна, невблаганна звістка 
важкою тінню лягла на об
вітрені обличчя екскаватор
ників, електровозників, ко
лійників.

Близько 600 робітників і 
робітниць зібрались на тра
урний мітинг. Відкривши но
го. секретар партійного бюро 
т. Міщенко з хвилюванням 
говорить про йосифа Вісса- 
ріоповича Сталіна, який все 
своє життя віддав великій

Виконаємо сталінські заповіти
Велике, тяжке горе спіт

кало трудящих Соціалістич
ної Батьківщини і все прогре
сивне людство. Воно зайшло 
в кожен будинок, кожну ха
ту, кожну сім’ю. Навіки зу
пинилося полум’яне серце 
найдорожчої людини, гені
ального продовжувача вели
кої справи Леніна, вождя, 
вчителя і друга радянських 
людей товариша йосифа Віс
саріоновича Сталіна.

У червоному кутку Олек
сандрійської МТС над пор
третом дорогого Сталіна зви
сають траурні прапори. Спе
ціалісти сільського господар
ства, службовці і механізато
ри МТС зібрались на мітинг. 
Скорботні їх обличчя. Вели
ка втрата тугою наповнила 
серця.

Мітинг відкрито. Кілька 
хвилин панує скорботна ти
ша. Механізатори вшанову

тернаціоналізму, народи 
СРСР розвивають і зміцню
ють братерську дружбу з 
великим китайським наро
дом, з трудящими всіх 
країн народної демократії, 
дружні зв’язки з трудя
щими капіталістичних і ко
лоніальних країн, які бо
рються за справу миру, де
мократії і соціалізму.

Наша велика Радянська 
Батьківщина є головним оп
лотом і прапороносцем миру 
в усьому світі. Тому зміц
ненням обороноздатності сво
єї країни наш народ не тіль
ки забезпечує себе від уся
ких випадковостей і несподі
ванок, але й служить вели
кій справі захисту миру, яка 
відповідає надіям і споді
ванням усього людства. 
«Звичайно, агресори хочуть,
— вказував товариш Сталін,
— щоб Радянський Союз 
був беззбройним в разі їх на
паду на нього. Але Радянсь
кий Союз з цим не згоден 
і думає, що агресора треба 
зустріти у всеозброєнні». 

справі побудови комунізму.
- Тяжко, дуже тяжко пе

реносити цю втрату, — гово
рить т. Міщенко. — Смерть 
вирвала у нас найближчу лю
дину, всенародного батька і 
вчителя. Але в наших серцях 
ім’я Сталіна житиме вічно, 
його великі ідеї вдохновля- 
тимуть нас на нові і нові пе
ремоги.

Слово взяв начальник ву
гільної дільниці т. Просня- 
ков:

— Рідний товариш Сталін 
залишив нам велику спадщи
ну. Своєю геніальною працею 
«Економічні проблеми соціа
лізму в СРСР» він озброїв 
партію і народ ясною програ
мою будівництва комуністич
ного суспільства в нашій 
країні. Ми виконаємо вказів

ють світлу пам’ять дорогого 
вождя.

Слово бере механік т. Не- 
чипоренко.

— Навіки пішов від нас 
великий стратег і полково
дець товариш Сталін, — 
говорить він. — Тяжке горе 
спіткало нас. Але воно не 
зламає радянських людей. 
Ми ще тісніше згуртуємось 
навколо ленінсько - сталінсь
кого Центрального Комітету 
Комуністичної партії, навко
ло Радянського Уряду і буде
мо ще наполегливіше боро
тися за здійснення геніаль
них сталінських накреслень 
по будівництву комунізму.

— Після смерті великого 
Леніна наша країна ще не 
знала такої тяжкої втрати, 
— говорить слюсар т. Оле- 
нін. — Помер найвеличніший 
геній, під чиїм безпосереднім 
керівництвом народилася,

Виходячи з вказівок товари
ша Сталіна, Комуністична 
партія Радянського Союзу 
всемірно зміцнює Радянську 
Армію. Військово - Морський 
Флот і органи розвідки з тим, 
щоб постійно підносити нашу 
готовність до нищівної відсі
чі будь-якому агресорові. 
Обороноздатність і могут
ність Радянської держави 
зростають і міцніють, зрос
татимуть і міцнітимуть і далі!

В боротьбі за побудову ко
мунізму великою спрямовую
чою, керівною силою є Ко
муністична партія Радянсь
кого Союзу. Центральний Ко
мітет Комуністичної партії 
Радянського Союзу, Рада Мі
ністрів Союзу РСР і Прези
дія Верховної Ради СРСР у 
своєму зверненні, до всіх 
членів партії, до всіх трудя
щих Радянського Союзу вка
зують: «Сталева єдність і 
монолітна згуртованість ря
дів партії — головна умова 
її сили і могутності. Наше 
завдання — як зіницю ока 
берегти єдність партії, вихо

ки вождя і спорудимо світлу 
будову комунізму.

Майстер контактної сітки 
т. Фокасьєв, який виступив 
на траурному мітингу, ска
зав:

— Велика народна скорбо
та. але й велика сила народ
на. Ми. вугільники, як і весь 
радянський народ, у ці дні 
ще тісніше згуртуємося нав
коло нашої рідної Комуніс
тичної партії, Радянського 
Уряду і з подвоєною енергі
єю боротимемось за достро
кове виконання п'ятої сталін
ської п’ятирічки, за дальше 
зміцнення могутності рідної 
Вітчизни.

Єдиним прагненням до кін
ця бути вірними безсмертній 
справі великого Сталіна 
сповнені серця всіх вугільни
ків розрізу.

виросла і зміцніла наша со
ціалістична держава. Немає 
більше Йосифа Віссаріонови
ча. Та вічно житиме в наших 
серцях його світлий образ, 
торжествуватимуть його ідеї. 
Кожен з нас подвоїть свої си
ли, зробить все, щоб МТС 
зразково підготувалась і про
вела весняну сівбу, щоб ви
сокий сталінський урожай 
вродив на наших полях.

Клятвою безмежної вір
ності великому Сталіну і йо
го заповітам були виступи 
головного агронома МТС тов. 
Байди, головного інженера 
т. Богомолова, комбайнера 
т. Кириченка та інших. Вони 
заявили, що механізатори 
МТС мобілізують всі свої 
сили і вміння на дострокове 
виконання нової сталінської 
п'ятирічки, на прискорення 
будівництва комунізму в на
шій країні.

вувати комуністів як актив
них політичних бійців за про
ведення в життя політики і 
рішень партії, ще більше 
зміцнювали зв’язки партії з 
усіма трудящими, з робітни
ками, колгоспниками, інтелі
генцією, бо в цьому нероз
ривному зв’язку з народом — 
сила і непереможність нашої 
партії».

Товариш Сталін учить, що 
коли ми будемо пильні, то 
напевно поб'ємо наших воро
гів у майбутньому так само, 
як б’ємо їх тепер і били їх у 
минулому. Керуючись ци
ми вказівками товариша 
Сталіна, партія бачить одно 
з найважливіших своїх зав
дань в тому, щоб виховувати 
комуністів і всіх трудящих 
в дусі високої політичної 
пильності, в дусі неприми
ренності і твердості в бороть
бі з внутрішніми і зовнішні
ми ворогами.

В ці дні, коли наш народ 
у глибокій скорботі, але з 
непохитною бадьорістю духу 
і твердою впевненістю в сво

Сталінські накреслення 
втілимо в життя

Немає таких слів, щоб 
виразити велике горе радян- 

| ських людей. З болем в сер- 
| цях і сумом зустріли робіт- 
| ники рудоремонтного заводу 

повідомлення про смерть 
йосифа Віссаріоновича 

Сталіна.
— Дорогі товариші! — 

сказала в своєму виступі ма
шиніст пневматичного молота 
депутат обласної та міської 
Рад депутатів трудящих Ра- 
їса Олійниченко. — Велику 
скорботу переживає весь ра
дянський народ: перестало 
битися серце найдорожчої в 
світі людини, любимого вож
дя йосифа Віссаріоновича 
Сталіна. Не хочеться вірити 
тому, що сталося. Але ця 
тяжка втрата ще тісніше згур
товує пас на успішне вико
нання завдань. Робітники ко
вальського цеху працюють з 
подвоєною енергією. Це є до
казом величезної єдності і 
твердості духу радянських 
патріотів.

Ідеї Сталіна житимуть вічно
В скорботному мовчанні 

зібрались на траурний мітинг 
робітники, інженерно - тех
нічні працівники і службов
ці автотранспортної контори 
тресту «Укрвуглемонтаж». 
Разом з усім радянським на
родом вони прийшли вшану
вати пам’ять рідного і люби
мого товариша Сталіна.

Мітинг відкриває секретар 
партійного бюро т. Мороз. 
Перше слово надається слю
сарю т. Ходосенку.

— Нічим не вимовити бо
лю, який сповнив серця кож
ного з нас, — сказав він.

— Безконечно тяжку втрату 
поніс наш народ. Але він 
впевнений, що справа Сталіна 
в надійних руках Комуніс
тичної партії і Радянського 
Уряду. Ми ще тісніше згур
туємося навколо нашої партії 
і УРЯДУ, ще більше піднесе
мо темпи нашої роботи, ще 

їх силах, ще тісніше згурто
вується навколо Центрально
го Комітету Комуністичної 
партії Радянського Союзу і 
Радянського Уряду, ЦК 
КГІРС, Рада Міністрів СРСР 
і Президія Верховної Ради 
СРСР на своєму Спільному 
засіданні прийняли Поста
нову, яка передбачає ряд 
важливих заходів по органі
зації партійного і державно
го керівництва. Ці заходи 
спрямовані до того, щоб не 
допустити будь-яких перебо
їв по керівництву діяльністю 
державних і партійних орга
нів.

Виховані товаришем 
Сталіним, його вірні учні і 
соратники забезпечать твер
де і послідовне проведення в 
життя виробленої партією 
внутрішньої і зовнішньої по
літики, яка відповідає життє
вим інтересам народу. Спра
ва Леніна — Сталіна в на
дійних і міцних руках.

Під випробуваним прово
дом Центрального Комітету 
Комуністичної партії Радян

Раїса Олійниченко зобо
в'язалася викопувати вироб
ничі норми па 200 процентів.

Один за одним виступають 
промовці.

— Ми втратили найдо
рожчу, найріднішу людину, 
батька, вчителя, вождя, — 
говорить голова заводського 
комітету профспілки т. Лог- 
винов. — але він живе, його 
ім’я вічно буде в серцях на
роду. Ми ще тісніше згурту
ємось навколо рідної партії, 
Радянського Уряду, впевне
ною і твердою ходою будемо 
йти по шляху до комунізму.

Учасники траурного мі
тингу прийняли текст листа 
Центральному Комітетові 
Комуністичної партії Радян
ського Союзу, Раді Міністрів 
Союзу РСР і Президії Вер
ховної Ради СРСР.

«Всі свої сили, — гово
риться в листі, — віддамо 
справі здійснення завдань 
п’ятої сталінської п'ятиріч
ки».

пильніше будемо оберігати 
від ворогів наші великі за
воювання.

Я виконую виробничі зав
дання па 200 процентів. Зо
бов’язуюсь помножити свої 
зусилля і довести виробіток 
до двох з половиною норм 
при відмінній якості роботи.

— йосиф Віссаріонович 
Сталін залишив нас, — схви
льованим голосом сказав ста- 
хановець електрозварник тов. 
Котлов. — Але в наших по
мислах і ділах він буде з на
ми навіки вічні. Ми відчува
тимемо його мудре керівниц
тво в діяннях рідної партії і 
уряду. Під прапором Леніна 
— Сталіна ми прийдемо до 
комунізму.

Палку любов, безмежну 
відданість справі Леніна — 
Сталіна висловили на траур
ному мітингу автотранспорт
ники.

ського Союзу і Радянського 
Уряду наш народ впевнено 
піде далі, вперед — по слав
ному шляху перемог, накрес
леному товаришем Сталіним, 
мобілізуючи всі свої сили і 
творчу енергію на велику 
справу побудови комунізму 
в нашій країні.

Безсмертне ім’я дорогого 
і любимого йосифа Віссаріо
новича Сталіна завжди жи
тиме в серцях радянського 
народу і всього прогресивно
го людства. Велика і ясна 
програма будівництва кому
нізму в СРСР, якою това
риш Сталін озброїв партію і 
весь наш народ, буде пере
творена в життя.

Хай живе Комуністична 
партія Радянського Союзу, 
загартований у боях аван
гард героїчного радянського 
народу, розум, честь і со
вість нашої епохи!

Хай живуть Центральний 
Комітет Комуністичної пар
тії Радянського Союзу і ваш 
рідний Радянський Уряд!

(«Правда» за 7 березня).
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Народи світу шанують пам‘ять Йосифа Віссаріоновича СТАЛІНА
МОНГОЛЬСЬКА НАРОДНА 

РЕСПУБЛІКА
УЛАН-БАТОР, 7 берез

ня. (ТАРС). Велику скорботу 
переживає монгольський на
род, Улан-Батор та інші міс
та й селища в траурі.

Ввечері 6 березня в Улан- 
Баторі відбулось надзвичай
не засідання сесії Великого 
Народного Хуралу, скликане 
в зв'язку з кончиною това
риша й. В. Сталіна. Сесія 
прийняла листа Президії 
Верховної Ради СРСР, в яко
му вона від імені всього мон
гольського народу висловлює 
найглибші співчуття урядо
ві і народові Радянського 
Союзу.

По всій Монгольській На
родній Республіці проходять 
траурні мітинги, присвячені 
кончині великого Сталіна. У 
виступах на мітингах арати, 
робітники і службовці вис
ловлюють свою глибоку скор
боту в зв'язку з тяжкою 
втратою, якої зазнали радян
ський народ і все прогресив
не людство.

Виступаючи па мітингу ко
лективу м’ясокомбінату імені 
Сталіна, робітник Цаганубу- 
гун заявив: Товариш Сталін 
разом з великим Леніним 
вказав нашому народові шлях 
до щастя. Всім світлим і ра
дісним, всіма своїми успіха
ми паш народ зобов’язаний 
генію Сталіна, його батьків
ському піклуванню. Ми бу
демо зміцнювати дружбу з 
Радянським Союзом і під 
керівництвом Монгольської 
Народно - революційної пар
тії неухильно йти по шляху, 
вказаному нам великим 
Сталіним.

Робітник лимарної фабри
ки Ра'ші заявив на мітингу:

Ми, монгольські робітни
ки, віддамо всі сили для здій
снення великої справи, зара
ди якої жив і боровся 
Сталін, ще тісніше згуртує
мося навколо Монгольської 
Народно - революційної пар
тії, навколо Радянського Со
юзу, зміцнимо табір миру, 
демократії і соціалізму.

АНГЛІЯ
ЛОНДОН, 7 березня. 

(ТАРС). До Радянського по
сольства в Лондоні, на баш
ті якого майорить приспуще
ний облямований чорним кре
пом прапор Радянського Со
юзу, приходять сотні людей, 
щоб висловити своє співчуття 
радянському народові у 
зв'язку з кончиною й, В. 
Сталіна.

Посольство відвідали пред
ставники англійського уряду 
і члени дипломатичного кор
пусу.

Прості люди, часто з діть
ми на руках, приходять у 
посольство, щоб вшанувати 
пам’ять великого борця за 
щастя людства йосифа Віс
саріоновича Сталіна.

Радянське посольство одер
жує в ці скорботні дні 
численні листи і телеграми з 
різних кутків Англії.

Газета «Дейлі уоркер» по
відомляє, що па заводах, 
верфях, у шахтах і в устано

вах по всій Англії трудящі 
сповнені скорботи з приводу 
кончини товарним й. В. 
Сталіна і висловлюють своє 
співчуття радянському наро
дові.

Настоятель Кентерберій- 
ського собору Х’юллет Джон- 
сон пише: Вмер Сталін. Піш
ла від нас велика людина. 
Ім’я Сталіна ввійде в історію 
нарівні з іменами Маркса, 
Енгельса і Леніна як ім'я 
творця нового світу, в якому 
людина бореться не проти 
людини, а проти ворогів лю
дини, проти несправедливос
ті, злиднів і хвороб.

Величезним вкладом 
Сталіна в створення нового 
світу було збільшення числа 
людей, які користуються 
благами цього світу, забезпе
чення цілковитої рівності для 
всіх національностей 1 расо
вих груп у багатонаціональ
ній сім’ї Радянського Союзу.

Газета «Дейлі уоркер» 
опублікувала вчора статтю 
генерального секретаря Ко
муністичної партії Велико
британії Гаррі Полліта, при
свячену пам'яті товариша 
й. В. Сталіна.

ФРАНЦІЯ
ПАРИЖ, 7 березня. 

(ТАРС). Трудящі і прихиль
ники миру, патріоти і рес
публіканці, всі чесні люди 
Франції охоплені глибокою 
скорботою в зв’язку з кончи
ною найвидатнішого діяча 
сучасності, друга всього про
гресивного людства, при
страсного борця за мир і 
дружбу між народами — 
Й. В. Сталіна. З усіх кінців 
Франції надходять повідом
лення про траурні мітинги і 
збори трудящих заводів, 
службовців різних установ, 
членів демократичних органі
зацій.

У паризькому пригороді 
Іврі робітники заводів і фаб
рик на знак глибокого трау
ру перервали роботу. На бу
динках муніципалітету, сек
ції Комуністичної партії, на 
заводських корпусах — пор
трети й. В. Сталіна в траур
ному обрамленні, траурні ра
дянські і французькі націо
нальні прапори.

6 березня з самого ранку 
і до пізньої ночі в Радянське 
посольство безперервним по
током ішли делегації фран
цузьких демократичних орга
нізацій, групи робітників, 
представники інтелігенції, 
домашні гоподарки і окремі 
особи, щоб висловити свою 
скорботу в зв’язку з кончи
ною й. В. Сталіна.

ПАРИЖ, 6 березня. 
(ТАРС). Офіціально оголоше
но, що на підставі рішення 
французького уряду на всіх 
військових будинках 1 на вій
ськових кораблях у Франції 
6 і 7 березня і в день похо
рону Генералісимуса й. В. 
Сталіна повинні бути приспу
щені прапори на знак трауру.

ПАРИЖ, 7 березня 
(ТАРС). Секретар Централь
ного Комітету Французької 
комуністичної партії Жак 
Дюкло виступив учора перед 

делегатами національної кон
ференції партії з промовою, 
присвяченою пам'яті йосифа 
Віссаріоновича Сталіна.

Центральний ш Комітет 
Французької комуністичної 
партії оголосив сталінський 
призов у партію.

ІНДІЯ
ДЕЛІ, 7 березня. (ТАРС). 

З ранку 6 березня, як тільки 
сумна звістка про кончину 
йосифа Віссаріоновича 

Сталіна досягла Індії, пред
ставники найрізноманітніших 
верств населення Делі й ін
ших міст попрямували нескін
ченним потоком в будинок 
Радянського посольства, щоб 
висловити глибоку скорботу 
і співчуття в зв’язку з кон
чиною найкращого друга 
всього прогресивного людства 

йосифа Віссаріоновича 
Сталіна.

Вчорашнє засідання індій
ського парламенту почалося 
виступом прем’єр - міністра 
Перу, який від імені індійсь
кого уряду висловив глибоке 
співчуття в зв'язку з кончи
ною йосифа Віссаріоновича 
Сталіна.

Депутати парламенту від 
усіх політичних партій Індії, 
стоячи, в глибокому мовчан
ні, вшанували пам’ять вели
кого друга індійського наро
ду — йосифа Віссаріонови
ча Сталіна.

В зв’язку з кончиною 
йосифа Віссаріоновича 

Сталіна парламент учора пе
рервав своє засідання. На 
будинках урядових установ 
Делі приспущені державні 
прапори.

Вчора в ряді міст Індії від
булися траурні мітинги в 
зв’язку з кончиною И. В. 
Сталіна. Законодавчі збори 
штатів висловили своє спів
чуття радянському народові.

ІТАЛІЯ
РИМ. 7 березня. (ТАРС). 

З глибокою скорботою дізнав
ся італійський народ про 
кончину товариша Сталіна. 
Рано вранці 6 березня біля 
газетних кіосків, біля примі
щень демократичних органі
зацій і прогресивних газет 
зібрались юрби людей.

В Радянське посольство в 
Римі безперервно прибува
ють делегації трудящих, 
представники інтелігенції, 
члени прогресивних партій, 
щоб висловити свою скорбо
ту і братерську солідарність 
з Комуністичною партією і 
народами Радянського Сою
зу.

В усіх містах і селах Іта
лії проводяться траурні мі
тинги.

На засіданні палати депу
татів Пальміро Тольятті вис
тупив з промовою, в якій 
урочисто вшанував пам’ять 
товариша Сталіна. Всі депу
тати і члени уряду стоячи ви
слухали промову Тольятті.

П'єтро Ненні від імені со
ціалістичної партії, заступ
ник міністра закордонних 
справ Італії Тавіаиі від імені 
уряду також вшанували 
пам'ять товариша Сталіна.

Потім на знак трауру засі
дання було перерване.

Голова комуністичної гру
пи сенату, член ЦК Італійсь
кої компартії Мауро Скоччі 
марро і сенатор - соціаліст 
Пертіні виступили в сенаті з 
промовами, присвяченими 
пам’яті товариша Сталіна. 
Всі сенатори вшанували 
вставанням пам’ять товариша

І Сталіна.
Газети «Уніта» і «Аванті» 

вийшли в траурних рамках. 
Під заголовком «Вічна сла
ва людині, яка зробила біль
ше за всіх для визволення і 
прогресу людства» газета 
«Уніта» опублікувала Звер
нення ЦК КПРС, Ради Мі
ністрів і Президії Верховної 

і Ради СРСР; шість з восьми 
сторінок газети присвячені 
біографії товариша Сталіна, 
уривкам з його праць 1 його 
виступів.

РИМ, 7. березня. (ТАРС). 
Понад 180 делегацій Відвіда
ли вчора вдень посольство.

І СРСР в Італії, щоб вислови- 
| ти глибоку скорботу в зв’язку 

з кончиною товариша 
Сталіна. В числі делегацій 

і були члени Керівництва і 
І Центрального комітету Іта- 
I лійської компартії на чолі з 

Пальміро Тольятті, члени 
Керівництва і Центрального 
комітету соціалістичної пар
тії на чолі з Ненні, представ- 

[ ники Римської федерації Ко
муністичної партії, римських 
залізничників, делегація ро
бітників заводу «Ранієрі», 
робітники будови «Маркіні» 
і багато інших.

ЛІВАН
БЕЙРУТ, 7 березня.

* (ТАРС). З глибокою скорбо
тою зустріли трудящі Ліва
ну повідомлення про смерть 
товариша йосифа Віссаріо
новича Сталіна.

Незважаючи на зливу, 6 бе-^ 
| резня зранку сотні ліванців, 

численні делегації від ро
бітників, селян, інтелігенції 
направилися в дипломатичну 
місію СРСР, щоб висловити 
співчуття радянському наро- 

I дові в зв’язку з смертю 
і вождя і вчителя трудящих 

усіх країн йосифа Віссаріо
новича Сталіна.

Численні делегації покла
ли вінки біля портрета това
риша й. В. Сталіна, обрамле
ного червоними 1 чорними по
лотнищами.

УРУГВАЙ
МОНТЕВІДЕО, 7 березня. 

(ТАРС). Уругвайський народ 
виражає глибоку скорботу з 
приводу кончини пайвелич- 
нішого генія людства, вождя, 
вчителя і друга трудящих 
усього світу йосифа Вісса- 
ріоновнча Сталіна.

До місії СРСР в Уругваї 
прямують потоки людей, щоб 
виразити свою безмежну лю
бов до й. В. Сталіна і поді
лити разом з усім радянсь
ким народом нещастя, яке 
спіткало його.

Уругвайська преса і радіо
станції головну увагу приді- 

I ляють Зверненню ЦК КПРС,

І Ради Міністрів СРСР і Пре
зидії Верховної Ради СРСР 
про смерть й. В. Сталіна 1 
публікують матеріали, при 
свячені життю 1 діяльності 

йосифа Віссаріоновича 
Сталіна.

На перших сторінках газет 
вміщений портрет товариша 
й. В. Сталіна.

ПОЛЬЩА
ВАРШАВА, 8 березня. 

(ТАРС). Центральний Комі
тет Польської об’єднаної ро
бітничої партії. Рада Мініс
трів і державна рада Польсь
кої Народної Республіки 
прийняли рішення, за яким 
9-е березня — день похоро
ну Голови Ради Міністрів 
Союзу РСР і Секретаря Цен
трального Комітету Комуніс
тичної партії Радянського 
Союзу й. В. Сталіна оголо
шується днем всенародного 
трауру.

АРГЕНТІНА
БУЕНОС - АЙРЕС, 7 бе

резня. (ТАРС). Вість про 
смерть великого вождя наро
дів товариша й. В. Сталіна 
глибоко потрясла аргентінсь- 

| кий народ. Ця скорботна 
звістка облетіла міста 1 села 

І Аргентіни. Разом з народами 
і всієї земної кулі аргентінсь- 

кі трудящі поділяють велике 
горе і скорботу з приводу 
найтяжчої втрати, якої заз
нали радянський народ і все 
прогресивне людство.

6 березня робітники і служ
бовці фабрик і заводів у Бу- 
енос - Айресі і в провінціях 
на знак тяжкої втрати на 5 
— 10 хвилин припинили ро
боту. Проводяться траурні 
мітинги і збори, доповіді і бе
сіди про життя і діяльність 

йосифа Віссаріоновича 
Сталіна.

УГОРЩИНА
БУДАПЕШТ, 8 березня. 

(ТАРС). Рада міністрів 
Угорської Народної Респуб
ліки постановила в день по
хорону товариша йосифа 
Віссаріоновича Сталіна 9 
березня о 10 годині ранку 
(за будапештським часом) на 
всіх підприємствах, залізни
цях. в усіх установах, учбо
вих закладах на п’ять хвилин 
припинити роботу.

БОЛГАРІЯ
СОФІЯ, 8 березня. 

(ТАРС). Рада міністрів На- 
I родиої Республіки Болгарії і 

Центральний Комітет Болгар
ської комуністичної партії 
постановили для увічнення 
пам'яті великого вождя і 
вчителя, визволителя і най
більшого захисника і друга 
болгарського народу на знак 
глибокої вдячності до нього 
встановити в столиці Респуб
ліки Софії пам’ятник Иосифу 
Віссаріоновичу Сталіну.

Рада міністрів і ЦК БКГІ 
постановили продовжити ого
лошений всенародний траур 
у зв’язку з смертю йосифа 
Віссаріоновича Сталіна до 
9 березня включно.

Редактор Г. ЛОЗОВИЙ.
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
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Наш священний обов’язок полягає в тому, щоб забез
печити дальше зміцнення єдності і дружби народів ра
дянської країни, зміцнення радянської багатонаціональної 

‘держави. При дружбі народів нашої країни нам не страш
ні ніякі ні внутрішні, ні зовнішні вороги.

(З промови Г. М. Маленкова).

Здійснювати рішення 
XIX з’їзду партії

На Красній площі
Радянський народ, все про

гресивне людство 9 березня 
з глибокою скорботою про- 
водили в останню путь свого 
вождя і вчителя, дорогого і 
любимого Йосифа Віссаріо
новича Сталіна.

Тяжка втрата не похитнула 
наших рядів, не внесла роз
губленості і паніки, на які 
розраховували паші вороги. 
В ці дні радянський народ 
іце тісніше згуртовується, 
змикає свої ряди навколо 

- Комуністичної партії 1 її 
Ленінсько-Сталінського Цен
трального Комітету, навколо 
Радянського Уряду, бо він 
знає, що вся діяльність пар
тії і уряду спрямована на 
безперервне зростання всьо- 

4 по суспільного виробництва, 
його постійного вдосконален

ий на базі найвищої техніки 
та задоволення матеріальних 
і культурних потреб трудя
щих.

Як і всі радянські люди, 
трудящі міста й району з но
вою силою розгортають бо
ротьбу за успішне виконання 
п’ятої-сталінської п’ятирічки.

Колектив гірників шахти 
№ 2-3 множить трудові ус
піхи, щодня перевиконуючи 
план видобутку вугілля. В 
цьому році гірники видали 
на-гора 6 ешелонів надпла
нового вугілля. Вони зобо
в'язались виконати план ви
добутку палива , першого 
кварталу до 25 березня. 
Славно трудиться колектив 
гірників другої дільниці, очо
люваний депутатом Верхов
ної Ради СРСР т. Кожевні- 
ковим. В січні дільниця пе
рейшла ' : на господарський 
розрахунок. За цей час вже 

< зекономлено понад ЗО тисяч 
карбованців.

. Робітники : та інженерно- 
технічні працівники рудоре- 
монтного заводу взяли нові 
підвищені зобов’язання по 
збільшенню випуску і поліп
шенню якості продукції. Ли
варний цех цього заводу вже 
виконав квартальний план 

О ся-------- ----------------—
___________________ _ ___ ____________ июавиш8®л«іж®ліяй. 'чиш;

Техніка п'ятої п'ятирічки

На знімку: нова потужна машина—землерийний струг „Д-264“, 
призначений для роботи на будівництві судноплавних і крупних 
магістральних зрошувальних каналів. Вийнятий стругом грунт 
відкидається в сторону більше, ніж на 45 метрів. Машина ру
хається з допомогою трьох тракторів „С-80“. Дослідний землерий
ний струг проходить випробовування на будівництві каналу Вол- 
га-Ур®л'

Фото А. Маклецова. Прескліше ТАРС.

чавунного литва, а 7 березня 
ливарники видали плавки 
втричі більше протії завдан
ня. Більше двох норм щоден
но виконує слюсар комсо
молець Олександр Васнляка.

З кожним днем нарощують 
темпи по підготовці до весни 
трудівники району.

Хлібороби артілі імені 
І Сталіна, Бандурівської сіль

ради, повністю очистили 110- 
| сівне насіння, підготували 

інвентар, на великих площах 
1 провели снігозатримання, ви

возять добрива на поля.
Механізатори Олексан

дрійської МТС 10 березня 
закінчили ремонт тракторів 
і майже всі тракторні брига- 

і ди виїхали в обслужувані 
! колгоспи.

Так і навіть краще може 
Працювати кожне підприєм
ство нашого міста, кожний 
колгосп району. Для цього є 
всі можливості.

Комуністична партія і Ра
дянський УрЯд кличуть зміц
нювати єдність партії і наро
ду, підносити пильність ра
дянських людей, оберігати 
соціалістичну власність і да- 

1 лі підносити могутність на
шої Батьківщини.

Відповімо на заклик пар
тії і уряду новими трудовими 
ділами, подвоїмо і потроїмо 
наші сили.

Наше завдання — ширше 
розгортати соціалістичне зма
гання за дострокове виконан
ня завдань п’ятої п’ятирічки, 
рівнятись на передовиків, 
підтягувати відсталих.

Треба і далі посилювати 
ідеологічну і організаційно- 
партійну роботу в первинних 
парторганізаціях.

Обов'язок партійних орга
нізацій — постійно підвищу
вати активність членів пар
тії, виховувати їх активними 
політичними бійцями за 
здійснення політики і рішень 
партії, мобілізуючи їх сили 
й творчу енергію на велику 
справу побудови комунізму в 
нашій країні.

З ранку до пізнього вечора 
йшли 10 березня трудящі на 
Красну площу. Повільно про
ходили вони мимо Мавзолею, 
на темному граніті якого на
креслені безсмертні імена 
Леніна і Сталіна. В живому 
потоці людей — і москвичі, 
і приїжджі з усіх кінців на
шої Батьківщини та ? інших 
країн.

Безліч вінків доставлена 
звідусіль для покладення на 

і труну йосифа Віссаріонови- 
ча. Тепер їх принесли сюди, 
на Красну площу. Вони за
повнили весь простір навко
ло Мавзолею, вкрили трибу
ни, їх встановили вздовж

ЕЛЕКТРИЧНІ ВОГНІ НАД 
КИРГИЗЬКОЮ ЗЕМЛЕЮ

Киргизький народ здійс
нює сталінські вказівки про 
електрифікацію колгоспного 
села. Численні гідроелектро
станції споруджуються в 
Центральному Тань-Шані і в 
бавовнярських районах Ош- 
ської області, в Чуйській до
лині і на узбережжі озера 
Іссик - Куль.

Закінчено монтаж турбі
ни Капчигайської міжкол
госпної ГЕС. З пуском її ще 
один високогірний район — 
Тонський — стане районом су
цільної електрифікації. Роз
горнулось будівництво най
більшої в Киргизії Держав
ної сільської гідроелектро
станції, яка забезпечить енер
гією 13 укрупнених колгос
пів.

Видання в СРСР Творів 
Йосифа Віссаріоновича Сталіна

В серцях сотень мільйо
нів людей всіх країн світу 
назавжди збережеться най
глибша вдячність мудрому 
вождю і вчителю йосифу 
Віссаріоновичу Сталіну, який 
присвятив все своє світле 
життя справі боротьби за 
свободу і щастя трудового 
народу.

Безсмертним є вклад вели
кого мислителя нашої епохи 
в скарбницю марксизму - 
ленінізму. Класичні роботи 
товариша Й. В. Сталіна на
брали в нашій країні най- 
ширшого розповсюдження, 
їх вивчають мільйони робіт
ників, колгоспників, трудової 
інтелігенції.

За даними Всесоюзної 
книжкової палати, в СРСР 
вийшло понад дев'ять тисяч 
видань творів й. В. Сталіна

ВИДАННЯ ПРОМОВ Г. М. МАЛЕНКОВА, Л. П. БЕРІЯ І В. М. МОЛОТОВА НА 
ТРАУРНОМУ МІТИНГУ В ДЕНЬ ПОХОРОНУ ЙОСИФА ВІССАРІОНОВИЧА СТАЛІНА

Державне видавництво по
літичної літератури (Москва) 
випустило в світ окремими 
брошурами промови товари
шів Г. М. Маленкова, Л. П. 

кремлівської стіни — від 
Спаської до Нікольської 
башт.

З безмежною любов’ю до 
великого вождя і вчителя, 
який пішов від нас, створю
вались ці вінки! Робітниці 
ниткової фабрики в місті Йо
гівську, Московської облас- 

і ті, прикрасили свій вінок 
шовками різних розцвіток. 
Трудящі Грузії і республік 
Середньої Азії сплели свої 
вінки із запашних троянд. 
Вони лежать поруч з вінка
ми із лавра і мімоз з берегів 

і Чорномор’я і темною хвоєю 
вінків від трудящих північ- 

; них областей.

НОВЕ ВИДАННЯ КОРОТКОЇ БІОГРАФІЇ 
ТОВАРИША й. В. СТАЛІНА ЛАТИСЬКОЮ МОВОЮ
Латвійське державне ви

давництво випустило новим 
виданням латиською мовою 

І книгу «Иосиф Віссаріонович 
Сталін. Коротка біографія». 
Переклад з другого, виправ
леного і доповненого росій
ського видання здійснений

НА ВИСОТІ

Четверо ташкентських юна
ків в лютий холод і снігову 
хуртовину досягли 9 березня 
1953 року в годину похоро
ну великого вождя трудящих 
товариша й. В. Сталіна гір
ської вершини Великий Цім- 
ган висотою 3.276 метрів над 
рівнем моря. Вони поклали

.101 мовою. їх загальний ти
раж—- 672 мільйони 58 ти
сяч примірників.

Багаторазово перевидава
лися окремі сталінські робо
ти. ЗОЇ раз виходила книга 
«Історія Всесоюзної Кому
ністичної партії (більшови
ків). Короткий курс», яка 
стала настільною книгою 
кожної радянської людини. 
260 раз перевидавалася кнй- 
га «Питання ленінізму», пе
рекладена на 55 мов. Вий
шло понад 700 видань допо
віді И. В. Сталіна про проект 
Конституції Союзу РСР на 
Надзвичайному VIII Всесоюз
ному з’їзді Рад. Тираж бро
шури перевищує 67 мільйо
нів примірників 89 мовами. 
377 раз видавалася книга 
«Про Велику Вітчизняну 

І війну Радянського Союзу».

Берія і В. М. Молотова на 
траурному мітингу в день по
хорону Йосифа Віссаріоно
вича Сталіна на Красній пло
щі 9 березня 1953 року.

На червоних з траурною 
каймою стрічках — слова, 
що йдуть від усього серця. 
Написи російською мовою 
перемежаються з українськи
ми. білоруськими, грузинсь
кими, німецькими, французь
кими і багатьма іншими.

Приносять нові й нові він- 
| ки— від учнів Московської 
| школи, від працівників вели- 
, кої будови комунізму на Вол

зі...
Невичерпна, безмірна лю

бов трудящих до геніального 
продовжувача справи Леніна, 
великого зодчого комунізму 
йосифа Віссаріоновича 

Сталіна. (ТАРС).

Інститутом історії партії при 
ЦК Компартії Латвії — фі
ліалом Інституту Маркса — 
Енгельса — Леніна при ІІК 
КПРС.

Це — п'яте в Латвії ви
дання Короткої біографії то
вариша й. В. Сталіна.

3276 МЕТРІВ

війок з квітів і гілок ялівцю 
до підніжжя монументально
го портрета товариша й. В. 
Сталіна, встановленого таш
кентськими альпіністами на 
вершині в день відкриття 
XIX з'їзду партії.

(РАТАУ).

Багатомільйонними тира
жами видані роботи йосифа 
Віссаріоновича Сталіна ос
танніх років: «Марксизм і 
питання мовознавства», «Еко
номічні проблеми соціалізму 
в СРСР». Більш як 60 раз 
перевидавалась 44 мовами 
Історична промова й. В. 
Сталіна на XIX з'їзді Кому
ністичної партії Радянського 
Союзу. Загальний тираж бро
шури — 17 мільйонів 891 
тисяча примірників.

Геніальні сталінські праці 
дають Комуністичній партії і 
радянському народові непере
можну силу в боротьбі за 
торжество комунізму. Вони є 
могутньою ідейною зброєю 
для комуністичних і робітни
чих партій, мільйонів трудя
щих зарубіжних країн.

(ТАРС).

Брошури видаються тира
жами по 3 мільйони примір
ників.

(ТАРС).
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Великий основоположник наукового комунізму
(До 7О-річчя. з дня смерті Карла Маркса)*

Достроково виконаємо завдання 
п’ятої сталінської п’ятирічки

В історії світової науки 1 
культури, в історії боротьби 
робітничого класу за світле 
майбутнє людства немеркну
чим світочем сяє ім’я Карла 
Маркса, великого учителя і 
друга трудящих. Маркс був 
творцем найскладнішої з усіх 
наук — науки про суспіль
ство. До Маркса людська 
думка була неспроможна зро
зуміти закони суспільного 
розвитку, закони історії і по
ставити їх на службу суспіль
ству.

На початку XIX століття 
передовий клас — пролета 
ріат, який щойно вийшов на 
історичну арену, мав гострі 
потребу в науковій теорії, 
яка вказала б йому шлях де 
революційного перетворення 
світу.

Важке, але благородне 
завдання розроблення пере
дового, справді наукового 
світогляду могло бути під си
лу лише великому вченому. 
Таким геніальним ученим, 
великим теоретиком і вож
дем пролетаріату був Карл 
Маркс.

Карл Маркс народився 5 
травня 1818 року в Німеч 
чині, в місті Трірі. Ще на 
шкільній лаві у Маркса за 
родилася ненависть до раб
ства і гноблення, полум’яна 
любов до трудящих. Метою 
свого життя він обрав слу
жіння людству, що для ньо
го означало насамперед слу
жіння пролетаріатові.

В 1844 р. в Парижі від
булося зближення Маркса з 
Фрідріхом Енгельсом. В 
1845 р. Маркс за револю
ційну діяльність був висла
ний з Парижа і переїхав до 
Брюсселя, де в 1847 р. ра
зом з Енгельсом примкнув 
до таємного пропагандистсь
кого товариства — «Союзу 
комуністів». За дорученням 
союзу Маркс і Енгельс виро
били його програму — зна
менитий «Маніфест Комуніс
тичної Партії», що вийшов у 
світ в лютому 1848 року.

В цьому класичному доку
менті, який являє, за визна
ченням товариша Сталіна, 
«пісню пісень марксизму». 
Маркс і Енгельс дали вперше 
систематичний. цілісний 
виклад теорії наукового ко
мунізму, теорії класової бо
ротьби і всесвітньоісторичної 
ролі пролетаріату, творця 
нового, комуністичного сус
пільства.

Під час революційних по
дій 1848 — 1849 рр. Маркс 
брав активну участь в органі
зації робітничих мас. Після 
поразки революції Маркс 
оселяється в Лондоні і з ки
пучою енергією працює над 
створенням своєї головної 
наукової праці — «Капіта
лу». В. 1. Ленін називав 
«Капітал» найвидатнішим 
політико - економічним тво
ром нашого століття.

Маркс поклав багато праці 
для створення «Міжнародно
го товариства робітників» — 
1 Інтернаціоналу, для вироб
лення єдиної тактики проле
тарської боротьби. Він був 
центром тяжіння всіх рево
люційних сил світу.

З величезною увагою 
Маркс стежив за розвитком

Карл МАРКС—основоположник наукового комунізму, геніаль- 
світового пролетаріату.яий вождь і вчитель
"О

російського визвольного ру
ху, за розвитком російської 
демократичної наукової дум
ки. З цією метою він спеці
ально вивчив російську мову. 
Він високо цінив великих ро
сійських революційних демо
кратів Чернишевського і 
Добролюбова.

Вигнання, яких Маркс за
знавав з боку реакційних 
урядів, гостра матеріальна 
нужда, яку він терпів на 
протязі всього життя, запек
ла боротьба з ворогами про
летаріату, надзвичайно на
пружена наукова робота — 
все це вичерпало сили Марк
са, і 14 березня 1883 р. 
припинилося життя найгені- 
альнішого з геніальних лю
дей.

Вчення Маркса зробило 
справжню революцію у філо
софії, в політичній економії, 
в історичній науці. Створена 
Марксом революційна теорія 
стала могутньою зброєю про
летаріату в боротьбі проти 
капіталістичного рабства.

Маркс довів неминучу за
гибель капіталістичного ладу 
і неминучість перемоги но
вого ладу — комунізму. 
Маркс висунув ідею дикта
тури пролетаріату як зна
ряддя революційного пере
творення капіталізму в соці
алізм. Вчення про диктатуру 
пролетаріату — основне і 
головне в марксизмі.

Маркс і Енгельс учили, 
що пролетаріат може і пови
нен зібрати навколо себе се
лянство й інші незадоволені 
капіталізмом верстви насе
лення 1 повести їх на штурм 
капіталізму. Тільки в союзі 
з робітничим класом селян
ство може врятуватися від 
злиднів і розорення.

Маркс надавав величезно
го значення національно - 

визвольному рухові в різних 
країнах світу. Він постійно 
роз’яснював робітникам, що 
«народ, який поневолює ін
ший народ, кує свої власні 
кайдани».

Марксизм — живе, під
тверджуване самим життям 
учення, що невпинно розви- 

| вається. Це — наука про за- 
I кони розвитку природи і су- 
і спільства, наука про револю

цію пригноблених і експлуа
тованих мас, наука про пере
могу соціалізму в усіх краї
нах. наука про будівництво 
комуністичного суспільства.

Після смерті Маркса 1 
Енгельса великі вожді трудя
щих Ленін 1 Сталін в непри
миренній боротьбі з опорту
ністами відстояли велике 
вчення Маркса, творчо зба
гатили його новим досвідом, 
новими висновками. Ленінізм 
є найвищим досягненням ро
сійської і світової науки і 
культури.

Основні принципи марк
сизму - ленінізму перетворе
ні в життя радянським наро
дом під керівництвом партії 
Леніна — Сталіна. Соціаліс
тичний лад, необхідність яко
го науково довів Маркс, є те
пер живою історичною ре
альністю. Всесвітньоісторнч- 
иі перемоги СРСР, перемога 
китайської революції, успіхи 
країн народної демократії до
вели на практиці життєвість 
і непереборну силу марксист
сько - ленінського вчення.

До великої мети, поставле- 
I ної і науково обгрунтованої 
і Марксом, — комунізму йде 

сучасна історія. На цьому іс
торичному шляху людства 
світить немеркнучою провід
ною зіркою всеперемагаючий 
прапор Маркса — Енгельса 

І — Леніна — Сталіна.
Р. Лавров.

— На заклик Централь
ного Комітету партії і Радян
ського Уряду відповімо са
мовідданою працею, достро
ковим виконанням п’ятої 
сталінської п'ятирічки, — 
заявив на мітингу машиніст 
електровоза Олексій Оси- 
пенко, виражаючи думки всіх 
трудящих.

Наполегливо працюють 
гірники дільниці, якою керує 
т. Борисов. З початку берез
ня вони відвантажили понад 
план біля 8 тисяч тонн вугіл
ля.

Десятки виробничників, 
ставши па стахаповську вах

На благо Батьківщини
— Рідна партія кличе нас 

працювати ще наполегливі
ше в ім’я дальшого розквіту 
нашої Батьківщини, в ім’я 
торжества комунізму. Відда
мо всі сили, щоб здійснити 
великі сталінські накреслен
ня, — сказав слюсар Олек
сій Беляєв, виступаючи на 
траурному мітингу трудящих 
теплової електростанції.

В ці дні напружено тру
дяться енергетики. 1 1 берез
ня цех, яким керує т. Шуль- 
женко, значно перевищив 
завдання.

Множать трудові зусилля 
зміни чергових інженерів тт. 
Майорова, Хайкина, Спорг,- 
хіна. Змагаючись між собою, 
вони добиваються відмінного 
використання агрегатів, зни
ження витрат електроенергії 
на власні потреби.

Трудові будні енергетиків 
сповнені чудовими приклада
ми боротьби за краще вико
ристання техніки.

Множаться сили хліборобів
У ці скорботні дні з под

воєною енергією працюють 
хлібороби Протопопівської 
артілі імені Леніна. Велике 
горе не зламало їх волі й 
енергії, помножило сили в 
боротьбі за здійснення гран
діозних сталінських накрес
лень.

Буряководи артілі зараз 
використовують кожну годи
ну для нагромадження доб
рив на площі цукрових буря
ків. Енергійно працюють 
колгоспники ланки Василини 
Конотоп. У взаємодії з ме
ханізаторами тракторної 

бригади вони щодня вивозять 
в поле по кілька десятків 
тонн добрив, значно переви
конуючи встановлене завдан
ня, а зворотними рейсами

Завершили ремонт тракторів
На траурному мітингу з 

приводу кончини великого 
вождя трудящих нашої краї
ни і всього прогресивного 
людства Иосифа Віссаріоно 
вича Сталіна механізатори 
Олександрійської МТС зобо
в’язувалися подвоїти сили 
для успішного завершення 
підготовки і проведення вес
няно - польових робіт.

Слова механізаторів під
кріплюються практичними ді
лами. Кілька днів тому вони 

і завершили виконання річ
ного плану ремонту тракто- 

і рів. В дні всенародного тра

ту, домагаються підвищення 
продуктивності праці. Маши
ністи екскаваторів Павло 
Тендюк і Іван Лозовий да
ють до 150 процентів зав
дання. Машиністи електро
возів Іван Колесник і Олек
сій Осипенко при нормі 400 
щозміни вивозять по 600 
тонн вугілля.

Колектив дільниці вирішив 
виконати річний план видо
бутку вугілля не до 21 груд
ня, як передбачалось раніше, 
а до 5 грудня — дня Сталін
ської Конституції.

М. Скрипник, 
старший нормувальник.

, Майстер т. Короленко вніс
і раціоналізаторську пронози
І цію, спрямовану на поліп-
1 шення роботи приладів. Він 

подав думку про виготовлен
ня спеціального стенду для 
перевірки витратомірів. Це 
дозволить точно враховувати 
виробіток і витрату пари, 
дасть можливість щомісяця 
зберегти чимало державних 
коштів.

інженер т. Зуєв запропо* 
кував встановити винтель на 
безперервній продувці паро- 
перегріватсля. В результаті 
поліпшиться обслужування 
котлів.

Колектив теплової елек
тростанції перекрив декадне 
завдання. Він прагне достро
ково виконати квартальний 
виробничий план.

О. Ромашко,
директор теплової елек

тростанції.

підвозять корма до тварин
ницьких ферм.

На цій роботі відзначають
ся хлібороби Наталія Коко
нова, Галина Дивляш, Федо
ра Рябокінь, Тимофій Овча- 
ренко і тракторист Микола 
Лісовенко. За останні дні ни
ми вивезено в поле понад 
100 тонн добрив 1 підвезено 
до ферми 50 тонн кормі’.

Напружена праця кипить 
і в кормодобувній та буді
вельній бригадах Василя 
Ямпільця та Карпа Замко
вого. Трудівники бригад ус
пішно справляються з пос
тавленими завданнями і з 
кожним днем нарощують 
темпи робіт.

П.Лановчук.

уру з майстерень вийшли ос
танні 7 тракторів.

Велика скорбота породила 
нову велйку силу. Десятки 
працівників МТС значно під
вищили виробничі показники 
і якість продукції. Токар 
Павло Мамренко, слюсар 
Олександр Оленін та багато 
інших тепер виконують зав- 

, дання на 150 процентів.
і Механізатори МТС зобо

в'язуються провести весняно- 
польові роботи в цьому роц| 
на високому рівні агротехні
ки.

І. Шорін.
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СТОРІН КА

Йосиф Віссаріонович Сталін на трибуні мавзолею в день першо» 
травневої демонстрації 1952 року.

Сталин с нами
Остались без Сталина... трудно поверить!
И боль обжигает сердца
Скорбящих советских людей о потере 
Учителя, друга, отца.
Скорбит вся страна о вели кой утрате, 
Невольно влажнеют глаза.
И твердий характер, не видержав, цлачет;
Горячая каплет слеза.
Остались без Сталина... Правда лн ото?
Неправда! Наш Сталин живой!
Он в сердце любого из нас человека
Любимий, родной, дорогой!
Великого Сталина нет между нами,
Но Сталина дело живет;
Наших людей к коммунизму Сталин — 
Вессмертньїй незримо ведет!

Михаил КЛЮЧНИКОВ
Рудоремонтний завод.

Слово Сталіна між нами, воля
безсмертя

Схиляю в глибокій жалобі чоло, 
І серце від болю невтішно ридає. 
Невже ми навік попрощались з 

орлом, 
Невже серед нас його більше 

немає?
Ні. він серед нас, він між нами

- живий, 
Рости його славі від роду й до 

роду, 
Бо сталінський запал, порив 

вогневий 
Піддав він до краплі своєму 

народу. 
.’ Бо серця свого неповторне биття 
• Він нам присвятив без вагання, 

навіки.
Щоб повнилось щастям народу 

життя.
Він зрушував гори, спиняв бистрі 

ріки.
Розправивши крила, до світлих 

висот,
Як Ленін великий, він вів нас 

орлино.
За все йому вдячний радянський 

народ, 
І За все йому вдячна моя

Батьківщина.
Усе, що він дав нам, усе, що 

створив:
Цвітіння садів запашних у 

пустині
І сяйво палаців, і золото нив 
Вінками безсмертя лягли йому 

нині.
Повік не зів'яти тим щедрим 

вінкам
І в болісний час, і в години 

врочисті,
Бо Сталінський прапор тримає 

ЦК
Великої Партії комуністів.

Дмитро ЛУЦЕНКО.

Вождю
Поникли знамена над миром, 
Скорбь по дорогам прошла— 
Умер отец наш любимьій, 
Нет дорогого вождя.

Друг юносги нашей цветуїцей, 
Отец всех рабочих людей, 
Учитель и вождь, нас ведущий 
К свершенью великих идей.

Он вьірастил нас и взлелеял, 
Бороться и жить научил, 
Величайшею ясностью гения 
Путь в коммунизм осветил.

Геннаднй МАСЛО, 
рабочий монтажного управлення.

сталінська у нас!
Прощай, батьку!

Як несподівано і страшно 
ми осиротіли! Осиротіли пар
тія. радянський народ, тру
дящі всього світу...

З дня смерті Леніна ще не 
спіткала людство така тяжка, 
безмірно тяжка утрата. Ми 
втратили батька всіх трудя
щих, і разом з почуттям на
віки незабутньої утрати вели
ка скорбота нечутними кро
ками пройшла по країні і 
дладно вторглась в кожний 
дім. в кожну сім’ю.

В ці дні люди плачуть і 
на самоті і не соромляться 
плакати при народі. В ці дні 
світлі сЯьози дітей і жінок 
ллються разом з скупими чо
ловічими слізьми тих, хто за 
чотири роки війни, не вро- 
нивши сльози на полі бою, 
тільки скреготав зубами, так 
і не навчившись плакати...

Біль і горе палять наші 
серця! Нехай у них назавж
ди залишиться священна 
скорбота про батька, вчителя, 
вождя і друга, який пішов 
від нас. але любов до нього 
неминуча осушить на очах 
сльози. Найлюдяніший із лю
дей, він любив лише мужніх, 
а не слабих духом.

Ще звучать в ефірі слова 
звернення до народу най
ближчих соратників і друзів 
великого Сталіна: «Дорогі 
товариші і друзі!», а вже зві
дусіль могутніми хвилями 
любові і безмежної відданос
ті іде відповідь багатоміль
йонного радянського народу: 
«Ми завжди і скрізь з вами, 
наш рідний Центральний Ко
мітет Комуністичної партії, 
наш рідний Радянський 
Уряд!».

Падає на полі брані вра
жений на смерть вождь, у па
ніці біжать або топчуться на 
місці боягузи і маловіри, а 
справжні воїни б’ються ще 
жорстокіше, ще запекліше, 
ворогові і мовби самій смер

ті помщаючись за смерть 
вождя! Але коли ж наш ге
роїчний народ не був і геро
їчним воїном? Так і в ці скор
ботні дні: ще завзятіше 
кипить робота на новобудо
вах, в цехах заводів, в шах
тах і на південних полях 
Батьківщини; ще запальніше 
трудяться люди всюди, де, 
думаючи про Сталіна, вони 
працюють, споруджують, тво
рять, перетворюють, проник- 
нуті однією величною ідеєю, 
ідеєю комунізму.

І, перебуваючи далеко від 
Москви, де б ми не були, 
всі ми бачимо зараз Москву. 
Колонний зал Будинку Спі
лок, схилені траурні прапо
ри, труну в обрамленні зеле
ні, і таке, до кожної риси, до 
найменшої зморшки знайоме, 
миле і рідне, але разом з тилі 
вже віддалене від нас смертю 
лице...

Батьку, прощай! Прощай, 
рідний і до останнього нашо
го подиху любимий батьку! 
Як багато ми тобі зобов’яза
ні... Нас мільйони, і всі ми 
в думці прощаємося з тобою, 

і повільно проходячи повз 
і твою труну, прагнучи зберег

ти в пам’яті твої риси, низько 
кланяємося і по-синовному 
цілуємо тебе, проводжаючи 
в останню путь...

Ти завжди будеш з нами 
і з тими, хто прийде в життя 
після нас. Ми чуємо твій го
лос і в ритмічному гуркоті 
турбін величних гідроелек
тростанцій, 1 в плескоті хвиль 
заново створених твоєю во
лею морів, і в розмірених 
кроках непереможної радян
ської піхоти, і в м’якому ше
лесті листя лісних смуг, 
що неосяжно розкинулись...

Ти назавжди і всюди з на
ми, рідний батьку. Прощай!

Михайло ШОЛОХОВ.
Станиця Вешенська. 

(«Правда» від 9 березня).

Творець народного щастя
В траурні дні прощання з 

безмежно дорогим і рідним 
йооифом Віссаріоновичем 
Сталіним у сотень мільйонів 
людей стискувалося від неви
мовного болю серце, нестрим
но падали сльози безмежного 
горя.

Велике, невимовне горе ще 
міцніше згуртувало міль
йони радянських людей 
у найщирішому прагненні 
потроїти свої зусилля для 
здійснення великої історич
ної справи — побудови ко
мунізму.

До редакції надходить ба
гато листів від громадян на
шого міста і району, які ді
ляться пекучими почуттями 
горя і скорботи, ВИСЛОВЛЮ
ЮТЬ прагнення самовідданою 
працею, незламною вірністю 
служити заповітам великого 
вождя. ■

Ці листи, сповнені глибо
кою пошаною і любов’ю до 
рідного Сталіна, пишуть лю
ди похилого віку і діти.

Ось слова з віршованого 
листа інваліда праці т. Нес- 
терова:

«Прощай, отец, прощай, 
родной!..

Даєм мьі клятву 
вьіполнять

Твои священньїе заветьі.
Наш труд мьі будем 

умножать,
Твоими мислями согретьі».
Робітник вугільного роз

різу, учасник Великої Віт
чизняної війни, О. Киричен- 
ко розповідає в листі, що 
мав велике щастя двічі бачи
ти И. В. Сталіна. В своєму 
вірші він пише:

«Стадин умер? Нет, не 
может бьітьі

Вессмертен он, в веках 
он будет жить!».

Багато хвилюючих листів 
надійшло від учнів шкіл. В 
кількох рядках висловила 
свою велику скорботу учени
ця 6 класу середньої школи 
№ 2 імені О. М. Горького, 
піонерка Марія Семенова:

«Я тяжко сумую з приводу 
смерті нашого вождя йосифа 
Віссаріоновича Сталіна. Ми, 
радянські діти, втратили най
дорожчу людину, що дала 
нам щастя».

Надіслали вірші також уч
ні С. Чепурко, Н. Вийтепко, 
Ю. Гімерверт.

Учень 7 класу Войнівської 
школи Микола Пузенко у 
своєму вірші «Рідному 
Сталіну» пише:

«Останнє прощання тобі 
посилаю,

1 сум, і скорботу свою.

Партії рідній палко бажаю
Успішно продовжити 

справу твою...
Клянемось тобі, Великий 

наш Сталін,
Що справу твою доведем 

до кінця!».

Світлий, незабутній образ 
й. В. Сталіна нерозривно 
пов'язаний у свідомості на
ших людей з славною Кому
ністичною партією. До неї 
звертаються думки і почуття 
наших людей у найтяжчі дні.

Учень 8 класу середньої 
школи •№ 4 Петро Кирпита 
пише у своєму вірші «Това
ришеві Сталіну»:

«Віддані партії вірні сини 
Ідуть попрощатись з 

тобою.
Ти вмер, але житимеш 

вічно в серцях
Трудящих людей всього 

світу.

Ще вище піднімемо 
партії стяг,

Її піклуванням зігріті».
А скільки ніжності і теп

лоти у вірші учениці педаго
гічного училища Маї Коз- 
ленко:

«Наш мудрьій вождь!
■ Любимий наш учитель!

Как горько знать, что нет 
на свете Вас.

Любимьій вождь! Вас 
любят все народні!

Ваш светльїй образ в 
памяти людей

В веках живя, он будет 
звать к свободе

И счастьем освещать нам 
каждмй день».

Дорогий, світлий образ 
йосифа Віссаріоновича 

Сталіна незгасимо житиме в 
пам’яті кожної людини, як 

| образ великого творця народ
ного щастя.

С. Гончаров.
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ПО НА ШОМ У МІСТУ ‘ РАЙОНУ
ВЕЛИКІ ЗАРОБІТКИ

Хлібороби артілі імені 
Хрущова торік зібрали 
добрі врожаї сільськогос
подарських культур, впо
рались з виконанням пла
ну розвитку громадського 
тваринництва. Наполегли
вою працею колгоспники 
подолали відставання сво
го господарства і вивели 
його в ряди колгоспів - 
мільйонерів.

Підвищилась натураль
на і грошова оплата за 
труд. Ще заможнішим ста
ло життя хліборобів. На 
кожен трудодень видано 
по 2,9 кілограма хліба та 
6 карбованців грішми.

Колгоспниця Оксана Та-

ГУРТКИ В
В боротьбі за глибокі і 

міцні знання учнів велику 
допомогу подають створені 
при Косівській середній 
школі літературний, дра- ) 
матичний та технічний 
гуртки, якими керують тт. 
Полтавець, Мірошниченко 
та Гнатченко.

Члени літературного 
гуртка провели цікавий ве
чір, присвячений пам’яті 
Олександра Сергійовича

АТЕЛЬЄ МОД

На розі вулиці Черво- 
ноармійської і Площі Ре
волюції завершується ка
пітальний ремонт двопо
верхового будинку.

Недавно учні шостих кла
сів середньої школи № 4 
провели читацьку конферен
цію за повістю Л. Т. Космо- 
дем’янської «Про Зою і Шу- 
РУ».

Ще задовго до конферен
ції учні прочитали повість, 
підготували виступи по кни
зі, оформили літературну 
вітрину та виготовили стенд 
«їх виховала партія Леніна 
— Сталіна».

В обговоренні повісті взя
ло участь багато учнів. Ко
жен хотів розповісти про 
Зою і ІНуру, сказати дорогі 
слова про великого Сталіна, 
про нашу Комуністичну пар
тію і Радянський Уряд.

КОЛГОСПНИКІВ
расенко на вироблені тру
додні одержала понад дві 
тонни хліба та близько 
5.000 карбованців гріш
ми, майже стільки ж заро
била Єфросинія Пискун та 
багато Інших колгоспників. 

Цього року хлібороби 
артілі змагаються за ще 
вищі врожаї, за дальший 
розвиток громадського тва
ринництва і підвищення 
його продуктивності. Вони 
наполегливо борються за 
здійснення головного зав
дання, поставленого перед 
колгоспним селянством но
вим п’ятирічним планом 
розвитку СРСР.

О. С вири до в.

ШКОЛІ
Пушкіна. З великим успі
хом. вони поставили інсце- 
ніровку за твором Пушкі
на «Цигани».

Силами учасників дра
матичного гуртка колгосп
никам показано п’єси 
О. Корнійчука «В степах 
України» і В. Собка «За 
другим фронтом».

І. Ророха, 
старший піонервожатий.

У ньому незабаром бу
де відкрито ательє мод 
Олександрійської швейної 
фабрики.

Читацька конференція
Глибоко ідейними і зміс

товними були виступи шести
класників Розжу вайла, 

Шкіль, Кривошеї, Бєлікова, 
Іванова, Кононенко, Чумак і 
інших.

— Читаючи цю книгу, — 
сказала учениця Чумак, 
— бачиш перед собою Гас- 
телло, Матросова, Олега Ко
шового, Лялю Убийвовк і 
інших героїв, які не пошко
дували свого життя за кра
ще майбутнє. Зоя і Шура 
своєю сміливістю і хороб
рістю показали свою любов 
до Сталіна, до соціалістич
ної Батьківщини. Ці образи 
вчать нас патріотизму, вір
ності партії Леніна —

☆
Українська РСР. Культурно і 

заможно живуть колгоспники 
сільськогосподарської артілі імені 
Шевченка,Золотоноського району 
Полтавської області. Всі будинки 
електрифіковані і радіофіковані. 
Недавно в клубі встановлений 
телевізор. Тепер колгоспники 
мають можливість дивитися пере
дачі Київського телевізійного 
центру.

На знімку: увечері біля телеві
зора.

Фото П. Кекало.

Прескліше ТАРС.

☆

ВУГІЛЬНИКИ НА 
КУРОРТАХ

Днями з Миргородсько
го курорту повернувся в 
Олександрію слюсар за
воду «Червоний ливар
ник» Іван Пічкун.

Відпочивали в санато
ріях Криму, Желєзновод
ська також’ слюсар Вайда- 
к$вського. вуглерозрізу 
Олександр Ковальов, ма
шиніст екскаватора Дмит
ро Дальницин і інші ста- 
хановді;

З початку нинішнього 
року на курортах країни і 
в будинках відпочинку по
бували і зараз лікуються 
400 робітників, інженер
но - технічних працівників 
і службовців вугільних 
підприємств Олександрії.

У СІЛЬСЬКІЙ 
БІБЛІОТЕЦІ

Привітно зустрічає від
відувачів завідуюча біблі
отекою с. Дівоче Поле Ма
рія Авраменко. Вечорами 
до неї приходить багато 
колгоспників, працівників 
сільських установ, щоб 
взяти цікаву книжку, по
читати журнал, газету.

Великим попитом ко
ристується серед колгосп
ників література про XIX 
з’їзд КЙРС і праця това
риша Сталіна «Економіч
ні проблеми соціалізму в 
СРСР».

Щоб зацікавити читача, 
т. Авраменко широко про
пагує книги через вистав
ки, стенди 1 плакати.

І, Гончаров.

Сталіна, своєму народу, сво
їй Батьківщині.

Учень Бєліков в своєму 
виступі сказав про те. що 
пам’ять про Зою і Шуру 
Космодем’янських буде жити 
в серцях радянських людей. 
Образи героїв радянського 
народу вдохновляють на бо
йові подвиги героїчний ко
рейський народ.

Учні висловили бажання 
найближчим часом провести 
читацьку конференцію по 
книзі Фадєєва «Молода 
гвардія».

Г. Сухацька, 
учителька середньої шко

ли № 4.

Народи світу клянуться 
продовжувати справу 

великого Сталіна
КИТАЙСЬКА НАРОДНА 

РЕСПУБЛІКА
9 березня.— в день похо

рону великого ' Сталіна по 
всьому Китаю відбулися тра
урні мітинги.

Понад 200 тисяч трудя
щих прийшли на Народну 
площу в Шанхаї, щоб взяти 
участь у траурному мітингу, 
присвяченому пам’яті генія 
революції, вождя радянсько
го народу і трудящих усього 
світу йосифа Віссаріоновича 
Сталіна. На траурному мі
тингу в Мукдені були при
сутні близько 120 тисяч чо
ловік, в Кантоні — 460 ти
сяч, в Сіані — понад 300 
тисяч чоловік, в Харбіні — 
близько 400 тисяч чоловік.

В ці скорботні дні з усіх 
кінців країни надходять по
відомлення про урочисті 
клятви робітників і селян, 
всіх трудящих Китаю ще 
сильніше зміцнювати неру
шиму дружбу великих наро
дів Китаю 1 Радянського Со
юзу, ще ширше освоювати і 
впроваджувати радянський 
досвід, ще тісніше згуртову
вати свої,ряди навколо Кому
ністичної партії Китаю і Мао 

, Цзе-дуна в боротьбі проти 
імперіалістичної агресії, за 
справу миру, в боротьбі за 
будівництво нового Китаю.

ЧЕХОСЛОВАЧЧИНА
Всі чехословацькі газети 

присвячені похорону йосифа 
І Віссаріоновича Сталіна.

Газети повністю опубліку
вали промови Голови Ради 
Міністрів Союзу РСР Г. М. 
Маленкова і перших заступ
ників Голови Ради, Міністрів 
Союзу РСР Л. П. Берія і 
В. М. Молотова на траурно
му мітингу в Москві, а також 
присягу чехословацького на
роду на вірність заповітам 
товариша й. В. Сталіна.

9 березня по всій Словач
чині пролунали слова клят
ви: «Під керівництвом рідної 
Комуністичної партії 1 това
риша Готвальда, в неруши
мому союзі з Радянським 
Союзом іти по шдяху Сталіна 
як борці за краще радісне 
життя без воєн, як борці за 
соціалізм і комунізм* У " '

ФРАНЦІЯ
Газета «Юманіте» опублі

кувала докладний звіт свого 
постійного кореспондента в 
Москві про похорон товари
ша й. В. Сталіна і вмістила 
повний текст промов тт. 
Г. М. Маленкова, Л. П. Бе
рія і В. М. Молотова.

9 березня в момент, коли 
в Москві на Красній площі 
відбувся похорон товариша 
й. В. Сталіна, в усіх містах 
і населених пунктах Франції 
трудящі припинили роботу і 
мовчанням вшанували па
м’ять великого вождя всього 
прогресивного людства.

Протягом усіх цих днів з 
раннього ранку до пізнього 
вечора в посольство СРСР у 
Франції Продовжують прибу
вати безперервним потоком 
делегації французьких тру
дящих, які висловлюють своє 

співчуття урядові і Комуніс- 
; тичній партії Радянського 

Союзу і підкреслюють свою 
нерушиму солідарність з ра
дянським народом.

АРГЕНТІНА
У ці тяжкі для всього про

гресивного людства дні тру
дящі Аргентіни сумують з 
приводу кончини великого 
прапороносця миру в усьому 
світі, вождя і друга народів 
усіх країн дорогого товариша 
Сталіна. <■

Група молоді Буенос:Ай- 
реса свої почуття і думки ви
словила такими словами: 
«Як і весь аргентінський на
род, ми поділяємо скорботу 
героїчного радянського на
роду, бо для нас йосиф 
Сталін був і буде прапоро
носцем миру в усьому світі і 
вождем народів в їх боротьбі 
за демократію і соціалізм».

Понад 20 тисяч чоловік 
вже відвідали радянське по
сольство в Аргентіні і висло
вили своє глибоке співчуття 
в зв’язку з кончиною това
риша Сталіна.

В МІСТІ, ЯКЕ НОСИТЬ 
ІМ’Я ВЕЛИКОГО СТАЛІНА

Два з половиною роки ми
нуло з того часу, .як румунсь
ке місто Брашов було перей
меноване в місто Сталін. Не
впізнанно змінилося облич
чя міста. Воно стало великим 
машинобудівним центром, де 
вперше в історії Румунії 
випускаються трактори, ша- 
рикопідщипникіі, токарні вер
стати та інше машинне ус
таткування, необхідне для ін
дустріалізації країни.

Поділяючи горе всього 
трудового людства, тисячі 
трудящих міста Сталін умно
жили в ці траурні дні свої 
трудові зусилля з тим, щоб 
ще більше зміцнити свою 
батьківщину і табір миру, на 
чолі якого стоїть могутній 
Радянський Союз.

ВИДАННЯ ТВОРІВ 
Й. В. СТАЛІНА 

В БОЛГАРІЇ
. За останні роки видавниц

тво Болгарської комуністич
ної партії випустило в світ 
13 томів Творів й. В. 
Сталіна загальним Тиражем 
430 тисяч примірників.

Праця й. В. Сталіна 
«Марксизм 1 питання, мово
знавства» йийшла окремим 
виданням тиражем 60 тисяч 
примірників. Загальний ти
раж видань «Питання лені
нізму» становить 140 тисяч, 
а «Короткий курс Історії 
ВКП(б)» — 335 -тисяч при
мірників. Недавно вийшла в 
світ праця И. В. Сталіна 
«Економічні проблеми 'соці
алізму в СРСР» тиражем 
200 тисяч примірників. За
гальний тираж творів Й. В. 
Сталіна, випущених видав
ництвами країни, становить 

' 2 мільйони 854 тисячі 600 
І примірників.

В 245 тисяч примірниках 
розійшлась Коротка біогра
фія й. В. Сталіна.

Редактор Г. ЛОЗОВИЙ.

БК—00633. Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60. Зам. № 33. Т. 5.000,

Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління в справах .поліграфічної промисловості, видавництв і книжкової торгівлі, м. Олександрія, вул, Шевченка. 71.



Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
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15 березня в Кремлі, у Великому 
Кремлівському Палаці, відбулася 
Четверта сесія Верховної Ради 
Союзу РСР.

Клемент ГОТВАЛЬД І Засідання Верховної Ради 
Союзу РСР

Від Центрального Комітету 
Комуністичної партії Радянського Союзу, 

Ради Міністрів Союзу РСР 
і Президії Верховної Ради СРСРЦентральний Комітет Комуністичної партії Радянського Союзу, Рада Міністрів Союзу РСР і Президія Верховної Ради СРСР з глибоким сумом сповіщають партію і всіх трудящих про те, що 14 березня об 1 1 годині дня в Празі після недовгочасної тяжкої хвороби вмер Президент Чехословацької Республіки, Голова Комуністичної партії Чехословаччини, видатний діяч міжнародного робітничого руху, любимий вождь народів Чехословаччини, вірний друг Радянського Союзу товариш Клемент Готвальд.Центральний Комітет Комуністичної партії Радянського Союзу. Рада Міністрів Президія Верховної Союзу РСР. Ради СРСР.

Від Ради Міністрів СРСРРада Міністрів СРСР постановила день похорону Президента Чехословацької Республіки Клемента Готвальда — 19 березин оголосити днем трауру 1 вивісити траурні прапори.

Центральному Комітетові 
Комуністичної партії Чехословаччини, 

Урядові Чехословацької Республіки, 
Національним зборам 

Чехословацької РеспублікиДорогі товариші і друзі!Центральний Комітет Комуністичної партії Радянського Союзу, Рада Міністрів Союзу РСР і Президія Верховної Ради Союзу РСР висловлюють своє співчуття і поділяють разом з вами глибоку скорботу з приводу передчасної кончини Голови Комуністичної партії Чехосло- ваччини, Президента Чехословацької Республіки товариша Клемента Готвальда.Народи і Комуністична партія Чехословаччини втратили в особі товариша Клемента Готвальда свого великого вождя, невтомного 1 безстрашного борця за перемогу народно - демократичного ладу 1 за побудову соціалізму в Чехословаччині.Трудящі всього світу втратили одного з видатних діячів міжнародного робітничого руху, якому товариш Клемент Готвальд присвятив все своє прекрасне життя пролетарського революціонера.Товариш Клемент Готвальд безустанно працював над зміцненням тісного союзу і нерушимої дружби між Чехо- словаччиною і Радянським Союзом, бачачи в цій братерській дружбі гарантію незалежності 1 процвітання Чехословацької Республіки.Вірний соратник Великого Сталіна, випробуваний друг Радянського Союзу Клемент Готвальд вів Чехословаччину по шляху зміцнення радянсько-чехословацької дружби, в якій справедливо бачив запоруку свободи і незалежності Батьківщини.В ці скорботні дні тяжкої втрати ми висловлюємо тверду впевненість у тому, що народи Чехословаччини ще тісніше зімкнуть свої ряди навколо Комуністичної партії і уряду Чехословаччини в боротьбі за справу миру, за зміцнення дружби між народами і за побудову соціалізму.Сумуючи разом з народами Чехословаччини з приводу тяжкої втрати, народи Радянського Союзу збережуть у своїх серцях світлий образ Клемента Готвальда, який завжди буде запалюючим прикладом боротьби за мир між народами, за дружбу між Радянським Союзом і Чехословацькою Республікою на вічні часи.Центральний Комітет Рада Міністрів Президія Верховної Комуністичної партії Союзу РСР. Ради СРСР.Радянського Союзу.

Промова товариша М. О. ЯСНОВАТовариші депутати! Четверту сесію Верховної Ради Союзу Радянських Соціалістичних Республік оголошую відкритою.Товариші депутати!З глибоким болем у своєму серці, з почуттям неповоротної втрати радянський народ провів в останню путь свого любимого вождя і вчителя, депутата Верховної Ради СРСР, Голову Ради Міністрів Союзу РСР, Секретаря Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу йосифа Вісса- ріоновича Сталіна.Світлу пам'ять Иоспфа Віссаріоновича Сталіна прошу вшанувати вставанням. (Всі встають). Прошу сідати.Товариші депутати!14 березня в Празі вмер Президент Чехословацької Республіки, вірний друг Радянського Союзу, наш дорогий Клемент Готвальд. Разом з народами Чехословаччини цю тяжку втрату глибоко переживають всі трудящі нашої країни. Прошу вшанувати пам’ять Клемента Готвальда вставанням. (Всі встають). Прошу сідати.
Промова товариша М. С. ХРУЩОВАТовариші депутати! Від імені Спільного засідання Пленуму Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу, Ради Міністрів Союзу РСР, Президії Верховної Ради СРСР, а також від імені депутатів Верховної Ради — Ради Союзу і Ради Національностей — Москви, Ленінграда, України вношу таку пропозицію на розгляд Спільного засідання Ради Союзу і Ради Національностей про Голову Президії Верховної Ради СРСР.Зважаючи на те, що постановою Спільного засідання Пленуму Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу, Ради Міністрів Союзу РСР і Президії Верховної Ради СРСР товариш Микола Михайлович

ПромоваТовариші депутати! За дорученням Президії Верховної Ради СРСР, Ради Міністрів СРСР і Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу вношу на ваш розгляд таку пропозицію: .«Призначити Головою Ради Міністрів Союзу Радянських Соціалістичних Республік товарцша Георгія Макси-

Товариші депутати!Пропонується прийняти текст Звернення Верховної Ради СРСР з висловленням співчуття Національним Зборам Чехословацької Республіки в зв’язку з смертю Президента Клемента Готвальда: «НАЦІОНАЛЬНИМ ЗБОРАМ ЧЕХОСЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИДорогі товариші!Верховна Рада Союзу Радянських Соціалістичних Республік висловлює глибоке співчуття Національним Зборам Чехословацької Республіки в зв’язку з кончиною Президента Чехословацької Республіки, видатного державного діяча і любимого вождя народів Чехословаччини товариша Клемента Готвальда.Разом з Вами ми глибоко сумуємо з приводу кончини вождя народів Чехословаччини, невтомного організатора нової Чехословацької народної демократичної держави, вірного друга Радянського •Ь.т
Шверник рекомендується Головою Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок, — вношу пропозицію увільнити товариша Шверни- ка від обов’язків Голови Президії Верховної Ради СРСР.Разом з тим вношу пропозицію — обрати товариша Миколу Михайловича ПІвер- ника членом Президії Верховної Ради СРСР.Пропоную, товариші депутати, на пост Голови Президії Верховної Ради СРСР обрати товариша Климента Єфремовича Ворошилова. (Бурхливі оплески).Наша партія, весь радянський народ знають товариша Климента Єфремовича Ворошилова як вірного учня великого Леніна і соратника великого Сталіна, як невтом
товариша Л, П. БЕРІЯ| міліановича Маленкова (бурх- I ливі, довго не стихаючі оплески, всі встають) і доручити товаришеві Маленкову подати до Верховної Ради СРСР пропозиції про склад Ради Міністрів СРСР».Наша партія, . робітники, колгоспники, інтелігенція, всі народи Радянського Союзу добре знають і глибоко поважають товариша Маленко

Союзу товариша Клемента Готвальда.Верховна Рада Союзу РСР».Дозвольте, товариші депутати, вважати прийнятим цей текст звернення? Звернення приймається.Товариші депутати! На розгляд IV сесії Верховної Ради СРСР вносяться такі питання:1. -Про обрання Голови Президії Верховної Ради СРСР.2. Про призначення Голови Ради Міністрів СРСР.3. Про склад Ради Міністрів СРСР і про перетворення міністерств СРСР.4. Про обрання Секретаря Президії Верховної Ради СРСР.5. Про внесення змін і доповнень у статті 70, 77 і 78 Конституції СРСР.Приступаємо до розгляду питання про обрання Голови Президії Верховної Рада СРСР.Слово для пропозиції має депутат Хрущов.(Бурхливі, довго не стихаючі оплески. Всі встають).
ного борця за справу нашої Комуністичної партії, за перемогу комунізму в нашій країні.Ми всі певні, що товариш Климент Єфремович Воро- шилов з честю виконуватиме обов’язки Голови Президії Верховної Ради СРСР на благо радянського народу.Рішення Верховної Ради СРСР про обрання товариша Климента Єфремовича Ворошилова Головою Президії Верховної Ради СРСР знайде повну підтримку і схвалення всього народу нашого великого Радянського Союзу. (Бурхливі, тривалі оплески. Всі встають).Головуючий надає слово депутатові Л. П. Берія. (Бурхливі, довго не стихаючі і оплески. Всі встають).
ва, як талановитого учня Леніна, вірного соратника Сталіна.Товариші депутати! Перед Урядом Радянського Союзу стоять великі і відповідальні І завдання як по керівництву зовнТйіньою політикою нашої країни в умовах складної міжнародної обстановки, так

(Закінчення на 2-й сторінці).



2 СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР Середа, 18 березня 1953 р.

Засідання Верховної Ради Союзу РСР
Промова товариша Л. П. БЕРІЯ

(Закінчення).і по керівництву гігантською, героїчною боротьбою народів Радянського Союзу за побудову комуністичного суспільства в нашій країні.Я думаю, ідо висловлю спільну думку депутатів, виразивши тверду впевненість в тому, що Радянський Уряд, очолюваний товаришем Ма- ленковим, буде керувати всією справою будівництва комунізму в нашій країні так, як учили Ленін і Сталін (бурхливі, довго не стихаючі оплески), буде беззавітно служити інтересам нашого народу.Радянський Уряд у своїй роботі, як і завжди, черпатиме свої сили: в глибокій вірі в справедливість нашої справи, справи Леніна — Сталіна (бурхливі оплески), в непо
Промова Голови Ради ЛІіністрів Союзу РСР 

товариша Г. М. МаленковаТовариші депутати!Ви доручили мені подати на розгляд Верховної Ради Союзу Радянських Соціалістичних Республік склад Уряду — Ради Міністрів Союзу РСР.Я дякую вам, товариші депутати, за те велике довір'я 1 високу честь, яку ви мені виявили. (Бурхливі оплески).Товариші, вам відомо вже, що Пленум Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу, Рада Міністрів Союзу РСР і Президія Верховної Ради СРСР прийняли ряд важливих рішень, спрямованих до того, щоб забезпечити безперебійне і правильне керівництво життям країни.На цій сесії нам слід розглянути ці рішення і, у відповідності з Конституцією, падати чинності закону тим заходам, що їх визнає можливим і потрібним вжити і затвердити Верховна Рада СРСР — Найвищий орган державної влади нашої країни.Треба сказати, що заходи по укрупненню нині існуючих міністерств, по об’єднанню в одному міністерстві керівництва спорідненими галузями народного господарства, культури, управління назріли не сьогодні. Вони вже довгий час, за життя товариша Сталіна, разом з ним виношувались у нашій партії і в уряді. І тепер, у зв’язку з тяжкою втратою, якої зазнала наша країна, ми лише прискорили проведення в життя назрілих організаційних заходів по дальшому поліпшенню керівництва державною і господарською діяльністю.Пропонуючи ці заходи, ми виходимо з того, Щ(Г треба ще більш активно боротися за реалізацію вироблених партією і урядом планів по дальшому розвитку СРСР, 

хитній впевненості в правильності політики, виробленої Комуністичною партією і Радянським Урядом; у свідомості того,, що всі народи Радянського Союзу одностайно підтримують зовнішню політику Радянського Уряду, спрямовану на те, щоб не допустити нової війни і жити в мирі з усіма країнами І (бурхливі оплески); в свідо- 
і мості того, що всі народи Радянського Союзу одностайно підтримують внутрішню політику Радянського Уряду, спрямовану на дальше посилення могутності нашої соціалістичної держави, на нове піднесення всього народного господарства і культури, на дальше неухильне і систематичне підвищення життєвого 
і рівня всіх народів нашої кра- | їпи (тривалі оплески); в глибокій вірі в невичерпні твор- ї чі сили народів нашої краї- 

активніше і успішніше здійснювати ці плани.*,Ми виходимо з того, що проведення в життя організаційних заходів у галузі поліпшення державного і господарського керівництва, які подаються на розгляд Верховної Ради СРСР, безперечно створить кращі умови для успішного розв’язання історичних завдань, що стоять перед нашою країною, — по дальшому безустанному і все- сторонньому зміцненню нашої великої багатонаціональної соціалістичної держави, зміцненню могутніх Радянських Збройних Сил для забезпечення оборони і безпеки нашої Батьківщини; дальшому всемірному розвитку соціалістичної промисловості і зміцненню колгоспного ладу, розвитку культури і піднесенню матеріального добробуту робітників, колгоспників, інтелігенції, всіх радянських людей; забезпеченню більш успішного просування по шляху побудови комуністичного суспільства в нашій країні.Ми маємо можливість успішно здійснити реорганізацію по укрупненню міністерств і реалізувати всі її переваги, бо ми маємо значно зрослі кадри, які набули багатого досвіду і можуть очолити керівництво укрупненими міністерствами.На розгляд Верховної Ради СРСР вносяться такі пропозиції:Об'єднати Міністерство державної безпеки СРСР і Міністерство внутрішніх справ СРСР в одно Міністерство — Міністерство внутрішніх справ СРСР.Об’єднати Військове Міністерство СРСР і Військово- Морське Міністерство в одно Міністерство — Міністерство оборони СРСР.Об’єднати Міністерство зовнішньої торгівлі і Міністерство торгівлі СРСР в одно 

ни, які спаяні нерушимою братерською дружбою і вважають будівництво комунізму в нашій країні своєю кровною, життєвою справою; в повному довір'ї радянського народу своєму Урядові; в залізній згуртованості Комуністичної партії; в незламній єдності народів нашої могутньої багатонаціональної країни.Дозвольте висловити впевненість, що Верховна Рада СРСР одностайно затвердить призначення Георгія Макси- міліановича Маленкова Головою Ради Міністрів Союзу Радянських Соціалістичних Республік. (Бурхливі, тривалі оплески. Всі встають).* *•»Головуючий надає слово Голові Ради Міністрів СРСР тов. Г. М. Маленкову. (Бурхливі, довго не стихаючі оплески. Всі встають).

Міністерство — Міністерство внутрішньої і зовнішньої торгівлі СРСР.Об’єднати Міністерство сільського господарства, Міністерство бавовництва, Міністерство радгоспів, Міністерство заготівель і Міністерство лісового господарства в одно Міністерство — Міністерство сільського господарства і заготівель СРСР.Об’єднати Міністерство вищої освіти, Міністерство кінематографії, Комітет у справах мистецтв, Комітет радіоінформації, Головполіграф- видав, Міністерство трудових резервів в одно Міністерство — Міністерство культури СРСР.Об’єднати Міністерство легкої промисловості, Міністерство харчової промисловості, Міністерство м’ясної та молочної промисловості і Міністерство рибної промисловості в одно Міністерство — Міністерство легкої 1 харчової промисловості СРСР.Об’єднати Міністерство чорної металургії і Міністерство кольорової металургії в одно Міністерство — Міністерство металургійної промисловості.Об’єднати Міністерство автомобільної і тракторної промисловості, Міністерство машинобудування і приладобудування, Міністерство сільськогосподарського машинобудування і Міністерство верстатобудування в одно Міністерство — Міністерство машинобудування.Об'єднати Міністерство транспортного машинобудування, Міністерство суднобудівної промисловості, Міністерство важкого машинобудування і Міністерство будівельного і шляхового машинобудування в одно Міністерство — Міністерство транспортного і важкого машинобудування.Об'єднати Міністерство електростанцій, Міністерство 

електропромисловості і Міністерство промисловості засобів зв’язку в одно Міністерство — Міністерство електростанцій і електропромисловості.Об’єднати Міністерство озброєння і Міністерство авіаційної промисловості в одно Міністерство — Міністерство оборонної промисловості. Об’єднати Міністерство лісової промисловості СРСР і Міністерство паперової і деревопереробної промисловості в одно Міністерство —Міністерство лісової та паперової промисловості СРСР.Об’єднати Міністерство будівництва підприємств важкої індустрії і Міністерство будівництва підприємств машинобудування в одно Міністерство — Міністерство будівництва.Об’єднати Міністерство морського флоту, Міністерство річкового флоту і Головне управління Північного морського шляху в одно Міністерство — Міністерство морського і річкового флоту.Ліквідувати Міністерство геології, передавши його функції відповідно Міністерству металургійної промисловості, Міністерству вугільної промисловості, Міністерству нафтової промисловості, Міністерству хімічної промисловості, Міністерству промисловості будівельних матеріалів та іншим міністерствам, у віданні яких знаходиться добувна промисловість.Ліквідувати Міністерство автомобільного транспорту СРСР, передавши його функції Міністерству шляхів.Об’єднати Державний Комітет Ради Міністрів СРСР по матеріально - технічному постачанню народного господарства (Держпостач) і Державний Комітет Ради Міністрів СРСР по постачанню продовольчих і промислових товарів (Держпродпостач) з Держпланом СРСР.Товариші депутати!У відповідності з даним мені, як Голові Ради Міністрів СРСР, дорученням подаю на розгляд Верховної Ради Союзу Радянських Соціалістичних Республік такий склад Уряду СРСР — Ради Міністрів СРСР:Перший заступник Голови Ради Міністрів СРСР і міністр внутрішніх справ СРСР — Берія Лаврентій Павлович (бурхливі оплески. Всі встають);Перший заступник Голови Ради Міністрів СРСР і міністр закордонних справ СРСР — Молотов Вячеслав Михайлович (бурхливі оплески. Всі встають);Перший заступник Голови Ради Міністрів СРСР і міністр оборони СРСР — Маршал Радянського Союзу Булганін Микола Олександрович (бурхливі оплески. Всі встають);Перший заступник Голови Ради Міністрів СРСР — Ка- ганович Лазар Мойсейович (бурхливі оплески. Всі встають).

| Заступник Голови Ради Міністрів СРСР і міністр внутрішньої 1 зовнішньої торгівлі СРСР — Мікоян Ана- стас Іванович (бурхливі оп-5 лески. Всі встають);Міністр сільського господарства і заготівель СРСР — Козлов Олексій Іванович (оплески);Міністр культури СРСР — Поиомаренко Пантелеймон Кіндратович (оплески);Міністр легкої і харчової промисловості СРСР — Ко- сигін Олексій Миколайович (оплески); 4Міністр вугільної промисловості — Засядько Олександр Федорович (оплески);Міністр нафтової промисловості — Байбаков Микола Костянтинович (оплески);Міністр металургійної промисловості — Тевосян Іван Федорович (оплески);Міністр хімічної промисловості — Тихомиров Сергій Михайлович (оплески);Міністр машинобудування— Сабуров Максим Захарович (оплески);Міністр транспортного і важкого машинобудування — Малишев Вячеслав Олександрович (оплески); ЛМіністр електростанцій і електропромисловості — Пер- вухін Михайло Георгійович (оплески);Міністр оборонної промисловості — Устинов Дмитро Федорович (оплески);Міністр промисловості будівельних матеріалів СРСР— Юдін Павло Олександрович (оплески);Міністр лісової та паперової промисловості СРСР — Орлов Георгій Михайлович (оплески);Міністр будівництва — Дигай Микола Олександрович (оплески);Міністр шляхів — Бещев Борис Павлович (оплески);Міністр зв’язку — Псур- цев Микола Дем'янович (оплески);Міністр морського і річкового флоту — Шашков Зосима Олексійович (оплески);Міністр фінансів СРСР — Звєрєв Арсен Григорійович (оплески);Міністр охорони здоров’я СРСР — Третьяков Андрій Федорович (оплески);Міністр юстиції СРСР — Горшенін Костянтин Петрович (оплески);Міністр державного контролю СРСР — Меркулов Всеволод Миколайович (оплески);Голова Державного Планового Комітету Ради Міністрів СРСР — Косяченко Григорій Петрович (оплески);Голова Державного Комітету Ради Міністрів СРСР у справах будівництва — Соколов Костянтин Михайлович (оплески).Товариші депутати!Вносячи па розгляд Верховної Ради пропозиції про склад Уряду, Пленум Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу, Рада Міністрів СРСР
(Закінчення на 3-й сюр.).



Середа, 18 березня 1953 р. СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР З

Засідання Верховної Ради Союзу РСР
Промова Голови Ради Міністрів Союзу РСР 

товариша Г. ЛІ. Маленкова
(Закінчення).І Президія Верховної Ради - СРСР виходили з того, що сила нашого керівництва полягає в його колективності, згуртованості і монолітності, і Ми вважаємо, що найсуворі- ше додержання цього найвищого принципу є запорукою правильності керівництва кращою, найважливішою умовою нашого дальшого успішного руху вперед по шляху будівництва комунізму в нашій країні.Подаючи пропонований склад Уряду на затвердження Верховної Ради СРСР, вважаю необхідним заявити, що Уряд в усій своїй діяльності буде строго проводити вироблену партією політику в зовнішніх і внутрішніх справах. Ми вже заявили про цю позицію Радянського Уряду. Я маю-на увазі свій виступ, виступ товариша Берія Л. П. і виступ товариша Мротова В. М. на траурно му мітингу 9 березня.Щодо внутрішньої політики в наших заявах з усією чіткістю сказано, що Радянський Уряд буде і далі зміцнювати нерушимий союз робітничого класу і колгоспного селянства, братерську дружбу між народами нашої

15 березня, відбулась IV сесія Верховної Ради СРСР....Зал засідань у Кремлівському Палаці заповнили депутати обох палат — Ради Союзу і Ради Національностей. Верховний орган державної влади країни вперше зібрався без великого вождя — И. В. Сталіна. В серцях радянських людей, в серцях наших друзів за рубежем — скорбота безмірної втрати. Радянський народ ще тісніше згуртовує свої ряди навколо Комуністичної партії, її Центрального Комітету, навколо Радянського Уряду, всі свої творчі сили і ейергію мобілізує на велику справу побудови комунізму в нашій країніСтрого - величавий зал у Кремлівському Палаці, де зібралася сесія Верховної Ради, — місце багатьох історичних виступів геніального стратега комунізму. Кожний з цих виступів становить історичний етап в русі нашого народу до комунізму. Тут великий вождь виступав з історичними доповідями па XVII і XVIII з’їздах партії. В цьому залі найкращі представники- колгоспного селянства разом з товаришем Сталіним, за його геніальними вказівками, розробили Примірний Статут сільгоспартілі, названий народом сталінським статутом колгоспного життя. Тут великий 

країни, всемірно зміцнювати оборонну могутність соціалістичної держави, що законом для нашого Уряду є обов’язок неослабно піклуватися про благо народу, про максимальне задоволення його матеріальних і культурних потреб, про дальший розквіт нашої соціалістичної Батьківщини. (Бурхливі оплески).Щодо зовнішньої політики, то з наших заяв повністю випливає таке.Радянський Уряд буде незмінно проводити випробувану. політику збереження і зміцнення миру, забезпечення оборони і безпеки Радянського Союзу, політику співробітництва з усіма країнами і розвитку ділових зв’язків з ними на основі взаємного додержання інтересів, буде і далі здійснювати тісне політичне і економічне співробітництво, зміцнювати узи братерської дружби 1 солідарності з великим китайським народом, з усіма народами країн народної демократії. (Бурхливі оплески).Радянська політика миру грунтується на поважанні прав народів інших країн як великих, так і малих, на додержанні встановлених міжнародних норм; радянська зовнішня політика грунтується на строгому 1 неухиль
У Кремлівському Палацівождь зустрівся з першими стахановцями країни. Він злеліяв і зростив перші ростки, які дали буйні сходи могутнього стаха- иовського руху — нездоланного руху сучасності. В цьому ж залі товариш Сталін виступив з історичною доповіддю про Конституцію СРСР названу народом за ім’ям її великого творця Сталінською Конституцією. І зовсім недавно, — на заключному засіданні XIX з’їзду партії, великий вождь всіх трудящих виголосив свою останню промову, що освітила шлях прогресивному людству.IV сесія зібралася в історичні дні. Виступаючи біля труни великого вождя, його видатні учні і соратники товариші Г. М. Маленков, 

Л. П. Берія, В. М. Молотов закликали радянський народ умножити свої зусилля, ще сильніше збільшити свій вклад у загальну справу будівництва комуністичного суспільства, в справу зміцнення могутності і обороноздатності нашої соціалістичної Вітчизни. І радянські люди відповідають на цей заклик ще тіснішим згуртуванням навколо Комуністичної партії Леніна — Сталіна, відповідають самовідданою працею па благо Батьківщини в ім’я торжества комунізму.В залі засідання присутні депутати Верховної Ради СРСР, численні гості — 

ному додержанні всіх договорів, укладених Радянським Союзом з іншими державами.Тепер нема такого спірного або нерозв'язаного питання, яке не могло б бути розв’язане мирним шляхом па основі взаємної договореності заінтересованих країн. Це стосується наших відносин з усіма державами, в тому числі й наших відносин із Сполученими Штатами Америки. Держави, заінтересовані в збереженні миру, можуть бути впевнені як тепер, так 1 в майбутньому, в міцній мирній політиці Радянського Союзу. (Бурхливі оплески).Товариші депутати!Радянський народ глибоко впевнений у своїх силах. Могутність Радянської держави, морально - політична єдність радянського народу великі і незламні, як ніколи. Радянський Уряд присвятить .всі свої сили боротьбі за побудову комуністичного суспільства в нашій країні, за вільне і щасливе життя радянського народу. (Бурхливі оплески).Ми підемо вперед по шляху будівництва комунізму в тісному єднанні партії. Уряду і радянського народу, дружною братерською сім’єю всіх народів Радянського Союзу! (Бурхливі, тривалі оплески. Всі встають).
представники трудящих столиці, стахановці московських підприємств, діячі науки і культури, партійний і радянський актив Москви. В ложах — глави і члени посольств і місій зарубіжних країн, акредитовані в Москві, радянські й іноземні журналісти.В ложах Президії займають місця члени Президії Верховної Ради СРСР, міністри.Друга година дня. Бурхливою овацією, стоячи, присутні зустрічають появу в залі керівників партії 1 Радянського Уряду — товаришів Г. М. Маленкова, Л. П. Берія, В. М. Молотова, К. Є. Ворошилова, М. С. Хрущова, М. О. Булганіна, Л. М. Кагановича, А. І. Мікояна, М. 3. Сабурова, М. Г. Пер- вухіна та інших.Сесію відкриває Голова Ради Союзу депутат М. О. Яснов. Він говорить про те, що з почуттям глибокої скорботи радянський народ провів в останню путь свого любимого вождя і вчителя, депутата Верховної Ради СРСР Голову Ради Міністрів СРСР, Секретаря Центрального Комітету КПРС йосифа Віссаріоновича Сталіна, і .пропонує вшанувати його світлу пам'ять вставанням. Депутати і гості вшанували нам’ять великого вождя і вчителя Йосифа Віссаріоновича Сталіна вставанням.

Потім головуючий повідомляє, що 14 березня в Празі вмер президент Чехословацької Республіки, вірний друг Радянського Союзу ({лемент Готвальд. Разом з народами Чехословаччини цю тяжку втрату глибоко переживають всі трудящі нашої країни... Присутні вшанували пам'ять Клемента Готвальда вставанням. Сесія одностайно приймає Звернення до Національних Зборів Чехословацької Республіки з висловленням глибокого співчуття в зв’язку з кончиною любимого вождя народів Чехословаччини Клемента Готвальда.Головуючий пропонує на розгляд IV сесії Верховної Ради СРСР такі питання:1. Про обрання Голови Президії Верховної Ради СРСР.2. Про призначення Голови І Ради Міністрів Союзу РСР.3. Про склад Ради Міністрів Союзу РСР і перетворення міністерств СРСР.4. Про обрання Секретаря Президії Верховної Ради СРСР.5. Про внесення змін і доповнень у статті 70, 77 і 78 Конституції СРСР.Сесія одностайно приймає запропонований порядок денний.Слово в першому питанні порядку денного сесії надається тов. М. С. Хрущову, зустрінутому бурхливими, довго не стихаючими оплесками.Зважаючи на те, що Постановою Спільного засідання Пленуму Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу, Ради Міністрів Союзу РСР і Президії Верховної Ради СРСР тов. М. М. Шверник рекомендується на пост Голови Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок, тов. М. С. Хрущов вносить пропозицію увільнити тов. Шверника від обов’язків Голови Президії Верховної Ради СРСР і обрати його членом Президії Верховної Ради СРСР. На пост Голови Президії Верховної Ради СРСР тов. Хрущов пропонує обрати тов. Климента Єфремовича Ворошилова.— Наша партія, весь радянський народ, — говорить під оплески депутатів і гостей тов. Хрущов, — знають товариша Климента. Єфремовича Ворошилова, як вірного учня великого Леніна і соратника великого Сталіна, як невтомного борця за справу нашої Комуністичної партії, за перемогу комунізму в нашій країні. Ми всі певні, що товариш К. Є. Вороши- лов з честю виконуватиме обов’язки Голови Президії Верховної Ради СРСР на благо радянського народу.Сесія приймає рішення: у зв’язку з переходом на іншу роботу увільнити тов. М. М. Шверника від обов'язків Голови Президії Верховної Ради Союзу РСР і обрати його членом Президії Верховної Ради СРСР.Головою Президії Верховної Ради СРСР одностайно 

ї обирається тов. Климент Єф- ремовнч Ворошилов.Депутати і гості встають і тривалими оплесками вітають тов. К. Є. Ворошилова.Потім сесія переходить до розгляду питання про призначення Голови Ради Міністрів Союзу РСР.Слово надається депутатові Л. П. Берія. Поява тов Л. П. Берія на трибуні зустрічається бурхливими, довго не стихаючими оплесками.За дорученням Президії Верховної Ради СРСР, Ради Міністрів СРСР і Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу тов. Л. П. Берія вносить на розгляд сесії пропозицію —’ призначити Головою Ради Міністрів СРСР тов. Георгія Максиміліановича Маленкова і доручити товаришеві Маленкову подати до Верховної Ради СРСР пропозиції про склад Ради Міністрів ( СРСР.Депутати і гості встають. Під склепінням Великого Кремлівського Палацу гримлять бурхливі, довго не стихаючі оплески на честь тов. Георгія Максиміліановича Маленкова.— Наша партія, робітники, колгоспники, інтелігенція, всі народи Радянського Союзу, —говорить тов. Л. П. Берія, — добре знають і глибоко поважають товариша Маленкова, як талановитого учня Леніна, вірного соратника Сталіна.Товариші депутати! Перед Урядом Радянського Союзу стоять великі і відповідальні завдання як по керівництву зовнішньою політикою нашої країни в умовах складної міжнародної обстановки, так і по керівництву гігантською, героїчною боротьбою народів Радянського Союзу за побудову комуністичного суспільства в нашій країні.Я думаю, що висловлю спільну думку депутатів, виразивши тверду впевненість в тому, що Радянський Уряд, очолюваний товаришем Ма- ленковим, буде керувати всією справою будівництва комунізму в нашій країні так, як учили Ленін і Сталін (Бурхливі, довго не стихаючі оплески), буде беззавітно служити інтересам нашого народу.Дозвольте висловити впевненість, що Верховна Рада СРСР одностайно затвердить призначення Георгія Максиміліановича Маленкова Головою Ради Міністрів Союзу Радянських Соціалістичних Республік.Всі присутні в залі встають, лунають бурхливі, тривалі оплески.Сесія одностайно приймає рішення: призначити Георгія Максиміліановича Маленкова Головою Ради Міністрів СРСР. Депутати і гості, стоячи, бурхливими оплесками вітають вірного соратник? великого Сталіна, виявляючи цим своє безмежне довір’я Радянському Урядові, незламну віру в тверде і по-
(Закінчення на 4 стор.).



4 СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР Середа, 18 березня 1953 р.

Засідання Верховної Ради Союзу РСР
(Закінчення).слідовне проведення в життя виробленої Партією сталінської зовнішньої і внутрішньої політики, політики, яка відповідає інтересам нашого народу.Розглядається питання про склад Ради Міністрів СРСР і перетворення міністерств СРСР. Слово надається тов. Г. М. Маленкову. Депутати і гості встають. В залі виникають бурхливі, довго не стихаючі оплески.З глибокою увагою слухають присутні промову тов. Г. М. Маленкова. Він дякує за велике довір’я і високу честь, що їх депутати виявили йому, доручивши подати па розгляд Верховної Ради склад Уряду — Ради Міністрів СРСР.Тов. Маленков нагадує, що Спільне Засідання Пленуму Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу, Ради Міністрів СРСР і Президії Верховної Ради СРСР прийняло ряд важливих рішень, спрямованих до того, щоб забезпечити безперебійне і правильне керівництво життям країни. Сесія має розглянути ці рішення і, у відповідності з Конституцією, надати чинності закону тим заходам, іцс їх визнає можливим і потрібним вжити і затвердити Верховна Рада — Найвищий орган державної влади нашої країни.— Заходи по укрупненню нині існуючих міністерств,— говорить тов. Маленков,— по об’єднанню в одному міністерстві керівництва спорідненими галузями народного господарства, культури, управління назріли не сьогодні. Вони вже довгий час, за життя товариша Сталіна, разом з ним виношувались в нашій партії і в уряді. 1 тепер, в зв’язку з тяжкою втратою, якої зазнала паша країна, ми лише прискорили проведення в життя назрілих організаційних заходів по дальшому поліпшенню керівництва державною і господарською діяльністю.Тов. Маленков підкреслює,’ що наша країна має всі можливості успішно здійснити укрупнення міністерств, бо вона має значно зрослі кадри, які мають багатий досвід і здатні очолити керівництво укрупненими міністерствами.На розгляд Верховної Ради тов. Маленков вносить такі пропозиції:Об’єднати Міністерство державної безпеки і Міністерство внутрішніх справ в одно міністерство — Міністерство внутрішніх справ СРСР; Військове Міністерство і Військово - Морське Міністерство — в Міністерство оборони СРСР; Міністерство зовнішньої торгівлі і Міністерство торгівлі СРСР— у Міністерство йнутріш- 

ньої і зовнішньої торгівлі СРСР; Міністерства сільського господарства, бавовництва, радгоспів, заготівель 1 лісового господарства — в Міністерство сільського господарства і заготівель СРСР; Міністерства вищої освіти і кінематографії, Комітет у справах мистецтв, Комітет радіоінформації, Головполі- графвидав і Міністерство трудових резервів — у Міністерство культури СРСР; Міністерства легкої промисловості, харчової промисловості, м’ясної та молочної промисловості, рибної промисловості — в Міністерство легкої і харчової промисловості СРСР; Міністерства чорної металургії і кольорової металургії — в Міністерство металургійної промисловості СРСР; Міністерства автомобільної і тракторної промисловості, машинобудування 1 приладобудування, сільськогосподарського машинобудування і верстатобудування — в Міністерство машинобудування СРСР, Міністерства транспортного машинобудування, суднобудівної промисловості, важкого машинобудування, будівельного 1 шляхового машинобудування — в Міністерство транспортного і важкого машинобудування; Міністерства електростанцій, електропромисловості і промисловості засобів зв’язку — в Міністерство електростанцій і електропромисловості; Міністерства озброєння і авіаційної промисловості — в Міністерство оборонної промисловості СРСР; Міністерства лісової промисловості, паперової і деревопереробної промисловості — в Міністерство лісової та паперової промисловості СРСР; Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії і будівництва підприємств машинобудування — в Міністерство будівництва СРСР; Міністерства морського флоту, річкового флоту і Головне управління Північного морського шляху — в Міністерство морського і річкового флоту.Тов. Маленков вносить пропозицію ліквідувати Міністерство геології, передавши його функції відповідно міністерствам металургійної, вугільної, нафтової промисло вості та іншим міністерствам, у віданні яких знаходиться добувна промисловість, ліквідувати Міністерство автомобільного транспорту, передавши його функції Міністерству шляхів, об’єднати Державний Комітет Ради Міністрів СРСР по матеріально - технічному постачанню народного господарства і Державний Комітет Ради Міністрів по постачанню продовольчих і промислових товарів з Держплапом. СРСР.Далі тов. Маленков, у відповідності з даним йому, як Голові Ради Міністрів СРСР, дорученням, подає на роз

гляд Верховної Ради склад Ради Міністрів СРСР.Тривалими оплесками депутати виражають схвалення поданого тов. Г. М. Малеїновим складу уряду.Подавши склад Ради Міністрів на затвердження Верховної Ради СРСР, тов. Маленков заявляє, що Уряд в усій своїй діяльності буде строго проводити вироблену партією політику в зовнішніх і внутрішніх справах.Під бурхливі оплески тов. Маленков заявляє, що законом для Радянського Уряду є обов’язок неослабно піклуватися про благо народу, про максимальне задоволення його матеріальних і культурних потреб, про дальший розквіт нашої соціалістичної Батьківщини.Торкаючись зовнішньої політики, тов. Маленков підкреслює, що Радянський Уряд буде незмінно проводити випробувану політику збереження і зміцнення миру, забезпечення оборони і безпеки Радянського Союзу, політику співробітництва з усіма країнами і розвитку ділових зв’язків з ними на основі взаємного додержання інтересів, буде і далі здійснювати тісне політичне і економічне співробітництво, зміцнювати узи братерської дружби і солідарності з великим китайським народом, з усіма народами країн народної де-
ВИДАТНИЙ ДІЯЧ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

І РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ16 березня минуло тридцять чотири роки з дня смерті Якова Михайловича Свердлова — видатного діяча Комуністичної партії і Радянської держави.Вірний учень і найближчий соратник В. І. Леніна і й. В. Сталіна, Я. М. Свердлов своєю беззавітною відданістю справі комунізму здобув палку любов партії 1 всього радянського народу.Я. М. Свердлов брав активну участь в революційному русі 1901 — 1904 років у містах Поволжя, а в період першої російської революції 1905 року за дорученням ЦК партії очолював Уральську партійну організацію, керував Радою робітничих депутатів в Єкатеринбурзі.В період реакції і роки нового революційного піднесення Я. М. Свердлов працював у Москві, Петербурзі, де брав участь у підготовці до видання легальної більшовицької газети «Звезда», провадив непримиренну боротьбу проти меншовиків.На Празькій партійній конференції, яка оформила самостійне існування Комуністичної партії, Я. М. Свердлов був обраний членом ЦК партії; він увійшов також до складу Російського бюро ЦК, керівником якого був товариш й. В. Сталін.

мократії. Ці слова зустрічаються бурхливими оплесками.Тов. Маленков підкреслює, що тепер нема такого спірного або нерозв’язаного питання, яке не могло б бути розв’язане мирним шляхом на основі взаємної договореності заінтересованих країн. Це стосується відносин Радянського Союзу з усіма державами, в тому числі і з Сполученими Штатами Америки.Наприкінці своєї промови тов. Маленков говорить про глибоку впевненість радянського народу в своїх силах, про те, що могутність Радянської держави, морально- політична єдність радянського народу великі і незламні, як ніколи. Він запевняє, що Радянський Уряд присвятить всі свої сили боротьбі за побудову комуністичного суспільства в нашій країні, І за вільне і щасливе життя радянського народу.—- Ми підемо вперед, — говорить він, — по шляху будівництва комунізму в тісному єднанні партії, уряду і радянського народу, дружною братерською сім’єю всіх народів Радянського Союзу!Всі ~ встають. Лунають бурхливі тривалі оплески.Сесія одностайно затвер- I джує Закон про перетворення міністерств Союзу РСР.Так само одностайно за-

В 1913 році товариш І й. В. Сталін і Я. М. Свердлов майже одночасно були арештовані і заслані в Туру- ханський край.Після лютневої буржуазно - демократичної революції 1917 року Я. М. Свердлов повернувся з заслання на Урал. Уральська партійна організація послала його делегатом на VII (квітневу) партійну конференцію, де він був обраний членом ЦЯ партії.Я. М. Свердлов брав активну участь в роботі історичного VI з'їзду партії, на якому виступив як секретар ЦК з організаційним звітом Центрального Комітету партії. В жовтні 1917 року він був обраний членом Партійного центра по керівництву збройним повстанням. На чолі Партійного центра стояв товариш И. В. Сталін.Організаторський талант Я. М. Свердлова з особливою силою проявився після перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції, коли перед партією і молодою Радянською республікою постали нові завдання.У листопаді 1917 року Я. М. Свердлов обирається головою Всеросійського Центрального Виконавчого Комітету. На цьому високому посту, під керівництвом В. І. Леніна і й. В. Сталіна, 

| тверджується склад Ради Міністрів СРСР.Сесія обрала Секретарем Президії Верховної Ради СРСР тов. М. М. Пєгова. увільнивши від цих обов'яз- і ків тов. О. Ф. Горкіпа.Потім сесія розглянула питання про внесення змін 1 доповнень у статтю 70-у Конституції СРСР, яка визначає склад Ради Міністрів, у статті 77 і 78 Конституції СРСР, передбачивши в цих статтях зміни в системі органів державного управління, що випливають із Закону поо перетворення міністерства! РСР прийнятого цією сесією Верховної Ради СРСР.Окремо по палатах одностайно приймається Закон «Про внесення змін і доповнень у статті 70, 77 і 78 Конституції (Основного Закону) СРСР»,Сесія увільнила гов. В. В. Кузнецова від обов'язків члена Президії Верховної Ради СРСР у зв’язку з призначенням його заступником Міністра Закордонних Справ СРСР, і обрдла тов. А. А. Андрєєва членом Президії Верховної Ради СРСР.Порядок денний сесії вичерпаний. Головуючий  ̂тов. Яснов оголошує Четверту сесію Верховної Ради Союзу РСР закритою.Депутати встають і тривалими оплесками вітають Уряд Союзу РСР. (ТАРС).

він будував Радянську державу, створював новий радянський державний апарат. Товариш й. В. Сталін указував, що «Я. М. Свердлов і був одним із перших, коли | не першим, який уміло й безболісно розв’язував це орга- ! нізаційне завдання по будів- I ництву нової Росії». Я. М.Свердлов. брав активну участь в розробленні першої Радянської Конституції, яка була прийнята на V Всеро- | сіііському з’їзді Рад в 1918 році.В роки громадянської війни Я. М. Свердлов був найближчим помічником Леніна 1 і Сталіна в справі будівництва Збройних Сил, організації оборони Радянської республіки від іноземних інтервентів і білогвардійських банд.Вірний син Комуністичної партії Я. М. Свердлов не знав пощади до ворогів партії 1 радянського народу. Він глибоко вірив у торжество великої справи комунізму і за неї віддав своє чудове життя.Світлий образ полум’яного ] комуніста, незламного ленінця - сталіпця Я. М. Свердлова запалює радянський народ на успішне будівництво комуністичного суспільства.Редактор Г. ЛОЗОВИЙ.
Б К—00634. Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60.
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
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Ми підемо вперед по шляху будівниц
тва комунізму в тісному єднанні партії, 
Уряду і радянського народу, дружною 
братерською сім'єю всіх народів Ра
дянського Союзу!

(З промови Г. М. Маленкова).

Чи все готове
до виходу в поле

Трудящі Радянської Унраїни гаряче схвалюють 
рішення сесії Верховної Ради Союзу РСРНинішню весну радянський народ зустрічає без свого найкращого вчителя, цож- дя і друга товариша Сталіна. Та тяжка втрата не зламала нанЗк волі до боротьби за здійснення грандіозних сталінських накреслень. Талановитий учень великого Леніна, близький соратник безсмертного Сталіна Г. М. Маленков від імені партії і радянського народу дав клятву і далі невтомно і всебічно зміцнювати нашу велику соціалістичну державу, всемірно зміцнювати колгоспний лад, добиватись дальшого піднесення і процвітання всіх колгоспів нашої країни.Справа великого Сталіна в надійних руках. Під керівництвом Ленінсько - Сталін- ськуйР Центрального Коміте- туГЧцЛЩуістичиої партії і Радянського Уряду хлібороби мобілізують всі свої сили й енергію на прискорення будівництва комунізму в нашій країні. Схвалюючи історичне рішення IV сесії Верховної Ради СРСР, вони дають клятву працювати ще краще, ще продуктивніше, щоб високі сталінські врожаї щорічно зміцнювали могутність нашої непереможної Батьківщини.Всі сили колгоспників і механізаторів району, як і всього трудового селянства нашої соціалістичної держави, нині спрямовані на те, щоб по - сталінському зустріти і провести весняно - польові роботи.В ці дні багато рільничих і тракторних бригад та колгоспів поліпшили підготовку до весни і вже зараз готові вийти в поле.Механізатори Користівсь- кої та Олександрійської МТС своє трудове напруження спрямували на завершення ремонту тракторів і сільськогосподарського інвентаря. Зараз всі машини готові до роботи і направлені в колгоспи.Трудівники артілей імені Сталіна, Бандурівської сільради, імені 18 з’їзду ВКІІ(б) та ряд інших, своєчасно завершивши ремонт інвентаря, очистку посівного матеріалу, тепер перевіряють свою готовність до весняно - польо

ВИДАННЯ ПРОМОВ Г. М. МАЛЕНКОВА, Л. П. БЕРІЯ 
І В М. МОЛОТОВА НА ТРАУРНОМУ МІТИНГУ 

В ДЕНЬ ПОХОРОНУ Й. В. СТАЛІНАДержавне видавництво політичної літератури УРСР випустило окремими брошурами в перекладі на українську мову промови товаришів Г. М. Маленкова, Л. П. Бе- рія і В. М. Молотова па тра

вих робіт і ліквідують виявлені недоліки.Проте факти свідчать, що в багатьох колгоспах є ще чимало недоліків у справі підготовки до весни. В артілях імені ІЦорса, імені Леніна. Протопопівської сільради, імені Будьонного та інших насіння багатьох культур досі не підготовлене до сівби, не відремонтований інвентар, набагато недовиконані плани по нагромадженню добрив тощо. Ці серйозні недоліки, якщо їх своєчасно не виправити, можуть привести до розтягування строків і зниження якості польових робіт, а значить — до зменшення врожаю сільськогосподарських культур.Час не жде. Правління кожного .колгоспу, керівники кожної рільничої і тракторної бригади повинні негайно перевірити свою готовність до сівби. Треба, щоб не лише був достаток внсококондицій- ного посівного матеріалу і зразково відремонтований інвентар і трактори, а й щоб скрізь існував чіткий продуманий робочий план весняно- польових робіт, щоб кожен колгоспник, кожен механізатор знав своє місце на сівбі та яку роботу, коли і за який час повинен виконати.Товариші колгоспники і механізатори, спеціалісти сільського господарства! Ви повинні подати правлінням колгоспів і дирекціям МТС всебічну допомогу в справі ліквідації недоліків у підготовці до весни. У час пробних виїздів, на загальних зборах і нарадах своїми порадами й критичними зауваженнями ви допоможете виправити виявлені вами хиби, а своєю наполегливою працею сприятимете успішному їх усуненню.Велике і почесне завдання покладається па партійні і комсомольські організації, їх обов'язок використати трудове піднесення колгоспних мас на ще ширше розгортання соціалістичного змагання за успішне виконання зобов'язань, взятих перед Комуністичною партією і Радянським Урядом. Це буде нашим найкращим вкладом у справу побудови комуністичного суспільства.
урному мітингу в день похорону Иосифа Віссаріоновича Сталіна на Красній площі 9 березня 1953 року.Брошури видаються тиражами по 500 тисяч примірників.

Палким, одностайним схваленням зустріли трудящі Радянської України рішення Четвертої сесії Верховної Ради СРСР, спрямовані на забезпечення безперебійного і правильного керівництва всім життям країни. Разом з усім радянським народом трудящі України заявляють, що вони не пошкодують сил для виконання завдань, поставлених перед радянським народом у промовах товаришів Г. М. Маленкова, Л. П. Берія і В. М. Молотова на траурному мітингу в день похорону товариша И. В. Сталіна.На заводах і фабриках, в учбових закладах, в колгоспах, МТС і радгоспах проходять бесіди агітаторів 1 читання матеріалів Четвертої сесії Верховної Ради СРСР. На Дніпропетровському металургійному заводі імені Леніна в мартенівському цеху виступив сталевар т. Ар- шинов. Він сказав:— Ми гаряче вітаємо рішення сесії, спрямовані па
Пам’яті Клемента ГотвальдаТрудящі Радянської Укра- 1 ’ їни шанують пам’ять Прези- і дента Чехословацької Республіки. Голови Комуністичної партії Чехословаччини, любимого вождя чехословацького народу, видатного діяча міжнародного робітничого руху, вірного друга Радянського Союзу товариша Клемента Готвальда.На підприємствах і будовах, в установах і учбових закладах Києва тисячі агітаторів проводять читання газетних матеріалів і бесіди .про життя Клемента Готвальда. В бібліотеках і Палацах культури, в Будинку вчених
☆Недавно в Празі відкрився музей Володимира Ілліча Леніна, створений по ініціативі Центрального Комітету Комуністичної партії і уряду Чехословаччини. Музей відкрито у Народному будинку по Гібернській вулиці, де проходила історична шоста Всеросійська конференція РСДРП.На знімку: музей В. І. Леніна в Празі.Фото Чехословацького телеграфного агентства.Пресклішс ТАРС. 
☆

дальший розквіт нашої соціалістичної держави. Під проводом вірних соратників товариша Сталіна ми з потроєною енергією будемо трудитися в ім’я торжества, комунізму.Металурги підкріплюють свої слова виробничими ділами. Від, початку місяця завод дав понад план багато сталі. Перевиконують програму цех зварних труб і цех безшовних труб.Одностайно вітають рішення найвищого органу державної влади СРСР будівники Каховської ГЕС. Агітатори проводять колективні читання і бесіди, присвячені цій події.— Непереможний прапор Леніна — Сталіна, — сказав знатний бульдозерист Валентин Нечаєв, — підхоплений кращими синами радянського народу. Заходи, намічені партією ще за життя великого Сталіна і тепер узаконені сесією, повністю відповідають інтересам народу, завданням зміцнення мо
відкрились виставки, присвячені пам’яті любимого вождя чехословацького народу.Подовгу зупиняються відвідувачі Київського Державного історичного музею в залах, де експонуються численні матеріали, що розповідають про боротьбу народів за мир, про будівництво нового життя в країнах народної демократії. Привертають увагу металевий барельєф Клемента Готвальда, вимпел «Сталін — Готвальд — мир» — подарунки трудящих Чехословаччини, передані радянському народові в день 35 роковин Великого Жовтня і багато інших експонатів. 

гутності нашої Батьківщини. На рішення сесії ми відповідаємо новими успіхами в праці. Я зобов’язуюсь довести свій денний виробіток до двох норм.Підвищені соціалістичні зобов'язання беруть сотні будівників, бригад і дільниць.Про повне довір’я українського народу новому складові Радянського Уряду, про незламність морально - політичної єдності радянських людей, про могутність Радянської держави говорять гірники Донбасу, машинобудівники Києва, Харкова і Львова, нафтовики Борислава, лісоруби Закарпаття', колгоспники і механізатори сільського господарства — всі трудящі Радянської України. Вони одностайно схвалюють мудрі заходи, які відповідають життєвим інтересам народу і спрямовані на дальше зміцнення могутності Радянського Союзу, па перетворення в життя великих сталінських накреслень.(РАТАУ).
17 березня в Білій Церкві, Київської області, були покладені вінки на могили загиблих солдатів і офіцерів Чехословацького корпусу, які боролися разом з Радянською Армією проти німецько - фашистських* окупантів.— Український народ, — сказав робітник Білоцерківської взуттєвої фабрики Анатолій Берлев, — назавжди збереже в своїх серцях пам’ять про загиблих наших друзів, назавжди збереже світлу пам’ять про вождя чехословацького народу Клемента Готвальда.(РАТАУ).
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Більше цілеспрямованості в пропаганді 
матеріалів XIX з’їзду партії!

До чого призводить безконтрольність

Полум’яний борець за велику 
справу партії Леніна—Сталіна

(До 70-річчя з дня народження Ф. А. Артема)

Керівник гуртка по вивченню історії партії при парторганізації автотранспортної контори тресту «Укрвуглемонтаж» т. Твер- дохлєбов прибув на одне з занять з запізненням. Але й після цього він не міг відразу розпочати його, бо не було підготовлене приміщення. Недовго думаючи, т. Твердохлєбов став розставляти столи, стільці, поправив на стіні географічну карту, витративши на це ще кілька хвилин.— Ну, а тепер почнемо, — сказав пропагандист, глянувши на присутніх.Перед ним сиділо... п’ять чоловік. 10 слухачів з невідомих причин на заняття не з’явились.Розкривши конспект, тов. Твердохлєбов поставив перед присутніми питання з директив XIX з’їзду КПРС по п’ятому п’ятирічному плану розвитку СРСР в галузі промисловості. Бажаючих відповідати не’ виявилось. Тоді керівник гуртка викликав слухачку т. Ткаченко, яка в таких випадках завжди виручала. Вона послідовно по пунктах розповіла про дальше підне
Виправити недоліки в політичному навчанніміськ-Пропагандистом в змішторзі т. Пшеничний працює не перший рік. Набув чималий досвід пропагандистської роботи. Заняття проводить у формі розгорнутої бесіди.На одному із занять вивчалась тема з доповіді товариша Маленкова на XIX з’їзді партії — «Завдання партійних організацій в галузі організаційної та ідеологічної роботи». Першою виступила робітниця т. Львов- ська. Вона розповіла про завдання комуністів у справі розгортання критики і самокритики. її виступ доповнили слухачі тт. Селезньова і Амелін. Змістовно відповідали слухачі тт. Гарагуля, Пушко, Чайнюк, Фомовська.Пропагандист т. Пшеничний залучає до бесід і менш підготовлених слухачів, під- •— о

сення промислового виробництва, передбачене в новій сталінській п’ятирічці, пов’язала з місцевими фактами розвитку промисловості. Але разом з тим т. Ткаченко допустила ряд неточностей. За її словами, наприклад, розширення існуючих підприємств, реконструкція і механізація їх, поліпшення технологічних процесів не є основним завданням, що основна увага приділяється введенню в дію нових підприємств, в той час, як це є важливішим резервом збільшення виробництва при найменших затратах.Пропагандист не поправив т. Ткаченко. не вказав на її неточності у формулюванні Думки.На послідуючі запитання відповідав сам т. Твердохлєбов, перетворивши співбесіду на звичайне роз’яснення матеріалу. Він наводив багато прикладів з буровугільної промисловості нашого міста, але не зміг па одному якомусь підприємстві показати перспективи його дальшого розвитку. Крім того, його розповідь хибувала бідністю
правляє їх виступи. Більшість слухачів добре готуються до занять і засвоюють матеріал, тому бесіди ведуться жваво, активно.Однак окремі слухачі і пропагандист внаслідок неуважності допускають у висловлюванні думок помилки. Тому такі слухачі, як тт. Се- лезньова, Пилипчук, Амелін, .тБлошко нечітко формулюють свої думки, вживають багато непотрібних слів.Крім того допускається нерідко поверховість у висвітленні того чи іншого питання. Так, говорячи про пильність і посилення ідеологічної роботи, ні слухачі, ні про- I пагандист не розкрили реакційного, агресивного характеру американського імпері- | алізму, його звірячої людиноненависницької ідеології та 

о

мови, частим повторенням одних і тих же слів. Особливо це було помітно тоді, коли т. Твердохлєбов відривався від конспекту. Він допускав такі висловлювання, як «потребуються великі потреби», «на наших промисловостях» і т. д.Кострубатість мови, нечіт- кісь у висловлюванні знецінює розповідь, робить її недохідливою для слухачів. Коли б відсіяти всі непотрібні словесні повторення і нагромадження, то ця розповідь була б наполовину коротшою, а значить — дохідливішою.Саме па це слід 1 зважити пропагандисту т. Твердохлє- бову, більше працювати над собою, готуватись до занять не в останні години, а систематично, наполегливо. Тільки при цій умові він зможе викликати інтерес у слухачів до вивчаємого матеріалу, активізувати їх.ІІартбюро і його секретар т. Мороз зобов’язані в свою чергу глибше вникати в роботу гуртка, домогтися, щоб всі слухачі відвідували ііого.
С. Міркотан.

зрадницької ролі сіоністів — єврейських буржуазних націоналістів.Розповідаючи про працю товариша Сталіна «Економічні проблеми соціалізму в СРСР», т. Пшеничний лише кількома словами зупинився на другій попередній умові підготовки переходу від соціалізму до комунізму. Тому слухачі навіть після повторного пояснення так і не зрозуміли, якими шляхами буде провадитись піднесення колгоспної власності до рівня загальнонародної і як буде замінюватись товарооборот системою продуктообміну.Пропагандист т. Пшеничний може і повинен забезпечити проведення занять в гуртку на високому ідейно- політичному рівні.
Л. Жданова.

☆Владивосток. Робітники і службовці 3-го відділення Приморської залізниці вивчають історичні матеріали XIX з'їзду КПРС.На знімку: семінарські заняття по вивченню доповіді тов. Г. М. Маленкова XIX з'їзду партії. Справа—керівник семінару Т. Т. Савчук.Фото Н. Назарова.Пресклппе ТЛРС.
☆

Визначний діяч Комуністичної партії і Радянської держави Федір Андрійович Сергєєв (Артем) належав до числа революціонерів - професіоналів, які присвятили все своє життя безустанній і самовідданій боротьбі за торжество великої справи партії Леніна — Сталіна.Ф. А. Артем народився 19 березня 1883 року в селі Глєбово, Фатезького повіту, Курської губернії, в сім’ї селянина. В 1901 р., будучи студентом Московського вищого технічного училища, Артем вступив в соціал-демо- [ критичну організацію. За , участь в політичній демон- і страції московських студеп- | тів, що відбулася на початку 1902 року, Артем був І виключений з училища і арештований.Вся наступна діяльність Артема з цього часу тісно зв’язується з революційною боротьбою трудящих України проти царизму, проти поміщиків, капіталістів і їх підсобників — буржуазних націоналістів. В 1903 році він працює агентом ленінської «Искрьі» в промислових містах України, об’єднує і згуртовує соціал - демократичні гуртки навколо ленінської «Искрьі».В 1905 році Ф. А. Артем стає на чолі Харківської партійної організації. За дорученням В. І. Леніна він створює тут більшовицьку групу «Вперед», веде непримиренну боротьбу з меншовиками, керує збройним повстанням харківських робітників у грудні 1905 року.Зазнаючи частих арештів і переслідувань царської охранки, Ф. А. Артем багато років провів у тюрмах і сибірському засланні. Зробивши вдалу втечу з каторги, він у 1910 р. емігрує в Австралію.Після лютневої буржуазно - демократичної революції 1917 року Ф. А. Артем повертається на батьківщину і знову стає на чолі Харківської партійної організації, проводить велику партійну роботу. На історичному VI з'їзді партії, який відбувався під керівництвом товариша й. В. Сталіна і націлив партію на збройне повстання, Артем обирається членом Центрального Комітету. Він
РІДНИЙ ОБРАЗ ВЕЛИКОГО ВОЖДЯСотні трудящих Ужгорода побували в ці дні в обласній картинній галереї на виставці «Образ великого Сталіна в образотворчому мистецтві».Подовгу затримуються відвідувачі біля портрету йосифа Віссаріоновича Сталіна, виконаного художником Васильєвим. Про невтомного борця за свободу 

| бере активну участь в Жовтневому збройному повстанні в Петрограді.Після перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції Артем беззавітпо бореться за встановлення радянської влади па Україні. В грудні 1917 року в Харкові відкрився 1 Всеукраїнський з’їзд Рад, що проголосив Україну Радянською соціалістичною республікою. Ф. А. Артем був обраний до складу Центрального Виконавчого Комітету і Зайняв — пост народного секретаря в справах торгівлі і промисловості.Коли німецькі імперіалісти в змові з буржуазно-націоналістичною Центральною радою намагалися відірвати Україну від Радянської Росії, Артем за вказівкою В. І. Леніна і й. В. Сталіна організує оборону Донбасу проти німецьких окупантів, керує воєнними операціями, провадить величезну роботу по евакуації заводського устаткування і військового майна вглиб Росії.Після визволення Т^раїни з-під гніту німецьких загарбників 1 вигнання контрреволюційної Центральної ради Ф. А. Артем працює головою Донецького губвиконкому, керує відбудовою шахт і заводів, мобілізує робітників на збільшення видобутку ву- ; гілля і випуску продукції для потреб фронту.В останні роки свого життя Артем працював секретарем Московського комітету партії, а потім головою Центрального Комітету профспілки гірників. Багато енергії і сил він віддавав виховній роботі серед шахтарів, мобілізації їх на боротьбу з розрухою, на відбудову народного господарства.24 липня 1921 року Артем трагічно загинув під час аварії аеровагону, в якому він повертався до Москви з Підмосковного вугільного басейну.Світлий образ визначного діяча Комуністичної партії і Радянської держави Ф. А. Артема довго житиме в серцях радянського народу, який під керівництвом партії Леніна — Сталіна будує комунізм.
Л. Полухіи, кандидат історичних наук.

і щастя народу розповідають репродукції картин — «Полум’яний колхідець» художника Тоїдзе, «Сталін в Ту- руханському засланні» — Соколова - Скаля, «Вождь, учитель і друг» — Шегаля. Образи вождів В. І. Леніна і й. В. Сталіна відображені в роботі художника Кібрика — «Є така партія!».



П'ятниця, 20 березня 1953 р. СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР З
Будемо працювати так, 

як учив нас Сталін
Сталін з нами

На заклик партії і уряду 
москвичі відповідають 
трудовими подвигамиНа підприємствах Москви тривають колективні читання промов, виголошених товаришами Г. М. Маленковим, Л. П. Берія і В. М. Молотовим на траурному мітингу на Красній Площі. Машинобудівники, металурги, текстильники— працівники всіх ’алузей промисловості одностайно заявляють про свою відданість партії Леніна — Сталіна, про готовність віддати всі сили справі будівництва комунізму в нашій країні.Молодий сталевар заводу «Серп і Молот» той. Іскаков сказав:

З подвоєною енергієюКолектив нашої дільниці на заклик партії і Радянського Уряду відповідає подвоєною енергією в боротьбі за дострокове завершення місячних і квартальних завдань.В минулому місяці, наприклад, шахтарі дільниці брали зобов’язання па шість днів раніше строку виконати лютневе завдання. Свого слова воші дотримали. На-гора було видано чотири з половиною ешелони надпланового вугілля. А кожного дня в березні ми добуваємо понад завдання по 100-120 тонн палива. Зараз на дільниці немає жодного гірника, який би не перевиконував встановлених норм.Підвищенню продуктивності праці у великій мірі сприяє перехід дільниці з
Наша воляТяжке горе спіткало радянських людей, все прогресивне людство. Від нас пішов великий Сталін. Але смерть любимого вождя не похитнула наших рядів. Наша воля незламна. Ми ще тісніше згуртуємось навколо рідного Ленінсько - Сталінського Центрального Комітету партії і Радянського Уряду, докладемо всіх зусиль, щоб швидше здійснити нову сталінську п'ятирічку.Так говорили в своїх виступах на траурному мітингу працівники 11 дистанції

Комуністична партія і Радянський Уряд закликають хліборобів всемірно зміцнювати колгоспний лад, домагатись дальшого піднесення врожайності колгоспних ланів, дальшого розвитку громадського тваринництва й підвищення його продуктивності.Колгоспники артілі імені Володимира Ульянова наполегливо борються за здій

— У скорботні дні всенародного трауру металурги дали клятву ще тісніше згуртуватися навколо ЦК Комуністичної партії і Радянського Уряду. Колектив нашої зміни вирішив достроково виконати план третього року п'ятої сталінської п’ятирічки. Хай ще більше нашої сталі піде на великі будови комунізму, на дальший розвиток нашої промисловості.Протягом двох останніх днів стахановці зварили десятки швидкісних плавок і видали сотні тонн надпланового металу. (ТАРС).
першого січня цього року на господарський розрахунок, який мобілізовує кожного робітника на боротьбу за нові виробничі успіхи. Лише за рахунок перевиконання норм ми дали за останні два місяці п'ятнадцять тисяч карбованців економії державних коштів та понад тридцять тисяч карбованців зберегли в результаті поліпшення експлуатації шахтного устаткування.За прикладом донецьких шахтарів ми запровадили в себе графік циклічності, який послужив дальшому підвищенню продуктивності праці кожного гірника, його творчого росту.

Г. Станков,помічник начальника другої дільниці шахти № 2-3.
незламнаслужби колії тт. Андреєв, Воробей, Грабовський.Колійники взяли на себе підвищені соціалістичні зобов’язання. Вони дали слово на 25 процентів збільшити продуктивність праці проти завдання, закінчити капітальний ремонт путі до 36 роковин Великої Жовтневої соціалістичної революції, зекономити додатково десятки тисяч карбованців.

Д. Авраменко,працівник 11 дистанції служби колії.
Виконують взяті зобов’язанняснення цих почесних завдань.Особливо енергійно працюють буряководи. Ланка Надії Чуб цього року змагається за 450 центнерів цукрової сировини з гектара на площі 9 гектарів.Для успішного виконання взятого зобов’язання для ланки розроблено агротехнічний план, яким передбачено, коли і які агротехнічні заходи слід виконати. Вже зараз

Скорбота перетворена 
в силуУ скорботний день прощання з дорогим вождем йосифом Віссаріоновичем Сталіним у червоному кутку, біля радіоприймача, зібралися всі працівники Олександрійського елеватора. Робітники і робітниці, службовці і техпрацівники з невимовним болем слухали траурний мітинг, що проходив у столиці нашої Батьківщини — Москві.Після похорону великого Сталіна робітниця комуністка т. Халянова заявила:— Ми, радянські жінки, з особливим болем відчуваємо горе великої втрати. З ім’ям Сталіна пов’язане наше щасливе життя. Він — творець найдемократичнішої в світі Конституції, яка забезпечила жінкам повноправність. Ми ще тісніше згуртуємося навколо нашої Комуністичної партії, її Ленінсько - Сталінського Центрального Комітету і з потроєними силами : будемо працювати над здійсненням геніальних сталін- I ських накреслень побудови і комуністичного суспільства в І нашій країні.Після мітингу бригадир вантажників Людмила Гетьман підійшла до технорука т. Єгудіса і попросила направити її бригаду на найвідповідальнішу ділянку роботи.— Будемо працювати по- сталінському, — одностайно заявили дівчата. їх бажання було задоволене.З новою силою закипіла робота. Вантажниці враховували кожну хвилину, вміло використовували пересувні механізми. Того дня вони виконали змінне завдання на 167 процентів.Наступний день приніс ще кращі наслідки. Бригада тов. Гетьман виконала дві норми за зміну.За успіхи передовій бригаді Людмили Гетьман вручено Червоний прапор.За прикладом передової бригади множать трудові успіхи і багато інших працівників елеватора.Велика скорбота перетворюється у велику силу, яка з кожним днем приносить все нові виробничі успіхи.
О. Бондаренко,працівник елеватора

колгоспники лапки т. Чуб здійснили установлені планом завдання по нагромадженню добрив. На свою ділянку вони вивезли близько 120 тонн перегною і заготовили ЗО центнерів попелу.За 350 — 360 центнерів буряків з гектара змагаються ланки Раї Кошеленко та Марії Дон.
Я. Кравченко, дільничний агроном Олександрійської МТС.

Разом з усім радянським народом вихованці Ясиноват- ського дитячого будинку імені ІЦорса з тяжким болем переносять велике горе — смерть вождя, вчителя і друга йосифа Віссаріоновича Сталіна.Перед лицем незмірної втрати діти поклялися бути вірними заповітам Леніна — Сталіна, помножувати свої сили в навчанні. Вони поклялися Комуністичній партії, Радянському Уряду високо тримати звання радянського піонера, щоб стати активними будівниками комуністичного суспільства.
Л. Вергелес, завуч дитбудинку.* * •X- .Иосиф Віссаріонович Сталін все своє життя віддав служінню народу. Під його проводом радянським людям забезпечене щасливе життя.Ми, комсомольці і учні Мартоівапівської середньої школи, будемо вірними справі Леніна — Сталіна.З його ім’ям в серці ми будемо наполегливо навчатись, щоб стати гідними будівниками комуністичного суспільства, до якого світлий шлях вказав нашому народу Иосиф Віссаріонович Сталін.
А. Півпенко, у чсі і ь Мартоівані вської школи.•X- **Вмер наш вождь. Але справа, якій присвятив він усе своє прекрасне життя, житиме у віках. З його іменем в серці трудящі нашої соціалістичної країни множать трудові перемоги і під проводом Комуністичної партії, Радянського Уряду впевнено ідуть по шляху до комунізму.Безмежне наше горе. Але

НОВІ ТВОРИ ДОНЕЦЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ 
ПРО ВЕЛИКОГО СТАЛІНАКомпозитори Донбасу з величезним натхненням працюють над створенням творів, присвячених світлій пам'яті великого Сталіна. Створили нові пісні 3. Дунаєвсь- кий — «Батькові Вітчизни і народу», Трофименко — «Ода Сталіну», Віленць — -------------------------------о 

Мінськ. Безперервно росте сітка дитячих установ у Білоруській РСР. В республіці налічується 434 дитячих садки, сотні дитячих ясел, декілька спеціальних лісних шкіл і будинків відпочинку. Десятки мільйонів карбованців щорічно витрачається на утримання дитячих установ. В прекрасних умовах виховуються діти робітників і службовців Мінського тракторного заводу в дитячому садку № 3.На знімку: діти за малюванням.Фото М. Минковича. Прескліше ТАРС.

в наших серцях воно породило силу і єдність всіх народів неосяжної соціалістичної Батьківщини в боротьбі за здійснення великої мети, до якої вів нас рідний і любимий товариш Сталін.
О. Грицаєнко, слухач педагогічного училища.й **Сталін по - батьківськії любив радянських дітей. Цю любов всюди відчували діти нашої країни. Смерть любимого друга, батька і вчителя тяжким болем відізвалась в юних серцях. Тяжка наша втрата, але горе не зломить нас. Світлий образ Сталіна вічно житиме в серцях дітей, він освітлюватиме нам шлях до нових перемог.Ми зобов'язуємося вчитися так, щоб стати гідними будівниками комуністичного суспільства.

Учні 10 класу Бандурів- 
ської середньої школи.* «Я:Не віриться, що перестало битися полум’яне серце любимого вождя радянського народу і всього передового людства Йосифа Віссаріоновича Сталіна.Ні, не вмер він. Сталін вічно житиме в наших серцях, в наших ділах.Велика скорбота породила в нас велику силу. Все своє уміння і сили віддамо на благо нашої любимої Батьківщини. ІЦе тісніше згуртуємось навколо Комуністичної партії і під її проводом наполегливо будемо перетворювати в життя величні сталінські накреслення, щоб зробити нашу Вітчизну ще могутнішою, ще прекраснішою.

К. Жежель, учителька Лікарівської школи.
«Сталіна славлять шахтарі».Любимому вождю і вчителю, кращому другові гірників присвячують свої твори також самодіяльні композитори Донбасу — Дмитрієв - Каба- пов, Хархатдінов, Крапива і багато інших.
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4 СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР П'ятниця, 20 березня 1953 р.
Редагування стінної газети МІЖНАРОДНИЙ огляд

Редактор стінної газети „За советскую торговлю“ Олександрійського міськзмініторгу т. Яковенко звернувся до редакції нашої газети з просьбою розповісти, як краще редагувати стінну газету.Нижче ми друкуємо матеріал у відповідь на його запитання.
клятва народів світу

Редагувати стінну газету- значить повсякденно вникати в роботу редколегії, кожного її члена, висвітлювати в стінній газеті всі сторони життя підприємства, колгоспу, установи чи учбового закладу. Головне в редагуванні газети — це боротьба за її ідейну цілеспрямованість, за партійну гостроту в постановці питань, які піднімаються в газеті.Розглянемо деякі з них.До редакції стінгазети надійшла замітка від робсіль- і.ора. Редактор повинен уважно її прочитати і оцінити з політичної точки зору, як цей лист може послужити іагальпій справі. Особливо уважно треба підходити до л.атеріалів, які будуть опубліковані в стінній газеті. Редколегія повинна упевнитись V вірності того чи іншого факту. Правдивість — невід'ємна якість кожної партійної газети.Редактор стінної газети Користівської МТС «Механізатор» т. Сердюк разом з членами редколегії завжди продумує кожну замітку, виявляє цінне в ній і доводить його до читача. В замітці редколегія обмежується висвітленням одного, двох фактів, що робить її більш дохідливою до читачів і переконливою.Редколегії стінних газет 4 курсу «б» «Вперед до комунізму», другого курсу «а»- Іскра» Олександрійського педучилища, «За рулем» — автотранспортної контори і• Монтажник»—тресту «Укрвуглемонтаж» нерідко вміщують статті і замітки, написані довгими реченнями, невірно вживають слова і вирази. Так, газета «Вперед до комунізму» в № 11 в статті «На шляху визнання 1 щастя» стверджує, що• ...Олекса Рудепко був ви- конливим», що комсомольці -викопують обов'язки КОМСОМОЛЬСЬКИХ органів».В окремих статтях і замітках стінгазет тресту « Олександріявугілля», транспортної контори тресту- Укрвуглемонтаж», Олександрійської електростанції та ряду інших замість конкретності — загальні міркування, думки і факти туманні.Стінна газета вміщує різноманітні по змісту матеріали.Передова стаття повинна бути змістовною, з глибоким аналізом. Тему її потрібно всебічно продумати, підняти в пій одне з важливих питань з життя колективу, дати всьому колективу потрібний напрямок в роботі. Ось чому до писання передових статей редколегія повинна залучати керівних партійних, радянських та господарських працівників.

Найбільш поширеним видом матеріалу в газеті є замітка. В роботі над нею часто затрудняються і члени редколегії і робсількори. Нерідко до члена редколегії звертається трудящий і розповідає про важливий факт чи подію, але описати їх не може. В такому разі треба підказати найважливішу тему, скласти план замітки, показати, як треба оформити її.Часом кореспонденти бажають писати в газету, але не можуть вибрати тему. Писати в газету треба про питання, важливі для заводу, колгоспу, шахти, МТС чи установи. Одне з головних завдань редколегії, — організовуючи матеріал в газету, завжди вчити авторів знаходити цікаву і потрібну тему.* «
ХІ"Кожна вміщена в газеті стаття чи замітка повніша мати заголовок, який коротко, в двох-трьох словах показує зміст матеріалу. Заголовки можуть носити характер заклику — «Вчасно підготуватись до сівби!», «Рівняйтесь на стахановців» і т. д. Добре, коли до заголовків виносяться прізвища людей, про яких іде мова — «Токар Харитонов виконав свої зобов'язання», «Попереду прохідник Сичов» і т. д.Можна заголовок кореспонденції робити у вигляді запитань — «Як виправити помилку?», «Хто сьогодні попереду?» або використати прислів’я, приказку, окремі рядки з віршів, байок тощо.Важливе завдання в редагуванні стінної газети — боротьба за оперативність. Навіть найкраща замітка втратить своє значення, якщо редколегія несвоєчасно використає її.Треба пам’ятати, що чим різноманітніші будуть види матеріалів, тим цікавішою і привабливішою буде стінна газета. В газеті слід вміщувати вірші, частівки, карикатури. Залучення до участі в газеті місцевих художників дозволить вести постійно відділ гумору й сатири.Багато стінгазет великих підприємств, колгоспів нашої країни влаштовують конкурси на кращий малюнок, вірш, коротке оповідання. Цей досвід необхідно переймати і впроваджувати редколегіям стінгазет наших підприємств і колгоспів.Щоб добре оволодіти справою редагування, треба мати почуття нового, підмічати і підхоплювати все нове, що відбувається кожний день в житті колективу, в житті нашої країни.В своїй практичній роботі редколегії стінних газет повинні неухильно керуватись історичними рішеннями XIX з'їзду Комуністичної партії Радянського Союзу.

ВеликаНароди всіх континентів земної кулі разом з народами Радянського Союзу поділили найтяжче горе — смерть йосифа Віссаріоновича Сталіна. В ці дні особливо* виразно і яскраво світ побачив яке безмірно дороге ім’я великого вождя всьому прогресивному людству, як глибоко проникли його ідеї в свідомість мільйонних мас простих людей усіх країн світу.Але не тільки скорботу пережили і переживають народи. Сотні й сотні мільйонів трудящих в усіх частинах світу дали священну клятву: твердо і неухильно йти по тому шляху, який вказав товариш Сталій.Народний Китай. Коли в Москві учні і соратники великого Сталіна о 12 годині дня 9 березня внесли трупу з тілом вождя в Мавзолей, у Китаї, як і в усіх інших народно - демократичних країнах, па п’ять хвилин зупинилося все; на знак найбільшої скорботи країна поринула в траурне мовчання. В містах і селах відбулися грандіозні траурні мітинги. На мітингу трудящих у Пекіні взяло участь 600 тисяч чоловік, у Кантоні — 460 тисяч чоловік, Харбіні — близько 400 тисяч чоловік, у Сіані —понад 300 тисяч.З різних кінців країни надходять повідомлення про урочисті клятви робітників 1 селян, всіх трудящих ще сильніше зміцнювати нерушиму дружбу великих народів Китаю і Радянського Союзу.Ось один з багатьох тисяч листів трудящих—лист шанхайських сталеливарників, вміщений у газеті «Сіньвень- жібао». «Глибока наша скорбота, але ми повинні перетворити її в могутність і силу... Революційний геній Сталіна житиме у віках».— Зміцнювати дружбу з великим Радянським Союзом, твердо йти по шляху, вказаному товаришем Сталіним,— таку клятву дали всі трудящі країн народної демократії, всі «ударні бригади» — від Китаю і Кореї до Чехо- словаччини і Угорщини.
ПОДІЇ В КОРЕЇВід 12 по 18 березня з'єднання корейської Народної армії і китайських народних добровольців вели артилерійські бої з американо- апглійськими інтервентами і лісинманівськими військами. 17 березня частини Народної армії потопили біля східного узбережжя • ворожий тральщик.В ніч з17 на 18 березня американські бомбардувальники знову вчинили варварський наліт на місто Південний Сіньийчжу. Є багато жертв серед жінок, дітей і стариків.За 7 днів зенітні частини і стрільці — мисливці за ворожими літаками збили 17 літаків противника.

З найглибшою вдячністю перед пам’яттю великого вождя схилив голову весь світовий пролетаріат, сотні мільйонів трудящих капіталістичних країн. В Англії, Франції, Італії, Бельгії, Голландії, Фінляндії, в США і в інших капіталістичних країнах відбулися тисячі мітингів, присвячених пам'яті товариша Сталіна, на яких були присутні десятки мільйонів чоловік. До радянських посольств і місій у цих країнах нескінченним потоком ішли делегації трудящих, щоб висловити свою глибоку скорботу.У Франції та в Італії в момент, коли па Красній Площі відбувався похорон товариша Й. В. Сталіна, в усіх містах і населених пунктах трудящі припинили роботу і мовчанням вшанували пам’ять великого вождя. В цей момент припинили роботу [ також сотні тисяч робітників в найбільших містах Західної Німеччини, Бельгії, Голландії та інших країн.У резолюціях, прийнятих на траурних мітингах, в листах, що передаються до радянських посольств,’ трудящі поряд з скорботою і безмірною любов’ю до товариша Сталіна висловлюють непохитну волю ще тісніше згуртувати свої ряди під прапором Леніна — Сталіна, посилити боротьбу за мир, за демократію. Спілка республіканської молоді Франції знову підтверджує урочисту клятву, дану Морісом Торе- зом від імені французького народу: «Французький народ не буде, ніколи не буде воювати проти Радянського Союзу». Група італійських селян з Римської провінції пише: «Товариш Сталін вічно житиме в нашій пам’яті, і його праці будуть керівництвом для трудящих нашої країни в їх боротьбі за мир і за визволення людства».Безмірна скорбота пригноблених народів Далекого Сходу, народів усіх колоніальних і залежних країн. Газети описують безліч хвилюючих сцен, які свідчать про 
У продовольчих магазинах 

Олександрійського міськзмішторгу 
є в продажі цукор, крупи різні, конди

терські вироби, лимони, котлети „Київські", 
вина шампанські, коньяки та інші продоволь
чі товари і напої.Зручно придбати котлету „Київську" та швидко підготувати її для споживання.Громадяни! купуйте товари в магазинах Олександрійського міськзмішторгу.

Дирекція.

Загублену реєстраційну картку № 12 від ІЗ лютого 1952 року залізничної транспортної контори тресту „Олександріявугілля", вважати недійсною.

безмежну любов народів Сходу до великого учителя.У столиці Індії — Делі 8 березня відбувся траурний похід трудящих. Сивий старик, спираючись на плечі підлітка, підходить до одного з покладених під портретом товариша Сталіна вінків, зриває пелюстку троянди і притискує її до серця. Жінка з дитиною на руках стає на коліна 1 усипає квітами п’єдестал. на якому стояв портрет великого вождя. Після закінчення траурної процесії відбувся мітинг. Стоячи, з піднятою правою рукою, тру--* іці принесли урочисту клятву: «Клянемося беззавітпо боротися за справу, якій присвятив своє життя Сталін».Дипломатичну місію 4290’ у Лівані відвідала численна делегація трудящих міста Тріполі. Вона поклала вінки під портретом товариша Сталіна І вручила лист, в якому говориться: «Смерть йосифа Віссаріоновича Сталіна відняла у нас нашого керівника, нашого учителя, вашого вождя, нашого любимого друга. Однак вона не може вирвати паші серця. Ця смерть не може вирват^. вчення товариша Сталіна -ж!*1 нашого мозку — воно утвердилось як неприступна скеля... Ми низько схиляємо голови перед пам’яттю великого небіжчика, ми зобов’язуємося бути відданими принципам товариша Сталіна».З такими ж почуттями зустріли звістку про велику втрату пригноблені народи Африки. В телеграмі до радянського посольства в Англії з Акри (колонія Золотий Берег) її жителі пишуть: «Великий вождь світу товариш Сталін вмер, велика нація продовжує йти вперед. Хай живе Радянська держава!».Прогресивне людство велику скорботу про померлого вождя перетворює у велику силу, воно все тісніше згуртовує свої ряди в боротьбі за ту справу, за яку віддав своє життя йосиф Віссаріонович Сталін. Н. Ніколаєв.
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Радянський народ глибоко впевнений у своїх силах. 
Могутність Радянської держави, морально-політична єд
ність радянського народу великі і незламні, як ніколи. 

Радянський Уряд присвятить всі свої сили боротьбі за 
побудову комуністичного суспільства в нашій країні, за 
вільне і щасливе життя радянського народу.

(З промови Г. М. Маленкова).

Неухильно 
темпи

З виключним піднесенням 
паш народ зустрів історичні 
рішення четвертої сесії Вер
ховної Ради СРСР, проник- 
нуті неустанним піклуванням 
про пгЗгутність Батьківщини, 
про дальше піднесення доб
робуту радянських людей.

На ці рішення трудівники 
соціалістичної промисловос
ті і колгоспного села відпо
віли помноженням трудо
вих зусиль в боротьбі за по
будову комунізму. Відпові
даючи на заклик Централь
ного Комітету партії і Ра
дянського уряду, вони ши
рять соціалістичне змагання, 
виявляють і пускають в хід 
нові виробничі резерви, пра
цюють з подвоєною енергією.

В день прощання з люби- 
мимарождем трудящі Олек- 
сайд^ії поклялися партії, Ра
дянському урядові, що вони 
не пошкодують своїх сил для 
успішного здійснення сталін
ських накреслень, збільшен
ня видобутку вугілля.

Свого слова гірники з чес
тю дотримують. Достроково 
виконав квартальний план 
колектив Семенівського вуг
лерозрізу. Біля трьох ешело
нів палива відвантажили по
над 20-денне завдання ву
гільники шахти № 2-3,

Самовіддано працюють ко
лективи заводу «.Червоний 
ливарник», теплової електро
станції й інших підприємств 
міста.

День у день зростає тру
дове піднесення мас. Завдан
ня господарських, партійних 
і профспілкових організацій 
полягає в тому, щоб спряму
вати їх зусилля на безумовне 
виконання державних планів 
з усіх кількісних і якісних 
показників, на невпинне на
рощування темпів виробниц
тва, подолання відставання 
окремих дільниць і підпри
ємств.

Необхідно поліпшити рі
вень керівництва підприєм
ствами та будовами, підвищу
вати продуктивність праці, 
систематично знижувати со
бівартість продукції, повніше 
використовувати обладнання, 
сміливіше втілювати нову 
техніку, нові методи роботи.

Не можна, однак, сказати, 
що всі наші господарські ке
рівники по- справжньому бо
рються за реалізацію вироб
ничих завдань.

24 березня—сесія міської Ради депутатів трудящих
Доводиться до відома депутатів міськради, що 24 березня 

о 6 годпні вечора в залі засідань відбудеться сесія міської Ради 
депутатів трудящих.

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ.

нарощувати 
роботи

Будівельні управління Ди- 
митрівського тресту довгий 
час не виконують план буді
вельних робіт. Встановлені 
графіки систематично зри
ваються. Тут незадовільно 
використовуються механізми, 
погано організовано працю, 
низька трудова і виробнича 
дисципліна. Керівники буді
вельних управлінь керують 
дільницями «взагалі», без 

і знання справи.
Ривками, нижче своїх 

! можливостей, працює Байда- 
! ківський вуглерозріз, Байда- 

ківська. брикетна фабрика, 
, рудоремонтний завод. Керів- 
і нвкн цих підприємств зобо

в’язані вжити всіх заходів 
для подолання відставання 
окремих дільниць і цехів, до
битись ритмічної, рентабель
ної роботи.

Чимало треба зробити і 
І господарникам шахти № 2-3. 
ї Необхідно всі лави перевес- 
| ти на графік циклічності. До- 
I свід роботи дільниці № 2, 

якою керує депутат Верхов
ної Ради СРСР т. Кожевні- 
ков, показує, які великі ре
зерви підвищення видобутку 
вугілля є на шахті. Ці ре
зерви слід повністю пустити 
в хід, поставити їх на службу 

І нової сталінської п'ятирічки.
Гірники розрізів повинні 

закінчити ремонт екскавато
рів і іншої техніки, піднести 
темпи вскришних робіт.

Колектив тресту «Укрвуг- 
лемонтаж» зобов’язаний на
решті подолати своє відста
вання, добитись безумовного 
виконання державного плану.

Тривалість і міцність гос
подарських успіхів залежить 
від рівня політичної роботи 
серед мас, від рівня керів
ництва соціалістичним зма
ганням, від того, як партійні, 
господарські, профспілкові і 
комсомольські організації бу
дуть вникати в питання ви- 

1 робництва, створювати всім 
робітникам умови для висо
копродуктивної праці.

До кінця березня зали
шаються лічені дні. Мобілі
зуймо всі сили і творчу енер- 

I гію на виконання і переви
конання плану першого квар
талу, внесемо новий вклад у 
справу здійснення історичних 
рішень XIX з’їзду партії, 
величних сталінських па- 

I креслень.

Похорон Елемента Готвальда
ПРАГА, 19 березня. 

(ТАРС). Сьогодні чехосло
вацький народ проводжав в 
останню путь Голову Кому
ністичної партії 1 Президен
та республіки Елемента Гот
вальда.

Робітники, селяни, служ
бовці, студенти, люди всіх 
віків і професій ішлй до Іс
панського залу Празького 
Града, щоб востаннє подиви
тися на дороге обличчя свого 
вчителя і вождя. Час набли
жається до 10 години. Остан
ні хвилини доступу в зал. До 
почесної варти стають сорат
ники Клемента Готвальда — 
Антонін Запотоцький, Вілем 
Широкий, Промір Долансь- 
кий, Олексій Чепічка, Карел 
Бацілек, Вацлав Копецький, 
Антонін Новотний.

* *
’і'

Час наближається до 13 
години. В Іспанський зал 
входять члени уряду на чолі 
з прем’єр - міністром Анто- 
ніном Вапотоцьким, секрета
рі ЦК Комуністичної партії 
Чехословаччини, урядові де
легації і делегації комуніс
тичних та робітничих партій, 
які прибули з-за кордону в 
Чехословаччину на похорон 
Президента республіки Кле
мента Готвальда. В залі вже 
перебувають депутати Націо
нальних зборів, представники 
трудящих столиці, представ
ники дипломатичних місій 
капіталістичних країн, що 
офіціально представляють 
свої уряди на похороні Пре
зидента республіки Клемента 
Готвальда.

В залі знаходяться також 
рідні і близькі покійного. 
Кожні три хвилини біля тру
ни зміняється почесна варта.

13 година. На п’ять хви
лин завмирає весь рух і при
пиняється робота в Чехосло- 
ваччині. Лунають гудки за
водів. фабрик, паровозів.

В Іспанському залі перед 
труною Клемента Готвальда 
заступник прем’єр - міністра 
Вілем Широкий від імені ЦК 
Комуністичної партії Чехо
словаччини 1 уряду виголо
шує траурну промову.

13 година 25 хвилин. Со
ратники Клемента Готвальда 
— Антонін Запотоцький, Ві

— Бути вірними великому 
прапору Леніна — Сталіна, 
працювати так, як вчив нас 
незабутній вождь — таку 
клятву дав кожний трудя
щий рудоремонтного заводу.

Ми знаємо, що кра
щим пам'ятником любимому 
Сталіну будуть наші вироб 
ничі перемоги, нові успіхи в 
здійсненні п’ятої п’ятирічки.

Комуністична партія і уряд 
закликали радянських людей 
помножити свої зусилля в 
будівництві комунізму. На

лем Широкий, Яромір До- 
ланський, Олексій Чепічка, 
Карел Бацілек, Вацлав Ко
пецький, Антонін Новотний 
і члени урядових делегацій: 
перший заступник Голови 
Ради Міністрів СРСР Мар
шал М. О. Булганін, Прем’єр 
Державної адміністративної 

і ради і міністр закордонних

Клемент Готвальд
Президент Чехословацької Рес
публіки, Голова Комуністичної 

партії Чехословаччини.
—— здам: іцмиіімимікмиі мі

І справ Китайської Народної 
] Республіки Чжоу Еиь-лай, 

голова Ради Міністрів Поль
щі Болеслав Берут і прем’єр- 
міністр Монгольської Народ
ної Республіки Цеденбал обе
режно піднімають труну і | 
виносять її з Іспанського за
лу. Труна з тілом Клемента 
Готвальда встановлюється на 
артилерійський лафет, і тра- | 
урна процесія рухається до 
Летненської площі, вулиця
ми, заповненими народом. На 
Летненській площі вишику- 
вані військові частини, час
тини народної міліції для то
го, щоб віддати останні по
честі Верховному Головноко
мандуючому Чехословацьки
ми збройними силами, Прези
дентові республіки Елементу 
Готвальду. Труна з тілом 
Президента встановлюється 
біля трибуни, мимо якої про
ходять війська.

Потім траурна процесія 
направляється до Вацлавсь- 
кої площі. На вулицях сотні 
тисяч людей, які прощались [

--------—------------------ф------------------------------

ПОМНОЖИМО СВОЇ ЗУСИЛЛЯ
цей заклик я відповіла ста- 
хановською роботою. Що
денно виробляю по дві з по
ловиною - три норми.

Високих показників до
моглись також фрезеруваль
ник т. Мартишок, токар т. За- 
харченко, слюсар т. Василя- 
ка, машиніст пневматичного 
молота Раїса Олійниченко та 
інші.

Добиваються успіхів не 
тільки окремі виробничники, 
але й цілі колективи. Так, 
в траурні дні закінчив вико

із своїм любимим президен
том.

Вацлавська площа. Траур
на процесія проходить до На
ціонального музею. Тут тру
ну з тілом Елемента Гот
вальда знімають з лафета і 
встановлюють на підвищенні.

Заступник прем’єр - мі
ністра Антонін Новотний від
криває траурний мітинг.

Прем’єр - міністр Антонін 
Запотоцький виголошує тра
урну промову, яка є клятвою 
вірності чехословацького на
роду заповітам Клемента Гот
вальда.

З промовою виступив гла
ва Радянської Урядової де
легації, перший заступник 
Голови Ради Міністрів СРСР 
Маршал М. О. Булганін. Лу
нають залпи артилерійського 
салюту. Траурний мітинг за
кінчений. Мимо труни на 
машинах проїжджають війсь
ка із схиленими прапорами, 
віддаючи останню шану сво
єму Верховному Головноко
мандуючому Президентові 
республіки Клементу Гот
вальду.

Труна з тілом Клемента 
Готвальда знову встановлює
ться на артилерійський ла
фет. і траурна процесія виру
шає до Пам’ятника - музею 
Національного визволення на 
горі Вітков, де в мавзолеї бу
де поміщений саркофаг з ті
лом Клемента Готвальда.

19 г. 20 хв. Генерали вій
ськового ескорту знімають 
труну з тілом Клемента Гот
вальда з гарматного лафета 
і в супроводі членів уряду, 
іноземних урядових делега
цій переносять її в Пам’ят
ник - музей Національного 
визволення.

19 г. 38 хв. Труна з тілом 
Клемента Готвальда встанов
лена в мавзолеї. Звучить 
«Інтернаціонал», гримлять 
залпи артилерійського салю
ту.

Чехословацький народ гли
боко сумує про неповоротну 
втрату, він ніколи не забуде 
імені свого славного сина і 
вождя Чехословаччини — 
Клемента Готвальда, тісно 
згуртовується навколо пра
пора, який високо ніс Кле
мент Готвальд.

нання плану першого кварта
лу з чавунного литва ливар
ний цех. Ливарники зобов’я
зались щозміни давати не 
менше двох норм. їх слово 
не розходиться з ділом.

Трудове піднесення нарос
тає. Ми знаємо: ідеї великого 
Сталіна живуть в нашій пра
ці, в праці мільйонів радян
ських людей.

П. Жежеря, 
фрезерувальник рудоре

монтного заводу.
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Пожвавити роботу лекційних секцій
Після XIX з’їзду Комуніс

тичної партії Радянського 
Союзу члени Олександрійсь
кого міського відділення То
вариства для поширення по
літичних і наукових знань 
на засіданнях секцій обгово
рили нову тематику лекцій. 
Особлива увага була приді
лена пропаганді матеріалів 
XIX з'їзду партії та геніаль
ної праці й. В. Сталіна 
«Економічні проблеми соціа
лізму в СРСР».

Систематично на високому 
ідейно - теоретичному рівні 
читають для трудящих лек
ції члени Товариства тт. 
Стрільцова, Пушкар, Край
ня та інші. Шахтарі та буді
вельники прослухали лекції 
на теми: «Праця товариша 
Сталіна «Економічні про
блеми соціалізму в СРСР», 
«Про три попередні умови 
переходу від соціалізму до 
комунізму», «Електрифіка
ція країни по п’ятому п’яти
річному плану», «Демокра
тичні перетворення в Китай
ській Народній Республіці».

Великий інтерес виявля
ють трудящі до лекцій членів 
Товариства т. Коидратенко 
«Про велику сталінську 
дружбу народів СРСР», 
т. Амура «Про посилення 
революційної пильності ра
дянських громадян», про 
Міжнародне становище та 
інші.

За чотири місяці прочита
но 287 лекцій.

Цими днями відбувся X 
пленум Всесоюзної Цен
тральної Ради Професійних 
Спілок. Пленум увільнив 
тов. В. В. Кузнецова від обо
в’язків голови ВЦРПС у 
зв’язку з призначенням його 
заступником міністра закор
донних справ СРСР і обрав 
головою ВЦРПС тов. М. М. 
Шверника,

Пленум ВЦРПС звернувся 
з листом до Центрального Ко
мітету Комуністичної партії

Шириться почин ново-краматорських машинобудівників
В ПРЕЗИДІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ

Президія Української рес
публіканської ради профспі
лок заслухала і обговорила 
доповідь голови Харківської 
обласної ради профспілок 
т. Іванова про поширення на 
підприємствах Харкова і об
ласті почину колективу кон
структорів Ново - Краматор
ського машинобудівного за
воду імені Сталіна по розгор-

ПЛЕНУМ РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ДЛЯ ПОШИРЕННЯ 
І НАУКОВИХ ЗНАНЬ

порізьким і Станіславським 
обласними відділеннями То
вариства виступили профе
сор А. А. Вербін, доценти 
Ф. Д. Мірошниченко і К. І.

18 березня в Києві закін
чився пленум правління То
вариства для поширення по
літичних і наукових знань 
Української РСР.

З доповідями про хід про
паганди геніального твору 
И. В. Сталіна «Економічні 
проблеми соціалізму в 
СРСР» і матеріалів XIX 
з’їзду КПРС Одеським, За-

Хоч кількість прочитаних і 
лекцій невпинно зростає, од- і 
нак лектори ще не в повній 
мірі задовольняють запити 1 
трудящих, Із 160 членів То- | 
вариства регулярно висту
пає перед трудящими лише 
половина, а товариші Рось, 
Карапиш, Салуха, Півняк та 
інші останнім часом не про
читали жодної лекції.

Великим недоліком в робо
ті міського відділення Това
риства є недостатня робота 
секцій, зокрема, промислової 
і юридичної. Керівники цих 
секцій тт. Борушек і Шварц ' 
на своїх засіданнях спромог- і 
лися обговорити лише по дві- 
три лекції. Вони не дають 
завдань членам секції, не 1 
спрямовують їх роботу.

Літературна секція, якою 1 
керує т. Шорсткий, три міся- І 
ці тому обговорила текст 
лекції т. Гончарова «Життя 
та творчість Миколи Остров- | 
ського». На секції були зроб- ' 
лені серйозні поправки і за
уваження. Але т. Гончаров 
до цього часу не вніс попра
вок до тексту лекції.

Останнім часом занедбала | 
свою роботу педагогічна сек
ція, якою керує дійсний член 
Товариства т. Бобилєв. Се
ред батьків незадовільно по
ставлена педагогічна про- І 
паганда, не ведеться переда
ча досвіду кращих педагогів- 
методистів серед учителів.

Багато читається лекцій 
членами медичної секції, але

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

X пленум ВЦРПС
Радянського Союзу, в якому 
говориться:

У скорботні дні для наро
дів нашої країни, коли пі
шов від нас мудрий вождь і 
вчитель йосиф Віссаріоно- 
вич Сталін, X пленум Всесо
юзної Центральної Ради 
Професійних Спілок запев
няє Центральний Комітет Ко
муністичної партії Радянсь
кого Союзу в тому, що проф
спілкові організації ще біль
ше спрямують свою діяль

I танню соціалістичного зма
гання за зниження ваги ма
шин при поліпшенні їх якос
ті.

Президія УРРПС реко
мендувала обласним радам 
профспілок, республікансь
ким і обласним комітетам 
профспілки робітників місце
вої промисловості, завод
ським комітетам профспіл-

Швецов.

З жовтня 1952 року на 
підприємствах і в установах, 
в учбових закладах, в кол
госпах і МТС республіки чле- 

окремі з них, як. наприк
лад, лектора т. Гай «Ту
беркульоз, його лікування і 
профілактика» і деякі інші 
мають істотні недоліки, В 
них недостатньо відображаю
ться великі досягнення віт
чизняної медичної науки, 
досвід лікування, слабо вис
вітлюються перспективи роз
витку радянських органів 
охорони здоров’я в світлі ди
ректив п’ятого п’ятирічного 
плану.

Завдання правління і сек
цій міського відділення То
вариства для поширення по
літичних та наукових знань 
— повністю перебудувати 
лекційну пропаганду у відпо
відності з вимогами XIX 
з'їзду партії і праці товари
ша Сталіна «Економічні про
блеми соціалізму в СРСР».

Кожна лекція повинна ви
світлювати досягнення на
шої науки, окремих підпри
ємств, досвід передових лю
дей виробництва, піддавати 
гострій критиці недоліки в 
роботі, викривати носіїв пе
режитків буржуазної ідеоло
гії, піднімати трудящих на 
активну боротьбу за достро
кове виконання п’ятого п’я
тирічного плану розвитку на
родного господарства СРСР.

М. Агалакова, 
відповідальний секретар 
міського відділення То
вариства для поширення 
політичних і наукових 

знань.

ність на дальше згуртування 
широких мас робітників і 
службовців навколо рідної 
Комуністичної партії і її 
Центрального Комітету, на 
боротьбу за велику справу 
побудови, комунізму в нашій 
країні, ще ширше розгорнуть 
соціалістичне -змагання за 
виконання і перевиконання 
п'ятої п’ятирічки розвитку 
СРСР, посилять піклування 
про дальше поліпшення ма
теріального добробуту робіт
ників і службовців.

РАДИ ПРОФСПІЛОК
І ки машинобудівних під

приємств провести в квіт
ні міжспілкові, галузеві і за
водські наради конструкто
рів, технологів і новаторів 
виробництва для обміну дос
відом організації соціаліс
тичного змагання за знижен
ня ваги машин при поліп
шенні їх якості.

(РАТАУ).

ПОЛІТИЧНИХ

пи Товариства прочитали по
над 34 тисячі лекцій, з яких 
більше 10 тисяч присвячені 
програмному творові велико
го вождя.

В прийнятій постанові 
вказані конкретні заходи, 
спрямовані на поліпшення ро
боти товариства.

(РАТАУ).

Інформаційне повідомлення
Пленум Центрального Комітету Комуністичної партії 

Радянського Союзу, який відбувся і4 березня 1953 ро
ку, прийняв такі рішення:

1. Задовольнити просьбу Голови Ради Міністрів 
СРСР тов. Г. М. Маленкова про увільнення його від 
обов'язків секретаря ЦК КПРС.

2. Обрати Секретаріат ЦК КІІРС у такому складі: 
тт. Хрущов М. С., Суслов М. А., Посій.юв II. М., ІПа- 
талін М. М., Ігнатьєв С. Д.

3. У відповідності з параграфом 32 Статуту Комуніс
тичної партії Радянського Союзу перевести гов. Шата- 
ліна М. М. з кандидатів у члени ЦК КПРС.

Весняній сівбі—бойову зустріч!

Виправити недоліки
15 березня в протопопів- 

ському колгоспі імені Леніна 
відбувся пробний виїзд в по
ле. У ньому взяли участь всі 
три рільничі та дві трактор
ні бригади.

Перевірка показала, що в 
рільничих бригадах далеко 
не все готове до весни. Так, 
в бригаді, якою керує Горя- 
ка, досі не підготовлена до 
сівби жодна з наявних кін
них сівалок. Невистачає 10 
штельваг до борін, 5 ярем, 
12 хомутів, багато посторо
нок. Не відремонтовані без- 
тарки для доставки посівного 
матеріалу, поламані похідні 
жолоби тощо.

Живе тягло не закріплене 
за конюхами, тому коні пере
бувають в незадовільному 
етапі.

Не краще обстоять справи 
і в другій бригаді Кравцова. 
Через безвідповідальне став
лення коваля Кучеренка до 
своїх обов’язків, тут не закін
чений ремонт сільськогоспо
дарського інвентаря, а якість 
відремонтованого надзвичай
но низька. Так, передки плу
гів без втулок, штельваги не 
оковані.

Подібні недоліки виявлені 
і в третій рільничій бригаді 
Безкоровайного. Правління 
артілі і бригадири рільничих 
бригад мало зробили взимку, 
щоб зразково підготуватись 
до весни, а тепер повільно 
виправляють недоліки.

Безгосподарність видно 
на кожному кроці. Тварин-

Механізаторам — благоустроєні вагончики
Багато керівників колгос

пів уже підготували трактор
ні вагончики до виходу в по
ле. Добре обладнані, наприк
лад, вагончики в артілі імені 
Карла Маркса, імені 18 парт- 
конференції та інших.

Проте є й такі керівники, 

Туркменська РСР. Колгоспники Марийського району Марий
ської області успішно освоюють нову систему зрошення. Зараз 
провадиться полив масивів, призначених під посів бавовнику.

На знімку: водорозподільник на річці Мургаб, що подає 
воду на бавовняні поля.

Фото Л. Великжаніна. Прескліше ТАРС.

I ницькі- ферми завалені^ гно- 
■ єм, а в поле йог виться 

зовсім мало. Тут же недале
ко розташований сарай з мі
неральними добривами і от
рутохімікатами. Та він навіть 
вночі не закривається на за
мок. Це може привести до 
отруєння тварин і птиці.

Погано підготувалася до 
сівби і городня бригада: зво
лікаються роботи по закла
данню парників, мало вдоб
рені площі, відведені під по
сів овочів.

Такий стан мало тривожить 
спеціалістів сільського госпо
дарства. Ні колгоспний агро
ном Бугайченко, ні дільнич
ний агроном Корнстівської 
МТС Солодка протяго^иіми 
не спромоглися навіть про
вести жодного заняття на 
трирічних курсах майстрів 
сільського господарства, не 
цікавились також, як вико
нуються заплановані агротех
нічні заходи.

Трудівники колгоспу праг
нуть до того, щоб цього року 
виростити високий урожай 
всіх сільськогосподарських 
культур.

Правління й колгоспна 
парторганізація повинні спря
мувати трудове піднесення 
хліборобів на виправлення 
виявлених недоліків і на 
зразкове проведення весня
но - польових робіт.

П. Лановчук, 
бригадир тракторної 

бригади № 5 Користі в- 
ської МТС.

що не дбають про це. В ар
тілі імені Хрущова, наприк
лад, де головою т. Таранен- 
ко, тракторний вагончик ще 
не підвезений навіть до май
стерні, хоч він потрібує знач
ного ремонту.

П. Нечипоренко.
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Пам’яті Йосифа Віссаріоновича Сталіна

Товариші И. В. Сталін, Мао Цзе-дун і Г. М. Маленков.
Фото зроблене 14 лютого 1950 р. під час підписання Радянсько-Китайського 

Договору про дружбу, союз і взаємну допомогу. Фото Ф. Кислова.

Не ослабівши,
не похитнувшись...

Великі уми — як сонце.
Воли освітлюють своїм світ- 

Лом шляхи людству, вони 
аї'Ррівають душі всіх тих, хто 
шукає світло правди, вони 
вчать, як треба жити. Вони 
черпають сили в народному 
житті і віддають їх в три
кратному і п’ятикратному 
розмірі знову народові, чий 
великий геній втілений в них. 

Такими великими світоча
ми світу, надією всіх тру
дящих, учителями народів, 
прозорливими вождями і 
великими корифеями наук 
були К. Маркс і Ф. Енгельс, 
В. І. Ленін і його соратник і 
геніальний продовжувач йо
го діянь, мудрий вождь і 
вчитель Комуністичної партії 
і радянського народу Йосиф 
Віссаріонович Сталін.

Як найсвятіше для нас, 
як бойовий наш прапор, як 
найпрекрасніший політ гор
дої людської думки, як вті
лення сталевої волі і як най
більш близьке і рідне, доро
ге нам ім’я Сталіна.

Ми завжди називали 
Сталіна нашим батьком. Про
довжуючи безсмертну справу 
Леніна, великий вождь наш 
товариш Сталін зробив Ра
дянський Союз величним ма-

Сталін вмер.
Все життя нас об’єднували 

любов до Сталіна, мета, яку 
він ставив перед нами, що
денна, хоч часто 1 не вислов
лена вголос, радість від того, 
що він живе, працює, розга
дує і передбачає замір наших 
ворогів, розробляє плани бу
дов, перед якими в подиві 
завмирає людство. Сьогодні 
нас об’єднує ще і біль най
тяжчої втрати, яка тільки мо
же бути в житті кожного з 
нас.

По - людському тяжкі 
хвилини прощання, зрозумілі 
ридання і сльози. Але, про
щаючись із Сталіним, ми не 
розстаємося з ним. Сталін — 
це і наші вчорашні перемоги.

Клянемося тобі, партіє!
і яком, що вказує паро- | 

дам всього світу єдиний 
шлях до визволення, шлях 
до справді золотого віку всьо
го людства. Під прапором 
Леніна, під геніальним про
водом Сталіна ми йшли від 
перемоги до перемоги. Скрізь. 
Всюди. Завжди. В мирній 
праці і у війні за незалеж
ність нашої Батьківщини, в 
економіці, в культурі, в нау
ці, в мистецтві. Великі права 
радянського народу на сво
боду і щастя навічно закріп
лені Сталінською Конститу
цією.

І ми, слідуючи мудрим за
повітам нашого великого 
вождя, сьогодні ще тісніше 
змикаємо свої ряди під пра
пором Комуністичної партії, 
її Центрального Комітету і 
Радянського уряду.

Товаришу дорогий, хто б 
ти не був — росіянин чи гру
зин, українець чи білорус, 
китаєць чи кореєць, болга
рин чи чех, поляк чи німець, 
американець чи француз, 
англієць чи італієць, — до
рогий товаришу! — якщо ти 
чесний, якщо .ти людина праці 
і передової думки, —* знай: 
у нас сьогодні безмежне го
ре, велика скорбота. Дорого

Плече до плеча, серце до серця
Сталін — це і наше сьогод
нішнє життя, сьогоднішні пе
ремоги, Сталін — це і наше 
завтрашнє життя, завтрашні 
перемоги.

Сталін, як Ленін, — віч
ний і безсмертний.

Своєю останньою працею 
він з геніальною силою про
сунув далеко вперед всепере- 
магаюче марксистсько- ленін
ське вчення, визначив наш 
шлях, створив зриму карти
ну щасливого майбутнього 
людства. Приступаючи завтра 
до будь-якої справи, ми не 
тільки будемо запитувати се
бе: а що сказав би про це то
вариш Сталін? — ми будемо 
говорити:

—Так наказав нам Сталіні 

го вождя, любимого вчителя 
нашого немає. Він вмер 5 бе
резня о 9 годині 50 хвилин 
вечора.

Але знай: горе наше вели
ке, і сльози ллються самі со
бою, але руки у нас не опус
тилися. Ні. Ми всі чули за
клик партії: берегти як зіни
цю ока єдність партії, ще 
більше зміцнювати зв'язки 
партії з усіма трудящими, з 
робітниками, колгоспниками, 
інтелігенцією, бути ще більш 
пильними і непримиренними 
в боротьбі з ворогами, мобі
лізувати всі свої сили і твор
чу енергію на велику справу 
побудови комунізму в нашій 
країні.

Ні, не опустились у нас 
руки.

Ми будемо працювати, як 
ніколи ще не працювали.

Всі ми, комуністи 1 без
партійні, клянемося тобі, 
партіє: стійко боротися за 
справу комунізму під прапо
ром Леніна і Сталіна,

Ми віримо і знаємо, що 
партія, її Ленінсько-Сталін
ський Центральний Комітет 
приведуть нас до повного 
торжества комунізму!

м. охлопков, 
народний артист СРСР.

— Так вимагав Сталін!
— Так нас учить Сталін! 
Продовжуючи безсмертну 

справу Леніна, товариш 
Сталін виховував, зміцнював 
загартовував Комуністичну 
партію. Вона — плоть від 
плоті його і кров від крові 
його. Сьогодні Комуністична 
партія Радянського Союзу, її 
Центральний Комітет є для 
нас втіленням мудрості 
Сталіна і справи Сталіна!

В горі нашому, в печалі 
нашій про тяжку втрату — 
ще тісніше, плече до плеча, 
серце до серця згуртуємося 
під прапором Ленінсько - 
Сталінської Комуністичної 
партії.

Микола ГРИБАЧОВ.

Не було у людства більшо
го щастя, ніж великі вожді 
Ленін і Сталін, ними горди
лась і гордиться паша Бать
ківщина.

Ми, хто в дитинстві стояв 
біля однієї великої могили. 
— чи могли ми думати, що 
другу таку втрату судилося 
пережити нашому поколін
ню?..

Ленін 1 Сталін... Все, що 
було у людства дорогого, на
зивалося вашими іменами.

В сталінському серці би
лося і серце Леніна. Голосом 
Сталіна говорив з нами і 
Ленін.

Цей голос чули ми в плес
коті нових морів, у шелесті 
нових лісів, у рокоті нових 
машин, в сміху наших дітей...

Настав вечір 5 березня. 
Нас настиг вечір того дня, 
який навіки стане днем скор
боти.

Шумлять твої ліси. Пле- 
іцуть твої моря. Діти різних 
народів прокидаються з тво
їм ім’ям.

Як же нам зрозуміти, що 
тебе вже немає з нами?

Людство дихало твоїм ди
ханням, зігрівалося твоїм 
теплом, міцніло твоєю си
лою.

В години безмежного го
ря — у тебе шукаємо ми 

1 твердості в нашій скорботі 
І про тебе. Адже ти не можеш 
і мовчати в годину такого вип- 
; робувапня, — в годину, коли 
і твоєму народові так потрібна 
І твоя мудрість!

З далекого січневого дня, 
сповненого такої ж скорботи, 
чути слова Сталіна:

Веди нас.
И в горе редко плачут 

коммупистьі, 
Но не одержать слезьі.

Над всей землей
Звучат слова партийной. 

гіравдьі чистой,
И узнаетея Стали» в них 

—живой.

Он будет жить во всем, 
что на просторе 

Воздйигли мьі, взрастилн 
и взрастим.

Испьітание
Слова потеряли силу, 
Лить время ее вернет.
Над великой могилой 
Плачет советский народ.

Мі>і вьшесем все, и зти 
Страдапия до конца, — 
Нет ничего на свете 
Прочней, чем наши 

сердца!

— Клянемося тобі, това
ришу Ленін...

Не ослабівши, не похит
нувшись, не зігнувшись в го
дину такої ж безмежної скор
боти, Сталін кликав народ до 
стійкості і до єдності.

Великий, мудрий, сповне
ний піклування про народи, 
він в останні роки життя все 
передбачив, розмітив усі 
шляхи до самого комунізму і 
заповів нам іти по цих шля
хах твердо, впевнено, спо
кійно.

Коли горе стає незмір
ним, знову звучить його го
лос:

— Брати і сестри!.. До вас 
звертаюсь я, друзі мої!

Так він говорив з нами в 
тяжку годину.

Не тільки народи Радян
ського Союзу, але й ті, до 
кого звертався він у своїй 
останній промові, на остан
ньому в його житті партійно
му з'їзді — братні партії і 
братні народи за рубежем — 
брати і сестри! Всі, хто втра
тив батька сьогодні, — бра
ти і сестри!

Останніми словами його 
останньої промови на остан
ньому в його житті з’їзді бу
ли слова:

— Хай живе мир між на
родами! Геть паліїв війни!

Він кликав народи до миру 
і щастя. І всі, чиї серця го
ворять його словами, — його 
словами скажуть сьогодні:

— Клянемося тобі... Кля
немося, що ми не пошкодує
мо своїх сил для того, щоб з 
честю виконати твій заповіт!

Галина НІКОЛАЄВА.

партия!
О нем шуметь волне 

в Цимлянском море,
Звенеть листвой дубравам 

МОЛОДЬІМ.

Бессмертен Сталин, 
как бессмертен Ленин,

С их правдою не сирота 
народ.

Путь, озаренньїй ими, 
неизменен.

Веди нас, партия,
Веди вперед!

Александр РЕШЕТОВ.

Уже не властиа над нами 

Теперь ни одна гроза. 

Омьітьі

такими

слезами,—

Лишь зорче станут глаза.

Александр ЯШИН.
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НАУНА І ТЕХНІНА
Чому сонце не згорає

Наше Сонце випромінює таку 
величезну кількість світла і 
тепла, що ця кількість за одну 
хвилину могла б перетворити в 
пару шар льоду завтовшки 
майже 2 тисячі кілометрів. Під
раховано, що коли б Сонце 
складалось із згораючого кам'я
ного вугілля, то його при тій 
енергії, з якою відбувається 
тепер випромінювання, виста
чило б не більш як на 20 тисяч 
років. Проте нам відомо, що 
земна поверхня існує не мен
ше 3‘/2 мільярдів років і Сонце 
весь цей час випромінює світ
ло і тепло з однаковою енер
гією. Чому ж воно не згорає?

Наука знайшла відповідь на

Як радянські вчені доводять існування 
рослинності на планеті Марс

У 1909 році відомий пулков- 
ський астроном Г. А. Тихов 
(тепер член-кореспондент Ака
демії наук СРСР), користую
чись великим телескопом, сфо
тографував у різних кольорах 
планету Марс. Вивчення цих 
фотографій показало, що на 
Марсі є атмосфера і вода. Даль
шими спостереженнями Тихова, 
а також директора Харківської 
астрономічної обсерваторії М. П. 
Барабашова було встановлено, 
що кольори різних ділянок по
верхні планети закономірно змі
нюються із зміною марсіан

Чудесні
Чи знаєте ви, як шиють доб

ре знайомі всім непромокальні 
плащі з пластикату? На них не
має слідів голки, не видно ни
ток.

Пластикатові плащі шиють за 
допомогою особливих струмів. 
Досить тільки прикласти один 
кусок пластикату до другого, 
провести по них роликом, до 
якого примкнені ці струми,—і 
плащ пошитий найміцніше.

Що ж це за чудесні струми? 
Більш як 100 років тому були 
відкриті електричні струми, що 
міняють свій напрям багато со
тень тисяч раз на секунду. Во
ни дістали назву струмів ви
сокої частоти. Струми ці мають 
багато особливостей, які утруд- 

цю загадку. Доведено, що енер
гія, випромінювана Сонцем, 
підтримується не за рахунок 
горіння, а в результаті звіль
нення внутріатомної енергії в 
надрах Сонця, внаслідок пере
ходу частини маси в іншу фор
му існування матерії—у випро
мінювання.

Через випромінювання Сонце 
втрачає за секунду 4 мільйони 
тонн своєї речовини. Загальна 
ж маса Сонця становить 2.10-7 
тонни (десять у двадцять сьо
мій степені дорівнює мільярдо
ві мільярдів мільярдів). Тому 
воно зможе випромінювати світ
ло і тепло не менш як 10“ ро
ків, тобто десятки і сотні мільяр
дів років.

ських сезонів. Навесні темні 
плями на планеті набувають 
зеленуватого відтінку, а влітку 
і восени цей відтінок зникає 
або переходить у коричневий. 
Такі зміни відбуваються пара
лельно з таненням снігового 
полярного покрову на планеті 
у відповідній півкулі. Все це 
можна пояснити лише розвит
ком рослинності і дальшими 
змінами в забарвленні листя. 
Вивчаючи умови розсіяння світ
ла листям різноманітних дерев 
при різних умовах, Г. А. Тихов 
знайшов й інші докази'існуван
ня рослинності на Марсі.

струми
нювали їх використання. Однак 
за останнє десятиріччя радян
ським ученим вдалося подола
ти ці утруднення, і тепер стру
ми високої частоти використо
вуються на тисячах наших за
водів. Тут за їх допомогою пла
виться метал, зварюються гру
би, провадиться загартування, 
паяння міцним припоєм. Крім 
того, струми високої частоти 
сушать деревину, харчові про
дукти, пастеризують консерви, 
скручують пряжу, зварюють 
скло.

В. ВОЛОГДІН, 
член-кореспондент Академії 

наук СРСР, лауреат Сталінської 
премії.

Нерушима радянсько- 
болгарська дружба
Болгарський народ широ

ко відзначає 5 роковини, що 
минули 18 березня, з дня 
підписання Договору про 
дружбу, співробітництво і 
взаємну допомогу між Радян
ським Союзом і Народною 
Республікою Болгарією.

Голова Президії Народних 
Зборів Народної Республіки 
Болгарії Георгій Дам’янов 
пише в газеті «Отечествеп 
фронт», що Договір про 
дружбу, співробітництво і 
взаємну допомогу, укладений 
у Москві 18 березня 1948 
року між СРСР і Народною 
Республікою Болгарією, є 
найважливішим з міжнарод
них актів, підписаних Болга
рією. З підписанням цього 
Договору Болгарія стала со
юзником великої країни бу
дованого комунізму і може 
спокійно і впевнено дивитися 
в своє майбутнє.

Болгарські газети публі
кують численні матеріали, 
які розповідають про вели
чезну щедру 1 безкорисливу 
економічну та культурну до
помогу Радянського Союзу, 
про успіхи Індустріалізації 
країни і розвитку сільського 
господарства за останні п’ять 
років.

------0------

Страйк докерів 
в Австралії

Кореспондент агентства Рейтер 
передає з Аделаїди (Австралія), 
що на заклик виконкому федера
ції спілок портових робітників по
над 1600 докерів припинили ро
боту в порту Аделаїда. Страйк 
був викликаний порушенням пор
товою адміністрацією контракту 
по найму. В результаті страйку 
припинені роботи по навантажен
ню і розвантаженню 22 паропла
вів.

(ТАРС).

Китайська Народна Республіка.
На знімку: Набережна в Шанхаї.

Проти воєнних договорів Аденауера, 
Німеччини і мирза єдність

У відповідь на намагання бон
нських властей прискорити рати
фікацію воєнних договорів бон
нського уряду з західними дер
жавами в усій Західній Німеч
чині посилюється рух проти ан
тинаціональної політики кліки 
Аденауера. На численних мітин
гах трудящі Західної Німеччини 
рішуче вимагають зняти з поряд
ку денного боннського бундестагу 
питання про ратифікацію боннсь

Злодіяння американських агресорів у Кореї
Американська авіація посилює 

бомбардування мирних населених 
пунктів Північної Кореї. Цими 
днями група літаків „Літаюча крі- 
пость" піддала запеклому бомбар
дуванню три мирних села в про
вінції Південний Пхенан, З-під 
руїн вийнято більше ста трупів 
мирних жителів.Повністю зруйно
вані приміщення народної школи, 
християнська церква, яка знахо
дилася в одному із сіл.

Масове безробіття в Греції
В місті Волос (Греція) налі

чується 10 тисяч безробітних, в 
м. Кавалле—12 тисяч, в Піреї, за 
офіціальними даними,—понад 18 

кого і паризького воєнних дого
ворів.

У резолюції, прийнятій насе
ленням на мітингу в Дортмунді, 
говориться:

„Ми не допустимо, щоб у тре
тій раз гарматні королі викори
стали нас в інтересах своєї на
живи. Ми знаємо, що тільки піс
ля повалення режиму Аденауера 
можливе життя в умовах миру, 
єдності і добробуту".

Корейський народ висловлює: 
гнівне обурення нечуванимн зло
діяннями американських повітря
них піратів. Селянин Кім Ван Га^ 
який втратив в результаті цьог'І 
нальоту батьків, дружину, двох 
дочок і двомісячного сина, гово
рить: „Американські кати вбили 
всіх членів моєї сім'ї. Велике моє 
горе. Я клянусь відомстити воро
гові”.

(ТАРС).

тисяч. Однією з причин масового 
безробіття ’є закриття багатьох 
заводів і фабрик.

(ТАРС).

Редактор Г. ЛОЗОВИЙ.

Про поліпшення благоустрою і санітарного стану м. Олександрії
Обов’язкове рішення № 3 виконавчого комітету Олександрійської міської Ради 

депутатів трудящих від 15 лютого 1953 р.
З метою поліпшення благоустрою і санітарного стану 

міста, виконком міської Ради депутатів трудящих на підста
ві арт. II Адміністративного кодексу УРСР, РІ Ш А Є:

1. Зобов’язати керівників всіх державних, кооператив
них, громадських установ, підприємств, а також приватних 
осіб:

а) щодня до 7 годин ранку прибрати подвір’я, місця 
для пішоходів і частину бруківки, що прилягає до домоволо
діння;

б) систематично слідкувати за санітарним станом над
вірних вбиралень, відливних ям і ящиків для сміття, обов’яз
ково хлорувати їх один раз, а в дитячих і лікувальних закла
дах га їдальнях два рази на тиждень;

в) систематично провадити ремонт, а де немає—збуду
вати надвірні ящики для сміття з кришками, надвірні вбираль
ні, підливні ями;

г) слідкувати за збереженням дерев як на подвір’ях, 
так і па прилеглих до них частинах тротуарів. Своєчасно 
скопувати землю навколо дерев, а під час посухи поливати 
дерева. На тротуарах садити дерева віком не менше 6-8 років 
за вказівками мїськкомунгоспу, суворо додержувати встанов
лених строків посадки;

д) систематично ремонтувати паркани, ворота два рази 
на рік—до 20 квітня і до 25 жовтня, провадити ремонт і по
білку фасадів будинків і стовбурів дерев;

с) систематично ремонтувати водозливні труби, а де їх 
немає—збудувати. Суворо слідкувати за тим, щоб дощова во
да стікала з дахів будинків та інших споруд, що виходять на 
вулицю, тільки через водозливні труби. Водозливні груби по
винні бути обладнані не вище 50 сантиметрів від місця пішо
ходів;

ж) відремонтувати, а де немає—встановити світлові 
точки у дворах і будинкові ліхтарі за відповідним замовлен
ням та обов’язково світити їх з настанням сутінків;

з) під час снігопадів очищати від снігу місця для пішо
ходів і бруківку, що прилягає до домоволодіння, під час оже
леді тротуари посипати піском.

2. Категорично забороняється:
а) ставити на тротуарах щити для реклам та об'яв, 

крім реклам кіно і театру, наклеювати об’яви на стінах бу
динків, парканах, телефонних і електричних стовпах, крім тих 
місць, які відведені міськкомунгоспом, виставляти на тротуа
рах. біля крамниць меблю, тару тощо;

б) конати глину, пісок та інше на вулицях, майданах, 
по берегах рік Інгулець і Березівка та їх притоків, крім 
місць, спеціально відведених для цього;

в) висипати па території міста сміття, виливати нечи
стоти, виливати на подвір’ї нечистоти, будувати всмоктуючі 

ями, утримувати гній від домашніх тварин на подвір'ях і ву
лицях міста, посипати тротуари попелом і жужелицею, виво
зити нечистоти по центральних вулицях вдень і ввечері до 
24 годин;

г) звалювати будівельні відходи та будівельні матеріа
ли на тротуари і бруківку в час проведення будівництва або 
ремонту, псувати і спилювати дерева, чагарники і квіти, а та
кож виливати під зелені насадження солону воду;

д) псувати ліхтарі вуличного І будинкового освітлення;
е) ламати паркани і огорожі по вулицях міста і навко

ло скверів та парків;
ж) вивішувати білизну і складати інші речі домашнього 

вжитку на балконах жилих будинків;
з) забивати вікна або прорізки у фасадних частинах 

будинків жерстю, фанерою або закладати цеглою;
и) під час ремонту і будівельних робіт закривати рух 

на тротуарах 1 вулицях без дозволу міськкомунгоспу;
к) мити автомашини на подвір'ях, випускати воду на 

вулицю.
л) заготівлю насіння дерев чагарників та квітів без 

дозволу міськкомунгоспу.
3. Винних у порушенні цього обов’язкового рішення при

тягати до відповідальності—примусової праці строком до 1 
місяця, або штрафу до 100 карбованців.

4; Контроль за виконанням цього обов’язкового рішення 
покласти на органи міліції, міську санітарно-епідемічну стан
цію та міськкомунгосп.

б. Скарги про накладення адміністративних стягнень по
даються до виконкому міської Ради депутатів трудящих у 
триденний строк з дня накладення стягнення.

6. Це обов'язкове рішення набирає чинності з дня його 
оголошення і поширюється на місто Олександрію в усіх його 
межах до моменту скасування виконкомом міської Ради де
путатів трудящих.

7. Обов’язкове рішення виконкому міської Ради депута
тів трудящих про благоустрій і санітарію міста від 28 березня 
1951 року за № 3—скасувати.

Голова виконкому міської Ради
депутатів трудящих Н. ЛУЦЕНКО.

Секретар виконкому міської Ради 
депутатів трудящих А. МАЛООК.

У продовольчих магазинах 
Олександрійського міськзмішторгу 

є в продажі цукор, крупи різні, конди
терські вироби, лимони, котлети „Київські", 
вина шампанські, коньяки та інші продоволь
чі товари і напої.

Зручно придбати котлету „Київську” та швид
ко підготувати її для споживання.

Громадяни! купуйте товари в магазинах Олек
сандрійського міськзмішторгу.

“ Дирекція.

Відділу робітничого постачання 
Димитрівського тресту 

потрібні на постійну роботу:
Старший товарознавець, кладовщики,

! бухгалтери-ревізори, буфетниці,
експедитори, зав. магазинами,
повари, зав. їдальнями,
вантажники,

За всіма довідками звертатись до відділу робітничо
го постачання по вул. Діброви, № 21.

Народний суд 2 дільниці міста Олександрії розглядатиме справу 
громадянина Глянцева Віктора Павловича про розторгнення шлюбу з 
громадянкою Глянцевою Лідією Романівною, які проживають в місті 
Олександрії.
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Наша партія слідує великому вченню 
марксизму-ленінізму, яке дає партії і на
роду непереможну силу, вміння проклада
ти нові шляхи в історію.

(З промови Г. М. Маленкова).

Забезпечити глибоке вивчення На будовах комунізму
марксистсько-ленінської теорії
«...Є одна галузь науки, 

знання якої повинно бути 
обов’язковим для більшови
ків усіх галузей науки, —це 
марксистсько - ленінська нау
ка про суспільство, про за- 

4Ьюни розвитку суспільства, 
Оіро закони розвитку проле
тарської революції, про за
кони розвитку соціалістично
го будівництва, про перемогу 
комунізму». Так говорив то
вариш Сталін у своїй допові
ді на XVIII з’їзді партії.

Здійснюючи вказівки вели
кого вождя, Комуністична 
партія створила найсприят
ливіші умови для того, щоб 
наші кадри творчо оволодіва
ли марксистсько - ленінською 
теорією.

В нашому місті і районі з 
року в рік збільшується чи
сло товаришів, які вивчають 
всесильне вчення марксизму- 
ленінізму в системі партій
ної освіти.

Міський і районний комі
тети партії в нинішньому 
навчальному році стали при
діляти більше уваги політич
ній освіті кадрів. В резуль
таті дещо підвищився загаль
ний рівень занять в політ- 
школах, гуртках і на семіна
рах. Тисячі комуністів і без
партійних активістів з вели
чезним Інтересом вивчають 
матеріали XIX з’їзду партії, 
працю товариша Сталіна 
«Економічні проблеми соціа
лізму в СРСР». Натхненні 
великими ідеями, що міс
тяться в історичних рішеннях 
з’їзду, в промові товариша 
Сталіна і в його новій гені
альній праці, комуністи де
далі більше зміцнюють зв’яз
ки з масами, мобілізовують 
їх на боротьбу за дострокове 
виконання п’ятої сталінської 
п’ятирічки.

Слухачі теоретичного се
мінару при парторганізації 
Байдаківського вуглерозрізу 
тт, Борушек, Сегеда, Гри- 
гор’єв, Просняков часто вис
тупають перед робітниками з 
читанням змістовних рефера
тів, які вони готують на се
мінари. Вугільники вже про
слухали лекції на теми: 
«И. В. Сталін про характер 
економічних законів при со
ціалізмі», «Про основні попе
редні умови переходу від со
ціалізму до комунізму», 
«Про розпад світового ринку 
і неминучість воєн між капі
талістичними країнами» та 
інші.

Цікаво проходять заняття—•—
ВИДАННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 

СТАТТІ В. І. ЛЕНІНА «ФРІДРІХ ЕНГЕЛЬС»
Державне видавництво по

літичної літератури Україн
ської РСР випустило в світ 
окремим виданням у перек
ладі на українську мову стат

в гуртку по вивченню історії 
партії при парторганізації 
Лікарівської сільради, де 
пропагандистом т. Черниш. 
його розповіді змістовні, тіс
но пов’язуються з конкрет
ними завданнями, що стоять 
перед сільською Радою, кол
госпом, радгоспом. Такі роз
повіді привертають увагу все 
більшого числа трудівників. 
Якщо на початку року в гурт
ку навчалось 14 чоловік, то 
тепер слухачів — 26.

Все ж ряд політшкіл, 
гуртків і семінарів набли
жаються до кінця навчально
го року з явно незадовільни
ми результатами. •

Внаслідок незадовільної 
роботи протопогіівської політ- 
школи 16 слухачів з 24 за
лишили її. Пропагандист 
гуртка по вивченню історії 
партії в колгоспі ім. 12-річчя 
Жовтня т. Гаркуша за весь 
період навчання спромігся 
провести лише 5 занять.

В ряді парторганізацій до
сі не організували вивчення 
геніальної сталінської праці 
«Економічні проблеми соціа
лізму в СРСР». Це, зокре
ма, стосується парторганіза
ції Семенівського вуглероз
різу. Тут працює багато 
інженерно - технічних праців
ників, але партбюро і його 
секретар т. Гейко нічого не 
зробили для організації їх 
економічної освіти.

Для забезпечення належ
ного ідейного рівня навчан
ня слід поліпшити роботу се
мінарів пропагандистів. Від 
керівників семінарів вима
гається, щоб вони не тільки 
давали методичні поради, 
плани бесід, а й глибоко роз
кривали найважливіші тео
ретичні положення праці то
вариша Сталіна, забезпечува
ли живий обмін думками і 
досвідом пропагандистської 
роботи, виступали зі зміс
товними, різноманітними, те
оретичними лекціями.

Навчальний рік наближає
ться до кінця. Всі ланки пар
тійної освіти повинні бути 
під неослабним контролем 
парторганізацій. Не можна 
допускати жодного зриву за
нять. Партійна освіта повин
на бути поставлена так, щоб 
вивчення теорії йшло творчо, 
щоб наші кадри, оволодіваю
чи марксизмом - ленінізмом, 
уміло застосовували його в 
практичній роботі по будів
ництву комунізму.

тю В. І. Леніна «Фрідріх 
Енгельс».

Тираж видання — 100 
тисяч примірників.

(РАТАУ).

Куйбишевгідробуд. Для широ
ко розгорнутого будівництва гід
ротехнічних споруд, шляхів, мос
тів потрібна велика кількість 
каміння, щебню і інших матеріа
лів. На перевозці їх використо
вуються 10-ти і 25-тонні автоса
москиди, що випускаються Яро
славським і Мінським автозаво
дами. Шофер-стахановець В. Ко- 
сенков, працюючи на 25-тонному 
автосамоскиді, систематично пе
ревиконує норми, добиваючись 
першості в соціалістичному зма
ганні.

На знімку: водій-стахановець 
В. Косенков перед виїздом в рейс 
перевіряє кріплення ходової час
тини машини.

Фото Н. Фінікова.
Прескліше ТАРС.

ПОЇЗД ПРИЙІІІОВ НА ПІЩАНИЙ ОСТРІВ

Ні вдень,ні вночі не при
пиняється робота на будівель
ній площадці Сталінградської 
ГЕС, в районі Волго - Ахту- 
бінської заплави. Крім підго
товки будівельної площадки 
до весняного наводка на Вол
зі, ведуться також роботи на 
основних спорудах майбут
ньої гідроелектростанції: роз
робляються котловани під 
будинок ГЕС і водозливну 
греблю в районі Піщаного 
острова і під шлюз в районі 
Зеленого острова.

17 березня будівники здо
були ще одну виробничу пе-

Змагання двох колгоспів
На 20 березня 1953 року (в процентах до плану)

Колгосп Колгосп
ім. 18-ої партконференції .Шлях до комунізму"

100 Відремонтовано плугів 100
100 Відремонтовано сівалок 92
33,5 Вивезено гною 50

Підживлено ОЗИМИНИ І 1ба-
73 гаторічних трав 71

100 Очищено насіння 80
Як видно з наведених даних, колгосп-

пики артілі імені 18 партконференції кра
ще підготувалися до весни, ніж їх сусіди. 
Тут відремонтовано всі плуги, сівалки та 
інший інвентар, очищене все посівне на’- 
сіння, більше підживлено озимини і бага
торічних трав.

Проте колгоспники артілі імені 18 парт

конференції набагато відстали у виконан
ні одного з найважливіших зимових агро
заходів — нагромадження і вивезення 
місцевих добрив.

Хлібороби обох артілей повинні проя
вити більше наполегливості у підготовці 
до весни, використати дні, що залишилися 
до сівби, для прискорення темпів виве
зення гною, доведення до кондицій всього 
посівного матеріалу, виконання планів 
підживлення озимих культур і багаторіч
них трав, завершення і перевірки якості 
ремонту всього інвентаря.

Товариші колгоспники! Проведемо вес
няно - польові роботи у стислі строки і на 
високому рівні агротехніки. . ч

У БУДІВНИКІВ 
КУЙБИШЕВСЬКОЇ ГЕС
Одностайно схвалюючи рі

шення IV сесії Верховної 
Ради СРСР, напружено пра
цюють у ці дні будівники 
Куйбишевської ГЕС. Повним 
ходом ідуть роботи в котло
вані під будинок ГЕС. Герой 
Соціалістичної Праці екска
ваторник І. Єрмоленко вис
тупив ініціатором соціаліс
тичного змагання між зміна
ми за високий виробіток. Но
ву виробничу перемогу здо
був екскаваторник Русаков, 
який вийняв за зміну 1.620 
кубометрів землі. В цьому 
місяці такого виробітку ще 
не давав ніхто.

У водопоиижувальпому ра
йоні перше місце займає лі
вобережна будівельна діль
ниця. Колектив її щомісяця 
перевиконує виробничий 
план. У березні фронт робіт 
па дільниці значно розши
рився. Водопонижувачі роз
почали підготовку до водовід
ливу і водопониження в кот
ловані водозливної греблі та 
на інших об’єктах будови. 
На нових дільницях успішно 
провадиться монтаж водопо- 
нижувального устаткування.

(РАТАУ).

і ремогу: по залізничній колії, 
і прокладеній по верхові пере- 
| мички, на Піщаний острів 

прийшов перший залізничний 
І состав. На його платформах 
| — металевий шпунт, щебін

ка. бутове каміння, призна
чені для спорудження перед- 
паводкового захисту. В неда
лекому майбутньому сюди, в 

І район спорудження гігантсь
кого котлована під будинок 
ГЕС, залізничними составами 

' підвозитиметься устаткуван- 
| ня, механізми, будівельні ма- 
I теріали.

(РАТАУ).

Куйбишевгідробуд. На будів
ництві Куйбишевської гідроелек
тростанції---день і ніч працюють 
сотні самоскидів, екскаватори, 
бульдозери, скрепери й інші по
тужні машини.

На знімку: завантаження <то- 
самоскиду піском для перемичні, 
котлована під будинок гідроелек
тростанції.

Фото Н. Фінікова.
Прескліше ТАРС.

- ■ ■ - -о а----------------------

ДЛЯ СТАЛІНСЬКИХ 
БУДОВ КОМУНІЗМУ
З подвоєною енергією пра

цюють харківські машинобу
дівники над виконанням по
чесних замовлень великих 
будов комунізму. З заводу 
«Дормаш» на адресу будів
ництва Південно - Українсь
кого і Північно - Кримського 
каналів відправлені велико
вантажні прицепи. Значно ра
ніше строку колектив елек
тромеханічного заводу імені 
Сталіна відвантажив будівни
кам Куйбишевської, Каховсь
кої і Сталінградської ГЕС 
кілька сот потужних елек
тродвигунів і апаратів. Вер
статобудівний завод їм. Мо
лотова завершив виконання 
всіх почесних замовлень, пе
редбачених планом на пер
ший квартал.

(РАТАУ).
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Партійне життя По сторінках газет

Основою всієї ідеологічної 
роботи партійних організацій 
є пропаганда матеріалів XIX 
з’їзду Комуністичної партії 
Радянського Союзу, геніаль
ної праці И. В; Сталіна 
«Економічні проблеми соціа
лізму в СРСР».

Олександрійський міськ
ком партії після опублікуван
ня історичних рішень з’їзду 
1 виходу в світ видатного 
сталінського твору перебуду
вав роботу сітки партійної 
освіти.

На трьох теоретичних семі
нарах по вивченню основ ра
дянської економіки промис
лових підприємств 1 в гурт
ку по вивченню політичної 
економії слухачі приступили 
до оволодіння чудовою 
сталінською працею. Крім то
го, міськком партії організу
вав ще 5 гуртків по вивчен
ню праці И. В. Сталіна «Еко
номічні проблеми соціалізму 
в СРСР» і перевів на цю ж 
програму два гуртки підви
щеного типу, де вивчався ді
алектичний та історичний ма
теріалізм. Тепер геніальну 
працю вождя вивчають 132 
інженерно - технічних, 38 
медичних працівників і 45 
вч^елів. Серед них 115 ко
муністів.

На деяких семінарах і в ря
ді гуртків заняття проходять 
організовано, регулярно, ці
каво. Слухачі виявляють ви
соку активність, сумлінно го
туються до занять, глибоко 
засвоюють матеріал. Набу
ваючи міцні знання, вони доб
ре орієнтуються у всіх пи
таннях внутрішньої і зовніш
ньої політики, беруть актив
ну участь в громадсько - по
літичному житті.

Ряд слухачів економічних 
семінарів і гуртків виступа
ють з лекціями і доповідями 
серед трудящих. Начальник 
вугільної дільниці Байдаків- 
ського вуглерозрізу т. Прос- 
няков прочитав лекцію на 
тему «И. В. Сталін про ос
новні попередні умови пере
ходу від соціалізму до кому
нізму», начальник відділу 
капітального будівництва ру- 
доремонтного заводу т. Су- 
хомлінов — «Про дальше 
зміцнення суспільного 1 дер
жавного ладу СРСР» та інші.

З метою ширшої пропаган
ди праці товариша Сталіна 
затверджено Із числа партій
ного, радянського і господар
ського активу лекторську гру
пу в складі 20 чоловік. Лек
торами групи вже прочита

—---------------------------«♦—---------------------------

Впроваджуємо політехнічне
Учительський колектив Лі- 

карівської середньої школи 
в плані навчально - виховної 
роботи передбачив ряд захо
дів щодо запровадження по
літехнічного навчання. Намі
чені цікаві екскурсії, прак
тичні роботи, виготовлення 
різних моделей, бесіди про 
ріст промисловості в СРСР, 
про винаходи радянських 
вчених тощо.

В час підготовки до вибо
рів у місцеві Ради депутатів 
трудящих вчитель історії

Економічна освіта
но ряд популярних лекцій: 
«Праця И. В. Сталіна «Еко
номічні проблеми соціалізму 
в СРСР» — новий видатний 
вклад в теорію марксизму- 
ленінізму», «И. В. Сталін 
про об’єктивний характер за
конів економічного розвит
ку», «Про товарне виробниц
тво і закон вартості при соці
алізмі», «Знищення проти
лежності між розумовою і 
фізичною працею» та інші.

Лише за січень і лютий 
цього року по Твору И. В. 
Сталіна «Економічні пробле
ми соціалізму в СРСР» про
читано 54 і на інші еконо
мічні теми 176 лекцій.

Для подання методичної 
та іншої допомоги пропаган
дистам — керівникам семі
нарів і гуртків, а також тим, 
які самостійно вивчають пи
тання політичної економії 1 
економіки промислових під
приємств, при бібліотеці 
міськкому партії систематич
но проводяться семінари та 
консультації, підбирається 
необхідна література. Остан
нім часом відбулося 7 семі
нарів та проведено понад 350 
групових і індивідуальних 
консультацій.

Надаючи великого зна
чення справі економічної ос
віти кадрів, систематично 
здійснюється контроль за ро
ботою семінарів і гуртків 
шляхом посилки в дні занять 
добре підготовлених товари
шів із числа партійно - госпо
дарського активу, а також 
працівників міськкому.

Питання роботи семінарів 
і гуртків заслуховуються на 
бюро міськкому партії і збо
рах пропагандистів. На за
гальноміських зборах пропа
гандистів, що відбулися в 
грудні минулого року, було 
прочитано доповідь «Про 
стан і заходи поліпшення вив
чення 1 пропаганди праці 
И. В. Сталіна «Економічні 
проблеми соціалізму в 
СРСР» та матеріалів XIX 
з’їзду КПРС. На зборах про
пагандисти обмінялись досві
дом своєї роботи.

Однак в деяких первинних 
парторганізаціях, зокрема 
теплоелектростанції, шахти 
№ 2-3 в постановці еконо
мічної освіти кадрів допус
кають недоліки. На цих під
приємствах секретарі парт- 
бюро тт. Срібний, Сиротенко 
та інші недостатньо органі
зували пропаганду економіч
них знань і не вживають не- 

т. Радченко провів екскурсію 
учнів на агітпункт з метою 
ознайомлення з виборчою 
системою в СРСР.

Під керівництвом класних 
керівників та учителів- пред- 
метників учні відвідали ра
діовузол, механічну май
стерню, молочно - товарну 
ферму кінзаводу і ознайоми
лися з їх роботою.

Тепло зустрів школярів за
відуючий радіовузлом тов. 
Щербина. Він дохідливо роз
казав учням про устаткуван-

кадрів
обхідних заходів для широ
кого розгортання вивчення 
праці И. В. Сталіна «Еконо
мічні проблеми соціалізму в 
СРСР». Вони рідко відвіду
ють заняття семінарів і гурт
ків, не подають допомоги про
пагандистам в справі якісної 
підготовки їх до занять. В ре
зультаті цього пропагандист 
т. Лопата на запитання слу
хачів: «Яка різниця між кол
госпно - кооперативною 1 дер
жавною власністю?» не міг 
дати ясної 1 вичерпної відпо
віді. При роз’ясненні трьох 
основних попередніх умов 
переходу від соціалізму до 
комунізму він допустив не
точні формулювання і теж 
не задовольнив слухачів.

Не сумлінно, слабо готує
ться до занять керівник семі
нару при парторганізації 
Байдаківського вуглерозрізу 
т. Філоненко. Він рідко вис
тупає з лекціями і доповідя
ми, по причині непідготов
леності допустив три зриви 
занять семінару, за що був 
підданий обговоренню на за
сіданні бюро первинної парт
організації.

Є випадки, коли заняття 
проводяться на низькому 
ідейно - теоретичному рівні, 
матеріали, що вивчаються, 
слабо пов’язуються з кон
кретними завданнями даного 
підприємства.

Серйозні недоліки мають 
місце 1 в роботі лекторської 
групи міськкому партії, а та
кож міського відділення То
вариства для поширення по
літичних 1 наукових знань, 
де головою правління т. Жа
рій. Лекції інколи читаються 
без обговорення на лектор
ській групі. Останнім часом 
перевірено лише 11 лекцій.

Міськком партії, його від
діл пропаганди і агітації (за
відуючий т. Суховий), пар
тійна бібліотека (завідуючий 
т. Морозов) не здійснюють 
систематичного контролю за 
якістю лекцій, послабили 
вимогливість до керівників 
лекторських груп 1 окремих 
лекторів.

Невідкладне завдання 
міського комітету партії і 
первинних парторганіздцій — 
якомога швидше ліквідувати 
ці недоліки 1 вжити всіх за
ходів до посилення пропаган
ди економічних знань і рі
шень XIX з’їзду КПРС се
ред трудящих міста.

В. Харитонов,
секретар Олександрійсь

кого міськкому КП 
України.

навчання
ня і роботу радіоприладів. 
Вони з захопленням слухали 
його розповідь. Учні Без- 
смольний і Хлистун виявили 
бажання в майбутньому ста
ти радіотехніками.

Школярі діяльно готують
ся до роботи на дослідних 
ділянках. Учителька приро
дознавства т. Бережна разом 
з членами гуртка юннатів 
вже перевірили якість насін
ня на схожість.

І. Гарасюта, 
старший піонервожатий.

Нерозривні узи дружби
Нерозривні узи ленінсько- 

сталінської дружби народів 
великого Радянського Союзу! 
Разом з усіма трудящими 
нашої Батьківщини шахтарі 
України і Грузії наполегливо 
борються за здійснення іс
торичних рішень XIX з’їзду 
партії, великих сталінських 
накреслень. Дійове соціаліс
тичне змагання розгорнулось 
між гірниками Ткібулі (Гру
зія) і Олександрії (Кірово
градська область). Збільшує
ться видобуток вугілля, впро
ваджуються передові методи 
роботи, ростуть і впорядко
вуються шахтарські міста.

Недавно в Олександрійсь
кій міській і районній газеті 
«Сталінський прапор» була 
надрукована сторінка зміс
товних матеріалів, озаглав
лених «Під прапором ленін
сько-сталінської дружби на
родів». Вона присвячена пра
ці і побуту шахтарів Ткібулі.

Вибійник шахти імені 
Леніна С. Гвепетадзе розпо
відає:

«Тяжко було працювати 
на шахтах дореволюційно
го Ткібулі. Вугілля видо
бували кирками, відкачу
вали його вручну. Госпо
дарі не дбали про поліп
шення умов роботи і тех
ніку безпеки. Робочий 
день тривав 12 —15 го
дин. Заробляли ж ми ко
пійки, яких ледве вистача
ло на те, щоб якось про
жити» .

Горі. .Тисячі трудящих Радянського Союзу і зарубіжних 
країн відвідують будинок, де народився і провів дитячі роки 
Й. В. Сталін.

На знімку: біля будинку Й. В. Сталіна у Горі. (Над будин
ком у 1935 році споруджений монументальний захисний павільйон).

Фото П. Луценка. (Прескліше ТАРС).

Читацькі конференції в школі
В середній школі № 4 не

давно проведені читацькі кон
ференції за книгами Катаєва 
«Син полку» і Носова «Ви- 
тя Малеев в школе и дома».

Учні діяльно готувались до 
конференцій. В бібліотеці 
проводились бесіди, виготов
лялись бібліотечні плакати, 
стенди, влаштовувались го
лосні читки книг, організува
ли збирання відгуків. Кращі 
з них заносили до альбому.

Вчителі тт. Демиденко, 
Сухацька, Куниця прове
ли консультації. Проведе
ні заходи сприяли зразковій 
підготовці до конференцій.

Активно пройшло обгово

Щасливим життям живуть 
радянські гірници.

« Стахановський труд,— 
пише т. Гвенетадзе, — за
безпечує шахтарям високі 
заробітки. Я щомісяця 
одержую по 3 —4 тисячі 
карбованців. Маю свій 
власний будинок. В мину
лому році видобув додат
ково до завдання 300 тони 
кам'яного вугілля. Пере
вищую норму і зараз».

Голова виконкому Ткі- 
бульської міської Ради депу
татів трудящих М. Дагуїцу^ 
рідзе повідомляє про те, як 
перетворилось і виросло міс
то Ткібулі. За післявоєнні 
роки житлова площа • збіль
шилась вдвоє. Тепер у місті 
є п’ять середніх, неповна се
редня і три гірничопромисло
ві школи, Будинок культури, 
чотири робітничих клуби. До 
послуг населення Ткібулі чо
тири лікарні, дві поліклініки 
і 16 медичних пунктів. Для 
дітей відкрито 10 ясел і сад
ків. З кожним роком росте і 
впорядковується шахтарське 
місто.

Тісно згуртовані навколо 
ленінсько - сталінського Цеек 
трального Комітету Комуни^ 
тичної партії і Радянського 
уряду, трудящі Ткібулі по
двоюють енергію в боротьбі 
за нові перемоги комунізму.

(«Правда Украинн» 
за 20 березня).

рення книги Катаєва «Сип 
полку» в п’ятих класах. Уче
ниця Ала Булавко змістовно 
розповіла про автора і його 
творчість.

Виступивши в обговоренні, 
учні Рая Гладир, Свєтлана 
Баранік, Павло Данилко 1 
інші розповіли про патріо
тизм Вані Сонцева, капітана 
Єнакієва. про їх палку любов 
до нашої Батьківщини.

В заключному слові 
вчителька т. Демиденко уза
гальнила виступи учнів і вка
зала на виховну роль книги.

Л. Білоус, 
бібліотекар середньої 

школи № 4.
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Достроково виконаємо нову сталінську п’ятирічку

Ширше рух раціоналізаторів і винахідників!
☆ ☆

Механізувати лісні склади шахти
☆

Піднести масовий рух винахідників і раціоналізато
рів з інженерів, техніків, робітників і колгоспників за 
дальше технічне удосконалення і розширення виробни
цтва, за всебічну механізацію, полегшення і дальше 
оздоровлення умов праці. Осудити практику господар
ських організацій, які недооцінюють завдання впровад
ження нової техніки та механізації праці і допускають 
неправильне використання робочої сили.

(З директив XIX з'їзду партії по п'ятому 
п'ятирічному плану розвитку СРСР на 
1951—1955 роки).

Резерви виробництва в дії
Вс^*юї сили, енергію тру

дівники Байдаківської бри
кетної фабрики спрямовують 
на те, щоб достроково здійс
нити сталінську п’ятирічку. 

Вони працюють творчо, 
виявляють 1 пускають в дію 
приховані резерви виробниц
тва, удосконалюють техноло
гічний процес, прагнуть кра- 

. ще використати техніку.
На фабриці «вузьким міс

цем» було питання підійман
ня сушильних барабанів ва
гою до 70 тонн для ремонту 
цапф. Це складне 
успішно вирішив 
т. Сиднєв. За його 

механічна

завдання 
інженер 

пропози- 
майстерня 

виготовила простої конструк
ції пристосування і нині, ко
ли виникає необхідність, за 
їх допомогою піднімають су
шильні барабани.

Довгий час зупинялись і 
виходили з ладу дезинтегра- 
тори, що призначені для по
дрібнення сирого бурого ву
гілля. Це завдавало значних 
збитків підприємству. Майс
тер дробильно - сортувально
го цеху т. Стельмах запропо
нував встановити молоткові 
дробилки. В результаті наба
гато поліпшилось використан
ня обладнання.

Завдяки творчій співдруж
ності інженерно - технічних 
працівників і стахановців бу
ли реконструйовані деякі аг
регати. Для забезпечення 
гнучкості технологічної схеми 
встановили дублюючі гвинто
ві конвейєри на тракті відво
ду сухого вугілля від су-

ГІРНИКИ - НОВА ТОРИ
Люди творчого дерзання 

— так на Байдаківському 
вуглерозрізі називають нова
торів виробництва.

Завжди, коли на підпри
ємстві виникає складне тех
нічне питання, яке потрібує 
вирішення, на допомогу при
ходять раціоналізатори та 
винахідники.

...Безперервно працює 
екскаватор, вантажачи у дум- 
кари буре вугілля. Раптом 
машина зупиняється, 
ніки встановлюють, 
ба негайно замінити 
ники ходової вісі.

Як це зробити?
для того, щоб звільнити під
шипники від навантаження, 
треба демонтувати агрегат, 
вага якого становить півти- 
сячі тонн. Стати на такий 
шлях. — значить спинити 
на довгий час роботу маши-

Меха- 
що тре- 
підшип-

Адже ж

• •

Отже
вимушені простої 

при поломках ос-

шильних барабанів, 
усунено 
сушилок 
повних шнеків.

В дробильно - сортуваль
ному цеху замість вертикаль
ного редлера, який в силу 
своїх конструктивних особли
востей не міг працювати па 
вологому вугіллі, встановле
ний стрічковий конвейєр.

Хорошу ініціативу виявив 
слюсар т. Микизель. Па по
хилих транспортерах він при
стосував стрічкові гальма, 
які в роботі більш надійні і 
у виготовленні в 24 рази де
шевші, ніж роликові.

За пропозицією пресуваль
ника т. Кранга значно поліп
шено систему обезпилювання 
голівок пресів.

Впроваджено ряд інших 
раціоналізаторських пропо
зицій. Тільки п'ять з них да
ють близько ЗО тисяч кар
бованців річної економії.

Хоч за останній час робо
та з раціоналізаторами та 
винахідниками на фабриці 
поліпшилась, однак недоліки 
іце є. У нас не завжди своє
часно розглядаються і вті
люються раціоналізаторські 
пропозиції. Бюро раціоналі
зації і винахідництва не має 
відповідних асигнувань на 
придбання плакатів, техніч
ної літератури тощо. Цій важ
ливій справі керівники фаб
рики ие приділяють належної 
уваги.

А. Ломакін,
інженер Байдаківської 

брикетної фабрики.

ни, недодати країні десятки 
ешелонів палива.

Машиніст екскаватора Ва
силь Кузьменко приходить 
до висновку, що цю справу 
можна вирішити швидко і 
без будь-яких витрат. Він не 
готує спеціальні пристосу
вання, не вимагає допоміж
них робітників. Все робить 
дуже просто протягом 4 — 5 
хвилин.

Новатор, уміло використо
вуючи систему балансира, 
кладе на рейку залізну план
ку товщиною 10—12 мілі
метрів і рухає екскаватор 
вперед. Від цього коромисло 
ходової телєжки нахиляється. 
За допомогою невеличкого 
клину закріплюється це по
ложення. Потім машина 
з’їжджає назад. В результа
ті навантаження з осей зні
мається. Ремонтники вільно 
змінюють підшипники.

В директивах XIX з’їзду 
партії вказано на необхід
ність механізації і автомати
зації трудомістких процесів. 
За це у нас на шахті як слід 
не взялись. Досить сказати, 
що майже всі роботи на по
верхні шахти провадяться 
вручну.

Яким шляхом повинні ви
рішуватись завдання по ме
ханізації і автоматизації на 
поверхні? Треба удосконали
ти наявне обладнання, ство
рити принципово нові схеми, 
нові високопродуктивні ма
шини і раціональні устатку
вання, які б давали можли
вість на складах кріпильних 
лісоматеріалів піднести про
дуктивність праці, висвободи- 
ти робітників для інших діль
ниць.

Такі процеси, як ошкуров- 
ка лісу, зарубка зубців шахт
ного кріплення, вантаження, 
доставка, а також розванта
ження його біля лісоспускних 
скважин провадяться вручну. 
Ці трудомісткі операції заби
рають багато часу, робочої 
сили, призводять до збіль
шення собівартості видобутку 
вугілля.

екскавато- 
поро- 
міст, 

на

на

Метод т. Кузьменка нині 
широко застосовують й інші 
екскаваторники.

Як правило, 
ри, що вантажать 
ду на відвальний 
стоять один від одного 
відстані 1—2 метрів. Для 
попередження сутичок 
машинах встановлені кінце
ві вимикачі, які автоматично 
регулюють відстань між зем
лерийними агрегатами.

Одне з таких устаткувань 
не гарантувало безпеки в ро
боті. Слюсар т. Дмитрієнко 
змінив конструкцію приладу. 
Це дало добрі результати.

Новатори вуглерозрізу
спрямовують свої зусилля на 
поліпшення використання 
техніки, продовження строку 
служби гірничого обладнан
ня.

Раніше після стирання 
верхнього захисного шару 
транспортерної стрічки її

Крім того, ручна заробка 
рубців замків кріплення не 
завжди точна. Мають місце 
перекоси, недорізи, перерізи. 
В результаті виникають час
ті поломки лісоматеріалу.

Щоб ліквідувати всі ці не
доліки, я розробив і запро
понував проекти кріпозароб- 
лювальиого верстату автома
тичної дії і саморозвантажу
вальної «кози». Застосуван
ня тільки одного кріпозароб- 
лювального верстату при по
передньому підрахунку дають 
на рік 140 тисяч карбован
ців економії. Годинна про
дуктивність верстату —1100 
штук деревин.

Мої пропозиції схвалило 
бюро раціоналізації та вина
хідництва шахти. Однак цим 
1 обмежились. Відповідальна 
за справу раціоналізації та 
винахідництва тресту «Олек- 
сандріявугілля» т. Круглова 
поклала проекти в довгий 
ящик. Здійснити їх з успіхом 
може Олександрійський ру- 
доремонтний завод.

М. Кучеренко, 
гірничий інженер шах

ти № 2-3.

чимало

вскриш- 
з т. Ба-

продовжували експлуатувати 
до повного зносу. Це завда
вало підприємству 
збитків.

Кілька новаторів 
ної дільниці на чолі 
ніким шляхом вулканізації 
зробили новий захисний шар, 
що дає можливість набагато 
продовжити строк дії транс
портеру. Внаслідок цього зе
кономлено біля 100 тисяч 
карбованців.

Останнім часом раціоналі
заторські пропозиції вніс то
кар Олександр Захарченко і 
чимало інших передових ви
робничників підприємства.

Такий вклад новаторів у 
загальну боротьбу колекти
ву Байдаківського вуглероз
різу за дострокове виконан
ня п’ятої сталінської п’яти
річки, за дальше збільшен
ня видобутку вугілля.

А. Львов.

ЗО тисяч карбованців 
економії

До останнього часу на роз- 
борку та зборку колекторів 
системи леонада екскаватора 
«УЗТМ» витрачалось 57 го
дин.

Я пристосував переносний 
супорт токарного верстату, 
спеціальним кронштейном 
закріпив корпус генератора і 
на місці, не розбираючи сис
теми, проточив колектор. Це 
дало хороші результати. На
багато скорочені ремонтні ро
боти, річна економія стано
вить ЗО тисяч карбованців.

Мої раціоналізаторські 
пропозиції спрямовані на по
ліпшення використання гір
ничої техніки, на збільшення 
видобутку вугілля, достроко
ве виконання нової сталін
ської п'ятирічки. Ось чому 
я дерзаю, шукаю і приводжу 
в дію додаткові внутрішні 
виробничі резерви.

В нашому цеху добрим 
раціоналізатором зарекомен
дував себе слюсар т. Копс- 
тантинов. Новатор вніс три 
раціоналізаторських пропози
ції, впровадження яких дало 
значний економічний ефект.

О. Захарченко,
токар механічної май

стерні Байдаківського 
вуглерозрізу.

Усунути 
недоліни

В минулому році від робіт
ників та Інженерно - техніч
них працівників рудоремонт- 
пого заводу надійшло 15 ра
ціоналізаторських пропози
цій. Завдяки здійсненню де
яких з них одержано біля 35 
тисяч карбованців економії.

За два з половиною місяця 
нинішнього року з 6 — ре
алізовано три пропозиції, від 
яких збережено понад 20 ти
сяч карбованців.

Особливо цінні пропозиції 
внесли котельник Михайло 
Олещенко, майстри тт. Шаб- 
лов, Гельман, конструктор 
т. Лосиця.

Однак не можна сказати, що 
у нас все гаразд з раціоналі
заторським та винахідниць
ким рухом. Для такого заво
ду, як наш, кількість раціона
лізаторських пропозицій ма
ла. Це свідчить про те, що в 
нас не займаються важливою 
справою, не приділяється 
серйозна увага новаторам. 
Керівники заводу, зокрема; 
головний інженер т. Гурза, 
задовольняються тим рівнем 
роботи, який у нас зараз є. 
Раціоналізаторів та винахід
ників не збирають, не спря
мовують їх творчу думку на 
вирішення важливих завдань 
виробництва.

Ці недоліки слід негайно 
усунути.

І. Логвии,
голова завкому рудоре- > 

монтного заводу.
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Листи до редакції
Нешвидка допомога

При робітничій лікарні 
селища Димитрове є пункт 
швидкої допомоги. Але пра
цює він дуже погано. Щоб 
викликати машину з пункту, 
доводиться витрачати по 
кілька годин, але й, додзво
нившись до його, допомоги 
не одержиш.

В ніч з 6 на 7 лютого у 
громадянина Марченка за
хворіла дружина. їй потрібна 
була негайна медична допо
мога. Тільки через годину 
т. Марченку вдалось додзво

Миряться з неподобствами
Звенигородський кам’яний 

кар’єр до цього року завжди 
виконував державний план. 
Але після того, як його пере
дали кар’єроуправліншо Ди- 
митрівського тресту, справи 
різко погіршали. 1 це тому, 
що новий начальник т. Лева
да не взявся як слід за ро
боту.

Серед працівників кар'єру 
знизилась трудова дисциплі
на. Робітники не знають норм

Не дбають про
Нашій молоді створені всі 

умови для культурного доз
вілля. До її послуг кіно, те
атри, клуби.

Проте клуб с. Морозівки 
ще не став центром культур
ного відпочинку молоді. В 
цьому році для населення не 
прочитано жодної лекції. Не

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

„Наведіть
Під таким заголовком в 

газеті «Сталінський прапор» 
від 11 лютого ц. р. було вмі
щено листа, в якому писа
лось про те, що начальник 
дільниці № 5 шахти № 2-3 
т. Логвиненко та його зас
тупник т. Пономаренко не 
дбали про організацію робо
чого місця для гірників, по

рушували правила техніки 
безпеки. 

нитись до пункту, але черго
вий медпрацівник т, Нікулі- 
шина відповіла, що машини 
зараз немає і невідомо коли 
буде, тому допомогти нічим 
не можемо.

Минула ніч, а працівники 
пункту швидкої допомоги так 
і не допомогли хворому. Та
кі випадки тут непоодинокі.

С. Семенченко, 
працівник будівельного 
управління Димитрівсь- 

кого тресту.

виробітку і свого заробітку. 
Соціалістичне змагання за 
дострокове виконання річно
го плану не розгорнуто. Ма
сово - політична робота за
недбана.

Голова місцевого комітету 
т. Бузько всіх цих неподобств 
не помічає.

Н. Семикоп,
робітник Звенигородсь

кого кар'єру.

ДОЗВІЛЛЯ молоді
працюють гуртки художньої 
самодіяльності.

Якось юнаки і дівчата на
шого села вирішили розучи
ти п’єсу і звернулися за до
помогою до вчителів тт. Бу- 
гайченко і Гуржій, але вони 
відмовилися допомогти їм.

Група молоді.

порядок"
Як повідомив редакцію га

зети керуючий трестом 
«Олександріявугілля» тов. 
Альошин, факти, наведені в 
листі, відповідають дійснос
ті.

За порушення правил тех
ніки безпеки, за окозамилю
вання начальнику дільниці 
№ 5 т. Логвиненку оголоше
но сувору догану. Заступника 
начальника дільниці т. По- 
номаренка з роботи знято.

В країнах
народної 

демократії 
УВІЧНЕННЯ В РУМУНІЇ 
ПАМ’ЯТІ И. В. СТАЛІНА

Як передає Румунське те
леграфне агентство, з метою 
увічнення пам’яті й. В. 
Сталіна ЦК Румунської ро
бітничої партії і уряд Румун
ської Народної Республіки 
постановили задовольнити 
побажання трудящих і при
своїти ім’я й. В. Сталіна по
ліграфічному комбінатові Бу
динок «Скинтейї», новому 
хімічному заводові в Сталін
ській області і Бухарестсь
кій військовій академії; спо
рудити в період 1953 — 
1955 рр. пам’ятники й. В. 
Сталіну в містах Ясси. Клуж, 
Тімішоара, Плоєшті. Галац, 
Констанца; на місці постій
ної виставки, що відображає 
життя і діяльність й. В. 
Сталіна, відкрити музей В. І. 
Леніна — й. В. Сталіна.

ВИВЧЕННЯ ПРАЦЬ
: й. В. СТАЛІНА В РУМУНІЇ

Десятки тисяч трудящих 
Румунської Народної Рес
публіки з любов'ю вивчаютп 
безсмертні праці й. В. 
Сталіна. Наприклад, в Тімі- | 
шоарській області понад 26 і 
тисяч юнаків і дівчат — ру
мунів, угорців, німців, сербів 
і інших вивчають біографію 
Й. В. Сталіна і його геніаль
ні твори. Тільки в одному 
місті Тімішоара на фабриках 
і в школах створено 144 по
літичних гуртки, в яких 
близько 2.800 юнаків і дів
чат вивчають біографію 
великого Сталіна.

В Ясській області близько 
1.600 чоловік відвідують 
гуртки по вивченню біогра
фії й. В. Сталіна і понад 
5.000 робітників і службов
ців об’єднані в 279 гуртках 
по вивченню «Короткого кур
су історії ВКП(б)». Більш 
як 500 партійних і господар
ських працівників, а також 
працівників вищої і шкіль
ної освіти самостійно вивча
ють геніальну працю товари
ша й. В. Сталіна «Економіч
ні проблеми соціалізму в і 

| СРСР».

Власті США насильно відправляють голландських 
переселенців як солдатів у Корею

Молоді голландці, які емігрува
ли в останні роки в С11ІА. на
сильно вербуються і направляють
ся американськими властями в 
Корею. Газета „Де ваархейд" від
мічає: „Стає цілком ясно, чому 
американці висувають план що
річного переселення з Голландії 
в США по 50 тисяч чоловік. Чим 
більше буде голландських пере-

Пильність корейських
ПХЕНЬЯН. (ТАРС). Готуючись 

до розширення агресії в Кореї, 
американські інтервенти поси
лено засилають шпигунів і ди
версантів у тил народних військ. 
Центральне телеграфне агентство 
Кореї повідомляє, що населення 
республіки проявляє високу пиль- 

За повідомленням американського агентства Ассо- 
шіейтед Пресе, під час недавнього відвідання Лондона 
Даллес пред'явив їдену справжній ультиматум, вимага
ючи. щоб Англія приєдналась до „європейської армії" 
не пізніше 20 квітня.

(Із газет).

Караул, одягають!..

Рис. Д. Циновського (репродукція з газети „Красная звезда" 
№ 14 за 18 лютого 1953 року).

і селенців, тим більше буде гар- 
і матного м'яса в розпорядженні 

американців у Кореї.
Характерно, — продовжує га.зе- 

I та,—що ті голландці, які відмо
вляються одягати американські 
мундири, одержують накази за
лишити США".

(ТАРС),

патріотів
ність і патріотизм, викриваючи і 
виловлюючи ворогів. За успіхи, 
досягнуті в боротьбі з ворожою 
агентурою, орденами і медалями 
Корейської Народно-Демократич
ної Республіки нагороджений 
2.031 чоловік і 5.582 чоловіка 
одержали премії.

Міжнародний огляд
Розпуск японського 

парламенту
14 березня нижня палата япон

ського парламенту висловила не
довір'я урядові Іосіда. Але Іосіда 
не пішов у відставку. Використав
ши одну із статей конституції, 
він розпустив парламент і приз
начив нові парламентські вибори 
на другу половину квітня.

Криза уряду Іосіда є результа
том серйозних незгод в рядах 
правлячої ліберальної партії, яка 
мала в парламенті абсолютну 
більшість. Однак самі ці незгоди 
є наслідком невдоволення широ
ких народних мас політикою уря
ду. Це невдоволення було таким 
сильним, що ряд законопроектів, 
спрямованих на дальшу мілітари
зацію Японії, і зокрема бюджет, 
залишились незатвердженими. 
Прогресивна партія і дві так зва
ні „соціалістичні" партії, які та
кож несуть відповідальність за 
антинародну політику уряду, виз
нали за краще відмежуватися від 
Іосіда і спробувати виправдати 
себе в очах народу. Це показує, 

що політика Іосіда по суті зазнала 
краху.

Які найголовніші риси цієї по
літики? Прогресивна преса Япо
нії відмічає, що уряд Іосіда по
ставив себе па службу агресив
ному американському мілітариз
мові. Після укладення сепаратно
го „мирного" договору всі зусил
ля уряду були спрямовані на пе
реозброєння країни. Одночасно з 
створенням армії під виглядом 
„корпусу національної безпеки" 
із переводом економіки на воєнні 
рейки Іосіда розпалював в країні 
воєнний дух, заохочував відрод
ження фашизму, жорстоко приду
шував усі прогресивні організа
ції. Результатом цієї політики є 
серйозні економічні труднощі, які 
уряд намагається подолати за ра
хунок зниження життєвого рівня 
народу. На японських трудящих 
покладений непосильний подат
ковий тягар. Уже в 1951 році по
датки були в півтора раза вище 
довоєнних, а з того часу ще біль
ше зросли. Ціни підвищились про
ти довоєнних майже в 4 рази. За 
підрахунками японської преси, 

життєвий рівень населення зни
зився за два останніх роки на ЗО 
процентів.

Ще ніколи японське селянство 
не жило в таких тяжких умовах, 
як при американській окупації. 
За підрахунками одного письмен
ника, вартість праці, яку затрачує 
японський селянин на обробіток 
свого маленького клаптика землі, 
значно більша, ніж вартість про
дукції, яку селянин з цієї ділянки 
одержує. Саме тепер в Японії 
набрав особливого поширення 
продаж дітей. Селянин змушений 
іти на все, щоб не вмерти голод
ною смертю.

„Іосіда тепер завдає народові 
справді безмірних страждань" — 
заявив у парламенті представни
ків прогресивної партії Кітамура. 
„Всупереч волі народу—підкрес
лив інший депутат соціаліст Аса- 
нума—кабінет Іосіда намагається 
проводити політику відродження 
фашистсько - реакційних сил... в 
своїй зовнішній політиці він іде 
за Америкою".

Не дивно, що поразка Іосіда ви
кликала чималий неспокій у Спо
лучених Штатах. Одна з найбіль
ших американських газет „Нью- 
Йорк тайме" з тривогою писала, 

що політиці „тісного співробіт
ництва" Японії з США (іншими 
словами—політиці підпорядкуван
ня Японії агресивним планам 
США),очевидно, заподіяно шкоди".

Що ховається за планом 
створення „зеленого пулу"
У Парижі відбувається нарада 

міністрів сільського господарства 
17 західно-європейських країн у 
питанні про створення так зва
ного „зеленого пулу". Під цією 
назвою відомий план створення 
„єдиного європейського сільсько
господарського ринку". Подібно 
до „європейського об'єднання ву
гілля і сталі" (план Шумана) „зе
лений пул" являє собою один з 
заходів по підготовці агресії про
ти Радянського Союзу і країн на
родної демократії. Якщо об'єд
нання вугілля і сталі має забез
печити агресивну армію озброєн
ням, то „зелений пул" розрахова
ний на постачання агресорам хар
чових продуктів. „Мова йде про 
те,—писав один з керівників Фран
цузької комуністичної партії Валь- 
дек Роше,—щоб поставити наше 
сільське господарство на службу 

атлантичній коаліції, перетворити 
Францію в своєрідний придаток 
реваншистської Західної Німеч
чини і втягти нашу країну в ап- 
тирадянську війну па стороні на
цистів і під керівництвом амери
канських імперіалістів".

Глибокі суперечності, характер
ні для агресивного угруповання 
західних держав, проявились і на 
нинішній паризькій нараді. Зокре
ма, французькі промислові кола 
побоюються, що здійснення „зе
леного пулу" перетворить Фран
цію у сировинний придаток За
хідної Німеччини, більш розви
нутої в промисловому відношен
ні. На думку французької преси, 
суперечності, які виявилися в хо
ді наради, перешкодять виробити 
конкретний план об'єднання.

Селянству Західної Європи „зе
лений пул" несе нові тягарі і за
грожує розоренням. Боротьба 
проти цього плану імперіалістів 
згуртовує селянські маси і залу
чає їх до могутнього руху при
хильників миру, борців за націо
нальну незалежність від амери-' 
канського імперіалізму.

С. ІВАНОВ.

Заступник редактора С. МІРКОТАН.
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Наш священний обов’язок 
полягає в тому, щоб забезпечити 
дальший розквіт соціалістичної 
Батьківщини.

(З промови Г. М. Маленкова).

Наслідувати приклад 
шахтарів

Велику творчу ініціативу, 
кмітливість виявляють тру
дящі нашої країни, борючись 
за здійснення величних 
сталінських накреслень, за 
виконання історичних рішень 

^ІІХ з’їзду Комуністичної 
партії.

У радянських людей стало 
славною традицією зустріча
ти всенародні свята новими 
визначними успіхами в тру
ді на благо любимої Батьків
щини. І тепер, коли набли
жається Перше травня, тру
дівники міста і колгоспного 
села з новою силою ширять 
змагання, беруть на себе кон
кретні зобов’язання.

Хорошу Ініціативу прояви
ли гірники шахти № 2-3 
тресту «Олександріявугіл- 
ля», які звернулись до тру- 

^гіщих міста й району з за
кликом розгорнути перед- 
травневе змагання.

Шахтарі вирішили достро
ково завершити квітневий 
план і видобути додатково 
кілька тисяч тонн вугілля. 
План підгогозчих робіт вико
нати на 110 процентів, під
вищити продуктивність праці 
на 1 проц. проти досягнутої в 
першому кварталі 1953 ро
ку.

Колектив дав слово пере
вести три вибої на швидкісні 
методи прохідки, протягом 
місяця зекономити 50 тисяч 
карбованців, поліпшити якіс
ні показники.

Шахта № 2-3 — передове 
підприємство міста. Вона сис
тематично перевиконує план, 
дає країні багато надплано
вого вугілля. Колектив шах
ти достроково реалізував 
квартальне завдання і зараз 
видає паливо в рахунок квіт
ня.

З кожним днем зростають 
ряди стахановців, все більше 
стає нових імен передовиків. 
І Це недавно мало хто знав 
наваловідбійників Василя 
Гайворонського, Петра Куче- 
ренка, Дмитра Гребейнікова. 
Нині вони — майстри вугіл

ля, знатні люди підприємства. 
Стахановці застосовують кра
щі прийоми праці, удоскона
люють методи своєї роботи. 
В результаті кожний з них 
виробляє до двох норм.

Це люди, які глибоко зро
зуміли загальнодержавне 
значення своєї праці. Вони 
вміють находити і ставити на 
службу підприємству нові 
резерви виробництва.

Рівнятись на кращих, мно
жити їх ряди, підтягувати 
відстаючих до рівня передо
вих — ось головне в соціа
лістичному змаганні.

«Соціалістичне змагання, 
— вчить товариш Сталін,— 
говорить: одні працюють по
гано, другі добре, треті кра
ще, — доганяй кращих і до
бийся загального піднесен
ня».

Проте не всі це розумі
ють. Серйозні помилки до
пускають партійні організації 
будівельних управлінь Ди- 
митрівського тресту, тресту 
«Укрвуглемоитаж», які фор
мально займаються соціаліс
тичним змаганням, не дома
гаються його гласності і дійо- 
вості. Не дивно, що трести 
не справляються з планом, 
деяка частина робітників не 
виконує виробничих завдань.

Незадовільно керують зма
ганням в колгоспах імені 
Леніна, імені Щорса, імені 
Будьонного. Тут не переві
ряють договори на змагання, 
по - бюрократичному став
ляться до важливої справи.

Ці недоліки треба усунути. 
Партійні організації зобов’я
зані очолити трудове підне
сення мас, зробити змагання 
дійовим, гласним.

Шахтарі показують прик
лад боротьби за п’ятирічку. 
Підхопимо їх почин, ознаме
нуємо дні підготовки до між
народного свята трудящих 1 
Травня новими трудовими 
успіхами.

Вище прапор передтрав- 
невого соціалістичного зма
гання!

Від Центрального Комітету Комуністичної партії 
Радянського Союзу, Ради Міністрів Союзу РСР 

і Президії Верховної Ради СРСР
У зв'язку з тяжкою втратою, яка спіт

кала радянський народ — кончиною Голо
ви Ради Міністрів СРСР і Секретаря 
Центрального Комітету Комуністичної пар
тії Радянського Союзу Иосифа Віссаріо- 
новича Сталіна, на адресу Центрального 
Комітету Комуністичної партії Радянсько
го Союзу, Ради Міністрів Союзу РСР і 
Президії Верховної Ради СРСР надійшло 
понад 200 тисяч послань з висловленням 
співчуття від глав і урядів іноземних дер
жав, від радянських і зарубіжних дер
жавних, партійних і громадських органі

зацій, зборів і колективів трудящих і від 
окремих осіб.

Центральний Комітет Комуністичної 
партії Радянського Союзу, Рада Міністрів 
Союзу РСР 1 Президія Верховної Ради 
СРСР складають глибоку подяку за спів
чуття, висловлені в посланнях, що одер
жані і продовжують надходити з приводу 
кончини великого вождя радянського на
роду, Голови Ради Міністрів СРСР і Се
кретаря Центрального Комітету Комуніс
тичної партії Радянського Союзу Иосифа 
Віссаріоновича Сталіна.

Від Ради Міністрів
Союзу Радянських Соціалістичних Республік

Уряд Союзу Радянських Соціалістичних І з тяжкою втратою Радянської держави — 
Республік складає глибоку подяку урядам, ) кончиною Голови Ради Міністрів СРСР 
організаціям, державним і громадським І Генералісимуса Иосифа Віссаріоновича 
діячам, які висловили співчуття в зв'язку І Сталіна.

------------- -----------*----------------------- ---

Розгортаймо передтравневе 
соціалістичне змагання!

РИМ. • 
Товаришеві Пальміро 

Тольятті .
В день Вашого 60-річчя Центральний Комітет Кому

ністичної партії Радянського Союзу шле Вам — бойово
му керівникові славної італійської комуністичної партії, 
—- палкий, братерський привіт.

Ми вітаємо у Вашій особі видатного діяча міжнарод
ного комуністичного руху, випробуваного вождя трудо
вого народу Італії в його боротьбі за справу миру і наці
ональної незалежності, за справу демократії і соціаліз
му.

Бажаємо Вам, дорогий товаришу Тольятті, міцного 
здоров’я і багатьох років життя на благо робітників і 
селян Італії, на благо всього прогресивного людства!

Центральний Комітет Комуністичної партії 
Радянського Союзу.

Звернення колективу шахти № 2-3 до
Дорогі товариші!.
Наша рідна соціалістична Батьківщина 

впевнено йде по шляху, накресленому 
великим Сталіним. Радянські люди доби
ваються нових перемог комуністичного бу
дівництва. Натхненні історичними рішен
нями XIX з’їзду партії, геніальним Твором 
товариша Сталіна «Економічні проблеми 
соціалізму в СРСР», вони наполегливо 
борються за здійснення п’ятої п’ятирічки.

На фабриках, заводах, шахтах і ланах 
кипить творча робота. Трудящі міста й 
колгоспного села практичними ділами від
повідають на рішення IV сесії Верховної 
Ради СРСР.

Ми глибоко розуміємо і добре усвідом
люємо слова товариша Маленкова про те, 
що паш священний обов’язок полягає в 
тому, щоб і далі невтомно і всесторонньо 
зміцнювати нашу велику соціалістичну 
державу — оплот миру і безпеки народів.

Колектив шахти прагне працювати так, 
як вчив безсмертний Сталін, з місяця в 
місяць перевиконує виробничу програму, 
дає країні тисячі тонн надпланового ву
гілля.

На початку нинішнього року ми звер
нулися з закликом до трудящих підпри
ємств Олександрії включитись у змагання 
за дострокове виконання річного плану. 
Сьогодні можемо заявити, що успішно 
здійснюємо свої зобов’язання. Кварталь
ний план виконаний 24 березня. До кінця 
місяця дамо країні додатково тисячі тонн 
палива.

Наш колектив змагається з гірниками 
шахти імені Молотова, Грузинської РСР. 
Це змагання приносить чудові плоди. Пе
реймаючи кращий досвід грузинських то
варишів, ми підвищуємо продуктивність 
праці, збільшуємо видобуток вугілля.

всіх трудящих міста Олександрії й району.
Але заспокоюватись досягнутими успі

хами радянським людям не властиво, У 
нас є ще недоліки: не на всіх дільницях 
вкладаються в планову собівартість видо
бутку вугілля, не скрізь економно витра
чають лісоматеріал, ефективно викорис
товують механізми.

Вступаючи в передтравневе соціаліс
тичне змагання, даємо слово ліквідувати 
ці недоліки. Беремо на себе такі зобов’я
зання:

1. Квітневий план видобутку вугілля 
виконати на 109 процентів і дати понад 
завдання кілька ешелонів палива.

2. План підготовчих робіт виконати на 
110 процентів, Застосувати в трьох ви
боях швидкісні методи прохідки.

3. Підвищити продуктивність праці в 
квітні проти досягнутої в першому квар
талі 1953 року на 1 процент.

4. За рахунок економії лісоматеріалу і 
зниження собівартості продукції заощади
ти 50 тисяч карбованців.

5. Привести в зразковий стан територію 
шахти, посадити 500 штук декоративних 
дерев.

6. Обладнати спортивний майданчик.
Ми звертаємось із закликом до всіх 

трудящих міста і колгоспного села підхо
пити наш почин, розгорнути передтравне
ве соціалістичне змагання, зустріти все
народне свято визначними успіхами в 
і РУДІ.

Вище прапор змагання! Внесемо новий 
вклад у справу дострокового виконання 
п’ятої сталінської п’ятирічки! Завоюємо 
нові перемоги в комуністичному будів
ництві!

Звернення обговорено і прийнято 
на загальних зборах робітників, інже
нерно - технічних працівників і служ
бовців шахти № 2-3.

Розпочали весняно-польові роботи
Хлібороби артілі імені 18 

партконференції вчора, 26 
березня, включились у вес

няно - польові роботи.
Першого дня на оранці 

працювало п’ять плугів. 10

станів борін закривали воло
гу на горбах і піщаному 
грунті, ~ к
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Високе звання члена Комуністичної партії
Комуністична партія Ра

дянського Союзу, трудящі 
нашої країни і всього світу 
зазнали найтяжчої і непово
ротної втрати. Пішов від нас 
товариш Сталін — великий 
соратник 1 продовжувач спра
ви Володимира Ілліча Леніна. 
Разом з Леніним това
риш Сталін заснував і ви
пестував могутню і непере
можну Комуністичну партію. 
Разом з Леніним товариш 
Сталін був засновником пер
шої в світі соціалістичної 
держави. Майже тридцять ро
ків після смерті Леніна това
риш Сталін вів нашу партію, 
радянський народ по шляху 
всесвітньоісторичних перемог 
соціалізму і вивів на широ
кий шлях будівництва кому
ністичного суспільства.

В ці тяжкі дні радянський 
народ, проявляючи величез
ну єдність, мужність і твер
дість духу, як ніколи, згур
тувався навколо Комуністич
ної партії і її Центрального 
Комітету. Радянський народ 
твердо і впевнено йде за Ко
муністичною партією, про
відною і керівною силою ра
дянського суспільства. Він 
знає, іцо партія забезпечить 
успішне втілення в життя 
великого вчення Маркса — 
Енгельса —Леніна — Сталіна 
і приведе радянський народ 
до комунізму. Наш народ 
знає, що велика справа, якій 
присвятив все своє життя то
вариш Сталін, —у надійних 
руках його вірних учнів і со
ратників.

Наш вождь і вчитель то
вариш Сталін виховав і за
гартував у жорстоких боях 
велику армію комуністів — 
відданих і стійких будівників 
комуністичного суспільства, 
безстрашних і самовідданих 
борців за справу партії, за 
інтереси народу. В промові 
на II Всесоюзному з’їзді Рад 
у січні 1924 року товариш 
Сталін говорив: «Ми, кому
ністи, — люди особливого 
складу. Ми скроєні з особли
вого матеріалу. Ми — ті, що 
складаємо армію великого 
пролетарського стратега, ар
мію товариша Леніна. Нема 
нічого вищого, як честь нале
жати до цієї армії. Нема ні
чого вищого, як звання чле
на партії, засновником і ке
рівником якої є товариш 
Ленін».

Товариш Сталін безустан
но боровся за те, щоб ще ви
ще піднести звання члена 
партії, за чистоту цього вели
кого звання. Треба раз на
завжди запам’ятати, вчив то
вариш Сталін, що сила і пи
тома вага партії, особливо 
комуністичної партії, зале
жать не стільки від кількості 
членів, скільки від їх якості, 
від їх стійкості і відданості 
справі пролетаріату.

Наша партія завжди зміц
нювала свої ряди, вбираючи 
в себе найкращих людей ро
бітничого класу, селянства та 
інтелігенції. Комуністична 
партія Радянського Союзу, 
говориться в Статуті КПРС, 

є добровільний бойовий союз 
однодумців - комуністів, ор
ганізований з людей робітни
чого класу, трудящих селян і 
трудової інтелігенції.

Комуністична партія завж
ди свято оберігала чистоту 
своїх рядів, діяла, як єдина 
бойова організація, вела не
примиренну боротьбу з уся
кого роду ворогами марксиз
му - ленінізму. Під керівниц
твом товариша Сталіна пар
тія розгромила троцькістів, 
бухарінців, націоналістів усіх 
мастей 1 інших ворогів — 
мерзенних зрадників і запро
данців, агентів іноземних 
розвідок, які пробралися в 
партію, щоб у тяжку хвили
ну завдати удару в спину 
партії і народові. Розгромив
ши цих ворогів, партія тим 
самим своєчасно знищила 
всяку можливість з’явлення 
в СРСР «п’ятої колони», по
літично підготувала країну 
до активної оборони і забез
печила перемогу радянського 
народу в Великій Вітчизня
ній війні.

В упертій боротьбі з воро
гами товариш Сталін викував 
і відстояв єдність і згуртова
ність рядів нашої партії. Си
ла і непереможність нашої 
партії — в єдності і згурто
ваності її рядів, в єдності во
лі і дії, в умінні членів пар
тії злити свою волю з волею 
і бажаннями партії. Священ
ний обов'язок комуністів — 
як зіницю ока, берегти єд
ність партії.

Треба завжди пам’ятати, 
що в нашу партію, як прав
лячу партію, намагаються 
проникнути чужі, ворожі і 
випадкові елементи. Вимога 
високої революційної пиль
ності повинна бути насампе
ред спрямована па охорону 
чистоти рядів нашої партії. 
Центральний Комітет партії 
вказує на необхідність ста
ранного добору в ряди пар
тії, на необхідність підвищу
вати вимоги до вступаючих, 
не допускати огульного під
ходу при прийомі в партію, 
строго додержувати принци
пу індивідуального добору.

Партія є втіленням єднос
ті, дисципліни і організова
ності. В цьому джерело її 
сили і невичерпної енергії 
для руху вперед, в цьому за
порука успіхів комуністично
го будівництва. Ми повинні 
безустанно виховувати кому
ністів у дусі відданості ве
ликій справі комунізму, в ду
сі неухильного виконання 
партійних рішень, в дусі 
непримиренності до всіх 1 
всяких відхилень від ленін
сько-сталінської лінії партії.

Товариш Сталін був вели
ким, невтомним трудівником. 
І нас, членів партії, він учив 
віддавати всі свої сили і здіб
ності беззавітному служінню 
трудовому народові, виконан
ню завдань, поставлених пар
тією, учив працювати, не 
шкодуючи сил, не боячись 
труднощів. Члени партії 
ростуть і загартовуються на

Л. МЕЛЬНИКОВ 
Секретар ЦК КП України 

живій практичній роботі по 
виконанню рішень партії. 
Комуністи — люди творчої 
ініціативи, які показують 
приклад у праці, в оволодін
ні технікою своєї справи, в 
підвищенні своєї виробничої 
і ділової кваліфікації, які 
підтримують все нове, пере
дове.

Комунізм виникає як ре
зультат свідомої творчості 
мільйонних мас трудящих, 
керованих Комуністичною 
партією. Товариш Сталін 
вимагав, щоб комуніст був 
справжнім вожаком мас, щоб 
він прокладав шляхи новому, 
виступав ініціатором розгор
тання соціалістичного змаган
ня, допомагав відстаючим 
піднятися до рівня передо
вих.

На всіх ділянках нашого 
будівництва — на заводах і 
шахтах, у колгоспах і радгос
пах, у науково - дослідних 
закладах і творчих організа
ціях авангардна роль кому
ністів, їх організаторська ді
яльність в масах трудящих 
забезпечують успішне вико
нання народногосподарських 
планів, піднесення науки і 
культури, сприяють дальшо
му розквітові нашої соціаліс
тичної Батьківщини.

Особистий приклад кому
ніста і в роки перших сталій- , 
ських п’ятирічок, і в роки 
Великої Вітчизняної війни, і 
тепер, у період боротьби пар
тії за побудову комунізму, 
запалював і запалює широкі 
маси трудящих на беззавітпі 
подвиги, на героїчну працю. 
Весь народ знає комуністів, 
як застрільників соціалістич
ного змагання, новаторів у 
промисловості і сільському 
господарстві, в науці і техні
ці.

Відповідаючи на заклик 
Центрального Комітету Кому
ністичної партії Радянського 
Союзу, Ради Міністрів Союзу 
РСР і Президії Верховної 
Ради СРСР, комуністи і всі 
трудящі України разом з усім 
радянським народом множать 
свої зусилля в здійсненні 
грандіозних завдань, що сто
ять перед нашою країною. 
Вони віддають всі свої сили 
зміцненню могутності нашої 
Батьківщини, дальшому під
несенню промисловості, сіль
ського господарства, науки і 
культури, посиленню оборо
ноздатності країни.

Комуністи, вчить товариш 
Сталін, «сильні тим, що три
мають зв'язок з своєю ма
тір’ю, з масами, які породи
ли, вигодували і виховали їх. 
І поки вони тримають зв’язок 
з своєю матір’ю, з народом, 
вони мають усі шанси на те, 
щоб лишитися непереможни
ми». Товариш Сталін вихо
вував членів партії в дусі 
чуйності до запитів мас, ви
магав, щоб партійні не відго
роджувались від безпартій

них, щоб партійні не замика
лися в свою партійну шкара
лупу, щоб воші не чванилися 
своєю партійністю, а прислу
халися до голосу безпартій
них, щоб вони не тільки вчи
ли безпартійних, а вчились у 
них.

Комуністична партія тісно 
зв’язана з народом; вона є 
близькою і рідною народові. 
Це дає партії можливість 
з’єднати воєдино і спрямува
ти на розв’язання великої 
мети — будівництва комуніс
тичного суспільства — всі 
творчі зусилля радянських 
людей. Розроблений під осо
бистим керівництвом товари
ша Сталіна Статут КПРС ви
магає від комуністів повсяк
денно зміцнювати зв’язок з 
масами, своєчасно відгукува
тися на запити і потреби тру
дящих, роз’яснювати безпар
тійним масам смисл політики 
і рішень партії, пам'ятаючи, 
що сила і непереможність на
шої партії — в її кровному 
і нерозривному зв’язку з на
родом.

Вожді Комуністичної пар
тії Ленін і Сталін залишили 
нам багатющу ідейну спадщи
ну, освітили своїм генієм 
шляхи в майбутнє. Ідеї 
Маркса —Енгельса — Леніна 
— Сталіна оволоділи міль
йонними масами і перетво
рилися в могутню матеріаль
ну силу.

Без поєднання практичної 
роботи з теоретичною підго
товкою неможливий скільки- 
небудь осмислений рух впе
ред. Той, хто не працює над 
підвищенням свого політич
ного і теоретичного рівня, 
говорить товариш Сталін, пе
рестає цікавитись перспекти
вою нашого руху вперед, пе
рестає розуміти правоту на
шої справи і перетворюється 
в безперспективного ділягу. 
Виконання величезних зав
дань, які стоять перед парті
єю, вимагає наполегливої ро
боти всіх наших кадрів, всіх 
комуністів над підвищенням 
свого ідейно - теоретичного 
рівня.

В звітній доповіді ЦК XIX 
з’їздові партії тов. Г. М. Ма- 
ленков говорив, що партійні 
організації повинні вести по
стійну роботу з членами і 
кандидатами в члени партії 
по підвищенню їх ідейного 
рівня, навчати їх марксизму- 
ленінізму, формувати з них 
політично підготовлених, сві
домих комуністів.

Комуністи і всі трудящі 
проявляють глибокий інтерес 
до оволодіння марксистсько- 
ленінською теорією, до вив
чення геніальної праці Й. В. 
Сталіна «Економічні пробле
ми соціалізму в СРСР», ма
теріалів XIX з’їзду партії. В 
сітці партійної освіти на Ук
раїні тепер вивчають ці істо
ричні документи 1 мільйон 
200 тисяч комуністів і без
партійних.

Наше завдання — всемір
но підвищувати відповідаль

ність комуністів за оволодін
ня марксистсько - ленінською 
теорією. Кожний комуніст 
повинен бути політиком — 
громадським діячем, вивчати 
закони суспільного розвитку, 
вміти користуватися цими 
законами в практичній робо
ті. Комуніст може стояти на 
висоті завдань, зуміє своє
часно розпізнавати і викри
вати прояви ворожої ідеоло
гії, коли він глибоко оволо
діє ідейним багатством нашої 
партії.

Все життя, вся невтомна 
і героїчна діяльність товари
ша Сталіна на благо трудо
вого народу, в ім’я перемогг 
комунізму — запалюкЖі 
приклад для кожного кому
ніста. Товариш Сталін учив 
комуністів берегти і високо 
нести звання члена великої 
Комуністичної партії, бути 
вожаком мас, прикладом у 
боротьбі за строге додержав 
ня Партійної 1 державної дис
ципліни, за зміцнення могут
ності нашої Батьківщини. Ко
муніст повинен бути чесним 
і правдивим перед партією, 
активно боротися за перетво
рення партійних рішень у 
життя.

Комуністи ростуть і вихо
вуються на практичній робо
ті, в непримиренній боротьбі 
з хибами, в обстановці широ
ко розгорнутої критики і са
мокритики. В обстановці кри
тики і самокритики комуністи 
підтягуються, стають більш 
пильними, більш чуйними і 
уважливими до запитів мас. 
Статут партії вимагає від 
кожного комуніста розвивати 
самокритику і критику знизу, 
виявляти хиби в роботі і до
биватися їх усунення. Вся
кий поважаючий себе член 
партії розуміє, що він може 
тільки піднятися і виграти в 
очах партії, якщо він визнає 
відверто і чесно допущені 
ним помилки.

Товариш Сталін учив ко
муністів, на якому б посту 
вони не були, чуйності і ува
ги до людей. Розпеченим за
лізом випалював він прояв 
бюрократизму, хвастовитості 
і благодушності, постійно по
переджав усіх пас, що не 
чванливість, а скромність 
прикрашає комуніста, що ко
муніст. де б він не працював, 
є слугою народу. Комуніст 
повинен стояти па варті дер
жавних інтересів, на варті 
радянських законів, що вира
жають кровні інтереси наро
ду.

Товариш Сталін залишив 
Комуністичній партії, членам 
партії, всьому радянському 
народові велике напуття в 
житті і боротьбі за комунізм 
— свої мудрі вказівки, свої 
геніальні праці. Дбайливо 
зберігаючи і безустанно вив
чаючи цю велику ідейну 
спадщину, наша партія, ще 
тісніше згуртувавши свої ря
ди навколо Центрального 
Комітету, навколо бойового 
прапора Леніна — Сталіна, 
піде вперед, до перемоги ко
мунізму.

(«Правда» від 19 березня).
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Стежити за достиганням грунту, 
включатись у весняно-польові роботи

Ф Е И Л Е Т О Н

Діла Артамонова
На вихідних рубежах

Механізатори Користівсь- 
кої МТС, завершивши ремонт 
тракторів, виїхали в колгос
пи району. Багато трактор
них бригад вивели свої ма
шини з усім причіпним сіль
ськогосподарським інвента
рем безпосередньо в поле, 
на місце роботи.

У повній бойовій готов
ності зустрічають весну трак
тористи бригад Микити Ле
леки та Олексія Гориславця. 
Вони зобов’язались в цьому 
році домогтися вирощення 
віШких урожаїв і виробити 
на кожен 15 - сильний трак
тор 780 — 800 гектарів умов
ної оранки.

Зараз механізатори пильно 
стежать за достиганням грун
ту, щоб при першій можли

У передовій ланці
Ланка Тамари Горисла- 

вець з бандурівського кол
госпу імені Сталіна, яка зма
гається цього року за 350 
центнерів цукрових буряків 
з кожного гектара посіву, до
кладає всіх сил, щоб вико- 
наЗтвзят і зобов ’ язаш і я.

Трудівники ланки успішно, 
15 березня виконали доведе
не завдання по заготівлі та 
вивезенню в поле місцевих 
добрив. Велику допомогу їм

По лінії найменшого опору
Косівські .колгоспи «Жов

тень» та імені Щорса ма
ють однакові умови. Та 
господарюють вони по-різно
му. Взяти хоча б підготовку 
до сівби. В артілі «Жов
тень» посівне насіння бага
тьох культур вже доведено 
до кондицій. Голова колгос
пу т. Сушко та агроном тов. 
Коритько спрямовують кол
госпників на те, щоб якнай
швидше завершити очистку 
всього насіння і перевірку 
його на якість.

Протилежне в колгоспі

Весняні польові роботи на Україні
ІЗМАЇЛ. В області наста

ла тепла погода. Польові ро
боти ідуть у всіх районах. 
Закінчено боронування зябу 
і чорних парів на всій пло
щі. Посіяно тисячі гектарів 
ранніх колоскових культур, 
соняшника, трав. Почалася 
сівба кормових коренеплодів 
і силосних культур. За п’ять 
робочих днів завершили сівбу 
ранніх колоскових колгоспи 
імені Чапаєва та імені Жов
тневої революції, Суворовсь- 
кого району.

ОДЕСА. Трактористи Ові- 
діопільської МТС за два ро
бочих дні провели борону
вання зябу в колгоспах ра
йону і успішно провадять 
сівбу вівса, ячменю і соняш
ника. Посіяно вже близько 
900 гектарів зернових. До 
сівби ранніх зернових при
ступили також колгоспи Ко
мінтернівського, Біляївсько- 
го і Роздільнянського райо
нів. На півдні області поча
лися весняні лісопосадки. 

вості включитись у велику 
боротьбу за високий сталін
ський урожай 1953 року.

З закінченням ремонту 
тракторів в МТС не припини
лась напружена праця. Ком
байнери й ремонтники, від
повідаючи на історичні рі
шення IV сесії Верховної 
Ради СРСР, множать свої 
зусилля, прискорюють ре
монт комбайнів, мблотарбк 
та інших збиральних машин.

Високими виробничими по
казниками відзначаються ко
валь т. Дмитрієв, слюсар т. 
Авраменко та багато інших. 
Щодня вони дають по піето- 
ри норми і більше.

І. Попов, 
заступник директора 

МТС по політчастині.

подали трактористи тт. Попо- 
марепко та Денисов. Органі
зувавши роботу в дві зміни, 
вони щодня вивозили в поле 
по 60 тонн гною.

Зараз лапка Тамари Го- 
риславець діяльно готується 
до виходу в поле, одночасно 
бере активну участь у під
живленні озимини.

Г. Петренко,
колгоспник.

імені Щорса, де головою 
т. Мазур і агроном т. Зади- 
рієнко. Замість мобілізації 
хліборобів на прискорення 
очистки насіння Задирієнко 
особисто перебрав вручну 
кілька сот грамів насіння 
ячменю, вівса та гречки і, 
як зразки, здав їх на аналіз. 
Таким чином тут видали не
придатне до посіву насіння 
за висококондиційне.

П. Постна,
агроном райдержінспек- 

ції по якості насіння.

На полях Ізмаїльської області розгорнулись весняно-польові 
роботи. В проведенні підживлення озимих посівів велику роботу 
виконують літаки цивільної авіації.

На знімку: підживлення озимих посівів у радгоспі „Бере
зино".

Фото Діамента. Прескліше ТАРС.
-------------------------------------о

КІРОВОГРАД. Колгоспи 
Витязівського, Бобринецько- 
го та Устимівського районів 
приступили до вибіркового

Наші підвищені 
зобов'язання

Історичні рішення IV се
сії Верховної Ради СРСР 
викликали новий приплив 
сил і енергії у працівників 
другого відділку Олексан
дрійського кінного заводу.

Недавно на загальних збо
рах, де затверджувався робо
чий план'весняно - польових 
робіт, трудівники відділку ще 
раз перевірили свою готов
ність до сівби і взяли на себе 
нові підвищені зобов’язання. 
Зваживши на наявні 'можли
вості, вони вирішили закри
ти вологу на всій площі 
1.015 гектарів за півтора 
робочих дня і завершити сів
бу ранніх зернових на площі 
523 гектари за три робочі 
Дні.

Разом з цим на зборах бу
ли переглянуті раніше взяті 
соціалістичні зобов’язання по 
вирощуванню високих уро
жаїв всіх сільськогосподар
ських культур. Вирішено бу
ло підвищити їх. Колектив 
працівників відділку Поставив 
за мету виростити цього року 
з кожного гектара посіву по 
ЗО центнерів озимої пшени
ці. 32 центнери ячменю, 26 
центнерів вівса і 40 центне
рів кукурудзи.

У своїх виступах тракто
ристи тт. Г. Шнейдер, Н. Ду
дник, А. Шнейдер та інші 
зобов’язались довести щоден
ний виробіток на трактор 
ДТ-54 до 12 гектарів умов
ної оранки на сівбі, до 9 гек
тарів —г на сінозбиранні, до 
8 гектарів — на збиральних 
роботах, піднімати не менше 
10 гектарів глибокої оранки. 
Крім того, вони дали слово 
зекономити 15 процентів 
коштів, відпущених на поточ
ний ремонт тракторів, і 6 
процентів пальних і мастиль
них матеріалів.

H. Шевченко — брига
дир рільничої бригади 
другого відділку.
I. Гресь — бухгалтер.

боронування зябу. Закладе
на перша партія насіння ярих 
на яровизацію.

(РАТАУ).

Лише рік минув з часу 
призначення Олександра Ми
колайовича Артамонова на 
посаду начальника деревооб
робних майстерень Димит- 
рівського тресту. А чого 
тільки він не натворив!

Захотілось Артамонову по
вий просторий кабінет, щоб 
усе в ньому блищало. І ска
зав він на зборах колективу:

— Я створю працівникам 
контори такі умови для ро
боти, про які можна лише 
мріяти. Не я буду Артамопо 
ним.

Який прилив ніжності, 
яка турбота про людей! 
Це високо оцінив його пер
ший підлабузник... колишній 
секретар парторганізації Лев
ченко.

— Да, товариші, в особі 
Олександра Миколайовича 
ми маємо справжнього госпо
дарника.

— Я підтримую думку по
переднього промовця, — до
дав другий підлабузник голо
ва місцевкому Годулянов.— 
1 Цо сказав Олександр Мико
лайович — то для нас закон. 
Він слів на вітер не кидає. 
Його треба слухатись,..

— А гроші де візьмемо на 
будівництво? Воно ж не пе
редбачене планом, до то
го ж контора у нас добра, 
— наважився зауважити 
хтось з бухгалтерії.

— Замовчіть. Без вас зна
ємо, де гроші брати! — рі
шуче гримнув Артамонов.

Через деякий час па под
вір’ї майстерень закипіла ро
бота. А згодом виросли при
міщення контори, червоного 
кутка, магазину...

Все було добре. Але одно
го разу в новій конторі, куди 
перебрались службовці, ви
ник переполох. Всі замету
шились: з кабінету технічно
го керівника несподівано 
зник новий, щойно привезе
ний диван. Тільки увечері 
виявилось, що цей диван 
якимсь чином потрапив на 
квартиру Артамонова.

Довідавшись про це, він 
немало посміявся, мовляв, це 
дрібниці, буває гірше. Потім 
викликав до кабінету голов
ного бухгалтера Картишко 
(який, до речі, рідко коли бу
ває тверезий) і запропонував 
йому списати по різних стат
тях 97.768 крб., які ви
тратили на будівництво кон
тори. Частику грошей віднес
ли по статті нібито на капі
тальний ремонт, частину — 
па собівартість продукції.

Заперечувати не можна 
було. Адже всі знають, який 
у Артамонова характер. Не 
гак подивишся, не так слово 
скажеш —розгнівається, об
разить, висміє, а потім, чого 
доброго, і з роботи зніме.

Якось начальник теслярсь
кого цеху т. Глушко заува
жив йому.

— Бездіяльник, ледар, не 
хочеш працювати. Нам такі

СЛІДАМИ НЕОПУБЛ1 КОВАНИХ ЛИСТІВ
До редакції газети «Сталін

ський прапор» надійшов лист 
робітників Байдаківської бри
кетної фабрики, в якому вони 
писали про те, що виконроб 
Костиря і десятник Мела- 
шенко розкрадають з під

не потрібні! — викрикнув 
Артамонов на адресу тов. 
Глушка.

А наступного дня техніч
ний керівник ГІовіков прий
шов у цех... взяти заяву про 
те, що т. Глушко хоче звіль
нитись з роботи за власним 
бажанням.

Так з кожним, хто посміє 
суперечити Артамонову. Мов
чать люди. Декому це вигід
но.

Задумав якось Левченко 
спорудити собі будинок. Сам 
начальник т. Артамонов — до 
його послуг. Потрібний був 
лісоматеріал — дав. Виник
ла потреба зробити дах — 
покрівельний матеріал випи
сав. Зробив це дуже просто. 
Обдуривши керівників трес
ту. взяв 600 листів шиферу 
нібито для потреб виробниц
тва. Частину одержав Лев
ченко, а частину — інші.

В той час, коли на авто
машину вантажили ши
фер, Артамонов розпинався 
у телефонну трубку?.

— Я людина чесна, я стою 
на варті інтересів держави, 
я, я...

Все йшло без сучка і 
задоринки (не так, як іноді 
виготовляють продукцію в 
майстернях або видають лі
соматеріал другого сорту за 
перший) і па тобі — 631.000 
карбованців збитків за рік.

Однак це Артамонова не 
збентежило. Він продовжував 
діяти. Сів у своє любиме 
крісло і сказав:

— Буде так, як моя ліва 
нога захоче.

І дійсно так стало. Ні з то
го, пі з сього, порушуючи 
штатний розпис, встановив 
посади секретаря, шофера і 
інші. Навіть бухгалтера про
вів нормувальником, а нор
мувальника економістом.

Залишимо на його совісті 
інші пеблаговидні діла, ну 
такі, скажемо, як вимага
тельство грошей у деяких 
підлеглих працівників. Зга
даймо пам’ятний день, коли 
він викликав майстра цеху 
т. Пасечника 1 запропонував 
зробити подарунок на свої 
іменини — виточити з доро- 
гокоштовпого дерева різні 
бокали. Піднявши їх на юві
лейному вечорі, Артамонов 
від радості вигукнув:

— Ось як любить мене ко
лектив...

Кажуть, що тоді хтось хо
тів висловитись, додати до 
слів начальника, що він са
мозакоханий чинуша, затис
кувач критики, грубіян, що 
він плутає де своя, а де дер
жавна кишеня. Але від слів 
утримався...

І так живе собі в дерево
обробних майстернях, як у 
власній вотчині, Олександр 
Миколайович Артамонов, тво
рить шахрайські діла і бла
годенствує. І ніхто по-справж
ньому не оцінює його по за
слузі. А жаль. Дуже жаль.

М. Бурін.

приємства державне майно.
Я к повідомив редакцію 

прокурор тов. Тюрин, факти, 
наведені в листі, стверди
лись. Костиря і Мелашенко 
заарештовані і притягаються 
до судової відповідальності.
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Листи до редакції
Весело проводимо канікули

В школах закінчилась тре
тя чверть навчального ро
ку. Почались весняні кані
кули.

Весело і цікаво організо
вано дозвілля учнів серед
ньої школи № 2. Тут працю
ють фізкультурні секції, зо
крема, гімнастів, баскетбо
лістів, стрільців та інші.

На час весняних канікул 
низовий фізкультурний ко
лектив школи запланував 
проведення різних спортив
них змагань.

В перший день відбулися 
змагання по баскетболу між 
учнями восьмих класів. Пер

Літературна конференція в школі
З ініціативи комсомольсь

кої організації в середній 
школі № 13 часто влашто
вуються літературні конфе
ренції та вікторини.

Цікаво пройшла літератур
на конференція за романом 
Л. Толстого «Бонна и мир», 
в якій взяли участь учні де
в’ятих класів.

Після вступного слова ви
кладача російської мови та 
літератури т. Дівеля учні

Навести порядок 
у Протопопівській лікарні

Багато громадян, яким до
водилось побувати у Прото- 
попівській лікарні, скаржать
ся на незадовільне обслужу
вання хворих.

Дійсно в роботі лікарні є 
багато недоліків. Обмаль грі
лок, часто відсутні найнеоб- 
хідніші медикаменти тощо.

Такий стан створився то
му, що тут уже довгий час 
немає завідуючого лікарнею, 
відсутні досвідчені спеціаліс
ти. Тимчасово виконує обо
в’язки завідуючого фельд
шер т. Карагач, який не 
взмозі налагодити належне

свої зусилля в боротьбі проти

шість здобув 8 «д» клас.
Велика увага приділяєть

ся гімнастиці. Інструктори 
тт. Куштейко і Савельєв ре
гулярно проводять заняття 
Учні добре підготувались до 
змагань по гімнастиці, які 
відбудуться 29 березня.

Після весняних канікул 
ми, учні, з новими силами 
візьмемось за навчання, щоб 
успішно закінчити четверту 
чверть і здати екзамени з 
оцінками «5» і «4».

В. Пискуровський, А. 
Коровкин, М. Козлов — 
учні 8 «д» класу се
редньої школи № 2

, розповіли про життя та твор- 
і чість російського письменни

ка, охарактеризували героїв 
і роману.
! Вдало підготували свої ре

ферати учні Кузьмівн, Чер- 
нега, Біла та інші.

Після конференції була 
проведена літературна вікто
рина.

М. Лашкул, 
вчитель середньої шко

ли № 13.

медичне обслужування тру
дящих.

Приміщення лікарні не 
відповідає призначенню. Про
те будівництво нового примі
щення припинено, хоч всі 
будівельні матеріали є.

Завідуюча районним відді
лом охорони здоров’я т. Чер- 
няк повинна приділити увагу 
Протопопівській лікарні, 
зміцнити її досвідченими 
кадрами медичних працівни
ків і подбати про прискорен
ня будівництва нового примі
щення лікарні.

Я. Кравченко, 
житель с. Користівки.
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АМЕРИКАНСЬКІ БЛИЗНЯТА

ЗАХІДНОНІМЕЦЬКИЙ ЛІ СИН МАН І КОРЕЙСЬКИЙ АДЕНАУЕР

В цьому щось більше, ніж 
випадкова гра природи: разю
че схожі не тільки обличчя, 
мертвенно холодні погляди і 
навіть галстуки обох зрадників 
свого народу, але і їх мерзен
на роль у світовій політиці. 
Обидва одружені з американка
ми, обидва продають свою бать
ківщину імперіалістам Сполу
чених Штатів, обидва управ
ляють лише з допомогою амери
канських штиків, обидва пере
живають ночами кошмарні ви
діння майбутньої кари. Різниця 
лише в тому, що один уже втя
гнув свою батьківщину у вій
ну, в той час як другий гаряч
ково готує таку війну під коман
дою генерала-чуми Ріджуея.

Але Аденауеру не вдасться 
зробити цей мерзенний злочин, 
якщо німецький народ подвоїть 

загального договору, за новий

Удосконалюють 
методи роботи 
Активно працюють раціо

налізатори і винахідники 
теплової електростанції. В 
цьому році вже здійснено сім 
цінних раціоналізаторських 
пропозицій, які спрямовані 
на поліпшення роботи агрега
тів та підвищення продуктив
ності енергетиків.

Невпинно удосконалюють 
методи роботи новатори: ро
бітник паливно - транспорт
ного цеху т. Бушевий, брига
дир слюсарів котельного це
ху т. Шевченко, начальник 
ремонтно - будівельного це
ху т. Ігиатенко.

Г. Хороленко, 
майстер теплоелектростан- 

_______ Ції.

Не дбають 
про побутові умови
Не дбає за побутові умо

ви робітників дирекція це
гельного заводу № 1. Ще 
влітку в кімнатах гуртожит
ку обвалилась стбля, але й 
до цього часу вона не відре
монтована. Бракує тут бач
ків для питтєвої води. В кім
натах брудно, кухня завжди 
на замку.

У вільний від роботи час 
робітникам нема де культур
но розважитись. Червоний 
куток, що є при гуртожитку, 
не працює.

К. Зайцев.

Зливний пункт 
не обладнано 
Приміщення зливного пун

кту маслозаводу, який розмі
щений в селищі Октябрсько- 
му, надзвичайно в поганому 
стані тому завідуюча пунк
том молоко від громадян 
приймає в себе дома в анти
санітарних умовах.

Про ці неподобства відомо 
директору маслозаводу т. Іва
нову, але дійових заходів до 
обладнання зливного пункту 
він не вживає.

В. Сергієико, 
голова селищної Ради.

уряд національного об'єднання.

Угорщина. Уйпешт—одне з передмість угорської столиці 
Будапешта. Після включення його в межі міста у ньому збудо
вано багато житлових і адміністративних споруд, розбиті нові 
парки. Зручне сполучення зв'язало Уйпешт з центром столиці.

На знімку: будинок нового державного університету в 
Уйпешті. Прескліше ТАРС.,_ ф

До радянсько-угорських 
торговельних відносин

В результаті переговорів 
між Міністерством внутріш
ньої і зовнішньої торгівлі 
СРСР і Угорською торговель
ною делегацією, що протіка
ли в атмосфері дружнього 
взаєморозуміння, 24 березня 
цього року підписано Прото
кол про взаємні поставки 
товарів між Союзом РСР і 
Угорською Народною Рес
публікою на 1953 рік.

Радянський Союз постав
лятиме Угорській Народній 
Республіці устаткування для—• —

Страйковий рух у країнах капіталу
За останній тиждень в Японії 

ще більше посилився страйковий 
рух. Слідом за страйком робітни
ків найбільшої вагонобудівної 
компанії шестиденний страйк ого
лосили 90 тисяч залізничних ван
тажників. Страйкарі виступають 
проти реакційного законопроекту 
про заборону страйку робітників 
вугільної та енергетичної промис-

ПРОТИ БОННСЬКОГО ВОЄННОГО ЗГОВОРУ!
Німецький народ рішуче про

тестує проти ратифікації бунде
стагом боннського і паризького 
воєнних договорів.

22 березня понад 3.000 жителів 
Західного Берліна зібрались на 
мітинг, щоб виразити протест про
ти антинаціональної політики Аде- 
науера. В прийнятій резолюції 
вони рішуче відкинули воєнні до
говори, які боннська кліка нама

Агресори застосовують
Як повідомляє кореспондент 

агентства „ Ассошіейтед Пресе з 
острова Йончходо. американське 
командування табору військовопо
лонених оголосило, що в четвер, 

Заступник редактора С. МІРКОТАН.

У продовольчих магазинах 
Олександрійського міськзмішторгу 

є в продажі цукор, крупи різні, конди- , 
терські вироби, лимони, котлети „Київські", 
вина шампанські, коньяки та інші продоволь
чі товари і напої.

Зручно придбати котлету „Київську" та швид
ко підготувати її для споживання.

Громадяни! купуйте товари в магазинах Олек
сандрійського міськзмішторгу.

Дирекція.

металургійної, гірничодобув
ної і для інших галузей про
мисловості, бавовну, залізну 
руду, кокс, сільськогосподар
ські машини та інші товари, 
яких потребує Угорщина.

Угорщина поставлятиме в 
СРСР морські і річкові суд
на, підйомно - транспортне 
устаткування і деякі види 
промислового устаткування, 
локомобілі, паровози, товари 
широкого споживання ін
ші товари.

(РАТАУ).

[ ловості і вимагають збільшення 
заробітної плати.

Як повідомляє індійська преса, 
І 85 тисяч учителів початкових і 

середніх шкіл штату Уттар Пра- 
■ деш (Індія) оголосили страйк, ви

магаючи підвищення заробітної 
плати і поліпшення життєвих 
умов.

(ТАРС).

гається нав'язати німецькому на
родові всупереч його волі.

Повідомлення про мітинги і збо
ри протесту проти ратифікації 
боннського і паризького догово
рів надходять з багатьох інших 
міст Західної Німеччини, а також 
Німецької Демократичної Респуб
ліки. 100-тисячний мітинг жите
лів міста Хемніц пройшов під ло
зунгом боротьби за скасування 
воєнних договорів.

у Кореї отруйні гази
19 березня, охорона застосувала 
сльозоточивий газ і хлорпікрин 
проти 4 тисяч корейських військо
вополонених.

(ТАРС).

Знімки і текст з німецького демократичного щотижневика „Нейє берлінер іллюстрірте".

БК—00638. Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60. Зам. № 38. Т. 5.000.

Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління в справах поліграфічної промисловості, видавництв і книжкової торгівлі, м. Олександрія, вул, Шевченка, 71.
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Трудящі Радянського Союзу бачать 
і знають, що наша могутня Батьківщина 
іде до нових успіхів. У нас є все необ
хідне для побудови повного комуністич
ного суспільства.

Г. ЛІ. Маленков.

Весняній сівбі—стислі строки 
і високу якість

Прийшла весна — найвід
повідальніша пора сільсько
господарського року. Тепер, 
як говорить народне прислі
в’я, день — рік годує. Тому 
жрдної хвилини не можна 
бритись з розгортанням вес
няно - польових робіт.

В гарячі весняні дні вирі
шується битва колгоспного 
селянства за високий уро
жай, за виконання головного 
завдання у галузі сільського 
господарства — підвищення 
врожайності всіх сільськогос
подарських культур.

Висока технічна оснаще
ність, укрупнення дрібних 
колгоспів, ріст досвідчених 
кадрів створили всі умови 
для успішного вирішення по
ставлених завдань. Зараз го
ловне в боротьбі за високий 
Трбїкай — своєчасно закри
ти пологу в грунті, зразково 
провести передпосівний обро
біток, в стислі строки, на 
високому рівні завершити 
е’збу всіх ярих культур.

Па виконання цих важли
вих робіт нині спрямовані си
ли колгоспників і механізато
рів району. Хлібороби арті
лі імені 18 партконференції, 
не чекаючи достигання вели
ких масивів, вибірково розпо
чали польові роботи. Лише 
за перші два дні тут виорали 
кілька гектарів ріллі, заборо
нували 21 гектар зябу і по
сіяли перші 5 гектарів трав. 
Польові роботи розпочали й 
механізатори тракторної 
бригади Тіта Крючкова, які 
обслуговують цей колгосп.

Дружно зустріли весну 
хлібороби бандурівського 
колгоспу імені Сталіна. Во
ни піднімають веснооранку, 
закривають вологу, розпоча
ли сівбу. їх велика організо
ваність і рішучість вибороти 
високий урожай — найкра
ща відповідь на заклик Цен
трального Комітету КПРС і 
Радянського уряду.

Мине день-два, і повсюд
но розгорнеться масова сів
ба. На жаль, не всі господар
ства повністю готові вийти в 
поле.

Відомо, що без наявності 
висококондиційного насіння 
не можна серйозно думати

В роботу включаються трактори
Хлібороби артілі імені 18 

партконференції розширюють 
фронт весняно - польових ро
біт. Разом з проведенням 
оранки і закриття вологи тут 
розпочали передпосівну куль
тивацію і посів однорічних 
трав. За перші два дні в кол
госпі зорано кілька гектарів 
ріллі, закрито вологу на 21 
гектарі зябу і посіяно 5 гек
тарів трав.

Багато трудівників артілі 
з перших днів набрали висо

про високий урожай. Між тим 
в районі є колгоспи, де по
сівний матеріал досі не дове
дений до кондицій. Це, зокре
ма, стосується артілей імені 
Щорса, імені Будьонного та 
деяких інших.

Треба негайно ліквідувати 
всі недоробленості в підго
товці до весни і дружно роз
гортати польові роботи.

Велика відповідальність 
покладається на МТС. Від їх 
злагодженої роботи набагато 
залежить вчасне і якісне про
ведення всіх основних робіт. 
Обов’язок дирекцій МТС — 
створити необхідні умови, для 
безперебійної роботи тракто
рів, Обов’язковим заходом 
зростання продуктивності ма
шин є двозмінна робота трак
торного парку. Ось чому 
важливо, щоб всі бригади бу- І 
ли укомплектовані тракто
ристами для двозмінної робо
ти, обліковцями, причіплюва
чами, возіями води і іи.

Працівники сільського гос
подарства району! Перед ва
ми стоять важливі завдання. 
Докладайте всіх сил, щоб 
провести польові роботи в 
найкращі строки на високо
му рівні агротехніки, невтом
но боріться за повне, вико
ристання машинно - трактор
ного парку, добивайтесь вико
нання й перевиконання що
денних норм виробітку і всіх 
завдань весняно - польових 
робіт, множте ряди стаханов- 
ців колгоспного виробництва.

Партійні організації по
винні всемірно ширити соці
алістичне змагання на сівбі, 
роз’яснювати хліборобам іс
торичні рішення XIX з’їзду 
Комуністичної партії і гені
альну працю товариша 
Сталіна «Економічні пробле
ми соціалізму в СРСР», роз
гортати критику недоліків, 
вести рішучу боротьбу з бра
коробами і порушниками тру
дової дисципліни. Обов’язок 
кожного комуніста палким 
словом і особистим прикла
дом запалювати хліборобів 
на боротьбу за успішне за
вершення весняно - польових 
робіт, за першість у соціаліс
тичному змаганні з хліборо
бами Онуфріївського району.

ких темпів робіт. На оранці 
відзначається Яків Юничен- 
ко, який виконує завдання на 
140 процентів.

У польові роботи включаю
ться механізатори тракторної 
бригади Тіта Крючкова. 
Трактористи тт. Іванов і Мі- 
щенко за кілька годин робо
ти закрили вологу на 15 гек
тарах. Фронт робіт з кож
ним днем шириться.

С. Шулежко,

У Комітеті по міжнародних Сталінських преміях 
„За зміцнення миру між народами“

Вручення міжнародної Сталінської премії 
французькому громадському діячеві Ів Фаржу

25 березня відбулося вру
чення міжнародної Сталінсь
кої премії «За зміцнення ми
ру між народами» видатному 
борцеві за мир, французько
му громадському діячеві Ів 
Фаржу.

У Свердловському залі 
Кремля, де відбувалося вру
чення, були присутні чис
ленні представники радянсь
кої громадськості — члени 
Радянського комітету захис
ту миру та інших громадсь
ких організацій. Серед при
сутніх — визначні діячі ра
дянської науки і мистецтва, 
передовики підприємств Мос
кви.

Присутні тепло зустріли 
появу в залі лауреата між

Указ Президії Верховної Ради СРСР

ПРО АМНІСТІЮ
В результаті зміцнення радянського су

спільного і державного ладу, підвищення 
добробуту і культурного рівня населення, 
зростання свідомості громадян, їх чесного 
ставлення до виконання свого громадсько
го обов’язку зміцнилися законність 1 соці
алістичний правопорядок, а також значно 
скоротилася злочинність у країні.

Президія Верховної Ради СРСР вважає, 
що в цих умовах не викликається необхід
ністю дальше тримання в місцях ув’язнен
ня осіб, які зробили злочини, що не явля
ють великої небезпеки для держави, і сво
їм сумлінним ставленням до праці дове
ли, що вони можуть повернутися до чес
ного трудового життя і стати корисними 
членами суспільства.

Президія Верховної Ради СРСР поста
новляє:

1. Звільнити з місць ув’язнення і від 
інших мір покарання, ие зв’язаних з 
позбавленням волі, осіб, засуджених на | 
строк до 5 років включно.

2. Звільнити з місць ув’язнення засуд
жених, незалежно від строку покарання, 
за службові і господарські злочини, а та
кож за військові злочини, передбачені і 
ст. ст. 193-4 п. «а», 193-7, 193-8,
193-10, 193-10 «а». 193-14, 193-15,
193-16 і 193-17 п. «а» Карного Кодексу 
РРФСР і відповідними статтями карних 
кодексів інших союзних республік.

3. Звільнити з місць ув’язнення, неза
лежно від строку покарання, засуджених: 
жінок, які мають дітей віком до 10 років, 
і вагітних жінок; неповнолітніх віком до 
18 років; чоловіків старших 55 років і жі
нок старших 50 років, а також засудже
них, хворих на тяжку невиліковну неду
гу.

4. Скоротити наполовину строк пока
рання засудженим до позбавлення волі на 
строк понад 5 років.

5. Припинити провадженням всі слід
чі справи і справи, не розглянуті судами,

про вчинені до видання цього Указу злочи
ни:

а) за які в законі передбачено покаран
ня у вигляді позбавлення волі на строк до" 
п’яти років або інші міри покарання, не 
зв’язані з триманням у місцях ув’язнення;

б) службові, господарські і військові 
злочини, перелічені в статті 2 цього Указу;

в) вчинені особами, вказаними в статті 
З цього Указу.

По інших справах про злочини, вчинені 
до видання цього Указу, за які в законі 
передбачено позбавлення волі на строк 
понад 5 років, суд, якщо визнає необхід
ним вибрати міру покарання у вигляді по
збавлення волі не вище 5 років, звільняє 
підсудного від покарання, якщо ж суд виз
нає необхідним вибрати міру покарання 
у вигляді позбавлення волі на строк понад 
5 років, — скорочує строк покарання 
наполовину.

6. Зняти судимість і пораження у ви
борчих правах з громадян, які раніше су
дились і відбули покарання або достроко
во звільнені від покарання на підставі 
цього Указу.

7. Не застосовувати амністії до осіб, 
засуджених на строк більше 5 років за 
контрреволюційні злочини, великі крадіж
ки соціалістичної власності, бандитизм і 
навмисне вбивство.

8. Визнати необхідним переглянути 
карне законодавство СРСР і союзних рес
публік, маючи на увазі замінити карну 
відповідальність за деякі службові, госпо
дарські, побутові та інші менш небезпеч
ні злочини заходами адміністративного і 
дисциплінарного порядку, а також пом’як
шити карну відповідальність за окремі 
злочини.

Доручити Міністерству юстиції СРСР 
у місячний строк розробити відповідні про
позиції і внести їх на розгляд Ради Мініс
трів Союзу РСР для подання в Президію 
Верховної Ради СРСР.

Голова Президії Верховної Ради СРСР К. ВОРОШИЛОВ.

Секретар Президії Верховної Ради СРСР М. ПЄГОВ.
Москва, Кремль. 27 березня 1953 р.

народної Сталінської премії 
Ів Фаржа, голови Комітету 
по міжнародних Сталінських 
преміях акадедйка Д. В. Ско- 
бельцина, членів Комітету 
О. О. Фадєєва і І. Г. Ерен- 
бурга, голови Радянського 
комітету захисту миру М. С. 
Тихонова. В залі довго луна
ють оплески на честь видат
ного патріота Франції, ак
тивного борця за справу миру 
Ів Фаржа, на честь дружби 
між радянським і французь
ким народами.

Академік Скобельцин ви
голошує коротку вступну 
промову і під бурхливі оп
лески присутніх вручає Ів 
Фаржу почесні знаки лауре
ата міжнародної Сталінської 
премії — золоту медаль із 

зображенням її. В. Сталіна 
і диплом.

Лауреата вітали від імені 
радянських громадських ор
ганізацій заступник голови 
Радянського комітету захис
ту миру кінорежисер С. А. 
Герасимов, письменник В. М. 
Кожевніков, член Президії 
Антифашистського комітету 
радянських жінок, доктор 
медичних наук 3. О. Лебєдє- 
ва, заст. відповідального се
кретаря Антифашистського 
комітету радянської молоді 
В. В. Іванова.

Потім з промовою - відпо
віддю, вислуханою з великою 
увагою, виступив лауреат 
міжнародної Сталінської пре
мії Ів Фарж.

(ТАРС).
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Й. В. Сталін—великий організатор 
перемог соціалізму в СРСР

Огляд стінгазет

Бойовий помічник парторганізації
Сталін... Великий Сталін! 

З почуттям найглибшої лю
бові 1 вдячності вимовляють 
це ім'я трудящі Радянського 
Союзу і країн народної демо
кратії. Ім'я Сталіна запалює 
трудящих капіталістичних 
країн, пригноблені народи ко
лоніальних і залежних країн 
на справедливу боротьбу про
ти імперіалізму, за мир і на
ціональну незалежність, за 
демократію і соціалізм.

Більш як піввіку служив 
справі боротьби за щастя 
трудящих товариш Сталін — 
вірний соратник і геніальний 
продовжувач безсмертної 
справи Леніна, натхненник і 
організатор будівництва со
ціалізму в нашій країні.

Разом з Леніним товариш 
Сталін створив могутню пар
тію комуністів, виховав і за
гартував її; разом з Леніним 
товариш Сталін був натхнен
ником і вождем Великої 
Жовтневої соціалістичної ре
волюції, засновником пер
шої в світі соціалістичної 
держави.

Найбільшою історичною 
заслугою И. В. Сталіна пе
ред народами нашої країни і 
перед усім людством є його 
мудре керівництво, яке за
безпечило перемогу соціаліз
му в нашій країні. .

Сталін озброїв радянський 
народ твердою вірою в мож- 
-т.піс/гь побудови соціалізму 
і комунізму в нашій країні в 
умовах ворожого капіталіс
тичного оточення.

Під геніальним проводом 
товариша Сталіна наша слав
на Комуністична партія роз
громила і розвіяла в прах най

Коли хто заходить у швей
ний цех навчально-виробни
чого комбінату глухонімих, 
погляд його мимоволі зупи
няється на одному з робочих 
столів. За ним працює май
стер четвертого розряду ком
сомолка Катерина Захарчен- 
ко.

Її рухи спокійні, упевнені, 
точні; лице уважне 1 зосе
реджене, осяяне сердечною 
добротою. Успіх праці прий
шов до неї неждано - нега
дано. Катерина Захарченко 
на перших порах навіть не 
зрозуміла, що вона стала 
одною з кращих майстрів 
швейного цеху.

Як їй вдалося за порівня
но недовгий час освоїти всі 
складні процеси швейної 
справи? Катерина Захарчен
ко два роки тому поступила у 
швейний цех ученицею. Пер
ші тижні, навіть перші міся
ці навчання, Катерині було

На підприємствах, в уста
новах, колгоспах і МТС тру
дящі вивчають промови то
варишів Маленкова, Берія і 
Молотова, виголошених на 
траурному мітингу 9 берез- 

я, а також закони і постано- 
IV сесії Верховної Ради 
ізу РСР. 

лютіших ворогів радянського 
народу — троцькістів, буха- 
рінців, буржуазних націона
лістів — підняла і згуртува
ла трудящих нашої Батьків
щини на героїчну боротьбу 
за втілення в життя соціаліз
му, про який мріяли багато 
поколінь трудящих.

И. В. Сталін всесторонньо 
розробив план соціалістичної 
індустріалізації нашої краї
ни. Під його мудрим керів
ництвом партія втілила цей 
грандіозний план у життя. 
Політика індустріалізації на
шої країни виявилась в зна
менитих сталінських п'яти
річках, в розгортанні гігант
ського щодо свого розмаху 
будівництва нових фабрик і 
заводів, нових промислових 
районів 1 міст. На основі 
сталінської політики індустрі
алізації була досягнута тех
ніко - економічна незалеж
ність СРСР від капіталістич
них країн, забезпечене неу
хильне піднесення добробуту 
і культурного рівня трудя
щих нашої країни.

Розроблена И. В. Сталіним 
теорія колективізації сільсь
кого господарства і безпосе
реднє сталінське керівництво 
масовим колгоспним рухом 
забезпечили перемогу кол
госпного ладу і ліквідацію 
найчисленнішого шару бур
жуазії — куркульства. По
будувавши колгоспи, які ма
ють всі переваги сучасного . 
великого механізованого со
ціалістичного сільського гос
подарства, радянське селян
ство остаточно звільнилося 
від куркулів, спекулянтів, 

ВИХОВАНКА КОМСОМОЛУ
нелегко. Вона бачила навко
ло себе людей більш дорос
лих, більш грамотних і дос
відчених, ніж вона. їй здава
лось , що вона скоро не змо
же стати такою, як її подру
га Олександра Шафирова, 
набути вмілих, розмірених 
рухів в роботі, за якими криє
ться точна майстерність і 
глибокі знання справи. Але в 
Катерини відчувалась впер
тість. Життєва хватка і на
полегливість були природ
женими якостями її натури.

Настав час, коли Катери
на зрівнялась по майстернос
ті з Олександрою, а згодом 
і перегнала її, ставши кра
щою ученицею цеху.

Пам’ятним є 1952 рік для 
Катерини Захарченко. Вона 
закінчила навчання в ком
бінаті з добрими успіхами і 
одержала звання майстра - 
швеї четвертого розря
ду. Працюючи за цією спеці

Вивчають матеріали сесії Верховної
Агітатори колгоспу імені 

18 партконференції тт. Ума- 
пець, Тищенко, Матяш, Бай- 
даківського вуглерозрізу тт. 
Савва, Романов, Погрібняк 
і багато інших вже провели 
по 8—12 бесід. Робітники і 
колгоспники, вивчаючи ці 
матеріали, одностайно заяв- 

лихварів та інших сільських 
павуків - експлуататорів, за
жило новим, заможним і 
культурним життям.

У результаті безустанних 
трудів товариша Сталіна, за' 
розробленими ним планами, 
наша партія перетворила ра
ніше відсталу країну в мо 
гутню індустріально - кол
госпну державу, створила 
новий економічний лад, який 
не знає криз і безробіття.

П родовжуючи безсмертну 
справу Леніна, товариш 
Сталін привів радянський на
род до всесвітньоісторичш/і 
перемоги соціалізму в нашій 
країні. Товариш Сталін оз
броїв партію і весь радянсь
кий народ великою і ясною 
програмою будівництва ко
мунізму в СРСР.

Безсмертне ім'я Сталіна 
завжди житиме в серцях ра
дянського народу і трудящих 
усього світу, запалюватиме 
їх на боротьбу проти чорних 
сил імперіалізму, за мир, за 
комунізм.

Радянський народ сповне
ний безроздільного довір'я 
і пройнятий гарячою любов’ю 
до своєї рідної Комуністич
ної партії, бо він знає, що 
найвищим законом усієї ді
яльності партії є служіння 
Інтересам народу, що Цен
тральний Комітет Комуніс
тичної партії і Радянський 
уряд, які пройшли в справі 
керівництва країною велику 
школу Леніна і Сталіна, на
слідуючи заповітам Леніна і 
Сталіна, приведуть країну 
соціалізму до комунізму.

А. Бояров.

альністю, дівчина не зупиняє
ться на досягнутому, не 
замикається «секретами» 
своїх успіхів, ділиться досві
дом роботи з подругами, зо
крема навчає подругу Бойко.

Інструктор швейного цеху 
Іван Ляпін завжди дає Ка
терині найскладніші процеси 
кравецької роботи. Вона ви
шукує удосконалення і завж
ди добивається успіху. Робо
та ніколи не тяжить над нею. 
Кожний трудовий день надає 
їй нові сили і подвійну енер
гію.

— Мене виховав комсо
мол, —-каже Катя Захар
ченко. — Всім хорошим, що 
в мене є, я зобов’язана ком
сомолу.

Любов до рідної Батьків
щини, до праці допомагає Ка
терині Захарченко добива
тись трудових успіхів.

Ж. Олефіренко.

Ради СРСР
ляють про свою непохитну 
рішимість всіма силами під
тримувати внутрішню і зов
нішню політику Комуністич
ної партії і Радянського уря
ду, спрямовану на успіш
не здійснення заповітів 
безсмертного вождя і вчите
ля трудящих товариша 
Сталіна.

«Глибоко вивчати і пере
творювати в життя рішення 
XIX з'їзду партії»—під та
ким заголовком вийшов на 
шахті № 2-3 черговий номер 
стінної галети «Шахтар».

В передовій статті «Під
вищувати рівень ідеологічної 
роботи» газета рішуче ви
криває недоліки в роботі 
гуртків політичного нав
чання. Вона пише, що 
окремі комуністи, зокрема, 
тт. Кузьменко, Шило, Гоп- 
чаров. Кобель, Шеремет час
то не з’являються на полі
тичне навчання, не працю
ють над собою. Пропагандис
ти тт. Кучеренко і ІЦетніков 
слабо готуються до занять, 
не складають конспектів і то
му проводять їх на низькому 
рівні. Не організовано чи
тання доповідей і лекцій для 
трудящих, рідко демонструю
ться • кінофільми, художня 
самодіяльність занепала.

Газета звертає увагу на 
те, що XIX з’їзд партії по
ставив вимогу перед партій" 
ними організаціями покінчи
ти з недооцінкою ідеологічної 
роботи, вести рішучу бороть
бу з лібералізмом і безтур
ботністю, систематично підви
щувати ідейно-політичну під
готовку наших кадрів, поліп
шувати комуністичне вихо
вання мас.

Найголовнішим в партій-' 
ній пропаганді, підкреслює 
газета, є вивчення геніаль
ної праці товариша Сталіна 
«Економічні проблеми соціа
лізму в СРСР», його істо
ричної промови на XIX з’їз
ді партії, рішень з’їзду.

В статті «Почуття відпо
відальності перед партією» 
стінна газета, критикуючи 
окремих комуністів, які пору
шують партійну і виробничу 
дисципліну, нагадує, що за
лізна дисципліна партійних 
рядів — джерело могутності 
партії та її перемог, дисци
плінованість комуніста, його 
відданість партії перш за все

Сесія міської Ради
24 березня відбулась се

сія міської Ради депутатів 
трудящих, яка заслухала і об
говорила доповідь завідую
чого відділом міського кому
нального господарства тов. 
Кашуричева про виконання 
заходів по благоустрою міста 
і робітничих селищ за 1952 
рік та заходи на 1953 рік.

Доповідач відзначив, що 
план капітального ремонту 
житлового фонду міськради 
виконаний на 98,5 процен
та, поточного — на 114 
процентів, а по замовленнях 
населення — лише на 52 
проценти.

Кошти, асигновані в 1952 
році на благоустрій міста, 
використані не повністю.

Комунальний відділ про
вів деякі роботи по вимощу
ванню вулиць і тротуарів, 
озелененню, електроосвіт
ленню та санітарній очистці 
міста.

Однак відділ не забезпе
чив виконання намічених за
ходів по благоустрою і наве

перевіряється не па словах, 
а па ділі, що кожен комуніст 
зобов'язаний невтомно боро
тися за виконання партійних 
рішень.

В невеликих кореспонден
ціях газета вказує на недолі
ки в організації культурно- 
масової роботи, критикує ке
рівників дільниці № 1. які 
слабо розгортають соціаліс
тичне змагання серед гірни
ків, не поширюють досвіду 
кращих стахановців дільниці.

Газета вмістила замітку 
про виробничі успіхи діль
ниці № 2, якою керує
депутат Верховної Ради 
СРСР т. «Кожевников. Січне
вий план тут виконано ’на 
125 процентів, понад завдан
ня видобуто 3341 тонну ву
гілля, двомісячну виробни
чу програму завершено ще 
23 лютого.

Однак, відзначає газета, 
через несвоєчасне забезпе
чення дільниці кріпильним 
лісоматеріалом темпи роботи 
її останнім часом трохи зни
зились. Колектив лісоскладу 
проявляє неповорткість, а 
тому гірники дільниці недо
дають державі 30 — 50 тонн 
вугілля щозміни.

Всі матеріали, вміщені—^ 
газеті, мають бойовий, насту
пальний характер. Газета 
добивається дійовості своїх 
критичних матеріалів, регу- 
лящщ.веде рубрику «слідами 
наших вистутпй>>ї

Редколегія не вперше ви
пускає тематичні стінні газе
ти, які допомагають партор- 
ганізації в її діяльності. Тре
ба, однак, сказати, що газета 
не позбавлена і недоліків. 
Деякі кореспонденції вмі
щуються великого розміру, 
до участі в газеті мало залу
чаються робітники, передо
вики виробництва.

Партійне бюро повинно 
допомогти редколегії випра
вити хиби, підтримувати вис
тупи своєї газети, повсякден
но боротись за перетворен
ня в життя рішень XIX з’їз
ду партії.

денню зразкового санітарного 
порядку в місті.

Депутати міської Ради тт. 
Немикін, Сергієнко, Загос- 
кін і Шаболтас в своїх вис
тупах піддали гострій крити
ці працівників комунального 
відділу та його завідуючого 
т. Кашуричева за те, що во
ни незадовільно займались 
питанням благоустрою робіт
ничих селищ.

Депутати тт. Малоок, Ко- 
чубей, Лимар, Константинов, 
Сагайдаров та Петрушенко 
вказали на безвідповідальне 
ставлення деяких господар
ників і керівників організа
цій до виконання заходів по 
благоустрою.

Голова виконкому міської 
Ради т. Луценко відзначив, 
що заходи у 1952 році не ви
конані через те, що до спра
ви благоустрою недостатньо 
була залучена громадськість 
міста та робітничих селищ.

Сесія затвердила заходи 
по благоустрою міста та ро
бітничих селищ на 1953 рік.
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Є ТО РІПКА
Голос сердца

Перед девочкой коренений фотоеннмок:
Громила - янки взводит автомат, 
Второіі — спимает платне и ботипкн 
С детей, навек обнявших землю - мать.
Иевольно дочь от снимка отшатнулась.
Виглянув вокруг, прилинула вся ко мне...
Земля как будто Нокачнулась,
Весь мир, казалось, замер в тпіпнпе.
В моей груди все чувства вскольїхнулись, 
Виденья битв — воскресай, как во сне...
И боли ран в сердце встрепенулись,
II ввірвались наружу Грозним — «Нет!»
— Пет, нет! — тревожно повторилось, —
В главах жепьі упрек заговорнл.
Закатньїм солнцем небо обагрилось
И вспомнил я дороги на Берлин.
В суровьій час — суровей мьі па страже,
На вахте мира — вся страва стопт...
Но дочь моя всего понять не может
И вновь о том же фото говорит:
— Зачем же янки деток убивают?
— Зачем они ведут войну?
Мои слова, волнуясь, застьівают:
От всех тревог я детский ум храшо.
— Скажи еіце, я знать хотела б очоль,
— А к нам они... не смогут, не дойдут?
И ясньїе доверчивьіе очи
Могущество и веру в сердце льют.
Я встал пред ней, бьіть может. оцепь резко, 
ІГо бурю чувств от взрьіва удержал.

« Н только передвинув кресл'о,.
^Спокойпее беседу продолжал:
" —В наш дом?.. Нет, нет!

Ведь с нами вечно — Сталіні!
Он день и ночь не спал...
Он еделал все,
Чтобьі спокойпо доти ецали.

> И нот, пока над нами солнце светит, 
Кремлевских звезд ничто не затемнит. 
И будут счастливо резвиться дети, — 
Мьі жизнь свою сумеем заїцитить.

Тимофей СЕМИВОЛОС.
г. Александрия.

Й. В. СТАЛІН і О. М. ГОРЬКИЙ (1935 рік).
(До 85-річчя з дня народження О. М, Горького—28 берез
ня 1868 р. Вмер у 1936 р.).

Прескліше РЛТАУ.

Шахтарське слово
Я іду, у серці радість,
Квіти хиляться до ніг
Через те, що у змаганні
Я на шахті переміг.
Я іду, назустріч учні, 
Знай виспівують пісень,
1 лише мене побачать, 
Хором кажуть: „Добрий день!"
Через те на серці радо,

Буду згадувать я дні. 
Як парторг на партактиві 
Руку стискував мені. 
Працюватиму ще краще, 
Слово витримаю я, 
Батьківщина, щоб міцніла 
Й рідна партія моя!

Валентина Сергіенко.
Селище Октябрське.

Великий борець 
за нове життя

Великий російський письменник 
Олексій Максимович Горький всією 
своєю творчістю сприяв і сприяє, 
вихованню пової людини — будівни
ка комуністичного суспільства. У 
формуванні пової людини Горький 
бачні; величезну заслугу партії біль
шовиків. В. 1. Леніна і її. В. Сталіна. 
Він невтомно писав і говорив про 
творення нового життя в нашій краї
ні, про визволену людську енергію, 
спрямовану па будівництво найвищих 
форм суспільного життя. Великий 
письменник гаряче. ’ непримиренно 
боровся проти сил, що перешкоджа
ють народові будувати соціалізм. 
О. М. Горький вчив нещадно викри
вати мерзотність минулого, дивитися 
на життя з висоти досягнень сучас
ного, з висоти великих цілей май
бутнього.

Глибоким патріотичним почуттям 
сповнені палкі слова великого пись
менника:

«Ми виступаємо в країні, освітле
ній генієм Володимира Ілліча Леніна, 
в країні, де невтомно і чудодійно пра
цює залізна воля Иосифа Сталіна».

В цій країні, писав Горький. є ко^ 
го любити й поважати. «У нас любов 
до людини повинна виникнути — і 
виникне — в почуття подиву перед 
її творчою енергією, із взаємного по
важання людьми їх безмежної, тру
дової колективної сили, що створює 
соціалістичні форми життя, з любові 
до партії, яка є вождем трудового 
народу всієї країни і учителем про
летарів усіх країн».

ДО 85-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ О. М. ГОРЬКОГО
Громадськість міста ши

роко відзначає 85-річчя з дня 
народження великого росій
ського письменника, осново
положника радянської літера
тури Олексія Максимовича 
Горького.

На шахтах, вуглерозрізах, 
заводах, фабриках, навчаль
них закладах Олександрії

проводяться бесіди, лекції, 
приурочені знаменному юві
лею.

В будинках культури, 
клубах влаштовані виставки 
літератури і фотомонтажів. 
Цікава виставка, присвячена 
великій дружбі Олексія Мак
симовича Горького і Иосифа 
Віссаріоновича Сталіна, від

крита в міській бібліотеці. 
Багаточисленні експонати 
розповідають про Горького, 
як про невтомного борця за 
мир і демократію.

Колективи художньої са
модіяльності в ці дні висту
пають перед трудящими з 
показом драматичних творів 
великого письменника.

Михайло БУБЄННОВ

Біла береза
В роки Вітчизняної війни великий вождь і вчитель 

трудящих товариш Сталін став на чолі Збройних Сил СРСР, 
очолив боротьбу радянського народу проти найлютішого і 
підступного ворога—німецького фашизму. Геній Сталіна, 
його залізна воля привели нашу країну до перемоги.

Нижче ми друкуємо уривок з романа лауреата 
Сталінської премії Михайла Бубеннова „Біла береза", в яко
му показується, як найвидатніший полководець усіх часів 
і народів Генералісимус Сталін організовував перемогу.

...Над вечір Сталін був па пе
редньому краї нашої оборони— 
на високому лісистому узгір'ї біля 
Волоколамського шосе.

Третій день тут стояла тиша. 
Над узгір'ям кружляли дуже лег
кі, як насіння кульбаби, сніжин
ки; хоч і було дуже тихо, вони 
кружляли без кінця, довго не зна
ходячи собі місця на землі.

Сталін і генерали, що супрово
дили його, невеликою групою вий
шли до західного узлісся, звідки, в 
просвіти між засніженими кущами 
вільшпяка. неозброєним оком мож
на було оглянути великий простір.

—Отже, це село Леніно?—спи
тав Сталін і простиг руку в шер
стяній рукавиці вперед, випад
ково зачепив гілку вільхи і стру
сив з неї сухий сніжок.—Леніно... 
—повторив він задумливо, дістав
ши ствердну відповідь, і раптом 
повернувся до генералів,—До ре

чі, як це село називалося раніш? 
Двоє генералів, які стояли по

руч, одночасно і зовсім несвідомо 
глянули на свої карти, але село, 
перед яким вони стояли зараз, 
природно, мало на них тільки од
ну назву, присвоєну йому багато 
років тому. На обличчях генера
лів, хоч вони й були зовсім не
схожі, з'явився цілком однаковий 
чіткий вираз досади за свою не
обізнаність. Теж одночасно гене
рали глянули на Бородіна, споді
ваючись, що він виручить їх, але 
командир дивізії, що внутрішньо 
вже підготувався зустріти їх за
питливі погляди, лише повів ле
генько вусами і глянув, у свою 
чергу, па Озерова... Але й Озеров 
не знав старої назви села. Вва
жаючи це простимим для всіх, 
але зовсім непростимим для себе, 
особливо, звичайно, тому, що 
стоїть з полком перед Леніно вже 

кілька днів, гвардії майор Озерзв 
вмигь почервонів і, шукаючи до
помоги, став озиратись на солда
тів, що стояли поряд...

—Здається, ніхто не знає?—спи
тав Сталін.

В цю мить гвардії сержант 
Андрій Лопухов, який стояв у 
групі солдатів, немов від внутріш
нього поштовху виструнчився на 
місці, ще вище піднявши на гру
дях автомат.

Сталін вмить помітив цей рух 
Андрія і затримав на ньому спо
кійний, вивчаючий погляд. В тем
них, сяючих очах високої моло
дої людини в маскхалаті, з обвіт
реним, але красивим російським, 
дуже щасливим обличчям він по
бачив сміливу готовність щось 
сказати.

—Ви знаєте, так?—спитав Сталін 
Лопухова.

Андрій ступив на крок вперед.
—Так точно, товаришу Верхов

ний Головнокомандуючий!
—Як же називалося це село 

раніш?
—Товаришу Верховний Голов

нокомандуючий, це село раніше 
називалося Лупихою,—чітко, роз
дільно відповів Андрій, радіючи в 
цю хвилину лише з того, що від
повідає без запинки.

Сталін теж зробив крок до Ан
дрія.

—Ви з Леніно, товаришу Ло
пухов?

—Ні, товаришу Сталін!
—Звідки ж ви знаєте стару 

назву?

—Зустрічав одного бійця з ту
тешніх місць, товаришу Сталін! 
Розговорились, я й поцікавився, 
як це село називалося раніше.

—А чому ви поцікавилися?
—На всякий випадок, товаришу 
Сталін!

Сталін ледве помітно посміх
нувся.

—Виходить, не дарма так зро
били,—сказав він повільно і за
думливо.—Так, наші воїни повин
ні завжди і все знати. На всякий 
випадок. Значить, колишня Лупи- 
ха?—продовжував він, звертаю
чись уже до всіх,—Теж підхожа 
назва...—Кивнувши на захід, він 
злегка підвищив голос.—Ось тут 
і треба лупити німецьких загарб
ників, нещадно лупити за те, що 
вони насмілилися підняти свої 
брудні руки на країну Леніна!

Сталін взявся було за бінокль, 
що висів у нього на грудях, але 
тут же знову звернувся до сол
датів.

—Нічого й казати, їм уже доб
ре дісталося тут,—сказав він, див
лячись на Андрія, який дуже спо
добався йому і своєю молодістю 
і доброю військовою виправкою. 
—Але я думаю, що їх треба биги 
ще міцніше, ще нещадніше. Ціка
во знати, які міркування щодо 
цього у вас, товариші гвардійці?

Андрій став у положення „струн
ко*.

—Товаришу Верховний Головно
командуючий,—промовив він чіт
ко й сміливо,—всі гвардійці мір

кують так, що час дати цьому 
звір'ю від воріт поворіт! Ми че
каємо тільки наказу!

— Правильно міркуєте, товариші 
гвардійці, дуже правильно!—ска
зав Сталін серйозно,—Так, час гна
ти цих озвірілих загарбників геть 

І з нашої землі! Другий наступ ні
мецько-фашистських військ на Мо
скву, як і перший, вже провалив
ся. План оточення і взяття Мос
кви лопнув, як мильний пузир. 
Це ясно і нам і німецьким загарб
никам... Саме тому Гітлер і по
їхав із Східного фронту. Вирішив 
для своїх прогулок далі вибрати 
заулок. Втік. Злякався. Але йому 
Не втекти від кари. Він за все 
відповість!

Знову беручись за бінокль, 
Сталін раптом сказав:

—Завірюха буде.
Всі швидко оглянулись і нема

ло здивувалися з того, що стало
ся в природі за останні хвилини, 
поки вони слухали Сталіна. Небо 
помутнішало, ліси обгорнулися 
серпанком, сніжинки закружляли 
особливо швидко і тривожно, з 
полів потягло холодом... 1 всі з 
мимовільним дрожем відчули: так, 
ще небагато, ще трохи, і над 
усією підмосковною землею враз 
встане до неба і зашумить, засви
ще на весь світ невтримна, мо- 

і гутня російська завірюха...
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ЛИСТИ ДО РЕ Д А К ЦІ ї В країнах народної демократії
Оживити роботу лекторію

Завідуючим сільським лек
торієм Лікарівської сільради 
затверджено директора се
редньої школи т. Радченка. 
Але т. Радченко несумлінно 
ставиться до дорученої спра
ви. Посилаючись на переван
таженість, роботу лекторію 
він пустив па самоплив 
і планує її від випадку 
до випадку. Зміст лекцій не 
обговорюється і не схвалює
ться па засіданнях лекторію. 
1 тому не випадково, що за 
останні три місяці минулого 
року і перший квартал цього 
року для трудящих Лікарів- 
ки прочитано всього 2 лекції.

Тов. Радченко не зважає 
на те, що культурні запити

Недбалий
Керуючий будинками 13 

кварталу селища Димнтрове 
Григораш не дбає про збе
реження жител. Не вимагає 
він від жильців бережливого 
ставлення до житлового фон
ду і побутових приміщень. 
В антисанітарному стані і

Замовлення кладуть в довгий ящик
Ще в минулому році . я 

замовив у магазині № 2 Кос- 
тяптинівського споживчого 
товариства деякі господарсь
кі речі для Занфирівського 
медпункту. Зокрема, просив 
кооператорів привезти ночви 
для родильного відділення.

Заяву мою прийняли, але 
згодом змінився продавець

Короткі
Зважаючи на побажання 

трудящих, адміністрація місь
кої бані вже не раз зверта
лася до змішторгу з просьбою 
організувати при бані буфет. 
Але керівники змішторгу до
сі не спромоглися задоволь
нити вимогу трудящих.

К. Бичок,
житель м. Олександрії.

-.■< >,'с

Продавець хлібного мага
зину № 13 в селищі Ок- 
тябрському Віра Патерило 
порушує правила радянської 
торгівлі — обважує покупців 
та грубо поводиться з ними. 
Про зловживання Патерило 
знає завідуючий магазином 
Рибалко, але він не вживає 
ніяких заходів до грубіянки.

М. Куценко.

Нові постановки в театрах України
КИЇВ. Колектив російсь

кого драматичного театру іме
ні Лесі Українки показав но
вий спектакль «На бойком 
месте» О. М. Островського.

Спектакль тепло зустріну
тий глядачами.

ХАРКІВ. У театрі опери 
та балету ім. М. В. Лисен- 
ка відбувся перший спек
такль балету «Червоний 
мак» Р. Глієра. У провідних 
ролях виступили молоді ар
тисти театру.

колгоспників з кожним днем 
зростають. Вони бажають по
слухати змістовні лекції з 
рішень XIX з’їзду Комуніс
тичної партії, про героїчні 
будні трудящих нашої Бать
ківщини, про міжнародні по
дії.

Зараз колгоспники всту
пають у відповідальну пору 

, року — проведення весня
но-польових робіт. Лектори 
повинні виступати перед кол
госпниками в полі, мобілізу
вати їх на нові трудові пере
моги на славу своєї Вітчиз
ни.

І. Горевий, 
колгоспник артілі імені 

Будьонного.

Григораш
подвір’я. Ящики для сміття 
переповнені.

Міськсанінспекції треба 
заглянути в цей двір і зобо
в’язати неохайного керуючо
го будинками очистити под
вір’я до настання теплих 
весняних днів. Г. Бояр, 

житель с. Димнтрове.

магазину, а з ним зникла і 
моя заява. Своє замовлення 
я подав вдруге голові прав
ління т. Бабенку, який теж 
і досі не спромігся його вико
нати.

І. Воробйов, 
завідуючий Заифирівсь- 

ким медпунктом.

сигнали
І Жителі вулиці Островсь- 

кого вже не раз звертались 
до начальника міської елек
тропідстанції т. Діковського 
налагодити електролінію, але 
до запитів трудящих він за
лишається глухим.

Я. Сапожніков.

•х-

На шахті № 2-3 працює 
буфет. Але він не задоволь
няє запитів гірників. Примі
щення буфету тісне, гарячих 
страв тут обмаль. Шахтарі 
зверталися до відділу робіт
ничого постачання з прось
бою розширити буфет, але 
працівники відділу не звер- 

I тають уваги на вимогу гірни- 
! ків.

В. Вовченко.

СТАЛІНО. Сталінський 
обласний драматичний театр 
імені Артема поставив новий 
спектакль — п’єсу Я. Гайа
на «Любов на світанку». 
П’єса розповідає про зміц
нення колгоспного ладу у 
Прикарпатті, про боротьбу з 
ворогами народу, кличе до 
пильності.

ДНІПРОПЕТРОВСЬК. Те
атр російської драми імені 
Горького показав вперше 
п’єсу «Порт-Артур» О. Сте- 
панова та І. Попова.

Забута вулиця
; Вулицю Ворошилова пе

ретинає провалля. З кожним 
роком воно збільшується. 
Скоро цією вулицею не мож-

[ па буде ні проїхати, ні прой- 
І ти.

Громадяни, які прожива
ють тут, вже не раз зверта- 

1 лись до міськкомунгоспу, 
щоб на вулиці навели поря
док, але їх просьби лиши
лись без наслідків.

Замість того, щоб лікві
дувати провалля, сюди при
возять і звалюють трупи тва
рин, всякі нечистоти.

Дивно, чому працівники 
міськсанінспекції байдуже 
ставляться до цього і не дба
ють про наведення санітарно
го порядку в місті?

Н. Бульба, 
житель м. Олександрії.

СЛІДАМИ
НЕРПУБЛІКОВА НИХ

ЛИСТІВ
До редакції газети «Сталін

ський прапор» надійшов 
лист, в якому писалось про 
те, що завідуючий господар
ством Олександрійського ди
тячого будинку Котляров 
безвідповідально ставиться 
до своїх обов’язків та зло
вживає службовим положен
ням.

Як повідомив редакцію 
міський прокурор ’Г. Тюрин, 
факти, наведені в листі,

І ствердились.
За безвідповідальне став- 

| ленпя до своїх обов’язків і 
і зловживання службовим ста

ном Котлярова з роботи зня
то.

*
« *

До редакції «Сталінський 
прапор» надійшло кілька 
листів від колгоспників Кос- 
тянтинівської сільради, в 
яких вони скаржились на те, 
що продавець магазину Гресь 
порушує правила радянської 
торгівлі, грубо поводиться з 
покупцями.

Як повідомив редакцію 
газети голова правління рай- 
споживспілки т. Коваленко, 
факти- грубого поводження 

І Гресь з продавцями при пе- 
: ревірці підтвердились.

Рішенням правління рай- 
і спожпвспілкп Гресь оголо

шено догану і попереджено, 
що в разі повторення подіб
них випадків, її буде знято з 
роботи.

В нинішньому сезоні те
атр здійснив постановки спек
таклів: «Любов Ярова»,
К. Трерьова, «Нові часи» 
Г, Мдівані, «Пролита чаша» 
китайського класика Ван 
Ші-фу.

На сцені театру українсь
кої драми ім. Шевченка тру
дящі міста проглянули п’єси 
— «Переддень грози» П. Ма- 
ляревського, «Любов на сві
танку» Я. Галана та інші.

(РАТАУ).

ВИДАННЯ ТВОРІВ
Видавництво політичної 

; літератури Румунії випускає 
1 великими тиражами Твори 

й. В. Сталіна.
З 1944 р. по 1953 р. було 

видано 124 назви книг і 
брошур И. В. Сталіна загаль
ним тиражем 7 мільйонів 
414 тисяч 361 примірник, з 
яких 743 тисячі примірників 
— мовами національних мен
шостей. 13 томів Творів 
И. В. Сталіна вийшло в світ

ТРУДЯЩІ КИТАЮ ШАНУЮТЬ ПАМ’ЯТЬ 
ТОВАРИША И. В. СТАЛІНА

Газета «Суйюапьжібао» 
повідомляє про величезний 
Інтерес населення Суйюані і 
Внутрішньої Монголії до 
праць товариша й. В. 
Сталіна. Скрізь організую
ться гуртки для вивчення 
праць й. В. Сталіна, для 
вивчення досвіду будівниц
тва Радянської держави.Тіль
ки в двох відділеннях книж
кового магазину агентства

НА ЧЕСТЬ ВСЕСВІТНЬОГО ТИЖНЯ МОЛОДІ
У Тірані відбувся мітинг 

молоді, присвячений всесвіт
ньому тижневі молоді. Учас
ники мітингу вшанували світ
лу пам’ять й. В. Сталіна 
хвилиною мовчання.

ІІа мітингу виступив член 
бюро ЦК Спілки трудової 
молоді Албанії Леліо Сіпай. 
Присутні надіслали вітальну 
телеграму Всесвітній федера-

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Завод сільськогосподарсь
кого машинобудування імені 
Г. Димитрова в місті Русе є 
одним з найбільших підпри
ємств у Болгарії. За кілька 
останніх років колектив за
воду освоїв виробництво 34 
видів різних сільськогоспо
дарських машин. Поряд з 
молотарками, сівалками і 
плугами завод виробляє ма-

НОВОЮ ТЕХНІКОЮ

Олександрійський магазин 
„СОРТНАСІННЬООВОЧ“

продає сортове насіння овочевих, баштанних 
культур та кормових корнеплодів.

Колгоспи, колгоспники, робітники і службовці, купуй
те сортове насіння!

Сортове насіння запорука високого і сталого врожаю.
Сійте насіння сортів, районованих для нашої області. 

Гарантуємо високу схожість та якість відпускаємого на
сіння.

„Сортнасінньоовоч".

Заново організована в Олександрії 
артіль „П’ЯТА П'ЯТИРІЧКА" має майстерні:
вулканізації автокамер і покришок, ремонту шорних 

виробів, зарядки і ремонту акумуляторів, ремонту друкар
ських машин, арифмометрів, музичних інструментів.

Артіль приймає від населення утильсировину різних 
видів.

Контора артілі міститься на Площі революції.
ПРАВЛІННЯ.

Народний суд Олександрійського району розглядатиме справу 
громадянина Киценка Анатолія Григоровича, що проживає в с. Воро- 
шнловці, про розторгпення шлюбу з громадянкою Киценко Іриною 
Андріївною, яка проживає в с. Христофорівці, Знам'янського району.

И. В. СТАЛІНА В РУМУНІЇ 
загальним тиражем 1 міль-

I йон 300 тисяч примірників.
і Торік видані праці Г1. В. 
) Сталіна «Марксизм і питан

ня мовознавства» (Тираж —
' 174 тисячі примірників), 
; «Економічні проблеми соціа

лізму в СРСР» (275 тисяч 
примірників) та історична 
промова товариша И. В. 
Сталіна на XIX з’їзді КПРС

1 (574 тисячі примірників).

Сіпьхуа в місті Гуйсуй за 
кілька днів було продано 
більш як 6.270 примірірМв 
Короткої біографії Й. В. 
Сталіна, а також брошур, 
присвячених життю і діяль
ності й. В. Сталіна.

В різних районах країни 
відкриваються виставки, при- 

і свячені життю і діяльності 
І й. В. Сталіна.

ції демократичної молоді, 
Міжнародній спілці студен
тів, Антифашистському комі
тетові радянської молоді і 
Міжнародній конференцій на 
захист прав молоді, що засі
дає у Відні.

Мітинги молоді відбулися 
також в інших великих міс
тах Албанії. .

БОЛГАРІЇ ОСНАЩУЄТЬСЯ

шини для обмолоту соняш
ника, бавовникові сівалки і 
ряд інших. З початку ниніш
нього року завод приступив 
до випуску 9 нових видів ма
шин. Тепер колектив заводу 
посилено працює над тим, 
щоб випустити цього літа 
комбайн «С-6» — перший 
комбайн вітчизняного вироб
ництва.

(ТАРС).

Редактор Г. ЛОЗОВИЙ.
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Законом для нашої партії і уряду 
є обов’язок неослабно піклуватися 
про благо народу, про максимальне 
задоволення його матеріальних і 
культурних потреб.

Г. М. Маленков.

Благоустроїмо наше місто Достойну зустріч Першотравню
Гірник чи брикетник, буді

вельник чи енергетик, вчи
тель чи інженер—кожний 
трудящий хоче бачити своє 
місто красивим і впорядко
ваним, Він хоче, щоб Олек
сандрію прикрашали краси
вої архітектури будинки, щоб 
ск{£^' були справні тротуа
ри, дороги, ввечері освітлю
вались всі вулиці. Він, як 
справжній господар, вимагає 
від працівників комунально
го господарства сумлінного 
ставлення до своїх прямих 
обов’язків.

Він не бажає миритися з 
неподобствами, непорядками 
в місті. На жаль, їх у нас ба
гато.

У неділю ви виходите на 
центральну магістраль Олек
сандрії — Жовтневу вули
цю. Ви маєте намір подихати 
свіжим повітрям. Та ваше 
баїк>г.ня не завжди може 
здійснитись. Перш за все, 
коди дійдете до магазину, 

розташований на розі 
вулиць Діброви і Жовтневої, 
спіткнетесь: тротуар не впо
рядкований. йдете далі: ма- 
гнннп, яЩ пробігають, обда
ють вас так пилюкою, що 
вимушені залишити прогу
лянку.

Повертаєте на праву сто
рону головної вулиці. Тут 
стоять три розбиті коробки 
будинків. їх давно час рес- 
•■^ррувати або на цьому місці 
ггаї^вати нові. Та ніхто не 
береться за цю справу. А в 
цей час споруджуються жит
ла в степу, забудовуються 
невпорядковані околиці дво
поверховими будинками. Хі
ба мало місця в центрі?

Завідуючого міськкомун- 
госпом т. Кашуричева не тур
бує ні те, що місто забруд
нене, погано освітлене, ні 
те, що більшість вулиць не- 
забрукована, зокрема біля 
лікарні. Після дощу тут не 
можна ні проїхати, ні прой
ти. Не раз на засіданнях йо
го критикували за невико
нання рішень, за те, що він 
бюрократично ставиться до 
скарг і сигналів трудящих. 
Критику Кашуричев визнає, 

Москва сьогодні. Висотний будинок на Котельничеській на
бережній.

Фото А. Батанова. Прескішс ТАРС.

але висновків з неї не ро
бить. Все залишається по- 
старому.

Зайдіть в будь-який двір, 
чи то буде по вулиці Кошо
вого, Кірова, Пролетарській, 
Шевченка або Діброви — 
скрізь непорядок. Мусорні 
ями (до речі, вони рідко де 
є) завалені нечистотами, по
миї виливаються на подвір’я. 
Сюди кілька років не загля
дають працівники держ- 
санінспекції і міліції. Тільки 
бездіяльністю керівників цих 
установ можна пояснити та
ке ненормальне явище.

Нетерпимо й те, що в цен
трі міста знаходиться база 
райконторп заготскот. Сюди 
з різних кінців Олександрії 
гонять тварин. Звідси цен
тральними вулицями їх від
правляють на станцію або 
убійний пункт.

Влітку на території бази, 
яка межує з рентгенкабіне
том, школами №№ 1, 2, 
маслозаводом, створюється 
нестерпний запах і бруд.

Чому ніхто не помічає 
цього?

Щороку сесія міської Ра
ди намічає непогані заходи 
по благоустрою міста. Та ба
гато з них залишаються не
виконаними. Виконком 1 се
лищні Ради недостатньо 
їх здійснюють.

Треба нарешті навести зраз
кову чистоту і порядок в міс
ті і робітничих селищах, по- 
справжньому дбати про їх 
озеленення, впорядкування. 
Необхідно піднести відпові
дальність всіх працівників 
комунального господарства за 
доручену їм справу.

За благоустрій шахтарсь
кого міста зобов’язані по-ді- 
йовому взятись громадськість 
і, насамперед, партійні, ра
дянські, господарські, проф
спілкові і комсомольські ор
ганізації.

Наше місто повинно бути 
красивим, впорядкованим, 
таким, яким його хочуть ба
чити трудящі буровугільної 
Олександрії,

Підвищені зобов’язання
Колійники 11 дистанції 

служби колії підхопили за
клик гірників шахти № 2-3 
про розгортання передтрав- 
невого соціалістичного зма
гання.

Прагнучи зустріти всена
родне свято визначними успі
хами, вони беруть на себе 
підвищені зобов’язання. За
лізничники вирішили скоро
тити простої вагонів на пів
години проти плану, стоянку 
збірних поїздів скоротити 
на 10 хвилин, виконати шес
тимісячний план вантажних 
робіт до 25 травня.

Змагаючись із користів- 
ськими залізничниками, стрі
лочники тт. Слюта. Федорен- 
ко, Єременко утримують стрі
лочне господарство у відмін
ному стані. Зміна чергового 
по станції т. Красюка завою
вала перше місце по всіх ви
робничих показниках.

Д. Авраменко,
працівник 11 дистанції 

служби колії.

Закривають вологу, 
сіють трави

До вибіркових весняно- 
польових робіт включилися 
хлібороби бандурівського 
колгоспу імені Сталіна. Вони 
вже закрили вологу на площі 
близько 100 гектарів, підня
ли 7 гектарів веснооранки і 
посіяли 37 гектарів одноріч
них трав.

Розгортаючи весняно-по
льові роботи, колгоспники 
ширять передтравневе соціа
лістичне змагання і беруть 
зобов’язання провести всі 
роботи у найкращі агротех
нічні строки і лише високо
якісно.

І. Тараненню.

Вручення міжнародної Сталінської премії 
канадському

28 березня ц. р. у Кремлі, 
в Свердловському залі, була 
вручена міжнародна Сталін
ська премія «За зміцнення 
миру між народами» голові 
Національної Ради Канадсь
кого конгресу захисту миру 
священикові, доктору тео
логії Джеймсу Г. Ендікотту.

Представники радянської 
громадськості, які зібралися 
на вручення, палко вітали 
мужнього борця за мир, ши
роко відомого своїми рішу
чими виступами проти імпе
ріалістичної агресії в Кореї,

Передтравневе змагання
Кожний день змагання за 

гідну зустріч першотравне- 
вого свята на підприємствах 
Донбасу відзначається нови
ми досягненнями шахтарів, 
металургів, машинобудівни
ків.

Новатори шахти № 40 
«Курахівка» тресту «Крас- 
коармійськву гілля», перегля
нувши свої зобов'язання, 
обіцяли до 1 Травня пере
вищити середньодобовий ви
добуток, запланований на ос
танній рік п’ятої п’ятирічки. 
26 березня вони дали вугіл
ля більше, ніж передбачено 
планом давати за добу в лис
топаді 1955 року.

На ждановському заводі 
«Азовсталь» 26 березня всі

За почином
Почин гірників шахти 

№ 2-3 про розгортання пе- 
редтравневого соціалістично
го змагання гаряче підхопив 
колектив Семенівського вуг
лерозрізу.

Робітники, інженерно - 
технічні працівники 1 служ
бовці нашого підприємства 
зобов’язались виконати мі
сячний план видобутку вугіл
ля до 25, а по вскриші — до 
29 квітня, підвищити про
дуктивність праці на 3 про
центи, знизити собівартість 
будівельно - монтажних робіт 
па 6 процентів, здешевити 
собівартість тонни вугілля 
на 1 процент, знизити золь-

В роботу включились механізатори
У колгоспі «Перше трав

ня» роботи в полі розпочала 
тракторна бригада Олексія 
Яценка. Вона закрила вологу 
на 40 гектарах зябу та під
пушила близько 20 гектарів 
посівів багаторічних трав. 
Ведуть польові роботи також 

У Комітеті по міжнародних Сталінських преміях 
„За зміцнення миру між народами“

священикові Джеймсу Ендікотту
М. С. Тихонов, член Президії 
Антифашистського комітету 
радянських жінок М. В. Са- 
ричева, заст. голови Антифа
шистського комітету радян
ської молоді А. А. Славнов і 
митрополит Крутицький і Ко- 
ломенський Миколай, які 
палко вітали лауреата і по
бажали йому нових успіхів у 
його благородній діяльності. 

З промовою - відповіддю, 
тепло зустрінутий присутні
ми, виступив лауреат міжна
родної Сталінської премії 
д-р Джеймс Ендікотт.

на захист миру в усьому сві
ті.

Голова Комітету по між
народних Сталінських премі
ях академік Д. В. Скобель- 
цин у короткій промові від
значив заслуги Джеймса Ен- 
дікотта і під бурхливі оплес
ки присутніх вручив йому 
диплом лауреата міжнарод
ної Сталінської премії і золо
ту медаль.

З вітальними промовами 
виступили голова Радянсько
го комітету захисту миру 

цехи плавили і прокатували 
метал понад завдання. Ста
левар Малишев видав плав
ку сталі на 4 години 10 хви
лин швидше, ніж передбачає
ться нормою. Сталевари Ко- 
реньков, Медведєв, Малець- 
кий і багато інших збільши
ли рахунок надпланового ме
талу до 250 — 300 тонн.

З піднесенням виконують 
почесні замовлення будов ко
мунізму машинобудівники 
Краматорська. На Волгу і 
Дніпро ідуть тепер звідси 
екскаватори, на трасу зро
шувальних каналів Волго - 
Дону — запасні частини до 
землерийних машин.

(РАТАУ).

шахтарів
ність палива проти стандарту 
на 0,5 процента.

Вугільники підкріплюють 
свої зобов’язання ділом. Що
дня вони перекривають план. 
Особливо злагоджено працює 
вантажна дільниця, якою ке
рує т. Казнін.

Високих показників доби
ваються машиністи екскава
торів тт. Кириченко, Тендюк, 
Лозовий, Московченко, ма
шиністи електровозів тт. Че- 
реднюк і Шпорта. Змінні 
завдання вони виконують до 
140 процентів.

Ф. Богданов, 
голова шахткому Семе
нівського вуглерозрізу.

бригади Дмитра Климова, 
Григорія Нечипоренка та 
інші.

На сівбі широко розгор
тається передтравневе соціа
лістичне змагання за стислі 
строки і високу якість весня
но-польових робіт.
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Пленум райкому КП
Днями відбувся черговий 

пленум райкому КП Украї
ни. З доповіддю «Про стан і 
заходи поліпшення роботи 
сітки партійної освіти в ра
йонній парторганізації» вис
тупив секретар райкому пар
тії т. Божков.

Доповідач відзначив, що 
в нинішньому році в політ- 
школах і гуртках навчається 
значно більше слухачів, ніж 
торік. До керівництва гурт
ками і політшколами залуче
ні кращі комуністи, які ма
ють досвід пропагандистської 
роботи.

Питання роботи сітки 
партійної освіти тричі обго
ворювалось на засіданнях 
бюро і пленумах райкому 
партії. Це забезпечило деяке 
поліпшення якості занять, 
активізувало слухачів.

Непогано працюють гурт
ки підвищеного типу по вив
ченню історії партії при рад
госпі «Комінтерн», залізнич
них станціях Користівка і 
Лікарівка, школі механізації 
сільського господарства, в 
колгоспах імені 18 парт- 
з’їзду, імені 18 партконфе- 
ренції, Користівській МТС. 
Пропагандисти цих гуртків 
тт. Загороднюк, Новичкова, 
Чорниш, Гаєнко, Слюсарен- 
ко, Попов та інші старанно 
готуються до занять, пра
вильно висвітлюють матері
ал, пов’язуючи його з місце
вими фактами.

Проте в роботі сітки пар
тійної освіти району мають 
місце й істотні недоліки. Ос
новним з них, як на це вка
зували доповідач і виступа
ючі товариші Кондратенко, 
Сухина, Асаф’єв, Новичкова 
та інші, є недостатня допо

мога пропагандистам в під
вищенні свого ідейно - теоре
тичного рівня. За минулі мі
сяці навчального року відділ 
пропаганди і агітації провів 
лише три семінари, причому 
два з них організаційні.

Бюро райкому КПУ ще 
недостатньо контролює робо
ту шкіл і гуртків, а окремі 
секретарі первинних партій
них організацій, зокрема 
колгоспів імені 12-річчя 
Жовтня — т. Дементій, 
«Шлях до комунізму» — 
т. Федоренко, імені Хрущо
ва — т. Олійник жодного ра
зу не поставили на обгово
рення партійних зборів пи
тання про хід політичного 
навчання комуністів. Тому й 
не дивно, що пропагандисти 
вечірньої партшколи тт. Куз- 
нецов і Погрібний, гуртків — 
тт. Гаркуша і Кисленко, як 1 
ряд інших, або зривають за
няття, або проводять їх па 
низькому ідейно - політично
му рівні. Вони не розкрива
ють глибокого змісту істо
ричних матеріалів XIX з’їз
ду КПРС, промови товариша 
Сталіна на з’їзді, поверхово 
роз’яснюють новий Статут 
партії, обмежуючись заучен- 
ням окремих пунктів.

Деякі пропагандисти самі 
не глибоко вивчають матеріа
ли з’їзду і працю товариша 
Сталіна «Економічні пробле
ми соціалізму в СРСР», то
му й неспроможні роз’ясни
ти слухачам основні питан
ня. Пропагандист гуртка по 
вивченню праці товариша 
Сталіна при Олександрійсь
кому елеваторі т. Ларченко 
як слід не розуміє характе
ру економічних законів, твер
дячи, що економічні закони 
можна змінювати.

Рішення залишилось на папері

України
Тов. Ларченко не знає і 

основного економічного за
кону соціалізму.

Не налагоджена допомога 
комуністам, які самостійно 
вивчають теорію марксизму- 
ленінізму. Позаштатні кон
сультанти не проводять з ни
ми співбесід, не контролю
ють їх роботу, тому багато 
комуністів зовсім перестали 
підвищувати свій рівень 
знань. У комуніста т. Тере- 
хова немає плану вивчення 
творів класиків марксизму- 
ленінізму, не вивчає він і ма
теріалів XIX з’їзду партії, не 
знає основних завдань п’я
того п’ятирічного плану в га
лузі сільського господарства.

Член КПРС т. Жениленко 
досі не ознайомився з допо
віддю тов. Маленкова на 
з’їзді.

Виступаючі товариші кри
тикували бюро райкому і 
працівника відділу пропаган
ди і агітації т. Гасаєнка за 
погану роботу постійно ді
ючого семінару пропагандис
тів та відсутність з їх боку 
методичної допомоги.

Пропагандист гуртка по 
вивченню короткого курсу 
історії партії при залізничній 
станції Користівка т. Нович
кова відзначила, що семіна
ри, які проводить відділ про
паганди і агітації, не задо
вольняють зрослих запитів 
пропагандистів, тому, що до 
них погано готуються.

Пленум також обговорив 
доповідь секретаря первин
ної парторганізації райви
конкому т. Чорномора «Про 
виконання рішень звітно-ви
борних зборів і критичних 
зауважень комуністів».

По обох питаннях пленум 
прийняв розгорнуті рішення.

Тяжке поранення Ів Фаржа 
під час аварії автомашини
ТБІЛІСІ, ЗО березня. 

(ТАРС). Увечері 29 березня 
під час повернення з Горі в 
Тбілісі автомашина, в якій 
знаходились лауреат міжна
родної Сталінської премії 
«За зміцнення миру між на
родами» французький гро
мадський діяч Ів Фарж з 
дружиною 1 особи, що їх су
проводили, зіткнулася в тем
ряві з вантажною автома
шиною.

При зіткненні автомашин 
Ів Фарж дістав серйозне по

Смерть їв Фаржа
ТБІЛІСІ, ЗО березня. 

(ТАРС). Протягом дня ЗО 
березня в стані здоров’я Ів 
Фаржа не спостерігалось 
будь-якого поліпшення, хво
рий не опритомнював.

Ів Фарж, як встановлено 
консиліумом, дістав тяжке 
черепно - мозкове ушкоджен
ня, внаслідок чого розвинув
ся коматозний стан з явища
ми правосторонньої геміпле
гії із різким порушенням

Міський огляд дитячої 
художньої самодіяльності-.

ЗО березня закінчився 
міський огляд дитячої худож
ньої самодіяльності. Протя
гом чотирьох днів виступило 
багато шкільних хорових, хо
реографічних, музичних і 
драматичних гуртків та ін
дивідуальних виконавців.

На огляді з різноманітною 
програмою виступили само
діяльні колективи Палацу пі
онерів, середніх шкіл № 2 
імені Горького, № 6. № 1
та інші. Особливим успіхом 
користувалися виступи вихо
ванців дитячого будинку іме

ранення і стан його тепер 
тяжкий. Кращі медичні си
ли на місці здійснюють по
стійний нагляд за станом здо
ров’я потерпілого, проводячи 
всі необхідні лікувальні за
ходи. Дружина Ів Фаржа, як 
і інші особи, що супроводили 
їх, при аварії не потерпіли.

Ів Фарж прибув у Гру
зію 28 березня, щоб ознайо
митися з господарським і 
культурним будівництвом 
Грузинської РСР.

функціальної діяльпост М^Р- 
цево - судинної системи.

Було вжито екстрених за
ходів для врегулювання по
рушеної діяльності серцево- 
судинної системи і дихання.

Не зважаючи на всі вжи
ті заходи, ЗО березня о 21 
годині настало різке погір
шення загального стану хво
рого і в ніч з ЗО на 31 бе
резня Ів Фарж вмер.

ні Сталіна. В їх програмі 
пісні про рідного Сталіна 
про мир, про щасливе 
тинство. Учень четвертого*;' 
класу середньої школи № 2 
Поля Лига майстерно вико
нав па скрипці грузинську 
народну пісню «Суліко».

В огляді взяли участь біль
ше тисячі учнів шкіл міста і 
робітничих селищ.

Кращі гуртки художньої 
самодіяльності учнів успіш
но виступали перед учителя
ми — учасниками міську 
наради.

Ще в жовтні минулого ро
ку на зборах комуністів пар
тійної групи транспортної 
дільниці Байдаківського вуг
лерозрізу було вирішено ор
ганізувати випуск стінної 
газети.

Всі сподівались, що стін
газета допоможе колективу 
транспортників викоріняти 

недоліки в організації праці 
колійників, в роботі рухомо
го составу, що вона пропа
гуватиме досвід передовиків, 
мобілізовуючи трудящих на 
дострокове виконання вироб
ничих завдань..

На жаль, хороше рішення 
залишилось на папері. Досі 
не випущено жодного номе
ра стінгазети.

Партгрупорг т. Фокасієв 
не завжди добивається вико
нання прийнятих рішень, а 
бюро парторганізації (секре
тар т. Міщенко) недостатньо 
контролює роботу партійної 
групи.

В. Савва,
стрілочник Байдаківсь

кого вуглерозрізу.

День
Кожного року на початку 

квітня піонери та школярі 
проводять день птахів. З теп
лих країв уже повернулися 
перелітні пернаті друзі. Піо
нери та школярі нашого міс
та і району приготували їм 
гостинну зустріч: відремонту
вали старі та обладнують но-

птахів
ві шпаківні,' готують місця 
для журавлів тощо.

Гуртківці Палацу піонерів 
з великим інтересом слухали 
бесіду на тему: «Птахи — 
друзі людей».

М. Комнатна, 
масовик Палацу піонерів.

Сила
Сьогодні в «Правде» пуб

лікується Указ Президії Вер
ховної Ради СРСР про ам
ністію. Це — документ ве
ликої державної ваги, пер
шорядного політичного зна
чення. Він свідчить про вели
ку життєву силу радянсько
го ладу, про дальше зміцнен
ня могутності нашої соціаліс
тичної держави.

«В результаті зміцнення 
радянського суспільного і 
державного ладу, підвищен
ня добробуту і культурного 
рівня населення, зростання 
свідомості громадян, їх чес
ного ставлення до виконання 
свого громадського обов’яз
ку, — говориться в Указі, — 
зміцнилися законність і со
ціалістичний правопорядок, а 
також значно скоротилася 
злочинність у країні.

радянського
Президія Верховної Ради 

СРСР вважає, що в цих умо
вах не викликається необхід
ністю дальше тримання в міс
цях ув’язнення осіб, які зро
били злочини, що не являють 
великої небезпеки для дер
жави, і своїм сумлінним 
ставленням до праці довели, 
що вони можуть повернутися 
до чесного трудового життя 
і стати корисними членами 
суспільства».

Зростання свідомості гро
мадян, їх чесне ставлення до 
виконання громадського обо
в’язку найяскравіше виявля
ються в тому, що мільйони 
радянських людей, величезна 
більшість суспільства, свято 
додержують законів соціаліс
тичної держави, спрямову
ють всі свої зусилля на даль
ше зміцнення могутності на-

ладу
шбї великої Батьківщини. 
Радянські люди не шкоду
ють сил і праці в боротьбі 
за побудову комунізму. Во
ни дивляться на працю, як 
на справу честі і слави, спра
ву доблесті і геройства. 
Справді всенародним стало 
соціалістичне змагання — 
цей випробуваний комуніс
тичний метод будівництва. 
На всіх ділянках життя і пра
ці множаться приклади твор
чої ініціативи трудящих, 
спрямованої на забезпечення 
невпинного зростання і вдос
коналення соціалістичного 
виробництва на базі найви
щої техніки. Партія і уряд 
високо оцінюють і всемірно 
заохочують патріотичні под
виги радянських людей. Тіль
ки за післявоєнні роки наго

роджені орденами і медалями 
СРСР понад 1 мільйон 346 
тисяч робітників, колгоспни
ків, учених, інженерно-тех
нічних працівників, службов
ців, лікарів, учителів та ін
ших працівників.

Неухильно зростає матері
альний добробут радянських 
людей, поліпшуються умови 
їх побуту, підвищується їх 
культурний рівень. Піклу
вання про максимальне задо
волення постійно зростаючих 
матеріальних і культурних 
потреб трудящих є головною 
турботою і найвищим зако
ном всієї діяльності Комуніс
тичної партії і Радянського 
уряду. В нашій країні немає 
експлуатації людини люди
ною, немає безробіття — 
цього страшного бича для 
людей праці. Соціалістична 
система забезпечує розквіт 
творчості мільйонних мас.

Все це обумовило значне 
скорочення злочинності в 
нашій країні, а також можли
вість повернення до чесної 
праці, до корисної для сус
пільства діяльності тим гро
мадянам, які в свій час зро
били злочини перед держа
вою, перед суспільством.

Указ Президії Верховної 
Ради СРСР про амністію пе
редбачає звільнення з місць 
ув’язнення і від інших мір 
покарання, не зв'язаних з 
позбавленням волі, осіб, за
суджених на строк до п'яти 
років включно. Звільняють
ся з місць ув’язнення засуд
жені, незалежно від строків 
покарання, за службові, гос
подарські, а також військові 
злочини, передбачені рядом 
параграфів 193-ї статті Кар
ного Кодексу РРФСР і від
повідними статтями карних 
кодексів інших союзних рес-



Середа, 1 квітня 1953 р. СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР З

Ширити фронт весняно-польових робіт
Опережимо поля 

лісосмугами
Здійснюючи величний 

сталінський план перетво
рення природи, лісоводи кол
госпу «Прапор комунізму», 
Косівської сільради, провели 
вже значну роботу. Наші по
ля тепер оперізують близько 
40 гектарів полезахисних лі
сосмуг. Всі вони у доброму 
стані і вже помітно сприя
ють одержанню високих уро
жаїв.

Проте зроблено ще далеко 
не все. Цього року ми повин
ні посадити 23 гектари нових 
лісосмуг і підсадити чимало 
минулорічних насаджень. На
ші люди докладають всіх сил, 
щоб вчасно і на високому рів
ні виконати ці роботи. Всі 
наші поля скоро будуть опе
резані лісосмугами.

Колгоспники артілі зобо
в’язуються цього року про
вести всі лісопосадки у най
кращі строки і добитися 100- 
процентного приживлення 
дерев.

На соціалістичне змагання 
за дострокове виконання 
сталінського плану перетво
рення природи ми викликає
мо. колгоспників протопопів- 
еької артілі імені Леніна.

Я. Зеленський, 
лісовод колгоспу «Пра- 

X пор комунізму».

Нарада по лісівництву
ЗО березня відбулася ра

йонна нарада лісоводів, 
бригадирів рільничих і трак
торних бригад та спеціалістів 
сільського господарства з пи
тань лісівництва.

Учасники наради заслуха- 
'ш доповідь лісомеліоратора 

ІЙРсільгоспвІдділу т. Кулі- 
шенка про сталінський план 
перетворення природи і зав
дання по лісівництву на 
1953 рік.

Лісоводи, бригадири і спе
ціалісти сільського господар
ства прийняли звернення до 
всіх колгоспників і механіза
торів про розгортання соціа
лістичного змагання за дос
трокове і якісне виконання 
планів лісомеліоративних ро
біт в колгоспах району.

публік. Звільняються, неза
лежно від строку покарання 
жінки, які мають малолітніх 
дітей, вагітні жінки, непов
нолітні віком до 18 ро
ків, чоловіки старше 55 
років і жінки старше 50 
років, а також особи, хворі 
на тяжку невиліковну неду
гу. Особам, засудженим на 
строки понад п’ять років, 
строк покарання скорочуєть
ся наполовину. З громадян, 
які раніше судились і відбу
ли покарання або достроково 
звільнені на підставі цього 
Указу, судимість знімається, 
і вони поновлюються у ви
борчих правах.

Амністія не застосовує
ться до осіб, засуджених па 
строк більше п’яти років за 
контрреволюційні злочини, 
великі крадіжки соціалістич
ної власності, бандитизм і 
навмисне вбивство.

Важливе принципіальне

Виростимо високий урожай
На історичні рішення IV 

сесії Верховної Ради СРСР 
хлібороби нашого колгоспу 
відповідають новим трудо
вим піднесенням. Зваживши 
на свої можливості, вони взя
ли напередодні весняної сів
би нові підвищені зобов’я
зання. Свою енергію і знан
ня колгоспники спрямовують 
на те, щоб виконати нову 
сталінську п'ятирічку за чо
тири роки.

Вже цього року трудів
ники колгоспу зобов'язались 
виростити на площі 150 гек
тарів по 27 центнерів ози
мої пшениці, а на решті — 
по 20 центнерів з кожного 
гектара посіву. Урожай ози
мого жита передбачено одер
жати 20 центнерів, ячменю 
— 23, вівса — 24, кукуруд
зи — 35 центнерів з кожно
го гектара посіву.

Включаючись у весняно- 
польові роботи 1 розгортаю
чи передтравневе соціаліс
тичне змагання, хлібороби

Зійшла розсада
Добру розсаду помідор і 

капусти виростила городня 
бригада Івана Півпенка з кол
госпу «Шлях до комунізму».

---------- . о

Закарпатська область. Тут встановилась тепла погода. 
Колгоспи приступили до весняних польових робіт.

На знімку: агрегат тракториста Берегівської МТС Юлія 
Юлійовича ОРОС провадить сівбу пшениці на полях колгоспу 
ім. М. С. Хрущова. Тов. Орос щодня виконує на сівбі по півтори 
норми.

Фото Л. Ковтана. Прескліше РАТАУ.

значення має пункт Указу, 
в якому говориться про необ
хідність переглянути радян
ське карне законодавство, 
замінивши карну відповідаль
ність за деякі службові, гос
подарські, побутові та інші 
менш небезпечні злочини мі
рами адміністративного і дис
циплінарного порядку, а та
кож пом’якшити карну відпо
відальність за окремі злочи
ни.

Цей пункт свідчить про 
дальший розвиток основної 
функції нашої держави — 
функції господарсько - орга
нізаторської і культурно - 
виховної роботи. Це зобов’я
зує наші партійні, профспіл
кові, комсомольські та інші 
громадські організації все
мірно посилити свою діяль
ність по вихованню мас, 
невтомно і наполегливо пра
цювати над очищенням сві
домості людей від пережит

борються за те, щоб провес
ти закриття вологи на всій 
площі зябу і парів за два ро
бочі дні, боронування озимих 
культур — за три і завер
шити сівбу всіх ранніх зер
нових культур за два, а бага
торічні трави і цукрові бу
ряки — за 5 робочих днів.

Такі культури, як куку
рудза, соняшник і картопля 
будуть посіяні виключно 
квадратно - гніздовим спосо
бом.

Нові підвищені зобов’я
зання взяті також по тварин
ництву та інших галузях сіль
ського господарства.

Цього року передбачено 
довести грошовий доход ар
тілі до 1.664.000 карбован
ців, а оплату трудодня — 
до 3,5 кілограма зерном і 9 
карбованців грішми.

Д. Ковбасенко — 
голова колгоспу імені 

Жданова, 
А. Жениленко — 

секретар парторганізації.

Через два — три тижні роз
сада капусти і помідор буде 
висаджуватись у відкритий 
грунт.

Л. Півненко.

ків капіталізму, від забобо
нів і шкідливих традицій ста
рого суспільства. Всією сво
єю виховною роботою партій
ні організації повинні розви
вати і далі в масах високу 
свідомість суспільного обо
в’язку, виховувати трудя
щих в дусі радянського пат
ріотизму і турботи про інте
реси держави, всемірно зміц
нювати державну і трудову 
дисципліну, культивувати по
вагу до радянських законів.

Указ Президії Верховної 
Ради СРСР буде сприйнятий 
радянським народом з глибо
кою патріотичною гордістю за 
пашу могутню соціалістичну 
державу, за непереможний 
радянський суспільний і дер
жавний лад, викличе в масах 
прагнення ще самовідданіше 
працювати для блага нашої 
великої Батьківщини. 
(Передова «Правдьі»

за 28 березня).

Статут сільгоспартілі 
непорушний закон

(ОГЛЯД
Вирішуючи чергові завдан

ня сільського господарства, 
поставлені новим п’ятиріч
ним планом, трудове селян
ство неухильно керується 
сталінським Статутом — непо
рушним законом колгоспного 
життя.

Комуністична партія і ра
дянський уряд вчать колгосп
ників непримиренності до 
порушників Статуту, які на
магаються завдати шкоди 
громадському господарству. 

Па жаль, доводиться ще зу
стрічати окремих людей, які 
своїми діями грубо порушу
ють Статут, нехтують інтере
си колгоспів і держави.

З артілі імені Карла Марк
са, наприклад, повідомляють 
про те, що на минулих звіт
но - виборних зборах кол
госпники виявили недовір’я 
колишньому члену правління 
Терещенку, який, перебуваю
чи на посту заступника голо
ви правління, не виправдав 
довір’я хліборобів, допускав 
порушення Статуту і своєю 
поведінкою розкладав тру
дову дисципліну.

На зборах колгоспники 
вимагали звільнити Тере- 
іценка від керівної роботи. 
Та на це не зважив голова 
правління Ткаченко. Після 
звітно - виборних зборів вій 
поновив Терещенка на попе
редній посаді.

Про порушення Статуту 
повідомляють з артілі «Ко
мунар» .

«Правління нашого кол
госпу придбало кормозапар
ник, підвезли до нього ще 
взимку картоплю й буряки, 
але завідуючий фермою Ко
валенко і раз не спромігся 
запарити корм. В час морозів 
частина картоплі зіпсувалась. 
Тим часом свині погано утри
муються й годуються. Це 
призводить до великих від-

Поліпшилось кінообслужування
Довгий час кіномеханік 

т. Кукурудза погано прова
див демонстрування кіно
картин в селі Недогарки.

його роботу колгоспники 
критикували через газету 
«Сталінський прапор». Тов. 
Кукурудза зважив на крити
ку і зробив з неї потрібні 
висновки — значно поліпшив 
кінообслужування населення.

Зараз трудящі Недогарсь- 
кої сільради повертаються 
додому після кіносеансів за
доволені. За останній час

Налагодити торгівлю
Погано організовують тор

гівлю працівники Бандурів- 
ського споживчого товарис
тва. Ще на початку березня 
правління артілі імені Ма- 
ленкова (Морозівка) замови
ло в сільпо хомути, колісну 
мазь, мішки тощо. Голова 
правління т. Дудник пообі
цяв виконати замовлення 
колгоспу.

Чотири рази артіль надси
лала підводу, щоб одержати 
товар, але, крім нових обіця
нок Дудника, нічого не одер
жали.

ЛИСТІВ)
ходів молодняка. Зловжива
ють тут і при продажу сви
ней. Найкращих поросят 
розбирають керівники кол
госпу і лише після цього доз
воляють їх продавати рядо
вим колгоспникам». Дивно, 
що голова колгоспу Ващук 

- не бачить в цьому зловжи- 
'вання.

Про подібні факти пишуть
і з колгоспу «Перше травня». 

; «Як у своїй власній, госпо- 
, дарююгь на колгоспній сви
нофермі завідуючий Шапо- 
вал і ветсанітар Петриченко. 
Вранці 20 січня цього року 
вони приїхали на ферму, на
брали поросят і поїхали про
давати на базар. Навіть чер
гова свинарка не бачила, 
скільки поросят вони взяли. 
Лише після того, як підвода 
поїхала, Шаповал сказав 
свинарці Ганні Пискун, що 
взято 12 поросят.

Був випадок, коли свинар
ка Олександра Панасюк, з’я
вившись на роботу, не дора
хувала у своїй групі одної 
свині. Де вона поділась — 
не відомо».

Про неправильний добір 
керівних кадрів і занедба
ність обліку повідомляють з 
артілі імені Володимира 
Ульянова.

— Тут, — пишеться в 
листі, — не прислухаються 
до голосу рядових колгосп
ників, керують методами го
лого адміністрування.

Всі ці факти свідчать про 
те, що подекуди окремі ке
рівники грубо порушують 
Статут сільськогосподарсь
кої артілі, завдають великої 
шкоди колгоспам.

Такі дії наша партія і уряд 
розцінюють як антиколгоспні 
й антидержавні. Отже треба 
суворо карати всіх тих, хто 
порушує колгоспний Статут.

вони проглянули кінофільми 
«В степах України», «Прже- 
вальський», «Разлом» першу 
серію, демонстрування яких 
проходило на високому тех
нічному рівні.

Крім художніх фільмів 
тут демонструються й агро
технічні. Перед початком се
ансів для трудящих читаю
ться доповіді та проводяться 
бесіди.

Е. Маковєєнко, 
секретар комсомольської 

» організації.

Взагалі кооператори дуже 
погано підготувались до за
доволення потреб колгоспів 
і колгоспників в час весняно- 
польових робіт. В магазинах 
бракує недоуздків, посторо
нок, втулків для возів та то
варів широкого вжитку для 
населення.

Бувають тут і такі випад
ки, коли товари з бази Дуд
ник розподіляє між своїми 
приятелями.

Д. Жежеря,
колгоспник.
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ФЕЙЛЕТОН

За фабричними стінами
(За листами робітників гудзикової фабрики)
Якийсь Скарлевецький Бо

рис Давидович проживав аж 
у Києві, а на посаді заготу
вала підвизався довгий час 
на Олександрійській гудзи
ковій фабриці. Одержував 
він регулярно заробітну пла
ту, великі суми командиро
вочних 1 заготовляв для фаб
рики основний вид сировини 
— черепашку, добре грів 
руки на ній.

Доставляв Скарлевецький 
наполовину з черепашками 
гниль та пісок, які приймали 
на склад фабрики навіть без 
ваги, а потім викидали таку 
«сировину* на смітник. На 
багато тисяч карбованців цим 
завдано збитків фабриці.

А коли треба було пройди
світа Скарлевецького притяг
ти до відповідальності, керів
ники фабрики Самінський, 
Левін і Волошин взяли під 
захист шахрая 1 злегенька, 
як то кажуть, спустили його 
на гальмах, увільнивши «за 
власним бажанням», вважаю
чи, видимо, що й вони таким 
чином позбулись явних не
приємностей.

Цим далеко не вичерпую
ться неприглядні справи, іцо 
їх творять нечесні люди на 
фабриці з прямого потурання 
її керівників.

Не знайти тут захисту від 
свавілля старшого майстра 
Зайцева та бригадира наши- 
вочного цеху Брагінської. 
Вони створюють для незря
чих нестерпні умови в робо
ті. Часто не видають їм кон- 
дуктера для нашивки гудзи
ків, навіть голками не забез
печують. А якщо осмілить
ся хто піднести голос проти 
непорядків, то його під різ
ними приводами виживають 
з фабрики. Так було увіль
нено робітницю Письменну і 
інших.

Сімейственність і прияте- 
лізм створили нездорову ат

мосферу на фабриці. Вона 
насаджується тут скрізь.

В свій час, наприклад, 
технічним керівником фабри
ки працював Левін, з робо
тою не справився, його ви
рішили перемістити на поса
ду начальника постачання. 
Він і тут не справляється. 
Лише через незабезпеченість 
наждачними кругами тижня
ми простоює фасоніровочний 
цех.

Вже давно переглянуто 
виробничі норми на фабриці. 
Це стосувалося всіх робітни
ків. Але для токаря Брагін- 
ського чомусь зробили ви
ключення. Виконує він нор
му, чи ні —йому все рівно 
щомісяця виплачують круглу 
тисячу карбованців.

Порочна практика існує і 
в розподілі грошової допомо
ги і премій.

Так, завідуючому клубом 1 
райтос Козакову видачу до- 
помоги в сумі 300 карбован
ців обгрунтували тим, що 
він, мовляв, розійшовся з 
жінкою 1 в нього немає кос
тюма (?!).

Для малограмотних при 
фабриці існує школа з двох 
класів, в яких налічується 
всього 7 учнів. За те тут є 
два вчителі і завідуючий 
школою Волошин — він же 
заступник директора фабри
ки, він же культмасовик, він 
же і вчитель. І невипадково 
учні вчителя Волошина про
тягом багатьох років не нав
чились ні читати, ні писати. 
Учениця Рабіпович, наприк
лад, за довгий час навчання 
ледве пише односкладові 
слова.

Всі ці факти настійно ви
магають негайно розрядити 
нездорову атмосферу, що 
створилась на гудзиковій 
фабриці.

Тарас ШИПШИНА.

Короткі сигнали
Бібліотекар Недогарської 

сільської бібліотеки Дон гру
бо поводиться з відвідувача
ми.

Часто вона дає читачеві ту 
книжку, яку вже читав, і ко
ли той не погоджується бра
ти, Дон заявляє: «Не хочете, 
не треба». На цьому й закін
чується порада бібліотекаря.

В бібліотеці не проводять
ся читацькі конференції, бе
сіди про книги лауреатів 
Сталінських премій та інше.

А. Ратушинськин, І. Чер- 
ниш — жителі села Не
догарки.

** «
Працівники відділу робіт

ничого постачання Димит- 
рівського тресту задовольни
ли побажання робітників 
електростанції і в існуючому- 
магазині при електростанції 
відкрили промтоварний від
діл. Однак погано те, що 
працівники прилавку не при
слухаються до запитів тру
дящих і часто завозять до 
магазину не ті товари, на які 
є великий попит.

Група робітників елек
тростанції.

СЛІДАМИ
паших^ виступці

„Не та механіка"
Під таким заголовком в 

газеті «Сталінський прапор» 
від 11 лютого ц. р. був на
друкований фейлетон, в яко
му критикувалось головного 
механіка заводу «Червоний 
ливарник» Зеніна за те, що 
він, користуючись службовим 
станом, використовував ро
бітників заводу па роботах в 
своєму власному господарс
тві та займався пияцтвом.

Директор заводу т. Мер- 
кур’єв повідомив редакцію, 
що факти, наведені у фей
летоні, ствердились. Зеніну 
оголошено сувору догану.

Повідомлення військового міністерства Бірми
Згідно з повідомленням корес

пондента агентства Ассошіейтед 
Пресе із Рангуна, в комюніке 
військового міністерства Бірми 
говориться, що серед гомінданів- 
ців, убитих 25 березня, в бою з 
бірманськими військами, були 
знайдені трупи трьох білих лю
дей, національна приналежність 
яких не встановлена. Представ

Американська вояччина продовжує розправи 
з військовополоненими в Кореї

Як видно з повідомлення пусан- 
І ського кореспондента агентства 

Ассошіейтед Пресе, 23 і 24 бе
резня американські війська з до
помогою отруйних речовин і руш- 

і ничного вогню придушили заво
рушення в таборах для військо
вополонених на островах Кочже-

Голод у
Повідомлення бразільської пре

си свідчить про посилення голоду 
на північному сході країни, від 
якого терплять мільйони бразіль- 
ців. Цей район Бразілії вже тре
тій рік підряд зазнає посухи. Сот
ні тисяч виснажених біженців 
блукають по країні, шукаючи 
шматка хліба. Наростає обурення 
народних мас. Як вказує газета 
„Імпренса популар”, нинішня по
суха є однією з ііайсильніших в 
історії країни, 500 тисяч голодую
чих біженців заповнюють дороги, 
що йдуть на південь.

Посуха, пише газета .Коррейо 
да манья*, позбавила джерел про- 

США свою грабіжницьку політику в Захід- ' 
ній Європі іменують .дружльою’.

Я не пошкодую зусиль, щоб наш союз був ще більш 
тісним.

Рис. Бор. Єфімова. Прескліше ТАРС.

ники військових кіл вказують, 
що це. очевидно, американці.

Ксреспондент нагадує, що не
давно міністр оборони Бірми 
У Ба Све заявив про наявність 
даних, які свідчать про те, що 
деяке число американців зайняте 
навчанням і озброєнням гомінда
нівських банд, які діють у Бірмі.

до, Понган і Йончходо. Як повідо
мило американське командуван
ня, три військовополонених діста
ли вогнестрільні поранення, і ти
сяча чоловік зазнала .діяння* 
сльозоточивих і блювотних отруй
них речовин.

Бразілії '
довольства 14 мільйонів чоловік.

Префект із Мата-Гранде (штат 
Алагоас) повідомляє, що охопле
ні відчаєм голодні юрби харчу
ються лише дикими травами.

Становище на південному сході 
ускладнюється поширенням епі
демії. У штаті Параіба вибухнула 
епідемія віспи. Населення поки
дає в паніці охоплені епідемією 
райони, залишаючи на дорогах 
умираючих дітей. Преса повідом
ляє про масові випадки нападу 
голодуючих на магазини, продо
вольчі склади і поміщицькі воло
діння.

(ТАРС).

Сіонізм—агентура американського імперіалізму
Сіонізм —реакційний бур

жуазно-націоналістичний рух, 
що перебуває на службі аме
риканських імперіалістів.

Сіоністи проповідують ре
акційну Ідейку «єврейської 
спільності», за якою всі єв
реї, незалежно від їх класо
вої і національної приналеж
ності, мають нібито єдині, 
спільні Інтереси. Ця буржу
азно - націоналістична теорія 
має на меті обдурити маси 
трудящих євреїв, відвернути 
їх від загальної класової бо
ротьби робітничого класу 
проти капіталістів, за соціа
лістичну революцію. Своєю 
метою сіоністи оголошували 
створення в Палестіні бур
жуазної єврейської держави.

Великий Ленін нещадно 
викривав реакційну суть сіо
нізму і його проповідників в 
рядах російської соціал-демо
кратії — бундівців. Ленін 

вказував, що «ідея єврейсь
кої «національності» має яв
но реакційний характер не 
тільки у послідовних при
хильників її (сіоністів), але й 
у тих, хто намагається сполу
чити її з ідеями соціал-демо
кратії (бундівці)» (Тв., т. 7, 
стор. 78).

Сіоністи — найлютіші во
роги трудящих, вороги миру, 
демократії і соціалізму. На 
чолі сіоністського руху сто
ять великі єврейські банкі
ри, промисловці, торговці. 
Так, наприклад, заправилами 
міжнародної сіоністської ор
ганізації «Джойнт», створе
ної американською розвідкою 
для шпигунської роботи, є та
кі великі американські міль
ярдери, як Лімен, Рокфел- 
лер, Форд та інші запеклі во
роги комунізму.

У 1947 році у Вашінгто- 
ні відбулась нарада колиш

нього американського прези
дента Трумена і колишнього 
державного секретаря Ачесо- 
на з лідерами сіоністського 
руху — Беи-Гуріоном, Ша- 
ретом, Моргентау. На цій на
раді Трумен і Ачесон зажа
дали від лідерів сіонізму по
силити диверсійну роботу в 
країнах народної демократії, 
обіцяючи з свого боку під
тримати плани єврейських 
буржуазних націоналістів у 
Палестіні.

Розкидані по всьому світу, 
сіоністські організації під 
прапором «благодійності» ве
дуть активну шпигунську і 
підривну діяльність за зав
данням американської роз
відки. Один з співучасників 
злочинної банди американсь
кого агента Райка, яка стави
ла собі за мету повалити на
родно - демократичний ре
жим в Угорщині, єврейський 

буржуазний націоналіст Т1- 
бор Сеньї заявив на суді: 
«Мені відомо 1 я добре зро
зумів це. перебуваючи в 
Швейцарії, що в цілому сі
оністський рух підтримує ду
же тісні зв’язки з американ
ською розвідкою».

Сіоністські організації по
ставляють американській роз
відці кадри шпигунів, дивер
сантів, убивць. Це з усією 
очевидністю доведено на 
процесах Райка в Угорщині, 
Сланського у Чехословаччи- 
ні. Сіоністи розгорнули кам
панію шалених наклепів про
ти Радянського Союзу і країн 
народної демократії. Пред
ставники держави Ізраїль 
слухняно підтримують агре
сивну політику американсь
ких імперіалістів, спрямовану 
на розв’язування третьої сві
тової війни.

Сіоністські бандити, під
бурювані урядом держави Із
раїль, вчинили зухвалий на- | 

пад на радянську місію в сто
лиці Ізраїля Тель-Авіві, ки
нувши в будинок місії бомбу.

Ці й інші численні факти 
переконливо свідчать про те, 
що сіоністські організації є 
агентурою американських аг
ресорів.

Викриття в нашій країні 
групи лікарів - убивць, зв’я
заних з єврейською буржуаз
но-націоналістичною органі
зацією «Джойнт», показує, 
що агентура сіонізму нама
гається діяти і на радянській 
землі. Це зобов'язує всіх ра
дянських людей посилити 
революційну пильність, по
кінчити з політичним рото- 
зійством у своїх рядах, вик
ривати і присівати злочинні 
дії агентів американських ім
періалістів, під якою б мас
кою вони не приховувались,

В. Надєждін.

Редактор Г. ЛОЗОВИЙ.
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Рада Міністрів Союзу РСР і Централь
ний Комітет Комуністичної партії 
Радянського Союзу постановили знизити 
з 1 квітня 1953 року державні роздрібні 
ціни на продовольчі й промислові товари.

У Раді Міністрів Союзу РСР і Центральному Комітеті 
Комуністичної партії Радянського Союзу

ПРО НОВЕ ЗНИЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ РОЗДРІБНИХ ЦІН 
НА ПРОДОВОЛЬЧІ Й ПРОМИСЛОВІ ТОВАРИ

Рада Міністрів Союзу РСР і Центральний 
Комітет Комуністичної партії Радянського Сою

Скляний сортовий видувний та госпо
дарський посуд і дзеркала на 10 °/0

зу постановили:
1. Знизити з 1 квітня 1953 р. державні 

роздрібні ціни на продовольчі й промислові то
вари в таких розмірах:
ХЛІБ ПЕЧЕНИЙ, БОРОШНО І МАКАРОНИ 
Хліб житній, пшеничний, булки, буб

лики та інші хлібо-булочні вироби на 10 % 
Борошно житнє, пшеничне, кукурудзя

не та інше борошно на 10 %
Макарони, вермішель, лапша та інші

макаронні вироби на 10 °/0
КРУПИ, РИС, БОБИ І ХАРЧОВІ 

КОНЦЕНТРАТИ
Пшоно, крупи гречані, рис, горох та

інші крупи і бобові на
Харчові концентрати на
Сухі киселі і желе на

ЗЕРНО І ФУРАЖ
1Шіо, пшениця, овес, ячмінь та інші 

види зерна, висівки, макуха, шро
ти, комбікорми, сіно і солома на

М’ЯСО І М’ЯСОПРОДУКТИ

10
10
15

10

Яловичина, баранина, свинина, птиця, 
ковбаса, сосиски, сардельки, котле
ти, м’ясні, м’ясорослинні і сало- 
бобові консерви та інші м'ясопро
дукти на 15

РИБА І РИБОТОВАРИ
Риба охолоджена, морожена, солона, 

копчена, оселедці і рибні консерви
о/ оц,передньому на 10

ЖИРИ, ЯЙЦЯ І МОРОЗИВО
Масло тваринне, сало харчове, марга

рин і олія на 10
Соус «майонез» та інші на 10
Яйця на 10
Морозиво на 10

0//о о /о 
о//о о
/о

КАРТОПЛЯ, ОВОЧІ І ФРУКТИ
Картопля на 50
Буряки на 50
Морква на 50
Капуста свіжа та інші овочі на 50
К пуста квашена на 50
Яблука на 50
Груші на 50
Виноград на 50
Мандарини на 50
Апельсини на 50
Лимони па 50
Фруктові консерви на 25
Сушені овочі на 25
Сухофрукти та горіхи на 20

ЦУКОР, КОНДИТЕРСЬКІ І БАКАЛІЙНІ
ТОВАРИ

Цукор-пісок і рафінад на 10
Карамель, цукерки, шоколад, печиво, 

вафлі, кекси, торти, тістечка, пря
ники, сухарі та інші кондитерські
вироби на 10

Варення, джем і повидло на 10
Чай натуральний в середньому на 20
Кофе натуральний і какао на 20
Вітаміни на 10
Сіль немолота на ЗО
Сіль молота нефасована на 20
Сіль фасована на 10

ГОРІЛКА, ЛІКЕРИ, ВИНА І ПИВО
Горілка на 11
Лікери, наливки, настойки, плодово- 

ягідні вина, коньяки і радянське
шампанське на 15

Пиво на 15
Вино виноградне на 5

о , о
о//о
о , о

о//о

о/о

о/о

ТКАНИНИ
Ситець, сатин, бязь та інші бавовняні

І ГОЛОВНІ

тканини на 15 0 / 0
Тканини з натурального шовку на 15 0 / 0
Камвольні, тонкосукняні та інші шерс

тяні і напівшерстяні тканини па 5 07і 0
Льняні тканини па 8 0/, 0

ГОТОВИЙ ОДЯГ, ТРИКОТАЖ 
УБОРИ

Плаття, блузки, білизна та інші швейні 
вироби з бавовняних тканин в се
редньому

Плаття, блузки, білизна та інші швейні 
вироби з льняних тканин в серед
ньому

Плаття, блузки та інші швейні вироби
з тканин натурального шовку 

Трикотажні вироби в середньому 
Панчохи і шкарпетки в середньому 
Головні убори з бавовняних, шовко

вих, напівшерстяних і грубосукня- 
них тканин

Капелюхи, берети і ковпаки фетрові 
шерстяні

Капелюхи солом'яні
Хутряні вироби і шкурки
Хутряні вироби з лисиць і песців

ВЗУТТЯ
Взуття шкіряне
Взуття шкіряне на гумовій підошві
Взуття з замінників шкіри, текстиль

не і комбіноване на шкіряній підошві
Взуття з замінників шкіри, текстиль

не і комбіноване на гумовій підошві
Боти і чоботи гумові
Калоші та інше гумове взуття
Взуття валяне

ГАЛАНТЕРЕЙНІ ТОВАРИ
Галантерея текстильна, металева і га

лантерея з шкіри і замінників шкіри 
в середньому

Мереживні і гардинно-тюльові вироби
Голки швейні, машинні, ручні та інші 
Нитки і ниткові вироби 
Вироби з пластмаси
Щітки зубні, одежні та інші щетино- 

іціткові вироби в середньому
МИЛО, ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧНІ 

І ТЮТЮНОВІ ВИРОБИ
господарське 
туалетне 
одеколони та інші парфюмерно-

на 14 0 /0

на 7 0 / /о

на 12 0 '/0
на 5 0 /0
на 20 0 

/0

на 10 0 ’ /0

на 15 0
' 0

на 10 0/ / о
на 7 0 / 0
на 15 0 /0

на 8 0// 0
на 10 0//о

на 12 0//0

на 20 о/ /0
на‘ 10 0//0
на 15 о//0
на 5 0

і 0

на 
на 
на 
на 
на

на

10
10
20
10
10

15

Мило
Мило
Духи, 

косметичні товари
Цигарки вищих сортів
Цигарки інших сортів, сигарети і тю

тюни
Махорка

на 
на

на
на

на 
на

КУЛЬТТОВАРИ ТА ІГРАШКИ
наМузичні інструменти в середньому

Папір писальний, зошити та інші виро
би з паперу і картону

Олівці, пера, ручки та інше письмове і 
креслярське приладдя

Автоматичні ручки і олівці в серед
ньому

Іграшки гумові, целулоїдні, металеві 
та інші і ялинкові прикраси

ФАРФОРОВІ, ФАЯНСОВІ І СКЛЯНІ 
ВИРОБИ

Фарфорові і фаянсові вироби в серед
ньому на

Скляні лампові вироби і сортовий пре
сований посуд на :

на

на

на

на

15
20

10
10

5
10

10

10

15

20

10

15

20

о//о 
о/ 70 
о//о
/о о /о

0/ /о

0//о о/10

о//о

0//о

о/ /о

/о

о/
/о

0 '
/0

о//о

ТОВАРИ ГОСПОДАРСЬКОГО ВЖИТКУ
Електроосвітлювальні лампи на 25
Електричні побутові прилади, електро

арматура та інші електротовари на 15
Пилососи на 25

Холодильники «ЗІС-Москва» і пральні
машини на 20

Сокири, пили, свердла, ковальський, 
слюсарний, столярний та інший ін
струмент на 20

Вила, коси, серпи та інший дрібний
сільськогосподарський інвентар на 20

Вози, колеса та інші обозні вироби на 10
Пічне литво на 10
Посуд алюмінійовий з первинних спла

вів, залізний емальований, залізний 
оцинкований, чавунний емальова
ний, латунний, з нержавіючої сталі
і мельхіоровий на 10

Посуд залізний луджений на ЗО
Ножові вироби на 10
Скоб’япі вироби, м'ясорубки, керосин- 

ки, лампи, ліхтарі та інші металеві
господарські товари на 10

Швейні машини на 10
Меблі на 5
Килими і килимові вироби фабричного

виробництва на 5
Пухо-пір’яні вироби на 10
Клейонка, гранітоль і коленкор на 10
Вата і ватин на 8
Барвники для домашнього фарбування

тканин на 20
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Шифер і м'яка покрівля на 20
Скло віконне на 10
Залізо сортове і покрівельне на 10
Цвяхи будівельні на 25
Цвяхи підковні, шевські та інші на 20
Болти, заклепки, гвинти для дерева, 

плитки керамічні, сітки, дріт і труби
металеві на 20

Цемент на 25
Лаки, фарби і товари побутової хімії на 10
Санітарно-технічне устаткування на 10
Лінолеум на 15
Шпалери на 20

МЕДИКАМЕНТИ І ВИРОБИ САНІТАРІЇ
І ГІГІЄНИ

0 ', о

о/.о 0 '

0 '/о

/і
/

Гумові вироби санітарії і гігієни
Медикаменти та інші вироби санітарії 

і гігієни в середньому
СІРНИКИ, ГАС І БЕНЗИН

Сірники
Гас
Бензин і мастила •*'»

ВЕЛОСИПЕДИ, ГОДИННИКИ ТА 
ІНШІ ПРОМТОВАРИ

/0

0/<0

о/

о/о

о/

о/ /о

о/ /о

0/ /о
10

на 20 °/0

на 15 »/0

на 17 %
на 25 о/(,
на 25 °/0

Велосипеди і запасні частини до них на 10 
Покришки і камери для легкових авто

мобілів і мотоциклів на 10
Покришки і камери для велосипедів

та спортивних м’ячів на 20
Ковзани на 10
Лижі на 15
Рушниці мисливські, приладдя до них

і боєприпаси на 15
Мисливське і рибальське приладдя на 10
Годинники наручні на 5
Годинники кишенькові, стінні та інші на 10

о/
/о

0//о

/о
/о
/о

о 
о 
о

2. Знизити відповідно ціни в ресторанах, 
їдальнях та інших підприємствах громад
ського харчування.
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Пленум міськкому КП Укр
27 березня відбувся пле

нум міськкому КП України, 
З доповіддю про роботу місь
кої комсомольської організа
ції виступив секретар міськ
кому ЛКСМУ т. Варава. Він 
відзначив, що після XIX 
з’їзду Комуністичної партії і 
XV з’їзду комсомолу Украї
ни первинні організації по
мітно зміцніли, пожвавили 
свою діяльність, стали біль
ше задовольняти запити мо
лоді, підвищувати і розвива
ти політичну і виробничу ак
тивність членів ВЛКСМ. 
Внаслідок чого з числа робіт
ничої молоді зросла кіль
кість стахановців, новаторів 
виробництва, підвищилась 
успішність студентської і уч
нівської молоді.

Однак в роботі первинних 
комсомольських організацій 
є ряд істотних недоліків. Про 
них і говорили в своїх вис
тупах учасники пленуму.

Серйозні претензії пред’я
вили члени пленуму праців
никам міськкому ЛКСМУ за 
те, що вони ще мало вника
ють у зміст роботи сітки ком
сомольської політосвіти, не 
цікавляться змістом занять 
гуртків. На місцях міськко- 
мівці, зокрема, секретарі тт. 
Варава і Немолот бувають 
рідко, а якщо й виїжджають, 
то, по суті справи, лише для 
ревізії, а практичної допо
моги не подають.

— Треба Визнати за не
долік той факт, — сказав 
голова виконкому міської 
Ради тов. Луценко, — що 
внаслідок несерйозного добо
ру пропагандистських кадрів 
1 незадовільного керівництва, 
рівень ідейно - політичного 
виховання молоді залишає-

Днями відбулася район
на нарада вчителів, яка обго
ворила підсумки роботи шкіл 
за III чверть та завдання по 
успішному закінченню 1952 
— 53 навчального року.

Доповідач — завідуючий 
районним відділом народної 
освіти т. Тютенко і вчителі, 
які взяли участь в обгово
ренні питання, відмітили, що 
ряд шкіл району, зокрема, 
Лікарівська середня, Трудів- 
ська, Лікарівська, Березів- 
ська семирічні школи домог
лися значно вищої успішнос
ті проти другої чверті. Пов
ної встигаємості добилися

В селі Косівці є два клуби 
— сільський та колгоспний. 
Коли наступає вечір, багато 
колгоспників приходить сюди 
культурно провести вільний 
час. Вони слухають лекції, 
бесіди, обговорюють прочи
тані книги, розвивають свої 
таланти в гуртках художньої 
самодіяльності.

Лише в сільському клубі 
останнім часом прочитано 
близько ЗО лекцій по матері
алах XIX з’їзду партії, про 
міжнародне становище та па 
інші теми. Найбільше висту
пають з лекціями вчителі тт. 
Чернієнко, Кулінський, Бі- 
локур.

Людно завжди в клубній 

I ться іце низьким, більше ЗО 
І процентів юнаків і дівчат не 

охоплено політичним навчан
ням.

ІІа теплоелектростанції 
працює 166 молодих робіт
ників, навчається не більше 
60 чоловік. Незадовільно ор
ганізовано вивчення матеріа
лів XIX з’їзду партії та гені
альної праці й. В. Сталіна 
«Економічні проблеми соціа
лізму в СРСР».

— Міська комсомольська 
організація недостатньо зай
мається питанням підвищен
ня грамотності і загальноос
вітньої підготовки комсомоль
ців та неспілкової молоді,— 
заявив у своєму виступі се
кретар обкому ЛКСМУ тов. 
Сотников. — Не всі партійні 
і господарські керівники 
створюють необхідні умови 
для навчання молодих робіт
ників у вечірніх школах. То
му бувають випадки, коли де
які товариші змушені зали
шати навчання. В цьому по
винні, зокрема, керівники 
шахти № 2-3 — начальник 
т. Панчищенко і секретар 
парторганізації т. Сиротенко.

Працівник Димитрівського 
тресту т. Іванов піддав гос
трій критиці роботу групи 
доповідачів.

— Велику роботу повинна 
вести група доповідачів 
міськкому комсомолу, — 
сказав т. Іванов. — Між тим, 
вона працює погано, не пере
будовує свою діяльність у 
відповідності з новими зав
даннями. Майже не читають
ся лекції по матеріалах XIX 
з’їзду партії і праці това
риша Сталіна «Еконо
мічні проблеми соціалізму в 
СРСР».

На районній нараді вчителів
колективи початкових шкіл 
Головківської, Ново - Олек
сандрійської, Володимире - 
Ульяновської, Петрозагірсь- 
кої та Новозолотарівської.

Усвідомлюючи значення 
рішень XIX з'їзду партії про 
підготовку умов для переходу 
до політехнічного навчання, 
учителі тт. Мірошниченко, 
Бережний, Харченко, Ко- 
шулько, Хлистун та інші 
значно поліпшили викладан
ня фізики та математики в 
школі, провели багато екс
курсій з учнями на промисло
ві підприємства, в радгоспи, 
МТС та колгоспи, що значно 

Вечорами в косівських клубах
бібліотеці, де налічується до 
двох тисяч книг. Завідуючий 
бібліотекою т. Шевченко за
лучає до читання художньої 
літератури все більшу кіль
кість колгоспників. На або
нементах хліборобів тт. Дми- 
трієва, Логвина, Туза — 
десятки прочитаних книг. 
Нерідко прочитані твори об
говорюються. Недавно бібліо
тека організувала обговорен
ня романів О. Толстого 
«Хлеб» та «Хождение по 
мукам».

На сцені зразково оформ
леного колгоспного клубу 
часто виступають драмгурт- 
ківці. В цьому році вони вже 
підготували і поставили

аїни
Заступник голови міськ

ради т. Срібний, секретар 
міськкому партії т. Рижова, 
секретар парторганізації пе
дагогічного училища т. Край
ня говорили в своїх виступах 
про незадовільну організацію 
навчання секретарів комсо
мольських організацій. Се
мінари з ними проводяться 
нерегулярно, на низькому 
ідейному рівні. Вони не вчать 
секретарів практиці комсо
мольської роботи. Більшість 
секретарів їх не відвідує.

Слабо залучається до ро
боти актив. В ряді первинних 
організацій не розгорнута 
критика недоліків, відсутній 
ріст рядів ВЛКСМ, комсо
мольські збори зриваються.

— Працівники міськкому 
не займаються глибоким ана
лізом недоліків первинних 
комсомольських організацій, 
— сказав секретар партбюро 
Байдаківського вуглерозрізу 
т. Міщенко. — Вони інколи 
прибувають сюди для збору 
зведень. Тільки відсутністю 
допомоги з боку міськкому 
можна пояснити той факт, 
що в комсомольській органі
зації залізничної транспорт
ної контори ніяка робота не 
проводиться.

У міськкомі комсомолу 
немає належного контролю за 
виконанням прийнятих рі
шень.

На пленумі були викриті 
недоліки в розвитку худож
ньої самодіяльності, фізкуль
тури і спорту, в організації 
культурного відпочинку мо
лоді.

Пленум прийняв розгорну
те рішення, спрямоване иа 
виправлення недоліків в ро
боті міської комсомольської 
організації.

допомогло учням в засвоєнні 
матеріалу.

Виступаючі і доповідач 
відзначили низький рівень 
викладання природознавства 
і хімії вчителями тт. Галчин- 
ським з Косівської середньої 
школи, Варченко К. Я. з 
Ясиноватської семирічної 
школи і ін.

Незадовільно поставлене 
повторення пройденого ма
теріалу з більшості предме
тів в багатьох школах ра
йону.

Про ці всі недолійи і гово
рили на районній нараді 
вчителі.

п’єси: «Партизани в степах 
України», «Мартин Бору- 
ля», «Украдене щастя». Доб
ре виконували ролі в «Укра
деному щасті» молоді кол
госпники Микола Задорож- 
ний, Микола Логвин та інші.

Однак в обох клубах ще 
нерегулярне демонструють
ся кінофільми. Районний від
діл кінофікації і його завіду
ючий т. Білий повинні под
бати, щоб кінопересувка 
працювала чітко, щоб кол
госпники мали змогу систе
матично переглядати паші 
радянські кінофільми.

А. Нужний, 
учитель фізичної підго

товки.

ВИЩЕ РІВЕНЬ НАВЧАЛЬНО- 
ВИХОВНОЇ РОБОТИ ШКІЛ

З року в рік 
рівень роботи 
школи.

підноситься 
радянської

Поліпшилась навчально - 
виховна робота й шкіл нашо
го міста. Зросла успішність 
і міцність знань учнів се
редніх шкіл № 2, № 1 та 
№ 4. Збільшилося число 
вчителів, які забезпечують 
учням грунтовні знання й на
вички, добилися повної ус
пішності своїх учнів.

Проте в роботі шкіл є й 
істотні недоліки. 13 дітей 
шкільного віку в місті не за
лучені до навчання. Знизи
лась успішність учнів проти 
другої чверті в середній шко
лі № 13 та семирічних шко
лах № 5 і № 7. Незадо
вільну успішність продовжу
ють давати вчителі тт. Сло- 
бодянюк, Рябець, Вацулик, 
Гарбузенко, Устенко і деякі 
інші. А всього в III чверті в 
школах міста не встигають 
436 учнів.

Окремі вчителі мов та лі
тератури, як, наприклад, тт. 
Лашкул (ШРМ № 2), Ве
лично (ШРМ № 1), Груша 
(СШ № 13) і деякі інші не 
перебудували викладання в 
світлі вчення товариша й. В. 
Сталіна про мову і проводять 
уроки па низькому ідейному 
та методичному рівні.

В школах №№ 14, 7, 8 і 
12 недостатньо запровад
жуються елементи політехні
зації, робота на пришкільних 
дослідних ділянках поставле
на слабо. Уроки хімії прово
дяться без спроб і дослідів, 
рідко організуються екскур
сії на підприємства, не нала
годжено спостереження за по
годою, учні не залучаються 
до виготовлення наочних по
сібників та саморобних при
ладів.

ОоОО

Російський музей в Ленінграді—найкрупніше сховище тво
рів російського національного живопису, скульптури, графіки, 
прикладного мистецтва. Музей користується широкою популяр
ністю. Щорічно в його залах бувають сотні тисяч відвідувачів. 
При музеї працюють шкільні гуртки.

На знімку: чергове заняття гуртка учнів по мистецтву XIX 
століття.

Фото А. Михайлова. Прескліше ТАРС.

Словом і особистим прикладом
Костянтин Іванович Коза- 

ков працює десятником на 
п’ятій дільниці шахти № 2-3. 
Він не лише добрий органі
затор, а й хороший агітатор.

Часто за півгодини до по
чатку зміни його можна ба
чити на дільниці в тісному 
колі гірників. Вони слуха
ють чергову бесіду, новини 
з газети.

Тов. Казаков вже ознайо
мив шахтарів з матеріалами 
IV сесії Верховної Ради

На ці та багато інших не
доліків в роботі шкіл і окре
мих вчителів справедливо 
вказувалось на параді. що 
відбулася недавно.

Директор середньої шко
ли № 6 т. Меткий в своєму 
виступі зупинився иа недолі
ках в справі підготовки до 
нового навчального року, 
вказавши, що школи досі не 
фінансуються й не можуть 
придбати потрібні матеріали 
для ремонту. Контрольні ро
боти з математики міським 
відділом народної освіти про
водяться в школах з великим 
запізненням, з помилками в 
текстах задач, що вносить 
дезорганізованість і порушен
ня розкладу занять.

Про поверхову перевірку 
шкіл з боку працівників 
міськВНО і недостатню до
помогу керівникам шкіл і 
вчителям в налагодженні 
навчально - виховної роботи 
й виправлення недоліків го
ворили в своїх виступах тт. 
Москаленко, Радченко і' Бо- 
рисенко.

Учасники паради в своїх 
виступах справедливо крити
кували керівників міськВНО. 
зокрема тт. Гідулянова й 
Мордвінова, які, замість опе
ративного й вдумливого ке
рівництва роботою шкіл і 
вчителів, допускають окрі^і, 
а іноді стають на шлях за
тиску критики.

На нараді накреслено за
ходи, спрямовані для поліп
шення роботи шкіл в IV 
чверті й успішній ПІДГОТОВЦІ 
до екзаменів.

Для вчителів була прочи
тана лекція про новий Статут 
КПРС.

Учасники наради надісла
ли привітального листа -і^е- 
зидії ЦК КПРС.

Союзу РСР, роз’яснює пра
цю й. В. Сталіна «Економіч
ні проблеми соціалізму в 
СРСР», тримає їх в курсі по
дій, які відбуваються в на
шій країні і за рубежем, 
словом і особистим прикла
дом мобілізовує колектив 
дільниці на виконання зав
дань п’ятої сталінської п’я
тирічки.

А. Кузик, 
скреперист шахти № 2-3,
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Нове зниження цін воодушевляє радянських людей 
на славні трудові подвиги

У відповідь 
партії

Багатолюдний мітинг тру
дящих, присвячений поста
нові Ради Міністрів СРСР і 
ЦК КПРС про чергове зни
ження цін на товари масо
вого споживання, відбувся 
на Олександрійській шахті 
№ 2-3.

В своєму виступі навало
відбійник Микола Манакін 
сказав:

— Нове зниження цін — 
яскравий доказ могутності 
нашої Батьківщини, її миро
любної політики. У Радян
ського уряду і Комуністичної 
партії законом є піклування 
про благо народу.

Ми, шахтарі, відповімо на 
постанову Ради Міністрів і

Радісна
Понад 400 робітників, 

службовців, інженерно - тех
нічних працівників рудоре- 
монтного заводу зібралися в 
механо-збиральному цеху на 
МІТИНГ з приводу нового зни
ження державних роздрібних 
цін па товари масового спо
живання.
чь
”— В той час, — сказав 

бтахановець фрезерувальник 
т. Штенгелов, — як у капі
талістичних країнах мільйо
ни трудящих позбавлені 
шматка хліба, весь час підви
щуються ціни, у нашій краї
ні з кожним днем зростає до
бробут населення. У відпо
відь на піклування партії і

На благо
З величезною увагою слу

хали по радіо працівники 
Олександрійської МТС пос
танову Ради Міністрів Союзу 
РСР 1 Центрального Коміте
ту Комуністичної партії про 
нове зниження роздрібних 
цін на промислові та продо
вольчі товари.

З цього приводу тут від
бувся мітинг. Механізатори 
одностайно схвалюють мудру 
політику нашої партії і уря-

З почуттям глибокого задо
волення зустріли трудящі 
України, як і весь радянсь
кий народ, постанову Ради 
Міністрів Союзу РСР і Цен
трального Комітету Комуніс
тичної партії Радянського 
Союзу про нове зниження 
державних роздрібних цін на 
продовольчі і промислові то
вари.

В містах і селах проходять 
багатолюдні мітинги і збори, 
на яких трудящі висловлю
ють сердечну подяку великій 
партії Леніна — Сталіна, 
рідному Радянському урядо
ві за батьківське піклування 
про поліпшення життя наро
ду, про задоволення невпин
но зростаючих матеріальних 
і культурних потреб радянсь
ких людей.

— Нове зниження цін — 
це ще один яскравий доказ

па постанову
і УРЯДУ

ЦК КПРС самовідданою пра
цею, сотнями тонн надплано
вого вугілля. Особисто я зо
бов'язуюсь в квітні виконати 
норму на 150 процентів.

Потім слово взяв навало
відбійник Василь Солдатов. 
Він заявив:

— З великим задоволен
ням зустріли гірники поста
нову партії 
зниження 
всіх сил, 
виконати 
п’ятирічку,

і уряду про нове 
цін. Докладемо 
щоб достроково 
нову сталінську 
дамо Батьківщині

більше вугілля.
Колектив шахти вчора 

значно перевиконав план 
видобутку вугілля.

звістка
уряду я закликаю всіх тру
дящих заводу достроково ви
конати взяті передтравневі 
соціалістичні зобов’язання.

Слово бере формувальник 
ливарного цеху т. Будило. 
Він говорить, що шосте за 
рахунком зниження цін є 
яскравим виявом мудрої по
літики партії і уряду, їх 
невтомне дбання про народ.

Рудоремонтннки вирішили 
відповісти на нову постанову 
підвищенням продуктивності 
праці і якості випускаємо!’ 
продукції, використанням на 
повну потужність механізмів, 
достроковим виконанням пе- 
редтравневих зобов’язань.

трудящих
ду, законом для яких є неос
лабне піклування про благо 
народу, про максимальне за
доволення його матеріальних 
і культурних потреб.

Колектив працівників МТС 
у відповідь на нове знижен
ня цін зобов’язується працю
вати ще краще, ще продук
тивніше, щоб цим створити 
умови для ще кращого, ще 
заможнішого життя.

ВСЕНАРОДНЕ СПАСИБІ
зростаючої економічної мо
гутності нашої великої Віт
чизни, доказ безустанного 
піклування партії і уряду про 
неухильне піднесення добро
буту народу, — заявив на 
мітингу кращий токар-швид- 
кісник Київського верстато
будівного заводу ім. Горько- 
го т. Дакал. — На це піклу
вання ми відповімо самовід
даною працею на благо лю
бимої Батьківщини — опло
ту миру в усьому світі.

Жваво обговорюється по
станова Ради Міністрів Сою
зу РСР і ЦК КПРС на під
приємствах Донбасу.

— Ми бачимо, як пере
творюються в життя заповіти 
великого Сталіна, — сказав 
вибійник шахти № 1 2-біс се
лища Хаиженкове Петро Ба- 
викін. — Після шостого чис
лом зниження цін життя ра

Зростає 
наш добробут
З радістю зустріли поста

нову Ради Міністрів Союзу 
РСР і Центрального Коміте
ту Комуністичної партії Ра
дянського Союзу про нове 
зниження роздрібних цін на 
товари масового споживання 
трудящі заводу «Червоний 
ливарник».

Формувальник стахановець 
Гурій Берест в своєму вис
тупі на мітингу сказав:

— Наша партія і уряд про
являють неустанне піклуван
ня про добробут народу. Но
ве зниження цін набагато 
підвищить матеріальний рі
вень життя трудящих. Ми 
повинні працювати ще кра
ще, віддавати всі свої сили 
на благо і дальше процвітан
ня Батьківщини. Я беру на 
себе зобов’язання виконува
ти змінні норми иа 150 про
центів.

Слюсар інструментального 
цеху комуніст т. Латенко, 
розточник механічного цеху 
комсомолець т. Романець, го
ловний інженер заводу т. Ци- 
буленко в своїх виступах 
висловили подяку Радянсь
кому уряду. Комуністичній 
партії за турботу про людей 
нашої країни.

— Уряди Англії, Амери
ки, Франції і інших капіта
лістичних країн, — заявив 
т. Цибуленко. — щоразу під
вищують ціни на продовольчі 
і промислові товари, посилю
ють гонку озброєнь. У нашій 
країні невпинно підвищуєть
ся життєвий рівень трудящих. 
Нове зниження цін на това
ри масового споживання — 
це новий удар по паліях вій
ни, по їх агресивній політиці.

У відповідь на постанову 
про зниження цін колектив 
заводу «Червоний ливарник» 
зобов’язався виконати дер
жавний план квітня на 106 
процентів, знизити собівар
тість продукції на один про
цент, підвищити продуктив
ність праці на 3 проценти 
проти березня.

Д. Єременко, 
секретар парторганізації.

дянських людей стане ще 
кращим, ще заможнішим. І 
за це — наше велике шахтар
ське спасибі Комуністичній 
партії і Радянському урядові.

Заможно живуть шахтарі 
селища. Тільки за останній 
рік гірники тресту «Ра- 
дянськвугілля» придбали 
близько тисячі радіоприйма
чів. півтори тисячі годинни
ків, десятки автомашин, сот
ні мотоциклів. Швейні май
стерні шахт тресту виконали 
понад 3 тисячі індивідуаль
них замовлень на пошиття 
пальто, костюмів, шовкових 
і шерстяних суконь.

З величезним патріотич
ним піднесенням зустріли по
відомлення про нове знижен
ня цін трудівники сільського 
господарства.

(РАТАУ).

На знімку: передовики бурякосіяння Радянської України. 
Зліва направо; лайкова колгоспу ім. Петровського, Прилуцького 
району, Чернігівської області, Оксана Йосипівна 31НЧЕНКО; лан
кова колгоспу ім. Ватутіна. Сторожинецького району. Чернівець
кої області, Марія Костянтинівна ДУМИТРАП1КЕВИЧ; ланкова 
колгоспу ім. Молотова, Гребінківського району, Київської області, 
двічі Герой Соціалістичної Праці Степанида Демидівна ВИШТАК; 
лайкова колгоспу ім. Горького, Деражнянського району, Кам'янець- 
Подільської області, Герой Соціалістичної Праці Тетяна Дем'я- 
нівна ДЕЙНЕКА і ланкова колгоспу ім. Хрущова, Вашковецького 
району, Чернівецької області. Герой Соціалістичної Праці Єлиза
вета Олексіївна ДАНИЛЯК.

Фото М. Мельника. Прескліше РАТАУ,

На сівбі дорожити 
кожною годиною

Закінчили сівбу ранніх зернових культур
У тісній взаємодії з меха

нізаторами хлібороби нашого 
колгоспу успішно завершили 
сівбу ранніх зернових куль
тур.

Нині ми провадимо посів 
трав і кормових буряків. 
Особливу увагу приділяємо 
закриттю вологи. На 150 
гектарах зябу ця робота уже 
виконана, забороновано та
кож близько 200 гектарів 
озимини.

Хлібороби нашого колгос
пу переглянули свої зобов’я
зання. Вони борються за 24 
центнери озимої пшениці, 22 
центнери вівса і ячменю, 40 
центнерів кукурудзи, 2,5 
центнера насіння люцерни, 
20 центнерів соняшника з 
кожного гектара посіву. Ще 
вищі зобов’язання взяли на 
себе окремі передовики.

На виконання цих почес

Розмножувати нові районовані сорти 
сільськогосподарських культур

Олександрійська сортови- 
пробувна дільниця з осени 
1950 року провадить випро
бування нових районованих 
сортів сільськогосподарських 
культур. Виробнича оцінка 
їх уже в 1951 році дала мож
ливість районувати сорт 
озимої пшениці «Одеська- 
12», як сорт, що не посту
пається урожайністю райо
нованій раніше пшениці 
«Одеська - 3». Крім того, 
пшениця «Одеська - 12» має 
ряд переваг: вона більш 
стійка проти вилягання і оси
пання.

Того ж 1951 року райо
новано новий сорт соняшни
ка «ВНИИМК - 6540». його 
насіння на 8—10 процентів 
більше за інші сорти утри
мує в собі олії.

На основі даних сортови
пробування за останні два 
роки вводяться нові сорти: 
кукурудзи — гібрид «В1Р- 
42», льону — «Кіровоград
ський - 71», які і за спри
ятливих і несприятливих клі
матичних умов дали значні 
прибавки урожаю в порівнян
ні з раніше районованими 
сортами.

Прибавка врожаю на ко

них зобов’язань колгоспники 
і механізатори спрямовують 
всі свої сили. Сівальники т-т. 
Юниченко та Шавотін, лан
кові Іванченко та Птиціна, 
механізатори тт. Іванов, Кап
лун та інші працюють з под
воєною енергією, значно пе
ревиконуючи денні завдання.

Включившись у передтрав- 
неве змагання, колгоспники і 
механізатори розгорнули бо
ротьбу за те, щоб заверши
ти боронування зябу протя
гом двох робочих днів, посія
ти всі ранні культури і забо
ронувати озимі за три робочі 
дні та зразково підготуватись 
до обробітку посівів і бороть
би з сільськогосподарськими 
шкідниками.

І. Попов, голова артілі 
ім. 18 партконференції.
С. Повод, агроном.

ристь гібрида кукурудзи 
«ВІР - 42», наприклад, мо
же збільшити валовий збір 
зерна на 40 процентів.

Проте районуванням сорту 
вирішується лише перша час
тина завдання. В дальшому 
слід дбати про розмноження 
і впровадження у колгоспне і 
радгоспне виробництво нових 
сортів. На вирішення цих 
завдань слід спрямувати зу
силля не лише сортовипро- 
бувачів, але й всіх спеціаліс
тів сільського господарства, 
де випробовуються і розмно
жуються перспективні сорти.

Колгоспи району мають 
можливість майбутнього ро
ку посіяти всю площу льону 
сортом «Кіровоградський- 
71» за рахунок насіння, що 
розмножується на місцях. 
Складніша справа з впровад
женням подвійного гібрида 
кукурудзи «ВІР-42», але й 
ці труднощі можна успішно 
перебороти, якщо керівники 
райсільгоспвідділу. викорис
тають весь наявний у їх роз
порядженні насін'ньовий ма
теріал до єдиного кілограма, 

3. Кузьменко, 
завідуючий Олександрій

ською сортодільницею.
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ЛИСТИ ДО РЕДАНЦІЇ
Не так сталося, як сподівалися

На міському огляді худож
ньої самодіяльності колектив 
клубу робітничого селища 
Октябрське зайняв одне з 
перших місць. Керівник йо
го т. Краснопольський був 
відзначений почесною грамо
тою.

Учасники художньої само
діяльності сподівалися, що 
т. Краснопольський ще з 
більшою енергією візьметься 
за діло, дбатиме про регуляр
не проведення занять гурт
ків.

Та не так сталося.
— Краснопольський, — 

розповідають гуртківці, — 
заспокоївся на досягнутих 
успіхах і занедбав керівниц
тво гуртками.

І справді. Художня само
діяльність занепала. Нерідко 
гуртківці годинами чекають 
Краснопольського, але він 
часто буває не в дусі і тому 
не з’являється на заняття.

Цей художній керівник 
іноді в доборі репертуару 
допускає грубі помилки, чим 
знижує ідейність і цілеспря
мованість концертів. Крас
нопольський не підвищує 
свого ідейно - політичного 
рівня, живе старим багажем 
знань.

Про ці недоліки відомо го
лові правління клубу т. Да- 
виденку, але він не вживає 
заходів для поліпшення робо
ти гуртків художньої самоді
яльності.

Л. Володимиров.

Не приділяють уваги робітничим зборам
Мало приділяють уваги 

проведенню робітничих збо
рів на Байдаківському вуг
лерозрізі. Вони проходять 
тут на низькому рівні. Го
лова шахткому т. Мотуз, ви
конуючий обов’язки началь
ника транспортної дільниці 
т. Устенко 14 березня про
вели збори наспіх, без будь-

якої підготовки. До доповіді 
т. Устенко не підготувався і 
тому вона не мобілізувала 
колектив на усунення недолі
ків в роботі, на розгортання 
критики і самокритики.

Збори не прийняли навіть 
рішення.

В. Савва.

Короткі сигнали
На дільницях Олексан

дрійського будівельно - мон
тажного управління низька 
трудова і виробнича дисцип
ліна. Через неорганізованість 
і погане керівництво (на
чальник управління т. По
пов) зриваються графіки ро
біт.

Керівники тресту «Укр- 
вуглемонтаж» не вживають 
заходів, щоб навести тут по
рядок, С. Савченко.

*
♦ «г

Десятник лісового складу 
шахти № 2-3 Конде часто бе
ре собі дрова без будь-якого 
оформлення. Незважаючи на 
сигнали, адміністрація шахти 
не реагує.

І. Олександров.
* *

Кілька разів жильці бу
динку № 38, що розташова
ний по Жовтневій вулиці, 
звертали увагу міськкомун- 
госпу і його завідуючого тов. 
Кашуричева на те, що при
міщення потрібує ремонту. 
Дах протікає, внутрішні ра
ми відсутні, не скрізь зачи
няються двері.

На подвір’ї нема порядку. 
Підводи, що їздять через 
двір, псують фруктові дере
ва. Г. Починко.

І В країнах народної демократії

На підприємствах Румунської Народної Республіки росте 
число передовиків виробництва. Видатним наваторам уряд при
своює звання Героя Соціалістичної Праці. Недавно це почесне 
звання було присвоєно стахановцю токареві машинобудівного 
заводу імені Матіаса Ракоші в Бухаресті Миколі Басу. Токар 
М. Васу був ініціатором комплексного змагання за максимальне 
використання техніки.

На знімку: робітники заводу імені Матіаса Ракоші поздо
ровляють Миколу ВАСУ (крайній зліва) з присвоєнням йому 
звання Героя Соціалістичної Праці.

Фото Румунського телеграфного агентства. 
Прсскліше РАТАУ.

о

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ МАШИННО - ТРАКТОРНІ
СТАНЦІЇ В КИТАЇ

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

»
В газеті «Сталінський 

прапор» від 27 лютого ц. р. 
під таким заголовком було 
вміщено статтю, в якій вка
зувалось на недостатнє ке

Поліпшити піонерську роботу в
рівництво роботою піонерсь
ких дружин з боку міськкому 
ЛКСМУ.

Як повідомила редакцію га
зети секретар МК ЛКСМУ

школах"
тов. Немолот, стаття обгово
рена на бюро міськкому 
Критика визнана правильною 

Для поліпшення піонерсь 
кої роботи намічено практик 
пі заходи.

Про встановлення диференційованих норм обов’язкових поставок вовни 
державі колгоспами Олександрійського району на 1953 рік

Пекінська машинно - трак
торна станція перша з 10 
станцій, створення яких за
плановане на поточний рік, 
приступила до весняних ро
біт.

Ця станція уклала догово
ри з чотирма держгоспами, 
одним колгоспом і двома 
сільськогосподарськими ви
робничими кооперативами. В 
період весняної сівби силами 
станції буде зорано близько 
430 гектарів, пробороновано 
понад 1.260 гектарів і засі

яно понад 1.000 гектарів 
землі.

Пекінська МТС була ство
рена в січні. Вона одержала 
нові машини і має тепер 
радянських тракторів і бага
то інших сучасних сільсько
господарських машин.

В цьому році буде створе
но 9 інших таких же станцій. 
Ці станції прокладуть шлях 
широкій механізації сільсь
кого господарства Китаю в 
майбутньому.

Рішення № 2416/2 виконкому Кіровоградської обласної Ради депутатів трудящих 
від 18 грудня 1952 року

РОЗВИТОК БАВОВНЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
БОЛГАРІЇ

1. Встановити на 1953 рік такі диференційовані 
річні норми обов'язкових поставок колгоспами вов
ни державі з кожного гектара закріпленої за ними 
земельної площі (рілля, в тому числі сади і городи, 
луки і пасовиська), по групах колгоспів Олександ
рійського району:

5.
6.
7.
8.
9.

10.

ім. Калініна,
ім. Леніна, 
ім. Хрущова.
„Шлях до комунізму", 
„Шлях до соціалізму", 
ім. Карла Маркса,

Костянтннівської 
Протопопівської 
Новопилипівської 
Звенигородської

Дівочепільської

2. Віднести колгоспи Олександрійського району 
до таких груп обов'язкових поставок вовни державі:

Норми в грамах
В тому числі

1 рупи
колгоспів: Всього о А о 1 :»м Оа .її м я \О оя С я д >»о «а о л сх схн К ь К и д

І 344 __ 344
11 344 — 29 71 244

III 287 — — — 287
IV 287 — 31 65 191
V 231 — — — 231

До IV групи:
1. ім. Рози Люксембург, Занфирівської

До V групи:

2 в Назва колгоспів Назва сільрад

До 1
1. „Комунар",
2. ім. Енгельса,
3. ім. Будьонного,
4. „Заповіт Леніна",
5. ім. Жданова,
6. ім. Ворошилова,

До 11
1. ім. В. Ульянова,

До III
1. ім. Сталіна,
2. „Жовтень",
3. ім. Молотова,
4. ім. Щорса,

групи:
Ясиноватської 
Костянтинівської 
Лікарівської 
Березівської, 
Недогарської 
Ворошиловської

групи:
Недогарської

групи:
Бандурівської 
Косівської

БК—00641.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

„Оборона країни", 
ім. Петровського, 
ім. 18 з'їзду ВКП(б),

Морозівської 
Косівської 
Войнівської 

ім. 18 партконференції, Новопилипівської 
ім. 12-річчя Жовтня, Недогарської 
„Перше травня", Звенигородської
ім. Сталіна, Ворошиловської

Після здачі в експлуата
цію найбільшої на Балканах 
бавовнопрядильної фабрики 
імені Ернста Тельмана ви
робництво бавовняної пряжі 
в Болгарії зросло більш як 
па 20 процентів. У 1952 ро
ці трудящі Болгарії одержа
ли на 68 процентів бавовня
них тканин більше, ніж у 
1951 році.

Велику допомогу в справі 
розвитку бавовняної промис
ловості подають Болгарії Ра
дянський Союз і країни на
родної демократії. З Радян
ського Союзу Болгарія одер
жує бавовну, верстати і ус
таткування для текстильних 
підприємств.

ВИВЧЕННЯ В КИТАЇ ПРАЦІ И. В. СТАЛІНА 
«ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗМУ В СРСР»

3. Залучити промислові колгоспи до обов'язко
вих поставок вовни по наявності овець і кіз (неза
лежно від віку), які лічаться в колгоспах на по
чатку року, за такими річними нормами з однієї 
голови:

вівці тонкорунних порід
вівці иапівгрубошерсних порід
вівці цигайської породи
вівці грубошерсних порід 
кози всіх порід

3.200 грам;
1.200 грам;
2.200 грам;

800 грам;
150 грам;

4. Зобов'язати Олександрійський райвиконком 
відповідно з установленими цим рішенням нормами 
по групах колгоспів опублікувати в районній газеті 
норми обов'язкових поставок вовни державі по кож
ному колгоспу.

5. Заборонити Олександрійському райвиконкому 
і заготівельним організаціям переводити колгоспи з 
однієї групи в іншу, а також накладати на колгоспи 
зобов'язання по здачі вовни державі, які перевищу
ють встановлені для них погектарні норми.

Дедалі ширших масшта
бів набирає в Китаї вивчення 
геніальної праці товариша 
й. В. Сталіна «Економічні 
проблеми соціалізму в 
СРСР» і матеріалів XIX з'їз
ду Комуністичної партії Ра
дянського Союзу. Ці матері
али вивчають не тільки пар
тійні кадри і працівники дер
жавних установ, але й ши
рокі маси трудящих. Працю 
товариша й. В. Сталіна

«Економічні проблеми соціа
лізму в СРСР», доповідь 
товариша Г. М. Малепкова 
на XIX з'їзді КПРС та інші 
документи XIX з’їзду КПРС 
тепер можна одержати в кож
ній міській бібліотеці і в ба
гатьох сільських читальнях 

| та робітничих клубах.
Величезну допомогу у 

вивченні цих матеріалів по
дають населенню преса і ра
діо.

(ТАРС).

Редактор Г. ЛОЗОВИЙ.

Голова виконкому обласної Ради 
депутатів трудящих В. КОМ'ЯХОВ.

Секретар виконкому обласної Ради 
депутатів трудящих П. ГОРОДИСЬКИЙ.

Народний суд Корнинського району, Житомирської області, 
розглядатиме справу громадянина Волошина Сергія Ясоновича, 
що проживає в місті Олександрії, про розторгнення шлюбу з гро
мадянкою Волощиною Катериною Василівною, яка проживає в 
місті Корнин, Житомирської області.

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 80. Зам. № 41. Т. 5.000.

Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління в справах поліграфічної промисловості, видавництв і книжкової торгівлі, м. Олександрія, вул. Шевченка, 71.
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Комуністична партія, Радянський Уряд 
стоять на тому, що політика миру між 
народами є єдино правильною політикою, 
яка відповідає життєвим інтересам всіх 
народів.

Ціна 15 коп. Г. М. Маленков.

Ширше розгортати 
масовий спорт

Фізкультурний рух в на
шій країні покликаний допо
магати ростити плем’я здо
рових, бадьорих, життєрадіс
них, вольових, сміливих пат
ріотів радянської Вітчизни, 
безмежно відданих справі 
партії Леніна — Сталіна, 
справі комунізму.

Комуністична партія 1 Ра
дянський уряд невтомно' пік
луються про фізичне вихо
вання трудящих, про розквіт 
спорту. Держава відпускає 
величезні кошти на будів
ництво й утримання стадіо
нів, водних станцій, гімнас
тичних залів, на проведення 
численних змагань, підготов
ку фізкультурних кадрів, на 
випуск спортивного інвентаря.

Хороший, обладнаний місь
кий стадіон мають у своєму 
розпорядженні фізкультур
ники Олександрії, на якому 
хзбуваються традиційні ма
сові спортивні змагання. 
Спортивні зали і площадки 
обладнані в багатьох нав
чальних закладах. В селищі 
Димитрове передбачено бу
дівництво стадіону.

В нашому місті вже дру
гий рік працює юнацька 
спортивна школа. Близько 
двохсот юнаків 1 дівчат 
оволодівають тут технікою 
складних видів спорту.

*Бсе ширшого розмаху на
буває фізкультурний рух в 
селах району. З ініціативи 
комсомольців і молоді у Бой
ні вц і, Бандурівці і Косівці 
обладнані спортивні майдан
чики. У весняно - літній пе
ріод тут відбуватимуться зма
гання з різних видів спорту.

Багато фізкультурник ко
лективів минулий зимовий 
сезон використали для про
ведення лижних, стрілець
ких, легкоатлетичних і інших 
спортивних змагань.

Однак в роботі фізкуль
турних організацій міста і 
району мають місце серйоз
ні недоліки. Це, насамперед, 
стосується добровільних 

Ленінград. Смольний. Звідси у жовтні 1917 року Ленін і
Сталін керували збройним повстанням. Тут був створений перший 
Радянський уряд під головуванням В. І. Леніна.

Прескліше ТАРС.

спортивних товариств в місті 
— «Шахтар» та в районі — 
«Колгоспник». В результаті 
бездіяльності керівники цих 
товариств тт. Дублевський і 
Куліков проведення спортив
них заходів у зимовий період 
зірвали. Нічого, по суті, не 
робиться в цих організаціях 
і в підготовці до розгортання 
спортивної роботи й у весня
но - літній період.

А райком профспілки ву
гільників, міський і районний 
комітети в справах фізкуль
тури і спорту посіли роль 
сторонніх спостерігачів, кон
статують факти і не вжива
ють рішучих заходів по на
лагодженню спортивної робо
ти. І не дивно, що олексан
дрійська футбольна команда 
«Шахтар» у першій зустрічі 
цього сезону з Херсонською 
командою має серйозний про
граш.

Істотних недоліків не поз
бавлена і юнацька спортивна 
школа. Деякі тренери погано 
готуються до проведення за
нять, вдаються до грубої по
милки — ранньої спеціаліза
ції з окремих видів спорту, 
забувають про основне пра
вило — всесторонню фізич
ну підготовку молоді. Так 
сталося у тренера з худож
ньої гімнастики т. Колесни- 
кової. На низькому рівні про
водиться тут і виховна робо
та серед фізкультурників, а 
міськком комсомолу не зай
мається глибоко станом шко
ли.

Фізкультурники міста го
туються до відкриття весня
но - літнього спортивного се
зону, яке відбудеться в неді
лю, 12 квітня, на міському 
стадіоні. Всебічна підготовка 
до цього спортивного святі 
повинна послужити початком 
широкого розгортання фіз
культурного руху В МІСТІ 1 
районі.

До нових успіхів у спор
тивній майстерності, товари
ші фізкультурники!

Заява Міністра Закордонних Справ СРСР 
В. М. Молотова в корейському питанні

28 березня був опубліко
ваний лист-відповідь Верхов
ного командуючого Корейсь
кої народної армії Кім Ір 
Сена і Командуючого китай
ськими народними добро
вольцями Пин Де-хуея, адре
сований Головнокомандуючо
му збройними силами ООН 
у Кореї генералові Кларку, 
— відносно обміну хворими 
1 пораненими військовополо
неними.

В цьому листі висловлює
ться згода на обмін хворими 
1 пораненими військовополо
неними обох сторін і вказує
ться, що в цьому питанні 
фактично вже була досягну
та договореність в ході пере
говорів про перемир’я в Ко
реї і що лише припинення 
переговорів у Паньминьчжоні 
перешкодило раніш провести 
цей обмін. При цьому вияв
лена згода провести обмін 
хворими і пораненими війсь
ковополоненими у відповід
ності з положеннями статті 
109 Женевської конвенції, 
що стосується періоду воєн
них дій. Одночасно з цим у 
листі підкреслюється, що та
кий обмів хворими і поране
ними військовополоненими 
повинен привести до безпе
решкодного врегулювання 
всієї проблеми про військо
вополонених 1, тим самим, до 
досягнення перемир'я в Ко
реї. З цією метою запропо
новано негайно відновити пе
реговори в Паньминьчжоні.

Слідом за цим у Пекіні 
виступив Прем’єр Державної 
адміністративної ради і Мі
ністр Закордонних Справ 
Китайської Народної Респуб
ліки Чжоу Ень-лай і в Пхень
яні — Голова Кабінету Мі
ністрів Корейської Народно- 
Демократичної Республіки 
Кім Ір Сен. Як уряд Китай
ської Народної Республіки, 
так і уряд Корейської Народ
но-Демократичної Республі
ки заявили, іцо вони згодні 
з пропозицією про обмін хво
рими і пораненими військо
вополоненими і, як і раніш, 
виявляють готовність прийти 
до згоди про невідкладне 
врегулювання всієї проблеми 
військовополонених і, таким 
чином, до припинення війни 
в Кореї.

Тим самим уряди Китай
ської Народної Республіки і 
Корейської Народно - Демо
кратичної Республіки знову 
проявили ініціативу в справі 
досягнення угоди про пере
мир’я 1 припинення війни в 
Кореї.

Я уповноважений заяви-ти, 
що Радянський Уряд вислов
лює свою цілковиту солідар
ність з цим благородним ак
том уряду КНР і уряду 
КНДР і не сумнівається в 
тому, що цей акт дістане га

рячу підтримку з боку наро
дів усього світу. Радянський 
Уряд висловлює також пев
ність, що цю пропозицію пра
вильно зрозуміє уряд Сполу
чених Штатів Америки.

Радянський Уряд незмін
но підтримував усі кроки, 
спрямовані на встановлення 
справедливого перемир’я і 
на припинення війни в Ко
реї.

Початок цьому був покла
дений у відповіді глави Ра
дянського Уряду И. В. 
Сталіна на звернення 
Прем’єр - Міністра Індії п. 
Неру ще в липні 1950 року.

Як відомо, виступ по радіо 
в Нью-Йорку в червні 1951 
року представника СРСР у 
Раді Безпеки був основою 
для початку переговорів про 
перемир’я в Кореї. Ці пере
говори про перемир’я, які 
проходили спочатку в Кесо
ні, а потім у Паньминьчжоні. 
привели до угоди в усіх умо
вах перемир’я, за винятком 
питання про репатріацію 
військовополонених. Але пе
реговори про перемир’я були 
перервані генералом Клар- 
ком у жовтні минулого року, 
що загальмувало укладення 
перемир’я.

'Китайсько - корейською 
стороною прийнята пропози
ція генерала Кларка про те, 
щоб обмін хворими і пора
неними військовополоненими 
був проведений у відповід
ності з статтею 109 Женев
ської конвенції 1949 року 
про поводження з військово
полоненими.

Ця стаття говорить:
«За винятком випадків, 

передбачених в абзаці З 
цієї статті, сторони, що 
перебувають в конфлікті, 
будуть зобов’язані, у від
повідності з абзацом 1 
дальшої статті, відправля
ти на батьківщину тяжко 
хворих і тяжко поранених 
військовополонених, неза
лежно від їх звання і кіль
кості після того, як вони 
будуть приведені до стану, 
який допускає їх переве
зення.

Під час воєнних дій 
сторони, що перебувають 
в конфлікті, старатимуть
ся, при сприянні відповід
них нейтральних держав, 
організувати госпіталіза
цію в нейтральних країнах 
поранених і хворих війсь
ковополонених, вказаних в 
абзаці 2 дальшої статті. 
Вони можуть, крім того, 
укладати угоди про репат
ріацію або про інтернуван
ня в нейтральній країні 
здорових військовополоне
них, які пробули довгий 
час у полоні.

Ні один поранений або 
хворий військовополоне- 

нйй, призначений на ре
патріацію, згідно з першим 
абзацом цієї статті, не мо
же бути репатрійований 
проти свого бажання під 
час воєнних дій».
Ця стаття Женевської кон

венції стосується періоду до 
укладення перемир’я, коли 
воєнні дії ще не припинені. 
Оскільки угода про застосу
вання цієї статті тепер до
сягнута і може бути підписа
на обома сторонами в най
ближчі дні, не лишиться ні
яких перешкод до того, щоб 
обмін хворими і пораненими 
військовополоненими почався 
без дальших зволікань.

В згаданому вище листі 
Верховного командуючого 
Корейської народної армії 
Кім Ір Сена і Командуючого 
китайськими народними доб
ровольцями Пин Де-хуея не 
тільки висловлюється згода з 
пропозицією генерала Клар
ка від 22 лютого в питанні 
про обмін хворими і поране
ними військовополоненими, 
але й пропонується віднови
ти переговори про перемир'я, 
щоб покласти край війні в 
Кореї,

Слід звернути особливу 
увагу на те, що і в заяві Мі
ністра Закордонних Справ 
Чжоу Ень-лая від ЗО берез
ня, яка вироблена спільно 
урядами КНР і КНДР, про
понується не тільки здійсни
ти обмін хворими і поране
ними військовополоненими, 
але також розв'язати питан
ня про репатріацію військо
вополонених в цілому, що 
веде до укладення угоди про 
перемир’я і до припинення 
війни в Кореї. З свого боку 
уряд Китайської Народної 
Республіки і уряд Корейсь
кої Народно - Демократичної 
Республіки пропонують, слі
дом за розумним врегулю
ванням питання про хворих 
і поранених військовополо
нених, розв’язати все питан
ня про військовополонених з 
тим, щоб обидві сторони ке
рувалися щирим прагненням 
досягти перемир’я в Кореї в 
дусі взаємного компромісу.

Зрозуміло, питання про 
репатріацію військовополо
нених в цілому також повин
но бути розв’язане у відпо
відності з положеннями Же
невської конвенції, на чому 
природно наполягали як Ра
дянський Уряд, так і уряди 
КНР і КНДР. Проте, ні три
валі переговори в Паньминь
чжоні, ні багаторазове обго
ворення цього питання на 
Генеральній Асамблеї ООН, 
як відомо, не дали позитив
них результатів.

(Закінчення на 2-й стор.).
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ПОВІДОМЛЕННЯ
Міністерства внутрішніх справ СРСР

(Закінчення).
Оскільки це питання зали

шилось єдиною незгодою між 
воюючими сторонами в Ко
реї, що стояла на шляху уго
ди про перемир’я, уряд Ки
тайської Народної Республі
ки і уряд Корейської Народ
но-Демократичної Республі
ки, керуючись прагненням 
до досягнення миру і до за
кінчення війни в Кореї, зро
били новий крок до остаточ
ного розв’язання цього пи
тання. Вони запропонували, 
іцоб обидві сторони віднови
ли переговори про перемир’я 
і зобов’язались репатріювати 
негайно після припинення 
воєнних дій всіх тих військо
вополонених, які знаходяться 
в їх руках і які наполягають 
на репатріації, а решту вій
ськовополонених передати 
нейтральній державі з метою 
забезпечення справедливого 
розв’язання питання про їх 
репатріацію. Така пропозиція 
дає можливість справедливо

Доб'ємося нових успіхів у колгоспному виробництві
Соціалістичні зобов’язання комсомольців і молоді артілі імені Сталіна, 

Бандурівської сільради
Наприкінці минулого року 

доярки нашої артілі взяли 
перед великим вождем, 
вчителем і другом радянсь
кого народу товаришем 
Сталіним зобов’язання надо
їти в 1953 році від кожної 
фуражної корови по 2.100 
літрів молока. Тяжка звістка 
про смерть товариша Сталіна 
не зломила їх волі до пере
моги. Велике горе загарту
вало молоді серця, ще тіс
ніше згуртувало нас навколо 
Комуністичної партії і Радян
ського уряду.

Комсомолки доярки Ма
рія Сердюк, Ніна ІІотапова, 
М'іля Олексієва, відповідаю
чи на звернення ЦК КПРС і 
Радянського уряду, перегля
нули раніше взяті зобов’язан
ня і вирішили боротись за 
3.000 літрів молока від кож
ної фуражної корови. 

розв’язати питання про ре
патріацію військовополоне
них і усунути перешкоди, що 
лишилися, до здійснення пе
ремир’я в Кореї.

Не може бути ніякого 
сумніву, що народи всього 
світу і всі люди, пройняті 
чесним прагненням покласти 
край війні в Кореї і сприяти 
зміцненню миру і безпеки 
народів Далекого Сходу і 
всього світу, зустрінуть цю 
пропозицію з гарячим спів
чуттям і подадуть їй повну 
підтримку.

Радянський Уряд визнає 
всю справедливість цієї про
позиції уряду Китайської На
родної Республіки і уряду 
Корейської Народно - Демо
кратичної Республіки і вис
ловлює готовність повністю 
сприяти її здійсненню.

Природно, що Організація 
Об’єднаних Націй могла б 
зробити більше щодо пере
мир’я і припинення війни в 
Кореї, якби в її складі були

Коневоди Олексій Вакало 
та Михайло Олексієв зобо
в’язались виростити від ста 
конематок 80 лошат. Трак
торист Олексій Бульба і при
чіплювач Петро Губа, розпо
чавши польові роботи, дати 
слово трактором «ХТЗ-7» 
виробити 300 гектарів умов
ної оранки і зекономити 150 
кілограмів пального.

Відповідаючи на заклик 
гірників шахти № 2-3 і пра
цівників Кіровоградського 
заводу «Червона зірка» про 
розгортання соціалістичного 
змагання, комсомольці і мо
лодь нашого колгоспу разом 
з колгоспниками зобов’язую
ться провести закриття воло
ги на всій площі за два ро
бочі дні, закінчити сівбу ран
ніх культур за три робочі 
дні. В період обробітку і до

законні представники Китаю 
і Кореї.

Той факт, що китайський 
народ і корейський народ по
збавлені свого законного 
представництва в Організації 
Об’єднаних Націй, по-перше, 
підриває авторитет цієї орга
нізації, а, по-друге, позбав
ляє її можливості належним 
чином сприяти зміцненню 
міжнародної безпеки і загаль
ному мирові.

Радянський Уряд вважає 
своїм обов’язком знову нага
дати про те, іцо питання про 
поновлення прав китайського 
народу і корейського народу 
в Організації Об’єднаних На
цій є одним з невідкладних 
питань і що поновлення прав 
Китаю і Кореї в ООН, особ
ливо в теперішніх умовах, 
відповідає інтересам підне
сення авторитету і міжнарод
ного значення Організації 
Об’єднаних Націй 1 сприяти
ме зміцненню миру в усьому 
світі.

гляду за посівами комсомоль
ці і молодь будуть вести рі
шучу боротьбу з шкідниками 
сільськогосподарських куль
тур. Крім того, вони подадуть 
допомогу колгоспникам в бу
дівництві клубу, контори, 
гаража та в озелененні гро
мадських дворів.

Ми закликаємо всіх ком
сомольців і молодь району 
наслідувати наш приклад і 
ширше розгорнути соціаліс
тичне змагання за стислі 
строки і високу якість вес
няно - польових робіт, за ус
пішне вирішення завдань но
вої п’ятирічки.

За дорученням комсо
мольців і молоді колгоспу:

О. Вакало — секретар 
комсомольської органі
зації, Г. Частокол — 

член ВЛКСМ.

Міністерство внутрішніх 
справ СРСР провело старан
ну перевірку всіх матеріалів 
попереднього слідства та ін
ших даних в справі групи лі
карів, які обвинувачувалися 
в шкідництві, шпигунстві і 
терористичних діях у відно
шенні активних діячів Ра
дянської держави.

В результаті перевірки 
встановлено, що притягнуті 
в цій справі професор Вовсі 
М. С., професор Виноградов 
В. М., професор Коган М. Б., 
професор Коган Б. Б., про
фесор Єгоров П. І., профе
сор Фельдман А. І., профе
сор Етінгер Я. Г., професор 
Василенко В. X., професор 
Грінштейн А. М., професор 
Зеленій В. Ф., професор Пре- 
ображенськнй Б. С., профе
сор Попова Н. А., професор 
Закусов В. В., професор Ше- 
решевський Н. А., лікар Ма- 
йоров Г. І. були арештовані 
колишнім Міністерством дер
жавної безпеки СРСР непра
вильно, без будь-яких закон
них підстав.

Перевірка показала, що 
обвинувачення, висунуті про
ти перелічених осіб, є хибни
ми, а документальні дані, на 
які спирались працівники 
слідства, безпідставними. 
Встановлено, що показання

У Президії Верховної Ради СРСР
Президія Верховної Ради 

СРСР постановила скасувати 
Указ від 20 січня 1953 р. 
про нагородження орденом

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

ЦВІСТИ САДАМ У ПУСТИНІ
Прокинулася пустиня Ка- 

ра-Куми, що століттями спа
ла. Нове життя принесли сю
ди будівники Головного Тур
кменського каналу. Ще тіль
ки прокладається траса най
більшої в світі водної магіс
тралі, а радянські люди вже 
дбають про сади і виноград- 

і ники, яким цвісти тут.
В десятках науково - дос

лідних інститутів, в ботаніч
них садах, на дослідних стан

арештованих, які нібито під
тверджують висунуті проти 
них обвинувачення, одержа
ні працівниками слідчої час
тинні колишнього Міністер
ства державної безпеки шля
хом застосування недопус
тимих і якнайсуворіше забо
ронених радянськими зако
нами прийомів слідства.

На підставі висновку слід
чої комісії, спеціально виді
леної Міністерством внутріш
ніх справ СРСР для перевір
ки цієї справи, арештовані 
Вовсі М. С., Виноградов 
В. М., Коган Б. Б., Єгоров 
П. 1., Фельдман А. І., Васи
ленко В. X., Грінштейн 
А. М,. Зеленій В. Ф., Пре- 
ображенський Б. С., Попова 
Н. А., Закусов В. В., Шере- 
шевський Н. А., Майоров 
Г, І. та інші, притягнуті в 
цій справі, повністю реабілі
товані в пред’явлених їм об
винуваченнях у шкідницькій, 
терористичній і шпигунській 
діяльності і, у відповідності 
з ст. 4 п. 5 Кримінально- 
Процесуального (Кодексу 
РРФСР, з-під варти звіль
нені.

Особи, винні в неправиль
ному веденні слідства, ареш
товані і притягнуті до кар
ної відповідальності.

Г

Леніна лікаря Тимашук Л. Ф. 
як неправильний, у зв’язку з 
дійсними обставинами, які 
тепер виявилися.

ціях учені, садоводи, вино
градарі! вирощують нові сор
ти яблунь, абрикоса, перси
ка, винограду, пристосовних 
до умов пустині. Всі колгос
пи, що знаходяться в зоні 
Головного Туркменського ка
налу, відводять під сади і ви
ноградники по 25 — 35 гек
тарів недавно освоєних зе
мель.

(РАТАУ).

НА ПАРТІЙНІ ТЕМИ

РОЗВИВАТИ І ПІДТРИМУВАТИ КРИТИКУ ЗНИЗУ
В доповіді на XIX з’їзді 

Комуністичної партії Радян
ського Союзу тов. Г. М. Ма- 
ленков говорив, що критика 
і самокритика є випробуваною 
зброєю партії в боротьбі з 
недоліками, помилками, хво
робливими явищами, які під
ривають здоровий організм 
партії.

«...Чим сильніший буде 
контроль знизу за діяльністю 
всіх наших організацій, — 
вказує товариш Маленков,— 
тим успішніше підуть у нас 
справи в усіх галузях».

Треба сказати, що окремі 
керівники партійних, радян
ських і господарських органі
зацій Олександрійського ра
йону глибоко не усвідомили 
цих вказівок партії, не доби
ваються послідовного прове
дення в життя лозуига кри
тики і самокритики, повіль
но перебудовують свою ді

яльність у ВІДПОВІДНОСТІ 3 | 
рішеннями XIX з’їзду партії, 
допускають зазнайство і бла
годушність.

Це, зокрема, стосується 
керівників бурякобази. Вна
слідок незадовільного керів
ництва тут лише в нинішньо
му році затягли строк від
вантаження сировини на цук
рові заводи, допустили псу
вання буряків, чим завдали 
державі збитків до 100 ти
сяч карбованців. Коли б в 
колективі створювали умови 
для розвитку критики і само
критики, коли б тут прислу
халися до голосу знизу, цьо
го б не сталося. На жаль, тут 
створилась нестерпна атмо
сфера. Завідуючий базою 
т. Кизиєв став на шлях го
лого адміністрування, в по
водженні з підлеглими гру
бить, допускає окрики. Роз
порядження його непроду

мані. Даючи якесь розпоряд
ження, він про нього відразу 
забуває і дає інше, яке супе
речить першому. Недавно 
Кизиєв наказав бухгалтеру 
видати 85 карбованців шофе
ру т. Зубенку. Коли бухгал
тер заявив, що Зубенко гро
ші одержав, що не можна 
порушувати фінансову дис
ципліну, Кизиєв гримнув: 
«Видати і все. Я тут госпо
дар і ніяких розмов». Попро
буй в таких умовах підняти 
голос. Затиск критики оче
видний.

Серед робітників занедба
на масово ■ політична і ви
ховна робота: не проводяться 
бесіди, читки газет. Проф
спілкові збори скликались 
понад чотири місяці тому. 
Голова місцевкому т. Патюк 
відгородився від мас.

Партійна організація сто
їть осторонь цих непорядків. 

Секретар т. Дробот зжився з 
таким становищем і не помі
чає Істотних недоліків. Тут 
не практикують відкритих 
партійних зборів.

Недооцінюють ролі від
критих партійних зборів і в 
недогарському колгоспі імені 
12-річчя Жовтня, де секре
тарем парторганізації т. Де- 
ментій. Не раз колгоспники 
вказували на недоліки в під
готовці до весни, але до їх 
голосу глухим залишились 
правління і його голова тов. 
Гаркуша.

Колгоспники не задоволе
ні неповоротливістю правлін
ня, а первинна парторганіза- 
ція не помічає цього. Загаль
ні збори колгоспників прово
дяться від випадку до випад
ку, відсутня масово - полі
тична робота.

Частина колгоспників вив
чали матеріали XIX з’їзду 
партії в гуртку, яким керує 
т. Гаркуша. Але цей гурток 
з грудня місяця не працює. 
Слухачі, обурені поведінкою 
Гаркуші, заявляли про це 

т. Дементію. Однак заходів 
до налагодження роботи гурт
ка не вжито.

Подібні факти мають міс
це і в парторганізації кол
госпу імені Сталіна, Бан
дурівської сільради. Відкри
ті партійні збори останній 
раз проводились 1 грудня 
минулого року. Недоліків в 
організаційно - партійній і 
масово - політичній роботі 
тут багато, але секретар парт
організації т. Зінченко не 
прислухається до справедли
вої критики комуністів і без
партійних, ігнорує їх запити.

Час покінчити з проявами 
зазнайства і безтурботності, 
не на словах, а на ділі роз
гортати критику і самокри
тику, як рушійну силу на
шого поступального руху впе
ред по шляху від соціалізму 
до комунізму.

І. ФІЛ0НЄ1ІК0,

завідуючий відділом пар
тійних, комсомольських 
і профспілкових органі
зацій РК КП України.



Неділя, 5 квітня 1953 р. СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР З
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Й. В. Сталін І Матіас Ракоші.

Радянська Армія-визволителька

Успіхи індустріалізації країни

4 квітня 1945 року — 
знаменна дата в житті угор
ського народу. В цей день 
Радянська Армія завершила 
визволення Угорщини від ні
мецько - фашистських загарб
ників.

На протязі багатьох сторіч 
угорський народ вів мужшо 
боротьбу за свою свободу і 
незалежність, проти жорсто
кого турецького і австрійсь
кого поневолення, проти не
стерпної експлуатації з боку 
угорських земельних магна
тів і буржуазії.

Велика Жовтнева соціа
лістична революція виклика
ла в Угорщині могутнє під
несення революційного робіт
ничого 1 національно - виз
вольного руху. Поразка Ав- 
стро - Угорщини в першій 
імперіалістичній війні при
скорила розвал багатонаціо
нальної «лоскутної» монар
хії Габсбургів. 16 листопада 
1918 р. Угорщина була про
голошена буржуазною рес
публікою.

Революційний пролетарі
ат, керований Комуністичною 
партією, скинув буржуазний 
уряд і 21 березня 1919 р. 
проголосив Угорську радян
ську республіку. Але в ре
зультаті об’єднання сил зов
нішньої імперіалістичної ін
тервенції і внутрішньої 
контрреволюції, а також 
зрадництва соціал - демокра
тів і троцькістів, радянська 
влада в Угорщині після 133- 
денної героїчної боротьби 
пролетаріату була повалена. 
В країні встановився крива
вий режим фашистської дик
татури.

Правляча реакційна кліка 
перетворила потім Угорщину 
в придаток гітлерівської Ні
меччини, в плацдарм для на
паду на СРСР.

В період другої світової 
війни гітлерівська Німеччина 
окупувала Угорщину. Гітле
рівці вчинили звірячу роз
праву над угорськими патрі
отами, що рішуче виступили 
проти окупантів. Під керів
ництвом комуністів у країні 
розгорнувся рух опору фа
шистським загарбникам та їх 
угорським ставленикам. З 
ініціативи Компартії був 
створений Угорський націо; 
пальний фронт, що об’єднав 

демократичні партії країни і 
очолив визвольну боротьбу 
угорського народу проти гіт
лерівських загарбників.

В грудні 1944 року, в ре
зультаті визволення Радян
ською Армією значної части
ни Угорщини від гітлерівсь
ких полчищ, були обрані на 
демократичних основах Тим
часові національні збори. 
Сформований ними Тимчасо
вий уряд Угорщини 28 груд
ня 1944 року оголосив вій
ну фашистській Німеччині.

Радянська Армія, розгро
мивши німецько - фашистсь
кі орди, назавжди визволила 
угорський народ від фашист
ського іга й імперіалістично
го гніту, забезпечила йому 
національну незалежність, 
поклала край пануванню по
міщиків і буржуазії в країні, 
допомогла створити вільну, 
дійсно демократичну Угор
щину.

Під керівництвом Угор
ської партії трудящих угор
ський народ успішно здійс
нив грандіозні демократичні 
перетворення в країні, при
душив шалений опір реакції 
і зірвав всі спроби америка- 
но-англійських імперіалістів 
за допомогою шпіонажу, ди
версій і контрреволюційних 
змов повалити народно-де
мократичну владу в Угорщи
ні та реставрувати капіта
лізм.

Зросла і зміцніла дружба 
між радянським і угорським 
народами. Яскравим свідчен
ням цього є Договір про 
дружбу, співробітництво 1 
взаємну допомогу між Ра
дянським Союзом і Угорсь
кою Народною Республікою, 
підписаний 18 лютого 1948 
року. Цей договір, що грун
тується на непохитних прин
ципах послідовної миролюб
ної політики Радянського 
Союзу, на взаємному пова
жанні незалежності і націо
нального суверенітету наро
дів, відповідає життєвим ін
тересам радянського і угорсь
кого народів. Використовую
чи багатющий досвід нашої 
країни, спираючись на безко
рисливу, кваліфіковану допо
могу Радянського Союзу, 
угорський народ твердо і 
впевнено йде по шляху соці
алізму.

Народно - демократичний 
лад, що утвердився в Угор
щині в результаті історичних 
перемог Радянської Армії, 
вивів угорський народ на ши
рокий шлях вільного і щас
ливого життя.

В країні здійснена на
ціоналізація промисловості, 
транспорту, банків. Трудящі 
Угорщини під керівництвом 
Угорської партії трудящих, 
використовуючи радянський 
досвід і спираючись на без
корисливу допомогу СРСР, 
достроково виконали триріч
ний план відбудови 1 розвит
ку народного господарства. 
Довоєнний рівень промисло
вого виробництва в 1949 ро
ці перевиконаний на 53 про
центи.

З величезним патріотич
ним піднесенням трудящі

Перетворення в сільському господарстві
Успішний розвиток вели

кої соціалістичної промисло
вості і народно- демократич
ний лад дали можливість по
кінчити з злиднями і розо
ренням угорського села, від
крили перед трудящим се
лянством перспективи за
можного і культурного жит
тя.

До другої світової війни в 
Угорщині в руках поміщиків 
і куркулів було більше поло
вини орних земель. Жменьці 
великих поміщиків, що ста
новили 0,1 процента земель
них власників, належало 
близько ЗО проц. всієї землі, 
в той час як 85 проц. усіх 
селянських господарств воло
діли лише 19,4 проц. орної 
землі.

Народна республіка лікві
дувала поміщицьке землево
лодіння і передала землю 
трудовому селянству. Угор
ське трудове селянство на 
прикладі колгоспного селян

В народній Угорщині на
завжди ліквідовано безробіт
тя. На основі неухильного 
піднесення народного госпо
дарства рік у рік зростає на
ціональний доход, підвищує
ться матеріальний і культур
ний рівень життя трудящих.

Величезні кошти держава 
відпускає на виплату стипен
дій, пенсій і допомоги на ви
падок тимчасової непраце
здатності, на інвалідність, за 
багатодітність і т. д.

Народна демократія від
крила широким масам тру
дящих доступ до грамоти, 
науки, мистецтва. В Угор
щині успішно здійснюється 
загальне обов'язкове восьми
річне навчання. Число учнів 
середніх шкіл зросло проти 
довоєнного часу більш як в 
два рази, а число студентів 
вищих учбових закладів —в 
чотири рази.

Тепер в країні налічуєть
ся понад 3 тисячі сільських 
бібліотек з книжковим фон
дом до 1 млн. томів. Видає
ться понад 300 газет і жур

Угорщини борються за вико
нання п’ятирічного плану роз
витку народного господарства 
па 1950 — 1954 рр., метою 
якого є створення фундамен
ту соціалістичної економіки в 
країні.

П’ятирічний план успішно 
виконується. Про це свідчать 
підсумки виконання народно
господарського плану в 1952 
році. План виробництва ва
лової продукції в цілому ви
конаний на 100,7 проц. Про
мислова продукція збільши
лася порівняно з попереднім 
роком на 23,6 проц., в тому 
числі продукція важкої'про
мисловості на 33.3 проц.

Здійснюючи індустріаліза
цію країни, угорський народ 
споруджує в країні ряд ве
личних будов, серед них Ду

ства Радянського Союзу і па 
своєму власному досвіді все 
більше переконується у ве
ликих перевагах колективних 
форм ведення господарства. 
Понад 280 тисяч сімей бід
няків і середняків перебува
ють в землеробських вироб
ничих кооперативах, в яких 
тепер зосереджено 37 проц. 
всієї орної землі.

Використовуючи досвід ра
дянських колгоспників, за
стосовуючи першокласні ма
шини і передову агротехніку, 
угорське селянство вирощує 
на громадських полях високі 
врожаї.

Велику виробничу допомо
гу кооперативним господар
ствам подає держава через 
МТС, число яких до кінця 
п’ятирічки буде доведене до 
500, в них буде 26 тис. трак
торів. Тракторами обробля
тиметься близько 60 проц. 
всіх посівних площ. З метою 
боротьби з посухою і розши

Для блага народу
налів, загальний тираж яких 
перевищує 5 млн. примірни
ків.

Народно - демократичний 
лад вперше дав можливість 
угорським трудящим читати 
геніальні твори Маркса, 
Енгельса, Леніна, Сталіна 
рідною мовою. В Угорщині 
видаї^ 13 томів Творів й. В. 
Сталіна загальним тиражем 
в 1.300 тис. прим., «Корот
кий курс історії ВКП(б!» 
вийшов у шести виданнях. 
Загальний тираж Творів й. В. 
Сталіна угорською мовою 
становить понад 5 млн. прим.

Великих успіхів досягнуто 
в галузі науки, мистецтва, 
літератури, музики, кіно, які 
повністю служать народові.

Розширюються і міцніша
ють культурні зв’язки між 
Радянським Союзом і народ
ною Угорщиною. Як великі 
всенародні свята в Угорщи
ні щороку проводяться місяч
ники угорсько - радянської 
дружби.

З почуттям великої скор
боти дізнався угорський на

найський металургійний ком
бінат імені Сталіна і нове 
соціалістичне місто Сталін- 
варош, потужна електростан
ція в Іноті.

Успіхи соціалістичного бу
дівництва зробили корінний 
переворот у свідомості угор
ських трудящих. Змінилося 
їх ставлення до праці, до 
громадського добра. Велико
го розвитку в країні набув 
стахановський рух. За 2 ро
ки в Угорщині інженери, тех
ніки. робітники внесли 389 
тисяч раціоналізаторських 
пропозицій. В 1951 році дер
жавними преміями ім. Кошу- 
•га, поряд з великими вчени
ми, були відзначені також 
багато передовиків виробниц
тва — вибійники, прокатни
ки, ливарники, токарі, ткачі.

рення посівних площ в Угор
щині розгорнулося велике 
іригаційне будівництво.

Соціалістичне перетворен
ня угорського села відбуває
ться в умовах жорстокої кла
сової боротьби — відкритої 
1 прихованої. Куркульство, 
жалюгідні рештки повалених 
класів — поміщиків і капі
талістів намагаються шляхом 
саботажу і диверсій підірва
ти режим народної демократії, 
не допустити об’єднання се
лян в кооперативи. Але мар
ні всі їх зусилля! В резуль
таті правильної політики, 
здійснюваної Угорською пар
тією трудящих, база кур
кульства на селі дедалі біль
ше звужується, а союз ро
бітничого класу з трудящим 
селянством безперервно зро
стає і зміцнюється, відбуває
ться дальше організаційно- 
господарське і політичне 
зміцнення землеробських ко
оперативів.

род про кончину любимого 
вождя і вчителя трудящих 
усього світу й. В. Сталіна.

Генеральний секретар 
Угорської партії трудящих 
Матіас Ракоші від імені на
роду Угорщини в зв’язку з 
смертю товариша Сталіна 
сказав: «Сталін допоміг нам 
поставити на ноги нашу зруй
новану країну, він захистив 
нас від нападів імперіалістів, 
він привів наш народ в ша
новану сім’ю вільних націй, 
йому ми зобов’язані тим, що 
тепер, в мирних умовах, ми 
впевнено будуємо своє щас
ливе соціалістичне майбут
нє».

Запалюваний неперемож
ним сталінським прапором 
пролетарського інтернаціона
лізму, угорський народ ще 
тісніше згуртовується навко
ло своєї Партії трудящих, 
ще більше зміцнює нерозрив
ний зв’язок з Радянським 
Союзом, успішно йде по 
шляху соціалізму.

(РАТАУ).
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Протести в Італії проти антидемократичного 
проекту „реформи" виборчої системи

ПАМ’ЯТІ О. М. ГОРЬКОГО
Колектив учителів і уч

нів середньої школи № 2 
відзначив 85-річчя з дня 
народження основополож
ника російської радянської 
літератури О. М. Горько
го.

Зав. шкільною бібліоте
кою т. Іваненко і піонер- 
вожата т. Чугуй виготови
ли фотомонтаж та органі
зували виставку літерату
ри. Учителі тт. Козлова, 
Міхелева, Семененко, Ми- 
колаєнко разом з учнями 
8 — 10 класів випустили 
спеціальний номер літера
турної газети.

28 березня відбувся лі
тературний вечір. Допо

ЛІТЕРАТУРНИЙ ВЕЧІР

При Косівській серед
ній школі систематично 
працюють літературний та 
співочий гуртки (керівни
ки тт. Гончарова, Марго- 
ленко).

Гуртківці часто показу
ють свою художню май
стерність на вечорах, які 
організовуються в школі.

Цікаво пройшов вечір, 
присвячений пам’яті укра
їнського поета Т. Г. Шев
ченка. 

відь про життя і діяльність 
Горького прочитав викла
дач російської літератури 
т. Козлов. З виключною 
ясністю він показав образ 
великого гуманіста, при
страсного і полум’яного 
борця за мир, демократію 
і соціалізм.

Після доповіді відбувся 
концерт.

З захопленням учні 
слухали уривки з творів 
Горького «Мати», «Пісня 
про буревісника», «Леген
да про Данко» та інші.

О. Жарій,
завуч середньої шко

ли № 2.

Учасники літературного 
гуртка Тамара Кравцова, 
Борис Кривець, Рая Воло- 
щенко продекламували 
вірші поета, співаки май
стерно виконали «Запо
віт», «Думи мої, думи», 
«Реве та стогне Дніпр 
широкий» та ряд інших 
пісейь.

І. Ророха, 
старший піонервожа- 

тий школи.

☆
Жваво проходить тор

гівля за новими цінами в 
магазинах Олександрії.

На знімку: в промто
варному магазині відділу 
робітничого постачання 
Димитрівського тресту 
в селищі Перемога.

Фото Г. Верушкіна.

☆

ЗБОРИ СТАХАНОВЦІВ
Близько ста чоловік ро

бітників, Інженерно-тех
нічних працівників та 
службовців зібрались до 
клубу гудзикової фабрики 
на збори стахановців.

На зборах була заслуха
на доповідь «Соціалістич
не змагання, як метод ко
муністичного будівництва»

Стахановці тт. Каліта. 
Колісник, Дем’яненко, 

Кирпита та інші у висту
пах розповіли про досвід 
своєї високопродуктивної 
праці.

Вечір закінчився кон
цертом художньої самоді
яльності гуртківців.

О. Волошин, 
працівник фабрики.

ЦІКАВА ЕКСКУРСІЯ
Недавно учні четверто

го класу шостої школи від
відали міський млин.

Директор млина т. Хи- 
тренко розповів дітям про 
виробничий процес на 
млині.

Крім того, учні огляну
ли всі цехи виробництва. 
Дуже цікавились вони про
цесом переробки зерна на 
борошно та технікою.

К. Краснов, Б. Бон
даренко, Г. Гейко — 
учні 4 «б» класу се
редньої школи № 6.

Могутніми демонстраціями про
тесту італійський народ виявляє 
своє обурення з приводу прий
няття сенатом антидемократично
го законопроекту „реформи" ви
борчої системи.

Новий виборчий закон перед
бачає заміну нині існуючої про- 
порціональної системи представ
ництва. Відповідно до нового за
кону партія або група партій, що 
дістала на виборах відносну біль
шість голосів, дістає в парламен
ті абсолютну більшість голосів. 
З допомогою цього антидемокра
тичного закону правляча хри
стиянсько - демократична партія 
має намір зберегти і в майбутньо
му за собою абсолютну більшість 
місць у парламенті.

Американські війська продовжують застосовувати 
хімічну зброю в Кореї

Як повідомляє кореспондент 
агентства Сіньхуа з корейського 
фронту, за останній місяць аме
риканці, за попередніми даними, 
випустили 60—70 хімічних сна
рядів по позиціях Корейської На
родної армії і китайських народ
них добровольців. Як правило, 
американці провадять обстріл хі

Тяжке становище безробітних у Греції
За повідомленнями грецької 

преси, економічна криза і без
робіття в Греції набирають за
грозливих розмірів. Описуючи 
становище в порту Піреї, афін- 
ська газета „Атінаїкі" пише: пе
ред управлінням порту Пірея 
товпляться люди, обличчя яких

В Італії

—Уряд нами задоволений, а народ каже: „Досить"!
Рис. С. Чистякова. Прескліше ТАРС.

Як тільки увечері 29 березня 
і стало відомо про голосування в 

сенаті законопроекту про „рефор
му*. жителі Рима всіх соціальних 
верств зібралися навколо будин
ків демократичних партій, заяв
ляючи свій протест.

В ніч на ЗО березня стіни і ву
лиці будинків вкрилися написами, 
маніфестами, листівками, що ви
кривають антидемократичний ха
рактер реформи.

У робітничих кварталах Мілана 
відбулися стихійні демонстрації 
протесту. В багатьох інших містах 
були організовані народні мітинги.

(ТАРС).

мічними снарядами вночі впере
міжку з звичайними снарядами. 
Більша частина цих снарядів на
чинена сильно діючими отруйни
ми речовинами. При їх вибуху 
утворюється хмара сльозоточи
вих, задушливих і інших отруй
них газів.

(ТАРС.)

виражають відчай, викликаний 
злиднями. Вони прийшли шукати 
роботи, щоб мати можливість да
ти своїм дітям „щонебудь поїс
ти". Газета повідомляє, що в 
Піреї число безробітних моряків 
досягає понад 5 тисяч.

(ТАРС).

Редактор Г. ЛОЗОВИЙ.

Підсумки міського огляду дитячої художньої самодіяльності
З 25 по ЗО березня 1953 

року проходив огляд учнів
ської художньої самодіяль
ності. В ньому взяли участь 
всі школи міста, дитбудинок 
імені Сталіна та Палац піо
нерів.

Огляд показав, іцо худож
ня самодіяльність порівняно 
з минулим роком зросла. Хо
рові колективи відзначаються 
масовістю, більшість з них 
двоголосі. В програмі колек
тивів—пісні і вірші про вели
кого Сталіна, рідну Комуніс
тичну партію, про мир, танці 
народів СРСР і країн народ
ної демократії. Репертуар 
гуртків значно наблизився до 
шкільного життя.

Учнівський хор 4 класу 
середньої школи № 1 добре 
виконав пісні «Учитель», 
«Пионерское звено», базової 
школи — «Мьі дети мира, 
за мир», «Пісня дружби», 
середньої школи №10 — 
«Орлиное племя», семиріч
ної школи №7 — «Весйлое

звено», «Песня о школе»,
«Юньїе ленинцьі» та Інші.

Із сольних номерів слід
відмітити «Песню нахимов- 
цев» у виконанні учня 4 
класу середньої школи № 10 
Любивця, «Маленькая Ва- 
ленька» 1 «Ленинтрадский
паренек» у виконанні учени
ці 6 класу середньої школи
№13 Івашневої, 
пісня «Заря» у 
учениці 8 класу
школи № 10 Дебаліної.

татарська 
виконанні 
середньої

З великою майстерністю 
були прочитані вірші «Испол- 
ним сталинский завет» уче
ницею 4 класу семирічної 
школи № 5 Цупіковою, «На
ша правда» учасницею Пала
цу піонерів Ходосенко, «Ка- 
трусеня» учнем 8 класу се
редньої школи № 4 Кирпи- 
тогії.

На високому ідейному і 
художньому рівні учнями 
середньої школи № 1 вико
нано літературно - музичний 
монтаж «Миру-мир».

Жюрі підвело підсумки ог
ляду художньої самодіяль
ності шкіл. Перше місце 
зайняли колективи школи 
№10 1 Палацу піонерів, дру
ге — школи № 1, третє — 
шкіл № 2 і № 4.

Серед танцювальних ко
лективів перше місце здобуто 
Палацом піонерів.

Слід відзначити, що шко
ли № 6 і № 14 недостатньо 
приділили уваги підготовці 
хорів та індивідуальних ви
конавців. Недоліком в роботі 
самодіяльних гуртків є від
сутність такого жанру, як 
гумор 1 сатира. Не у всіх 
школах створені масові тан
цювальні колективи. Тільки 
Палац піонерів і середні 
школи № 1 і № 4 виступили 
з драматичними гуртками.

Керівникам шкіл і гуртків 
слід ліквідувати ці недоліки.

В. Турбаївська,
зав. відділом піонерів і 

шкіл МК ЛКСМУ.

В міському театрі гастролі Кіровоградського Українсько
го музично-драматичного театру ім. Кропивницького.

Сьогодні—5 квітня музична комедія „УЧИТЕЛЬ ТАНЦІВ".
Початок вечірніх вистав о 8 годині, денної—о 1 годині.
6 квітня в клубі селища Димитрове вистава „МОРСЬКИЙ 

ВУЗОЛ".

До відома радіослухачів!
Абонементна плата за радіослухання з пер

шого квітня цього року знижена на 50 про
центів.

АДМІНІСТРАЦІЯ.

Олександрійський магазин
„СОРТНАСІННЬООВОЧ”

продає сортове насіння овочевих, баштанних 
культур та кормових корнеплодів.

Колгоспи, колгоспники, робітники і службовці, купуй
те сортове насіння!

Сортове насіння—запорука високого і сталого врожаю. 
Сійте насіння сортів, районованих для нашої області. 

Гарантуємо високу схожість та якість відпускаємого на
сіння. '

„Сортнас1нньоовоч“.

БК—00642. Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60. Зам. № 42. Т. 5.000.

Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління в справах поліграфічної промисловості, видавництв і книжкової торгівлі, м. Олександрія, вул, Шевченка, 71,



Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

СТАЛІНСЬКИЙ
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рік видання ХХІУ-Й

" Хе 43(3874І"

Середа
8 

квітня 
1953 р.

■------------- ■
Ціна 15 коп.

Під керівництвом партії Леніна Сталіна радянський 
народ перетворив нашу країну у наймогутніиіу в світі 
державу, країну найпередовйиої промисловості, найбільш 
розвиненого соціалістичного сільського господарства, 
найвищої культури, країну небачених темпів розвитку 
продуктивних сил.

ДОПОМАГАТИ МОЛОДІ 
ОВОЛОДІВАТИ ЗНАННЯМИ

По радянській Батьківщині
Комуністична партія і Ра

дянський уряд проявляють 
неустанне піклування про 
підвищення культурно - тех
нічних знань робітників. З 
року в рік розширюється сіт
ка вечірніх шкіл, технічних 
курсів, а робітникам, які 
навчаються без відриву від 
виробництва, надаються піль
ги 1 переваги.

Сотні юнаків і дівчат міста 
й району на різного роду кур
сах набувають облюбовану 
кожним з них спеціальність 
слюсаря чи токаря, муляра 
чи штукатура, столяра чи 
тесляра, навчаються у ве
чірніх школах, прагнуть 
одержати середню освіту, ба
гато з них будуть продовжу
вати навчання у вищих учбо
вих закладах.

Але подекуди керівники не 
тільки не підтримують пал- 
кого^бажання робітників до 
навчання, а, навпаки, створю
ють такі умови, за яких не 
можуть робітники навчатись.

Серед господарників ще 
не перевелись черстві люди, 
які нечуйно ставляться до 
запитів молодих робітників. 
Окремі з них навіть люблять 
виголошувати палкі промови 
про користь навчання, але 
як тільки справа доходить 
про практичну допомогу — 
втрачають свою активність і 
глушЖь у молодого робітни
ка бажання вчитись.

До редакції газети «Сталін
ський прапор» надійшов лист 
від робітника Олександрій
ського будівельно - монтаж
ного управління Марченка 
Т. Т., який пише: «Я вирішив 
набути собі спеціальність на 
вечірніх курсах в учбово- 
курсовому комбінаті Димит- 
рівського тресту. Але, щоб 
поступити вчитись, треба ма
ти згоду керівника підпри
ємства. Я й написав заяву 
начальнику управління тов. 
Лактіонову, щоб він дозволив 
вчитись. На моїй заяві тов. 
.Пактіонов написав: «Відмови
ти». Вважаю, що такий вчи
нок керівника — неправиль
ний».

Обурення й незадоволення 
робітника Марченка справед
ливі. Виходячи з вузькові
домчих інтересів, а не інте
ресів держави, начальник 
управління т. Лактіонов од
ним розчерком пера намагав
ся заглушити благородне

---------------------- .ф.-----------------------
НОВА ТРУДОВА ПЕРЕМОГА МОСКОВСЬКИХ 

МЕТРОБУДІВЦІВ

Чудове творіння людських 
рук — Московський метро
політен імені Л. М. Кагано- 
тзича збагатився новою ліні
єю з трьома станціями — 
«Арбатська», «Смоленська» 
1 «Київська». Загальна дов

прагнення молодого робітни
ка вчитись і набути спеці
альність.

Спостерігаються випадки, 
коли на окремих підприємст
вах порушуються постанови 
уряду -про пільги для учнів 
вечірніх шкіл. Юнаків і дів
чат затримують па роботі, 
переводять в нічні зміни. 
Молодих робітників енерго- 
монтажного управління Щер
бину М. та Вараву М.. які 
вчилися у вечірній школі 
№ 2, в IV чверті керівники 
управління відкомандирували 
в інші райони.

Мають місце факти, коли 
на просьбу робітників ство
рити умови для навчання, 
керівники підприємств пере
водять їх на низькорозрядпі 
роботи, внаслідок чого окремі 
учні залишають школу. Так 
зробили три робітники шахти 
№ 2-3 та 8 робітників з ру- 
доремонтиого заводу. Керів
ники та профспілкові органі
зації цих підприємств не по
цікавились, чому ці учні за
лишили навчання, не вжили 
заходів, щоб повернути їх до 
школи.

В гуртожитках до цього 
часу не відведені кімнати 
для підготовки домашніх зав
дань учнів вечірніх шкіл, а 
це впливає на успішність. 
Не скрізь на підприємствах 
створені комітети сприяння 
школі, а окремі секретарі 
комсомольських комітетів не 
знають, хто з молоді вчиться 
в школі.

Міськком та райком 
ЛКСМУ мало уваги приді
ляють навчанню робітничої 
та колгоспної молоді. Про її 
навчання тут згадують лише 
тоді, коли приймають до ком
сомолу. Працівники міського 
комітету комсомолу — рідкі 
гості у вечірніх школах, а в 
середній школі № 1 ніхто з 
них взагалі не буває.

Не подають належної до
помоги вечірнім школам і від
діли народної освіти.

Питання навчання робіт
ничої і сільської молоді по
винно бути в центрі уваги 
партійних, профспілкових та 
комсомольських організацій. 
Піклування про молодь, ’ її 
освіту повинно стати такою 
ж кровною справою, як і бо
ротьба за виконання вироб
ничого плану.

жина ліній тепер перевищує 
100 кілометрів, а кількість 
станцій досягла 42.

П’ятого квітня на новій 
-підземній трасі — Арбатсь- 
кому радіусі метро почався 
регулярний рух поїздів.

ПАМ’ЯТІ ВЕЛИКОГО 
ПИСЬМЕННИКА

Трудящі нашої країни 
відзначають 85 роковини з 
дня народження основопо
ложника радянської літера
тури, великого російського 
письменника Олексія Макси
мовича Горького. Геніально
му художникові слова при
свячуються літературні чи
тання, вечори, наукові сесії.

У вигині ріки Псьол роз
кинулось мальовниче село 
Мануйлівка (Полтавська об
ласть). Більш як півстоліття 
тому тут жив і працював 
О. М. Горький. В центрі се
ла — літературно - меморі
альний музей Горького. Най
красивіша вулиця села, біб
ліотека, парк, нова школа- 
десятирічка названі ім’ям 
письменника. Це ім’я носить 
і колгосп, розташований в 
Мануйлівці.

Колгоспники, школярі, 
вчителі відзначають знамен
ну дату — 85 роковини з 
дня народження О. М. Горь
кого. Сільський драматичний 
гурток підготував п’єсу 
О. М. Горького «Дітисонця».

НОВЕ ВИДАННЯ 
ДОПОВІДІ Г. М.

МАЛЕНКОВА НА XIX 
З’ЇЗДІ ПАРТІЇ

Державне видавництво по
літичної літератури УРСР 
випустило повторним видан
ням українською мовою бро
шуру «Г. М. Маленков. Звіт
на доповідь XIX з’їзду партії 
про роботу Центрального 
Комітету ВКП(б)».

Тираж видання — 800 
тисяч примірників.

СВІТОВИЙ РЕКОРД 
ШТАНГІСТА ТРОХИМА 

ЛОМАКІНА
22 березня в Москві за

кінчилися змагання на пер
шість столиці з підняття ва
ги. Видатного успіху досяг 
чемпіон XV олімпійських ігр 
в середній вазі Трохим Ло- 
макін (ЦБРА). Він штовх
нув двома руками штангу 
вагою 170,5 кілограма, вста
новивши новий світовий ре
корд для атлетів середньої 
ваги. Попередній світовий 
рекорд в цій ваговій катего
рії належав радянському 
спортсменові А. Воробйову.

Про скликання Третього з'їзду радянських письменників України
Президія Спілки радянсь

ких письменників України 
прийняла рішення про скли
кання 6 червня 1953 року 
в м. Києві Третього з'їзду 
Спілки радянських письмен
ників України.

Затверджено порядок ден
ний з’їзду;

•і

Московська область. На Пав- 
шинському механічному заводі 
освоюється силовий метод різання 
металів, запропонований токарем 
Середньоволзького станкобуді- 
всльного заводу В. А. Колесовим. 
В кожному цеху створені групи 
токарів, які під керівництвом інже
нерів і техніків вивчають методи 
силового різання. Молодий токар- 
швидкісник механозбирального 
цеху В. Н. Афанасьєв виготовив 
різець, який дозволив при обробці 
крупних валів збільшити продук
тивність станка в 5—6 разів.

На знімку: токар В. Н. Афа- 
насьев за роботою.

Фото 1. Єгорова.
Прескліше ТАРС.
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Почалося бетонування » 
донного водовипуску греблі 

Сімферопольського 
водоймища

Робітники будівельно - 
монтажного управління № 9 
«Укрводбуду» уклали перші 
кубометри бетону в донний 
водовипуск майбутньої греблі 
Сімферопольського водойми
ща. Бетонування донного во
довипуску довірене стахаиов- 
ській бригаді бетонників ко
муніста 1. Чепелєва. Ставши 
на передтравневу стахановсь- 
ку вахту, бригада зобов’яза
лась до 1 квітня завершити 
бетонування однієї секції во
довипуску.

(РАТАУ).

1. Звітна доповідь прав
ління Спілки радянських 
письменників України «Про 
стан і завдання української 
радянської літератури в світ
лі рішень XIX з’їзду КПРС» 
(Доповідач — голова прав
ління Спілки радянських 
письменників України О. Кор
нійчук).

«ЛИСТИ ЗДАЛЕКА» 
В. І. ЛЕНІНА 

УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
Державне видавництво по

літичної літератури УРСР 
випустило окремим виданням 
у перекладі на українську 
мову «Листи здалека» В. І. 
Леніна.

Тираж видання — сто ти
сяч примірників.

В ЖИГУЛЯХ
Кожному, хто під'їжджає 

тепер з боку острова Телячо
го до гори Могутової, біля 
підніжжя якої споруджується 
Куйбишевська ГЕС, впадає в 
очі гігантська перемичка, 
призначена для захисту кот- 
лована під будинок гідроелек
тростанції від паводкових 
вод. Перемичка не тільки 
тимчасова споруда для за
хисту котлована: приблизно 
третина її стане складовою 
частиною земляної греблі 
Куйбишевської ГЕС.

Повним ходом ідуть тепер 
роботи в котловані під ос
новний будинок станції. З 

! нього вже вийнято поиад 
| п’ять мільйонів кубометрів 

землі.
Щоб підготовити місце для 

бетонування підводної части
ни будинку гідроелектростан
ції, треба ще виконати 
близько 600 тисяч кубомет
рів земляних робіт.

СПЕЦІАЛІСТИ ДЛЯ МТС І 
КОЛГОСПІВ

Близько 5 тисяч трудівни
ків сільського господарства 
Сталінської області закінчать 
навчання на різних курсах і 
семінарах. Вони вчаться уп
равляти новими високопро
дуктивними машинами, здій
снювати на практиці нові 
прийоми агротехніки. В цьо
му році всі основні польові 
роботи в колгоспах провади
тимуться більш економийи- 
ми дизельними тракторами 
на гусеничному ходу. Для 
роботи на них при Слов’ян
ську і Сартанській школах 
механізації підготовлено кіль
ка сот водіїв.

Закінчують навчання яро- 
визатори, готуються нові кад
ри лісоводів і меліораторів, 
причіплювачів вузькорядних 
сівалок та інших спеціаліс
тів.

(РАТАУ).

2. Звітна доповідь реві
зійної комісії. •

3. Доповідь мандатної ко
місії.

4. Доповіді на пленарних 
засіданнях з’їзду і на засі
даннях секцій.

5. Вибори керівних орга
нів Спілки письменників.

(РАТАУ).



2 СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР Середа, 8 квітня 1953 р.

У Президії ВЦРПС У ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТІ КПРС
У відповідь на піклування партії і уряду 

ширше розгорнути соціалістичне змагання
У зв’язку з постановою Ради 

Міністрів Союзу РСР і Цен
трального Комітету Комуніс
тичної партії Радянського 
Союзу «Про нове зниження 
державних роздрібних цін на 
продовольчі і промислові то
вари» Президія ВЦРПС 
прийняла рішення, в якому 
закликає всі профспілкові 
організації ознайомити з нею 
широкі маси робітників і 
службовців і у відповідь на 
піклування партії та уряду 
ширше ро-згорнути соціаліс
тичне змагання за виконання 
1 перевиконання кожним під
приємством, цехом, бригадою 
виробничих планів, за вико

Сердечне спасибі
Повсюдно — на Байда- 

ківському і Семенівському 
вуглерозрізах, шахті № 2-3, 
цегельних заводах, заводі 
«Червоний ливарник» та на 
інших підприємствах і будо
вах відбулися багатолюдні 
мітинги. На них шахтарі і бу
дівельники, робітники і 
службовці від усього серця 
дякують Комуністичній пар
тії і радянському урядові за 
неухильне піклування про 
поліпшення матеріального і 
культурного добробуту на
роду.

Стахановець розточник 
заводу «Червоний ливарник» 
------  ——----------------- о о 

Торгівля по нових цінах в продуктовому магазині відділу 
робітничого постачання Димитрівського тресту селища Перемога.

Фото Г. Вєрушкіна.

нання і перевиконання норм 
виробітку кожним робітни
ком, за підвищення якості 
і дальше зниження собівар
тості продукції, за дальше 
зростання продуктивності 
праці.

Центральним, обласним, 
фабрично - заводським і міс
цевим комітетам і Радам 
профспілок пропонується 
спрямувати увагу профспіл
кового активу і працівників 
торгівлі на дальше поліпшен
ня роботи підприємств тор
гівлі і громадського харчу
вання, на точне додержання 
встановлених цін і правил 
радянської торгівлі, на підви-
------г-----------------------

Петро Романець, виступив
ши на мітингу, сказав:

— Постанова про нове зни
ження цін—новий удар по 
американо-англійських паліях 
війни. Наша країна впевнено 
йде по шляху до комунізму. 
І ми докладемо всіх сил, щоб 
прискорити здійснення цієї 
заповітної мети. Беру зобо
в’язання свято Першого трав
ня зустріти виконанням пів
торамісячної програми.

А. Яковенко, 
інструктор міськкому 

КП України.
О а------ ------ - ■ ---------  ■ 

щення культури обслужуван
ня трудящих.

Президія ВЦРПС вислов
лює впевненість у тому, що 
робітники і службовці та всі 
трудящі нашої соціалістичної 
Батьківщини відповідять на 
постанову Ради Міністрів і 
Центрального Комітету Ко
муністичної партії Радянсь
кого Союзу про нове знижен
ня державних роздрібних цін 
дальшим піднесенням всена
родного соціалістичного зма
гання, підвищенням продук
тивності праці, новими успі
хами у будівництві комуніз
му.

(ТАРС).

Трудове піднесення
На тепловій електростан

ції відбувся мітинг робітни 
ків, інженерно - технічних 
працівників і службовців, 
присвячений обговоренню по
станови Ради Міністрів СРСР 
і ЦК КПРС про нове знижен
ня державних роздрібних цін 
на продовольчі і промислові 
товари.

Майстер котельного цеху 
т. Легков заявив:

— У нас, в радянській 
країні, невпинно поліпшуєть
ся добробут народу. В капі
талістичних країнах з кож
ним днем знижується життє
вий рівень трудящих.

Ми від усього серця дяку
ємо Комуністичній партії і 
Радянському уряду за піклу
вання про нас.

Даємо слово ще вище під
нести темпи і якість роботи, 
достроково виконати графік 
ремонту котлоагрегатів.

— Нове зниження цін,— 
сказав в своєму виступі елек
тромонтер т. Гнатченко, — 
яскраво свідчить, як неухиль
но зростає могутність країни 
соціалізму. Я зобов’язуюсь 
подвоїти свою енергію, на
лагодити електровимірюваль
не господарство, добитись 
його безперебійної роботи.

Колектив енергетиків, вклю
чившись в передтравневе со
ціалістичне змагання, доби
вається виробничих успіхів.

Рішенням Пленуму Центрального Комітету КПРС 
т. Ігнатьєв С. Д. увільнений від обов’язків секретаря 
ЦК КПРС.

------------------------Ф-----------------------  

Партійне життя

Допомога самостійно вивчаючим 
марксистсько-ленінську науку

З початку навчального ро
ку в місті налічувалось 250 
комуністів, які самостійно, 
поза теоретичними семінара
ми, підвищували свій ідейно- 
політичний рівень знань.

Після переходу всіх ланок 
партійної освіти на нову про
граму по вивченню матеріа
лів XIX з’їзду партії і гені
альної праці И. В. Сталіна 
«Економічні проблеми соціа
лізму в СРСР» більшість 
комуністів із числа самостій
но вивчаючих марксистсько- 
ленінську теорію виявили ба
жання відвідувати гуртки і 
семінари. Для цього було 

і створено додатково 11 
гуртків.

84 комуністи продовжу- 
I ють працювати над собою 

самостійно. З метою подання 
' їм необхідної допомоги пар

тійна бібліотека міськкому 
КПУ за планом організовує 
читання лекцій. В січні, лю
тому і березні силами штат
них та позаштатних лекторів 
міськкому партії прочитано 
134 лекції по історичній про
мові й. В. Сталіна на за
ключному засіданні XIX 
з’їзду партії, його геніальній 
праці «Економічні проблеми 
соціалізму в СРСР», по Ста
туту Комуністичної партії 
Радянського Союзу та на ін
ші теми.

Первинні партійні органі
зації Байдаківського вугле
розрізу, рудоремонтного за
воду, електростанції при вив
ченні видатного Твору това
риша й. В. Сталіна організу
вали підготовку і обговорен
ня рефератів по окремих те
мах. Начальник експлуата
ційного відділу електростан
ції т. Матвєєва підготувала 
реферат на тему «Праця 
й. В. Сталіна «Економічні 
проблеми соціалізму в 
СРСР» — новий видатний 
вклад в теорію марксизму- 
ленінізму» і виступила з ним 
на теоретичній співбесіді.

Інженер т. Добринський на
писав і виступив з рефератом 
па тему «Закон обов’язкової 
відповідності виробничих сто
сунків характеру продуктив
них сил» і інші.

Цей хороший початок вар
тий наслідування всіма парт- 
організаціями.

Партійна бібліотека прово
дить консультації на допомо
гу самостійно вйвчаючим 
марксизм - ленінізм, співбе
сіди. За три місяці відбулося 
164 групових та індивідуаль
них співбесід при міськкомі 
партії, а також на місцях в 
первинних парторганізаціях.

Комуністи, які займаються 
політичною самоосвітою, зав
жди можуть знайти в партій
ній бібліотеці відповідь на 
хвилюючі питання. Тут зав
жди є вітрини з рекомендо
ваною літературою, наочні 
посібники.

Лише в минулому місяці 
партійну бібліотеку відвідало 
понад І 000 членів і іц^гди- 
датів партії.

Однак, слід визнати, що 
партійна бібліотека міськко
му партії ще не стала цен
тром ідеологічної роботи по 
політігчному вихованню кому
ністів і особливо тих, які зай
маються самоосвітою. Ми 
ще мало організовуємо гру
пових консультацій і співбе
сід по суті матеріалів, що 
вивчаються. Деякі первинні 
парторганізації послабили 
контроль за частиною кому
ністів, які працюють над со
бою.

Завдання полягає в тому, 
щоб ближчим часом випра
вити ці недоліки і добитись 
подання належної допомоги 
товаришам, які самостійно 
оволодівають марксистсько- 
ленінською теорією.

І. Морозов,
завідуючий партійною 
бібліотекою міськкому 

КП України.

БЕСІДИ ПРО П’ЯТУ СТАЛІНСЬКУ П’ЯТИРІЧКУ

Електрифікація і будівництво комунізму
XIX з’їзд Комуністичної 

партії Радянського Союзу 
намітив гігантську програму 
дальшої електрифікації кра
їни. Це знайшло своє відо
браження в п’ятому п’ятиріч
ному плані розвитку СРСР 
на 1951 — 1955 роки.

В. І. Ленін 1 й. В. Сталін 
завжди ставили перемогу ко
мунізму в залежність від 
електрифікації країни. В. 1. 
Ленін писав: «Комунізм — 
це є Радянська влада плюс 
електрифікація всієї країни». 
Свято виконуючи цю ленін
ську вказівку, радянський на
род добився величезних ус
піхів на фронті електрифі
кації.

Тепер щодо виробництва

Академік О. ВІНТЕР 

електроенергії наша Бать
ківщина піднялася на друге 
місце в світі і перше в Євро
пі. Радянський Союз вироб
ляє електроенергії більше, 
ніж всі електростанції Анг
лії і Франції, разом узяті.

Великі роботи по електри
фікації були зв’язані з пере
творенням природи радянсь
кої землі. За роки сталінсь
ких п’ятирічок наш народ до- 
сяг величезних успіхів у цій 
галузі. На карті країни з’я
вилися нові моря 1 канали, 
великі зрошувальні системи, 

стави, гігантські лісові сму
ги.

Великі успіхи в галузі ін
дустріалізації і електрифіка
ції країни дозволили перейти 
до вирішального етапу в 
здійсненні сталінського пла
ну перетворення природи — 
до спорудження великих бу
дов комунізму. Успішно 
йдуть гігантські роботи на 
Волзі і Дону, на Дніпрі і 
Аму-Дар’ї. З такими масшта
бами будівельних робіт ще 
ніколи не зустрічалася світо
ва техніка. Вже став до ладу 
і служить радянському наро
дові первенець великих бу
дов комунізму — Волго-Дон- 
ський судноплавний канал 
імені В. І. Леніна. Великі' 

будови комунізму після їх 
завершення дозволять ще 
ширше електрифікувати всі 
галузі народного господар
ства, зроблять великий вплив 
на дальше підвищення мате
ріального добробуту радян
ських людей.

За роки п’ятої п’ятирічки 
виробництво електроенергії 
збільшиться на 80 процен
тів. Буде введена в дію най
більша в світі Куйбишевська 
гідроелектростанція на Вол
зі потужністю в 2.100 тисяч 
кіловат. Вона щороку вироб
лятиме близько 10 мільярдів 
кіловат-годин електроенергії 
— їв п’ять раз більше, ніж 
давали всі електростанції до
революційної Росії. Здійс
нення в новому п’ятиріччі лі
нії електропередачі Куйби- 
шев — Москва буде великою 
подією в світовій техніці.

Вступить в експлуатацію 
велика Камська гідроелектро
станція, покликана радикаль
но поліпшити електропоста
чання Уралу. Стануть до ла
ду Горьковська ГЕС на Вол
зі, Мінгечаурська в Закав
каззі, Усть - Каменогорська 
на Іртиші та інші загальною 
потужністю 1.916 тисяч кі
ловат. Розгортається будів
ництво потужної Сталінград- 
ської ГЕС на Волзі, Каховсь
кої на Дніпрі і Новосибірсь
кої на Обі. В п'ятій п’ятиріч
ці заплановано початок бу
дівництва нових великих гід
роелектростанцій: Чебоксар- 
ської на Волзі, Воткінської 
на Камі, Бухтармінської на 
Іртиші 1 ряду інших.

Почнуться роботи по ви
користанню енергетичних ре
сурсів ріки Ангари для роз
витку на базі дешевої елек
троенергії і місцевих джерел
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НАЗУСТРІЧ ПЕРШОМУ ТРАВНЮ
Гірники нарощують темпи

Гірники вскришної дільни
ці Байдаківського вуглероз
різу, якою керує т. Банін, 
прагнуть ознаменувати пе- 
редтравневі дні трудовими 
перемогами.

Колектив, успішно закін
чивши ремонт відвального 
агрегату, нарощує темпи. Він 
поставив перед собою зав
дання не тільки достроково 
виконати квітневий план, 
але й надолужити прогаяне 
в першому кварталі.

На зекономленому паливі
Достойну зустріч Першо

травню готує колектив це
гельного заводу № 1. Трудя
щі підприємства виробили 
понад план першого кварта
лу 200 тисяч штук цегли і 
нині добиваються високих 
показників. Завдяки засто
суванню нового методу — 
введення палива в шихту — 
набагато збільшився випуск 
продукції, поліпшилась її 
якість. Впровадження пере
дової технології дозволило 
заводу в березні працювати 
два дні на зекономленому 
вугіллі.

За чітну роботу
Па Байдаківській брикет

ній фабриці шириться соціа
лістичне змагання па честь 
міжнародного свята трудя
щих 1 Травня. Колективи це
хів, взявши на себе підвище
ні зобов’язання, наполегливо 
борються за їх здійснення.

Краще, ніж раніш, працює 
дробильний цех, яким керує 
т. Воронцов. Але у нас є всі 
можливості добитися більш 
ч^кої, ритмічної роботи. Для

Посадили
Борючись за успішне ви

конання сталінських накрес
лень по перетворенню при
роди, колгоспники артілі іме
ні Хрущова в кращі агротех
нічні строки виконали уста
новлені завдання по посадці 
лісосмуг жолудями дуба за 
методом академіка Т. Д. Ли- 
сенка.

Зараз продовжується по- 

сировини алюмінійової, хі
мічної, гірничорудної та ін
ших галузей промисловості.

Крім гідравлічних, у новій 
п'ятирічці будується багато 
теплових електростанцій.

Дальша широка електри
фікація країни сприяє вели
чезному піднесенню продук
тивності всіх галузей народ
ного господарства і піднесен
ню культури й добробуту ра
дянського народу. В промис
ловості електрифікуються ма
шини, запроваджуються нові 
електротехнологічні процеси, 
автоматичні лінії. В сільсь
кому господарстві електри
фікується рільництво на базі 
застосування електротракто- 
рів, електрокомбайнів і т. д. 
Промисловість виготовляє 
вже для сільського господар
ства сотні різноманітних ви
дів електромашин і електро
приладів. На залізничному

У соціалістичному зма
ганні відзначається машиніст 
колійного пересувана Іван 
Калашніков. Стахановець 
вдвічі перевиконує завдання. 
Напружено трудиться брига
да колійників, яку очолює 
Ангон Корж. Вона щодня 
виробляє до 150 процентів 
норми. Перевищують завдан
ня Фекла Челникова, 'Кос
тянтин Сорокін, Марія Кузь- 
менко та багато інших пере
дових людей підприємства.

Успішно здійснюють пе- 
редтравневі соціалістичні зо
бов’язання вивантажники цег
ли тт. Манойленко, Лук’я- 
ненко, Глушков. машиніст 
екскаватора г. Гаврюшевсь- 
ний та інші. Вони дають до 
140 процентів денного зав
дання.

Трудівники всіх цехів ста
ли на передтравневу вахту, 
множать виробничі досяг
нення.

В. Зелененький,
начальник цеху цегель

ного заводу № 1.

цього треба налагодити трап 
спортерпе господарство, замі
нити фартухи, своєчасно ре 
монтувати механізми.

Необхідно також, щоб гір 
ники Байдаківського вугле 
розрізу і шахти № 2-3 поліп 
'шили якість вугілля, яке во 
ни відвантажують фабриці.

П. Авраменко, 
дробильник Байдаківсь- 
кої брикетної фабрики.

лісосмуги
садка лісосмуг сіянцями де
рев і чагарників.

На лісопосадках відзначи
лися колгоспники Іван Хало, 
Марія Пів.няк, Євдокія Крав- 
цова та інші.

Г. Бутенко,
студентка - практикант

ка Олександрійського 
агролісомеліоративного 

технікуму.

і транспорті намічено збіль- 
I шити порівняно з минулим 

п’ятиріччям введення в дію 
електрифікованих залізниць 
в чотири рази. Виняткового 
значення набуває електрифі
кація гігантських будівель
них робіт, оскільки всі су
часні великі будівельні ма
шини і механізми діють на 
електроприводі.

Через весь новий п'яти
річний план червоною нит
кою проходить ідея механіза
ції, автоматизації та інтенси
фікації виробничих процесів 
на базі електрифікації. Ши
роке застосування цієї най
вищої техніки підносить про
дуктивність праці, поліпшу
ючи її умови, звільняючи ра
дянську людину від багатьох 
важких робіт. Саме так роз
в’язується завдання управ
ління сучасними найточніши-

Своєчасно, на високому агротехнічному 
рівні проведемо весняну сівбу

В тракторній бригаді 
Володимира Бульби
Мехіан і затори тракторної 

бригади Володимира Бульби, 
яка обслуговує бандурівський 
колгосп імені Сталіна, успіш
но справляються з весняно- 
польовими роботами. На 
день раніше строку вони за
вершили закриття вологи на 
площі 750 гектарів. На цій 
роботі відзначились тракто
ристи Андрій Пономаренко 
та Михайло Денисов. Трак
тором «ДТ-54» вони щозмі
ни закривали вологу на пло
щі 140—160 гектарів при 
завданні 100.

Зараз механізатори розпо
чали сівбу цукрових буряків.

Не втрачати 
кращих строків

Минають кращі строки по
садки лісозахисних смуг. Ряд 
колгоспів не втрачають мар
но часу і наполегливо борю
ться за своєчасне проведення 
цієї важливої роботи.

Проте є колгоспи, які й досі 
не розпочали посадки лісо
смуг, навіть не завезли по
садковий матеріал. До нера- 
дивих господарів слід віднес
ти, насамперед, голів колгос
пів імені Жданова т. Ковба- 
сенка, імені Володимира 
Ульянова т. Рябошапку та 
імені Сталіна, Ворошиловсь- 
кої сільради, т. Нечилорука. 
Тут втрачають кращі строки 
посадки лісосмуг.

Велику допомогу цим кол
госпам має подати Олексан
дрійська МТС. Та директора 
МТС т. Горбенка не турбу
ють лісопосадки. Він не бо
реться за кращі строки лісо- 
посадкових робіт. Про це 
свідчить хоча б такий факт: 
лісомеліоратор МТС т. Кар- 
пенко, який повинен за
раз керувати посадкою лі
сосмуг, досі навіть не був у 
колгоспах. Він, бачите, зали
шений директором для благо
устрою садиби МТС.

Дивна, дуже дивна пове
дінка Горбенка.

М. Куліпіенко, 
старший агролісомеліо

ратор райсільгоспвідділу.

і ми машинами і приладами, 
І які мають величезні швид

кості, потужності, продук
тивність І т. д.

Радянський народ успішно 
перетворює в життя директи
ви XIX з’їзду партії по п'я
тому п'ятирічному плану і ге
ніальні вказівки товариша 
Сталіна про шляхи переходу 
від соціалізму до комунізму. 
Завдання нової сталінської 
п’ятирічки на два перших ро
ки виконані з перевищенням. 
Це створює умови для дос
трокового виконання п’яти
річки в цілому. Під керів
ництвом Комуністичної пар
тії радянський народ впевне-' 
но іде до того світлого май
бутнього, коли великий ленін
ський заповіт про електрифі
кацію всієї Радянської краї
ни втілиться в життя, коли 
комунізм стане дійсністю.

На половину потужності
Для успішного проведення 

весняно - польових робіт з 
Олександрійської школи ме
ханізації сільського господар
ства до артілі імені 18 з'їз
ду ВКП(б) направлено два 
потужні трактори «ДТ-54».

При умілому їх викорис
танні вони б багато допомог
ли колгоспу на сівбі. Та бі
да в тому, що керівники Ко- 
ристівської МТС використо
вують машини на половину 
потужності.

Так, один трактор працює 
в агрегаті з трьохкорпусним 
плугом, а не з п’ятикорпус
ним. Другий трактор взагалі 
простоює через відсутність 
причіпного знаряддя.

Кілька слів слід сказати 
, про умови роботи механіза
торів. У тракторній бригаді є 
хороший вагончик, але куль
турно відпочити тут не мож
на. Справа в тому, що газет 

Дніпропетровська область. В колгоспі ім. Чкалова, Ново- 
Московського району, успішно ведуться весняно-польові роботи.

На знімку: голова сільгоспартілі О. Р. Щербина разом з 
бригадирами перевіряє виконання робочих планів весняних робіт. 
Зліва направо—ланкова, Герой Соціалістичної Праці Ганна Анто
нівна Дерев'янко; агроном колгоспу Григорій Семенович Демчен- 
ко; голова колгоспу, Герой Соціалістичної Праці, лауреат Сталін
ської премії Олексій Романович Щербина; бригадири рільничих 
бригад Павло Федорович Гунько і Герой Соціалістичної Праці 
Максим Юхимович Бродянко; бригадир кормодобувної бригади 
Іван Захарович Карноза. Прескліше РАТАУ.

Зведення
районного відділу сільського господарства 

про хід весняно-польових робіт в колгоспах району 
станом на 5 квітня 1953 року 

(в процентах до плану).

Колгоспи

ім. 18 партконференції 50 66 8 96
«Перше травня» 48 39 0 22
імені Сталіна (Бандурівка) 34 15 43 85
імені Леніна 33 29 0 54
«Прапор комунізму» 27 10 17 26,4
«Шлях до комунізму» 27 50 0 110
імені Молотова 18 10 5 ЗО
імені 18 з’їзду ВКП(б) 17 8 0 47
ім. Калініпа 16 22 0 47
їм. Енгельса 13 3 0 64
ім. XIX з’їзду КПРС 12 35 0 80
імені Маленкова 12 18 8 14
їм. 12-річчя Жовтня . 11 7 0 53
«Заповіт Леніна» 11 10 0 10
імені Володимира Ульянова 10,3 12 0 12,5
ім. Жданова 10 12 0 20
«Комунар» 10 3 ЗО 21
ім. Рози Люксембург 9 7 6 21
ім. Хрущова 9 13 26 53
ім. Ворошилова 9 8 27,5 16
імені Сталіна (Ворошиловка) 9 29 0 50
імені Карла Маркса 8 4 0 23
їм. Будьонного 5 7 10 60

По Користівській МТС 18 12 11 45
По Олександрійській МТС 16 21 7 38,7

По району 17 17 9,3 40

і журналів немає. Відсутні 
плакати, лозунги, не готуєть
ся гаряча їжа для тракто
ристів.

Зараз в кожній зміні, біля 
кожного трактора проходять 
практику курсанти школи ме
ханізації. Багато часу вони 
проводять біля тракторного 
вагончика, але ні агітатори, 
ні лектори, ні доповідачі чо
мусь не знаходять сюди до
роги.

Дирекція МТС мусить як
найшвидше ліквідувати ці 
недоліки і забезпечити нор
мальну роботу тракторів, а 
також регулярне проведення 
політмасової роботи з механі
заторами.

В. Воробкало, 
інструктор виробничого 
навчання школи механі
зації сільського госпо

дарства.



4 СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР Середа, 8 квітня 1953 р.

Установа, яку
Для кращого медичного 

обслужування населення в 
цьому році в нашому місті 
організовано психо - невро
логічний диспансер, яким ві
дає лікар Захарченко.

Але знайти цю лікарську 
установу дуже важко. На бу
динку, де розміщено диспан
сер, немає навіть вивіски, не 
видно і номера будинку.

Не кращі порядки тут і в 
самому будинку. Кімната ре
єстратури, вона ж і опочи
вальня, не обладнана. Немає 
столів, вішалок.

Про культурне обслужу
вання хворих і говорити ні
чого. Чекаючи прийому ліка
ря, хворий бажав би прочи
тати газету чи журнал, бро
шуру про боротьбу з тим чи 
іншим захворюванням, послу
хати лекцію або бесіду на са-

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

„Навести порядок у Протопопівській лікарні"
Під таким заголовком в 

газеті «Сталінський прапор» 
від 27 березня ц.р. було вмі
щено листа, в якому критику
валась робота медпрацівни
ків Протопопівської лікарні.

Як повідомила редакцію 
газети завідуюча районним 
відділом охорони здоров’я 
т. Черняк, лист обговорено

Завідуюча міським дит
садком № 1 Галина Тихонів- 
нй Львовська за рахунок ді
тей живе, як кажуть, мов кіт 
у маслі.

Не будемо голословними.
Збирається кудись поїха

ти Львовська — накаже кла- 
довщику дитсадка Клименко 
та повару Герасимовій зажа
рити добрий кусень м’яса, 
яєць приготувати, варення і 
пиріжків у дорогу. А ті й ра
ді старатись. З догідливістю 
підлабузників нічого не шко
дують вони з дитячого пайка 
і себе теж, звичайно, не зо- 
біжають — рука руку миє.

Не сама Львовська хар
чується з кухні дитсадка. 
Сюди з її дому часто прихо
дять і беруть або продукти, 
або їжу для всієї сім’ї.

Тягне Львовська навіть ди
тячу білизну для власного 
користування. .

Не залишається вона в

ЛИСТИ ДО РЕДАКЦІЇ
важко знайти
нітарні теми, але про все це 
тут не дбають. Не випуска
ють в диспансері і стінної 
газети, через яку б відвіду
вачі допомогли налагодити 
обслужування хворих.

Прийом хворих лікарями 
проходить надто погано. 23 
березня було записано на 

і прийом до лікаря 33 особи.
Багатьом відмовлено в запи
су. Проте, під час прийому 

і до кабінету лікаря заходило 
дуже багато громадян без 
всякого запису. Огляд хворо
го і з’ясування його хвороби 
лікар проводив наспіх. За
мість двох лікарів працюва
ла лише одна т. Скрипник, а 
т. Захарченко в цей час про
водила якусь нараду.

Д. Авраменко, 
робітник 11 дистанції 

служби колії.

на зборах медпрацівників. 
Критику визнано правиль
ною.

Наказом по райздороввід- 
ділу завідуючому лікарнею 
фельдшерові т. Крангач вка
зано і зобов’язано- в найко- 
ротший строк виправити не
доліки в медичному обслужу
ванні трудящих.

ФЕИ Л Е Т О Н

НАХЛІБНИКИ
боргу перед тими, хто догод
жає їй.

Дитина шкільного віку 
кладовіцика Клименко вклю
чена на чотирьохразове хар
чування. А техпрацівника 
Макара Семеновича Львовсь
ка перетворила в свого при
дворного слугу і через це, 
мабуть, крім зарплати, вона 
щедро забезпечує його поси
леним харчуванням знову 
таки з кухні дитсадка.

В свій час при дитячому 
садку було утворено «куто
чок живої природи». Прид
бали для нього маленьких 
курчаток і цесарочок, які ро
сли собі і до минулої осені 
виросли у великих курей та 
цесарок.

Часто заходила до «куточ
ка живої природи» завідую
ча, милувалася ним. Та в 
одну з осінніх ночей «жива 
природа» з куточка загадко
во зникла. Як виявилося по

☆
Закарпатська область. В 

колгоспних садах області пов 
ним ходом ідуть весняні робо
ти. Провадиться обрізка фрук
тових дерев, очистка їх від 
гусені, обмазка стовбурів.

На знімку: в саду сільгосп
артілі „Комсомолець", Бере
гівського округу, колгоспники 
провадять обрізку і очистку 
фруктових дерев. На передньо
му плані член садівницької 
бригади Михайло Михайлович 
ІРИНА.

Фото Л. Ковтана.
Пресклініс РАТАУ.

☆

Занедбали роботу 
будинку культури

Районний будинок культу
ри в цьому році значно пос
лабив культурно - масову ро
боту. Тут досі не обрано ради 
будинку, не обладнано мето
дичний кабінет. Працівники 
районного будинку культури 
— рідкі гості в селах. Вони 
мало подають допомоги в ро
боті сільських клубів.

Вечори молоді, які двічі 
на тиждень проводяться тут, 
не цілеспрямовані і прохо
дять на низькому ідейному 
рівні.

Репертуар агіткультбрига- 
ди не відповідає зрослим ви
могам радянського глядача. 
До його підбору байдуже ста
виться художній керівник 
т. Подпаринов. Нерідко зри
ваються і виїзди бригади до 
колгоспів.

В залі будинку культури 
ви не побачите лозунгів про 
завдання хліборобів району, 
поставлені новим п’ятирічним 
планом і історичним XIX 
з’їздом партії.

Районний відділ культос
вітньої роботи (завідуючий 
т. Ткачов) ніяких заходів не 
вживає для поліпшення ро
боти районного будинку куль
тури.

С. Кобелянський,
студент культосвітнього 

технікуму.

тім, вона була перетворена у 
смажених курей і цесарок на 
пишно влаштованій черговій 
вечірці для близьких Львов- 
ської.

А в «куточку живої при
роди», замість «усопших», 
знову запищали маленькі 
куірчатка і цесарочки.

Розбазарені продукти з 
кладової дитсадка Львовська 
змушує списувати актами та 
шляхом приписок в щоденні 
меню.

Цим далеко не вичерпую
ться неподобства, що їх тво
рить Львовська. Про них го
ворять тут пошепки, бо хто 
заїкнеться слово вимовити, 
з тим розправляється грізна 
рука завідуючої. Вона жон
глює техпрацівниками, наче 
м’ячиками.

Чи не час позбутися на
хлібників у дитсадку?

Тарас ШИПШИНА.

АШнародний огляд
Причини поліцейського 

розгулу у Франції’
Минулий тиждень у Франції 

був відмічений рядом подій. Рано 
вранці, у вівторок, 24 березня, 
поліція вчинила наскок на при
міщення профспілкової організа
ції робітничого класу Франції— 
Загальної конфедерації праці 
(ЗКП). Поліцаї, зламавши двері 
кабінетів ЗКП. забрали папки з 
ліловим листуванням, підшивки 
газет і журналів. Обшуки вчинені 
також у приміщеннях інших про
гресивних організацій і в квар
тирах багатьох прогресивних 
громадських діячів. Арешто
вано ряд видатних керівни
ків робітничого руху, в тому 
числі секретаря ЗКП Люсьєна 
Моліпо і головного редактора 
центрального органу компартії 
Франції—„Юманіте" — письменни
ка Андре Стіля. Крім того, як 
відомо, ще в жовтні минулого 
року були кинуті в тюрму гене
ральний секретар ЗКП Ален Де 
Леап і керівники Спілки фран
цузької республіканської молоді.

Пояснюючи причини поліцей
ського розгулу у Франції, зару
біжна преса підкреслює одну об
ставину. Похід реакції проти про
гресивних сил країни збігся з 
поїздкою прем’єр-міністра Фран
ції Рене Мейера разом з трьома 
іншими міністрами до Вашингто
на. Правлячі кола Франції, гово
рив депутат—комуніст Вальдек 
Роше, арештами побажали пока
зати американцям, що вони „спов
нені рішимості завдати удару по 
робітничому класу і його орга
нізаціях: ЗКП і французькій Ко
муністичній партії". Навіть реак
ційна преса США не приховує, 
що правлячі кола Франції вирі
шили терористичними актами про
ти прогресивних сил країни про
демонструвати Вашингтону своє 
вміння „наводити порядок у влас
ному домі", вміння тримати свій 
народ в узді.

А правлячі кола США, бур
жуазна американська преса вже 
давно докоряють французьким 
правителям за те, що вони не
спроможні зломити рішучий опір 
свого народу створенню так зва
ної „європейської армії". Як відо
мо, з шести західноєвропейських 
країн—учасниць створення цієї 
армії (Франція, Західна Німеччи
на, Італія, Бельгія, Голландія і 
Люксембург) тільки в Західній 
Німеччині парламент затвердив 
договір про „європейську армію", 
щоправда, викликавши цим обу
рення всього німецького народу. 
Тому зарубіжна прогресивна пре- 

; са підкреслює, що правлячі кола 
І Франції новим поліцейським по

ходом хочуть ослабити, а якщо 
вдасться, то і знищити найбільш 
масову організацію французького 
робітничого класу—ЗКП. Адже 
вона рішуче виступає проти мі
літаристської політики цих кіл, 
проти створення „європейської 
армії", яка знов повинна відроди
ти німецький вермахт під коман
дуванням колишніх гітлерівських 
генералів.

На поліцейські наскоки, на 
арешти видатних діячів робітни
чого руху пролетаріат Франції, 
всі прогресивні сили країни від
повідають могутнім протестом. Як 
повідомляли паризькі газети, 
„обурення в країні шириться і 
зростає". Скрізь проходять страй

Заступник редактора С. МІРКОТАН.

Заново організована в Олександрії 
артіль „П'ЯТА П'ЯТИРІЧКА41 має майстерні:
вулканізації автокамер і покришок, ремонту шорних 

виробів, зарядки і ремонту акумуляторів, ремонту, друкар
ських машин, арифмометрів, музичних інструментів.

Артіль приймає від населення утильсировину різних 
видів.

Контора артілі міститься на Площі революції.
ПРАВЛІННЯ.

ки, мітинги і збори протесту, 
трудящі Франції посилюють свою 
відсіч реакції.

Два світи—два шляхи 
розвитку

Недавно секретаріат Організа
ції Об’єднаних Націй (ООН) опу
блікував „Доповідь про міжна- 

. родне економічне становище за 
1951—1952 роки".

Всупереч волі своїх авторів, 
факти і цифри, наведені в допові
ді, показують, що в світовій еко
номіці є дві лінії розвитку. З од
ного боку, лінія розвитку еконо
міки Радянського Союзу і країн 
народної демократії—це лінія 
невпинного піднесення мирної еко
номіки, що забезпечує систематич
не підвищення матеріального і 
культурного рівня життя народ
них мас. З другого боку, лінія 
розвитку економіки капіталістич
них країн—це лінія мілітаризації 
(переведення на воєнні рейки на
родного господарства, конкурент
ної боротьби між країнами, по
силення імперіалістичних супе
речностей).

Незважаючи на прагнення авто
рів доповіді всіляко применшити 
економічні досягнення Радянсько
го Союзу і країн народної демо
кратії, неухильне піднесення со
ціалістичної економіки яскраво 
виділяється на фоні господарсько
го застою і занепаду в капіталі
стичному таборі. В країнах соціа
лістичної економіки спостеріга
лось дальше зростання промисло
вого виробництва, яке, як гово
риться в доповіді, „значно зросло 
з 1950 по 1951 рік і з 1951 по 
1952 рік. Середнє зростання про
мислового виробництва як у 1951 
році, так і в 1952 році, в цих 
країнах становило в середньому 
понад 15 процентів за рік". є

Зовсім інша картина в світі 
капіталізму. З доповіді видно, що 
там у 1952 році зовсім не було 
зростання промислового вироб- 

і ництва, а в багатьох країнах во
но занепало. Так, наприклад, в 
Бельгії промислове виробництво 
скоротилось у 1952 році проти 
попереднього року на 5 процен
тів, у Данії—на 4 проценти, в Анг
лії—на 3 проценти і т. д.

Але ці цифри, хоч самі собою 
і показові, все ж не дають ще 
всієї тяжкої картини застою і 
занепаду економіки капіталістіцг- 
нбго табору. Справа в тому, 
мирна економіка цього табору за
непала за рахунок гонки озброєнь 
значно більше, ніж показують на
ведені цифри. В цьому переконує 
аналіз мирних галузей промисло
вості, який містить доповідь. Так, 
наприклад, випуск продукції тек
стильної промисловості в 1952 році 
скоротився: в США—на 19 про
центів, в Англії—на 15 процентів, 
в Бельгії—на 29 процентів і так 
далі.

Доповідь відмічає невпинне зро
стання безробіття, особливо в та
ких країнах, як Англія, Італія, 
Західна Німеччина, Бельгія, Гол
ландія. В Італії, наприклад, в ми
нулому році з кожних 100 чоловік 
самодіяльного населення 16 були 
безробітними. Автори доповіді 
змушені також відмітити невпин
не зростання в країнах капіталу 
податків і цін на товари, зубожін
ня народних мас, які з кожним 
роком все менше споживають.

Два світи—два шляхи розвитку.
І. Павлов.
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Соціалістичне змагання говорить: 
одні працюють погано, другі добре, 
треті краще, — доганяй кращих і 
добийся загального піднесення.

И. Сталін.

^Вчасно і якісно посіємо
цукрові

Підвищити урожайність 
цукрових буряків на 65 — 
70 процентів — таке зав
дання поставлено в директи
вах XIX з'їзду Комуністичної 
партії Радянського Союзу пе
ред буряководами країни. 
Колгоспники і механізатори 
району, здійснюючи ці вка
зівки, зобов’язались вже цьо
го року зібрати в середньо
му з кожного гектара по 240 
центнерів буряків.

Зараз із колгоспів надхо
дять повідомлення про поча
ток сівби цієї цінної техніч
ної культури. Настав найвід
повідальніший період бороть
би за високий урожай. Стислі 
строки 1 висока якість сівби, 
як повчає радянська агробі
ологічна наука і досвід пере
довиків, — запорука успіху.

Проте доводиться конста
тувати, що окремі колгоспи

МТС недостатньо підготу
валися до посіву. Серйозну 
тривогу викликає стан з за
готівлею місцевих добрив. 
Так, план нагромадження 
пташиного посліду і попелу 
в районі виконано лише (на 
50 —60 процентів. Не реалі
зовано 1 план вивезення в йо
ле перегною.

Щоб компенсувати недо
стачу цих добрив, зараз необ
хідно вже мати достаток мі- 
і^р альних добрив для вне
сення їх в рядки в час сівби. 
Проте і вони завезені в кол
госпи не повністю. Так, з по
трібних 2517 центнерів мі
неральних добрив, в колгос
пах є лише 1867 центнерів.

Значну прибавку врожаю 
буряків, як показала практи
ка. можна одержати, вносячи 
в рядки, в суміші з Іншими 
добривами, буре вугілля. 
Проте цей агрозахід ігнорує
ться. Лише один колгосп 
ім. 18 з’їзду ВКП(б) завіз 
необхідну кількість вугілля.

Не все гаразд з завершен
ням ремонту сівалок, виго
товленням важких котків, 
підготовкою засобів до бо
ротьби з сільськогосподарсь
кими шкідниками. Олексан
дрійська МТС, наприклад.

Підземні
На шахті імені Ілліча 

тресту «Кадіїввугілля» по 
західному штреку відправив
ся поїзд, складений з елек
тровоза і кількох вагонеток 
з зручними сидіннями. В цьо
му поїзді за 6 хвилин всі гір
ники другої зміни були дос
тавлені до забойних діль
ниць.

На шахтах Донбасу дедалі

буряки
ще не закінчила ремонтувати 
одну бурячну сівалку, у кол
госпах не готові до роботи 
сім опалювачів, 40 ручних і 
29 кінних оприскувачіів, не 
скрізь є достаток отрутохі
мікатів.

Особливо тривожний стан 
створився в колгоспах імені 
12-річчя Жовтня (голова 
правління т. Гаркуша), імені 
Карла Маркса (голова т. Тка- 
ченко) та деяких інших.

Завдання нині полягає в 
тому, щоб на ходу виправити 
недоліки і посіяти цукрові 
буряки високоякісно протя
гом трьох - чотирьох днів.

Перед початком сі/вби в 
кожному колгоспі і МТС слід 
перевірити всі бурячні сівал
ки, оглянути кожен сошник. 
Тільки тоді можна приступа
ти до роботи, коли сошники 
зароблятимуть насіння па по
трібну глибину і висівати
муть потрібну кількість на
сіння і добрив.

Обов’язковим агротехніч
ним заходом є коткування 
посівів, що забезпечує друж
ні сходи рослин. З мстою 
прискорення їх необхідно 
повсюдно практикувати сів
бу яровизованим або замоче
ним насіння^. Не меншу 
увагу слід приділити протру
єнню посівного матеріалу 
■гранозаном, що запобігає не
безпечній хворобі молодих 
рослин — корнеїду.

Виконати ці вимоги агро
техніки, добиватись якісного 
передпосівного обробітку 
грунту — обов’язок агроно
мів колгоспів, МТС, райсіль- 
госпвідділу і бурякобази.

Партійні організації по
винні спрямувати зусилля 
хліборобів 1 механізаторів на 
високі темпи і відмінну якість 
сівби цукрових буряків. їх 
обов’язок ще вище підняти 
прапор соціалістичного зма
гання за успішне проведення 
всіх весняно - польових ро
біт, за гідну зустріч міжна
родного свята Першого трав
ня, за дострокове виконання 
нового п’ятирічного плану 
розвитку СРСР.

трамваї
більшого поширення діста
ють підземні трамваї. Тільки 
в цьому році па вугіль
них підприємствах комбінату 
«Ворошиловградвугілля» і 
«Донбасантрацит» будуть 
збудовані 52 нові лінії. За
гальна ж сітка магістралей 
для підземних пасажирських 
перевозок зросте до 200 кі
лометрів.

З честю виконувати зобов’язання, 
взяті в передтравневому змаганні!

Слово шахтарів 
не розходиться з ділом

Сотні тонн надпланового 
вугілля щодня відвантажу
ють гірники шахти № 2-3. 
Виступивши ініціаторами пе- 
редтравневого соціалістично
го змагання, вони міцно до
тримують свого слова. Всі 
дільниці випереджають гра
фік, поліпшують якісні по
казники роботи.

Стахановськимп ділами тут 
відзначається зміна гірничо
го майстра т. Селищева. Во
на значно перекриває вироб
ничі завдання. Найвищих 
показників в роботі добиваю
ться наваловідбійники тт. 
Гайворонський, Бєлов, Чер
воний. Кожний з них у пів
тора раза перевиконує норму.

Від них не відстають крі
пильник т. Русов, машиніст 
електровоза т. Нетреб, від
катниця т. Черненко.

І. Кириєнко, 
робітник шахти № 2-3.

Збільшують випуск 
продукції

На рудоремонтному заво
ді все ширше розгортається 
соціалістичне змагання на 
честь Першого травня. Ко
лектив механічного цеху взяв 
па себе підвищені зобов’я
зання і добивається їх здій
снення. З кожним днем збіль
шує випуск продукції зміна 
■майстра т. Семченка. Тут всі 
верстатники значно переви
конують свої завдання.

Зразки стахановської пра
ці показує токар г. Кисельов. 
Він дає по дві з половиною 
норми. З кращого стахановця 
беруть приклад молоді робіт
ники — свердлильниця тов. 
Тарасенко, розточник т. Кру- 
гленко та інші.

Г. Лисенко,
робітник рудоремонтно- 

го заводу.

На
На підприємствах України 

шириться передтравневе со
ціалістичне змагання. Ко
лективи сотень заводів, фаб
рик, шахт, рудників, успіш
но справившись з виробни
чою програмою першого квар
талу, збільшують випуск про
дукції, поліпшують її якість.

Гірники передової в Дон
басі шахти № 40 «Курахів- 
ка» на місяць раніше строку 
виконали своє передтравне
ве зобов’язання — видали 
18 тисяч тонн вугілля понад 
план. Шахта «Олександро- 
Захід» перевищила рівень 
видобутку, запланований на 
кінець п’ятої п’ятирічки. 
Гірники Жовтневого рудника

Борються за висоні показники
Виконати квітневий план 

вантажоперевезень на 110 
процентів, довести коефіці
єнт готовності парка автома
шин до 76, зекономити 1,5 
процента бензину — таке 
передтравневе соціалістичне 
зобов’язання взяв колектив 
автотранспортної контори 
тресту «Укрвуглемонтаж».

Шофери і ремонтники, під
хопивши заклик гірників 
шахти № 2-3, прагнуть оз
наменувати велике свято но
вими успіхами в труді.

Економія металу
З великим піднесенням 

працює в ці дні колектив за
воду «Червоний ливарник». 
Взявши на себе підвищені со
ціалістичні зобов’язання, ро
бітники борються за їх реа
лізацію.

Трудящі заводу добиваю
ться економії електроенергії, 
матеріалу, знижують собівар
тість робіт. Так, ливарний 
цех (начальник цеху т. Ма-

Колектив Байдаківської брикетної фабрики з місяця в мі
сяць поліпшує свою роботу. Трудівники цехів наполегливо борють
ся за здійснення передтравневих соціалістичних зобов'язань.

На знімку: вантаження готового брикету у вагони.
Фото Г. Танського.

трудовій ва 
в Криворіжжі з перших днів 
квітня видають додатково до 
завдання кожну шосту тон
ну руди!.

У дні передтравневого 
змагання сталевари шостої 
мартенівської печі заводу 
«Запоріжсталь» тт. Косяков, 
Торгашев і Заяць уже зва
рили сотні тонн надпланового 
металу. Використовуючи ме
тод новатора Семена Якимен- 
ка, вони тримають піч на ре
кордно високому тепловому 
режимі і варять сталь в мак
симально короткі строки. На 
дніпропетровському заводі 
ім. Карла Лібкнехта стаха- 
новці цеху безшовних труб 
перекривають проектну ло-

Кращий зварник Микола 
Котлов дав слово на честь 1 
Травня виконати план на 
300 процентів, токар Федір 
Бондаренко вирішив вироби
ти не менше трьох норм, 
слюсар Антон Ходосенко зо
бов’язався закінчити місяч
ний план до 25 квітня і п’ять 
днів працювати на зеконом
леному матеріалі.

І. Коваль,
голова місцевкому авто

транспортної контори.

щанський) почав видавати 
литво з мінімальним допус
ком на металічну обробку. В 
результаті цього зберігається 
значна кількість металу.

Серед трудівників цеху 
особливо відзначаються тт. 
Берест, Зіньковський, Со- 
ЛОїВЙОВ. Вони виконують ви
робничі завдання на 150 — 
160 процентів.

В. Гасов.

с т і
тужність сталі. У трубному 
цеху видається першим сор
том 99,6 процента всієї про
дукції.

Колективи промислових 
підприємств Харкова, широ
ко розгорнувши передтрав- 
іневе соціалістичне змагання, 
освоїли виробництво десятків 
нових високопродуктивних 
механізмів. Завод електро
монтажних виробів вигото
вив першу партію електро
станцій високої частоти. 
Удосконалені бурові машини 
для великих будов комунізму 
почав випускати завод «Сіль
маги», нові бульдозери — 
«Дормаш»,

(РАТАУ).
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Радянська соціалістична законність недоторканна
В нашій пресі опублікова

не повідомлення Міністерства 
внутрішніх справ СРСР про 
результати старанної пере
вірки всіх матеріалів попе
реднього слідства та інших 
даних у справі групи лікарів, 
які обвинувачувалися в шкід
ництві, шпигунстві і терорис
тичних діях у відношенні ак
тивних Діячів Радянської 
держави.

В результаті перевірки 
встановлено, іцо притягнуті 
в цій справі професори і лі
карі були арештовані колиш
нім Міністерством державної 
безпеки СРСР неправильно, 
без будь-яких законних під
став. Як говориться в пові
домленні Міністерства внут
рішніх справ, перевірка пока
зала, іцо висунуті проти цих 
осіб обвинувачення є хибни
ми, а документальні дані, на 
які спирались працівники 
слідства, безпідставними. 
Встановлено, що показання 
арештованих, які нібито під
тверджують висунуті проти 
них обвинувачення, одержані 
працівниками слідчої частини 
колишнього Міністерства дер
жавної безпеки шляхом за
стосування недопустимих і 
якнайсуворіше заборонених 
радянськими законами прийо
мів слідства.

На підставі висновку слід
чої комісії, спеціально виді
леної Міністерством внутріш
ніх справ СРСР для перевір
ки цієї справи, арештовані 
професори і лікарі повністю 
реабілітовані в пред'явлених 
їм обвинуваченнях і з - під 
варти звільнені.

Особи, винні в неправиль
ному веденні слідства, ареш
товані і притягнуті до карної 
відповідальності.

Як могло статися, іцз в 
надрах Міністерства держав
ної безпеки СРСР, поклика
ного стояти на варті інтере
сів Радянської держави, була 
сфабрикована провокаційна 
справа, жертвою якої стали 
чесні радянські люди, ви
датні діячі радянської науки?

Це сталося насамперед то
му, що не на висоті виявили
ся керівники колишнього 
Міністерства державної без
пеки. Вони відірвалися від 
народу, від партії, забули, 
що є слугами народу і зобо
в’язані стояти на варті радян
ської законності. Колишній 
міністр державної безпеки 
С. Ігнатьєв проявив політич
ну сліпоту і ротозійстіво, опи
нився на поводі у таких зло
чинних авантюристів, як ко
лишній заступник міністра і 
начальник слідчої частини, 
який безпосередньо керував 
слідством, Рюмін, нині ареш
тований. Рюмін діяв як при
хований ворог нашої держа- 

• ви, нашого народу. Замість 
того, щоб працювати по вик
риттю справжніх ворогів Ра
дянської держави, справжніх 
шпигунів 1 диверсантів, Рю
мін став на шлях обману уря
ду, на шлях злочинного 
авантюризму. Знехтувавши 
високе покликання працівни
ків державного апарату і 
свою відповідальність перед 
партією, перед народом, Рю
мін і деякі інші працівники 
Міністерства державної без
пеки в своїх злочинних цілях 

пішли на найгрубіші пору
шення радянської законнос
ті, аж до прямої фальсифіка
ції обвинувальних матеріалів, 
насмілилися наругатися над 
недоторканими правами ра
дянських громадян, записа
ними в нашій Конституції. •

ІІе на висоті виявилась і 
створена в зв’язку з обвину
ваченням проти групи ліка
рів медично - експертна ко
місія, яка дала неправильний 
висновок про методи лікуван
ня, застосовані в свій час до 
О. С. Щербакова і А. О. 
Жданова. Замість того, щоб 
з науковою сумлінністю і 
об ’ активи Істю проанал ізувати 
історії хвороби та інші мате
ріали, ця комісія піддалася 
впливу сфабрикованих слід
ством матеріалів і своїм ав
торитетом підтримала на
клепницькі, фальсифіковані 
обвинувачення проти ряду 
визначних діячів медицини. 
Слід при цьому відмітити, що 
слідство утаїло від експертів 
деякі істотні сторони ліку
вальної процедури, які дово
дять правильність проведен
ня лінування.

З почуттям задоволення 
радянський народ дізнався, 
що обвинувачення, зведені 
на цілий ряд визначних дія
чів радянської медицини, ви
явились повністю хибними, 
що це був мерзенний наклеп 
на чесних і поважаних дія
чів нашої держави. Тільки 
люди, які втратили радянське 
обличчя 1 людську гідність, 
могли дійти до беззаконних 
арештів радянських грома
дян, видатних діячів радян
ської медицини, до прямої 
фальсифікації слідства, до 
злочинного порушення свого 
громадянського обов’язку.

Мерзенні авантюристи ти
пу Рюміна сфабрикованою 
ними слідчою справою нама
галися розпалити в радян
ському суспільстві, спаяному 
морально - політичною єдніс
тю, ідеями пролетарського 
інтернаціоналізму, глибоко 
чужі соціалістичній ідеології 
почуття національної ворож
нечі. В цих провокаційних 
цілях вони не спинялися пе
ред мерзенними наклепами 
на радянських людей. Ста
ранною перевіркою встанов
лено, наприклад, що таким 
чином був зведений наклеп 
на чесного громадського дія
ча, народного артиста СРСР 
Міхоелса.

Як видно з повідомлення 
Міністерства внутрішніх 
справ СРСР, органи колиш
нього Міністерства держав
ної безпеки грубо порушили 
радянську законність, допус
тили свавілля і зловживання 
владою. Подібні злочинні дії 
не могли довго залишатися 
невикритими і безкарними, 
бо Радянський уряд стоїть на 
варті прав громадян нашої 
країни, дбайливо ці права 
охороняє, суворо карає, 
незважаючи на особи і чини, 
тих, хто допускає свавілля.

Комуністична партія і Ра
дянський уряд незмінно ви
магали і вимагають, щоб ро
бота всіх наших організацій, 
всього державного апарату 
перебувала під пильним кон
тролем керівних органів і 

всього радянського суспіль
ства. Тепер, коли радянсь
кий народ так глибоко відчу
ває і усвідомлює значення 
перемоги соціалізму в вашій 
країніі ми повинні бути особ
ливо пильні і особливо вимог
ливі щодо додержання радян
ської соціалістичної закон
ності.

Сміливо викриваючи хиби 
в державному апараті, в то
му числі факти свавілля і 
беззаконня, що допускаються 
окремими працівниками дер
жавного апарату, з усією рі
шучістю і непримиренністю 
викорінюючи ці хиби, Радян
ський уряд відкрито і прямо 
говорить про них народові. 
Це свідчить про велику силу 
Радянської держави, соціа
лістичного ладу. Джерело 
цієї сили в тому, що ваш 
уряд тісно і нерозривно зв’я
заний з народом, спирається 
па народ в усій своїй діяль
ності, твердо і послідовно 
проводить політику, що від
повідає життєвим інтересам 
народу.

Країна соціалізму, повна 
незламної могутності і твор
чих сил, впевнено йде по 
шляху комунізму. В Радян
ському Союзі давно ліквідо
вані експлуататорські класи. 
Тому зарубіжні реакційні си
ли в своїх намаганнях вести 
підривну діяльність проти 
Радянської держави не мо
жуть мати всередині нашої 
країни скільки-небудь знач
ної соціальної опори. Але ра
дянські люди знають, що по
ки існує капіталістичне ото
чення, є і неминуче будуть 
в дальшому намагання заки
нути до нас шпигунів, дивер
сантів. Будуть і намагання 
використати в антирадянбь- 
ких цілях окремих відщепен
ців, носителів буржуазної 
ідеології, переродженців. 
Проти цих дійсних, явних і 
прихованих ворогів народу, 
ворогів Радянської держави 
треба завжди тримати порох 
сухим. Партія учить нас 
завжди бути пильними.

В Конституції СРСР запи
сані великі права громадян 
Радянської соціалістичної 
держави. Стаття 127-а Кон
ституції СРСР забезпечує 
громадянам СРСР недотор
канність особи. Ніхто не мо
же бути арештований інак
ше, як за постановою суду 
або з санкції прокурора.

Нікому не буде дозволено 
порушувати радянську за
конність. Кожний робітник, 
кожний колгоспник, кожний 
радянський інтелігент може 
спокійно і впевнено працю
вати, знаючи, що його гро
мадянські права знаходяться 
під надійною охороною ра
дянської соціалістичної за
конності.

В цьому — одна з най
важливіших умов дальшого 
тісного згуртування народів 
СРСР навколо свого Радян
ського уряду, дальшого зміц
нення могутності нашої Бать
ківщини і невпинного зрос
тання міжнародного автори
тету Радянського Союзу

(З передової «Правдьі» 
за 6 квітня).

Партійне життя

Комуністи на сівбі
Партійна організація кол

госпу імені 18 партконфе- 
ренції невелика, налічує 
всього 5 комуністів. Але 
вплив її відчувається на всіх 
ділянках колгоспного вироб
ництва.

Комуністи вважають своїм 
першочерговим обов’язком 
моб і лівовувати трудівн яків 
артілі на всемірне підвищен
ня врожайності всіх сільсько
господарських культур, на 
боротьбу за дальший розви
ток громадського тварин
ництва.

Ще задовго до весняної 
сівби па партійних зборах 
було обговорено питання під
готовки до польових робіт. 
Проведено наради з агітато
рами та членами редколегій 
стінгазети і польовок. Виз
начено конкретні завдання. 
Комуністам тт. Фурманову і 
Попову доручено проводити 
агітаційно - масову роботу в 
тракторній та рільничих 
бригадах.

Взявши на бригадних збо
рах підвищені зобов’язання 
по достроковому завершенню 
весняних польових робіт, хлі
бороби артілі з перших днів 
набрали високих темпів. 
Прикладом в роботі служать 
комуністи. Член КПРС тов. 
Фурманов на сівбі ранніх 
культур трактором «У-2» 
виробляв по півтори-дві нор
ми за зміну. Комуніст тов. 
Тищенко майже весь час зна
ходився в бригадах, на полі, 
контролював якість викону
ваних робіт, вказував на не
доліки І тут же допомагав їх 
виправляти.

Особистим прикладом і 
палким словом агітатора ко
муністи запалюють хліборо
бів на трудові успіхи. Само
відданою працею на колгосп
них ланах відзначаються 
хлібороби Василина Іван- 
ченко, Мотря Хрущ, Марія 
Бандурко, Микола Замша, 
Яків Юниченко, механізато
ри тт. Міщенко, Щеглов, 
Іванов та багато інших. Вони 
вдвічі перевиконували денні 
завдання на сівбі ранніх зер
нових культур.

Організуючу роль викону-

Підготовка
З квітня в семирічній 

школі № 5 відбулась чергова 
педагогічна рада, на якій об
говорено питання про підго
товку до екзаменів.

Вчителі та класні керівни
ки школи тт. Салуха, Іванова 

ють в ці дні наші агітатори. 
Комуністи тт. Попов, Фурма
нов, Тищенко, безпартійні 
тт. Матяш, Мегеря, Юничен- 
іко, Ткач, Шестопалова, 
Храмцова в доповідях 1 бесі
дах роз’яснюють колгоспни
кам про п’ятирічний план 
розвитку сільського господар
ства, виступи товаришів Ма- 
лепкова, Молотова, Верія, 
матеріали Четвертої сесії 
Верховної Ради СРСР, Указ 
Президії Верховної Ради 
СРСР про амністію, постано
ву партії і уряду про зни
ження ціп на товари масово
го споживання та інші. Свої 
бесіди агітатори тісно вв’я
зують з завданнями, що сто
ять перед колгоспом.

Дійовим помічником парт- 
організації в цей вирішаль
ний період боротьби за вро
жай стала стінна преса. Ред
колегіями вже випущене 2 
номери стінгазети та 8 по
льовок. В них популяризує
ться досвід передовиків, кри
тикуються ті, хто відстає. Ці 
виступи допомагають на хо
ду виправляти недоліки»

Тракторист т. Льовочкім 
недоброякісно провів куль
тивацію зябу. Про це напи
сали в польовому листку. 
Гостра критика подіяла на 

^механізатора і він на сівбі 
'ранніх культур працював 
значно краще і якісніше.

Колгоспники, очолювані 
комуністами, борючись за 
стислі строки і високу агро
техніку сівби, успішно спра
вились з рядом важливих 
сільськогосподарських робіт. 
Вони першими в районі про
вели підживлення озимини 
на всій площі, закрили воло
гу на 560 гектарах, за два 
робочих дні завершили сівбу 
ранніх культур. Вчора ми за
кінчили сівбу кормових бу
ряків, соняшника та льону.

Своєю самовідданою пра
цею трудівники нашого кол
госпу внесуть гідний вклад 
у дострокове виконання зав
дань нової п’ятирічки.

С. Уманець, 
секретар парторганіза- 

ції колгоспу ім. 18 
партконференції.

до екзаменів
та Ангел поділилися досві
дом роботи в підготовці до 
екзаменів, зокрема, в питан
ні повторення програмного 
матеріалу.

Педагогічна рада схвалила 
план підготовки до екзаменів.
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Тісніше співдружність рільничих 
і тракторних бригад!

На ходу виправляти недоліки
Розпочавши весняно - по

льові роботи, КОЛГОСПНИКИ І 
механізатори артілі «Шлях 
до комунізму» борються за 
21,9 центнера зернових куль
тур, за ЗО центнерів куку
рудзи, 18 центнерів соняш
ника, 260 центнерів цукро
вих буряків з кожного гекта
ра посіву, а також за високий 
урожай інших культур.

Успішне вирішення пос
тавлених завдань у великій 
мірі залежить від своєчасно
го і якісного проведення вес
няно - польових робіт, від 
злагодженості в роботі кол
госпників і механізаторів.

На жаль, правління кол
госпу (голова т. Гордець- 
кий) і партійна організація 
(секретар т. Федоренко) не
достатньо мобілізують маси 
па проведення невідкладних 
робіт, не створюють умов 
для високопродуктивної пра
ці. Вони обмежились тим, що 
намітили добрі заходи, по
ставили кіпцеві завдання. 
Між тим, па польових роботах 
виникає багато непорозумінь, 

^неполадок, Та на це тут не 
зважають. На думку керів
ників ці «дрібниці» не варті 
уваги.

...7 квітня. 10 годин ран
ку. У полі спокій. Але в кон
торі незвичайний шум. Тут 
кілька колгоспників з’ясо
вують щось у рахівників. За 
столом голова правління Гор- 
децький розмовляє з агроно
мом Олександрійської МТС 
т. Онопріенко. Багато кол- 

#вспниіків без діла вештаєть
ся по подвір’ї. В цей час у 
польовому стані тракторної 
бригади т. Клімова непоруш
но стоять три трактори. 
Один з них «ХТЗ-7» незаба
ром виїжджає на боронуван
ня озимих, другий «У-2» 
■вже два дні ремонтується, 
несправним виявився і 
«ХТЗ-НАТІ».

Цікавимось виробітком 
трактористів. Лише один ме
ханізатор Федір Дробот в ці 
дні виконує завдання, решта 
— ледве виробляє половину 
норми. До речіі, т. Дробот 
вкладається і в норму витра
ти пального. В цілому ж за 
кілька днів бригада вже пе
ревитратила його понад 300 
кілограмів.

Кидається в вічі нехлюй
ське ставлення до побутових 
умов механізаторів. У трак
торному вагончику відсутні 
матраци, простині, нерегу
лярно доставляються газети.

Причіплювач Люба Федо- 
ретіко розповідає:

— Обіцяв голова правління 
т. Гордецький збудувати, но
вий будинок для польового 
стану бригади, а не спроміг
ся навіть цей примітивний 
вагончик обладнати. Та що 
про це говорити, коли третій 
день нам подають страви без 
хліба. Гордецький каже, що 
нікому спекти.

З розмов виявляється, що 
в бригаді не бувають агіта
тори. За час сівби досі не 
проведено жодної бесіди.

Деякі трактористи внас
лідок безконтрольності до
пускають порушення агро
техніки. Так, / тракторній 
бригаді т. Маменка механі
затори Невкипілий і Бурдюг 
на боронуванні зябу працю
вали без причіплювачів, а 
тракторист Чернуха вночі бо
ронував зяб через слід.

Повільно звільняються тут 
■площі з-під пожнивних за
лишків. На збиранні бадилля 
кукурудзи, наприклад, пра
цює кілька десятків колгосп
ників. Робота явно затримує
ться. її можна прискорити 
скошуванням торішнього ку
курудзиння сінокосілкою, та 
на це чомусь тут не нава
жаться.

Колгоспники й механізато
ри артілі на сівбі працюють 
нижче своїх можливостей. 
Про це свідчить хоча б той 
факт, що темпи робіт в су
сідніх колгоспах «Перше 
травня» та імені 18 парткон- 
ференції вдвічі-втричі вищі.

Хлібороби артілі «Шлях 
до комунізму» мають всі умо
ви провести весняно - по
льові роботи в стислі строки 
і високоякісно. Правлінню 
артілі і партійній організації 
треба не залишати без реагу
вання жодного випадку неви
конання норм виробітку, по
рушення правил агротехніки. 
Треба зробити все, щоб най
менші дрібниці, які заважа
ють високопродуктивній ро
боті колгоспників і механіза
торів, на ходу виправлялись.

В. Леонтьєв.

Неорганізованість
Понад тиждень йдуть вес

няно - польові роботи у Во- 
рошиловській артілі імені 
Сталіна. Проте досі тут бра
кує злагодженості на сівбі. 
Одного дня за нарядом трак
тора направили сіяти ячмінь 
Та через те, що дільничний 
агроном Пастух не знайшов 
часу надійти в поле 1 встано
вити сівалку на висів, трак
тор понад годину дорогого 
часу простояв.

Не діждавшись агронома, 
тут змушені були почати сів
бу невідрегульованою сівал
кою.

В цей день було ви
явлено і багато інших недо
ліків. Ніхто з керівників кол
госпу не подбав про те, щоб 
забезпечити сівальників всім 
необхідним. Тут навіть нічим 
було насипати зерно в сі
валку.

Нині місце агрономів і ке
рівників колгоспу в полі. Во
ни повинні на ходу виправля
ти недоліки і забезпечувати 
безперебійну роботу трак
торів.

В. Рижков,
колгоспник.

Закінчили сівбу 
ранніх культур

В тісній взаємодії з меха
нізаторами бригади Олексія 
Яценка успішно ведуть вес
няно - польові роботи хлібо
роби артілі «Перше травня».

Попереду йде рільнича 
бригада Івана Мошенського. 
За три робочі дні тут впора
лись з сівбою ранніх зерно
вих культур, соняшника.

Стахановською працею на 
весняно - польових роботах 
відзначилися колгоспниці 
Ганна Гриценко, Тетяна Ба- 
раненко, Марія Дегтяр та 
Євдокія Кас’ян. Щодня вони 
виконували завдання на 120 
—150 процентів.

М. Журбенко, 
агітатор.

Сіють цукрові буряки
Буряководи артілі «Пра

пор комунізму» першими в 
районі розпочали сівбу цу
крових буряків. За їх прик
ладом розгортають посів бу
ряків і ряд інших колгоспів.

Узбецька РСР. В центрі Фер
ганської долини простягається 
величезний Яз'яванський степ. У 
директивах XIX з'їзду партії по 
п'ятому п'ятирічному плану пе
редбачено освоєння цього масиву 
під посіви бавовника і інших 
сільськогосподарських культур. 
Зараз для закріплення пісків там 
на великих площах провадиться 
сівба і посадка деревних культур.

На знімку, перевірка стану рос
лин кандима і черкезу, посадже
них в 1952 році.

Фото Н. Рядова.

Прескліше ТАРС.

Росте і впорядковується місто Олександрія. Для трудящих 
збудовано ПО тисяч квадратних метрів житлової площі. В місті 
і робітничих селищах Октябрське та Перемога відкриті клуби, 
кінотеатри, поліклініка, лікарня, школа, дитячі садки і ясла, мага
зини. Селища електрифіковані і радіофіковані.

На фото: новий будинок дитячих ясел в робітничому селищі 
Перемога.

Фото Г. Вєрушкіна.
------------------------------------------------О О О а------------------------------------------------

БЛАГОУСТРОЇМО
НАШЕ МІСТО

Про архітектуру будиннів
Наше місто і робітничі се

лища зростають і впорядко
вуються. Це видно по розма
ху житлового, соціально- 
культурного і побутового бу
дівництва.

За останні роки в Олексан
дрії виросли нові квартали, 
зокрема на площі імені Даер- 
жинського. А чи можна ска
зати, що всі споруджені бу
динки прикрашають місто? 
Ні.

Справа в тому, що наші 
будівельні організації не 
дбають про створення єдиних

Впорядкувати сквер
рік минув 

навколо 
почали 
до кінця 
Учні

з того 
скверу 
робити 
справу

Олексан-

Майже 
часу, як 
Шевченка 
огорожу, та 
не довели.
Арійського педучилища поса
дили там саджанці. Однак всі

В одному
З Новопилипівкою межує 

Міліцейський провулок, та 
порядку тут нема: саиінспек- 
ція сюди не заглядає, тому в 
дворах брудно.

Увечері дома не можна ні 
газети почитати, ні радіо по
слухати: електричне світло і 
радіотрансляційна лінія не 
проведені.

Кілька разів ми зверта
лись по цьому питанню в

'Не базар,
Ще два роки тому на те

риторії центрального ринку 
було місце,де трудящий міг 
придбати або продати ту чи 
іншу річ.

Тепер «толкучка», як її на
зивають, знаходиться на око-

Берегти зелені насадження
Перед Палацом піонерів 

кілька років тому посаджено 
чагарникові деревця. Весною 
і влітку вони своєю барвис
тою зеленню прикрашають 
вулицю.

Але про охорону чагар 
пиків тут не дбають. Тільки 

архітектурних ансамблів.
Чомусь всі будинки на 

площі Дзержинського не ма
ють парадного ходу. Житлові 
корпуси по вулиці Кірова, 
№ 46, збудовані без смаку, 
абияк. Таких прикладів ба
гато.

Треба, іцоб за справу ар
хітектури по - справжньому 
взялись відповідні організа
ції, зокрема виконком міськ
ради. В місті повинен бути 
постійний архітектор. Цього 
вимагають інтереси справи.

А. Гойса.

вони посохли, бо ніякого до
гляду за ними не було.

Настала весна, а не видно, 
щоб міськкомунгосп розгор
нув посадки дерев, взявся за 
впорядкування скверу.

К. Іванов.

провулку
контори електромережі і ра
діовузла. Та замість того, 
щоб задовольнити просьбу 
трудящих, нам відповідали: 
«Купіть стовпи, тоді буде 
світло і радіо».

Хто ж подбає про задово
лення культурних потреб жи
телів Міліцейського про
вулку?

С. Воробйов.

а смітник
лиці міста. Тут брудно, сюди 
звалюють сміття і гній.

Виникає питання: чи ба
чать ці пепорядки головний 
лікар санінспекції т. Дій і 
завідуючий міськкомунгоспом 
т. Кашуричев?

Д. Троценко.

цим можна пояснити той 
факт, що частину з них без- ' 
жалісно знищено.

Дивно, чому на це так спо
кійно реагують директор Па
лацу піонерів т. Крижапов- 
ська та вихователі.

М. Славін.
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ЛИС ТИ ДО РЕДАКЦІЇ Експлуатація дитячої праці у Франції

На зборах пайовиків
По-діловому критикували 

пайовики звіт голови Не до 
гарського сільського спожив
чого товариства т. Пухтієпка 
на зборах.

Тт. Онуфріенно, Футоря- 
пов, Колеснік та інші в сво
їх виступах вказували на те, 
що працівники товариства не 
прислухаються до запитів 
трудящих.

Нічим іншим, як незнан
ням потреб колгоспників 
можна пояснити той факт, що 
в магазинах споживчого то
вариства відсутній такий 
асортимент товару, як жіно
чі і чоловічі костюми.

Не подбали кооператори і 
про задоволення потреб кол
госпів під час весняно-польо
вих робіт. Тому невипадково 
в магазинах товариства від
сутні збруя, відра, шпагат

та інші господарські речі, 
необхідні колгоспам в ці дні.

Вказували присутні прав
лінню і на те, що воно не 
залучає до роботи коопера
тивний актив. Як правило, 
крамничні комісії не працю
ють. Користуючись безкон
трольністю, окремі працівни
ки прилавку товари з мага
зину розподіляють своїм при
ятелям.

Пайовики гостро критику
вали і роботу працівників 
райспоживспілки. Вони го
ворили, що голова правління 
райспоживспілки т. Ковален
ко хоч і буває в Недогарсь- 
кому споживчому товаристві, 
але дійової допомоги в нала
годженні торгівлі не подає.

А. Швидкий, 
голова Недогарської 

сільської Ради.

Улюблене місце 
гірників

Робітнича бібліотека сели
ща Октябрського — улюбле
не місце культурного відпо
чинку гірників. Сюди з задо
воленням йдуть трудящі, щоб 
почитати свіжі номери газет 
чи журналів, взяти книжку з 
політичної, технічної або 
художньої літератури.

Завідуюча бібліотекою 
Ольга Андріївна Косяк док
ладає багато зусиль для все
бічного задоволення зрослих 
культурних запитів відвідува
чів.

П. Кнценко.
Селище Октябрське.

На підприємствах Франції широ
ко застосовується дитяча праця, 
яка оплачується набагато нижче, 
ніж праця дорослих. За повідом
ленням газети „Монд" у країні 
кожний третій підліток віком 14 
років змушений працювати по 
найму.

Щодо дітей, які шукають робо
ти в промислових, торговельних 
або кустарних підприємствах, 
пише .Монд", то* це—серйозна 
проблема, бо скорочотия данпих 
областей економічної діяльності 
зачіпає насамперед цю допоміж
ну некваліфіковану робочф силу. 

фр_с.

БРЕДОВІ ПЛАНИ

Недбайливий господар
Три роки минуло з того 

часу, як на станції Корнстів- 
ка збудовано красиве примі
щення для поштового відді
лення. Але завідуючий від
діленням т. Чаус не дбає про 
збереження будинку. Взимку 
на веранді і в коридорах пов
но снігу. В кімнатах брудно.

На стінах можна побачити 
різні малюнки.

Біля входу на пошту в 
час дощу стоїть величезна 
калюжа, через яку важко пе
рейти.

Р. Рябуха, 
житель станції Користівка.

Куди дивляться охоронники?
Робітник шахти № 2-3 

Микола Салюк кілька років 
підряд не купує палива, а 
опалює свою квартиру кра
деними матеріалами з шахти.

Дивним стає те, як Салю-

ку вдається проносити з под
вір’я шахти нові і старі стой- 
ки. Куди дивляться охорон
ники?

В. Савельєва.
Селище Перемога.

СЛІДАМИ НАШИХ_ ВИСТУПІВ
В газеті «Сталінський 

прапор» було вміщено листа, 
в якому писалось про те, що 
завідуюча магазином відділу 
робітничого постачання №10 
селища Октябрського тов. 
Хміль порушує правила ра
дянської торгівлі.

Як повідомив редакцію 
заступник керуючого Димит-

ріївським трестом т. Прохо- 
ренко, факти, наведені в лис
ті, справедливі. За порушен
ня правил торгівлі Хміль на
казом по відділу робітничого 
постачання оголошено дога
ну і попереджено, що при 
повторенні подібних випад
ків її буде знято з роботи.

Багато юнаків району взя
ли участь у стрілецьких зма
ганнях, що недавно відбу
лися в селі Протопопівці

Найкращих успіхів по 
стрільбі добилися В. X. Вар- 
лаи, С. В. Куліков, Л. П.

1 Гнида, А, П. Шульга. їм 
вручено грамоти районного 
комітету ДОСААФ.

А. Моргаленко, 
голова РК ДОСААФ.

Учні знищують 
ШКІДНИКІВ ПОЛІВ

. Учні Косівської середньої 
школи минулої неділі органі
зовано вийшли на поля арті
лі «Прапор комунізму» для 
боротьби з сільськогосподар
ськими шкідниками. В цей 
день учні Володимир Зелен- 
■ський, Анатолій Тимченко, 
Микола Колісник, Віктор 
Ти-мошенко, Борис Кривець 
та інші виловили по ЗО — 50 
ховрахів.

М. Дмитрієв, 
завідуючий сільським 

клубом.

НАУКА І ТЕХНІКА

Звукове кіно у квартирі
На скрапі—буря в пустині Се

редньої Азії. Крізь хмари піску, 
переборюючи ураганний вітер, по 
диких пехожених місцях проби
рається купка смільчаків... З інте
ресом дивляться глядачі звуко
вий художній фільм про велико
го російського мандрівника Прже- 
вальського. Глядачів усього троє. 
Фільм демонструється в звичай
ній московській квартирі.

Немало зусиль витратили кон
структори Московського заводу 
.Проектор" Л. Федоров і Л. Тиш- 
ковський, щоб створити дешеву і 
зручну кіноапаратуру індивідуаль
ного користування. Для цього во

ни творчо використали конструк
цію апарата, створеного на Оде
ському заводі „Кінап". І ось пе
ред нами любительський звуковий 
вузькоплівковий кінопроектор „16- 
КПЗЛ-1“. Побудований він на
стільки просто, що не потрібно 
спеціальних знань і навиків при 
поводженні з ним. Всі основні 
вузли апарата змонтовані в дов
гастому металевому ящичку, 
розмір якого втроє менший зви
чайного радіоприймача. Працює 
новий кінопроектор від звичайної 
електросітки напруги 110, 127 і 
220 вольт. Як звукоапаратура, ви
користовується домашній радіо

приймач будь-якого типу. Для 
цього провід кінопроектора під
ключається в адаптери! гнізда 
приймача. Якщо ж немає радіо
приймача, можна демонструвати 
німий варіант фільму.

Кінопроектор разрахований не 
тільки для квартир, але й для 
шкіл, будинків відпочинку і клу
бів—на аудиторію до 100 чоловік.

Для серійного виробництва лю
бительських кінопроекторів на 
заводі створені нові спеціальні 
цехи. В цьому році намічено ви
пустити для продажу масовому 
споживачеві кілька тисяч нових 
кіноапаратів.

(ТАРС).

ДУХ ГІТЛЕРА:—Панове, я теж планував і надіявся...
Рисунок художника ІО. Новака (репродукція 

з газети „За прочньїй мир, за народную демократнюі" 
№ 6 за 1953 р.)

Прескліше РАТАУ.

Заступник редактора С. МІРКОТАН.

Про оформлення прав власності І реєстрації правових 
документів на оудинковолодіиия, які знаходяться 

в смузі міста Олександрії
Обов'язкове рішення № 5 виконкому Олександрійської 

міської Ради депутатів трудящих від 17 лютого 
1953 року

З метою впорядкування обліку будинковолодінь та уточнення документів, 
які підтверджують право власності на будннковолодіння і право забудови на тери
торії міста Олександрії, виконком міської Ради депутатів трудящих РІШАЄ:

Провести реєстрацію всіх будинковолодінь, що належать міській Раді, дер
жавним установам і підприємствам, кооперативним та іншим громадським органі
заціям, а’ також громадянам як на право власності, так І на право забудови, за винят
ком будинковолодінь на територіях, вилучених із відання міської Ради постановок» 
уряду.

Реєстрацію провести на основі інструкції Міністерства юстиції і Міністер
ства комунального господарства УРСР від 23-25 грудня 1947 р.

Зобов'язати зав. Олександрійським комунальним відділом і начальника бюро 
інвентаризації провести реєстрацію всіх будинковолодінь м. Олександрії в строк - 
до 31 грудня 1953 року.

Власники будинковолодінь повинні представити документи, які підтверджу
ють право власності на будннковолодіння.

Оплату за реєстрацію вносять домовласники відповідно з таксою, затверд
женою МКГ УРСР від ЗО жовтня 1947 року.

Зобов'язати керівників державних установ і підприємств, кооперативних І 
інших організацій, а також власників особистої власності в смузі м. Олександрії 
провести реєстрацію документів на будинковолодіння в зазначений строк.

Винні л порушенні графіка або ухилянні від реєстрації документів підля
гають штрафу до 100 крб., або примусової праці до одного місяця.

Контроль за виконанням цього обов'язкового рішення покласти на міськко- 
мунгосп і міський відділ міліції МВС.

Скарги про порушення дійовості по реєстрації будинковолодінь подавати 
в місячний строк виконкомові міської Ради депутатів трудящих.

Це обов'язкове рішення набуває сили з дня його оголошення і діє до скасування.

Голова виконкому міської Ради 
депутатів трудящих Н. ЛУЦЕНКО.

Секретар виконкому міської Ради 
депутатів трудящих 0. МАЛООК.

Колектив працівників районного відділу сільського госпо
дарства висловлює глибоке співчуття зоотехніку т. Леоненку 
М. Ю. з приводу передчасної смерті його дружини

ЛЕОНЕНКО Марії Іванівни.

„ДАЛЕКОБІЙНА" ФОТОГРАФІЯ
Радянськими вченими винайде

ний спосіб робити фотознімки, 
користуючись не звичайним світ
лом, а інфрачервоними (невиди
мими) променями.

Фотограф, озброєний апаратом, 
пристосованим для зйомок в ін

фрачервоних променях, може про
водити зйомки в тумані, в пилю
ці, в диму, коли нічого не видно 
в двох кроках. На знімку одер
житься цілком чітке зображення 
тому, що туманна димка прозора 
для невидимих променів.

Ця особливість інфрачервоних 
променів дала можливість фото
графувати дуже віддалені пред
мети, наприклад, високу башню 
в 30—40 кілометрах, або гори, 
що знаходяться в 100 кілометрах 
від апарата.

Працівники редакції газети .Сталінський прапор" вис
ловлюють співчуття активному сількору, зоотехніку районного 
відділу сільського господарства М. Ю. Леоненку з приводу 
передчасної смерті його дружини

Марії Іванівни ЛЕОНЕНКО.
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся! Рік видання ХХІУ-А

СТАЛІНСЬКИЙ
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

" №45(3876) “

Неділя
12 

квітня 
1953 р.

■------------------■
Ціна 15 кол.

Радянський народ впевнено дивиться в 
майбутнє. Невичерпне джерело цієї пев
ності—мудра політика Комуністичної пар
тії,—великої партії Леніна—Сталіна, яка 
становить життєву основу нашого сус
пільства.

За чітку, рентабельну 
роботу підприємств

«Першому травню — до
стойну зустріч» — під таким 
лозунгом шириться соціаліс
тичне змагання серед вугіль
ників, будівельникі®, заліз
ничників міста. Трудящі ви
являють і приводять в дію 
нові резерви виробництва, 
борються за краще викорис
тання техніки, зниження со
бівартості продукції, еконо
мію сировини, матеріалів, 
електроенергії.

Дні передсвяткової вахти 
сповнені багатьма приклада
ми самовідданої праці пере
дових колективів підпри
ємств міста. Закріплюючи ус
піхи, здобуті в першому квар
талі, гірники шахти N5 2-3 
щодня виїдають сотні тонн 
надпланового вугілля. Висо
ких показників добиваються 
трудівники рудоремонтного 
заводу, заводу «Червоний 
. і дурник». залізничники 
тресту «Олександріявугіл- 
ля». Вони нарощують тем
пи, перевиконують встанов
лені завдання.

Однак не можна забувати 
про те, що поряд з передови
ками є чимало відстаючих ко
лективів, які тяпнуть назад, 
знижують загальні показни
ки роботи промисловості 
Олександрії.

Байдаківська брикетна 
фабрика має всі умови пра
цювали чітко, ритмічно, рен
табельно. Та керівники її не 
використовують можливос
тей. Тут ще слабка трудова 
І виробнича дисципліна, ма
ють місце часті поломки і 
аварії механізмів. Тільки че
рез простої обладнання в пер
шому кварталі нинішнього 
року країні недодано тисячі 
тонн брикету.

На фабриці не відчуваєть
ся оперативного технічного 
керівництва з боку головного 
інженера т. Лопати, саме то
му в цехах нерідко порушує
ться технологічний процес, 
зривається графік.

Не домоглись планомірної 
роботи Байдаківський і Се
мен івський вуглерозрізи.

Хоч в цілому трест «Олек- 
саіндріявугілля» і виконав 
план першого кварталу, але 
допустив збитки. Ліквідувати

їх, знизити собівартість про
дукції — ось головне, на що 
зараз треба спрямувати зу
силля.

Надто погано працює Ди- 
митрівський трест. Жодне 
будівельне управління не 
справилось з квартальною 
програмою. І це тоді, як тут 
є все необхідне для її реалі
зації. На дільницях мають 
добрі механізми, достатню 
кількість робочої сили, ма
теріалів. Біда в тому, що 
господарники не вміють пус
тити в хід невичерпні внут
рішні резерви, миряться з 
неорганізованістю, безгоспо
дарністю, низькою трудовою 
дисципліною. Особливо це 
помітно на дільниці № 1, 
якою керує т. Литвин.

Як не дивно, керуючий 
трестом т. Ларіонов не вияв
ляє вимогливості до підлег
лих, терпимо ставиться до 
неподобств, здійснює керів
ництво з кабінету. В тресті 
багато засідають, метушать
ся, а глибоко у справи, в 
усі «дрібниці», з яких скла
даються великі діла, не рни- 
кають. Все це дається взна
ки. Трест зриває встановлені 

і графіки, завдає державі 
сотні! тисяч карбованців 
збитків.

Не можна миритись з від- 
ставатшям тресту «Укрвугле- 
монтаж». його керуючий тов. 
Усошин безперервно обіцяє 
виправити становище, але 
далі слів не йде.

Вугільники нашого міста, 
вступаючи в передтравневу 
трудову вахту, взяли на се
бе підвищені соціалістичні 
зобов’язання, вони прагнуть 
вийти переможцями у зма
ганні з грузинськими шахта
рями. Отже, щоб завоювати 
першість, партійні, господар
ські, профспілкові і комсо
мольські організації повинні 
мобілізувати маси на безу
мовне виконання чотирьох- 
місячіного плану, домогтись 
чіткої, ритмічної, рентабель
ної роботи.

Підтягнемо відстаючі під
приємства до рівня передо
вих, зустрінемо 1 Травня до
стойними виробничими успі
хами!

--------------------------------------—

На честь Першого травня
Дні підготовки до міжна

родного свята трудящих — 
1 Травня, передові колекти
ви підприємств Олександрії 
відзначають новими вироб
ничими досягненнями.

Успішно несуть передтрав
неву трудову вахту стаханов- 
ці рудоремонтного заводу. 
Токар Іван Захарченко виго
товив спеціальне пристосу
вання для розточки дисків

грохотів. Раніш кожний диск 
розточувався окремо. На це 
витрачалось багато часу. За
раз новатор одноразово об
робляє 10 дисків. Внаслідок 
продуктивність праці збіль
шились в чотири рази.

Цінні удосконалення зро
били розточник Василь Ан- 
дреєв, фрезерувальник Пет
ро Мартишок і інші учасни
ки передтравневого змагання.

УКАЗ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Про перетворення союзно-республіканських 
Міністерств Української РСР

Відповідно до Закону Верховної Ради 
СРСР від 15 березня 1953 року «Про пе
ретворення Міністерств СРСР», Президія 
Верховної Ради Української Радянської 
Соціалістичної Республіки постановляє:

1. Об’єднати Міністерство державної 
безпеки Української РСР і Міністерство 
внутрішніх справ Української РСР в одно 
Міністерство — Міністерство внутрішніх 
справ Української РСР.

2. Перетворити Військове Міністерство 
Української РСР у Міністерство оборони 
Української РСР.

3. Об’єднати Міністерство сільського 
господарства Української РСР, Міністер
ство бавовництва Української РСР, Міні
стерство радгоспів Української РСР. Мі
ністерство лісового господарства Україн
ської РСР в одно Міністерство — Мініс
терство сільського господарства і заготі
вель Української РСР.

4. Об’єднати Міністерство кінематогра

фії Української РСР, Управління в спра
вах вищої школи, Комітет в справах мис
тецтв, Комітет в справах культурно-освіт
ніх установ, Комітет радіоінформації, 
Управління в справах поліграфічної про
мисловості. видавництв і книжкової тор
гівлі в одно Міністерство — Міністерство 
культури Української РСР.

5. Об’єднати Міністерство легкої про
мисловості Української РСР, Міністерство 
харчової промисловості Української РСР, 
Міністерство м’ясної та молочної промис
ловості Української РСР, Міністерство 
рибної промисловості Української РСР в 
одно Міністерство — Міністерство1 легкої 
і харчової промисловості Української РСР.

6. Об'єднати Міністерство лісової про
мисловості Української РСР і Міністер
ство мебльової промисловості і столярсь
ких виробів Української РСР в одно Міні- 
ст-рство — Міністерство лісової і папе
рової промисловості Української РСР.

Голова Президії Верховної Ради Української РСР М. ГРЕЧУХА.
Секретар Президії Верховної Ради Української РСР В. НИЖНИК, 

м. Київ, 10 квітня 1953 р.

УКАЗ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Про призначення Міністрів Української РСР
Президія Верховної Ради Української 

Радянської Соціалістичної Республіки 
постановляє призначити:

Міністром сільського господарства і за
готівель Української РСР — першого за
ступника Голови Ради Міністрів Україн
ської РСР тов. Кальченка Никифора Ти- 
мофійовича;

Міністром внутрішніх справ Українсь

кої РСР тов. Мєшнка Павла Яковлевича;
Міністром культури Української РСР 

тов. Литвина Костянтина Захаровича;
Міністром легкої і харчової промисло

вості Української РСР тов. Рудницького 
Петра Васильовича;

Міністром лісової і паперової промис
ловості Української РСР тов. Кульбейкіна 
Михайла Павловича.

Голова Президії Верховної Ради Української РСР М. ГРЕЧУХА. 
Секретар Президії Верховної Ради Української РСР В. НИЖНИК.

м. Київ, 10 квітня 1953 р.

УКАЗ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Про призначення тов. Сахновського Л. Г. 
Міністром торгівлі Української РСР

Призначити тов. Сахновського Георгія 
Леонідовича Міністром торгівлі Україн
ської РСР, увільнивши його від обов’яз-

Голова Президії Верховної Ради 
Секретар Президії Верховної Ра,

м. Київ, 10 квітня 1953 р.

ків заступника Голови Ради Міністрів 
Української РСР.

Української РСР М. ГРЕЧУХА.
и Української РСР В. НИЖНИК.

У Раді Міністрів
Рада Міністрів Української РСР прий

няла постанову, якою:
1. Переселенське управління при Раді 

Міністрів УРСР, Головне Управління в 
справах мисливського господарства при 
Раді Міністрів УРСР, Управління в спра
вах сільського і колгоспного будівництва 
при Раді Міністрів УРСР (в частині кол
госпного будівництва) об’єднала з Мініс-

Української РСР
терством сільського господарства і заго
тівель Української РСР.

2. Комітет у справах фізичної культу
ри і спорту при Раді Міністрів УРСР лік
відувала і передала його функції Міністер
ству охорони здоров'я Української РСР.

3. Державний арбітраж при Раді Мі
ністрів УРСР передала Міністерству юс
тиції Української РСР.

Попереду тракторна бригада
У соціалістичному змаган

ні серед механізаторів Олек
сандрійської МТС перше міс
це займає тракторна бригада 
Тіта Крючкова, яка обслу
жує колгосп імені 18 г:арт-

конференції. На 10 квітня 
виробіток на кожен 15-силь- 
пий трактор тут становить 
124 гектари умовної оранки.

Працюючи за погодинним 
графіком, трактористи Іван

т. Крючкова
Міщенко, Олександр Іванов, 
Андрій ІЦеглов, Клим Фур- 
манов добиваються виконан
ня змінних завдань на 130 — 
150 процентів.

О. Бузинник.
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Партійне жит

За глибокі політичні знання
(З досвіду пропагандиста)

Сотні комуністів і безпар
тійних активістів нашого ра^. 
йону в гуртках і політшколах 
та інших ланках сітки пар
тійної освіти з великим інте
ресом вивчають класичну 
працю И. В. Сталіна «Еконо
мічні проблеми соціалізму в 
СРСР», матеріали та рішен
ня історичного XIX з’їзду 
партії.

Зараз, як ніколи, зросли 
вимоги до пропагандистських 
кадрів. Вони повинні вміти 
глибоко і дохідливо роз’ясню
вати слухачам животворні 
ідеї марксизму - ленінізму, 
пов’язувати їх з практичними 
завданнями комуністичного 
будівництва.

Ці вимоги я прагну вико
нувати. В гуртку підвищено
го типу при парторганізації 
Новопилипівської сільради, 
де я працюю пропагандистом, 
— 20 слухачів. Серед них — 
керівні працівники сільради 
і колгоспу, вчителі, агроно
ми, медпрацівники. Всі вони 
з перших днів занять актив
но включились у вивчення 
історії ВКП(б), а пізніше — 
матеріалів XIX з’їзду партії. 
Вже вивчено доповіді това
ришів Маленкова і Сабуро
ва, промову товариша Сталіна 
на заключному засіданні 
з’їзду та інші документи.

До проведення занять я 
завжди старанно готуюсь. 
При опрацюванні теми, крім 
основного, широко використо
вую допоміжний матеріал з 
газет, художньої і політичної 
літератури, а також наочні 
посібники. Свою розповідь 
веду доступною мовою, зба

При косівському КОЛГОСПІ 

«Прапор комунізму» відбу
лася нарада агітаторів. При
сутні заслухали доповідь 
«Рішення XIX з’їзду Кому
ністичної партії і завдання

В боротьбі за технічний прогрес
Микола Василенко працює 

в автотранспортній конторі 
Димитрівського тресту лише 
півтора року. Але як багато 
встиг зробити він для під
несення продуктивності ви
робничих потужностей, ефек
тивного, умілого їх викорис
тання.

...В обідню перерву робіт
ники цеху слухали чергову 
бесіду про п’ятирічний план 
розвитку нашої країни в га
лузі промисловості. Агітатор 
т. Василенко не обмежувався 
цифрами всесоюзного мас
штабу. Він пов’язував їх з 
практичними завданнями сво
го підприємства, говорив про 
невикористані резерви, що 
таяться в надрах виробниц
тва. Саме тоді він і виклав 

гачую її прикладами з по
всякденного життя, пояснюю 
незрозумілі слова і вирази. 
Слухачі завжди добре сприй
мають матеріал, конспекту
ють його, міцно засвоюють. 
Ось чому на наступному за
нятті всі вони припнуть взяти 
участь у співбесіді.

Це дає бажані наслідки.

Слухачі тт. Білан, Попов, 
Ткач, Афанасьєва, Гілевич — 
найактивніші учасники бесід. 
Набуття політичних знань 
допомагає їм краще усвідом
лювати чергові господарсько- 
політичні завдання, успішно 
їх перетворювати в життя.

Колгосп імені 18 парткон- 
ференції, керівником якого є 
слухач гуртка, комуніст тов. 
Попов, добре підготувався до 
проведення весняно - польо
вих робіт, в стислі строки і 
на високому рівні агротехні
ки посіяв ранні зернові куль
тури, наближається до за
вершення сівби пізніх куль
тур.

Слухачі тт. Ткач, Афана
сьєва, Храмцова та ін.—ак
тивні агітатори в колгоспі, 
одержані знання в гуртку 
передають хліборобам. Вони 
випускають стінні газети і 
польовки, дбають про наочну 
агітацію.

Я ставлю перед собою зав
дання дати слухачам гли
бокі, міцні політичні знання 
з тим, щоб вони були справ
жніми провідниками марк
систсько - ленінських ідей 
серед широких мас трудівни
ків села.

К. Тютенко,
пропагандист.

Нарада сільських агітаторів
сільських агітаторів»'.

У своїх виступах товариші 
Зеленський, Чернієнко та ін
ші розповіли про те, як вони, 
роз’яснюючи рішення XIX 
з’їзду колгоспникам, мобілі- 

свою думку про необхідність 
раціонального використання 
робочого часу.

— Ми бачимо, — гово
рив т. Василенко, — що не 
кожний з нас завантажений 
як слід роботою. Часто буває 
закріпить шліфувальник чи 
розточувальник у верстаті 
деталь та й ходить собі без 
діла, доки вона обробиться. 
Коли б вміло організувати 
працю, кожний з нас зміг би 
одночасно виконувати ряд 
виробничих процесів.

Ця пропозиція дістала за
гальне схвалення робітників. 
Та Миіюла Василенко розу
мів, що сказати — одна сто
рона справи. Треба довести 
це на ділі.

тя
Чому 

не читаються
* лекції

В Олександрійському пе
дагогічному училищі працює 
25 викладачів з вищою ос
вітою. Більшість з них є 
членами Товариства для по
ширення політичних і нау
кових знань. Наші лектори 
можуть читати змістовні лек
ції на літературні, природо
знавчі та історичні теми. Од
нак вони протягом тривалого 
часу не виступають перед 
трудящими: їм не видають 
путівок.

Кілька раз ми звертались 
до секретаря міського відді
лення Товариства т. Агала- 
кової, але вона відповідає 
одне і те ж: «Ваші лекції не 
апробовані, а тому ми не мо
жемо дозволити їх читати».

Безумовно, одна т. Ага- 
лакова не взмозі вирішити 
цього питання. Цей обов’язок 
покладається насамперед на 
керівників секцій, зокрема 
на тт. Шорсткого, Пігулови- 
ча та інших. Вони на засі
даннях секцій повинні поста
вити на обговорення кожну 
лекцію, коли потрібно зобо
в’язати того чи іншого лек
тора внести поправки, і вже 
потім дозволити читати.

Але ці керівники ще не 
проникнулись почуттям від
повідальності за доручену 
справу і не проводять засі
дань секцій.

Пора покінчити з недооцін
кою лекційної пропаганди.

М. Крайня,
секретар парторганіза- 

ції педучилища.

зовують їх на боротьбу за 
вирощення високого врожаю 
всіх сільськогосподарських 
культур в цьому році.

А. Нужний, 
учитель.

Порадившись з начальни
ком майстерні, з секретарем 
партбюро, він взявся працю
вати одночасно на трьох вер
статах: токарному, розточу
вальному і шліфувальному. 
І з першого ж дня домігся 
виробничого успіху, переви
конавши на кожному з них 
змінну норму.

З того часу Миколу Васи- 
ленка стали називати багато
верстатником.

Але цим не вичерпується 
ініціатива стахановця. Він 
невтомно підвищує продук
тивність праці шляхом здійс
нення раціоналізаторських 
пропозицій.

Для автомашин невиста- 
чало гальмувальних цилін

Величний Палац науки 
на Ленінських горах

З ініціативи великого 
Сталіна в Москві, на Ленін
ських горах, споруджується 
величний Палац науки — 
Московський Державний уні
верситет.

Щодо краси і витонченос
ті архітектурних форм, роз
мірів, щодо вигод, створених 
тут для навчання, наукової 
роботи 1 життя багатотисяч
ного колективу студентів, ас
пірантів, викладачів, профе
сорів Палац науки на Ленін
ських горах не має собі рів
них у світі.

Територія Московського 
університету займає більше 
300 гектарів. На ній розта
шовані більш як сорок кор
пусів, в яких налічується по
над 20 тисяч різних примі
щень. їх обсяг перевищує два 
з половиною мільйона кубіч
них метрів. Щоб зайти в кож
не приміщення хоча б на од
ну хвилину, потрібно буде 14 
діб. Один лише головний 38- 
поверховий корпус займає 
більш як півтора квадратних 
кілометра. Якщо обійти одну 
за одною всі кімнати голов
ного корпусу, то треба буде 
пройти відстань, яка приб
лизно дорівнюватиме від
стані від Москви до Ка- 
лініна.

В головному корпусі роз
містяться механіко - матема
тичний, географічний, геоло
гічний факультети, бібліоте
ка, ректорат, актовий зал, 
клуб, в крилах будинку — 
студентські гуртожитки, квар
тири професорів і виклада- 

—.  ------- о

На знімку: Будинок Московського Державного університету 
на Ленінських горах.

дрів. В майстернях вони бу
ли, але спрацьовані, з рако
винами всередині. Щоб ви
рішити проблему з циліндра
ми, т. Василенко прийшов до 
висновку налагодити їх шлі- 
фовку на місці, в цеху. Роз
мір циліндрів збільшиться 
настільки, що це аж ніяк не 
позначиться на їх якості. Але 
як це зробити? Адже спеці
ального верстата не було.

Вихід знайдено! Раціона
лізатор виготовив прилад, 
обладнаний електромотором, 
який з величезною швидкістю 
рухає на видовженій осі наж
дачний камінь. Цей прилад 
він встановив на токарному 
верстаті замість каретки руч
ного супорта. З допомогою 
його Микола Василенко по
чав успішно шліфувати ци
ліндри. На цьому вже зеко

чів. Вражає краса обробки 
кожної деталі. Всюди мар
мур, бронза, ліпні прикраси, 
люмінісцентні лампи ллють 
м’яке світло.

Гордістю головного кор
пусу є актовий зал, високу 
стелю якого підтримують 26 
колон з білого мармуру. 
Вражає незвичайна вели лина 
і багатство оздоблення скля
них люстр. Тут тільки партер 
розрахований на 1500 місць. 
В протилежній частині го
ловного корпусу знаходиться 
приміщення клубу з залом 
для глядачів па 800 місць. 
В ньому більше 200 різних 
приміщень — кімнати для 
роботи гуртків, спортивні за
ли, плавальний басейн з три
бунами для глядачів, лікар
ські кабінети та інше.

Архітектори і будівники 
подбали і про побутові погре
би студентів і вчених універ
ситету. Шість тисяч студен
тів і аспірантів житимуть 
в окремих впорядкованих 
кімнатах, сотні сімей профе
сорів і викладачів одержать 
комфортабельні квартири.

Монументальність і велич 
Палацу науки викликають у 
кожної радянської людини 
почуття величезної радості 1 
гордості за свою соціаліст
ку Батьківщину. Московсь
кий університет на Ленінсь
ких горах — ще один яскра
вий прояв сталінського піклу
вання про нашу радянську 
молодь.

(РАТАУ).

номлено тисячі карбованців 
державних коштів.

Раніше манжети гальму
вальних циліндрів виготовля
ли вулканізаційним спосо
бом. Це обходилось дорого, 
та й якість була низька. І 
тут прийшла на допомогу 
творча думка стахановця. 
Микола Васишеніко зробив 
спеціальної конструкції два 
різці і на верстаті «ДИП- 
200» налагодив серійний ви
пуск манжетів з відходів тов
стих шин.

Борючись за технічний 
прогрес, комуніст Микола 
Василенко прагне внести гід
ний вклад в справу достроко
вого виконання п’ятої п’ятий 
річки і своїм прикладом мо- 
білізовує на це інших.

* М. Славін.
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Тракторам — повне навантаження Справжнє обличчя Лісовика

Директивами XIX з’їзду 
Комуністичної партії Радян
ського Союзу велика увага 
приділяється підвищенню 
'Продуктивності праці механі
заторів. За п’ятиріччя ден
ний виробіток на трактор по
винен зрости приблизно на 
50 процентів.

Викопати це завдання мож
на при умові широкого впро
вадження передових методів 
праці. Тому особливого зна
чення зараз набуває перехід 
механізаторів на роботу за 
погодинним графіїком.

У Користівській МТС цієї 
весни па роботу за цим про
гресивним методом перейшли 
тракторні бригади Микити 
Лелеки, Володимира Бутьби, 
Петра Фатовенка та Івана 
Харченка.

Робота за погодинним гра
фіком сприяє підвищенню

Не допускати простоїв потужних машин
Коли хлібороби артілі іме

ні Ждапова брали на себе 
підвищені соціалістичні зо
бов’язання по вирощуванню 
високих урожаїв всіх сільсь
когосподарських культур, 
дальшому розвитку громадсь
кого тваринництва і підви
щення його продуктивності 
у 1953 році, вони одностайно 
записали і такий пункт:

«З метою проведення всіх 
польових робіт у кращі стро
ки і па високому агротехніч
ному рівні забезпечимо безу
мовне виконання договорів, 
укладених між колгоспом і 
МТС».

Як видно, колгоспники доб
ре розуміють, що без тісної 
співдружності з механізато
рами не можна добитись ус
піхів в розвитку колективно
го господарства. Проте, слід 
сказати, що цей пункт зо
бов’язання на весняно - по
льових роботах виконується

3 В Е Д Е Н Н Я
районного відділу сільського господарства про хід весняно- польових робіт

в колгоспах станом на 10 квітня 1953 року
(в процентах до плану).
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імені Сталіна (Бандурівка) 59 100 50 90 100 67
«Перше травня» 55 100 0 20 78 ЗО
ім. 18 партконференції 51 100 — 73 111 ЗО
імені XIX з’їзду КПРС 46 100 0 14 0 64
«Прапор комунізму» 38 72 22 ЗО 74 60
ім. Будьонного 36 0 33 50 31 45
ім. Хрущова 35 0 — 40 69 8
імені Маленкова 35 42,5 ЗО 62 0 52
імені Сталіна (Ворошиловка) 33 0 0 34 56 32
імені Леніна 33 5 7 10 75 46
ім. Ворошилова 31 29 7,7 45,8 11 36
імені Володимира Ульянова 31 0 0 100 100 17
ім. Рози Люксембург ЗО 0 0 26,6 90 74
«Шлях до комунізму» 29 46 0 15 73 37
«Комунар» 29 0 — 63 75 44
ім. Молотова 28 35 0 10 0 23
ім. Енгельса 26 0 0 25 0 62
ім. 18 з'їзду ВКП(б) 23 0 0 24 0 46
їм. Калініна 22 0 0 100 0 35
ім. Карна Маркса 19 0 10 12,5 36 51
«Заповіт Леніна» 12 0 0 13 0 42
ім. Ждапова 9 0 0 0 0 91
ім. 12-річчя Жовтня 7 0 0 6 0 21

По Користівській МТС 31,8 23 11,2 38 44 47
По Олександрійській МТС ЗО 27 4 ЗО 43,8 38
По району 30,8 25,3 8,4 34,8 44 43

Погодинний графік
продуктивності праці, прис
корює темпи весняно - по
льових робіт та поліпшує їх 
якість.

Ось як практично здійс
нюється впровадження пого
динного графіка. При пере
зміні обліковець відмірює за
гінку, яка відповідає змінно
му завданню тракториста. На 
кінцях загінки виставляють
ся червоні прапорці. Крім 
того, трактористу вручається 
графік, де вказується робота, 
що її повинен він виконати 
за зміну і, зокрема, за кожну 
годину та затрата часу на 
круг.

Таким чином тракторист 
щогодини може проконтро
лювати себе, чи вкладається 
він в норму, чи ні. Коли 
трактор виходить за межі, 
визначені прапорцями, зна- 

незадовільно. Відомо, що 
трактори не можуть ритміч
но працювати без доб
ре налагодженого постачання 
бригад пальним і водою. Та 
правління і його голова Ков- 
басенко не надають цьому 
значення.

На підвезенні води і паль
ного у тракторну бригаду тов. 
Омельченка, яка обслуговує 
колгосп, Ковбасенко виділив 
пару виснажених волів. І че
рез це водовоз Андрій Коліс
ник не встигає забезпечити 
бригаду водою, що веде до 
простоїв потужних машин.

З цієї причини 8 квітня 
тракторист Сава Кравець, 
який працює на тракторі 
«ХТЗ», простояв 6 годин, 9 
квітня понад три години не 
працював тракторист Микола 
Сафроненко. Звичайно, що 
при такій організації роботи 
багато механізаторів не ви
конують норм виробітку.

• •• 
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чить, робота провадиться по
над завдання.

Запровадження погодин
ного графіка сприяло бригаді 
Володимира Бульби вчасно 
закінчити сівбу ранніх зер
нових культур, соняшника і’ 
льону та розгорнути посів 
цукрових буряків. Успішно 
ведуть польові роботи і ме
ханізатори бригади Микити 
Лелеки. Тракторист Іван Ко
зуб на культивації щозміни 
виконує завдання на 150 
процентів. Значно перевико
нують норми і багато інших 
механізаторів. Цьому сприяє 
погодинний графік.

Досвід цих бригад свідчить 
про те, іцо погодинний графік 
можна і треба запровадити у 
всіх тракторних бригадах.

І. Попов, 
заступник директора МТС 

по політчастині.

Це знижує темпи і якість вес
няно - польових робіт.

Не можна пройти мовчан
кою і повз інший фант без
господарності. Щоб вирости
ти високий урожай, треба не 
лише вчасно посіяти, але й 
зберегти посіви від пошкод
ження сільськогосподарськи
ми шкідниками. Але в кол
госпі забули про це. Отруто
хімікати, які скоро будуть 
потрібні, зберігаються в при
міщенні без даху і дверей. 
Вони втрачають свої якості, 
змішуються.

Правління колгоспу повин
но негайно створити умови 
для безперебійної роботи ме
ханізаторів і одночасно, вже 
зараз, готуватись до боротьби 
з шкідниками сільськогоспо
дарських культур.

Т. Заболотній, 
дільничний агроном 

Олександрійської МТС.

Інженер. Яке високе зван- ■ 
пя! В ньому втілені найкра- І 
щі якості людини нашого ча
су. Інженер не лише пови
нен досконало володіти сво- | 
єю професією, він невтомний [ 
борець за технічний прогрес, , 
пропагандист нової техніки, 
умілий організатор виробниц
тва, палкий патріот своєї 
Батьківщини, який всі свої 
знання і сили віддає вели
кій справі будівництва кому
нізму.

1 дуже прикро, коли зус
трічаєш людину, яка, при
криваючись дипломом інже
нера або техніка, дбає лише 
■про своє благополуччя і фор
мально ставиться до держав
ної справи.

На посаді головного інже
нера Користівської МТС з 
1951 року працює Дмитро 
Григорович Лісовик. Меха
нізатори чекали від нього 
ділової технічної допомоги. І 
не дивно, що перші дні вони 
запитували, яку він має ос
віту, де працював, чи служив 
у Радянській Армії. Лісовик 
не скупився на відповіді. Він 
розповідав, що закінчив тех
нікум механізації, що елужиїв 
у танкових військах, що дов
гий час працював головним 
механіком МТС в Криму'

— Чоловік надійний, з 
досвідом і знаннями, — го
ворили механізатори.

Та висновки були перед
часні. Працівники МТС неза
баром впевнилися, що Лісо
вика не турбує стан машинно- 
тракторного парку. Не пере
вантажує він себе і зайвою 
турботою про ремонт тракто
рів і підготовкою механіза
торських кадрів. Неабиякі • 
здібності він проявив і в Ін
шому напрямку.

Підійде, бувало, до групи 
трактористів, вдарить по пле
чу одного, другого і підне
сеним тоном скаже:

— Ех, братки, випить хо
четься. У кого1 гроші є?

Збереться своя компанія, 
залишить роботу, зайде у 
крамницю і виходить звідти 
лише тоді, коли вже в кож
ного добре закрутиться го
лова.

— Не турбуйтесь, друзі, 
— мимрив напідпитку Лісо
вик, — свої люди, роз
рахуємось.

О б и в
Викладачем по вивченню 

тракторної справи в школі 
механізації сільського госпо
дарства працює Конвінсаров. 
Та він ставиться до своїх 
обов’язків по-казенному, без 
душі.

Виконуючи одночасно обо
в’язки завідуючого кабіне
том по тракторах, одержуючи 
за це плату, Конвінсаров не 
дбає про налагодження нор
мальної його роботи. За рік 
він не спромігся навіть ви
готовити необхідних наочних 
посібників, які б сприяли кра
щому засвоєнню матеріалу.

НОВІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ
Днями Олександрійська 

база Сільгосппостача одержа
ла для колгоспів району нові 
сільськогосподарські маши
ни. Серед них сівалки для 
квадратно - гніздового посіву

Але ні тоді, ні через рік 
грошей він не повертав. У 
боржниках Лісовик у бага
тьох механізаторів, навіть у 
деяких працівників районних 
організацій.

Нерідко після чергового 
пияцтва повертався інженер 
до МТС, сідав на машину і 
мчав, куди очі бачать. Часті- 
-ше всього тягнуло його на 
трасу Олександрія — Кооіїв- 
ка. Одвезе десяток — два 
пасажирів — і гроші в карман. 
Коли ж тут займатись ремон
том тракторів?

Поїхав якось в січні цього 
року Лісовик у Кіровоград, 
щоб здати на ремонт колін
чаті вали, пробайдикував там- 
день, залишив вали десь у 
Знайомих, а сам ні з чим по
вернувся до МТС.

За цей вчинок директор 
МТС оголосив Лісовику до
гану. Та розгніваний Дмит
ро Григорович зірвав цього 
накааа з дошки об’яв. Дуже 
не любить він, коли хтось 
втручається в його службові 
справи.

Та хіба лише це характе
ризує інженера. Як член 
профспілки, він рік не спла
чує членських внесків, нес
терпно реагує на критику в 
свою адресу, свідомо допус
кає брак в роботі.

Не перелічити всіх фактів 
самодурства, чванства й мо
ральної розпусти Лісовика. 
Для цього треба витратити 
чимало паперу. Скажемо про 
наслідки його роботи взим
ку. Багато тракторів через 
неякісний ремонт вже в пер
ші дні весняно - польових ро
біт вийшли з ладу. Трактор 
«ДТ-54» з бригади т. Оста- 
пова зіпсувався, не вийшов
ши з садиби МТС. Інший — 
«ДТ-54» з бригади т. Рябо- 
шапки, розпочавши польові 
роботи, вийшов з ладу і про
стояв майже півдня. Як вия
вилось, в час ремонту на цей 
трактор поставили нижній 
вал коробки швидкостей з 
трактора «ХТЗ-НАТІ». По
дібних фактів чимало.

Дивно, що за все це Лісо
вика досі не оцінили по за
слузі. А пора.

В. Сівашов, 
П. Ланенко.

ате л ь
Не підвищує Конвінсаров 

і своїх знань. Як наслідок 
політбесіди, що він про
водить з курсантами, носять 
поверховий, сухий характер 
і нерідко зводяться до зви
чайної читки газет.

На недоліки в роботі йо
му не раз вказувала дирек
ція школи, профспілкова і 
комсомольська організації, 
але Конвінсаров не зважає на 
критичні зауваження. Обива
тельський душок почувається 
в його поведінці.

І. Огурчиков, 
працівник школи.

кукурудзи й соняшника, для 
рівномірного розсівання мі
неральних добрив та тукові 
сівалки для одночасного вне
сення в грунт зерна і міне
ральних добрив.
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Куточок гумору І МІЖНАРОДНИЙ ОГЛЯД
Трійка

Деякі працівники міського та районного комі
тетів ЛКСМУ рідко бувають в первинних комсо
мольських організаціях, обмежуючись розсилкою 
директив та інструкцій.

Черговий виїзд на місця.
Рис. А. Зубова.

Неприємні вісті 
про благоустрій в місті

„Капатильний" ремонт
Непоодинокі випадки, коли після капіталь

ного ремонту, проведеного Олександрійською буд- 
ремконторою (начальник т. Ступа), будинки мають 
більш неприглядний вид, ніж до ремонту. Так, по 
вулиці Діброви в будинку № 54 до ремонту дах 
протікав у двох місцях, а після ремонту — в усіх 
шести квартирах протікає.

(З листа А. Г. Сидорчука).

Доїцик, дощик капає 
дрібненько.

Ремонтував хату Ступа 
Щось дуже довгенько. 
Ремонтував, ремонтував —

Не перевтомився.
Коли ж зайшов

подивитись...
Ледве не втопився.

Трюки шоферів
(За листами громадян 

С. Кузнецова, І. Рубинфель- 
да та інших).

Школи не буває так, щоб 
поїзди, не дотримуючись роз
пису, відправлялись в за
лежності від кількості паса
жирів.

Але не будьте особливо 
довірливими до розпису ру
ху автобусів Олександрійсь
кої контори таксі. Тут все 
залежить від примх шоферів.

Треба вам. скажемо, обо
в’язково відправитись автобу
сом № 15 в селище Димит- 
рове о 9 годині вечора на ро
боту. Підійшов автобус. Ви
глянув шофер — малувато 
людей.

— Не поїду.
— Та як же так?
— Не поїду і все. — І не 

поїхав.
Так було 8 квітня. І не 

тільки в цей день.
Не краще обстоять справи 

і з курсуванням автобуса 
№ 14 в селище Октябрське.

Коли пасажири скаржать
ся на ці неподобства праців
никам контори, вони заявля
ють:

— Скаргу залиште, ми 
розберемось, а самі, мовляв, 
пішком ідіть.

Розумна порада, що й ка
зати.

Чи відомо про це началь
нику контори т. Бабичу?

„Тече річка невеличка"
З м'ясокомбінату по околиці міста тече в 

річку Інгулець брудна вода з дуже неприємним 
запахом.

Директор м'ясокомбінату т. Рабпновнч, видимо, 
вважає це нормальним.

(З листа до редакції).

Невразливий
Незважаючи на неодноразо

ву критику роботи тресту 
„Укрвуглемонтаж", який систе
матично не виконує виробничої 
програми, керуючий трестом 
т. Усошин не вживає дійових 
заходів для поліпшення роботи 
підприємств.

Тече річка невеличка,
А в тій річці не водичка... 
Носа треба затуляти,
Як повз неї проїжджати. 
А директор комбінату,

Кажуть, в носа кладе вату. 
Тут проходить він 

байдуже,
Бо крізь вату тхне не 

дуже.

Без води—ні сюди, ні туди...
Про постачання населення непридатною для 

пиття водою пишуть в листах до редакції з селища 
Перемога т. Лашкул та з станції Лозоватка 
т. Іваїценко.

Громадянка Прудка сигналізує про неподоб
ства в роботі водопроводу в місті Олександрії,

Трудящі запитують: коли ж виконкоми Октябр- 
ської і Димитрівської селищних Рад, міськомун- 
госп і господарські організації налагодять безпере
бійне водопостачання населення?

Іван киває на Петра 
И промови ллють,
Моїв воду через сито. 
Та не тече сама вода

Туди, де слід,
Коли конкретних
Заходів не вжито.

Віршований текст
Тараса ШИПШИНИ.

УСОШИН: —Кажуть, що моя 
робота ніякої критики не витри
мує, зате я сам будь-яку критику 
витримую.

Рис. С. Чистякова.

Дві лінії розвитку
З величезною радістю і гор

дістю за свою могутню соціаліс
тичну Батьківщину зустріли ра
дянські люди постанову Ради 
Міністрів Союзу РСР і Централь
ного Комітету КПРС про нове, 
шосте за післявоєнні роки, зни
ження державних роздрібних цін 
на продовольчі і промислові то
вари. В результаті цього знижен
ня цін населення нашої країни 
одержить за рік вигоду в розмі
рі 53 мільярдів карбованців.

Ця постанова є яскравим про
явом безустанного піклування 
Комуністичної партії і Радянсько
го уряду про постійне підвищен
ня матеріального і культурного 
рівня життя радянських людей.

Систематичне зниження цін, 
здійснюване рік у рік у радян
ській країні, є найважливішим 
джерелом зростання реальної за
робітної плати робітників і служ
бовців та прибутків селян.

Повідомлення про нове знижен
ня цін у нашій країні з радістю 
зустріли трудящі країн народної 
демократії. Болгарська преса, як 
і преса всіх демократичних країн і 
демократична преса світу, присвя
тила повідомленню про зниження 
цін передові статті, численні вис
ловлювання трудящих, які гаряче 
вітають нову визначну перемогу 
мудрої політики Комуністичної 
партії і Радянського уряду. Газе
та „Работническо дело"- у пере
довій статті писала: „Нова визнач
на перемога економіки Радянсько
го Союзу показує життєву силу і 

. невичерпні можливості радянсько
го суспільного ладу. Нове зни
ження цін у Радянському Союзі 

, ще раз підтверджує мирний харак
тер радянської держави, його 
миролюбну політику, спрямовану 

1 на будівництво комуністичного 
суспільства і заможне, щасливе 
життя радянських трудящих".

Зовсім інша картина спостері
гається в країнах капіталу. В 
усіх великих і малих буржуазних 
державах невпинно зростають ціни. 
Так, рівень роздрібних цін напри
кінці 1952 року в порівнянні з 
1947 роком у США був вищий 
на 18 процентів, в Англії—на 37 
процентів, у Японії, Мексіці, Бра- 
зілії і Канаді—в півтора раза, у 
Франції, Австрії, Греції і Перу— 
більш як у два рази, в Чілі — в 
два з половиною раза, в Аргентіні 
—в три з половиною раза.

Підвищення цін на продукти 
харчування і товари першої 
потреби, заморожування заробіт
ної плати, подорожчання квартир
ної плати і медичного обслужу
вання в країнах капіталу веде до 
систематичного занепаду мате
ріального рівня життя народних 
мас. У ще більшій мірі знижуєть
ся життєвий рівень трудящих у 
колоніальних і залежних країнах, 
яких імперіалісти особливо нещад
но і по-звірячому експлуатують.

Такі дві лінії розвитку економі
ки капіталізму і економіки соціа
лізму, які наочно свідчать про 
корінні переваги соціалізму перед 
капіталізмом.

До питання про події в 
Кореї

Близько трьох років корейський 
народ провадить героїчну бороть
бу проти американських імперіа

лістів та їх спільників, мужньо 
відстоюючи свободу і незалеж
ність своєї батьківщини. Доблесні 
сини демократичної Кореї і ки
тайські народні добровольці, які 

І прийшли їм на допомогу, витри- 
і мали запеклий натиск різномовної 

армії так званих „військ ООН" і 
і завдали жорстокої воєнної і по- 
I літичної поразки американським 

імперіалістам.
Кривава загарбницька війна в 

Кореї, що приносить мільярди 
прибутків магнатам Уолл-стріту, 
викликала пекучу ненависть і 
презирство до американських 
імперіалістів збоку мільйонів прос
тих людей усього світу, які вима
гають припинення кривавої агре
сії в Кореї. Припинення війни 
добиваються не тільки народні 
маси. Останнім часом цю вимогу 
висувають також буржуазні кола 
тих країн, уряди яких підтри
мують імперіалістичну агресію 
США у Кореї і є її співучасни
ками.

У світлі цих фактів знаменною 
подією є обмін листами між ко
рейсько-китайською стороною і 
командуванням військ Об'єднаних 
Націй у Кореї в питанні про 
обмін хворими і пораненими 
військовополоненими у відповід
ності з положеннями статті 109 
Женевської конвенції.

Уряди Китайської Народної 
Республіки і Корейської Народно- 
Демократичної Республіки, які 
виступили з заявами, підкреслили, 
що обмін хворими і пораненими 
військовополоненими повинен 
привести до безперешкодного 
врегулювання цієї проблеми про 
військовополонених і, цим самим, 
до припинення війни в Кореї.

Радянський уряд, який неухиль
но проводить політику миру і 
неодноразово виступав за мирне ... 
врегулювання корейського питане* 
ня, підтримав пропозиції урядів 
КНР і КНДР, спрямовані на 
досягнення угоди про перемир'я і 
припинення війни в Кореї. Як 
вказується, в опублікованій заяві 
тов. В. М. Молотова у корейсько
му питанні, народи всього світу, 
всі люди, перейняті чесним праг
ненням покласти край війні в 
Кореї і сприяти зміцненню миру 
і безпеки народів Далекого Сходу 
та всього світу, зустрінуть цю 
пропозицію з палким співчуттям 
і повністю підтримають її.

Обмін листами між корейсько- 
китайською стороною і командд 
ванням військ ООН викликав 
жваві відгуки всієї світової преси. 
Французька газета „Фран-тірер" 
пише: „Отже, з боку Пекіна про
явлена воля до миру, що, як спо
діваються, є ефективною! щирою''.

На третій нараді груп зв'язку в 
Паньминьчжоні був досягнутий 
прогрес щодо угоди про обмін 
хворими і пораненими військово
полоненими. Глава корейсько- 
китайської групи зв'язку генерал 
Лі Сан Чо заявив, іцо американ
ській стороні будуть передані 
близько 600 хворих і поранених 
військовополонених, а контр-ад
мірал Даніель, який очолює амери
канську групу зв'язку, заявив, що 
американська сторона репатріює 
700 китайських і 5100 корейських 
хворих і поранених військово
полонених.

П. Степанов.

Заступник редактора С. МІРКОТАН.

На районному огляді дитячої художньої
Відбувся огляд художньої 

самодіяльності шкіл Олек
сандрійського району.

Порівнюючи з минулим ро
ком, рівень художнього вихо
вання учнів значно підви
щився. Велику увагу приді
лили роботі гуртків худож
ньої самодіяльності в Прото- 
попівській та Мартоіванівсь- 
кій середніх, Ясиноватській 
семирічній школах, Ясино- 
ватському та Войнівському

дитячих будинках. їх колек
тиви налічують по 80 — 90 
гуртківців.

З успіхом були прослуха
ні літературні монтажі 
«Шест.вие» — у виконанні 
учнів Новопилипівської шко
ли, «Мьі за мир» — Корис- 
тівської середньої школи 
№ 58, «Москва — столиця 
нашої Батьківщини»—у вико
нанні вихованців Ясиноват- 
ського дитячого будинку і ін.

самодіяльності
Вперше в художній само

діяльності виступив духовий 
оркестр Користівської школи.

За підсумками жюрі пер
ше місце по середніх школах 
зайняла Мартоіванівська, 
друге — Протопопівсьна, тре
тє — Бандурівська. По семи
річних школах—перше міс
це одержала Ясиноватська.

П. Крайній,
зав. відділом піонерів 

райкому ЛКСМУ.

До відома радіослухачів!
Абонементна плата за радіослухання з пер

шого квітня цього року знижена на 50 про
центів.

АДМІНІСТРАЦІЯ.

Колектив Олександрійського педагогічного училища з 
сумом сповіщає про смерть колишнього директора училища

Л. Г. ДЬЯКОНОВА,
що сталася після тяжкої тривалої хвороби в м. Харкові, 

і висловлює глибоке співчуття його рідним.
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

СТАЛІНСЬКИЙ
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рік видання ХХІУ'й ., . м гч лМонолітно згуртованим навколо Радян
ського уряду, Комуністичної партії і її 
Центрального Комітету, радянський народ 
не пошкодуй енергії і творчих сил для 
повної перемоги комунізму в нашій країні.
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Новаторам виробництва 
всемірну підтримку

Першому травню—достойну зустріч!
Сотні новаторів трудяться 

на підприємствах Олексан
дрії. Вони рухають вперед 
справу технічного прогресу, 
виявляють і ставлять на 
службу виробництву внутріш
ні резерви, добиваються 
збільшення випуску і знижен
ня собівартості продукції.

Творчо працюють новатори 
теплової електростанції. Осо
бливо відзначаються тут май
стер т. Хороленко, бригадир 
слюсарів т. Худяков, бункер- 
іцик т. Бушевий, майстер ме
ханічного цеху т. Матвеєв. 
Тільки одна здійснена раціо
налізаторська пропозиція за
ступника начальника котель
ного цеху по ремонту т. Дани- 
ленка по реконструкції му
фельних горілок котліз дає 
6.640 карбованців річної 
економії.

Лише останнім часом від 
^Лрітників і інженерно - тех- 
’ітних працівників надійшло 
понад 20 раціоналізаторсь
ких пропозицій, спрямованих 
па краще використання агре
гатів, підвищення їх надій
ності в роботі, зниження собі
вартості виробітку електро
енергії.

На підприємстві добре по
ставлена робота з новатора
ми. Тут систематично прово
дяться наради, обговорюють
ся раціоналізаторські пропо- 
зійрї. Після схвалення тої 
чи іншої цінної думки робіт
ника, бюро раціоналізації та 
винахідництва допомагає но
ватору впровадити її в життя.

На допомогу стахановцям 
проводяться консультації, 
даються темники питань, над 
якими слід працювати, виві
шуються дошки раціоналіза
тора та винахідника. Все це 
дає хороші плоди. Колектив 
добивається високих техяіко- 
економічних показників.

Але так далеко не скрізь. 
Так, на рудоремонтному за
воді налічується лише кіль
ка раціоналізаторів і ви
нахідників. Чому? Тому, що з 
ними не працюють, не спря
мовують думки новаторів на 
вирішення важливих вироб
ничих завдань. На заводі, 
безумовно, є чимало здібних, 
допитливих стахановців, як, 
наприклад, розточник Василь 
Андреєв, токар Іван Захар- 
ченко, розмітник Михайло 
Турбаївський, які вміло ви
користовують техніку, удос

—О—

Газети „Сельсное хозяйство" і „Водньїй транспорт"
З квітня вийшов перший но

мер щоденної газети Міністер
ства сільського господарства 
і заготівель СРСР — „Сельсное 
хозяйство". Вона видається 
замість газет „Социалистичес- 
кое земледелие", „Совхозная 
газета" і „Советское хлопко- 
водство".

коналюють методи своєї ро
боти. служать прикладом бо
ротьби за дострокове вико
нання п'ятої сталінської п'я
тирічки.

Між тим, досвід передови
ків не популяризується, не 
стає надбанням всіх вироб
ничників. Тут байдуже став
ляться до поширення руху 
новаторів - швидкісників, не 
підтримують їх.

Значний вклад в дальший 
творчий розвиток швидкіс
них методів обробки металу 
вніс токар - швидкісник Се- 
редньоволзького верстато
будівного заводу Василь Ко- 
лесов. його метод, що різко 
скорочує машинний час, мо
же бути застосований 1 на ру
доремонтному заводі. Однак 
ніхто і пальцем не поворух
нув, щоб обговорити це пи
тання, ознайомити всіх вер
статників з цінним починан
ням і впровадити у виробниц
тво.

Головний інженер заводу 
т. Гурза не бореться за впро
вадження всього нового, пе
редового, прогресивного, що 
народжується та підприєм
ствах країни, погано керує 
раціоналізаторами і винахід
никами.

Подібний стан 1 на шахті 
№ 2-3. В минулому році на
валовідбійник Іван бсичєнко 
підхопив чудову ініціативу 
донецького комбайнера Тихо- 
на Михайлова. Він склав 
особистий план підвищення 
продуктивності праці і доміг
ся визначних трудових ус
піхів.

Тоді відділ організації 
праці й зарплати тресту 
«Олексаадріяву  гілля», очо
люваний т. Мальованим, га
ряче взявся за поширення по
чину т. Михайлова. Але че
рез кілька місяців про це за
був. Нині за методом т. Ми
хайлова майже ніхто не пра
цює.

З таким неправильним 
ставленням до передових лю
дей виробництва треба покін
чити. Господарники, партійні 
та профспілкові організації 
підприємств міста зобов’яза
ні оточити новаторів повсяк
денною увагою, допомагати 
їм у творчій праці, спрямо
вувати їх зусилля на завою
вання нових успіхів у бо
ротьбі за дострокове виконан
ня завдань п’ятої п’ятирічки.

Четвертого квітня вийшов 
перший номер нової газети 
„Водньїй транспорт" — органу 
Міністерства морського і річко
вого флоту СРСР і ЦК проф
спілок робітників морського і 
річкового транспорту. Ця газе
та видається замість газет 
„Морской флот" і „Речной 

І транспорт".

Єдине прагнення
Механізатори тракторної брига

ди Микити Лелеки з Користівсь- 
кої МТС, розгорнувши соціаліс
тичне змагання на честь Першого 
травня, впровадили на сівбі про
гресивний метод роботи тракто
рів — погодинний графік Це 
прискорило темпи робіт. Багато 
трактористів щодня добиваються 
перевиконання норм виробітку.

У цьому чимала заслуга і кол
госпників артілі імені Молотова, 
які обслуговують бригаду. Вони 
створюють всі умови для ритміч
ної роботи тракторів. Особливою 
пошаною у механізаторів корис
тується 60-річний водовоз тов. 
Тонковський. Не дивлячись па те, 
що вода підвозиться за 7 кіло
метрів, бригада не відчуває в пій 
нестачі.

Так у єдиному прагненні до 
зразкового проведення весняно- 
польових робіт колгоспники і ме
ханізатори підвищують потуж
ність машинно - тракторного пар
ку, добиваються найкращогл ви
користання тракторів.

М. Дмитрісв,
завідуючий Косівським сіль

ським клубом.

Колгоспи району завершили сівбу ранніх иолоскових нультур
Змагаючись за гідну зустріч 

Першого травня, за проведення 
весняно - польових робіт у кра

Буряководи рільничої бригади 
Одарки Портас з бандурівг ької 
артілі імені Сталіна цього року 
борються за 350 центнерів цук
рових буряків з гектара.

Взимку трудівники бригади
—.—   —  ♦

По радянській Батьківщині
Київ. З кожним роком кра

щає столиця Радянської Укра
їни. На головних магістралях 
міста, а також на околицях, 
споруджується велика кількість 
житлових будинків, адміністра
тивних будівель. Не пізнати 
тепер центральної вулиці міс

та — Хрещатика. Зруйнований 
дощенту німецько-фашистськи
ми недолюдками, він встає з 
руїн ще красивішим і величні
шим, ніж раніш.

На знімку: будівництво жит
лових багатоповерхових будин
ків на центральній магістралі 
Києва — Хрещатику.

Фото М. Мельника.
(Прескліше РАТАУ).

В індустріальному Донбасі 
створюється потужна промис
ловість по виробництву продо
вольчих товарів. У післявоєнні 
роки в Сталіне пущений новий 
маргариновий завод. У Слов'ян

Добиваються відмінного 
утримання залізничної колії

Путєобхідника Василя Дробо- 
та завжди можна побачити на 
другому околотку. Він старанно 
слідкує за тим, щоб на дільниці 
все було в порядку, підтягує про
тиугони, зміцнює ослаблені бол
ти, змащує їх, очищає від грязі 
етики рейок.

В очищенні і оправленні ба
ластної призми велику допомогу 
йому подають члени сім'ї.

Тов. Дробот, ставши на персд-

З перевищенням
Вступивши в передтравневе 

соціалістичне змагання, колекти
ви Олександрійських млинів Я: 1 
та .X: 2 зобов'язались до 25 квіт
ня виконати місячний план, 
знизити собівартість продукції на 
10 процентів.

В результаті змагання 15-ден
не завдання значно перевищено. 
Високих показників домагаються 
крупчатиики тт. Шульга та Суд

щі агротехнічні строки, всі кол
госпи району станом на 15 квіт
ня завершили сівбу ранніх зер
нових культур.

Посіяли цукрові буряни
успішно впоралися з планом на
громадження місцевих добрив, а 
весною розгорнули наполегливу 
боротьбу за стислі строки і ви
соку якість сівби цієї цінної 
культу ри.

Продовольчі товари, вироблені в Донбасі
ську—маслоекстрактний завод, 
у селі Велика Новосілка закін
чилось будівництво першого в 
Донбасі плодоконсервного ком
бінату. В штольнях Артемів- 
ського гіпсового рудника збу

травневу трудову вахту, викли
кав на соціалістичне змагання 
путєобхідника т. Іванчснка. 
Кожний з них взяв на себе під
вищені зобов’язання. Стахановці 
добиваються відмінних показни
ків утримання колії. Вони за
безпечують безперебійний рух 
поїздів.

Д. Авраменко,
працівник 11 дистанції 

служби колії.

ний. Вони дають по півтори 
норми.

Зразки ста.хановської праці 
показують також робітники тт. 
Остапов, Петренко, Спорисенко.

З кожним днем збільшується 
випуск продукції змін, керованих 
тт. Куявським та Гажалою.

С. Демочно,
працівник Олександрійсько

го млива.

Понад завдання посіяно 56 
гектарів ярих колоскових куль
тур.

Першою в колгоспі бригада 
т. Портас завершила сівбу буря
ків на всій площі 25 гектарів. 
Сівба проведена якісно з одно
часним внесенням мінеральних 
добрив у рядки.

І. Тараненко.

дований найбільший у країні 
завод шампанських вин.

У Сталіно зараз споруджує
ться великий м'ясний і млино
вий комбінати.
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Партійне життя

Підвищувати відповідальність комуністів 
за виконання партійних доручень

Статут КПРС вчить комуніс
тів бути активними борцями за 
виконання партійних рішень. 
Одним з важливіших елементів по 
залученню членів і кандидатів 
партії до активного партійного 
життя є партійне доручення. Че
рез партійні доручення комуніс
ти повинні зміцнювати зв’язки з 
масами, вчасно відкликатись на 
запити і потреби- трудящих, 
роз'яснювати безпартійним масам 
смисл політики і рішень партії.

Здійснюючи статутні вимоги, 
парторганізація будівельного уп
равління Димитрівського тресту 
добивається підвищення відпові
дальності комуністів за виконан
ня партійних доручень.

Комуніст т. Гаркуша, будучи 
редактором стінної газети, випус
кав її від випадку до випадку, не
цікаву. Його викликали на засі
дання партбюро, вказали на не
серйозне ставлення до партійного 
доручення, допомогли усвідомити 
важливість своєчасного випуску 
бойової стінгазети. 'Гов. Гаркуша 
дав слово падалі сумлінно вико
нувати доручену йому справу. 
Він згуртував навколо редколегії 
актив з кращих робітників та 
службовців і забезпечив регуляр
ний випуск змістовної стінної 
газети.

Погано виконував партійне до
ручення комуніст т. Онупрієнко. 
Як агітатор, він не проводив на 
закріпленій дільниці бесід і чи
ток газет для робітників, по суті 
відгороджувався від них. Після 
того, як на партійних зборах за
слухали звіт про його роботу, 
т. Онупрієнко по - справжньому 
взявся за діло. Тепер його часто 
можна бачити з газетою в руках 
серед робітників. Він регулярно 
знайомить трудящих з подіями, 
що відбуваються в нашій країні 
і за рубежем, дбає, щоб кожна 
бесіда носила дійовий характер, 
сприяла піднесенню виробничої і 
політичної активності будівель
ників. В ці дні т. Онупрієнко по
в’язує бесіди з завданнями, що

стоять перед колективом у перед- 
травневому соціалістичному зма
ганні.

Не справлявся з обов’язками 
агітатора кандидат партії т. Поп- 
ков. З’ясувалось, що йому було 
не під силу це важливе доручен
ня. Він не знав, як проводити бе
сіди, що підбирати з газет для 
голосної читки. В цьому йому 
допоміг секретар партбюро т. Ко
вальчук. Тепер т. Попков став 
одним з кращих агітаторів.

Подбали про розподіл всім ко
муністам постійних та періодич
них партійних доручень і в парт- 
організації автотранспортної кон
тори Димитрівського тресту. Ко
муніст т. Шаменко регулярно вис
тупає перед трудящими з лекція
ми і доповідями на політичні і 
господарські теми, являється від
повідальним за випуск гуморис
тичної газети, що виходить 3-4 
рази на тиждень і відображає 
життєво - важливі питання ви
робництва.

Але тут не всі комуністи сум
лінно виконують партійні дору
чення. Внаслідок незадовільного 
контролю за їх виконанням слабо 
працюють комуністи агітатори і 
читці. Так, т. Глинченко за три 
місяці не спромігся провести 
жодної бесіди або читки газети, 
не підвищує свого ідейно - полі
тичного рівня знань. Комуністи 
тт. ПІейко і Шульга не виконали 
доручення про виготовлення на
очної агітації.

В обох парторганізаціях ще 
допускають несерйозний підхід 
до розподілу партійних доручень. 
А тому деяким комуністам не під 
силу їх виконувати.

Ці недоліки слід негайно ви
правити. Обов’язок парторганіза- 
цій розподіляти доручення, зва
жаючи на політичні і ділові якос
ті комуністів, контролювати і до
помагати їм виконувати партійні 
доручення.

В. Васильков,
інструктор міськкому КП 

України.
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На великих сталінських будовах

Пожвавлюємо масово-політичну роботу

Вся наша неосяжна країна в 
риштованні новобудов. Розмах 
творчих робіт на просторах 
Батьківщини безперервно збіль
шується. Особливе місце в нашо
му будівництві займають най
більші гідротехнічні споруди 
на Волзі, Дніпрі, Дону і Аму- 
Дар’ї. їх спорудження почалося 
з ініціативи товариша Сталіна, 
за планами Комуністичної партії, 
яка проявляє безустанну турбо
ту про благо і процвітання соці
алістичної Батьківщини, про по
легшення праці і поліпшення 
умов життя радянських людей. 
Будівництво грандіозних гідро
технічних споруд провадиться 
Комуністичною партією і Радян
ським урядом в інтересах мак
симального задоволення матері
альних і культурних потреб ра
дянських людей.

З любов'ю і вдячністю наш 
народ назвав ці споруди великими 
сталінськими будовами комуніз
му. Вони не мають собі рівних 
у світі як щодо своїх розмірів, 
так і щодо темпів робіт.

Значення цих велетенських 
будов надзвичайно велике, їх спо
рудження дозволить розв'язати 
важливі народногосподарські зав
дання. Нові електростанції дава
тимуть щороку 22,5 мільярда кі
ловат-годин дешевої електроенер
гії. За рахунок розширення зро
шуваних і обводнюваних площ 
додатково вироблятиметься за рік 
З мільйони тонн бавовни-сирцю, 
півмільярда пудів пшениці, ЗО 
мільйонів пудів рису і 6 мільйо
нів тонн цукрових буряків. Пого
лів’я великої рогатої худоби в 
районах зрошення збільшиться на 
2 мільйони голів і овець — на 
9 мільйонів.

У 1952 році була закінчена 
перша з великих будов — Вол
го - Донський судноплавний ка
нал імені В. І. Леніна. На інших 
сталінських будовах — Куйби- 
шевської, Сталінградської і Ка

ховської гідроелектростанцій, Го
ловного Туркменського, Південно
українського і Північно-Кримсь
кого каналів — на повний хід 
ідуть будівельні роботи.

...Жигулі. Тут на берегах мо
гутньої російської ріки Волги 
споруджується найбільша в сві
ті Куйбишевська гідроелектро
станція. Багатотисячний колек
тив її будівників дав слово ще 
тісніше згуртувати свої ряди нав
коло Комуністичної партії і Ра
дянського уряду, з честю вико
нати почесне завдання — ввести 
в дію гідроелектростанцію в 1955 
році. Своє слово гідробудівники 
підкріплюють новими славними 
трудовими ділами.

Приклад самовідданої роботи по
казують гідромеханізатори. Екі
паж землесосного снаряда № 507 
зобов'язався достроково закінчити 
намив відповідальної ділянки пе
ремички водозливної греблі. Сло- 

I во патріотів не розійшлося з ді
лом, обіцянка виконана: за 12 
днів березня колектив цього 
земснаряда переробив 90 тисяч 
кубометрів грунту—майже вдвоє 
більше, ніж належало за завдан
ням.

Темпи будівництва зростають. 
Обсяг будівельно - монтажних 
робіт на площадці Куйбишевеької 
гідроелектростанції в цьому році 
зростає в два рази порівняно з 
1952 роком. Гідробудівники з ще 
більшою творчою енергією і на
полегливістю борються за успіш
не виконання річного плану, за 
здійснення заповітів великого 
Сталіна.

Гігантська гідроелектростанція 
будується біля стін міста-героя, 
що носить ім'я Сталіна. У цьому 
році на площадці «Сталі нград- 
гідробуду» закінчується підго
товка до розгортання укладки бе
тону в основні споруди — гідро
електростанцію, водозливну греб
лю, шлюз. Цілу добу тут не за
тихає творча праця. Посилили 
виймання грунту з русла магі

стрального каналу Волга—Урал 
екскаваторники. З ініціативи ма
шиніста Івана Нетаєва вони в ці 
дні вступили в змагання за мак
симальне перевиконання завдань.

— Збудуємо Каховську гідро
електростанцію на рік раніше 
строку! — це стало девізом у ро
боті колективу Дніпробуду.

Як відомо, у постанові Ради 
Міністрів СРСР було передбачене 
введення в експлуатацію Кахов
ської гідроелектростанції в 1956 
році. Дніпробудівці зобов’язують
ся збудувати її достроково — в 
1955 році. Зростають ряди нова
торів, передовиків великої будови 
на Дніпрі. Вже не десятки, а сот
ні бригад, які працюють у дні
провській заплаві, піднесли про
дуктивність праці до двох—трьох 
норм.

Все ширшим стає фронт робіт 
на трасах Південно - Українсь
кого і Північно •- Кримського ка
налів. Будівники каналів зма
гаються з будівниками Каховської 
гідроелектростанції. Ще тісніше 
згуртовуючись навколо рідної 
Комуністичної партії і Радянсь
кого уряду, колектив «Укрводбу- 
ду» бореться за те, щоб винайди 
річний план будівельно -монтаж
них робіт достроково, до 36-х 
роковин Великої Жовтневої соці
алістичної революції.

Па будівництві Головного Турк
менського каналу недавно ста
лася знаменна подія: закінчилася 
прокладка обвідного каналу біля 
Тахіа-Таша. Землерийні механіз
ми тепер вийшли на основну тра
су майбутньої величної водної 
магістралі. Покладений початок 
генеральному наступові напус
тите.

З ім’ям безсмертного Сталіна, 
під керівництвом Комуністичної 
партії і Радянського уряду будів
ники грандіозних гідротехнічних 
споруд ідуть вперед, до нових 
успіхів у праці на благо соціа
лістичної Батьківщини.

В. Вавілов.

Парторганізація Користівської 
МТС останнім часом поліпшила 
агітаційно - масову роботу серед 
механізаторів і ремонтників. З 
ними вивчаються матеріали XIX 
з’їзду КПРС, праця товариша 
Сталіна «Економічні проблеми 
соціалізму в СРСР» і рішення 
IV сесії Верховної Ради СРСР.

Для колективу прочитано 22 
лекції і доповіді. Ремонтники з 
задоволенням прослухали допові
ді: «Завдання нової п’ятирічки в 
галузі сільського господарства», 
«Відповідальність МТС в справі 
підвищення врожайності сільсь
когосподарських культур», «По

ліпшення експлуатації машипно- 
тракторного парку» та інші.

Систематично читають допові
ді тт. Сердюк, Шалов і Жук.

Агітатори тт. Фронтов, Озер
ний, Сердюк, Нестеренко регу
лярно проводять серед робітни
ків бесіди, пов’язуючи їх з міс
цевими фактами.

Партійна організація два-три 
рази на місяць організовує семі
нари агітаторів, на яких вони 
обмінюються досвідом роботи і 
одержують чергові завдання

І. Попов,
секретар парторганізації 

Користівської МТС.

Висотні будови Москви

Лекції про ленінсько-сталінську 
національну політику

Великою популярністю серед 
трудящих Києва користуються 
лекції, присвячені ленінсько - 
сталінській національній політи
ці — політиці рівноправності і 
дружби народів. Члени Товарис
тва для поширення політичних і 
наукових знань і заводських лек
торіїв систематично читають 
лекції на теми: «Марксистсько-

ленінське вчення по національно
му питанню», «Робота Й. В. 
Сталіна «Національне питання і 
ленінізм», «Вікова дружба росій
ського і українського народів», 
«Т. Г. Шевченко і російська лі
тература» та інші. Лекції ілю
струються яскравими приклада
ми соціалістичних перетворень в 
братніх республіках. (РАТАУ).

Над Москвою підносяться ве
личні контури висотних будин
ків. їх обриси видно далеко з при
городів столиці.

Спорудження будинків - гі
гантів є складовою частиною ге
нерального плану реконструкції 
Москви, розробленого за вказів
кою товариша Сталіна. Цеп план 
успішно здійснюється. Два з на
мічених до спорудження висотних 
будинків вже стали до ладу. Не
давно сім’ї багатьох трудящих 
столиці вселилися в прекрасні 
квартири 32-поверхового житло
вого будинку на Котельничеській 
набережній. Старанно і любовно 
опоряджено тут понад 700 квар
тир.

Радує око своєю величчю і кра
сою адміністративний будинок 
на Смоленській площі. Він зай
має цілий квартал. Розміри бу
динку такі великі, що потрібно 
було 28 швидкісних ліфтів, щоб 
сполучити всі його поверхи. Па
сажир досягає верхнього, 27-го 
поверху менш як за хвилину.

Вражає своєю пишністю і гран

діозністю архітектурний ансамбль 
висотних будинків Московського 
державного університету, скоруд-

Москва. Будівництво висотного 
будинку готелю на Доросомилов- 
ській набережній.

Фото С. Преображенського.

ження якого закінчується. Цей 
чудовий пам’ятник сталінської

і епохи складається з кількох де-' 
сятків будинків. Емблема, що 
увінчує шпиль висотної частини 
головного корпусу, підноситься у 
височінь на 240 метрів.

З Ленінських гір, де розташо
ваний університет, можна бачити 
інші висотні будови столиці. На 
Дорогомиловській набережній ви
мальовується корпус 32-поверхо- 
вого будинку готелю. В ньому 
буде тисяча номерів. В цьому бу
динку обладнується також 250 
квартир. Нарядним облицюванням 
виділяється висотний житловий 
будинок на площі Повстання. 
Москвичі одержать тут 450 впо
рядкованих квартир. Білокам’я
ним велетнем височить будинок 
біля Красних воріт. Зараз в його 
висотній частині йдуть опорядні 
роботи.

В чудових палацах, якими при
крашаються магістралі і площі 
великого міста, яскраво відобра
жене тепле сталінське піклуван
ня про радянську людину.

Д. Любимов.
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Вчасно посіємо і збережемо 
цукрові буряки від пошкоджень

Бути готовими до боротьби з довгоносиком

На будівельних майданчиках 
без змін

Колгоспи району ще тільки 
розгорнули сівбу цукрових буря
ків, а довгоносик — лютий во
рог молодих рослин, вже перемі
щується на поверхню грунту. 
Вихід його слід чекати найближ
чими днями.

Отже, щоб забезпечити вико
нання взятих зобов'язань по одер
жанню високих урожаїв цукрових 
буряків, слід зараз бути напого
тові до боротьби з довгоносиком.

Більшість колгоспів добре під
готувалася до цієї роботи. Вони 
заздалегідь відремонтували і при
дбали нові обприскувачі, обпилю
вачі, завезли достатню кількість 
отрут тощо.

На жаль, в артілях ім. Рози 
Люксембург (голова т. ІІили- 
пеико), імені Карла Маркса (го
лова т. 'Гкаченко), імені Будьон- 
ного (голова т. Дмитрієв) та дея
ких інших, де посіви буряків 
щороку пошкоджуються довгоно
сиком, не роблять висновків з 
торішніх уроків і незадовільно 
готуються до боротьби з шкідни
ками. Тут досі не відремонтова
но апаратуру, не завезено потріб
ну кількість отрут, зволікається 
обкопування старих бурячищ.

Щоб запобігти пошкодженню 
рослин від довгоносика, необхід- 

) вжити всіх заходів боротьби 
цим шкідником. Зокрема, треба

На весняних польових робо
тах у Сталінській області майже 
не побачиш колісних тракторів. 
На оранці, культивації, сівбі та 
інших роботах використовуються 
тільки потужні дизельні машини 
на гусеничному ході.

Па причепі за тракторами та- 
кЖ ідуть машини найновішої 
конструкції — вузькорядні, спе
ціальні зернотрав’яні сівалки, 
тракторні картоплесаджалки та 
інші машини. Вони не тільки по
ліпшують якість польових ро

ЗВЕДЕННЯ
районного відділу сільського господарства про хід сівби ярих культур 

станом на 15 квітня 1953 року (в процентах до плану)
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імені Маленкова 53 100 26 87 1 100
імені Сталіна (Баедурівка) 51 84 28 100 12,4 100
їм. 12-річчя Жовтая 47 0 6.6 20 23 63
ім. XIX з’їзду КПРС' 47 — 0 29 0 72
імені Сталіна (Ворошиловка) 47 12,5 0 54 21 54
ім. Калініна 47 46,6 36 100 0 40
ім. Хрущова 46 — 6,6 60 0 45
«Шлях до комунізму» 45 40 0 40 7 57
«Прапор комунізму» 45 50 25 52 13 75
Імені Леніна 45 58 33 27,5 11 51
ім. 18 партконференції 44 — 100 93 17 62
ім. Ворошилова 44 46 0 55 ’ 16,6 64
імені Володимира Ульянова 43 63 0 100 0 28
«Перше травня» 43 0 0 36 0 35
«Комунар» 43 — 0 100 ЗО 74
ім. Рози Люксембург 43 50 13 46 5 85
ім. Карла Маркса 42 50 0 42,5 0 72
ім. 18 з’їзду ВКП(б) 39 0 0 60 10 59
ім. Молотова 38 11 6,6 20 8 25
ім. Енгельса 35 40 16 100 24 75
ім. Жданова 34 0 0 33 7 100
«Заповіт Леніна» 34 40 0 33 2 69
ім. Будьонного 33 33 75 60 0 65

По Олександрійській МТС 44 35 6,3 50 7 65
По Корнстівській МТС 42 45 16,5 60 12 60
По району 43 40 11,9 55,4 10,2 62,3

широко застосовувати принадні 
посіви, використовувати на ста
рих бурячищах курей.

З перших днів польових робіт, 
до появи довгоносика на поверх
ні грунту, слід обкопати старі 
бурячища і посіви багаторічних 
трав крайовими ловчими канав
ками з колодязями. Крім крайових 
канавок, на плантації через кож
ні 100—150 метрів прокладаю
ться напрямні канавки з колодя
зями. Одночасно з посівом треба 
обкопувати і нові плантації. Всіх 
жуків, що потрапляють в канав
ки та колодязі, знищувати шляхом 
затравлювання їх гексохлорано- 
вим дустом або збиранням 
вручну.

Як тільки з'являться сходи, не
обхідно, не гаючись, обробити їх 
отрутохімікатами, повторюючи цю 
роботу через кожні 4—5 днів, а 
також після дощів до повного 
знищення шкідників.

Добре діє на довгоносика і—5- 
процентний розчин хлористого 
барію, до якого додають на кожні 
10 літрів 100 грамів меляси для 
прилипання. Найкраще діє ця от
рута в суху, жарку погоду.

Застосовують також препарат 
кремнефтористого натрію, яким 
обпилюють або обприскують посі
ви. Робочий розчин готують з 
розрахунком 70 грамів отрути і 

Нова техніка — на польових роботах
біт, але й прискорюють їх р. пів
тора — два рази.

В МТС, колгоспи і радгоспи об
ласті продовжують надходити 
самохідні і силосні комбайни, сі
нокосарки, картоплекопачі й ін
ші машини.

« •
♦

В Закарпатті стоять теплі дні. 
На два тижні раніше, ніж у ми
нулому році, колгоспи області 
почали сівбу кукурудзи.

Підвищується Культура її ви
рощування. Найновіша техніка 
дасть можливість здійснити ком

100 грамів меляси на 10 літрів 
води. Кремнефтористий натрій 
краще застосовувати у похмуру, 
холодну погоду. Обпилювання ці
єю отрутою одночасно діє і на бу
рякових бліх.

Останнім часом широко засто
совується для боротьби з довго
носиком нова хімічна речовина 
— концентрат мінеральної мас
ляної емульсії гексохлорану Для 
обприскування сходів на 10 літ
рів води беруть 175 грамів 
отрути.

Крім обприскування і обпилю
вання для боротьби з шкідника
ми застосовуються затравлені 
принади з свіжоскошеної люцер
ни, желави, лопухів та інших 
рослин, які до появи сходів роз
кладаються на плантації в шахо
вому порядку по 200—250 гра
мів у купі.

Принади затравлюються дустом 
гексохлорану (400 грамів отрути 
на 10 кілограмів зеленої маси) 
або кремнефтористим натрієм 
(150 грамів отрути на 10 кіло
грамів принади). Після висихан
ня та після дощів принади по
новлюються.

Треба вживати всі методи бо
ротьби з шкідниками, щоб цілком 
зберегти посіви цукрових буряків.

Г. Ярошевська, 
агроном райсільгоспвідділу.

плексну механізацію. Механізо
ваний передпосівний обробіток, 
квадратно-гніздовий посів, обро
біток міжрядь знижують трудові 
затрати. В Мукачівському округу 
колгоспи імені Леніна й імені 
Сталіна за рахунок комплексної 
механізації зекономлять на про
тязі року до ЗО тисяч трудоднів 
кожний.

Широко запроваджуються мі
шані посіви. Слідом за посівом 
кукурудзи провадиться сівба гар
бузів і буряків у її міжряддях.

(РАТАУ).

Наше будівельне управління 
систематично відстає, завдає дер
жаві великі збитки. В чому ж 
причина? В тому, що на будівель
них майданчиках нема елемен
тарного порядку, організованості. 
Приходиш на зміну і не знаєш, 
за що братись. Третього квітня, 
наприклад, бригада теслярів тов. 
Прокваса простояла 4 години: 
ніхто не потурбувався забезпечи
ти її матеріалами і фронтом ро
біт. Такі ж факти повторялись і 
в наступні дні.

Часто бригади через відсутність 
нарядів простоюють навіть цілу 
зміну. Як не дивно — начальник 
дільниці т. Литвин на подібні 
факти не звертає уваги. Його не 
турбує й те, що робітники не 
завжди мають необхідний інстру
мент. Тому землекопам доводить
ся працювати несправними лома
ми і кайлами, і через це вони не 
виконують норм.

Трудова дисципліна перебуває 
на низькому рівні. Прогули, за
пізнення на роботу стали тут 
звичайним явищем.

Коли початок роботи або обід
ня перерва — не знаємо: ніякого 
сигналу не дають. Буває нерідко 
замість години люди відпочива
ють в два рази більше.

Ми прагнемо працювати висо
копродуктивно, день у день ви
конувати виробничі завдання. Та

Більше уваги вихованню технічних кадрів
На Байдаківській брикетній 

фабриці налічується понад 70 
інженерно - технічних працівни
ків. Однак з ними не працюють. 
Тільки третя частина їх відвідує 
гуртки по вивченню магеріалів 
XIX з’їзду Комуністичної партії. 
Останні ніде не навчаються.

Більше половини інженерів і 
техніків не передплачують газет 
і журналів, не читають худож
ньої літератури.

Брикетна фабрика — складне 
підприємство. Вона оснащена до
сконалим обладнанням. Вміло ви
користати техніку, дати більше 
продукції високої якості — ось 
завдання, яке стоїть перед ко
лективом. Значну роль поклика
ні відіграти інженерно - техніч
ні працівники.

Щоб бути на висоті завдань, 
вони повинні повсякденно пра
цювати над підвищенням свого 
ідейного рівня і ділової кваліфі
кації. На жаль, далеко не всі з 
них це розуміють.

Ми запитали майстра сушиль
ного відділення т. Осташснка,

Поліпшити роботу автоколони
Олександрійська автоколона по

кликана забезпечувати потреби 
міста і села в транспорті. Але з 
своїми завданнями вона не справ
ляється. План вантажоперевезень 
першого кварталу виконаний ли
ше на 58 процентів. Причини 
цьому криються в низькій якості 
ремонту автомашин, відсутності 
постійного контролю, слабій по
становці виховної роботи.

—о—
Мисливець за шкідниками

Колгоспник артілі «Прапор ко
мунізму» Андрій Варана працює 
причіплювачем у тракторній 
бригаді. Крім основної роботи він 

нам не створюють умов для нор
мальної роботи.

Соціалістичне змагання роз
горнуте формально. Партбюро і 
його секретар т. Гострий не ке
рують ним. На дільницях є ста- 
хановці, але їх досягнення не по
ширюються.

Що ж до відстаючих, то ними 
не займаються, не виявляють 
причин, які призводять до низь
ких темпів.

Робітничі збори скликаються 
дуже рідко. Адміністрація буді
вельного управління не прислу
хається до критичних зауважень, 
терпимо ставиться до недоліків.

Все це призводить до зриву 
графіків, здорожання собівартості 
будівництва.

Колектив має всі можливості 
поліпшити свою роботу. Та гос
подарники, партбюро і буді
вельний комітет не вживають рі
шучих заходів для подолання від
ставання, не мобілізують трудя
щих на піднесення темпів і якос
ті робіт.

Треба, нарешті, навести поря
док на дільницях, зміцнити тру
дову і виробничу дисципліну, 
покінчити з розхлябаністю, неор
ганізованістю і безгосподарністю.

П. Федоров,
робітник будівельного уп

равління Димитрівськ.11’0 
тресту.

що він читає з художньої літера
тури, де вчиться.

— Нічого не читаю, ніде не 
вчусь, — відповів він.

Не дивно, що дільниця, якою 
керує т. Осташевко, не справ
ляється з графіком, допускає час
ті поломки механізмів.

Технічне навчання командирів 
виробництва не організовано. 
Лекції з питань брикетування ву
гілля не читаються.

Чомусь в стороні від цієї спра
ви стоять головний інженер тов. 
Лопата, секретар партбюро тов. 
Лебедєв, голова фабричного комі
тету т. Лантух.

З інженерами, техніками, май
страми треба працювати конкрет
но, повсякденно. Необхідно охо
пити їх політичним навчанням, 
читати для них лекції на тех
нічні теми, залучити до активно
го громадського життя. Тоді і ре
зультати їх роботи на підприєм
стві будуть значно кращими, 
більш ефективними.

А. Бєлоконсв, 
працівник відділу кадрів 

тресту «Олександріявугілля».

Місцевком не займається соці
алістичним змаганням. Договори 
на змагання між водіями не скла
дені.

Керівники автоколони не спря
мовують зусиль колективу на 
рентабельну роботу і виконання 
встановлених виробничих зав
дань.

Л. Очин.

у вільні години знищує сільсько
господарських шкідників.

Лише за п’ять останніх днів 
т. Варава виловив 200 ховрахів.

І. Шевченко.
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Листи до редакції
Колектив художньої самодіяльності 

брикетників
Серед робітників Байдаківсь- 

кої брикетної фабрики користує
ться успіхом молодий колектив 
художньої самодіяльності, створе
ний з ініціативи комсомольської 
організації.

Перший концерт, з яким вис
тупили гуртківці перед трудя
щими, показав, що серед них в 
багато талановитих юнаків і дів
чат.

З великою увагою слухали при
сутні художнє читання старшо
го лаборанта т. Баленка, який 
прочитав вірш поета Маяковсь- 
кого про радянський паспорт. 
Робітники тт. Москальова та Фе- 
дунова хорошо виконали танець

Безгосподарність
П’ять двоквартирних будинків 

но вулиці Маяковського і Котля
ревського в селищі Перемога на
лежать Димитрівському тресту. 
Але господарі зовсім не дбають 
про збереження їх.

Правда, з осені минулого року 
тут було проведено ремонт даху

Грубіян на посаді комірника
На посаді комірника в артілі 

«Червоний тесляр» працює т. Юр
ко. Багато за своє життя замінив 
він посад, але свою грубу натуру 
ніяк не може змінити.

Громадянам, які звертаються 
до нього в справах, він відпові

Лампочки жевріють
Вже не раз робітники і кол

госпники , які проживають на 
території Повопилипівки, зверта
лися до дирекції міської електро- 
сітки з просьбою навести поря
док в освітленні квартир. Але 
т. Діковський дбає лише за те, 
щоб зібрати з абонентів плату за

СЛІДАМИ НЕОПУБЛ1КОВАНИХ ЛИСТІВ

До редакції газети «Сталінсь
кий прапор» надійшов лист, в 
якому писалося про те, що в ро
бітничому клубі рудоремонтного 
заводу немає порядку, внаслідок 
чого часто заплановані заходи по 
проведенню культурно - освітньої 
роботи тут зривались.

Лист було надіслано на розслі
дування до відділу пропаганди і 
агітації МК КП України.

В неділю, 12 квітня, в Олек
сандрії відбулося відкриття вес
няно - літнього спортивного се
зону. Наступила пора цікавих, 
захоплюючих змагань, напруже
ної боротьби за підвищення спор
тивної майстерності. День від
криття спортивного сезону пере
творився в радісне свято молоді. 
0 12 годині дня відбулася комбі
нована естафета на 2 кілометри, 
в якій взяли участь 13 фізкуль
турних колективів міста. У 
спортивній боротьбі за першість 
кращих досягнень добились фіз
культурники середньої школи 
№ 2 імені Горького в складі уч
нів Афанас’євої, Кудрі, Лсщен-

«Русский перепляс». З захоплен
ням присутні зустріли слюсарів 
Прожогу та Кравченка, які вмі
ло викопали кілька акробатич
них номерів.

Майстерно прочитала байку 
«Лев і лисиця» т. Карачунська.

По закінченню концерту ро
бітники тепло вітали учасників 
молодого колективу художньої 
самодіяльності. Вони побажали 
їм успіху в їх дальшій роботі.

Зараз гуртківці готують вели
кий концерт для трудящих фаб
рики до міжнародного свята — 
Першого травня.

А. Волиов, 
робітник фабрики.

і димоходів, але якість його над
звичайно погана. Якщо до ремон
ту через покрівлю лише подеку
ди протікало, то після ремонту 
вода просто ллється. А з димохо
дів після ремонту весь дим ва
лить у квартири.

Г. Марков, 
житель селища Перемога.

дає грубо, а часто і вилає відві
дувача нецензурними словами.

Про грубе поводження Юрка з 
людьми знає і голова артілі т. До
датно, але чомусь до цього часу 
не закликав його до порядку.

І. Турбаївсьний.

електроосвітлення.
Внаслідок бездіяльності пра

цівників підстанції в квартирах 
робітників і колгоспників елек
тричні лампочки не горять, а ли
ше жевріють.

В. Нуйовда, 
робітник електростанції.

Як повідомив редакцію газети 
інструктор відділу т. Нурулін, 
бюро партійної організації рудо- 
ремонтного заводу намітило прак
тичні заходи для поліпшення ро
боти клубу. Комуністу т. Повстя
ному доручено систематично до
помагати працівникам клубу в 
здійсненні рішення бюро парт
організації.

Спортивний сезон—відкрито
| ко, Богоявленського, Мерешко, 
! Жежері, Кузовко, які зайняли 

перше місце. Їх результат забі
гу — 5 хвилин 21,4 секунди.

Фізкультурники слухачі пед
училища Дьяченко, Артеменко, 
Носовська, Гончарова, Боцман, 
Зінченко, Круглікова зайняли 
друге місце з результатом 5 хви
лин 26,2 секунди. Третє місце 
зайняв колектив фізкультурників 
середньої школи № 4.

Цим колективам вручено по
хвальні грамоти міського комі
тету фізкультури.

В цей день в селищі Перемога 
також провадились заочні зма
гання школярів на приз газети

В країнах 
народної 

демократії
ПЕРЕДТРАВНЕВЕ 

ЗМАГАННЯ В КИТАЇ
Все ширше розгортається пе- 

редтравневе трудове змагання в 
Китайській Народній Республіці.

Газета «Гунженьжібао» пові
домляє, що колектив робітників 
і службовців державного заводу 
Я» 201 в Чунціні достроково ви
конав виробниче завдання 1 квар
талу і добивається нових вироб
ничих успіхів в 2 кварталі.

Робітники і службовці Шан
хайського машинобудівного заво
ду «Цюцзян» обговорили і прий
няли підвищений виробничий 
план на квітень місяць, вирішив
ши випустити верстатів на 25 
процентів більше проти наміче
ного спочатку завдання.

ВЕСНЯНІ ПОЛЬОВІ 
РОБОТИ В ПОЛЬЩІ

В цьому році весняна сівба в 
Польщі почалася значно раніше, 
ніж у минулому році, і прохо
дить більш організовано. Засія
ний 1.317.331 гектар — 16,3 
процента плану.

і Особливо організовано прохо- 
I дить сівба в землеробських ви

робничих кооперативах. Вже за- 
[ кінчили сівбу колоскових 1232 
І кооперативи.

В сільському господарстві на
родної Польщі все ширше засто
совуються передові методи ра
дянської агротехніки. Зокрема, в 
цьому році широко запроваджує
ться перехресна сівба і почали 
застосовуватися гранульовані до
брива.

ТРУДЯЩІ РУМУНІЇ 
і ВИВЧАЮТЬ РОСІЙСЬКУ 

МОВУ
Трудящі Румунської Народної 

Республіки з великим інтересом 
вивчають російську мову.

Тепер у країні функціонує по
над 10.000 курсів російської мо
ви, які відвідують понад 170 ти
сяч чоловік.

______ (ТАРС).
ПОЧАТОК ВЕСНЯНИХ 

РОБІТ НА РІЧЦІ ХУАНХЕ
ШАНХАЙ, 13 квітня. (ТАРС). 

Газета Сіньвеньжібао» повідомляє 
про початок весняних гідротех
нічних робіт на ріці Хуанхе в 
провінції Аньхуей.

За планом цієї весни тут бу
дуватимуться канали, водоймища, 
шлюзи та інші гідроспоруди. В 
цих роботах візьмуть участь 820 
тисяч будівників. Понад 300 ти
сяч чоловік вже прибули на міс
це будов і приступили до роботи.

«Радянський спорт». В селищах 
Октябрське і Димитрове проведе
но товариські ігри та змагання 
по комплексу ГПО.

Слід відзначити, що добровіль
не спортивне товариство «Шах
тар» не виставило на змагання 
жодної команди. Голова спортив
ного товариства т. Дублевський 
безвідповідально поставився до 
цієї важливої справи.

Зразково провести спортивне 
літо, ознаменувати його новими 
досягненнями — справа честі 
фізкультурних колективів нашо
го міста. Я. Шкловський,

голова міського комітету в 
справах фізкультури й спорту.

НОМЮНІНЕ 
голови Всесвітньої Ради Миру 

Фредеріка Жоліо - Кюрі
ПРАГА, 14. (ТАРО. Секрета

ріат Всесвітньої Ради Миру пе
редав для опублікування в пресі 
комюніке голови Всесвітньої Ради 
Миру Фредеріка Жоліо-Кюрі. В 
комюніке говориться:

Комісія, призначена Конгре
сом народів на захист миру для 
проведення в життя рішень, що 
стосуються Звернення до урядів 
п’яти великих держав, надіслала 
29 березня листа цим урядам.

Відповідно до покладеного на 
неї доручення Комісія закликала 
уряди приступити до переговорів 
про укладення Пакту Миру. Во
на звернулась також до урядів 
інших країн і до громадськості з 
закликом підтримати її дії.

В усьому світі розгортається

Тяжне становище насі
Південна Корея переживає 

найсильнішу продовольчу кризу. 
Так лісинманівський «міністр 
землеробства і лісівництва», як 
повідомляла південно - корейсь
ка газета «Тонга ільбо», змуше
ний був визнати, що «селяни, 
які займаються землеробством на 
полях провінцій Південна і Пів
нічна Чолла, перетворилися в 
кріпаків і ледве животіють. їх 
основною їжею є каламутна вода, 
що лише приблизно нагадує юш
ку». Вже з осені південно-корей
ські селяни почали відчувати не
достачу продовольства і, шукаючи

Переговори в
ПЕКІН, 13. (ТАРС). За пові

домленням кореспондента агент
ства Сіньхуа з Кесона, корейсько- 
китайська делегація на перегово
рах про перемир’я в Кореї опуб
лікувала сьогодні комюніке, в 
якому говориться:

Па засіданні штабних офіцерів 
обох сторін 13 квітня корейсько- 
китайська сторона повідомила 
другу сторону, що в число хво
рих і поранених військовополоне-

СТРАЙК
За повідомленням газети «Д.кор- 

нел оф ко.ммерс», 3 тисячі кубин
ських робітників, зайнятих на 
плантаціях по вирощуванню хе-

Англійські робітники занлииають встановити мир в Кореї
За повідомленням газети «Дейлі 

уоркер», 280 робітників автомо
більного заводу компанії «Бріггс 
мотор бодіз» в Дагенемі підписа
ли петицію, що закликає до най
швидшого встановлення миру в

Стан охорони здоров’я в Афганістані
В афганських газетах опублі

ковано ряд статей, в яких відмі
чається, що внаслідок поганого 
харчування, великої скупченості 
населення і відсутності профілак
тичних заходів, в Афганістані ма
ють масове поширення тиф, ма

Військові маневри
За повідомленням демократич

ної преси, весняні маневри аме
риканських окупаційних військ, 
що відбуваються тепер у Зальц
бургу, завдали значної шкоди по
сівам австрійських селян і внк- 

широкий рух громадської думки 
на користь переговорів між вели
кими державами.

Винятково важливо, щоб рухи 
на захист миру, особливо націо
нальні комітети і всі комітети на 
захист миру, розгорнули велику 
кампанію в кожній країні по по
данню підтримки демаршу Комі
сії Конгресу народів перед уря
дами.

Для того, щоб об’єднати всі еле
менти, які сприяють новим діям, 
спрямованим до справжньої ■ роз
рядки міжнародного напруження, 
Бюро Всесвітньої Ради Миру збе
реться на засідання 5 і 6 трав
ня 1953 року. Воно призначить 
також дату найближчої сесії Все
світньої Ради Миру.

ення в Південній Кореї
роботи і їжі, залишали рідні села. 
Так, у повіті Єнчжу, провінції 
Північний Кенсан, 80 процентів 
селян залишили повіт, шукаючи 
заробітку.

Користуючись продовольчою 
кризою, лісинманівська кліка на
живає величезні бариші. Урядо
вою постановою ціна на рис для 
цивільного населення була під
вищена до 508 процентів від по
переднього рівня цін. На цій 
«операції» лісинманівська кліка 
заробила 130 мільярдів вон ч^» 
того прибутку.

(ТАРС).

Паньміньчжоні
них нскорейської національнос
ті, які підлягають репатріації, 
крім американців, англійців, тур
ків, канадців, греків і голланд
ців, включаються також філіп
пінці, південноафриканці, австра
лійці та колумбійці.

Після обговорення деяких Жон- 
кретних адміністративних дета
лей, що стосуються транспорту- 

І вання і прийняття хворих і по
ранених військовополонених, 

І обидві сторони дійшли згоди.

НА КУБІ
некена (рослина, що дає грубе 
волокно), оголосили страйк після 
того, як уряд заявив, що він зни
зив їх заробітну плату.

Кореї. В місті Хорнчерч, що роз
ташоване поблизу, організований 
збір підписів під петицією, яка 
вимагає найшвидшого встанов
лення миру в Кореї.

(ТАРС).

лярія, туберкульоз, сифіліс, про
каза, чорна віспа та інші хвороби.

Газета «Памір» писала, що за 
21 рік в країні підготовлено всьо
го лише трохи більше 100 ліка
рів-. У багатьох районах країни 
немає жодного медичного пункту.

в Західній Австрії
ликали велике незадоволення на
селення Зальцбургу.

(ТАРС).
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Ніколи ще наша Батьківщина не була такою ве
ликою і могутньою, повною життєвих сил і творчої 
енергії, як тепер. Союз Радянських Соціалістичних Рес
публік під керівництвом Комуністичної партії і вели
кого Сталіна перетворився в серйозну міжнародну силу, 
яка може впливати на міжнародну обстановку і змі
нювати її в інтересах трудящих.

Діяльно готуватись 
до екзаменів в школах

По радянській Батьківщині
Школи вступили в четверту, 

завершальну навчальну чверть. 
Рівно через місяць почнуться 
екзамени.

Обов’язок керівників ІІ1КІЛ, 
учителів полягає: в тому, щоб 
успішно завершити навчальний 
рік, добитися глибокого засвоєн
ня учнями учбової програми, 
вміло, й вдумливо організувати 
повторення і закріплення мате
ріалу.

Педагогічні колективи серед
ніх шкіл № 1, № 2, № 12 та 
Мартоіванівської середньої Ніко
ли почали діяльну підготовку до 
екзаменів ще в першому півріч
чі. Підсумовуючи наслідки робо
ти в III чверті, вони глибоко про
аналізували свою роботу, вияви
ли недоліки, визначили заходи 
до виправлення їх і тепер напо
легливо здійснюють ці заходи, 
успішно готуються до перевідних 

випускних екзаменів.
В середній школі №12 де

тально розроблено план закін
чення навчального року і підго
товки до екзаменів, який неухиль
но здійснюється. Проводиться 
повторення попереднього матері
алу. Особливу увагу учителі звер
нули на тих учнів, які деякий 
час. не відвідували школу і не 
засвоїли відповідні теми. Для них 
організовані індивідуальні кон
сультації в спеціально відведеній 

цього кімнаті. Протягом нав
чального року школа не мала 
умов, щоб провести деякі лабора
торні роботи, але вчителі фізики 
та хімії цієї школи організували 
це І провели в середній школі 
№ 2 імені Горького.

Керівники шкіл і працівники 
органів народної освіти повинні 
тепер здійснювати щоденний 
контроль за роботою кожного 
вчителя, своєчасно виявляти не
доліки і допомагати виправля
ти їх.

Проте окремі керівники шкіл 
недостатньо вникають в роботу 
вчителів, рідко відвідують уроки 
і не сприяють поліпшенню підго
товки до екзаменів. Так, в IV 
чверті директор середньої школи 
№ 14 т. Фомічов за 11 робочих 
днів відвідав лише один урок.

Внаслідок безконтрольності з бо
ку керівників школи тут учителі 
надто перевантажують учнів до
машніми завданнями. Наприклад, 
8 квітня в 7 класі цієї школи 
від 6 вчителів учні одержали 
завдання вдома прочитати 57 
сторінок тексту, розв'язати дві 

----------------- -—-ф.--------------------

21 квітня — сесія міської Ради 
депутатів трудящих

Доводиться до відома депутатів міськради, що 21 квітня ц. р. 
о 6 годині вечора в залі засідань відбудеться сесія міської Ради 
депутатів трудящих.

Виконавчий комітет міської Ради депутатів трудящих.

задачі та виконати одну вправу 
з мови.

Завдання полягає в тому, щоб 
правильно організувати режим 
для школярів, підготовку до уро
ків і культурний відпочинок.

Незадовільно організована під
готовка до екзаменів в Олексан
дрійській семирічній школі. Скла
дений план підготовки до екзаме
нів навіть не обговорено на пе
дагогічній раді, повторення ма
теріалу ведеться безсистемно, 
допускається перевантаження уч
нів домашніми завданнями. Дея
ка частина учнів не з’являється 
до ніколи і все це, проходить поза 
увагою керівників школи та 
вчителів.

Низьке відвідування учнями 
уроків спостерігається також в 
семирічних школах №№ 5 і 7 та 
середній школі № 14.

Треба негайно виправити ці 
недоліки.

Головне тепер — система
тизація і повторення про
грамного матеріалу, узагальнення 
знань учнів. Треба допомогти уч
ням привести свої знання в пев
ну систему.

Успіх підготовки школярів до 
екзаменів залежить від вчителя, 
насамперед, від того, як він ор
ганізує навчання, повторення і 
глибоке засвоєння учнями всьо
го курсу.

Там, де вчитель недостатньо 
готується до уроків, не переві
ряє себе, повсякчасно не виявляє, 
як учні засвоюють матеріал, там 
виявляється низька якість знань 

І учнів.
В IV чверті, як і протягом ро

ку, вчителі повинні домагатися 
високої якості кожного урока, 
вдумливо організуючи роботу уч
нів.

Діяльність комсомольських і 
піонерських організацій необхід
но спрямувати на виховання в 
учнів почуття відповідальності 
за свої знання перед Батьківщи
ною, батьками і школою.

Успіхи школи залежатимуть у 
великій мірі від того, наскільки 
буде міцним зв'язок вчителів з 
батьками. Школи робітничої мо
лоді повинні посилити зв’язок з 
партійними, профспілковими і 
комсомольськими організаціями, 
створити їм умови для підготов
ки до екзаменів.

Озброєні рішеннями історич
ного XIX з’їзду партії, вчителі 
міста й району завершать нав
чальний рік з високими показ
никами, доб’ються нових успіхів 
у вихованні полум’яних радянсь
ких патріотів, молодих будівни
ків комунізму.

СІВБУ ПРОВЕДЕНО ЗА 
42 ГОДИНИ

Працюючи в тісній співдруж
ності з колгоспниками сільгосп
артілі імені Сталіна (Мала По
мічна, Кіровоградської області), 
механізатори тракторної бригади 
Героя Соціалістичної праці 0. В. 
Гіталова скорочують строки по
льових робіт. Закриття вологи на 
1200 гектарах зябу вони прове
ли за 17 годин, боронування ози
мини — за 20 годин, сівбу 
ранніх культур — за 42 години.

ДОРОГА НАД ВОЛГОЮ
Закінчені останні передпавод- 

кові роботи на русловій опорі по
вітряної канатної дороги через 
Волгу (будівництво Куйбишевсь- 
кої ГЕС). Ця дорога зв’яже бетон
ні заводи, які споруджені на обох 
берегах Волги, з кам'яними і пі
щаними кар’єрами.

НОВІ САДИ І 
ВИНОГРАДНИКИ

Колгоспи Сталінської області 
провадять масову посадку нових 
садів, виноградників і ягідників. 
Набагато розширюються вони в 
приміських районах, що поста
чають овочі і фрукти шахтарям, 
металургам і машинобудівникам 
Донбасу. Тут не залишиться 
жодного колгоспу без саду. Цієї 
весни в колгоспах області буде 
посаджено більше 1600 гектарів 
садів, близько трьохсот гектарів 
виноградників і 70 гектарів ягід
ників.

ЗАКІНЧЕНО СІВБУ 
ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ 

Колгоспи Чернівецької області 
закінчили сівбу цукрових буря
ків. Вона проведена майже на 
півмісяця раніше торішнього. 
Посівна площа зросла на 11 про
центів.

ПЕРЕДТРАВНЕВЕ СОЦІАЛІСТИЧНЕ ЗМАГАННЯ
Вугілля понад план

Більше надпланового вугілля 
рідній Батьківщині! — під та
ким закликом працюють в перед- 
травневі дні гірники шахти 
№ 2-3. Кожного дня трудівники 
шахти видають на-гора сотні тонн 
палива понад план.

Перед в соціалістичному зма
ганні ведуть дільниці № 1 та 
№ 2. Зміна гірничого майстра то
вариша Московцева щоденно ви
конує завдання на 140 процен
тів. Стахановськими ділами від
значається зміна гірничого май
стра т. Сергієнка. Взявши на себе 
зобов'язання в передтравневі дні 
виконати квітневий виробничий

В усіх цехах Байдаківської 
брикетної фабрики шириться со
ціалістичне змагання на честь 1 
Травня. Перевиконують взяті зо
бов’язання сушильниці тт. Ца

Ленінград. Невський проспект.
Прескліше ТАРС.

550 МАШИН В ОСОБИСТОМУ 
КОРИСТУВАННІ ГІРНИКІВ

Бурильник шахти імені Кіро
ва II. Руденко (Кривий ріг) при
дбав автомашину «Москвич». Мі
сячний заробіток стахановця ста
новить у середньому 4400 кар
бованців. Автомашини «Победа» 
і ..Москвич» придбали недавно

НОВИЙ ХУДОЖНІЙ ФІЛЬМ «АДМІРАЛ УШАКОВ»
В Московському Будинку кіно 

відбувся громадський перегляд 
нового кольорового художнього 
фільму «Адмірал Ушаков». Кіно
картина воскрешає одну із слав
них сторінок героїчної історії

ПЕРЕБУВАННЯ В КИЄВІ ДЕЛЕГАЦІЇ 
КИТАЙСЬКИХ ВЧЕНИХ

Десять днів перебувала з Ки
єві гостююча в Радянському Со
юзі делегація китайських вчених. 
Гості побували в ряді науково- 
дослідних інститутів Академії 
наук Української РСР, універси

план на 115 процентів, вона за 
14 днів виконала це зобов'язання 
на 116 процентів і видала на-го
ра 300 тонн надпланового ву
гілля.

По дві виробничі норми за 
зміну дають кріпильники тт. Ру- 
сов та Митрофанов. Працюючи 
на розкріпленні збірного штреку, 
вони забезпечують безперервну 
подачу палива до вихідного ство
ла. Кріпильники тт. Русов і Ми
трофанов з честю виконали пе- 
редтравневе зобов'язання. Вони 
вже працюють в рахунок липня.

0. Бузинник.

Поліпшити якість брикету
ренко, Кранг, апаратниця т. Со- 
кур.

Хороших показників добиває
ться колектив цеху № 2. Вико
навши план першого кварталу 

бурильник рудника імені Рози 
Люксембург Ф. Шовкопляс, меха
нік рудника імені Дзержинського 
М. Шох та інші. Тепер власні 
легкові автомашини мають вже 
понад 550 гірників, а мотоцик
ли — тисяча чоловік.

вітчизняного флоту, показує об
раз чудового російського флото
водця адмірала Ф. Ф. Ушакова. 
Найближчими днями новий фільм 
виходить на екрани кінотеатрів 
країни.

теті імені Т. Г. Шевченка, па 
підприємствах міста, ознайоми
лись з історичними пам’ятни
ками.

Делегація китайських учених 
виїхала в Москву.

(РАТАУ).

Перевиконують норми
Достойними виробничими по

дарунками готується зустріти 
першотравневе свято колектив 
Семенівського кар’єро управління.

Підвищують темпи трудівники 
Звенигородської дільниці. Стаха- 
новською працею тут відзначаю
ться буто.іоми Іван Стрибке, Ми
хайло Бахмацький, Григорій Тре
тяк. Щодня вони набагато пере
виконують завдання. По півтори 
норми виробляють машиніст ком
пресора Петро Тютюнник, ван
тажниця Марія Драгонець і інші 
учасники передтравневого зма
гання. І. Отарашвілі,

начальник дільниці.

на 111 процентів, брикетники і 
в квітні працюють на високому 
рівні.

А. Волнов,
сушильник.
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ЗРОСТАЄ ВИРОБНИЧА 
АКТИВНІСТЬ МОЛОДІ

На кожному підприємстві бу
рову гільної промисловості міста 
можна зустріти десятки юнаків і 
дівчат з комсомольськими значка
ми на грудях. Це — молоді робіт
ники, активні борці за достроко
ве виконання п'ятої сталінської 
п'ятирічки.

В дні передтравневого соціа
лістичного змагання комсомольці 
Олександрії не тільки помножу
ють свої зусилля в праці, а й мо- 
білізовують на це неспілкову 
молодь.

Комітети комсомольських орга
нізацій шахти № 2-3, теплоелек
тростанції та інші стали глибше 
займатися питаннями керівниц
тва соціалістичним змаганням, 
більше цікавитись трудовим жит
тям молоді, виховувати її в дусі 
радянського патріотизму, непри
миримості до недоліків. На ком
сомольських зборах частіше об
говорюються підсумки соціаліс
тичного змагання, стимулюються 
передовики виробництва.

На шахті і теплоелектростан
ції з ініціативи комітетів ЛКСМУ 
поширюється досвід кращих ста- 
хановців наваловідбійників Ва
силя Червоного, прохідника Лу
ки Петрова, відкатниці Марії 
Бобошко та інших. П’ять пе
редовиків виробництва комсо
мольська організація шахти пред
ставила до нагородження Почес
ними грамотами обласного і Цен
трального Комітетів ЛКСМУ

В боротьбі за виконання взя
тих зобов’язань високі зразки 
праці показують комсомольці ру- 
доремонтного заводу. По дві—дві 
з половиною норми на виконанні 
складних завдань дають пре
сувальник Володимир Васильєв і 
фрезерувальник Микола ІІри- 
ходько. Таких успіхів вони доби
ваються шляхом впровадження у

Лекції про ленінсько-сталінську національну політику
Трудящі столиці Радянської 

України проявляють глибо
кий інтерес до життя країн на
родної демократії. Десятки тисяч 
киян прослухали лекції: «Братнє 
співробітництво вільних народів 
у боротьбі за мир», «Успіхи но
вих «Ударних бригад» країн на
родної демократії в боротьбі за

Бесіди про Статут КПРС

Розвивати самокритику і критику знизу
В тісному єднанні партії, уря

ду і радянського народу, друж
ною братерською сім’єю всіх на
родів Радянського Союзу йде на
ше соціалістичне суспільство по 
шляху будівництва комунізму. У 
нас кожна свідома людина розу
міє, що дальше поліпшення жит
тя трудящих залежить від успі
хів господарського і культурного 
будівництва, від посилення мо
гутності Радянської держави. То
му радянські люди кровно заін
тересовані в поліпшенні нашої 
мирної творчої роботи.

Головним методом, за допомо
гою якого ми викриваємо і пере
борюємо наші помилки, недоліки 
і хвороби в справі дальшого роз
витку і зміцнення Радянської 
держави, є самокритика і особли
во критика знизу.

Критика і самокритика — яс
краве свідчення справжнього де
мократизму радянського ладу, 
велика рушійна сила розвитку 

виробництво своїх раціоналіза
торських пропозицій. Так, т При
ходнім зробив пристосування, яке 
дозволило наполовину скоротити 
час на виготовленні спеціальних 
гайок.

В будівельному управлінні Ди- 
митрівського тресту добре працює 
бригада мулярів комсомолки тов. 
Коняхіної. Ллє в березні ця 
бригада виконала місячне завдан
ня на 116 процентів при зобо
в’язанні 130.

Чому мулярі не дотримали сво
го слова? Таке питання 7 квіт
ня було поставлене на засіданні 
комітету ЛКСМУ. Після звіту 
бригадира Коняхіної з’ясувалось, 
що бригаді не були створені не
обхідні умови для роботи, що в 
ній послабла трудова дис
ципліна. Комітет комсомолу не 
лише вказав на недоліки, але й 
допоміг їх виправити. Тепер 
бригада перевиконує взяті зобо
в'язання.

Будучи авангардом серед моло
ді, комсомольці будівельного уп
равління систематично займаю
ться в політгуртках, вивчають 
матеріали XIX з’їзду партії і ге
ніальну працю її. В. Сталіна 
«Економічні проблеми соціалізму 
в СРСР». Вони є організаторами 
веселого, культурного відпочин
ку молоді.

З метою підведення підсумків 
передтравневого соціалістичного 
змагання міськком ЛКСМУ разом 
з райкомом вугільників 26 квітня 
проведе нараду молодих стаха- 
новців. Вона повинна послужити 
дальшому піднесенню виробничої 
і політичної активності комсо
мольців і молоді.

І. Жванио,
зав. оргінструкторським від
ділом міськкому ЛКСМУ.

перемогу соціалізму» та інші. За 
останній час лекції на ці теми 
були прочитані робітникам і ін
женерно - технічним працівникам 
заводів «Більшовик», «Червоний 
екскаватор», мотоциклетного, ви
мірювальної апаратури.

(РАТАУ).

радянського суспільства. Само
критика, учить великий Сталін, 
потрібна нам, як повітря, як во
да. Без самокритики наша партія 
не могла б рухатися вперед, во
на не могла б викривати наші бо
лячки, не могла б ліквідувати 
наші недоліки.

«Нехай партія, — говорив то
вариш Сталін, — нехай більшо
вики, нехай усі чесні робітники 
і трудящі елементи нашої країни 
викривають недоліки нашої робо
ти, недоліки нашого будівництва, 
нехай намічають шляхи ліквіда
ції наших недоліків для того, 
щоб у нашій роботі і в нашому 
будівництві не було застійності 
болота, гниття, для того, щоб 
уся паша робота, все наше будів
ництво поліпшувалося день у 
день і йшло від успіхів до успі
хів». (Тв., т. 11, стор. ЗО).

Критика — перевірений засіб 
зміцнення зв’язку керівників з 
масами, які критикують керівни

Формальне ставлення 
до важливої справи

Гурток по вивченню історії 
партії підвищеного типу другого 
року навчання, яким керує тов. 
Плеханов, вважають кращим на 
Олександрійській електростан
ції. Але насправді це не так. 
Заняття відвідують не всі слуха
чі. При роз’ясненні теми пропа
гандист не користується допоміж
ною літературою, зовсім не ви
користовує наочні посібники. Він 
по добивається, щоб слухачі вели 
конспекти. Більшість з них по
гано засвоюють матеріал.

Ось приклад. 6 квітня з 11 
слухачів на семінарські заняття 
з'явилось 5. Коли поцікавились 
конспектами, то виявилось, що їх 
склали лише тт. Семенченко і 
Ларионенко. Але й ці конспекти 
були неповними, плутаними.

Скупо, нецікаво відповідали 
слухачі на запитання пропаган
диста. Так, т. Ларионенко, який 
взявся роз'яснювати історичну 
обстановку, в якій були написані 
праці товариша 11. Р>. Сталіна 
«Про основи ленінізму» і «До 
питань ленінізму», по суті нічо
го не сказав. Він говорив взагалі 
і ні про що конкретно. Відчува
лось, що до занять т. Ларионенко 
готувався похапцем, абияк.

Па всі останні запитання дове
лось відповідати т. Семенченку. 
Але й він допустив неточності 
при висловленні думок. Харак
теризуючи зокрема історичні ко
ріння ленінізму, т. Семенченко 
дав неповне визначення ленініз
му, не сказавши, що ленінізм є 
теорія і тактика пролетарської 
революції взагалі.

Пропагандист т. Плеханов не 
поправив т. Семенченка, не до
поміг йому глибше засвоїти це 
питання.

Погане, відвідування гуртка 
слухачами, низька активність їх 
на заняттях пояснюється тим, 
що партійне бюро (секретар тов. 
Бережний) ще не цікавиться по- 
справжньому політичною освітою 
комуністів, поверхово займається 
цією важливою справою.

С. Міркотан.

ків за помилки, щоб вони не за
знавалися і не віддалялися від 
мас. Керівники зобов’язані уваж
но вислухувати всяку критику, 
що йде знизу, і враховувати її 
здорове зерно. В критиці знизу 
знаходить своє вираження твор
ча ініціатива і самодіяльність 
мільйонів трудящих, їх піклуван
ня про дальше процвітання на
шої соціалістичної Батьківщини.

Неоціненним є значення преси 
в розгортанні критики. Крити
ка в пресі повинна бути серйоз
ною і глибокою, а не ковзати по 
поверхні.

Здійснення лозунга самокрити
ки підносить пильність трудя
щих, загострює їх увагу до на
ших недоліків, полегшує виправ
лення цих недоліків, а також 
підносить політичну культур
ність народу, розвиває в ньому 
почуття господаря країни, полег
шує навчання народу справи уп
равління країною.

Каховський гідровузол. З кожним днем росте і впорядковується 
Нова Каховка. В місті збудовано понад 5Ш житлових будинків і куль- 
турнаробутових будівель. В просторих квартирах з усіма вигодами 
проживають робітники великої будови на Дніпрі.

На знімку: ввечері в сім'ї стахановця-лицюва.тьника Порфирія 
Мусійовича Дегтяра. Справа наліво — Порфнрій Мусійович ДЕГТЯР 
з сином Анатолієм, учнем 2-го класу, дружина Ніна Гарасимівна і 
дочка Раїса, учениця 8-го класу.

Фото 10. Ліхути. (Прескліше РАТАУ).
----------------------------------о о-----------------------------------

Країна — великим будовам
Велике трудове піднесення па

нує на заводах країни, що вико
нують замовлення великих будов 
комунізму.

Колектив Московського заводу 
імені Володимира Ілліча на 10 
днів раніше строку виготовив 
електродвигуни для будівництва 
Сталінградеької гідроелектро
станції. Останню партію продук
ції в рахунок річного замовлення 
відправив будівництву Південно
українського і Північно-Кримсь
кого каналів Київський завод 
«Укркабель».

Єреванський електромашино
будівний завод в рахунок замов
лень другого і третього кварта

Зрошення земель в зоні Волго-Донського каналу
КАЛАЧ ПА ДОНУ (Сталінград- 

ська область). (ТАРС). На пів
денному заході від Варварові ького 
водоймища провадиться проклад
ка першого зрошувального кана
лу, який живитиметься з Волго- 
Донського судноплавного каналу 
імені В. І. Леніна. Вдень і 
вночі десять екскаваторів про
кладають шлях воді у посушли
вий степ.

Колгоспи «Красньїй партизан», 
і імені Миру, Калачевського ра
йону, через землі яких проходить 
канал, готуються до прийому во
ди. Ними підготовлено близько

Велику увагу розгортанню кри
тики і самокритики приділив XIX 
з’їзд КПРС. Партія знову закли
кає всіх трудящих під керівниц
твом партійних організацій рі
шуче боротися проти косності, ру
тини, проти некритичного став
лення до недоліків, проти парад
ного благополуччя і самовдово
лення, які породжують настрої 
безтурботності, ротозійство, при
тупляють пильність. Партія в 
зв'язку з цим вимагає посилити 
самокритику і особливо критику 
знизу, коли маси контролюють, 
перевіряють керівників не по їх 
словах, а по ділах.

Рішення XIX з’їзду Комуніс
тичної партії Радянського Союзу 
зобов'язують всіх керівників, 
особливо партійних працівників, 
створювати такі умови, щоб всі 
чесні радянські люди могли смі
ливо і безбоязно виступати з кри
тикою недоліків у роботі.

Партія вимагає від комуністів 
показувати приклад усім трудя
щим у розгортанні сміливої, від
критої, чесної критики і самокри
тики. Статут КПРС ставить в 
обов’язок кожному комуністові 

лів відвантажив «Сталінградгід- 
робуду , будівництву Північно- 
Кримського і Південно-Українсь
кого каналів чергову партію пе
ресувних електростанцій, тран
сформаторів і генераторів.

Понад двадцять заводів і фаб
рик Одеси поставляють свою 
продукцію великим будовам ко
мунізму. Колектив Одеського 
сталедротяпо - канатного заводу 
достроково підправив будівництву 
Сталінградеької І’ЕС сталеві ка
нати їли підвісної дороги черіЧ^’ 
Волгу, а будівникам Південно
українського і Північно-Кримсь
кого каналів — 10.000 метрів 
сталевого тросу.

60 поливальників, які освоїли 
агротехніку зрошуваного земле
робства і правила поливу за но
вою системою.

Всього в цьому році тут буде 
зрошено близько тисячі гектару 
земель. Вода подаватиметься на 
поля насосною станцією з Вар- 
варовського водоймища.

Влітку зрошувані ділянки 
з’являться на полях майже всіх 
колгоспів і радгоспів, що приля
гають до зони Волго - Донського 
судноплавного каналу та його во
доймищ.

(РАТАУ).

«розвивати самокритику і кри
тику знизу, виявляти хиби в ро
боті і добиватися їх усунення, 
боротися проти парадного благо
получчя і захоплення успіхами 
в роботі». Статут КІІРС суворо 
застерігає комуністів від спроб 
затиску критики. «Той, хто глу
шить критику, — говориться в 
Статуті, — підмінює її парад
ністю і вихвалянням, не може 
перебувати в рядах партії».

Завдання, поставлені п’ятим 
п'ятирічним планом, пред’явля
ють великі вимоги до партійних, 
радянських, господарських, проф
спілкових, комсомольських орга
нізацій і зобов’язують їх мобілі
зувати широкі маси трудящих на 
виконання і перевиконання ново
го п’ятирічного плану, розгорта
ти широку критику хиб в роботі 
наших організацій з метою як
найшвидшої ліквідації цих хиб.

Широка і глибока критика і 
самокритика, спрямована на даль
ше зміцнення і розвиток Ра
дянської держави, прискорить 
рух радянського народу вперед 
по шляху до комунізму.

В. Нужний.
і
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Коли не борються 
за високу якість продукції

На площі, яка не перевищує 
5 квадратних метрів, стоїть ша
фа, стіл, стілець. Біля входу — 
безпорядочно лежать деталі. Па 
них крейдою напис —«брак».

За останні дні контролери ме
ханічного цеху рудоремонтного 
заводу забракували пакети для 
грохотів, штирі, гайки, фланець 
двохвинтельного управління то
що. Таких деталей налічує
ться 25.

— Буває й більше, — пояснив 
контрольний майстер т. Василь
єв. — У нас десятки актів на 
брак.

В підтвердження своїх слів він 
дістає з шафи стопу акуратно 
скріплених папірців.

— Погані діла, — додав дру
гий контрольний майстер, який 
стояв поруч.—Та як вони будуть 
добрі, коли з браком не борються.

І справді, в кладовій відділу 
технічного контролю немає ізо
лятора, куди б можна складати 
браковані деталі. Яка гаран
тія, що вони не потраплять на 
збирання вузлів?

Якщо підрахувати збитки від 
браку згідно актів, то виходить, 
що в січні і лютому вони станов
лять 4 тисячі карбованців В 
дійсності ж. збитки набагато біль
ші. Особливо це дається взнаки 
в ливарному цеху. Тут тільки 
в цк'т.ні від плавок брак 
обійьЛвея в 35 тисяч карбо
ванців. Це сталося через відсут
ність контролю і порушення тех
нологічного процесу. Колишній 
начальник цеху т. Коган і май
стер т. ІІІаблов всілякими шля
хами приховували великий про
цент браку.

Ллє повернемось до механічно
го цеху і виявимо, чому деяка 
частина продукції випускається 
низької якості.

...Залишивши свій верстат, 
йде цеху довбальник Віктор 
Волков.

Тільки що він був в інстру
ментальній кладовій і зараз під
ходить то до одного, то до другого 
робітника. Йому потрібна напай
ка на різець, її ні в кого немає.

15 квітня токар Микола Дро- 
бот одержав наряд виготовити 
вкладиш. Але завдання він не 
виконав: чотирьохкулачний пат
рон зіпсований, а іншого не дали.

— Погано, дуже погано у нас 
з заточним інструментом. Прямо 
біда, — заявляє токар Іван За- 
харченко. — Чудову ініціативу 
виявив токар середньоволзького 
верстатобудівного заводу Василь 
Колесов. Нам би наслідувати йо
го приклад. Та хіба ми можемо 
давати великі швидкості різання 
металу, коли нас не забезпечу
ють різцями?

В цеху ніхто не дбає про за- 
точний інструмент. Абразивні 
круги дуже великі. Довести різ
ці до потрібної гостроти не мож
на, і вони кришаться, передчасно 
виходять з ладу.

Стахановці заводу вже два ро
ки говорять про необхідність від
ремонтувати патрони, організува
ти централізовану затонку рі
зального інструменту, створити

Відвантажують вугілля низької якості
Трудівники теплової електро

станції прагнуть працювати еко
номно, добиватись високих ви
робничих показників. Однак гір
ники Байдаківського вуглероз
різу погано дбають про якість 
вугілля, яке вони нам від

потрібний запас абразивних кру
гів. Та й досі нічого не зроблено.

Звичайно, для затички інстру
менту твердого сплаву на спеці
альному наждаку треба 15 хви
лин. Верстатник витрачає півто
ри — дві години. Так повторює
ться з дня на день.

На підприємстві є великі внут
рішні резерви збільшення випус
ку і поліпшення якості продук
ції. Ці резерви не тільки в пов
ному використанні обладнання, 
але й в застосуванні та поши
ренні передових методів і прийо
мів праці. На жаль, керівники 
заводу не бачать ці резерви.

Розточник Василь Андрсєв — 
один з кращих новаторів. В ми
нулому році він впровадив кіль
ка цінних раціоналізаторських 
пропозицій. Тільки одне його но
вовведення по проточці шийок 
сушильних барабанів дало еко
номії десятки тисяч карбованців.

Перед колективом виникло 
складне завдання розточити па
рові машини. Василь Андреєв за
пропонував дирекції оригіналь
ний спосіб вирішення цього пи
тання.

— Ні, ми доручимо цю справу 
техвідділу, т. Лосиці, — сказав 
т. Гурза.

Минуло шість місяців, але 
крім витрати великої кількості 
металу для виготовлення спеці
альної рами— стенду тц робочої 
сили, нічого не вийшло.

Тільки недавно т. Андреєву 
запропонували здійснити свій 
задум. Протягом 10 днів складне 
технічне питання було успішно 
вирішене.

Здавалося б, що виконуючий 
обов’язки директора заводу голов
ний інженер т. Гурза підтримає 
його ініціативу. Нічого подібного 
не сталося. Навіть бюро раціона
лізації та винахідництва не до
помогло т. Андреєву оформити 
свої раціоналізаторські пропози
ції.

Ми спитали інженера техніч
ного відділу т. Лосицю, чому так 
зневажливо поставились до тов 
Андреєва.

— Бачите, його пропозиції 
здійснювались в робочому поряд
ку. їх ми не вважаємо раціона
лізаторськими, — сказав він.

Дивно, але факт.
На заводі не працюють з но

ваторами, не спираються на їх 
досвід. Тому за весь 1952 рік тут 
надійшло лише 11 раціоналіза
торських пропозицій. Однак тов. 
Лосицю це задовольняє. Він на
віть пояснює:

— Якби завод виготовляв се
рійну продукцію, тоді б у нас 
було багато раціоналізаторів. — 
Ми ж ремонтники...

Рудоремонтний завод допускає 
чималі збитки і втрати, збільшує 
собівартість продукції, працює 
неритмічно. Колектив повинен 
усунути недоліки в своїй діяль
ності. Для цього треба, насампе
ред, піднести культуру вироб
ництва, сміливо впроваджувати 
кращий досвід і передові методи 
роботи стахановців.

А. Рейман.

вантажують. В результаті енер
гетики часто вимушені ко
ристуватись таким видом дорого- 
коштовного палива, як мазут. Це 
призводить до збільшення собі
вартості виробітку електроенергії.

0. Петрушевський.

Комплексно вести всі польові роботи, 
готуватись до збирання і приймання хліба
Порушують агротехніку

Запитайте у голови правління 
артілі імені Карла Маркса т Тка- 
ченка про якість сівби і він, не 
задумуючись, скаже:

— Бідкатись нема чого. У нас 
є аж два агрономи — колгоспний 
і дільничний. Вони не прогав
лять: в степу завжди.

Проте, обійшовши весь степ, 
не зустрінеш агрономів, хоч вони 
тут конче потрібні. В артілі до
пускають порушення правил аг
ротехніки.

...У рільничій бригаді т. Го- 
ловченка, наприклад, готували 
площу під посів цукрових буря
ків. Замість культивації грунту 
лапчатим культиватором прове
ли цю роботу пружинним, який 
не забезпечив потрібного обробіт
ку землі.

Не дивлячись на те, що грунт 
був підготовлений погано, тут 
розпочали сівбу. Як наслідок, 
частина насіння не зароблялась 
--------------------------- со

Молдавська РСР. Колгосп імені Котовського, Дубосарського ра
йону, закінчив сівбу ярих культур і провадить оранку ранніх 
парів.

На знімку: водій агрегату тракторист Ново - Комісарівської 
МТС С. II. Моркотило підіймає пари в колгоспі.

Фото II. Лисенка. Просиліте ТАРС.

Непорядки на Олександрійському елеваторі
Кілька років тому Олексан

дрійський елеватор вважався пе
редовим підприємством, але ос
таннім часом значно знизив тем
пи робіт. Збереження і відван
таження хліба тут проходить ду
же погано. З місяця в місяць зри
ваються планові завдання по 
очистці, сушінню, обеззаражу
ванню зерна, допускаються знач
ні простої вагонів під вантажен
ням.

Що призвело до того, що здо
ровий, працездатний колектив 
елеватора став не справлятись з 
поставленими завданнями ?

Причини криються, насампе
ред, в поганій організації праці, 
відсутності щоденної наполегли
вої масово - політичної та вихов
ної роботи серед колективу.

Технічна оснащеність елева
тора новими високопродуктивни
ми механізмами дозволяє забез
печити відмінне збереження і 
планове відвантаження хліба. 
Адже є досить транспортерів, са
моподавачів, зернопультів, зер
носушарок тощо. Та біда в тому, 
що використовуються вони неза
довільно. Рідко буває, коли всі 
механізми працюють. Частіше 
вони простоюють з технічних та 
інших неполадок. Змушені прос
тоювати і бригади. Це призводить 

в грунт і залишалась на по
верхні.

Крім того, насіння висівалося 
сухе, не замочене. В рядки вно
сились одні фосфорні добрива, 
хоч неподалеку під критим наві
сом лежить достатня кількість 
калійних і азотних добрив.

Важливою умовою одержання 
дружних сходів цукрових буряків 
є комплексне проведення всіх 
робіт, зв’язаних з сівбою. Роз
рив між культивацією, сівбою і 
коткуванням згубно впливає на 
врожай. Та цього тут не дотри
муються. Понад 25 гектарів по
сіяної площі були закотковані ли
ше через два дні.

Ці факти свідчать про те, що 
в колгоспі не відчувається агро
номічного контролю за сівбою, а 
керівники артілі не цікавляться, 
як виконуються агротехнічні за
ходи.

В. Смоляр.
О а__________________________

ДФ невиконання ними змінних 
завдань.

Директор елеватора т. Лар- 
ченко та технічний керівник тов. 
Єгудіс не вживають заходів до 
ліквідації простоїв механізмів, 
не використовують наявних ре
зервів, миряться з фактами без
відповідального ставлення окре
мих технічних працівників до 
дорученої справи, не створюють 
умов для зростання продуктив
ності і поліпшення умов праці.

Партійна і профспілкова орга
нізації (секретар т. Саталкін і 
голова місцевкому т. Олексієві 
не цікавляться виробництвом і 
не спрямовують зусилля колек
тиву на успішне вирішення ви
робничих завдань. Профспілкові 
збори тут бувають дуже рідко, до 
того ж їх не готують. А тому й 
активність робітників елеватора 
на них низька. Прийняті на проф
спілкових зборах рішення, як 
правило, не перевіряються, цін
ні пропозиції залишаються не
здійсненими.

В минулому році під час хлі
бозаготівель затримувалося роз
вантаження машин через погані 
під’їзди до складів. В багнюці 
багато машин буксувало, на еле
ваторі не було обладнано жод
ного майданчика, де б можна

В дружбі з 
агробіологічною 

наукою
Успішно ведуть сівбу цукро

вих буряків колгоспники артілі 
«Шлях до комунізму». Впни засто
совують передові агротехнічні 
заходи і досягнення радянської 
агробіологічної науки.

На плантації закладено дослі
ди. Третя частина площі засіяна 
насінням, замоченим однопроцент
ним розчином питтєвої соди, яка 
сприяє росту молодих рослин і 
одержанню дружних сходів, а та
кож виробляє стійкість проти 
захворювань і пошкоджень шкід
никами.

Половина площі, що залиши
лася, посіяна насінням, замоче
ним у звичайній воді, а решта— 
сухим насінням.

Агрономи будуть весь час слід
кувати за розвитком цукрових 
буряків на всіх ділянках, щоб 
у майбутньому виробити найкра
щі агротехнічні заходи вирощу
вання цієї цінної технічної куль
тури в умовах колгоспу.

К. Верюгіна.

Піднімають пари, 
садять кукурудзу

Колгоспники артілі імені Ма- 
ленкова у тісній взаємодії з ме
ханізаторами тракторної бригади 
т. Рябошапки успішно провели 
сівбу ранніх зернових і техніч
них культур. Виконано також 
план підняття веснооранки.

Зараз хлібороби і механізатори 
розгорнули посадку кукурудзи і 
оранку ранніх парів.

просушити вологе зерно. І досі 
тут не подбали про приведення 
подвір’я в належний стан.

Не можна сказати, що на еле
ваторі немає хороших, вартих 
уваги прикладів самовідданої пра
ці людей. Бригади тт. Яков- 
левої і Гетьман, наприклад, що
дня виконують завдання на 150 
—200 процентів. Але на загаль
ному фоні їх майже не помітно. 
Досвід передовиків не поширює
ться.

Лекції і доповіді тут не чи
таються. Червоний куток хоч і 
є, та газет і журналів в ньому 
не побачиш, відсутні і настільні 
ігри — воші перебувають у влас
ному користуванні деяких пра
цівників охорони.

Перед працівниками елеватора 
поставлені відповідальні завдан
ня: вчасно і якісно підготуватись 
до приймання хліба нового вро
жаю. На це й повинні повсякден
но спрямовувати колектив елева
тора партійна і профспілкова ор
ганізації. Починати слід з нала
годження організації праці й по
силення політично - масової ро
боти серед трудящих.

0. Бондаренко, хлібний ін
спектор.
П. Мусулега, завідуючий

■ складом.
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ПО МІСТУ і РАЙОНУ

Одна із нових вулиць в робітничому селищі Димитрове. 
Фото Г. Танського.

Портрети передовиків
На подвір’ї автотранспортної 

контори Димитрівського тресту 
влаштовано галерою з 12 кольо
рових портретів стахановців. Сю
ди занесені виробничники, які 
вийшли переможцями соціаліс
тичного змагання за минулий

Благоустроюють село
Колгоспники Бандурівської 

сільськогосподарської артілі, яка 
носить безсмертне ім’я товариша 
Ст ліна, з честю виконують йо
го заповіти по перетворенню при
роди.

Планове завдання по полеза
хисному лісорозведенню успішно 
здійснено. На виконанні цих ро
біт відзначились колгоспниці На

Підхопили цінне починання
Піонери та комсомольці Косів- 

ської середньої школи обговори
ли на своїх зборах заклик учнів 
Сазтнівської семирічної школи, 
Кіровоградського району, про на
садження дерев на державних 
шляхах.

Учні школи взяли на себе зо
бов’язання посадити і виростити 
декоративні дерева на віддалі

Трудящі Олександрії прагнуть 
зробити своє місто красивим, бла
гоустроєним.

Для цього є всі умови. З ме
тою розмноження різних порід 
дерев при середніх школах № 6, 
.№ 4, в педучилищі та агролісо
меліоративному технікумі закла
дені питомники. Крім цього, в 
Олександрії, Долинському районі 
і в інших районах нашої області 
є державні питомники, в яких 
вирощують сотні різних порід 
фруктових та декоративних де
рев. Для озеленення нашого міс
та відпущено 218 Лісам карбо
ванців.

Організації та окремі громадя
ни нашого міста, які бажають 
брати участь в озелененні вулиць 
і дворів, можуть безкоштовно 
одержати в міському комунально
му відділі дерева та квіти 72 
сортів.

Благородне прагнення впоряд
кувати своє місто проявили бага
то колективів. Учні середньої 
школи № 6, слухачі педагогічно
го училища, агролісомеліоратив
ного технікуму, працівники ар

рік. Серед пих-водій-стотисячник 
т. Верещак, тракторист т. іїо- 
ренко, електрозварник т. Ску- 
бель, мідник т. Фалюн. Кожний 
з них виконав понад дві річні 
норми.

М. Славін.

талія Денисенко, Надія Бульба, 
Любов Гордеева та інші.

Зараз хлібороби упорядкову
ють своє село. По центральній 
вулиці провадиться посадка сад
жанців тополя.

Є. Підгорний,
студент - практикант Олек 
сандрійського агролісомеліо
ративного технікуму.

двох кілометрів шляху. Одночас
но вони зобов’язались здійснюва
ти догляд колгоспної лісосмуги 
на площі 2,5 гектара.

Здійснюючи своє слово, ком
сомольці та піонери висадили 
1300 саджанців з шкільного лі- 
сопитомника на шляху та загото
вили ще 700 ямок для посадки 
дерев.

Озеленимо наше місто
тілі «Червоний тесляр» посадили 
кілька тисяч декоративних та 
фруктових дерев, чагарників.

Любовно прикрашають свої по
двір’я сотні жителів міста. Грома
дянин т. Ткач, який проживає но 
вулиці 20-річчя Жовтня, тримає 
свій двір в культурному вигляді, 
висадив кілька десятків фрукто
вих дерев. Мешканці будинку 
№ 26 по Жовтневій вулиці тт. 
Бузаньов та Ярошевська біля 
свого будинку дбайливо вирівня
ли тротуар і посадили кілька 
рядів декоративних дерев та ча
гарників.

Однак слід відзначити, що де
які організації безвідповідально 
ставляться до цієї важливої спра
ви. Колективу артілі «Червона 
вишивальниця» доручено догля
дати за сквером на майдані Рево
люції. Але голова правління ар
тілі т. Мартипцева не вживає ні
яких заходів щодо підсадження 
чагарників та поповнення скверу 
деревами. Колективи середніх 
шкіл № 2 та .№ 1 досі не прис
тупили до висадження дерев і 
створення квітників.

Звідусіль
З м. Електросталі на трасі ви

соковольтної лінії електропере
дачі Куйбишев — Москва від
правлено 4 комплекти анкерно- 
кутових щогл. їх виготував ко
лектив управління «Сталькон- 
струкція». Висота кожної з них 
— 27 метрів, а вага досягає 16 
тонн.

*
♦ ♦

Колектив заводу «Рязсель- 
мапі» достроково освоїв і відпра
вив картоплярським колгоспам 
країни першу партію чотириряд
них машин для квадратно - гніз
дового садіння картоплі.

« ♦
В Новгороді збудований меха

нізований завод для виготовлен
ня комбінованих кормів. Ного це
хи оснащені найновішим устат
куванням. Такий же завод збудо
ваний в місті Боровичі.

•В

На Україні розгорнулося бу
дівництво близько ста ставів і 
водойм. У широких масштабах 
провадиться також спорудження 
артезіанських колодязів. В ни
нішньому році площа водного 
дзеркала ставів і кількість арте
зіанських свердловин збільшиться 
на 25 процентів.

*

В Жигульовську (Куйбпшевсь- 
ка область) зданий в експлуата
цію великий камене - щебеневий 
завод продуктивністю до 800.000 
кубометрів каменю і щебеню за 
рік. Сировинною базою підприєм
ства служитимуть мільйони тонн 
каменю, що знаходяться в надрах 
гори Могутової, Яблонового яру, 
знаменитого Царевого кургану.

•Д"♦ $
В південних і південно-східних 

областях Казахстану підняті пер
ші десять тисяч гектарів ранніх 
квітневих парів. У нинішньому 
році в колгоспах республіки буде 
піднято майже півтора мільйона 
гектарів парів.

*
♦ *

.V південних районах України 
розгорнулася підготовка земель 
до поливу. Площа зрошувальних 
земель у республіці розширяється 
на 14 тисяч гектарів.

(РАТАУ).

.V неприг.іядному стані пере
буває подвір'я, міського фінансо
вого відділу, хоч тут є всі мож
ливості розбити красиві клумби, 
квітники, доріжки. Щоб забезпе
чити добрий розвиток дерев, слід 
висаджувати дерева віком від 5 
до 6 років. Ямки треба заготов
ляти шириною в 1 метр і глиби
ною 70 сантиметрів.

Кліматичні умови нинішньої 
весни дозволяють займатись де
ревонасадженням, і зараз ці кіль
ка днів потрібно використати для 
висадки дерев біля будинків. По
саджені дерева потрібно підживи
ти мінеральними добривами або 
перегноєм. Треба завершити робо
ти по розбивці квітників та под
бати про систематичне поливан- 
пя квітів.

Справа не лише в тому, щоб 
висадити дерева та квіти. Не 
менш важливо організувати охо
рону деревонасаджень. За цю 
справу повинні взятись комсо
мольські та піонерські організа
ції, вся громадськість міста.

Т. Меткий,
садівник міськкомунгоспу.

Міжнародний огляд
Страйковий рух 

в країнах капіталу
Борючись за свої права, робіт

ничий клас в країнах капіталу 
широко вдається до страйкової 
боротьби. Відмінними рисами 
страйкового руху тепер є тісний 
зв’язок економічних і політичних 
вимог страйкарів, а також зрос
ла єдність трудящих.

Прикладом великого політич
ного страйку може бути загаль
ний 24-годинний страйк в Італії 
ЗО березня проти антидемокра
тичної виборчої «реформи». Іта
лійські трудящі проявили винят
кову згуртованість. В країні 
страйкувало 90 процентів всіх 
робітників і службовців. Не пра
цював міський транспорт, на 15 
хвилин був припинений рух на 
залізницях.

Не менш яскравим прикладом 
є широкий страйковий рух у 
Франції на захист арештованих 
профспілкових керівників та ін
ших прогресивних діячів.

В Японії у страйках протесту, 
що почалися в 1952 році проти 
реакційного антиробітничого за
конодавства, взяли участь 15 
мільйонів чоловік.

Політика підготовки війни, 
проваджена урядами капіталіс
тичних країн, супроводиться по
силенням експлуатації і зубожін
ням трудящих. Добиваючись під
вищення заробітної плати, про
тестуючи проти потогонної сис
теми, в капіталістичних країнах 
страйкують мільйони трудящих. 
Щодня газети повідомляють про 
нові факти страйкового руху. .V 
Сполучених Штатах за останні 
місяці було проведено кілька ве
ликих страйків під лозунгами 
підвищення заробітної плати і 
поліпшення умов праці. Незва
жаючи на. зрадницьку діяльність 
керівників реакційних профспі
лок, робітники добилися в ряді 
випадків задоволення своїх вимог.

В Бразілії — найбільшій кра
їні Латинської Америки — страй
кує понад 300 тисяч робітників і 
службовців, протестуючи проти 
злиденної заробітної плати

Робітничий клас— керівна си
ла в боротьбі народів за мир, за 
національну незалежність. Зрос
ла організованість робітничого 
руху в усьому світі, рішимість 
трудящих відстоювати демокра
тичні права і свободи перешкод
жають здійсненню реакційних 
планів імперіалістичної буржу
азії.

На вільній землі
На безкраїх полях країн народ

ної демократії трудове селянство, 
яке стало господарем землі, про
вадить весняні польові роботи. 
Якщо порівняти весняну сівбу 
нинішнього року хоч би з торіш
ньою сівбою, ми побачимо немало 

ПОВІДОМЛЕННЯ
24 квітня ц. р. о 7 годині вечора в читальному залі Олексан

дрійської міської бібліотеки відбудеться вечір запитань та відпо
відей по темі «Статут КПРС — основний закон партійного 
життя».

Відповіді дає завідуючий відділом пропаганди і агітації міськ
кому КІ1 України т. Суховий І. М.

Кіровоградський обласний суд розглядатиме справу громадянки 
Рибак Марії Іванівни, що проживає в селищі Октябрському міста 
Олександрії, про розторгнення шлюбу з громадянином Рибак Григорієм 
Харитоновичем, який проживає в селі Заярськ, Ускутського району, 
Іркутської області.

нових фактів, які свідчать про 
піднесення сільського господар
ства країн народної демократії.

В народному Китаї польові ро
боти характеризуються ниніш
ньої весни тим, що земельна ре- 

1 форма практично проведена на 
всій території величезної країни.

Значно розширилась допомога, 
яку селяни одержують від дер
жави у вигляді грошових пози
чок, сільськогосподарських зна
рядь і селекційного насіння. 
Так, у Південно - Західному Ки
таї в цьому році видано сільсь
когосподарських позичок в 3,5 
раза більше, ніж у минулому ро
ці, а тібетському селянству ви
дано в 15 раз більше позичок.

У сільське господарство Ки
таю успішно впроваджуються но
ві, передові методи. Величезну 
роль у цьому відношенні відігра
ють державні сільські господар
ства і агротехнічні станції. По
над тисячу спеціалістів сільсько
го господарства закінчили відкри
ті недавно в Пекіні мічурінські 
курси. Іригаційне будівництво, 
яке має величезне значення в 
умовах Китаю, в цьому році знач
но перевершило своїм розмахом 
будівництво минулих років.

Завершуються весняні польові 
роботи в більшості європейських 
країн народної демократії. Сіль
ськогосподарські кооперативи з 
честю провели весняну сів
бу, показавши свою життєздат
ність і перевагу колективншміе- 
тодів ведення сільського ’Ткшо- 
дарства. Сівба на полях Польщі, 
Румунії, Угорщини, Болгарії, 
Чехословаччини відзначається 
високим рівнем механізації сіль
ськогосподарських робіт, широ
ким застосуванням передового 
досвіду радянського сільського 
господарства.

В Угорщині удобрювана площа, 
порівняно з минулим роком 
збільшилася в два рази. З 261 
МТС, що працювали на угорських 
полях, більше половини ДОІЦ'ОКО- 
во завершили весняні польові ро
боти. Передові трактористи пе
рейшли на годинний графік ро
боти.

На полях колективних сільсь
ких господарств Румунії тепер 
працює на 1100 тракторів біль
ше, ніж у 1952 році. До 10 квіт
ня МТС зорали і засіяли в 4 рази 
більше площі, ніж за той же пе
ріод минулого року. Загальний 
обсяг робіт румунських МТС у 
цьому році порівняно з минулим 
роком збільшився майже в два 
рази. В усіх країнах народної 
демократії провадяться великі 
іригаційні роботи і полезахисні 
лісонасадження.

Успішно проведена сівба на 
полях країн народної демократії 
обіцяє в цьому році високий 
врожай.

С. Іванов.

Редактор Г. ЛОЗОВИЙ.
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Ми повинні всемірно зміцнювати вічну, 
нерушиму братерсьну дружбу Радянсько
го Союзу з велиним китайським народом, 
з трудящими всіх нраїн народної демо
кратії.

і 4

Г. ТИ. Маленков.

Своєчасно підняти ранні пари
На колгоспних полях району 

йде наполеглива боротьба за ви
сокий урожай всіх сільськогос
подарських культур, за успішне 
вирішення завдань, поставлених 
перед працівниками соціалістич
ного землеробства XIX з'їздом 
Комуністичної партії Радянсько
го Союзу.

Багато рільничих і тракторних 
бригад, колгоспів у стислі стро
ки, на високому рівні агротехні
ки завершили сівбу ранніх зер
нових культур, соняшників, льо
ну, цукрових буряків, виконали 
завдання по полезахисному лісо
насадженню і тепер завершують 
сівбу кукурудзи та інших пізніх 
культур, готуються до обробітку 
посівів і боротьби з сільськогос
подарськими шкідниками.

Особлива увага цього року 
звернута на колгоспи, іцо раніше 
вставали. Це мав свій вплив 
на хід весняно - польових робіт. 
Артілі «Перше травня», імені 
Маленкова та деякі інші, які рік- 
два тому вважались відсталими, 
зараз успішно завершили сівбу 
ранніх зернових та інших куль
тур, а також успішно розгорта
ють сівбу пізніх.

.V цьому велика заслуга меха
нізаторів тракторних бригад тов. 
Яценка (артіль «Перше травня») 
і т. Рябошапки (колгосп імені 
Маленкова). .Уміло використову
ючи потужну техніку, вони в тіс- 
н(^співдружності з колгоспника
ми добиваються чіткого виконан
ня договірних зобов’язань.

Одночасно з боротьбою за ви
сокий урожай нинішнього року 
хлібороби і механізатори ство
рюють міцну базу урожаєві май
бутнього року. Відомо, що чорні 
і ранні квітневі пари забезпечу
ють сталі високі врожаї сільсь
когосподарських культур за будь- 
яких кліматичних умов. Вони 
сприяють знищенню насіння 
бур’янів, створюють достаток во
логи і необхідних поживних ре
човин в грунті. Чим раніше зо
раний ранній пар, тич вищип 
урожай. У порівнянні з пізніми 
парами він підвищується при
близно у півтора раза.

Розуміючи це, багато колгоспів 
одночасно з сівбою ранніх роз
горнули оранку квітневих парів. 
В артілі імені Сталіна, Вандурів- 
еької сільради, імені XIX з'їзду

Пленум Центрального Комітету ЛКСМ України
.V Києві відбувся черговий пле

нум ЦК ЛКСМ України. Пленум 
обговорив питання:

1. Про хід вивчення рішень 
XIX з'їзду КПРС, геніальної пра
ці Й. В. Сталіна «Економічні 
проблеми соціалізму в СРСР» 
комсомольцями і молоддю Воро- 
ціиловградської області.

МІСТО КОХТЛА - ЯРВЕ ОДЕРЖАЛО ГАЗ
Кохтла - Ярве — індустріаль

не серце Естонії, найбільше міс
то сланцьового басейну. Тут збу
дований газосланцьовий завод, 
який постачає зараз газ кварти
рам трудящих Ленінграда і Тал- 

ІІІІРС вже піднято но 120—130 
гектарів п&рів. Розгорнули оран
ку іі колгоспи імені Маленкцва, 
' Перше травня», «Шлях до ко
мунізму», імені 1’ози Люксембург. 
Механізатори тракторних бригад 
змагаються за завершенії я під
няття парів до великого свята 
трудящих — Першого травня.

На жаль, значна частина кол
госпів ще не розпочинала іранки 
парів. Серед них—артілі імені 
Вудьонного, імені Молотова, «Ко
мунар» та ряд інших. Це сталося 
тому, що керівники цих колгос
пів і тракторних бригад дотри
муються давно засудженої прак
тики черговості в роботах, не 
приділяють належної уваги орга
нізації праці механізаторів, не 
впроваджують у виробництво 
прогресивні методи праці.

У тракторній бригаді Трохима 
Дейнеги, наприклад, яка обслу
говує колгосп імені Молотова, 
через погану організацію праці 
переважна більшість тракторис
тів не виконує норм виробітку. 
Не дивно, ЩО в колгоспі ПОВІНЬ-' 
но, нижче можливостей, ведуться 
польові роботи, зволікається під
няття квітневих парів.

Щоб забезпечити безумовне 
виконання плану оранки ранніх 
парів у найкращі 'строки, слід 
зараз виділити на цю роботу в 
кожній тракторній бригаді певну 
кількість тракторів, забезпечити 
їх безперебійну роботу вдень і 
вночі, добитися, щоб кожен трак
торист виконував,і перевикону
вав норми виробітку.

Піднімати'пари треба за всіма 
вимогами агротехніки — на від
повідну* глибину, вносячи під 
оранку достатню кількість доб
рив. Крім того, слід забезпечити 
старанний догляд за парами про
тягом літа, утримуючи їх в чис
тому від бур'янів стані.

Партійні організації і спеціа
лісти сільського господарства зо
бов'язані наполегливо впроваджу
вати у виробництво прогресивні 
методи праці, ширше розгортати 
соціалістичне змагання хліборо
бів і механізаторів за гідну зус
тріч Першого травня, за одер
жання в 1953 році високих уро
жаїв всіх культур у всіх кол
госпах, за безумовне виконання 
плану підняття ранніх парів до 
великого свята.

2. Про заходи поліпшення ро
боти комсомольських організацій 
України серед учнів ремісничих, 
залізничних училищ і шкіл ФЗН.

По обговорених питаннях пле
нум прийняв розгорнуті поста
нови. •%

(РАТАУ).

ліна. Сьогодні у жителів Кохтла- 
•Ярве радісна подія. В квартири 
шахтарів по магістральному газо
проводу, прокладеному від газо- 
сланцьового заводу, надійшов 
побутовий газ.

По радянській Батьківщині
Застосування бантеріальних 

добрив на Україні
Порючись за одержання висо

ких урожаїв, колгоспники 5 краї
ни поряд з іншими агроприйома- 
ми широко використовують на 
сівбі бактеріальні добрива.

Вперше у колгоспах на вели
ких масивах при посіві цукрових 
буряків, овочевих культур і кар
топлі застосовуватиметься рідкий 
фосфоробактерин, що є ефектив
ним бактеріальним добривом У 
колгоспі «Пам'ять Леніна», Си- 
нельниківського району, Дні
пропетровської області, в мину
лому році в результаті застосу
вання фосфоробактерину одержа
ли приріст урожаю капуста по 
112 центнерів і помідорів — по 
25 центнерів з гектара. В ряді 
колгоспів Київської області вро
жай картоплі збільшений майже 
на 40 центнерів з гектара.

II цьому році колгоспи Украї
ни застосовують бактеріальні 
добрива на площі близько 1,5 
мільйона гектарів—в два, рази 
більше, ніж торік.

Чудський сиг 
у колгоспних водоймах

Колгоспні рибоводи сільгосп
артілей імені Жданова, імені Мі- 
чуріна та імені Лисенка (Дніпро
петровська область) випустили в 
спільну водойму понад вісім ти
сяч мальків нової цінної породи 
риби — чудського сига.

Рибництво стало високопри
бутковою галуззю колгоспного 
виробництва. В 712 станах, що 
належать сільгоспартілям області, 
провадиться промислово розве
дення сазана, дзеркального коро
па, золотистих і сріблястих ка- 
расій.

Достойно зустрінемо Першотравень!
Трудові успіхи 

гірників
З честю несуть передтравневу 

трудову вахту гірники Семенів- 
ського вуглерозрізу. Вони достро
ково виконали чотирьохмісячний 
і квітневий план видобутку ву
гілля. Колектив відвантажує ти
сячі тонн палива в рахунок 
травня.

Добре працює дільниця, якою 
керує т. Борисов. Тут машиністи 
екскаваторів тт. Міщенко і До
нець при нормі 600 дають 1.000 
тонн вугілля.

Перевищують графік транс
портники. За почином машиністів 
олоктровозів Володимира Криво- 
ручка і Івана Бойка розгортаєть
ся рух за водіння важковагових 
составів. Володимир Криворучко 
та Іван Бойко зобов’язались за
мість п’яти вагонів водити де
сять вагонів.

М. Петроченно, 
начальник транспортного цеху.

Ленінград. На набережній Неви біля пам'ятника Петру І. 
Прескліше ТАРС.

Нові підприємства легкої промисловості Молдавії
В районному центрі Чадир- 

Лунга розгорнулося будівництво 
першого в Молдавії вагонооЧис- 
ного заводу. В Кишинові споруд
жуються корпуси швейної фабри
ки, н Бендерах — шовковоткаць- 
кого комбінату. Нові підприємст
ва легкої промисловості будую
ться тепер майже в усіх містах

Розширюється торговельна сітка на селі
Споживча кооперація розши

рює торговельну сітку на селі. В 
усіх областях, краях і республі
ках країни відкриваються нові 
магазини, їдальні, чайні.

Широко провадиться будівниц
тво великих універсальних і спе
ціалізованих магазинів по прода

Курорти готуються до літнього сезону
Тисячі трудящих країни від

починуть цього літа в здравни
цях Львівської, Дрогобицької, 
Станіславської і Закарпатської 
областей. Зараз тут провадиться 
діяльно підготовка до нового се
зону. У Великому Любіиі, який

По-стахановському
На передтравневій трудовій 

вахті колектив заводу «Червоний 
ливарник» домагається виробни
чих успіхів. В ливарному цеху 
почали застосовувати литнико- 
ву систему литва, що дасть мож
ливість значно скоротити витра
ти металу.

Добре тут працює формуваль
ник Микола Зиньковецький Він 
щодня виконує виробниче зав
дання, на 170 процентів.

ЗАКІНЧИЛИ ПОСАДКУ КУКУРУДЗИ 
І КАРТОПЛІ

Гідну зустріч Першому травню 
готують хлібороби артілі імені 18 
партконференції. ДняУіи вони за
кінчили посадку кукурудзи на 
всій площі посіву — 73 гектари 
і картоплі — на площі 15 гек
тарів.

республіки.
Вся країна допомагає Молдавії 

розвивати легку промисловість. 
Тільки за. останній рік підприєм
ства одержали з Москви, Ленін
града, Ростова на Дону, з міст 
України, Узбекистану та інших 
братніх республік понад 1000 
верстатів і агрегатів.

жу культтоварів, готового одягу, 
взуття, продовольчих, господар
ських та інших товарів. Протя
гом року на селі має бути відкри
то 3.200 магазинів. Вони бу
дуть оснащені холодильниками, 
вдосконаленими пристінними ша
фами і так далі.

славиться своїми сірководнівимії 
джерелами, обладнується водолі
карня, запров,і,укуються вугле
кислі ванни для хворіц. Одно
часно йде ремонт і переобладнан
ня житлових корпусів. У травні 
курорт прийме 570 трудящих.

По - стахановському трудять- 
I ся токарі Володимир Задорожній, 
І Василь Федоренко, котельник 

Іван Чередниченко, коваль Захар 
Чернявський. Кожний з них дає 
по півтори норми за зміну і 
більше. Високої продуктивності 
праці добивається також модель
ник Петро Литвинок.

0. Троцевський, 
працівник заводу «Червоний 

ливарник».

Посадка кукурудзи проведена 
квадратно - гніздовим методом і 
завершена за два робочі дні. На 
цій роботі відзначились тракто
ристи тт. Щеглов, Льовочкін, Ру
бець і Каплун.

С. Шулежно.
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Торжество 
великих ленінських ідей

Зелений конвейєр—кожному колгоспу

Сьогодні минають 83 рокови
ни з дня народження В. І. Леніна, 
творця більшовицької партії і 
радянської держави, геніального 
вождя і вчителя трудящих усьо
го світу.

З ім’ям Леніна зв’язаний по
чаток нової ери в історії люд
ства, ери краху капіталізму і на
родження нового, соціалістичного 
суспільства. Ленін був гідним 
наступником творців наукового 
комунізму Маркса і Енгельса, 
великим продовжувачем їх без
смертної справи.

В. І. Ленін — великий кори
фей науки *— в запеклій бороть
бі з опортуністами всіх мастей, 
зрадниками робітничого класу, 
відстояв марксизм, рушив далі 
розвиток марксистської теорії, 
розкрив закономірності розвитку 
капіталізму в епоху імперіалізму, 
збагатив марксистську теорію 
новими положеннями і висновка
ми. Своїми геніальними твора
ми Ленін підніс марксизм на но
вий, вищий ступінь. Марксизм 
дістав свій дальший розвиток У 
ленінізмі.

Ленін перший в історії марк
сизму розробив вчення про пар
тію, як керівну організацію про
летаріату, як основну зброю 
в руках робітничого класу в йо
го боротьбі за встановлення дик
татури пролетаріату, за перемогу 
комунізму. Ленін разом з товари
шем Сталіним розробив ідеоло
гічні, організаційні, тактичні і 
теоретичні основи партії нового 
типу, партії пролетаріату.

Відкривши закон нерівномір
ності розвитку капіталістичних 
країн в епоху імперіалізму, 
Ленін прийшов до висновку про 
можливість перемоги соціалізму 
в одній, окремо взятій, країні, 
дав повну, завершену теорію 
соціалістичної революції.

Ленін розробив учення про 
гегемонію пролетаріату, про ке
рівництво пролетаріату трудя
щими міста і села в боротьбі за 
повалення царизму, в боротьбі за 
перемогу соціалістичної револю
ції.

На підставі вивчення досвіду 
двох революцій в Росії Ленін, 
виходячи з теорії марксизму, 
прийшов до висновку, що най
краща політична форма диктату
ри пролетаріату — це республіка 
Рад.

Ленін розробив питання будів
ництва соціалізму в період дик
татури пролетаріату, в перехідний 
період від капіталізму до соціа
лізму в країні, оточеній капіта
лістичними державами.

Марксистсько - ленінська те
орія дістала свій дальший роз
виток у працях товариша Сталіна, 
великого продовжувача справи 
Леніна, який рушив вперед марк
систську науку і збагатив її но
вим досвідом в нових умовах кла
сової боротьби пролетаріату.

Безсмертні ідеї Леніна живуть 
і перемагають у могутності і 
непереможності створеної Леніним 
і його вірним соратником товари
шем Сталіним радянської соціалі
стичної держави. Вони живуть і 
перемагають у небаченому роз
квіті матеріальних та духовних 
сил радянського народу, який бу
дує комуністичне суспільство.

Вчення Леніна, його ідеї тор
жествують сьогодні в країнах 
народної демократії, які будують 
соціалістичне суспільство Під 
прапором ленінізму здобув все- 
світньоісторичну перемогу вели
кий китайський народ. Ідеї 
Леніна живуть і торжествують в 
могутньому робітничому русі у 
країнах капіталу, в національно- 
визвольному русі колоніальних і 
залежних народів, у славних і 
героїчних ділах братніх кому
ністичних і робітничих партій, 
що йдуть в авангарді трудящих 
мас.

Ідеї ленінізму, збагачені вели
ким продовжувачем справи і 
вчення Маркса — Енгельса 
Леніна — товаришем Сталіним, 
роблять величезний, вирішаль
ний вплив на весь хід світової 
історії, прискорюють перехід 
всього людства до нового, про
гресивного,. соціалістичного су
спільства.

Новим п'ятирічним планом пе
редбачено збільшити за п’яти
річчя м’яса і сала на 80—90 
процентів, молока — на 45—50 
процентів, вовни в два—два з 
половиною раза і т. д.

Для виконання цих завдань 
намічено здійснити ряд заходів 
по створенню міцної кормової ба
зи — основи розвитку громадсь
кого тваринництва.

Особливо сприяє підвищенню 
продуктивності худоби добре ор
ганізоване її утримання влітку. 
Передові колгоспи країни і деякі 
артілі району, як, наприклад, 
імені 18 з’їзду ВКІІ(б) та імені 
Жданова, впровадивши літньо- 
стійлове утримання тварин і зе
лений конвейєр, щороку добиваю
ться нових успіхів‘у розвитку 
громадського тваринництва і 
підвищенні його продуктивності.

Зелений конвейєр, раціональне 
використання зеленого корму 
шляхом згодовування ЙОГО й го
дівниць, при загінній системі 
випасання значно підвищує про
дуктивність тварин і дає змогу 
тримати більше високопродуктив
ної худоби з розрахунку на ко
жен гектар орної та кормової 
площі. Один гектар сіяних куль
тур конвейєра дає понад 300— 
400 центнерів зеленої маси, що 
забезпечує годівлю 500—700 
корів, протягом доби при надої 
від них 7—10 тисяч літрів мо
лока.

.V колгоспі імені Жданова то
рік середня врожайність кормо
вої маси на площі зеленого кон
вейєра становила 250—300 

І центнерів. Тут же зібрано по 40 
' центнерів сіна багаторічних трав 

з гектара. У цьому та деяких ін
ших колгоспах кожен гектар кор
мової площі забезпечив надій 
6.500—7.000 літрів молока.

Міцна кормова база і в першу 
чергу достаток зелених кормів 
збільшили надій молока від кож
ної фуражної корови в колгоспах 
імені 18 з’їзду ВКП(б) та імені 
Жданова в порівнянні з поперед
нім роком на 650—700 літрів.

Збільшуються надої тут і за
раз. На перше квітня, наприклад, 
в артілі імені Жданова надоєно 
на корову на 96 літрів молока 
більше, ніж на цю дату торік, в 
артілі імені Сталіна, Бандурівсь- 
кої сільради, — на 49 літрів, в 
колгоспі імені 18 -з’їзду ВІі’П(б)— - - - о

Тваринники бурякорадгоспу 
«Комінтерн* щороку добиваються 
високої продуктивності громад
ського тваринництва. Цьому 
сприяє міцна кормова база і від
мінний догляд за худобою, все
мірна механізація трудомістких 
робіт на фермах.

Для чистоти худоби тут успіш
но застосовують звичайний кім
натний пилосос.

На знімку: краща доярка рад
госпу Ольга Глежинська очищає 
корів за допомогою кімнатного 
пилососу.

Фото Г. Вєрушкіна.

Волинська область 
закінчила сівбу ранніх ярих

Змагаючись з хліборобами Ро- 
венської і Львівської областей, 
колгоспники і механізатори Во
линської області на 15 днів ра
ніше, ніж у минулому році за
кінчили сівбу ранніх ярих.

Вперше в цьому році ранні ярі 
повністю посіяні районованими 
сортами, переважнії перехресним 
способом.

— на 19 літрів, а доярки Віра 
ІІавлюк і Ганна Коробка за три 
місяці цього року одержали, на 
Фуражну корову близько 800 
літрів молока, або на 80 літрів 
більші', ніж в колгоспі імені Хру
щова за весі, 1952 рік.

Передовики тваринництва, не 
заспокоюються на досягнутому. 
Зараз вони закладають основи 
міцної кормової бази на 1953-— 
54 рр., розгорнули роботи по ус
таткуванню таборів для літнього 
утримання худоби.

Проте у деяких колгоспах, на
приклад, імені Будьонного, імені 
Сталіна, Ворошиловської сільради, 
та деяких інших, незадовільно 
керують розвитком громадського 
тваринництва, не створюють кор
мової бази, Зволікають роботи по 
переходу худоби на табірне ут
римання.

Ці недоліки слід негайно ви
правити.

ПОСІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ 
ЗЕЛЕНОГО КОНВЕЙЄРА

В першу чергу слід обчислити 
потребу в зеленому корму на

Назва кормових культур Час посіву

Час використання

Початок Кінець

Озиме жито 20/УІІ1 1/У 15/У
Озима пшениця 1 IX 10/¥ 1/УІ ♦
Суміш багаторічних трав минулих рр. 10/У 5/VI
Суміш багаторічних трав дру-

того укосу и 20/11 5/УИ
. Однорічні трави 1 —5/1V 5 VI 20/П _
Кукурудза і суданка І строку

посіву
Перший укіс 25/1У 20 VI ЩУП
Другий укіс ?? 20 VII 15/УІІІ
Кукурудза і суданка II строку

посіву
Перший укіс 11М5/У 10/VII 25/У1
Другий укіс и 10/VIII 1/1Х
Грецькі кабачки ЗО, IV 20/УІІ 5/1Х
Післяукісний посів кукурудзи, 10-20/У 10, VII ЗО/VII •

сорго, після озимого жита й
пшениці

Кабаки 20/У 20,VII 20/УИІ
Кормові кавуни 3-10 V 1/ІХ 1/Х1
Озиме жито раннього шківу 1-5, VIII ЇХ Ю/Х1

При використанні зеленого 
конвейєра дуже важливо забез
печити високу поживність кор
мів. З цією метою згодовувати 
треба молодий, ненереетояний 
корм у період найкращої його

о

На шляху
Значно краще, ніж торік, ве

дуться весняио-польові роботи у 
ворошиловському колгоспі імені 
Сталіна. Сівба ранніх зернових, 
соняшника та інших культур 
проведена у стислі строки і висо
коякісно. Велику увагу правлін
ня артілі приділило трудовії! ди
сципліні. .V колгоспі затверджено 
розпорядок дня, який чітко вико
нується колгоспниками. 

кожну .п інну літнього періоду— 
з травня но жовтень. Середня 
добова порча дачі зеленого кор
му на одну голову така: коровам 
— 50—70 кілограм, нетелям— 
40—50 кілограм, молодняку 1 
—2 років — 25—ЗО кілограм, 
вилам робочим і племінним ко
нематкам—50—60 кілограм, ро
бочим коням—Ю—50 кілограм 
і т. д.

З одержаної кількості потріб
ного зеленого корму вичисляєть- 
ея корм, що споживатиметься 
тваринами на природних пасо
виськах. Решта кормів поповнює
ться за рахунок зеленого кон
вейєра.

Щоб забезпечити безперебійне 
надходження достатньої кількості 
зеленої маси протягом всього 
літнього періоду, складається 
схема зеленого конвейєра, за 
якою не лише організовується 
посів кормових культур, але іі 
ураховується їх використання.

Примірна схема зеленого кон
вейєра для великої рогатої худо
би така: 

кормової стиглості. ІІерестояний 
корм тварини споживають пога
но і продуктивність худоби від 
цього зменшується.

М. Леоненко,
зоотехнік райс.ільгоспвідділу.

зростання
Трактористи бригади т. Щер

бини Іван Рубан, Григорій Сагай
дак, причіплювач Андрій Вороб- 
ііов та інші добиваються високих 
виробітків. Вони чітко налагоди
ли перезміну, не допускають про
стоїв машин, дбають про високу 
якість робіт.

В. Рижков,
колгоспник.
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Трудові успіхи країн народної демократії
★ ' ★ ★ 1

------ :----------------------------------- о О-------------------------------- —І-----

Народно демократичний державний лад назавжди 
визволив трудящих країн народної демократії від капіталіс
тичного гніту, зубожіння і безробіття, відкрив можливість 
невпинного піднесення добробуту і культури народу. Мир
на економіка народно-демократичних держав, так само як і 
економіка Радянського Союзу, розвивається в інтересах 
забезпечення максимального задоволення матеріальних і 
культурних потреб суспільства.

Товариш Сталін учить, що ні одна капіталістична 
країна не могла б подати такої допомоги народно-демокра
тичним країнам, яку подає їм Радянський Союз. „В резуль
таті, — вказує товариш Сталін, — ми маємо високі темпи 
розвитку промисловості в цих країнах".

Підсумки виконання державних планів 1952 року го
ворять про нові успіхи трудящих країн народи ї демократії.

Радісні підсумки
(Цифри і факти)

Чехословаччина. Продукція всі
єї промисловості в 1952 році зро
сла порівняно з 1951 роком на 
18 процентів.

Здано в експлуатацію чотири 
гідростанції, три доменні і шість 
мартенівських печей, три коксові 
батареї.

На соціалістичний сектор в 
землеробстві припадає 38 про
центів оброблюваної землі.

Угорщина. Протягом року ста
ли до ладу нові заводи і фабри

ки. В їх числі — Діопцьєрська 
домна - гігант, Сталінварошеїкий 
завод вогнетривкої цегли, Тіссь- 
киіі хімічний комбінат.

Певністю скасовано нормоване 
постачання.

Румунія. Річний план вироб
ництва валової продукції за 
1952 рік виконаний в цілому на 
101,7 процента.

В країні здійснена широка про
грама будівництва. Проведені ве- 
А|ічезні роботи на трасі каналу 

-дунай — Чорне море і на будів
ництві гідроелектростанції імені 
В. І. Леніна в Біказі. Здані в екс-

Піднесення 
господарства

Третій вирішальний рік п’яти
річного плану розвитку народно
го господарства Угорщини був 
роком нових перемог угорського 
народу на фронті праці. Промис
ловість Угорщини, перевиконав
ши план 1952 року, досягла не
бувалого досі рівня розвитку. Про 
це красномовно говорять такі 
цифри. Промислове виробництво 
країни перевищило рівень 1951 
року на 24 проценти. Видобуток 
вугілля порівняно з 1951 ро
ком становив 122,8 процента, 
виплавка чавуну — 126,7 про
цента, міді — 119,3 процента, 
випуск вантажних автомашин— 
166,3 процента. Велике значен
ня для народного господарства 
країни матиме завершення будів
ництва Дунайського металургій
ного комбінату, імені Сталіна.

В Угорщині з кожним роком 
випускається все більше нових 
машин і механізмів. В минулому 
році почато виробництво тролей
бусів і автобусів, екскаваторів, 
універсальних фрезерних вер
статів. ч

Показовий такий приклад з 
життя сучасної Угорщини. Про-

іілуатацію теплоелектростанції 
імені Г. Георгіу-Деж і «Овідіу-2», 
потужна доменна піч в Хунедоа- 
рі і ряд інших підприємств.

Болгарія. Виконаний достроко
во п’ятирічний план розвитку 
народного господарства. Порівня
но з 1951 роком випуск промис
лової продукції зріс на 18 про
центів. Введені в дію нові, осна
щені передовою радянською тех
нікою фабрики, заводи, електро
станції, залізниці.

Підвищився життєвий рівень 
трудящих. Скасована карткова 
система на продовольчі товари, 
проведено дворазове зниження цін 
на промислові товари.

Албанія. Річний план по ви
пуску валової продукції викона
ний промисловістю на 105,8 про
цента. Порівняно з 1951 роком 
видобуток вугілля зріс в півтора 
раза, мідної руди — майже р два 
рази.

Нових успіхів доеягло земле
робство. Посівні площі збільши
лися на 3,6 процента. ,

народного
У горщини

тягом минулого року в гри рази 
збільшилась кількість комбайнів 
на полях країни. В два рази 
збільшились посівні площі, зібра
ні машинами. Колись відстала 
Угорщина швидко стає країною 
розвиненої промисловості і пере
дового сільського господарства.

Із зростанням промисловості 
зростає чисельність робітничого 
класу. До кінця 1952 року в 
Угорщині було 2 мільйони 295, 
тисяч робітників і службовців— 
на 203 тисячі чоловік більше, 
ніж рік тому.

Зростає культура угорського 
народу. За рік збудовано багато 
шкіл, науково - дослідних ін
ститутів. Якщо в довоєнний час 
на кожні десять тисяч жителів 
Угорщини припадало 16 студен
тів, то при народній владі на та
ку ж кількість жителів припадає 
понад 50 студентів.

В 1952 році 180 тисяч угор
ських робітників і службовців 
побували на пільгових умовах в 
будинках відпочинку і санато
ріях. Зростає народний добробут. 
В республіці скасовано нормова
не постачання.

Розквіт 
народної Польщі

Ніколи в минулому польський 
народ не знав такого розквіту 
своєї країни, як тепер. У пансь
кій Польщі за двадцять перед
воєнних років не було (творено 
ні одного металургійного підпри
ємства. В народно - демократич
ній Польщі за останні вісім років 
збудовано аби повністю рекон
струйовано 11 доменних печей, 
25 мартенів, введено в дію 8 
прокатних цехів. Тільки в мину
лому році було збудовано 450 
різних заводів і фабрик, домен
них і мартенівських печей для 
виплавки чавуну і сталі. В най
ближчі роки етане до ладу гігант
ський металургійний комбінат 
Нова Гута.

Самовіддано працював польсь
кий народ у 1952 році. Це був 
третій рік виконання польського 
шестирічного плану будівництва 
основ соціалізму.

Валова продукція соціалістич
ної промисловості зросла порів
няно з 1951 роком на 20 про
центів. Понад план випущено ве
лику кількість металу, вантаж
них і легкових автомобілів, сіль
ськогосподарських машин і ви
роблено понад план велику кіль
кість електроенергії.

Промисловість народної Поль
щі освоює випуск нових видів 
продукції. Тільки за один мину
лий рік польські робітники, ін
женери, вчені налагодили випуск 
близько 100 нових типів і ма
рок машин і механізмів. Зростає 
механізація трудомістких робіт. 
На 49 процентів збільшилося 
застосування машин при навал- 
ці і вантаженні вугілля в шах
тах. Більше стало вугільних ком
байнів і врубових машин. Знач
но легшою тому стала праця 
шахтарів, збільшився видобуток 
вугілля.

Польські робітники вчаться у 
радянських людей по-господар
ському дбати про свою промис
ловість, підвищувати продуктив
ність праці і збільшувати випуск 
продукції. В 1952 році на поль
ських фабриках і заводах було 
впроваджено 125 тисяч раціона
лізаторських пропозицій, що по
легшують працю і збільшують 
випуск товарів.

Значних успіхів добилося сіль
ське господарство Польщі. Тепер 
у країні налічується 4.900 ви
робничих сільськогосподарських 
кооперативів, Що обробляють 
близько мільйона гектарів зем
лі. За рік посівні площі збільши
лися на 142 тисячі гектарів. 
Трудівники польських полів ве
дуть боротьбу за підвищення 
врожайності. 1 тут велике зна
чення має освоєння досвіду ра
дянських передовиків соціаліс
тичного землеробства. Зростає 
парк сільськогосподарських ма
шин. Сільське господарство рес
публіки одержало в минулому 
році понад 8.400 тракторів. За 
рік електрифіковано близько 21 
тисячі селянських і 265 держав
них господарств.

Відповідно до успіхів народ
ного господарства зростає добро
бут і культура польського на
роду.

Румунська Народна Республіка. Відомий в республіці передо
вик виробництва Герой Соціалістичної Праці Микола Васу широко 
впроваджує на бухарестському заводі імені Матіаса Ракоші прийоми 
праці радянських стахановців. Зараз він знайомить робітників і техні
ків заводу з новим методом силового різання металу, розробленим 
токарем м. Куйбишева Василем Колесовим.

На знімку: токар Микола Васу (зліва) демонструє на своєму 
заводі новий радянський силовий метод обробки металу.

Фото Румунського Телеграфного Агентства.

Новобудови соціалізму 
в 1953 році
(Цифри і факти)

Польща. Ще ширше розгор
нуться роботи по спорудженню 
найбільшого в країні заводу 
якісної сталі «Варшава».

Будуть введені в дію дві нові 
домни на металургійному комбі
наті імені Болеслава Беру і а в 
Ченстохові, а також багато ін
ших великих промислових об'єк
тів.

Чехословаччина. Триватиме бу
дівництво металургійного комбі
нату імені Елемента Готвальда, 
каскаду гідроелектростанцій на 
ріках Влтава і Ваг, ще ширше 
розгорнуться роботи на багатьох 
інших великих індустріальних 
будовах.

Передбачається збільшити про
мислову продукцію порівняно з 
1952 роком на 18,4 процента. 
Виробництво електроенергії зрос
те на 17 процентів.

Угорщина. Буде пущений і 
почне давати продукцію металур
гійний комбінат імені II. В. 
Сталіна. Одночасно триває будів
ництво великих електростанцій.

Землеробство Болгарії 
на піднесенні

В недалекому минулому зем
леробство Болгарії було одним з 
найбільш відсталих в Європі.

Народна держава надає велико
го значення піднесенні) сільсь
кого господарства. Вона направ
ляє на село багато машин, збіль
шує рік у рік випуск мінераль
них добрив, сміливо впроваджує 
найновішу агротехніку. В 1952 
році на полях країни працювало 
понад дванадцять тисяч тракто
рів і 1.300 радянських комбай
нів, була внесена величезна кіль
кість штучних добрив, зробле
ний дальший великий крок у бо
ротьбі за застосування передової 
агротехніки.

Результати постійного піклу
вання держави про розвитої; зем
леробства наявні. Валовий збір 
зернових культур у минулому 
році перевищив на 11,3 процен
та середньорічний збір зернових 

Особлива увага буде приділена 
розвиткові вугільної і нафтової 
промисловості, а також вироб
ництву електроенергії.

Румунія. Почнеться будівниц
тво нового металургійного центра 
в Молдові. Разом з тим провади
тиметься будівництво алюмінійо- 
вого комбінату, заводу вантаж
них автомобілів і інших великих 
промислових об’єктів. Виробниц
тво засобів виробництва зросте в 
країні на 28 процентів.

Болгарія. Стануть до ладу Дер
жавний металургійний завод іме
ні В. І. Леніна, содовий завод і 
багато інших великих підпри
ємств. Випуск промислової про
дукції зросте порівняно з 1952 
роком більш як на 16 процентів.

Албанія. Триває будівництво 
великої гідроелектростанції на 
ріці Маті, нафтоперегінного заво
ду в Церріку, цементного заводу 
у Влорі, суконної фабрики в Тіра
ні, а також ряду інших промис
лових підприємств.

в попередні роки. В країні успіш
но розв’язана зернова проблема. 

Землеробство Болгарії перебу
довується на соціалістичних ос
новах. Скрізь виникають трудові 
кооперативні землеробські госпо
дарства. Вони обробляють уже 
близько 60 процентів усієї по
сівної площі в країні. Число мо
лодих колективних господарств 
невпинно зростає.

В минулому році трудові ко- / 
оперативні - землеробські госпо
дарства одержали врожай набага
то вищий, ніж одноосібні селян
ські господарства. В передових 
кооперативах значно зросла вар
тість трудодня. Так, кооператив 
села Ботево видав на трудодень 
по п’ять кілограмів пшениці, ба
гато овочів, молока, масла та ін
ших продуктів.

Сільське господарство Болгарії 
впевнено піднімається вгору.
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Лис™ до редакції ПОДІЇ В КОРЕЇ
Більше уваги робітничим зборам
Керівники партійної і проф

спілкової організацій Байдаківсь- 
кого вуглерозрізу мало приділя
ють уваги -підготовці та прове
денню робітничих зборів. Бува
ють такі випадки, коли на поряд
ку денному стоїть одне, якесь 
питання, а доповідь роблять по 
іншому.

Недавно відбулися збори ро
бітників на транспортній дільни
ці розрізу. Заступник начальни
ка розрізу т. Хейфіц повинен був 
розповісти гірникам, що зроблено 
адміністрацією розрізу по поліп
шенню культурно - побутових 
умов шахтарів.

В своїй великій доповіді тов. 
Хейфіц нічого не сказав про те, 
як керівники вуглерозрізу вико
нують рішення XIX з'їзду Кому

На околицях міста
З початком весни жителі Олек

сандрії почали благоустрій міс
та. Вони очищають вулиці біля 
своїх будинків, насаджують дере
ва, квіти, чагарники.

Благоустроєм займаються ке
рівники підприємств і установ. 
Однак окремі керівники установ 
но-обивательському розцінюють 
благоустрій. Вони, наводячи чис
тоту біля своїх дворів, нечистота
ми з них забруднюють інші діль
ниці міста і околиць.

Так, міський комунальний від
діл (зав. т. Кашуричев) не под
бав про те, щоб виділити місце 
для звалювання нечистот десь 
подальше від населених пунктів. 
Для цього комунгосп обрав пункт 
в селі Новопилипівці в кінці ву
лиці Жовтневої. Сюди вивезла 
нечистоти і міська лікарня.

Тов. Кашуричев вважає, що за 
межами міста можна звалювати 
весь хлам. Йому байдуже про т& 
що навколо живуть люди,

Провулок,
У селищі Перемога но вулиці 

Кіровоградській ."N5 1 проживає 
Павло Бізик, який не визнає ра
дянських законів, допускає сва
вілля. Цієї весни він зайняв про
вулок, що підходить до будинку 
Xі 7, під город.

На неодноразові вимоги керую-

Прислухатися до голосу
Виконуючи рішення XIX з’їзду 

Комуністичної партії, ряд керів
ників підприємств тресту хОлек- 
сандріявугілля» уважніше стали 
ставитись до розгляду листів і 
скарг трудящих.

Начальник контори залізнич
ного транспорту т. Еарлов всі лис
ти і скарги трудящих спочатку 
розглядає сам, а потім контролює 
їх виконання працівниками кон
тори. Для ведення точного обліку 
листів, що надходять до контори, 
тут виділено відповідального то
вариша.

Поліпшили роботу з листами і 
скаргами трудящих на теплоелек
тростанції (директор т. Ромаш
ко, секретар парторганізації тов. 
Срібний).

Але, на жаль, зустрічаються ще 
п такі керівники’ які вважають, 
що розгляд листів і скарг тру
дящих—це не їх справа, а коли й 

ністичної партії, що вони зроби
ли для поліпшення культурно- 
побутових умов робітників іозрі- 
зу. А в цій справі ще багато іс
тотних недоліків.

Мало було після доповіді і за
питань, бо голова шахтного ко
мітету т. Мотуз запропонував по
давати їх тільки в письмовій 
формі. Мабуть, він поспішав, щоб 
скоріше закінчити збори, які так 
недбайливо були підготовлені.

Секретар парторганізації тов. 
Міщенко, голова шахткому тов. 
Мотуз, начальник вуглерозрізу 
т. Філоненко дуже рідко бувають 
на робітничих зборах і не вивча
ють запитів трудящих.
. В. Баєва,

робітник вуглерозрізу.

які теж хочуть дихати свіжим по
вітрям і бачити своє село чистим, 
культурним, благоустроєним.

Дивну позицію невтручання 
зайняли і керівники села — го
лова сільради т. Білан та голова 
колгоспу т. Пойов. Пора втрути
тися в цю справу і негайно при
пинити неподобства, що творять
ся в селі з дозволу т. Кащури- 
чева.

В. Воробйова, 
житель с. Новопилипівки,* **
Багато жителів селища Вербо

ва Лоза мають власні корови і 
здають молоко державі, але Олек
сандрійський маслозавод (дирек
тор т. Іванов) не подбав про те, 
щоб відкрити у селищі зливний 
пункт. Тому робітникам доводить
ся витрачати багато часу, щоб 
віднести молоко на зливний пункт 
до селища Перемога.

А. Фоменио, 
житель селища Вербова Лог.а.

чи город?
чого будинками електростанції 
т. Крячка припинити скопуван
ня провулка, Бізик не реагує. 
Не звертає уваги і голова викон
кому селищної Ради т. Сергієн- 
ко, хоч їй і ВІДОМО' про це.

х Д. Петров.

розглядають, то здебільшого по
верхово.

Не чим іншим, як небажан
ням уважно прислухатись до го
лосу трудящих і своєчасно реагу
вати на їх сигнали можна пояс
нити той фГкт, що з шахти 
№ 2-3 (начальник т. ІІанчнщен- 
ко) і Байдаківської брикетної 
фабрики (директор т. Філінов) 
багато скарг і листів надходить 
до тресту і в центральні урядові 
організації. Половина листів і 
скарг, які надійшли в першому 
кварталі до тресту, становлять 
сигнали від робітників цих двох 
підприємств.

По декілька тижнів лежать не- 
розглянуті заяви і скарги робіт
ників на заводі «Червоний ли
варник» (директор т. Меркур’єв). 
Заяви робітників тт. Кравченка 
і Ушкова про підвищення їм

і Навести порядок в 
тракторній бригаді

.V минулому тракторна бригада 
Трохима Дейнеги з ііортштівеької 
МТС вважалась передовою. Тепер 
же вона плентається в хвості, по
рушує договірні зобов’язання з 
колгоспом імені Молотова.

Це сталося тому, що в бригаді 
низька трудова дисципліна. Ро
бота тракторів, як правило, не 
планується, прогресивні методи 
у виробництво не впроваджують
ся. Як наслідок, майже всі меха
нізатори не виконують норм ви
робітку.

Вигляд польового стану брига
ди справляє неприємне вражен
ня. .V вагончику брудно, немає 
де навіть розмістити бібліотечку, 
покласти газету тощо. Навколо в 
хаотичному порядку розкидані 
бочки з пальним.

Все це залишається чомусь 
непоміченим ні правлінням, ні 
парторганізацією колгоспу.

М. Дмитрісв.

Башта без догляду
В селищі Перемога є вод є про

від, але користуватись водою не 
можна: вона брудна. Догляд за 
баштою відсутній.

Ми не раз звертали увагу го
лови селищної Ради т. (юргієнко 
на ці непорядки, однак все за
лишається без змін.

І. Нурка,
житель селища Перемога.

СЛІДАМИ
НАШИХ ВИСТУПІВ

„Завгосп розперезався“
Під таким заголовком в газеті 

«Сталінський прапор» було на
друковано листа, в якому писа
лося про те, що завідуючій! гос
подарством середньої школи № 2 
імені Горького т. Натальченко 
грубо поводиться з працівниками 
школи та учнями.

Як повідомила газету секре
тар парторганізації школи тов. 
Гончарова, лист було обговорено 
на партійних зборах. Рішенням 
зборів Патальченка попереджено.

трудящих
розряду в головного інженера 
заводу т. Цибуленка пролежали 
більше 15 днів, в тон час, як цс, 
питання на користь робітників 
можна було розглянути протягом 
одного — двох днів.

Несвоєчасно розглядають скар
ги гірників і в апараті тресту. 
Користуючись безконтрольністю 

- заступника керуючого трестом 
т. ІІетрушенка, який є відпові
дальним за своєчасний розгляд 
заяв і скарг, завідуючий відді
лом організації праці та заробіт
ної плати т. Мальований, Началь
ник житлово - комунального від
ділу тресту т. Сергеєв більше як 
по десять днів тримають в своїх 
столах нерозглянуті листи і скар
ги. Про це добре відомо керівни
кам партійних та профспілкових 
організацій, але заходів вони не 
вживають.

А. Белоконев.

ПХЕНЬЯН, 1*. (ТАРО. Голов
не командування Народної армії 
Корейської Народно - Демокра
тичної Республіки повідомило 
сьогодні, що за минулий день 
з'єднання корейської Народної 
армії і частини китайських на
родних добровольців вели на пів
нічний захід від Йоньчхоня бої 
місцевого значення з американо- 
англіііськн.чи інтервентами і лі-

Зростання цін на продукти 
харчування в Бразідії

МОНТЕВІДЕО, 18. (ТАРО. Га
зета «Імпренса популар" пові
домляє про швидке зри-тання 
дорожнечі у федеральному округу 
Бразілії. Менш як за місяць, вка
зує газета, ціни на більшість І

Виступ Черчілля в Глазго
ЛОНДОН, 17. (ТАРО. Агент

ство Рейтер передає з Глазп, що, 
виступаючи сьогодні в •Глазго з 
промовою на зборах шотландсь
ких консерваторів, англійсі кий 
прем’єр-міністр Черчілль підтри
мав вчорашній»виступ президен
та Ейзенхауера в Американсько
му товаристві газетних редак
торів.

Черчілль заявив, що він вітає 

Український державний трест фотографії
„УКРФОТО“

доводить до відома населення, що ціни 
на фотогіродукцію з 1 квітня 1953 року 

знижені 8 середньому на 28 проц.
Олександрійська державна фотографія тресту 

„Укрфото” приймає передтравневі замовлення на 
всі види фотапродукції, як-то: знімки для паспортів 
та інших документів, фоголистівки, групи, портре
ти різних розмірів на бланках та в паспорті, віньєт
ки, технічна зйомка планів, схем, рисунків, репро- 

і дукції різних креслень та картин.
Замовлення виконуються високоякісно та у 

визначені строки, а також приймаються за викликом 
замовника додому.

Замовлення оплачуються готівкою та грошови
ми банківськими переказами.

Управлінню будівництва ордена Леніна 
Криворізького тресту
потрібні:

виконроби, зцепщики,
майстри, мостівники,
десятники-будівельники, мулярі
паровозні 1 Н ’
машиністи, штукатури,
складачі, теслярі.

Одиноким надається гуртожиток.
Звертатись на адресу: Новий Кривий Ріг, управ

ління будівництва, відділ кадрів.

Гірничопромисловому училищу № 1 
на постійну роботу потрібні: 

інженер-механік, інженер-електрик 
або гірничий електромеханік.

Звертатись на адресу: селище Октябрсрке, гір
ничопромислове училище № 1.

Дирекція.

Народний суд 1 дільниці м. Олександрії розглядатиме справу 
громадянина Грошина Андрія Михайловича, іцо проживає по вулиці 
Фрунзе, в будинку 2 м. Олександрії, про розторгненни шлюбу з 
громадянкою Грииіиною Вікторією Іванівною, що проживає в с. За- 
речье, Білоцерківського району, Київської області.

синманівськимй військами.
Учора вночі американська аві

ація знову вчинила наліт на мир
ний населений пункт Уден у про
вінції Північний Пхенан і підда
ла його варварському бомбарду
ванню.

Сьогодні стрільці — мисливці 
за ворожими літаками збили 2 
літаки противника.

продуктів харчування зросли на 
ЗО і більш? процентів. 1

Швидко зростають ціни в шта
ті Ріо Гранде до Сул і в інших 
районах країни.

| «виклад нашої точки зору пре
зидентом Ейзенхауером».

У своїй промові Черчілль ( про
стував чутки, що він скористає
ться внесеним на цьому тижні 
бюджетом, щоб призначити дос
трокові парламентські вибори на 
осінь в надії зробити більш чис
ленною більшість, яку його пар
тія має в парламенті.

■ І ' - ■ ■■ ■ ■ II
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Під прапором Леніна—Сталіна, 
під керівництвом Комуністич
ної партії—вперед, до перемоги 
комунізму!

(Із Закликів ЦК КПРС до 1 Травня 1953 р.)

ЗАКЛИКИ ЦК КПРС 
до 1 Травня 1953 року1. Хай живе 1 Травня — день міжнародної солідарності трудящих, день братерства робітників усіх країн!Вище прапор пролетарського інтернаціоналізму!2. Хай живе мир між народами!Нема такого спірного або нерозв’язаного питання, яке не могло б бути розв'язане мирним шляхом на основі взаємної договореності заінтересованих країн!3. Трудящі всіх країн! Мир буде збережений і зміцнений, якщо народи візьмуть справу збереження миру в свої руки і відстоюватимуть його до кінця! Зміцнюйте єдність народів у боротьбі за мир, умножайте і згуртовуйте ряди прихильників миру!4. Братерський привіт трудящим країн народної демократії, які успішно будують соціалізм!Хай живе і міцніє нерушима дружба і співробітництво народно - демократичних країн і Радянського Союзу!5. Братерський привіт великому китайському народові, який досяг нових успіхів у будівництві могутньої народно - демократичної китайської держави!Хай міцніє і процвітає велика дружба Китайської Народної Республіки 1 Радянського Союзу — міцна опора миру і безпеки на Далекому Сході і в усьому світі!6. Братерський привіт героїчному корейському народові, який бореться за свободу і незалежність своєї Батьківщини!7. Привіт німецькому народові, який бореться за якнайшвидше укладення мирного договору, за створення єдиної, незалежної, миролюбної, демократичної Німеччини!8. Привіт японському народові, який мужньо бореться за національне відродження, незалежну, демократичну і миролюбну Японію!9. Братерський привіт народам колоніальних і залежних країн, які борються проти імперіалістичного гніту, за свою свободу і національну незалежність!10. Хай живе дружба народів Англії, Сполучених Штатів Америки і Радянського Союзу в їх боротьбі за відвернення війни і забезпечення міцного миру в усьому світі!11. Хай живе зовнішня політика Радянського Союзу — непохитна політика збереження і зміцнення миру, боротьби проти підготовки і розв’язування нової війни, політика міжнародного співробітництва і розвитку ділових зв’язків з усіма країнами!12. Братерський привіт усім народам, які борються за мир, за демократію, за соціалізм, проти паліїв нової війни!13. Радянські воїни! Наполегливо підвищуйте свої військові і політичні знання, вдосконалюйте свою бойову майстерність! Безустанно зміцнюйте оборонну могутність соціалістичної держави!Слава Радянським Збройним Силам, які стоять на варті миру і безпеки нашої Батьківщини!14. Трудящі Радянського Союзу! Ще тісніше згуртуймося навколо Комуністичної партії і Радянського Уряду, мобілізуймо наші сили і творчу енергію на велику справу побудови комунізму в нашій країні!Хай живе нерушиме єднання Комуністичної партії Радянського Уряду і народу!15. Робітники, колгоспники, інтелігенція Радянського Союзу! Активно боріться за прове

дення в життя виробленої партією і урядом політики, спрямованої на дальше посилення могутності нашої соціалістичної Батьківщини і невпинне піднесення добробуту народу!16. Трудящі Радянського Союзу! Зміцнюйте нерушимий союз робітничого класу і колгоспного селянства, братерську дружбу між народами нашої країни! Безустанно зміцнюйте єдність великої Радянської багатонаціональної держави!17. Права радянських громадян, гарантовані нашою Конституцією, — непорушні і свято оберігаються Радянським Урядом.Хай живе Конституція Союзу Радянських Соціалістичних Республік!18. Трудящі Радянського Союзу! Ще ширше розгорнемо всенародне соціалістичне змагання за виконання і перевиконання п’ятого п’ятирічного плану розвитку СРСР1 Боріться за нове могутнє піднесення народного господарства, за дальше зростання матеріального добробуту і культури народу!19. Трудящі Радянського Союзу! Добивайтеся невпинного зростання продуктивності праці! Виявляйте і широко використовуйте резерви виробництва, неухильно проводите режим економії! Поліпшуйте якість вироблюваної продукції, знижуйте її собівартість!20. Робітники і робітниці, інженери 1 техніки вугільної промисловості! Збільшуйте видобуток вугілля, швидше будуйте і вводьте в дію шахти! Ширше впроваджуйте нові машини і механізми! Дамо народному господарству більше вугілля високої якості!21. Робітники і робітниці, інженери 1 техніки нафтової промисловості! Вище темпи буріння нафтових свердловин, будівництва нових промислів і нафтопереробних заводів! Більше нафти і нафтопродуктів високої якості для народного господарства!22. Робітники і робітниці, інженери і техніки електростанцій і електропромисловості! Швидше вводьте в дію нові енергетичні потужності! Безперебійно забезпечуйте електроенергією і електротехнічним устаткуванням зростаючі потреби народного господарства!23. Радянські металурги! Поліпшуйте використання потужностей металургійних і гірничорудних підприємств, розвивайте механізацію і автоматизацію виробничих процесів! Ширше впроваджуйте передові методи праці! Дамо країні більше чавуну, сталі, прокату, кольорових металів!24. Робітники і робітниці, інженери і техніки підприємств машинобудування! Швидше освоюйте 1 збільшуйте виробництво нових машин, приладів і устаткування, поліпшуйте їх якість! Забезпечимо високі темпи розвитку машинобудування — основи дальшого могутнього технічного прогресу в усіх галузях народного господарства СРСР125. Працівники хімічної промисловості! Збільшуйте виробництво мінеральних добрив та інших хімічних продуктів для народного господарства! Поліпшуйте якість продукції хімічних заводів!26. Робітники і робітниці, інженери і техніки будівництва і промисловості будівельних матеріалів! Швидше будуйте і вводьте в дію нові підприємства, житлові будинки, школи і лікарні! Ширше впроваджуйте індустріальні методи будівництва, краще використовуйте механізми! Знижуйте вартість 1 поліпшуйте якість будівництва! Дамо більше будівельних матеріалів для будов нашої Батьківщини!27. Робітники і робітниці, інженери 1 техніки лісової і паперової промисловості! Підви

щуйте продуктивність праці, повністю використовуйте механізми! Всемірно поліпшуйте якість продукції! Дамо країні більше лісових матеріалів, паперу і меблів!28. Робітники і робітниці, інженери і техніки легкої і харчової промисловості!- Поліпшуйте якість і розширюйте асортимент товарів масового споживання! Економте сировину, знижуйте собівартість продукції! Більше промислових і продовольчих товарів для задоволення зростаючих матеріальних і культурних потреб радянського народу!29. Працівники радянського транспорту! Боріться за збільшення пропускної спроможності залізниць! Всемірно поліпшуйте використання рухомого складу і автомашин! Збільшуйте вантажооборот і знижуйте собівартість перево- зок! Краще обслужуйте пасажирів! Забезпечуйте чітку роботу залізничного і автомобільного транспорту!30. Працівники зв’язку! Розвивайте 1 вдосконалюйте засоби зв’язку! Підвищуйте якість роботи пошти, телеграфу, телефону, радіо! Поліпшуйте обслужування населення!31. Працівники морського і річкового флоту! Швидше доставляйте вантажі для народного господарства! Збільшуйте обсяг перевозок, прискорюйте оборот суден, поліпшуйте роботу портів і судноремонтних заводів! Боріться за зразкове проведення навігації 1953 року!32. Працівники соціалістичного землеробства і тваринництва! Безустанно боріться за дальше підвищення врожайності всіх сільськогосподарських культур, збільшення громадського поголів’я худоби і підвищення її продуктивності! Створимо в країні достаток продуктів сільського господарства!33. Колгоспники і колгоспниці! Добивайтеся дальшого піднесення і процвітання всіх колгоспів країни! Боріться за зміцнення і всебічний розвиток громадського господарства, збільшення доходів колгоспів 1 колгоспників! Свято додержуйте Статуту сільськогосподарської артілі — основного закону колгоспного життя!34. Працівники радянської торгівлі! Розвивайте торгівлю продовольчими і промисловими товарами в місті і на селі, розширюйте сітку магазинів і підприємств громадського харчування! Зразково обслужуйте радянського споживача!35. Службовці державних установ! Поліпшуйте роботу радянського апарату, зміцнюйте державну дисципліну, строго додержуйте соціалістичної законності, чуйно ставтеся до запитів трудящих!36. Працівники наукових закладів і вищої школи! Рухайте вперед радянську науку! Сміливіше розгортайте критику хиб у науковій роботі! Зміцнюйте зв’язок науки з виробництвом, поліпшуйте і розширюйте підготовку спеціалістів для народного господарства!37. Працівники літератури і мистецтва!Підвищуйте ідейний і художній рівень своєї творчості! Створюйте твори, гідні нашого великого народу! !38. Працівники народної освіти! Підвищуйте якість навчально - виховної роботи в школі; озброюйте учнів знаннями основ науки! Виховуйте культурних, освічених громадян соціалістичного суспільства, активних будівників комунізму!,39. Медичні працівники! Поліпшуйте і розвивайте справу охорони здоров’я населення, підвищуйте культуру в роботі лікувальних і санітарних закладів! Впроваджуйте в практику досягнення медичної науки!,
(Закінчення на 2-й сторінці).
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ЗАКЛИКИ ЦК КПРС 
до 1 Травня 1953 року

Поліпшити підготовку шкіл і дитячих установ 
до нового навчального року

На сесії міської Ради(Закінчення).40. Радянські жінки! Боріться за дальший розквіт економіки і культури нашої великої соціалістичної Батьківщини!!Хай живуть радянські жінки — активні будівники комунізму І41. Хай живб Всесоюзна Ленінська Комуністична Спілка молоді — передовий заПін молодих будівників комунізму, активний помічник і резерв Комуністичної партії Радянського Союзу!'42. Хай живуть радянські профспілки — школа комунізму!43. Радянські юнаки і дівчата! Оволодівайте наукою, технікою і культурою!! Будьте стійкими і сміливими в боротьбі за перемогу великої оправи Леніна — Сталіна! Своєю самовідданою працею зміц
Центральний Комітет

нюйте могутність нашої Батьківщини, умножайте успіхи радянського народу в будівництві комунізму!44. Комуністи і комсомольці! Будьте в перших рядах борців за виконання і перевиконання п’ятого п’ятирічного плану, за побудову комунізму в СРСР!45. Хай живе великий Союз Радянських Соціалістичних Республік — твердиня дружби і слави народів нашої країни, незламний оплот миру в усьому світі!46. Хай живе Комуністична партія Радянського Союзу, велика спрямовуюча і керівна сила радянського народу в боротьбі за побудову комунізму!47. Під прапором Леніна — Сталіна, під керівництвом Комуністичної партії — вперед, до перемоги комунізму!
Комуністичної партії

Радянського Союзу
-------------------- -------------------------

Відбувся черговий пленум рай
кому профспілки вугільників. З 
доповіддю «Про посилення ро
боти культосвітніх установ рай
кому в зв’язку з рішеннями XIX 
з’їзду КПРС» виступив виконую
чий обов’язки голови райкому т. 
Носовський. Зупинившись на зав
даннях, поставлених з’їздом пар
тії в галузі ідеологічного вихо
вання мас, доповідач розповів 
про рішення ЇХ пленуму ВЦРПС, 
іцо націлюють професіональні 
спілки на повсякденне вивчення 
історичних документів з’їзду, про
мови Й. В. Сталіна на заключно
му засіданні з’їзду та його гені
альної праці «Економічні пробле
ми соціалізму в СРСР». Допові
дач відзначив, що культурноос- 
вітні установи дещо зробили в 
цьому напрямку. Однак в роботі

Лекції і бесіди для працівників тресту
За. планом бюро партійної ор

ганізації тресту «Олександрія- 
вугілля» для інженерно - техніч
них працівників і службовців у 
квітні передбачено прочитати дві 
лекції та доповідь.

14 квітня близько 100 пра
цівників відділу технічного пос
тачання і житлово - комуналь

Пленум райкому вугільників
їх є цілий ряд істотних недолі
ків. На низькому рівні працю
ють клуб рудоремонтного заводу, 
бібліотеки селища Димитрово, 
шахти № 2-3 та інші.

Голова місцевкому будівельного 
управління т. Кравченко піддав 
різкій критиці голову правління 
клубу селища Димитрово т. Саф- 
ра за його несерйозне ставлення 
до піднесення роботи клубу. Тут 
мало читається лекцій, допові
дей, не організовуються вечори 
запитань і відповідей. В клубі 
не відбуваються зустрічі передо
виків — новаторів виробництва 
з трудящими, відсутня пропаган
да технічних знань.

Тов. Кравченко критикував 
керівників Димитрівського тресту 
і управління за те, що вони за
селили червоні кутки новоприбу

ного відділу прослухали першу 
лекцію на тему «Критика і са
мокритика—рушійна, сила радян
ського суспільства».

Днями буде прочитана друга 
лекція на тему «Про соціалістич
ну пильність радянських людей».

Крім цього, щосереди з ко
лективом тресту агітатори прово

лими робітниками, а тому масо
во - політичну роботу з трудя
щими управління нема, де про
водити.

Голова правління Димптрівсь- 
кого клубу т. Сафро відзначив 
незадовільну роботу культурно- 
масової комісії райкому вугіль
ників, очолюваної т. Давиденком. 
Голова комісії т. Давиденко рідко 
буває на місцях, не збирає культ
освітніх працівників і не прова
дить з ними обмін досвідом.

Завідуючий відділом пропаган
ди і агітації т. Суховий говорив 
про недоліки лекційної пропа
ганди в клубах, червоних кутках 
і бібліотеках.

По обговореному питанню пле
нум прийняв розгорнуте рішення.

А. Яновенно, 
інструктор міськкому КПУ.

дять бесіди з питань внутріш
ньої та зовнішньої політики по 
матеріалах центральних, респуб
ліканських і місцевих тазет.

Сумлінно виконує обов’язки 
агітатора комуніст т. Борисенко.

А. Белоконєв, 
працівник тресту «Олексан- 

дріявугілля».

22 квітня відбулася чергова 
сесія міської Ради депутатів тру
дящих, яка обговорила питання 
про підготовку шкіл і дитячих 
установ до нового 1953—1954 
навчального року, про підготов
ку до міжнародного свята трудя
щих — Першого травня та орг- 
питання.

З доповіддю про підготовку 
шкіл і дитячих установ до нового 
1953—1954 навчального року 
виступив завідуючий міським 
відділом народної освіти депутат 
т. Гідулянов.

Доповідач відзначив, що знач
на частина шкіл міста своєчасно 
почала підготовку до нового нав
чального року. Керівники серед
ньої школи № 10 (директор т. 
Москаленко) та шефського під
приємства — будівельного уп
равління Димитрівського тресту 
(начальник т. Беренштам) роз
горнули діяльну підготовку шко
ли до нового навчального року, 
заздалегідь намітили необхідні за
ходи по ремонту приміщення, за
готовили повністю потрібні буді
вельні матеріали, розпочали ре
монт покрівлі шкільного будин
ку, меблі тощо. Придбали для ре
монту приміщень будівельні ма
теріали середня школа -М 1 і 
№ 6 та семирічна школа № 5.

Колектив вчителів середньої 
школи № 14 провів перепис ді
тей шкільного віку, на новий 
навчальний рік вже укомплекто
вані класи, значна робота прове
дена по організації обміну вжи- 
в них підручників.

Проте, як вказав доповідач і 
відзначили в своїх виступах де
путати і присутні, що взяли 
участь в обговоренні питання, в 
роботі шкіл і дитячих установ в 
підготовці до нового навчального 
року є істотні недоліки. Незадо
вільно готуються до нового нав
чального року керівники шкіл 
№ 3, № 8 та № 11, нічого не 
зроблено в цій справі і з боку ке

Пленум міськкому КП України20 квітня відбувся пленум міського комітету КПУ, який розглянув організаційне питання.Пленум обрав першим секретарем міськкому партії тов. Луценка Н. X.

рівників дитячих установ міста. 
Деякі керівники цих шкіл до
тримуються черговості, спочатку, 
мовляв, підготуємось і проведемо 
екзамени, а потім будемо готува
тись до нового навчальпого року.

Школи міста до цього часу не 
приступили до поповнення бібліо
тек книгами, а навчальних кабі
нетів — наочними посібниками 
через те, що міський фінансовий 
відділ не профінансував їх від
пущеними на це коштами.

Про несвоєчасне фінансування 
шкіл говорили в своїх виступах 
депутати тт. Малоок А. А., Ба- 
дюк 0. X.

Незадовільно проводиться ро
бота по організації літнього від
починку дітей, але доповідач 
т. Гідулянов про це нічого не 
сказав.

Депутат т. Євсютін в своєму 
виступі говорив про хід будівниц
тва приміщення нової школи, що 
споруджується на посьолку ІТР. 
Він вказав, що через відсутність 
будівельних матеріалів графік 
будівництва зривається, але цим 
мало цікавиться міський відділ 
народної освіти.

В обговоренні першого питання 
взяли участь також депутати тт. 
Сахацький В. П., Бєляєв 0. П., 
Міхелєва Б. А., Харитонов Б. І., і 
Варава 0. І., Срібний В. Г. -

Сесія обговорила питання про 
підготовку до міжнародного свя
та Першого травня. По обговоре
них питаннях сесія схвалила від
повідні рішення.

Сесія розглянула оргпитання. 
За внесеною пропозицією секре
таря виконкому міськради депута
та Малоока 0. М. сесія увільнила 
від обов’язків голови виконкому 
міської Ради депутата т. Луцен- 
ка Н. X. в зв’язку з переходом 
його на іншу роботу.

Обов’язки голови міськради 
тимчасово покладено на заступ
ника голови виконкому міської 
Ради депутата В. Г. Срібного.

Послідовно проводити внутріпартійну демократію
Геніальна праця товариша 

Сталіна «Економічні проблеми 
соціалізму в СРСР», рішення 
XIX з’їзду КПРС і промова това
риша Сталіна на заключному за
сіданні з’їзду поставили перед 
партією і радянським народом 
грандіозні завдання комуністич
ного будівництва. Ці завдання 
настійно вимагають дальшого по
ліпшення роботи партійних ор
ганізацій, активізації комуністів, 
посилення їх організаторської ро
боти в масах по проведенню в 
життя партійних рішень.

Цим цілям служить новий Ста
тут КПРС, прийнятий XIX з’їз
дом партії. Статут Комуністичної 
партії Радянського Союзу є вті
ленням ленінських організацій
них принципів партії, розвинутих 
товаришем Сталіним стосовно до 
нових умов боротьби за комунізм. 
Статут коротко, просто і ясно 
визначає основні закони внутріш

Бесіди про Статут партії

нього життя партії, форми і ме
тоди її роботи.

Статут партії забезпечуй роз
виток внутріпартійної демокра
тії, широке розгортання само
критики і критики знизу, як 
найважливішого засобу підвищен
ня авангардної ролі членів пар
тії у будівництві комунізму. В 
Статуті КПРС говориться, що 
«тільки на основі внутріпартій
ної демократії може бути розгор
нута самокритика». Внутріпар
тійна демократія, самокритика і 
критика знизу сприяють вихо
ванню наших кадрів в дусі висо
кої політичної пильності, бороть
би з благодушністю, безтурбот
ністю і ротозійством.

Внутріпартійна демократія за
безпечує члену партії його пра
ва, записані в Статуті: вільно і 
по-діловому обговорювати питан
ня партійної політики, критику
вати на партійних зборах будь- 
якого працівника партії, обира

ти і бути обраним в партійні ор
гани, вимагати особистої участі 
в усіх випадках, коли виносять
ся рішення про його діяльність 
або поведінку, звертатися з будь- 
яким питанням і заявою в будь- 
яку партійну інстанцію аж до 
ЦК Комуністичної партії Радян
ського Союзу.

Найважливішою умовою здійс
нення внутріпартійної демократії 
є регулярне проведення у вста
новлені Статутом КПРС строки 
зборів первинних партійних орга
нізацій, пленумів партійних ко
мітетів, партійних конференцій 
і з’їздів. Тут комуністи обговорю
ють питання партійної політики, 
перевіряють діяльність партій
них органів шляхом заслухуван
ня їх звітів і критики хиб у ро
боті, обирають свої керівні орга
ни. В ході цього обговорення ви
робляються партійні рішення, 
намічаються практичні заходи 
по виконанню директив партії і 

уряду, заходи по поліпшенню 
партійного керівництва господар
ською діяльністю, поліпшенню 
марксистсько - ленінської освіти 
комуністів, підвищенню ідейного 
рівня кадрів і комуністичного 
виховання ■ трудящих.

Партійні збори — вищий ор
ган первинної партійної органі
зації. Наша партія завжди роз
глядала і розглядає партійні збо
ри як школу виховання комуніс
тів. Партійні збори дають кому
ністам можливість широко вико
ристовувати права, надані Стату
том партії.

У більшості первинних партій» 
них організацій регулярне про
ведення партійних зборів стало 
нерушимим законом. Але мають 
місце факти, коли в окремих пер
винних партійних організаціях 
порушується вимога Статуту про 
регулярне проведення партійних 
зборів, що є нічим іншим, як об
меженням внутріпартійної демо
кратії, обмеженням самокритики 
і критики знизу.

Велику роль у дальшому роз
гортанні внутріпартійної демо
кратії, самокритики і критики 

знизу відіграють пленуми паргй- 
них комітетів. Прийнятий XIX 
з’їздом партії Статут передбачає 
більш часті строки проведення 
пленумів. Цим самим підкреслює
ться важлива роль пленумів як 
органів колегіального керівниц
тва. Проведення пленумів у стро
гій відповідності з вимогою Ста
туту партії сприяє наближенню 
керівництва місцевих партійних 
органів до життя партійних ор
ганізацій, підвищує роль і актив
ність членів партійних комітетів 
у розв’язанні найважливіших 
завдань, поставлених партією, 
забезпечує розгортання самокри
тики і критики знизу, посилення 
контролю партійних мас за діяль
ністю партійних органів.

Тимчасом, в практиці прове
дення пленумів партійних комі
тетів є серйозні хиби. В ряді ви
падків пленуми проводяться не
регулярно, встановлені Статутом 
строки порушуються. Часто пле
нуми проводяться без належної 
підготовки, на них не розгортає
ться гостра критика хиб. Все ще 
практикується запрошення на 
пленуми численного активу.
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У відповідь на Заклики 
партії Леніна—Сталіна
Нова виробнича перемога 

гірників шахти № 2-3Видатних успіхів у передтравневому соціалістичному змаганні добився колектив шахти № 2-3. 21 квітня, на дев’ять днів раніше строку, він виконав чотирьохмісячний план видобутку вугілля. Кращих показників домоглась дільниця, якою керує депутат Верховної Ради СРСР тов. Кожевніков. Тут всі гірники значно перевищили свої норми і взяті зобов’язання. В порівнянні з березнем продуктивність праці в квітні збільшилась на 10 процентів.Натхненні Закликами партії Леніна — Сталіна, шахтарі нарощують темпи, збільшують видобуток вугілля, поліпшують якісні показники роботи.Трудівники шахти зобов’язались до кінця місяця відвантажити кілька ешелонів палива додатково до квітневого завдання.
Трудове піднесення 

на цегельному заводі

Завершувати
Кукурудза — високоврожайна 

харчова іі кормова культура. 
Урожай її у великій мірі зале
жить від строків і якості посіву. 
Тому особливо важливо не запіз
нюватись з цією роботою.

Багато колгоспів району, вчас
но розпочавши садіння кукуруд
зи, успішно справляються з по
ставленими завданнями. Хліборо
би артілі імені 18 партконферен- 
ції та імені Будьонного, наприк
лад, кілька днів тому закінчили 
посадку кукурудзи на всій площі. 
Завершують цю роботу колгосп
ники артілі імені Володимира 
Ульянова, імені Маленкова, імені 
12-річчя Жовтня та інші.

Але помилково було б говори
ти, що в районі благополучно з 
виконанням цього завдання. Хоч

посадку кукурудзи і картоплі
кращі строки сівби цієї культу
ри минають, планове завдання 
впконано лише на 35 процентів.

Невиправдано ведуть себе ке
рівники артілей імені Леніна, 
імені Хрущова, «Заповіт Леніна 
та «Шлях до комунізму». Вони 
досі майже не розпочинали сад
жати кукурудзу. Вичікування, 
нерішучість може привести до 
одержання заниженого урожаю, 
до невиконання взятих соціаліс
тичних зобов'язань.

Тривожний стан в районі ство
рився також з виконанням плану 
посадки картоплі. З метою підви
щення врожаю цієї культури Ра
да Міністрів УРСР і ЦІЇ КПУ 
зобов’язали посадку картоплі про
вести в ранні строки — одночас
но або вслід за посівом ранніх 

зернових культур, забезпечивши 
внесення під посів достатку міс
цевих або мінеральних добрив. 
Та, не дивлячись на це, в артілях 

Перше травня», імені Ждапова, 
імені Сталіна, Вороіпиловської 
сільради, не’розгортають цієї ро
боти.

Інтереси держави і колгоспів 
вимагають рішучого прискорення 
темпів посадки кукурудзи і кар
топлі. Партійні організації, спе
ціалісти сільського господарства 
повинні рішуче засудити ганеб
ну практику зволікання важливих 
робіт, що мають місце в окремих 
колгоспах, і забезпечити такий 
стан, щоб протягом кількох днів 
всі колгоспи району впорались з 
виконанням доведених планів по
садки кукурудзи і картоплі.

Колектив цегельного заводу 
№ 1 з великим піднесенням зус
трів Заклики ЦК КПРС, до 1 
Травня 1953 року,

У відповідь на Заклики трудя
щі нарощують темпи. На висо
кому рівні працює формувальний 
цех, яким керує т. Грабенко. 
Змінні виробничі завдання він 
виконує на 115 процентів. В цьо
му цеху особливо відзначається 
бригада т. Бельмовича. Своє 
пере,Травневе зобов’язання вона 
здійснила достроково. 23 квітня

передова бригада завершила мі
сячний план.

Механізатори заводу освоїли 
новий верстат - напівавтомат для 
різання цегли. Нині продуктив
ність праці підвищилась на ЗО 
процентів.

За рахунок поліпшення техно
логічного процесу трудівники 
підприємства в квітні зекономили 
8 тисяч карбованців.

Завод закінчує виконання чо- 
тирьохмісячної програми.

В. Сахацький, 
директор цегельного заводу № 1.

Серед робітників буді
вельного управління Ди- 
митрівського тресту доб
ре відоме ім’я токаря 
Федора Кирпити.

Ставши на псредтрав- 
неву вахту, стахановець 
добивається високої про
дуктивності Праці. Що
зміни він виконує норму 
на 160 процентів і біль
ше.

На знімку: Ф. Кирпита.

Фото Г. Танського.

ЗВЕДЕННЯ
районного відділу сільського господарства про хід весняно-польових робіт 

в колгоспах станом на 20 квітня 1953 року (в процентах до плану).
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Справа іноді доходить до того, 
що число запрошених працівни
ків у кілька раз перевищує чис
ло членів комітету’. Необхідно рі
шуче покінчити з такою практи
кою проведення пленумів, бо во
на ведо до приниження ролі пле
нумів, як органів колегіального 
керівництва і не сприяє розгор
танню внутріпартійної демокра
тії.

В житті нашої партії важливе 
значення має партійний актив, 
який є виразником громадської 
думки партії, провідником пар
тійних рішень у маси, оперою 
партійних комітетів. Статут 
КПРС передбачає скликання в 
містах і районних центрах ак
тивів для обговорення найваж
ливіших рішень партії і уряду. 
Причому активи повинні скли
катися не для параду і формаль
но - урочистого схвалення цих 
рішень, а для справжнього їх 
обговорення. Збори активу пар
тійних організацій сприяють все
мірному розгортанню внутріпар
тійної демократії, поліпшенню 
діяльності партійних організацій.

Усуваючи хиби в проведенні 

зборів активу партійних органі
зацій, партійні комітети повинні 
забезпечити старанну підготовку 
до них, добиватися, щоб Ці збори 
проходили на високому політич
ному рівні, під знаком розгорну
тої самокритики і критики знизу, 
щоб по обговорюваних питаннях 
намічалися практичні заходи, 
спрямовані на успішне виконан
ня постанов партії і уряду.

Нерушимим законом внутріш
нього життя нашої партії є кон
троль партійних мас над діяль
ністю партійних комітетів, бюро 
і секретарів. Цей контроль здій
снюється як на партійних зборах, 
пленумах і активах, так і на 
партійних конференціях.

«Партійні маси, — учить то
вариш Сталін, — перевіряють 
своїх керівників на активах, на 
конференціях, на з’їздах шляхом 
заслухування їх звітів, шляхом 
критики хиб, нарешті, шляхом 
обрання або необрання в керівні 
органи тих або інших керівних 
товаришів».

Вибори керівних партійних ор
ганів є яскравим втіленням прин
ципів внутріпартійної демокра

тії. Статут КПРС забороняє при 
виборах партійних органів голо
сування списком. Голосування 
повинно проводитись по окремих 
кандидатурах, причому за всіма 
членами партії забезпечується 
необмежене право відводу канди
датів і критики останніх. Вибори 
проводяться шляхом закритого 
(таємного) голосування кан
дидатів.

Внутрішнє життя нашої партії 
будується на основі демократич
ного централізму, що, як вказує
ться в Статуті КПРС, означає: 
виборність усіх керівних органів 
партії знизу доверху; періодичну 
звітність партійних органів пеі 
ред своїми партійними організа
ціями; сувору партійну дисцип
ліну і підкорення меншості біль
шості; безумовну обов'язковість 
рішень вищих органів для 
нижчих.

У всьому своєму внутрішньо
му житті наша партія поєднує 
централізм з виборністю і під
звітністю всіх керівних партій
них органів. Централізм, провад
жений партією, зветься демокра

тичним тому, іцо самі маси оби
рають свої керівні органи, кон
тролюють їх діяльність, дають їм 
напрям у роботі, беруть активну 
участь у житті партії, в обгово
ренні і розв’язанні всіх питань 
практичної діяльності партії.

Весь історичний досвід партії 
з величезною силою підтверджує, 
що демократичний централізм є 
єдино правильним принципом 
організаційної будови партії. Цей 
принцип забезпечує ідейне і ор
ганізаційне згуртування всіх чле
нів партії в єдину бойову орга
нізацію, сприяє високій актив
ності і свідомості комуністів. На
ша партія сильна єдністю і згур
тованістю своїх рядів. Єдність 
рядів партії є вирішальною умо
вою її всесвітньоісторичних пе
ремог.

Внутріпартійна демократія на
шої партії поєднується з заліз
ною дисципліною. Вимога Стату
ту КПРС про додержання залізної 
дисципліни основана на свідомо
му підкоренні членів партії пар
тійним рішенням.

Завдання партійних організа

цій зараз полягає в тому, щоб 
ще вище піднести звання і роль 
члена партії. Неухильно прово
дячи в життя внутріпартійну де
мократію, партійні організації зо
бов’язані повсякденно виховувати 
комуністів у дусі свідомої заліз
ної дисципліни, в дусі чесності 
і правдивості перед партією, в 
дусі високої політичної пильнос
ті, непримиренності до всяких 
проявів політичної безтурботнос
ті та ротозійства, в дусі безус
танного піклування про збере
ження і умноження соціалістич
ної власності і нещадної бороть
би з її розкрадачами.

Неухильно проводячи в життя 
внутріпартійну демократію, роз
виваючи самокритику і критику 
знизу, підвищуючи самодіяль
ність і активність широких пар
тійних мас, партійні організації 
забезпечать виконання грандіоз
них завдань будівництва кому
нізму в нашій країні, поставле
них XIX з’їздом партії і великим 
Сталіним.

А. Казаков.
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Видатний класик
української літератури

25 квітня минає 40 років з 
дня смерті письменника - рево
люціонера, видатного класика 
української літератури, майстра 
художнього слова М. М. Коцю
бинського.

Михайло Михайлович Коцюбин
ський народився 17 вересня 
1864 року у м. Вінниці, Поділь
ської губернії, в родині дрібного 
службовця.

Світогляд М. М. Коцюбинського 
формувався під впливом револю
ційного визвольного руху в Росії, 
під впливом творчості російських 
та українських революціонерів- 
демократів. Особливо велике зна
чення для остаточного формуван
ня світогляду і визначення на
пряму творчості М. М. Коцюбин
ського мали перша російська ре
волюція 1905—1907 рр., зна
йомство з творами марксизму- 
ленінізму та дружба з великим 
російським письменником 0. М. 
Горьким.

Дружба з Горьким, його полу
м’яні життєстверджуючі твори 
захоплювали Коцюбинського сво
їм гнівним протестом проти існу
ючого ладу, проти буржуазно- 
міщанського укладу життя, сво
їм закликом до необхідності соці
альних перетворень, до активної 
боротьби за краще майбутнє.

Коцюбинський почав писати у 
80 роках XIX століття. Перші 
його твори «Андрій Соловейко», 
«Харитя», «На віру» та інші 
змальовують тяжке селянське 
життя, безпросвітну нужду та 
горе селян, показують їх праг
нення до щастя, до кращого 
життя.

У творах «ХО», «Для загально
го добра», «Лялечка» Коцюбин
ський різко виступив проти 
ліберальних народників, розвін
чуючи ідеї культурництва, по
казуючи всю нікчемність народ
ницької інтелігенції, буржуазних 
«культурників».

Коцюбинський захоплено вітав 
першу російську революцію, вва
жаючи, що потрібне «загальне 
повстання, яке змете весь старий 
політичний лад». В оповіданні 
«Дорогою ціною» письменник 
підкреслив віковічну класову бо
ротьбу і нездоланне прагнення 
народу здобути волю.

У 1903 році Коцюбинський 
розіслав багатьом письменникам 
лист- заклик, що був справжнім 
маніфестом молодих революційно- 
демократичних письменників. У 
ньому він ставить питання про

Перші футбольні матчі в Олександрії
Минулої неділі першими в 

цьому році на зелене футбольне 
поле стадіону вийшли юні фут
болісти команд середньої школи 
А» 2 імені Горького і «Трудові 
резерви» гірничопромислових 
училищ. Гра закінчилась з ра
хунком 3:2 на користь футболіс
тів середньої школи № 2.

Другими в змаганні виступили 
команди «Шахтар — 2» та вихо
ванці юнацької спортивної шко

До редакції газети «Сталінсь
кий прапор» надійшло декілька 
листів трудящих, в яких пи
шеться про те, що в їдальнях 
№ 1 і Я».12 відділу робітничого 
постачання готують недоброякіс

необхідність розробляти теми 
філософські, соціальні, психоло
гічні, історичні, показувати не 
лише селян, але і фабричних ро
бітників та інші верстви су
спільства.

В роки реакції, коли поразка 
революції породила розклад і за
непадництво в середовищі інте
лігенції, коли наступ контррево
люції йшов і на ідеологічному 
фронті, коли реакціонери усіх 
мастей опльовували революцію, 
глумилися з неї, оспівували зрад
ництво, статеву розпусту під ви
глядом «культу особи», Михайло 
Михайлович Коцюбинський не 
зраджує своїх революційних іде
алів. Він залишається з наро
дом, ще активніше виступає на 
захист його прав, викриває мер
зенне обличчя українських бур
жуазних націоналістів, зриває 
облудну маску з лібералів зрад
ників революції. «Розбити твер
ду скалу неправди, пробитись до 
світла, хоч би довелося вкрити 
кістками шлях до нового життя», 
—' закликає М. М. Коцюбинсь
кий. В оповіданнях «Сміх», «Він 
іде», «Персона грата», «Подару
нок на іменини» письменник ви
криває катівську політику ца
ризму, закликає до його зни
щення.

Революційним подіям присвя
чений і кращий твір М. М. Коцю
бинського — «Фата моргаю». У 
повісті зображується українське 
село напередодні революції 
1905 — 1907 рр. і після неї. 
Основним героєм повісті є се
лянська маса, яка виступає про
ти поміщиків. Коцюбинський 
підкреслює, що селянський рух
— стихійний, і лише робітничий 
клас вносить в нього організова
ність, що лише робітничий клас 
може бути керівником селянства 
у боротьбі проти буржуазно-по
міщицького ладу. У повісті впер
ше в українській літературі ви
ведено образ свідомого робітника 
-соціаліста Марка Гущі.

Творчість М. М. Коцюбинського
— найбільше досягнення україн
ської дожовтневої прози. Твори 
його, завжди глибоко актуальні, 
насичені пристрастю письменни
ка - революціонера, кликали до 
знищення буржуазно - поміщиць
кого ладу, до боротьби за нове, 
щасливе майбутнє. За це люблять 
і поважають трудящі нашої краї
ни М. М. Коцюбинського.

Н. Калениченко, 
кандидат філологічних наук.

ли. Хоч команда «Шахтар—2» 
має великий досвід у змаганнях, 
однак через відсутність злагод
женості у грі, на цей раз вона 
не вийшла переможцем, зіграла 
внічию.

Цікавою була гра команди 
«Урожай» (Кіровоград) і «Шах
тар—1» (Олександрія). Обидві 
команди продемонстрували зрос
лу спортивну майстерність. Але 
явна перевага була на стороні 

СЛІДАМИ НЕОПУБЛІКОВАНИХ ЛИСТІВ
ну страву, та інші непорядки.

Як повідомив редакцію заступ
ник керуючого Димитрівським 
трестом по робітничому постачан
ню т. Прохоренко, факти, наве
дені в листі, ствердились. За до

Короткі сигнали
Кімната для телефонних пере

говорів у поштовому відділенні 
на станції Корис.тівка (началь
ник т. Чаус) зовсім без вікон. 
Чекаючи виклику або черги, щоб 
подзвонити по телефону, трудя
щим доводиться сидіти в темря
ві. Па їх вимоги освітити кімна
ту працівники відділення, не 
звертають уваги.

В. Булаев, 
жител, станції Кориетівка.

•№ *

Біля входу в поліклініку се
лища Октябрського дуже брудно. 
Сюди працівники поліклініки 
виливають нечистоти, скидають 
сміття.

Все це бачить головний лікар 
поліклініки т. Єланська, але по
рядку біля своєї установи до цьо
го часу не навела.

М. Немикіна, 
працівник селищної Ради.

« *
♦

В селищі теплоелектростанції 
проживає багато гірників шахти 
№ 2-3. Та керівники шахти за
були подбати про їх культурно- 
побутові умови. Будинки не від
ремонтовані, для жильців бракує 
сараїв, де б вони мали змогу 
тримати паливо. Подвір'я за- 
хламлені нечистотами.

На все селище одна колонка 
для води, але з пеї тече вода ду
же брудна і непридатна для спо
живання.

Коли вже начальник житлово- 
комунального відділу шахти тов. 
Бойко і керуючий будинками т. 
Олефіренко наведуть в селищі 
потрібний порядок?

С. Дяченно, 
житель селища.

♦ «*
В провулку між вулицями 

Шкільною і Черншпевського се
лища Перемога постійно не виси
хає багнюка. Тому багатьом жи
телям, щоб пройти в центр се
лища, потрібно зробити обхід за 
2 кілометри.

Вже не раз трудящі звертались 
до селищної Ради (голова тов. 
Сергієнко) з просьбою упорядку
вати провулок, та на їх просьби 
не зважають.

Н. Малим, 
робітник.

♦ * 
♦

Багато разів жителі вулиці 
імені Петровського звертались до 
контори зв'язку (начальник тов. 
Руссул) з проханням радіофіку
вати їх житла. Але тут залиши
лись глухими до їх запитів.

Г. Нечипоренко, 
житель вулиці імені Пет- 

ровськото.

олександрійських футболістів. 
Перший тайм закінчився з ра
хунком 2:1.

В другому таймі при неодно
разових атаках олександрійців 
у ворота гостей було забито ще 
З м’ячі. Товариська футбольна 
зустріч закінчилася з рахунком 
5:1 на користь господарів поля.

С. Куліков,
В. Груша.

пущені помилки в роботі т. Юр- 
ченку винесено сувору догану і 
попереджено, що вразі повторен
ня подібних фактів його буде 
знято з роботи.

потреби населення. В занедбаному стані знаходиться охорона здоров'я. 
В державних лікарнях замість 40 тисяч медичних сестер є лише 500. 
Лікувальних установ мало. Вони переповнені, і доводиться класти по 
два чоловіка на ліжко.

На знімку: палата в одній із лікарень. Знімок опублікований 
турецькою газетою „Дюнья".

Прескліше ТАРС.

Обмін хворими і пораненими 
військовополоненими в Кореї

Кореспондент агентства Сінь- 
хуа передає з Кесона:

20 квітня корейсько-китайсь
ка сторона відповідно до угоди, 
підписаної 11 квітня, репатрію
вала 50 хворих і поранених вій

Трудящі Західної Німеччини виступають проти створення 
реваншистської армії

17 квітня у Нюрнбергу відбув
ся мітинг протесту проти намі
чуваного боннськими властями 
примусового набору західноні
мецької молоді в армію.

На мітингу, в якому взяло 
участь близько 600 трудящих 
міста, виступив від імені прав
ління КПИ Баварії Курт Байєр. 
Він звернувся до всіх член’в 
СДПН і західнонімецьких проф
спілок із закликом стати на за

Зростання числа самогубств в Австрії
Невпинне Погіршання еконо

мічного становища широких 
верств австрійського народу веде 
до зростання числа самогубств в 
Австрії.

Як повідомляє газета «Естер- 
рейхіше фолькепітімме», в 1952

П О П Р А В К А
В статті «Зелений конвейєр— 

кожному колгоспу» у примірній 
схемі зеленого конвейєра для ве
ликої рогатої худоби, надрукова
ній в газеті «Сталінський пра
пор» Я» 49 від 22 квітня ц. р.,

ПОВІДОМЛЕННЯ
24 квітня ц. р. в міському те

атрі. о 7 годині вечора відбудеть
ся публічна лекція на тему 
«Американський імперіалізм — 
найлютіший ворог прогресивного 
людства».

Лекцію читає дійсний член 
республіканського товариства для 

З 22 по ЗО квітня в місті Олександрії на центральному ринку провадитиметься 
ПЕРЕДТРАВНЕВИЙ БАЗАРКолгоспи і колгоспники ближніх районів вивезуть велику кількість сільськогосподарських продуктів.Торговельні організації міста вивезуть на базар у великій кількості та в широкому асортименті промислові товари 1 товари широкого споживання.

ськовополонених двома групами 
по 25 чоловік.

Серед репатрійованих: ЗО аме
риканців, 12 англійців, 4 турки, 
І канадець, 1 філіппінець, 1 
нінденноафрнканець і 1 грек.

(ТАРС).

хист молоді від примусового при
зову в армію. «<►-

Учасники мітингу одностайно 
прийняли резолюцію, в якій за
кликають депутатів боннського 
бундестагу перешкодити призову’ 
німецької молоді в армію і доби
ватися проведення переговорів 
між чотирма великими держа
вами.

(ТАРС).

році в Австрії було заре^’рова- 
но 1.527 самогубств. Переважна 
більшість самовбивств залишила 
листи, в яких вони вказували, що 
причиною їх смерті було тяжке 
матеріальне становище.

(ТАРС).

початок використання суміші ба
гаторічних трав другого укосу 
слід читати 20-УІ, а кінець ви
користання кукурудзи і суданки 
II строку посіву першого укосу 
— 25-УІІ.

розповсюдження політичних і на
укових знань т. Мельхікер

Ціна квитка — 2 крб.
Організації можуть замовити 

квитки в міському відділенні То
вариства для поширення полі
тичних і наукових знань.

Правління.

Редактор Г. ЛОЗОВИЙ.
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Трудящі Радянського Союзу! Ще тісніше згуртуй
мося навколо Комуністичної партії і Радянського 
Уряду, мобілізуймо наші сили і творчу енергію на 
велику справу побудови комунізму в нашій країні!

Хай живе нерушиме єднання Комуністичної пар
тії. Радянського Уряду і народу!

(Із Закликів ЦК КПРС).

Бойові Заклики партії
Наближається світле і велике 

свято трудящих — Перше трав
ня. В ці дні, сповнені трудовим 
ентузіазмом наших людей, Цен
тральний Комітет Комуністичної 
партії Радянського Союзу звер
нувся з Закликами до радянсько
го народу, до трудящих всього 
світу. В цих полум'яних Закли
ках яскраво відображена зовніш
ня і внутрішня політика партії 
Леніна — Сталіна.

Партія закликає кріпити вели
ке братерство трудящих всіх 
країн:

— Хай живе 1 Травня — 
день міжнародної солідарності 
трудящих, день братерства робіт
ників усіх країн!

Вище прапор пролетарського 
інтернаціоналізму!

Паша партія і уряд проводили 
і'проводять політику миру, яка 
відповідає життєвим інтересам 
всіх народів і закликає зміцню- 

йягти єдність народів у боротьбі 
*3а мир, умножати і згуртовувати 
ряди прихильників миру. Партія 
посилає братерський привіт тру
дящим країн народної демокра
тії, які успішно будують соціа
лізм, вона зміцнює узи дружби з 
великим китайським народом, ві
тає корейський народ, який бо
реться за свободу і незалежність 
своєї батьківщини, вітає німець
кий і японський народи.

Партія закликає кріпити друж
бу народів Англії, Сполучених 
Штатів Америки і Радянського 

яйююзу в їх боротьбі за відвернен
ня війни і забезпечення міцноп 
миру в усьому СВІТІ.

В скорботний день похорону 
товариша її. В. Сталіна Голова 
Ради Міністрів СРСР товариш 
Г. М. Маленков говорив: «В галу
зі зовнішньої політики наша го
ловна турбота полягає в тому, 
щоб не допустити нової війни, 
жити в мирі з усіма народами». 
Ці слова покладені в основу од
ного з першотравневих Закликів 
партії відносно зовнішньої полі
тики Радянського Союзу.

ЦК К1ІРС славить Збройні Си
ли нашої країни, які пильно сто
ять на варті великих завоювань, 
закликає невпинно зміцнювати їх.

Натхненний рішеннями XIX 
з’їзду партії, радянський народ 
наполегливо перетворює в життя 
величну програму господарської-» 
і культурного будівництва. Свій 
вклад в цю всенародну справу 
вносять і трудящі нашого міста 
й району. Партія закликає тру
дящих вугільної промисловості:

— Робітники і робітниці, ін
женери і техніни вугільної про
мисловості! Збільшуйте видобу
ток вугілля, швидше будуйте і 
вводьте в дію шахти! Ширше 
впроваджуйте нові машини і 
механізми! Дамо народному гос
подарству більше вугілля висоної 
якості!

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

Встановлення монументу В. І. Леніну
В парку радгоспу «Комінтерн» Леніна в день 83-річчя з дня 

встановлено монумент В. І. народження.

У відповідь на це гірники шах
ти № 2-3 відповіли новим трудо
вим піднесенням. Виконавши на 
дев'ять днів раніше строку чоти- 
рьохмісячний план видобутку 
вугілля, колектив нарощує темпи, 
добивається дальшого збільшення 
видобутку палива, поліпшує якіс
ні показники. Закінчує виконан
ня чотирьохмісячної програми ко
лектив цегельного заводу М» 1 та 
ряд інших підприємств.

Значними уепіхами зустріча
ють Першотравень трудівники 
сільського господарства району. 
Цієї весни сівбу ранніх зернових 
культур вони провели значно ра
ніше, ніж торік, на високому рів
ні агротехніки. Передові колгос
пи ім. 18 партконференції, імені 
Маленкова, імені Володимира 
Ульянова та інші успішно посія
ли цукрові буряки, завершують 
сівбу кукурудзи, посадку картоп
лі, піднімають пари. Вони бо
рються за те, щоб ознаменувати 
цей рік високими врожаями всіх 
культур.

Для всіх працівників сільсько
го господарства бойовою програ
мою є Заклик ЦК КПРС:

— Працівники соціалістичного 
землеробства і тваринництва! 
Безустанно боріться за дальше 
підвищення врожайності всіх 
сільськогосподарських культур, 
збільшення громадського пого
лів'я худоби і підвищення її 
продуктивності! Створимо в краї
ні достаток продуктів сільського 
господарства!

У першотравневих Закликах 
перед працівниками різних галу
зей промисловості і торгівлі ста
виться завдання: більше випус
кати товарів широкого споживан
ня, ширше розвивати торгівлю, 
зразково обслужувати радянсь
кого споживача.

Заклики ЦК КПРС вказують 
на головні завдання працівників 
наукових закладів, літератури і 
мистецтва, народної освіти, ме
дичних працівників, службовців 
радянських установ.

Під мудрим керівництвом пар
тії Леніна — Сталіна радянський 
народ перетворив свою Вітчизну 
в могутню, непереможну держа
ву. В дружній братерській сім’ї 
наші люди упевнено йдуть до пе
ремоги комунізму. На весь світ 
звучать бойові Заклики:

— Хай живе великий Союз 
Радянських Соціалістичних Рес
публік — твердиня дружби і сла
ви народів нашої країни, незлам
ний оплот миру в усьому світі!

— Хай живе Комуністична 
партія Радянського Союзу, вели
ка спрямовуюча і керівна сила 
радянського народу в боротьбі 
за побудову комунізму!

— Під прапором Леніна — 
Сталіна, під керівництвом Кому
ністичної партії — вперед, до 

| перемоги комунізму!

УКАЗ
Президії Верховної Ради СРСР

ПРО НАГОРОДЖЕННЯ МАРШАЛА РАДЯНСЬКОГО 
СОЮЗУ БУДЬОННОГО С. М. ОРДЕНОМ ЛЕНІНА

У зв'язку з семидесятиріччям з дня народження Мар
шала Радянського Союзу Будьонного С. М. і відзначаючи 
його видатні військові заслуги перед Радянською держа
вою, нагородити тов. Будьонного Семена Михайловича 
орденом Леніна.

Голова Президії Верховної Ради СРСР
К. ВОРОШИЛОВ. 

Секретар Президії Верховної Ради СРСР М. ПЄГОВ. 
Москва, Кремль.
24 квітня 1953 р.

Новими виробничими успіхами відповідають трудящі 
на Заклики Комуністичної партії

З подвоєною енергією
Передтравневі Заклики 

Комуністичної партії трудів
ники залізничної транспорт
ної контори зустріли гарячим 
схваленням.

В ці дні колійники працю
ють з подвоєною енергією. 
Колектив контори достроково 
виконав чотирьохмісячний 
план вантажоперевезень.

Набагато перевищили пе
редтравневі зобов'язання ма
шиніст паровоза Олександр 
Юраш, складач поїздів Сер
гій Чередниченко, котельник 
Микола Додатко і інші.

І. Чорномор,
секретар парторганівації.

Каховський гідровузол. Ставши 
на передтравневу стахановську 
вахту, колектив будівників бореть
ся за дострокове спорудження 
гідровузла. Роботи на всіх основ
них дільницях провадяться з ви
передженням графіка. В зв'язку з 
збільшенням об'єму бетонних ро
біт. будівники поспішають завер
шити спорудження центрального 
автоматизованого бетонного заво
ду. До травня стане до ладу дію
чих перша черга підприємства, 
яка даватиме по 2 тисячі тонн 
бетону за добу. Самовіддано тру
дяться на монтажі заводу верхо
лази бригади тов. Качана, які ви
конують по дві норми за добу.

На знімку: бригадир будівників- 
верхолазів Василь КАЧАН (ліво
руч) і електрозварювач Володи
мир ЛОПАТИНСЬКИЙ монтують 
вузли центрального подавального 
механізму силосних башт. 
Фото Ю. Ліхути.

(Прескліше РАТАУ).

Назустріч Першому травню
Новими виробничими ус

піхами відповідають трудящі 
України на Першотравневі 
Заклики Центрального Комі
тету Комуністичної партії. 
Колективи понад 80 підпри
ємств Києва достроково ви
конали план чотирьох міся
ців. Завод «Червоний екска
ватор» виготував понад план 
1 відправив будівникам Ка
ховської ГЕС три штабеле
укладачі.

Гідну зустріч Першому 
травню готують гірники Кри
ворізького рудника «Більшо
вик». 23 квітня вони завер
шили місячну виробничу про
граму по всьому гірничоруд
ному циклу. Порівняно з від
повідним періодом минулого 
року видобуток руди зріс тут 
на 15 процентів, а продук
тивність праці — на 19 про
центів.

Колектив Харківського 
тракторо - складального заво
ду збільшує випуск садово- 
городніх тракторів «ХТЗ-7». 
Всі робітники виконують що
дня понад півтори норми. Де
сятки стахаиовців завершили 
п’ятирічні завдання. В дні 
передтравневого змагання 
стахановЩ підприємства вне
сли понад 120 пропозицій, 
спрямованих на підвищення 
продуктивності праці і змен

Перевиконують
Достойно зустріти міжна

родне свято Перше травня — 
з такими помислами живуть 
і працюють в ці дні механіза
тори тракторної бригади 
Олексія Маменка, які обслу
говують колгосп «Шлях до 
комунізму».

Багато трактористів на 
весняно - польових роботах

УСПІХ ХЛІБОРОБІВ
На Заклик ЦК КПРС тру

дівники колгоспу імені Ма
ленкова відповідають новими 
трудовими перемогами. Вони 
успішно за 3 робочі дні про
вели посадку кукурудзи на 

шення трудомісткості трак
тора.

Множать свої успіхи мета
лурги заводу «Запор іж- 
сталь». В цеху холодної про
катки бригада прокатників 
т. Гусениці за 21 день квіт
ня прокатала понад план 
більше тисячі тонн металу, 
перевищивши проектну про
дуктивність стана. Сталевари 
мартенівського цеху більшу 
частину плавок видають 
швидкісним методом.

У відповідь на Заклики 
ЦК КПРС нарощують темпи 
робіт будівники Каховської 
ГЕС. Команди земснарядів, 
які намивають захисну дам
бу шлюзового каналу, вже за
вершили другу місячну про
граму. В гідротехнічні спо
руди укладено чверть міль
йона кубометрів грунту за
мість 125 тисяч за завдан
ням. Колектив механізовано
го бетонного заводу переви
щив проектну потужність під
приємства майже на 40 про
центів.

З честю виконують перед- 
травневі зобов’язання колек
тиви об'єднання «Укрнафта». 
З початку квітня вони видо
були понад завдання сотні 
тонн нафти.

(РАТАУ),

змінні завдання
відзначають кожен день тру
довими перемогами на благо 
своєї Батьківщини.

Водії тракторів тт. Ску- 
бій, Колісник, Сокур та Юр- 
чонко дають півтори вироб
ничі норми. Перевиконують 
свої завдання і інші механі
затори бригади.

Л. Яковенко.

всій площі 90 гектар. Добре 
попрацювали на виконанні 
цього завдання трактористи 
бригади т. Рябошапки Іван 
Авраменко і Петро Горбенко.

І. Колісник.
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Договір МТС з
В директивах історичного XIX 

з'їзду сказано, що н галузі сіль
ського господарства головним зав
данням і далі залишається все
бічне підвищення врожайності 
сільськогосподарських культур, 
збільшення поголів'я громадської 
худоби і значне піднесення її 
продуктивності, поліпшення робо
ти МТС і радгоспів на основі даль
шої механізації і впровадження 
передової агротехніки.

Одержання високого врожаю, 
як відомо, можна домогтися тіль
ки при умові спільних зусиль 
МТС і колгоспів, точного вико
нання їх договірних зобов'язань. 
Договір МТС з колгоспами є не
порушним законом.

В минулому році Олександрій
ська та Користівська МТС повніс
тю не виконали договори з кол
госпами. Наприклад, Олександрій
ська МТС план збирання зернових 
культур комбайнами виконала ли
ше на 68,5 процента, недовико
нано план підняття зябу та лу
щення стерні.

Хід польових робіт в колгос
пах району показує, що договір
ні зобов’язання МТС з колгоспа
ми і в цьому році виконуються 
незадовільно. Обидві МТС не здій
снили зобов’язань по снігозатри
манню та закриттю вологи в 
грунті, підняття парів тільки 
розпочалося і провадиться надто 
повільними темпами.

Олександрійська МТС, (дирек
тор т. Горбенко) затягує строки 
посіву технічних культур в кол
госпах імені Ворошилова, імені 
Карла Маркса, а також посіву 
і обробітку лісопосадок, садів і 
проведення інших трудомістких 
робіт.

Внаслідок незадовільно прове
деного' зимового ремонту тракто
рів, слабого технічного контролю 
з боку агрономів, інженерів та ме
ханіків МТС деякі тракторні 
бригади працюють потане, трак
тори в них часто простоюють че
рез технічні неполадки. Так, в 
тракторній бригаді № 4 Олексан
дрійської МТС, що працює в кол
госпі імені Карла Маркса, допу
щено простою 20 тракторозмін. 
Виробіток на 15-сильний трактор 
в тракторній бригаді № 7 дорів

Зростає виховний вплив комсомольської організації
Комсомольська організація аг

ролісомеліоративного технікуму 
проводить значну роботу по ви
хованню студентської молоді. .

Після звітно - виборних зборів 
комітет ЛКСМУ розробив заходи 
які були покладені в основу пла
нування і проведення всієї робо
ти комсомольської організації.

Виконуючи рішення звітно-ви
борних зборів і критичні заува
ження та пропозиції комсомоль
ців, комітет ЛКСМУ велику увагу 
приділив підвищенню успішнос
ті студентів технікуму. Ряд ком
сомольців, зокрема тт. Самков, 
Карлюк, Литвиненко, Аністатен- 
ко та інші, не встигали, мали з 
окремих дисциплін погані оцін
ки. їх заслухали на комсомоль
ських зборах, з’ясували причини, 
які породили відставання, пода
ли практичну допомогу. Тепер ці 
товариші поліпшили свою успіш
ність, а значить зросла успіш
ність вцілому по технікуму.

На комсомольських зборах піс
ля звітів і виборів вже заслухано 
і обговорено ряд важливих пи

колгоспом—непорушний закон
нює лише 75 гектарів умовної 
оранки.

Спостерігались випадки, коли 
в тракторних бригадах Я; 5 і №4 
грубо порушувались правила аг
ротехніки, веснооранка тут про
вадилась без передплужників. 
Але директор МТС т. Горбенко і 
старший агроном т. Байда не вжи
ли рішучих заходів до винних в 
порушенні агротехніки.

Важливою умовою успішного 
ходу польових робіт і одержання 
високого врожаю є поєднання 
дій і повне використання всіх 
сил і технічних засобів МТС і 
колгоспів. Проте правління кол
госпів імені Карла Маркса, імені 
Ворошилова, імені Леніна та 
«Заповіт Леніна» і деяких інших 
недостатньо здійснюють договір
ні зобов’язання. Вони недостат
ньо ведуть роботи на живому 
тяглі, не створюють умов для 
високопродуктивної роботи меха
нізаторів МТС, не виділяють в 
тракторні бригади постійних при
чіплювачів, мало подбали про об
ладнання тракторних вагончиків.

Колгосп імені Ворошилова (го
лова правління т. Жежеря) боро
нування озимих живим тяглом 
виконав лише на 46 процентів, 
до цього часу не приступив до лі
сопосадок.

В цьому ж колгоспі Олексан
дрійська МТС посів озимих про
вела з великим запізненням, 
внаслідок цього десятки гектарів 
колгосп змушений був пересівати 
Несвоєчасно МТС виконує роботи 
по посіву ярих культур, культи
вації лісосмуг, не розпочала 
оранку парів. Внаслідок слабого 
контролю МТС за роботою бригад, 
особливо в нічний час, допуска
лись порушення правил агротех
ніки і низька якість виконання 
робіт.

Незадовільно МТС виконують 
договір по кормодобуванню, ме
ханізації ферм.

В минулому році Користівсь- 
кою МТС в колгоспі імені Леніна 
встановлено механічне водопоста
чання, але до цього часу ферми 
води не одержують.

Окремі спеціалісти сільського 
господарства МТС та районного 
відділу сільського господарства 

тань: про роботу гуртків, про за
лучення студентів до проведення 
політбесід в групах, про дисцип
ліну деяких комсомольців. Всі 
ці питання спрямовані на підви
щення активності студентів в 
громадському життіі, на пожвав
лення позакласної роботи.

Внаслідок організації контро
лю за виконанням прийнятих рі
шень комсомольська організація 
добилась систематичного прове
дення політбесід з питань внут
рішніх і міжнародних подій. Ком
сомольці глибоко вивчають мате
ріали XIX з’їзду К1ІРС і пропа
гують їх серед населення.

Більшість комсомольців ма
ють доручення комітету ЛКСМУ 
і сумлінно їх виконують.

Після звітно - виборних збо
рів в ряди ВЛКСМ тут прийнято 
22 кращих студенти. Зараз вив
чають Статут ВЛКСМ і готують
ся до вступу в комсомол ще 8 
чоловік.

В технікумі працюють три 
гуртки художньої самодіяльності.

В комсомольській організації 

рідко бувають в тракторних та. 
рільничих бригадах, слабо зай
маються поліпшенням роботи 
тракторного парку, та якості ро
біт. Наприклад, агроном Користів- 
ської МТС. т. Сердюк приїздить в 
колгосп імені Сталіна (Бандурів- 
ка) тільки для того, щоб зібрати 
зведення.

Заступники директорів МТС 
по політчастині Олександрійсько і 
— т. Шорін, Користівської — 
т. Попов не стоять на сторожі су
ворого додержання договірних зо
бов’язань МТС з колгоспами, сла
бо організують масово - політич
ну роботу серед механізаторів, не 
ведуть боротьби за впроваджен
ня погодинного графіка робіт 
тракторів, недостатньо поширю
ють досвід роботи передових ме
ханізаторів.

Партійні організації колгоспів 
імені Леніна, імені Карла Маркса, 
імені Ворошилова, «Заповіт 
Леніна» та деяких інших не здій
снюють систематичного контролю 
за виконанням договірних зобо
в’язань колгоспами з МТС, рідко 
обговорюють це питання на пар
тійних зборах.

Керівники МТС продовжують 
практику минулого року, коли 
внаслідок недоброякісного ремон
ту збиральних машин, зокрема 
комбайнів, план збирання хлібів 
не був виконаний.

В цьому році МТС недостатньо 
готуються до збирання врожаю, 
значна частина комбайнерів не 
залучені до ремонту, окремі ком
байнери і робітники, які працю
ють на ремонті, не виконують ви
робничих норм, графіки ремонту 
машин зриваються, а контроль і 
керівництво ремонтом покладено 
на другорядних осіб.

Контролювати виконання дого
ворів між МТС і колгоспами по
кликані сільськогосподарські ор
гани, але районний відділ сіль
ського господарства слабо це 
здійснює.

Про всі ці недоліки справед
ливо вказували у своїх виступах 
учасники зборів районного пар
тійного активу, які намітили за
ходи, спрямовані на безумовне 
виконання договірних зобов'я
зань між МТС і колгоспами.

створено 11 груп, які щомісяця 
проводять збори і інші заходи се
ред комсомольців та молоді кур
сів.

Дійовою стала стінна преса, 
особливо юмористичні газети, які 
правдиво і гостро критикують 
недоліки в роботі окремих сту
дентів і колективів.

Все ж в діяльності комсомоль
ської організації технікуму ма
ють місце серйозні хиби. Комі
тет ЛКСМУ не добився, щоб всі 
комсомольці відвідували збори, 
мали доручення. Тут є- ще випад
ки, коли комсомольці пропуска
ють заняття, некультурно пово
дять себе. Мало ще вирощено 
відмінників навчання.

Завдання комсомольської орга
нізації полягає в тому, щоб не
гайно виправити недоліки, доби
тись дальшого піднесення внутрі
спілкової і виховної роботи з 
молоддю. »

Б. Сидоренно, 
інструктор міськкому КП 

України.

ДО РАДЯНСЬКО■польських 
ТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

В результаті переговорів, 
що успішно закінчилися, між 
Міністерством внутрішньої і 
зовнішньої торгівлі СРСР і 
Польською торговельною де
легацією 22 квітня цього ро
ку підписаний Протокол про 
взаємні поставки товарів між 
Союзом РСР і Польською 
Народною Республікою на 
1953 рік.

Протоколом передбачаєть
ся значите збільшення товаро
обороту порівняно' з встанов
леним на 1953 рік довго
строковою Угодою від 29 
червня 1950 року.

Радянський Союз постав
лятиме в Польщу машини і

Всебічно висвітлювати 
життя колективу 

(Огляд стінгазети)
Днями під час перезміни в ко

тельному цеху електростанції на 
дерев'яному щитку з'явився сві
жий номер стінгазети «Арматур
ник". Тут у вільні від роботи 
хвилини групами збираються ро
бітники. Чим же привертає їх 
увагу стінгазета? Змістовними, 
злободенними матеріалами.

В передовій статті газета, на
гадавши про наближення міжна
родного свята трудящих — 1 
Травня, пише:

«Більшість робітників арма
турної бригади з честю вико
нують свої передтравневі зо
бов’язання. Вони пильна сте
жать за закріпленим устатку
ванням, ретельно доглядають 
його, чим сприяють безаварій
ній роботі станції».
Відзначивши деякі досягнення, 

газета разом з тим повела розмо
ву з читачем про недоліки в ро
боті арматурної бригади, викри
ла причини, які їх породжують. 
Вона сказала про те, що інколи 
робітникам доводиться витрачати 
даремно багато робочого часу на 
розшуки матеріалів, якими брига
ду не завжди забезпечують, про 
неправильний розподіл бригади
ром т. Кирпатою робочої сили.

«Туди, де може з успіхом 
справитись один чоловік, час
то посилають двох. Це знижує 
виробіток робітників, бригади 
вцілому ї>.
В окремій замітці подане вдалу 

карикатуру на т. Кирпиту, як на 
утриманця бригади. Він незвіль- 
нений бригадир, але працювати 
не бажає. Часто почату роботу

Назустріч Першому травню
ДО СВЯТА — В НОВІ БУДИНКИ

У новому селищі Снігурівці, 
Миколаївської області, закінчені 
оздоблювальні роботи двох 14- 
квартирних будинків. Будинки 
будуть заселені до Першого трав
ня будівниками Верхньо-Інгу- 
лецької зрошувальної системи. 
До свята завершується будівниц
тво дитячого садка і дитячих 
ясел. Споруджується ряд інших 
будинків, провадяться роботи по 
благоустрою селища.

У КОЖНОМУ КОЛГОСПІ — 
СТАДІОН

З ініціативи комсомольських 
організацій Волині в області про
ходить місячник по спорудженню 
стадіонів і спортивних майдан
чиків. До міжнародного свята 
трудящих у містах і селах намі

устаткування, бавовну, заліз
ну, марганцьову і хромову 
руди, нафту і нафтопродук
ти, мідь, алюм'іній, хімічні 
та інші товари, яких потребує 
польське народне господар
ство.

Польща поставлятиме в 
СРСР морські судна, заліз
ничний рухомий склад, вугіл
ля, кокс, цинк, цемент, тка
нини, меблі та інші товари.

Протокол підписали: з Ра
дянської сторони — Міністр 
внутрішньої і зовнішньої тор
гівлі СРСР А. І. Мікоян, з 
Польської сторони — Мі
ністр зовнішньої торгівлі 
К. Домбровський.

передає іншому робітникові. Га
зета звертається до нього:

«Тов. Кирпита! Ви повинні 
трудитись нарівні з членами 
бригади, а не скільки вам за
бажається. Показуйте приклад 
в роботі».
Газета піддала різкій критиці в 

карикатурній формі майстра 
т. Пазинича, який несвоєчасно 
виписує наряди, не доводить до£ 
відома робітників про їх за
робіток.

Вміщено також карикатури па 
ряд товаришів, які порушують 
правила техніки безпеки.

В цьому ж номері подана за
мітку про те, що арматурники 
успішно закінчили роботи по впо
рядкуванню своєї дільниці. Вони 
прибрали металолом, посадили 
дерева. На цій роботі особливо 
відзначились тт. Макаров, Ліп
ник, Тяглий.

Як бачимо, на невеличкому 
аркуші паперу редколегія бригаді 
ної стінгазети змогла вмістити 
ряд потрібних, наступальних за
міток і карикатур, зуміла пока
зати позитивні і негативні сторо
ни в роботі арматурників.

Однак стінгазета не позбавле
на істотних недоліків. Редколегія 
мало попрацювала над її зовніш
нім оформленням, допустила ба
гато граматичних і стилістичних 
помилок, деякі замітки носять 
поверховий, загальний характер.

Редколегія спроможна і повин
на ліквідувати ці хиби, добитися 
регулярного випуску стінгазети, 
зробити її справжнім організато
ром мас.

чено збудувати 112 нових ста
діонів і 1106 спортмайданчиків. 
Цим буде повністю завершене бу
дівництво стадіонів в усіх містах, 
районних центрах і укрупнених 
колгоспах області.

ДО СВЯТА ПІСНІ
Близько 500 самодіяльних ко

лективів Закарпаття, що об’єд
нують понад 40 тисяч чоловік, 
готуються взяти участь в святі 
пісні, що відбудеться 1 Травня. 
Багато робітничих і сільських 
хорів підготували пісні, присвя
чені рідній Комуністичній партії, 
пісні про мир і дружбу між на
родами.

Урочисто відзначити першо- 
травневе свято готуються понад 
шість тисяч самодіяльних колек
тивів Харківської області.
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Новатор Григорій Хороленко Налагодити виробничий облік в колгоспах
Молода людина, схилившись, 

сидить біля випробувального 
стенда. її погляд спрямований на 
круглий діаграмний папір, при
кріплений на диск, що рівномір
но обертається.

Це майстер Григорій Афана- 
сійович Хороленко проводить ла
бораторну перевірку витратомі
ру і тепловимірювачів на стенді 
власної конструкції.

...Тут вже заведено, що різ
ниця в показниках механізму 
становить величину, яка пропор
ційна витраті вимірюваного ото
чення.

Здавалося б, прилад налагод
жений, хай собі працює, чого йо
го перевіряти і випробовувати? 
Та справа в тому, що прилад пе
ріодично розладжується і вима
гає періодичного відрегулювати.

Доки перевірка витратомірів 
проводилась за допомогою ручно
го насоса, важко було досягти 
потрібної точності: тиск повітря 
змінювався ривками, то перехо
див контрольну лінію, то не до
сягав її.

А коли немає необхідної точ
ності перевірки, то яка може бу

Виконання завдань попої 
сталінської п’ятирічки залежить 
від важного з нас. Чим краще ми 
правішатимемо, чим більше ви
пустимо продукції, тим швидше 
здійснимо виробничий план під
приємства, а значить внесемо 
вклад у загальнодержавну справу.

Я, як і кожний трудящий Вай- 
даківського вуглерозрізу, спря

ти впевненість в правильності 
показань включеного в роботу 
приладу?

Молодий майстер допитливо 
шукав шляхів ліквідації цих не- 
доробленостеп. Він поставив пе
ред собою мету змонтувати такий 
випробувальний стенд, який би 
дозволив зручно, просто і точно 
проводити перевірку витратомі
рів.

Завдання стояло дуже склад
не, тому Григорій Хороленко на
полегливо і вдумливо вникав у 
будову приладів, глибоко вивчав 
технологічний процес виробниц
тва нари і електроенергії.

Після закінчення зміни він 
робив креслення, розрахунки, ще 
й ще раз впевнювався в пра
вильності свого задуму.

Коли все було зроблене, Гри
горій Хороленко за допомогою то
варишів завзято взявся за мон
таж нового випробувального 
стенду.

Треба підвести стисле повітря, 
досягти плавного тиску, добитись 
точності перевірки. Крок за кро

Мої раціоналізаторські пропозиції
мовую свої зусилля до того, щоб 
дати країні багато надпланового 
вугілля.

Останнім часом я запропонував 
три раціоналізаторські пропози
ції. Раніш, наприклад, шестерні 
з гвинтовим конічним зубом ДО
ВОДИЛОСЬ робити на заводах. Ни
ні, завдяки здійсненню моєї дум
ки, ми виготовляємо їх на зви

ком вирішуються складні питан
ня. Нарешті, встановлений остан
ній вентильок, підключений авто
трансформатор. Стенд готовий.

Раціоналізатор і його друзі до
сяглії мети. Підприємству дано 
добрий прилад. Тепер для випро
бування його не треба знімати з 
місця й нести в лабораторію, 
чекати, поки виникне коротко
часна зупинка агрегатів. Пере
ваги стенду, сконструйованого 
комсомольцем Григорієм Хоролен- 
ком, очевидні.

За якихось 3—4 години на 
стенді можна зробити повну пе
ревірку витратоміру, його реє
струючих і лічильних механіз
мів, можна вжити заходи до по
ліпшення роботи тих чи інших 
агрегатів, зменшити зайві ви
трати пари і електроенергії.

Григорій Хороленко — один з 
багатьох раціоналізаторів тепло
вої електростанції, активний бо
рець за технічний прогрес, дос
трокове виконання п’ятої сталін
ської п'ятирічки.

Л. Кропп,
інженер теплової електро

станції.

чайному фрезерувальному верста
ті. Цим економимо чимало кош
тів і своєчасно забезпечуємо екс
каваторників потрібними запас
ними частинами для гірничих 
машин.

І. Константинов, 
токар Байдаківського вугле

розрізу.

Досконалою вітчизняною 
технікою оснащує Радянська 
держава вугільну промисло
вість.

На Семенівському розрізі 
тресту „Олександріявугілля" всі 
процеси видобутку і відванта
ження вугілля та вскриші по
роди повністю механізовані.

На знімку: розвантаження 
думкарів від породи.

Фото Г. Танського.

У багатьох колгоспах району 
обліку надається належна увага. 
Проте є випадки, коли ця важли
ва робота знеоцінюється прав
ліннями артілей. Як наслідок, в 
обліковий апарат потрапляють 
сумнівні, неперевірені й мало- 
кваліфіковані люди, які заплуту
ють облік, чим завдають великої 
шкоди.

На посаді бухгалтера артілі 
імені Будьонного, наприклад, пра
цює Кришень. Але він більше 
займається пияцтвом і особисти
ми справами, ніж налагодженням 
обліку. Як -наслідок, підлеглі йо
му облікові працівники, працю
ючи без контролю, безвідпові
дально ставляться до своїх обо
в’язків. Тому в обліку тут плута
нина, багатьом колгоспникам не
своєчасно і неправильно нара
ховуються трудодні. Це послаб
лює дисципліну, позначається на 
виконанні важливих сільсько
господарських робіт.

Безвідповідально ставиться до 
своїх службових обов’язків облі
ковець тракторної бригади А» 7 
Олександрійської МТС Онопа 
(колгосп імені 12-річчя Жсетня). 
Він не налагодив чіткого обліку 
виконуваних робіт та виграти 
пального. З його вини трактори 
бригади 12 квітня не працювали, 
бо, як виявилось, не вистачило 
пального.

Не все гаразд з обліком і в

Вивчають досвід роботи знатних комбайнерів
На початку цього року слуха

чі Олександрійської школи меха
нізації сільського господарства 
зустрілись із знатними комбай
нерами країни, Героями Соціа
лістичної Праці тт. В. М. Браж
ником, С. Я. Єзаном і В. Є. Бой
ком, які, застосувавши ряд нових 
методів збйрання урожаю, домо
глись високої продуктивності 
комбайнових агрегатів.

Досвід роботи комбайнерів - 
новаторів викликав великий ін
терес у майбутніх механізаторів. 
При школі зараз працює гурток 
по вивченню передових методів 
комбайнування, в якому навчає
ться 150 слухачів. Заняття гурт
ка проходить за спеціальною 
програмою. Після теоретичних 
лекцій кожному слухачеві або 
групі даються завдання вигото

колгоспі імені 12-річчя Жовтня. 
Голова правління т. Гаркуша і 
бухгалтер т. Стрижок призначи
ли обліковцем випадкову люди
ну, яка необізнана з нормами ви
робітку на 1953 рік і непра
вильно параховує трудодні. Так, 
колгоспниці т. Плотницькій на
раховано 0,6 трудодня, в той час, 
як вона цього дня не працювала, 
а колгоспниці т. Клочко не запи
сано в трудову книжку 12,5 
трудодня. Подібні «помилки» 
тут носять масовий характер.

Деякі бухгалтери своєю безвід
повідальністю сприяють розкра
данню громадського добра. Це, 
насамперед, стосується бухгал
тера артілі «Перше травня» 1’уш- 
левського. Заплутавши обл’к ру
ху продуктів тваринництва і зер
нофуражу, він цим самим дав змо
гу старшій доярці М. Кучеренко 
і обліковцю ферми Г. Шило дов
гий час розкрадати молоко.

Про всі ці факти занедбанос
ті в обліку говорили в своїх вис
тупах учасники наради праців
ників колгоспного обліку, яка 
нещодавно відбулася в районі.

Нарада зобов’язала всіх бух
галтерів і обліковців колгоспів і 
МТС ліквідувати недоліки, ближ
чим часом навести належний по
рядок у виробничому обліку у 
всіх колгоспах району.

М. Єфімов.

вити якесь пристосування, реко
мендоване новаторами комбайну
вання.

Це розвиває раціоналізаторсь
ку думку майбутніх комбайнерів. 
Слухачі інколи тт. Федун і Чи
гирин зразково виготовили гре
бінку на планки мотовила і ко
лосопідіймача, що набагато по
легшує збирання полеглого хліба. 
Товариші Федоренко та Кудояр 
добре справились з завданням по 
виготовленню ножа — чистика 
для очищення польового валика 
великого транспортера жатки від 
рослинності, що намотується. 
Слухач т. Сірий зробив планоч- 
ний заспокоювач ланцюга А» 6 
молотарки. Зусиллями членів 
гуртка вже виготовлено понад 
40 пристосувань.

Ф. Таболов.

За повсюдне поширення досвіду передовиків сільського господарства

Наш досвід вирощування 
високого врожаю цукрових буряків

Працюючи 12 років по виро
щуванню цукрових буряків, я і 
члени моєї ланки багато чого 
навчилися у передовиків-буряко- 
водів України. В результаті твор
чого застосування передового 
досвіду ми в 1952 році одержали 
по 509 центнерів цукрових бу
ряків з гектара.

Ланка одержала ділянку в 4’ 
гектари, розташовану в балці. 
Глибина залягання підгрунтових 
вод тут близько двох метрів, 
грунт — чорнозем — в окремих 
місцях значно засолений.

Перед осінньою оранкою ми 
внесли на гектар у середньому 
по 10 тонн гною, а там, де грун
ти засолені, — до 15 тонн, по 
1,5 ц. суперфосфату і по 1 ц. 
сульфат - амонію. Добрива висі
вали вручну рівномірно по всій 
ділянці. Оранка була проведена 
5 жовтня на глибину 27—ЗО см 

тракторним плугом з передплуж
никами.

Навесні, як тільки підсох 
грунт, провели боронування в 
два сліди, а потім в чотири і в 
окремих місцях в п’ять СЛІДІВ. 
Ділянку закультивували на гли
бину 12—14 см тракторним 
пружинним культиватором в аг
регаті з боронами. Ці заходи бу
ли викликані необхідністю доби
тися дрібногрудочкуватого стану 
грунту. На ділянці, де грунти 
дуже засолені, довелося провести 
ще додаткову культивацію кін
ними культиваторами.

Під культивацію на кожний 
гектар ми внесли 3 ц. пташино
го посліду, 6 ц. попелу, 20 тонн 
перегни ю-сипцю, 1,5 ц. супер
фосфату і 0,35 ц. хлористого ка
лію. Сипець вивозився в осінньо- 
зимовий період, а інші добрива 
розсівалися перед культивацією. 

Перед посівом поле було закот
коване в один слід гладеньким 
триланковим кінним котком

Схожість насіння сорту «Біло
церківський № 1551», яке ми 
одержали від цукрового заводу, 
визначалася в 76 проц. За три 
дні до посіву ми намочили це 
насіння в ящиках і щодня пере
мішували, а перед посівом просу
шили й обробили азотобактери
ном.

Па кожний гектар висіяли 38 
кг насіння. Посів провели 29 
квітня кінною зерновою сівалкою 
з міжряддями 45 см. Глибина за
гортання насіння становила 4 
—5 см. Після сівби провели при
кочування в два сліди навхрест. 
На 7-й — 8-й день з’явилися ду
же дружні сходи. Зріджених місць 
на плантації не було. З 7 по 10 
травня ми провели піаровку. Че
рез тиждень приступили до про

ривки і провели її за п’ять днів, 
а слідом організували перевірку, 
яку закінчили за 4 робочих дні.

Для забезпечення доступу по
вітря до коренів за літо було про
ведено чотири міжрядних розпу
шення з поступовим поглиблен
ням до 12—14 см.

За вегетаційний період наша 
ланка двічі підживила рослини. 
16 травня внесли на кожний гек
тар по 1,5 ц. суперфосфату в 
сухому вигляді звичайною сівал
кою. 2 липня провели рідке під
живлення гноївкою в суміші з 
розчином пташиного посліду Гно
ївка і пташиний послід розбавля
лися водою з розрахунку 1:1. Ця 
суміш в свою чергу розбавлялася 
водою в чотирикратному розмірі 
і вносилася в грунт за допомогою 
пристосованої кінної сівалки.

На засоленій ділянці після зми
кання листя грунт сильно 
ущільнився, і рослини слабо роз
вивалися. В результаті врожай 
на цій ділянці виявився майже 
наполовину нижчий, ніж на ін
ших ділянках. Мабуть, кількість 
розпушень тут слід було збіль
шити.

Організовано провадила ланка 
боротьбу з шкідниками цукрових 
буряків.

До збирання ланка приступила 
12 жовтня і закінчила його в 
кілька днів. Велику увагу ми 
приділяли правильному обрізу
ванню буряків і своєчасному ви
везенню. Тому всі буряки на на
шій ділянці були зібрані без 
втрат. З чотирьох гектарів ми 
здали 2.037 центнерів коренів, 
тобто з кожного гектара в се
редньому 509 центнерів. Коли б 
не допущена нами помилка — 
недостатня кількість розпушень 
на засоленій ділянці, середній 
урожай був би значно вищий. 
На решті масиву ми зібрали по 
700—800 центнерів з га.

Восени 1952 року ми одержа
ли під буряки ділянку в 5 га і 
взяли на себе зобов’язання одер
жати в цьому році по 800 цент
нерів цукрових буряків з гек
тара.

А. Четвертак,
ланкова колгоспу «Паризь

ка Комуна», Долинського ра
йону, Кіровоградської області.
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ПО НАШОМУ МІСТУ і РАЙОНУ

Недільник по благоустрою села

В КРАЇНАХ КАПІТАЛУ

Тяжке становище трудящих Пакистану

Косівська сільська Рада (го
лова т. Авраменко) організу
вала два недільники но благо
устрою села. Активну участь 
в недільниках взяла інтелі
генція села та учні.

Старанно па впорядкуванні 
колгоспного парку потруди
лись працівники лікарні тт. 
Зімник, Атаманчук, Бережок, 
медсестра Дробот та інші.

Велику роботу по благоус
трою села провели учні шко-

Учні допомагають колгоспникам
Учні Звенигородської семи

річної школи подають велику 
допомогу колгоспникам артілі 
«Шлях до комунізму» у ре
монті лісосмуг. Нещодавно во

ни вийшли в поле з лопата
ми, сапами, садовими ножи
цями, пилками. Школярі об
різали сухе гілля, знищили 
бур'яни, обкопали дерева в

Курси нормувальників
курсо- 
«Олек-

Днями при учбово - 
йому комбінаті тресту 
сандріявугілля» розпочали ро
боту курси нормувальників.

Слухачами курсів зарахо
вано 15 кращих виробнични
ків з підприємств тресту 
«Олександріявугілля» та Хри- 
стофорівського шахтного уп
равління.

Нова перемога олександрійських футболістів
23 квітня на міському стадіо

ні відбулося чергове змагання з 
Футболу. В товариському матчі 
зустрілись футбольні команди 
міста Олександрії—«Шахтар—1» 
і міста Одеси.

Гра футболістів цих команд

Зривають графік кінообслужування
7 квітня кінопересувка район

ного відділу кінофікації (механік 
т. Окрайченко) демонструвала 
кінокартину «Садко» в с. Воро
ній ловці.

Па другий день згідно графіка 
цей фільм повинен був демонстру
ватись в селі Соніно. Згідно до
говору правління колгоспу імені 
Ворошилова повинно було надати

ВПОРЯДКОВУЮТЬ шляхи
Колгоспники артілі «Шлях до 

комунізму» приділяють значну 
увагу впорядкуванню шляхів. 
Спеціально виділена бригада при 

ли. Під керівництвом вчителя 
т. Мирошниченка вони розчис
тили алеї в парку, 
бузок, озеленили 
школи та прилеглі 
площі.

Кожен громадянин
на вулиці біля 

по декілька

насадили 
подвір’я 
до неї

села Ко-
сівки висадив 
свого подвір'я 
штук дерев.

М. Дмитрієв, 
завідуючий Косівським 

сільським клубом.

лісосмугах і, де потрібно, зро
били підсадку.

Па обкопуванні дерев відзна
чилися учні 6 класу 0. Япон
ко, Г. Лихопой, 0. Руденко та 
багато інших.

Щасливі, радісні поверта
лися школярі в село. Завдан
ня по ремонту лісосмуг вико
нано з честю.

М. Леонідов.

За період чотирьохмісячпо- 
го навчання слухачі одержать 
потрібні знання в справі нор
мування і обліку праці на 
шахтах, розрізах, фабриках і 
інших підприємствах вугіль
ної промисловості.

А. Бслоконсв, 
працівник тресту.

відзначалася динамічністю, ціка
вими складними спортивними 
комбінаціями. Па 28 хвилині, в 
складних умовах гри, централь
ний нападаючий Леонід Кондра- 
тов блискавично посилає м'яч у 
ворота гостей.

ЛИСТИ ДО РЕДАКЦІЇ

транспорт для перевезення апара
тури. Але голова правління тов. 
Жежеря не забезпечив транспор
том кінопересувку.

Таке ставлення т. Жежсрі до 
виконання договірних зобов'я
зань не сприяє поліпшенню кіно- 
обслужувапня населення.

П. Окрайченко, 
М. Федоренно.

допомозі механізаторів привела в 
належний порядок шляхи на те
риторії колгоспу.

Л. Півненко.

Новий 12 - квартирний 
будинок по вулиці Жовт
невій в місті Олександрії.

Фото Г. Танського.

для трудящих
Багато жителів станції Ко- 

ристівки зібралось до клубу 
залізничників, щоб послуха
ти концерт учасників учнів
ської художньої самодіяльнос
ті Користівської середньої 
школи Я» 58.

В програмі концерту—літе
ратурно - музикальний мон
таж «Мьі за мир», народні 
пісні і пісні радянських ком
позиторів, художнє читання.

З великою майстерністю учас
ники хорового гуртка вико
нали «Кантату про Сталіна», 
«Гімн про Москву» і ІІІ.

Присутні тепло вітали уче
ницю 9 класу Аллу Гревцову, 
яка майстерно прочитала вірш 
«Річ мого друга Самеда Вур- 
гуна па обіді в Лондоні».

З особливою увагою гляда
чі слухали співаків Ліду Ов- 
чаренко і Бориса Кучеренка, 
які виконали пісні «Зацвітає 
степ лісами», «Чорнії очі», 
«Дивлюсь я на небо».

Присутні від щирого серця 
дякували молодим гуртківцям 
за концерт.

Л. Ткач.

Новий магазин
Повнії, овочефруктовий ма

газин відкрив недавно міеьк- 
змішторг.

В магазині продається кар
топля, квашені овочі, томат, 
а також фруктові вина.

До кінця змагання, намагаю
чись зрівняти рахунок, одеські 
футболісти безуспішно атакували 
ворота олександрійців. Гра закін
чилась з рахунком 1:0 на ко
ристь господарів поля.

С. Нулінов.

СЛІДАМИ
НЕРПУБЛІКОВАНИХ

ЛИСТІВ
До редакції газети «Сталінсь

кий прапор» надійшов лист, в 
якому писалось про те, що касир 
магазину № 12 змішторгу т. Ши- 
рокоступ грубо поводиться з по
купцями, обраховує їх.

При перевірці факти підтвер
дились. Як повідомив редакцію 
газети директор змішторгу т. Ли
мар, за порушення правил ра
дянської торгівлі касир т. Ши- 
рокоступ попереджена, що в разі 
повторення подібних випадків, 
вона буде знята з роботи.

Книга А. Софронова
«В дорозі ми спостерігали сце

ни, які примушували нас здри
гатися. Біля однієї з бензоколо
нок лежав напівголий, зовсім 
виснажений, знесилений від го
лоду чоловік. Поруч з ним сиді
ла виснажена дружина. Двоє го
лих, худих дітей повзали біля 
них.

В одному з селищ ми зустріли 
голу, зовсім голу людину років 
сорока... Вона ледве йшла; ребра 
рельєфно виділялися під її жов
тою, пергаментною шкірою.

І так — на протязі всіх чоти
рьохсот п’ятдесяти кілометрів від 
Пешавара до Лахора!»

Картини, які постають перед 
подорожнім у поневоленому анг- 
ло - американськими імперіаліс
тами Пакистані, правдиво відо
бразив у своїй книзі «Зарубіжні 
зустрічі» радянський письменник 
Анатолій Софронов. Ніякі розпо
віді не змогли б переконливіше 
повідати всю правду про життя 
трудящих Пакистану, ніж те, що 
побачили радянські люди своїми 
очима.

Лахор — друге щодо значення 
місто Пакистану, яке налічує 
мільйон триста тисяч чоловік. І 
ось як живуть в ньому найбільш 
кваліфіковані робітники.

«Велике бетонне складське 
приміщення, геть усе перерізане 
мотузками з навішаним на них 
ганчір’ям. Тут, у цьому складі, 
в цьому бетонному сирому при
міщенні, живуть двісті п’ятдесят 
сімейств — прямо на бетонній 
підлозі, одно біля одного. Ніяких 
стін, ніяких перегородок, тільки 
мотузки, тільки ганчір'я. Тут на
роджують, хворіють, вмирають, 
варять їжу, запалюють багаття
— все тут».

Так живуть робітники-заліз- 
ничники, так живуть текстиль
ники, робітники парашутної фаб
рики, так живе величезна біль
шість населення Лахора.

В робітничому районі Лахора
— Горішау живе до 25 тисяч 
чоловік. «Страшнішу картину, 
ніж та, яку нам довелося спосте
рігати в цьому робітничому се
лищі, навряд чи бачив хго-не- 
будь з нас, — пише А. Софро
нов. — Селища в нашому розу
мінні тут не було. Були глиняні 
печери, халупи без дверей і вікон 
у два — три кроки довжиною і

З 22 по ЗО квітня в місті Олександрії на 
центральному ринку провадитиметься 

ПЕРЕДТРАВНЕВИЙ БАЗАР

Колгоспи 1 колгоспники ближніх районів виве
зуть велику кількість сільськогосподарських про
дуктів.

Торговельні організації міста вивезуть на базар 
у великій кількості та в широкому асортименті 
промислові товари 1 товари широкого споживання.

Гірничопромисловому училищу № 1 

на постійну роботу викладачів потрібні: 
інженер-механік, інженер-електрик 

або гірничий електромеханік.

Звертатись на адресу: селище Октябрське, гір
ничопромислове училище № 1.

Дирекція.

„Зарубіжні зустрічі"
такої ж ширини, в яких місти
лася вся робітнича сім’я... Ось 
одна «квартира», живуть в ній 
вісім чоловік. Всім разом спати 
не можна — не вміщаються, як
що навіть прямо лягають на до
лівку. Тому сплять по черзі...»

Радянські делегати зайшли в 
«квартиру» машиніста - заліз
ничника. Він одержує 60 рупій 
на місяць. За глиняну печеру він 
платить хазяїнові 8 рупій. їжа 
сім’ї — один тонкий борошняний 
коржик, сіль, цибуля і вода. Про 
більше цей кваліфікований ро
бітник не може і мріяти: серед
ній прожитковий мінімум у Па
кистані — 60 рупій на місяць 
на одного чоловіка, а він мусить 
прокормити сім’ю з 12 чоловік.

Так живуть трудящі і в інших 
містах.

Радянська делегація привезла 
в Пакистан фотовиставку, що 
правдиво відображає радянське 
життя. Ця виставка була ареш
тована поліцією. «Після всього 
того,, що ми бачили в Лахорі і в 
Карачі, — пише А. Софронов,— 
після всього того, що ми бачили 
по дорозі від кордону Пакистану 
до Лахора, нам стало зрозуміло, 
чому так боїться уряд Пакистану 
правди про Радянський Союз. 
Прекрасні робітничі селища,--па
лаци і будинки культури, дЖічі 
ясла і лікарні, машинно - трак
торні станції, світлі, прекрасні 
цехи, стадіони і санаторії, госпо
дарем яких є радянська людина. 
— все це було відображене на 
фотографіях виставки, і все було 
конфісковане і арештоване в Па
кистані. Конфісковане поспішно 
тому, що правлячі кола злякали
ся правди про Радянський Союз. 
А сама ця правда є найтяжчим 
обвинувальним актом проти анг
лійських та американських імпе
ріалістів, проти місцевих поміщи
ків і капіталістів, які перетвори
ли великий народ Пакистану в 
рабів і жебраків».

Книга А. Софронова «Зару
біжні зустрічі» правдиво розпо
відає про становище трудящих 
за рубежем, про їх боротьбу за 
справу миру в усьому світі, про 
величезну любов простих людей 
до Радянського Союзу, до велико
го прапороносця миру товариша 
Сталіна.

Д. Любимов.

Редактор Г. ЛОЗОВИЙ.
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Хай живе зовнішня політика Радянського 
Союзу — непохитна політика збереження і зміц
нення миру, боротьби проти підготовки і розли
зування нової війни, політика міжнародного спів
робітництва і розвитку ділових зв'язків з усіма 
країнами!

(Із Закликів ЦК КПРС до 1 Травня 1953 року).

До виступу президента Ейзенхауера
Минуло вісім років після пе

ремоги союзників—СРСР, СІЛА, 
Англії і Франції — над гітле
рівським фашизмом і закінчення 
другої світової війни. Радянські 
люди винесли на своїх плечах 
основний тягар великої боротьби. 
Вони йшли на це, щоб відстояти 
свободу і незалежність своєї віт
чизни, допомогти поневоленим 
народам Європи у визволенні від 
фашистського іга і забезпечити 
після закінчення війни міцний 
мир і міжнародну безпеку.

Неухильно відстоюючи справу 
миру між народами, Радянський 
Союз, як і раніше, прагне до роз
витку міжнародного співробіт
ництва. .V виступах Г. М. Мален- 
кова, Л. II. Бер'ія і В. М. Моло
това 9 березня 1953 року вис
ловлена незмівна воля радянсь
кого народу до зміцнення загаль
ного миру.

квітня в Американському 
уркїриетві редакторів виступив 
президент СІЛА Ейзенхауер з про
мовою, присвяченою питанням 
міжнародного становища. Ця про
мова і; ніби відповіддю на недав
ні заяви Радянського Уряду про 
можливість мирного розв'язання 
спірних міжнародних питань. ■

Саме цією обставиною пояс
нюється той інтерес, який вияв
ляється в усіх країнах до про
мови президента широкими гро
мадськими колами, які чекали ре
агування керівників англо- аме- 
^«анеького блоку на новий вияв 
^ІТіолюбних прагнень СРСР.

Із співчуттям зустрінуті сло
ва президента Ейзенхауера: «Ми 
добиваємося справжнього і пов
ного миру в усій Азії, які в усьо
му світі», так само як його за
ява, що «ні одне з цих спірних 
питань, чи то велике, чи мале, 
не є нерозв'язним при наявності 
бажання поважати права всіх ін
ших країн».

Слова президента про мир і 
про те, що ні одне з спірних пи
тані. не є нерозв’язним, проте, 
суперечать іншим його вислов
люванням в цій промові.

Ті, хто бажає побачити у вис
тупі Ейзенхауера справжнє праг
нення до миру, не можуть не спи
тати: навіщо потрібно було пре
зидентові в промові, яка закликає 
до миру, недвозначно погрожу
вати можливістю «атомної вій
ни»? Невже такого роду аргу
менти зроблять промову прези
дента про мир більш переконли
вою? В усякому разі, щодо Ра
дянського Союзу подібні доводи 
або, кажучи пряміш, подібні по
грози ніколи не досягали і не 
можуть досягти мети.

Президент СІП А зачепив у сво
їй промові цілий ряд міжнарод
них проблем, значення яких не
однакове. Але в кінцевому під
сумку він присвятив свою про
мову, головним чином, питанню 
про взаємовідносини з Радянсь
ким Союзом. Він заявив: «Мені 
відоме тільки одно питання, від 
якого залежить прогрес. Це пи
тання полягає ось у чому: що 

готовий зробити Радянський Со
юз?» До нього він додав: «Істину 
перевірити просто. Переконати 
можна лише ділами».

Що ж? Не можна не погоди
тись: діла цінніші слів.

Звернімося тому до тих важ
ливих міжнародних проблем, від 
правильного розв’язання яких 
залежить зміцнення миру.

Насамперед, — про корейське 
питання.

і Чи можна заперечувати, що в 
останні роки в центрі уваги між
народних кіл були такі питання, 
як питання про війну в Кореї, 
питання про відновлення націо
нальної єдності Кореї? На таких 

і питаннях, як відомо, і перевіря
лася зовнішня політика багатьох 
держав у ці роки.

Радянський народ незмінно по
давав підтримку всім крокам, 
спрямованим на укладення спра
ведливого перемир’я в Кореї. Не
давня пропозиція урядів Китай
ської Народної Республіки і Ко
рейської Народно - Демократич
ної Республіки, яка дала нову 
можливість Перейти від слів до 
справи і відкрила перспективу 
закінчення війни в Кореї, була 
зразу ж підтримана Радянським 
•Урядом.

Ті, хто шукають конкретних 
відповідей, — не слів, а дій, — 
спрямованих на розв’язання ак
туальних питань міжнародних 
відносин, можуть оцінити значен
ня вказаного факту.

Звернімося до інших міжнарод
них проблем.

Хто може забути, наприклад, 
про німецьке питання або відго
воритися загальними фразами від 
такої важливої міжнародної про
блеми, як відновлення націо
нальної єдності Німеччини на де
мократичних і миролюбних на
чалах? Кого може задовольнити 
не тільки в Німеччині, але й за 
її межами, такий підхід до цього 
питання з боку тієї чи іншої дер
жави, коли, скажімо, західну ча
стину Німеччини просто розгля
дають, як знаряддя своєї «дина
мічної» зовнішньої політики в 
Європі, не враховуючи, як на це 
реагуватимуть деякі народи Єв
ропи і, насамперед, французький 
народ, який не раз бував жерт
вою мілітаристської Німеччини.

Хіба не ясно, що розв’язання 
питання про Німеччину вимагає 
врахування життєвих інтересів 
уеіх сусідів Німеччини та інтере
сів зміцнення миру в Європі і, 
насамперед, неодмінного враху
вання національних сподівань ні
мецького народу.

У промові президента США 
нема основи для розв’язання цьо
го питання. Він не зважив на 
наявність Потсдамських угод чо
тирьох держав у німецькій про
блемі. 'Гак робив і Попередній 
уряд (’ША. Але якщо визнати 
розумною необхідність позитив
ного розв'язання німецької про
блеми в дусі зміцнення миру в 
Європі, як до цього незмінно 
прагне Радянський Союз, — не 

можна забувати про вказані важ
ливі міжнародні угоди, під яки
ми стоять підписи обох наших 
держав, а також Великобританії 
і Франції, що приєдналася до цих 
угод.

Якщо англо - американський 
блок не зважить на це і ніде да
лі по наміченому ним шляху, 
зробившу неможливим національ
не об’єднання Німеччини і пере
творивши західну її частину в 
мілітаристську державу, в якій 
влада залишиться в руках ре
ваншистів, — буде зроблена фа
тальна помилка, насамперед, що
до німецького народу. Разом з 
тим, така установка в німецько
му питанні несумісна з інтере
сами всіх миролюбних держав 
Європи і всього прогресивного 
людства.

Йдеться про те, щоб якнай
швидше був укладений мирний 
договір з Німеччиною, який дасть 
німецькому народові можливість 
возз’єднатись в єдиній державі і 
зайняти належне місцо в спів
дружності миролюбних народів, і 
щоб слідом за цим булп виведені 
з Німеччини окупаційні війська, 
утримання яких лягає додатковим 
тягарем на плечі німецького на
роду.

У виступі президента США, 
що зачіпає широке коло міжна
родних питань, нічого не сказа
но про Китайську Народну Рес
публіку, про поновлення націо
нальних прав Китаю в Організа
ції Об'єднаних Націй, а також 
про його законні територіальні 
права, включаючи острів Тай
вань. Хіба це питання не нале
жить до невідкладних міжнарод
них проблем наших днів? І все 
ж лишається фактом, що в цій 
великій промові питання про Ки
тай не дістало висвітлення. А це 
значить, що у відношенні Ки
таю вперто проводиться політи
ка, продиктована прагненням по
вернути події, які неухильно роз
виваються, назад, хоч кожній 
зрячій людині видно, що така по
літика приречена на неминучий 
провал.

Ейзенхауер у своїй промові 
формулює п’ять «заповідей», які, 
за його словами, визначають «по
ведінку Сполучених Штатів у га
лузі міжнародних справ». В цих 
«заповідях» говориться, що «все 
людство прагне миру, братерства 
і справедливості», що «кожна 
країна має невід’ємне право на 
створення за власним вибором 
своєї форми правління і своєї 
економічної системи», що «нама
гання будь-якої країни нав’яза
ти іншим країнам форму прав
ління не може бути виправдане» 
і т. д.

Якби ці принципи справді виз
начали політику США і якби во
ни не лишались тільки загаль
ними деклараціями, — це по
винно було б виявитись і<у від
ношенні корейського питання, і 
у відношенні Німеччини, і у від
ношенні Китаю. В тому-то й спра
ва, що декларації не підкріплю

ються ділами, що справжня полі
тика США досі мало зважала на 
подібні декларації при розв’язан
ні цих і багатьох інших міжна
родних питань.

У виступі президента приділе
на особлива увага народам Схід
ної Європи. З його слів виходить, 
ніби форми правління в країнах 
Східної Європи нав’язані ззовні, 
хоч це суперечить загальновідо
мим фактам і справжньому ста
новищу в цих країнах.

Факти показують, що тільки 
в наполегливій боротьбі за свої 
права народи Східної Європи 
прийшли до нинішньої народно- 
демократичної форми правління і 
що тільки в нових умовах вони 
змогли забезпечити бурхливий 
розвиток економіки і культури в 
своїх державах. Було б дивно че
кати від Радянського Союзу втру
чання на користь відновлення по
валених цими народами реакцій
них режимів.

В той же час, президент прос
то грішить проти загальновідомої 
історичної закономірності, коли 
він «закликає» керівництво Ра
дянського Союзу «використати 
свій вирішальний вплив у кому
ністичному світі» для того, щоб 
затримати визвольний рух коло
ніальних і напівколоніальних 
народів Азії проти вікового гні
ту і поневолення. Важко розрахо
вувати на правильне розуміння 
міжнародних проблем, поки націо
нально - визвольний рух розгля
дається як результат інспірації 
окремих «зловмисних» людей.

Зовсім вже незрозумілою є 
згадка президента щодо падання 
«іншим народам, в тому числі 
народам Східної Європи»,-свободи 
об’єднання з іншими країнами в 
«світовому правовому співтова
ристві». Всім відомо, хто саме 

’ перешкоджає прийняттю деяких 
народно - демократичних країн в 
Організацію Об’єднаних Націй і 
хто заважає поновленню законних 
прав великого Китаю в ООН. Хіба 
не представники Радянського 
Союзу внесли пропозицію прий
няти в Організацію Об’єднаних 
Націй 14 країн, — пропозицію, 
яка була відкинута голосами ан
гло - американського блоку?

Щодо австрійського договору, 
то відносно нього можна повто
рити, що і тут немає таких пи
тань, які не можна було б роз
в’язати на основі досягнутої ра
ніше договореності при справж
ньому додержанні демократичних 
прав австрійського народу.

Щодо Організації Об’єднаних 
Націй.

Президент висловив у своїй 
промові готовність перетворити 
ООН в інститут, який міг би ді
йово охороняти мир і безпеку 
всіх народів.

Не з вини Радянського Союзу 
ця організація не виконує зараз 
покладених на неї завдань. Не 
пізно, проте, і тепер піднести 
значення її діяльності, особливо 
в справі зміцнення миру і між
народної безпеки, що було голов

ною метою створення цієї орга
нізації.

Для цього, насамперед, необхід
но, щоб принципи ООН додержу
вались всіма її членами, щоб не 
порушувались самі основи її Ста
туту. Для цього необхідно, 
щоб ні один уряд не намагався 
перетворити ОО1І в підсобний ор
ган своєї зовнішньої політики, 
бо це несумісне ні з принципами 
Організації Об'єднаних Націй, ні 
з цілями захисту інтересів нор
мального міжнародного співробіт
ництва і зміцнення миру.

Постає питання, для чого всі 
60 членів Організації Об’єднаних 
Націй підписалися під її Стату
том, найважливішою частиною 
якого є правило одноголосності 
п’яти великих держав при роз
гляді питань забезпечення миру 
в Раді Безпеки? Не для того ж, 
щоб це визнане всіма країнами 
правило па практиці ігнорувалося 
Деякими державами! 1 не для то
го, звичайно, щоб розглядати цей 
міжнародний принцип, як якийсь 
тягар чи перешкоду діяльності 
ООН і Ради Безпеки.

Нарешті, хто може вважати 
нормальним таке становище, ко
ли найбільша країна в світі — 
Китай позбавлений можливості 
брати участь у роботі Ради Без
пеки і Генеральної Асамблеї, а 
замість цього в органах ООН 
стирчить якось гомінданівське 
опудало.

Хіба таке становище може 
сприяти зміцненню авторитету 
ООН? Хіба при таких порядках 
можна розраховувати на нормаль
ний розвиток діяльності Органі
зації Об’єднаних Націй і на вико
нання її обов’язків у справі зміц
нення миру і міжнародної без
пеки?

У всякому разі, розв’язання 
цього питання, як і ряду інших 
назрілих міжнародних проблем, 
не можна обминути. Якщо зсі ми 
прагнемо до того, щоб було мен
ше слів і більше діл, то, очевид
но, можна буде знайти шлях і до 
розв’язання проблем такого роду.

Не без підстави президент 
зв'язав у своєму виступі питан
ня про скорочення озброєнь з 
необхідністю приділити більш 
серйозну Увагу економічним про
блемам, проблемам боротьби із 
злиднями і нуждою. Проте, на
вряд чи кого-небудь задовольнить 
якщо ця справа буде зведена до 
утворення якогось «фонду допо
моги всьому світові», про який 
Говорилося в цьому виступі.

Самої лише гучної назви для 
такого «фонду» недосить.

Інші будуть результати, якщо 
підхід до такої проблеми грунту
ватиметься на справді широкому 
і демократичному співробітництві 
між країнами при повному пова
жанні суверенних прав народів 
і без нав'язування країнам, які 
одержують допомогу, політичних 
умов.

Поки що із сказаного прези-

(Закінченнн на 2-й сторінці).
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До виступу президента Ейзенхауера
(Закінчення)

дентом відносно «фонду допомо
ги всьому світові» створюється 
враження, що тут ми маємо но
вий варіант «плану Маршалла», 
який не виправдав себе, і, разом 
з тим, продовження, під іншою 
назвою, непопулярного «четвер
того пункту Трумена», який з до
помогою копійчаних подачок тим 
або іншим слабим державам на
магався підкорити бюджети і еко
номіку окремих країн і колоні
альних територій, — а значить, 
і самі ці країни і території, — 
так званим «динамічним» цілям 
зовнішньої політики США. Як 
видно, тепер мається на увазі 
піти далі по цьому ж шляху.

Не можна не зважати на те, 
іцо в останній час справа дохо
дить до прямої відмови від аме
риканської економічної «допомо
ги», як це видно на прикладі 
Бірми і деяких інших держав.

Відомо також, що в останній 
час з боку ряду держав робляться 
певні заяви, що вони заінтере
совані не стільки в так званій 
.«допомозі» від США, скільки в 
тому, щоб Сполучені Штати Аме
рики не ставили все нових і но
вих перешкод на шляху до роз
витку нормальної торгівлі між 
державами, на шляху розширення 
міжнародного товарообороту.

Справа доходить до того, що 
навіть в країнах, які приєдную
ться до очолюваного США блоку, 
і, насамперед, в Англії, все го
лосніші стають нарікання проти 
обмежень торгівлі з державами 
демократичного табору, що дик
туються з боку США.

Заклики до миру, що їх міс
тить промова президента, зрозу
міло, зустрінуть з нашого боку 
належну підтримку. Проте, труд
но не зважити на той факт, що 
зовнішньополітичний курс уряду 
США поки що далекий від цих 
миролюбних закликів. Наочним 
підтвердженням того є, напри
клад, ті коментарі до промови 
президента, які були дані всього 
через два дні після виступу Ей
зенхауера такою авторитетною 
особою, як державний секретар 
США Даллес.

Не можна не погодитись з ко
лишнім міністром лейбористсько
го уряду Англії Стречі, який 
охарактеризував промову Далле
са, як прагнення перетворити 
промову Ейзенхауера «в акт 
війни».

Даллес до певної міри пролив 
світло на факт умовчання в про
мові Ейзенхауера про Китай, — 
факт, що здивував усіх. Виявляє
ться, уряд США стурбований до
лею так званого «національного» 
Китаю, тобто чанкайшістських 
відщепенців, викинутих китайсь
ким народом за межі країни в ре
зультаті побідоносної боротьби. 
ІЦождо справді національного 
Китаю з своїм єдино законним 
народно - демократичним урядом, 
то Даллес навіть ставить в за
слугу урядові США організовану 
ним політичну і економічну бло
каду Китайської Народної Рес
публіки.

Войовничість Даллеса давно 
відома. Можливо, що його виступ 
в трохи вільною інтерпретацією 
промови президента. Але не мож
на не зважати на той факт, що 
він очолює Держдепартамент 
США і його слова мимоволі зв’я
зуються з офіціальною точкою 
зору уряду, очолюваного Ейзен- 
хауером.

Тому ми ие можемо обминути 

і мовчанням твердження Даллеса, 
І ніби заклик радянських керівни

ків до мирного врегулювання 
спірних питань був зроблений під 
тиском так званої твердої полі
тики США. Проте, всьому світо
ві відомо, що радянські керівни
ки визначають свої дії не мірку
ваннями про «твердість» чи 
«м’якість» політики тієї або ін
шої країни щодо СРСР, а виходя
чи з корінних інтересів радянсь
кого народу, з інтересів миру і 
міжнародної безпеки.

Хоч войовнича поза, яку так 
любить Даллес, кому-небудь, мож
ливо, і здається ефектною, проте, 
це навряд чи досягає своєї мети, 
особливо в галузі дипломатії. 
Зв’язуючи можливість внесення 
мирних пропозицій з боку США із 
створенням так званого «Євро
пейського оборонного співтовари
ства», з планами організації 
«об’єднаних збройних сил, що 
включають французькі і німецькі 
сили», тобто з дальшою гонкою 
озброєнь, — Даллес, можливо 
всупереч своєму бажанню, видав 
справжній смисл провадженої 
СІЛА політики. Але якщо справж
ній смисл виступу Ейзенхауера 
такий, як це подано в більш ши
рокій промові Даллеса, виголоше
ній ним слідом за президентом в 
тій же аудиторії і перед тими ж 
слухачами, цей виступ не може 
дати позитивних результатів з 
точки зору інтересів зміцнення 
миру.

В зв’язку з такими заявами 
офіціальних представників США 
важко судити про те, що являє 
насправді зовнішньополітична 
позиція США тепер. Чи мається 
на увазі йти по шляху зменшення 
напруження в міжнародних відно
синах і розв’язувати спірні пи
тання на основі поважання прав 
інших народів, чи мається на 
увазі продовжувати попередню 
політику гонки озброєнь.

На думку радянських керівни
ків, пропозиції, дійсно спрямова
ні до миру, можуть бути базою 
для поліпшення міжнародних від
носин. Це, проте, не значить, іцо 
радянські керівники готові прий
няти за такі пропозиції нові ва
ріації етарих прийомів.

У своєму виступі президент 
Ейзенхауер звернувся до підсум
ків післявоєнного періоду, почи
наючи з того моменту, коли «у 
весну перемоги солдати західних 
союзників зустрілися з солдатами 
Росії в центрі Європи».

Говорячи про ці підсумки, Ей
зенхауер підкреслив, що після 
закінчення війни країни світу 
поділились і пішли двома різни
ми шляхами. При цьому, в цілко
витій суперечності з фактами, 
Ейзенхауер зображує справу та
ким чином, ніби країни англо- 
американського блоку ставили 
собі за мету зміцнення миру і 
міжнародної безпеки, а Радянсь
кий Союз і дружні йому державй 
не захотіли йти по цьому шляху. 
Його можна навіть зрозуміти так, 
ніби відбудова зруйнованого вій
ною господарства і зміцнення еко
номічної могутності Радянського 
Союзу в післявоєнний період ста
ли являти собою «нову небезпе
ку агресії».

Дійти до таких тверджень що
до, СРСР, — це значить, щонай
менше, втратити почуття об’єк
тивності і не зважати па загаль
новідомі обставини, які з цілко
витою певністю свідчать не тіль
ки про миролюбні цілі нашої 
країни, але й про те, що Радян
ський Союз був і лишається го
ловною опорою і основная фак

тором підтримання і зміцнення 
загального миру.

Такі заяви були зроблені пре
зидентом, очевидно, з тією метою, 
щоб подати політику англо - аме
риканського блоку в скільки-не
будь миролюбному світлі. Проте, 
наведені ним самим цифри і фак
ти щодо надзвичайно роздутих 
воєнних витрат США, які зроста
ють рік у рік, говорять про 
інше.

Ці факти свідчать про нечу- 
вану раніш мілітаризацію всього 
народного господарства США, ‘про 
непосильний для народу тягар 
воєнних витрат, про те, що гон
ка озброєнь в США породила в 
країні атмосферу страху і край
нього напруження. Така політи
ка США, що сприяє зростанню 
воєнної істерії, штовхає й пев
ну групу країн по цьому ж 
шляху.

Ейзенхауер говорив про вели
чезні витрати американського 
уряду на гармати і ракетні сна
ряди, на бомбардувальники і ви
нищувачі, на есмінці та інші 
військові кораблі, не забувши при 
цьому і про уславлення агресив
ного Північно - Атлантичного 
пакту. Але ж відомо, що політи
ка, запалювана Північно - Атлан
тичним пактом, означає все но- 

I ні колосальні воєнні витрати. 
Досить сказати, якою величезною 
розтратою коштів, що збирають
ся з американських платників 
податків, є будівництво і утри
мання воєнних баз за багато ти
сяч кілометрів від Сполучених 
Штатів Америки і особливо па 
тих територіях, які мається на 
увазі використати в агресивних 
цілях проти СРСР.

Президент навів підрахунки, 
які показують, у що обходиться 
будівництво есмінця, винищува
ча, бомбардувальника і т. п. і 
скільки можна було б зекономити 
бушелів пшениці і тонн бавовни 
або збудувати шкіл і лікарень, 
відмовившись від виробництва 
подібних воєнних об’єктів. При 
цьому було названо немало пов
чальних цифр. Але сказаного 
президентом зовсім недосить. От 
коли б президент США розповів 
про те, в що обходиться амери
канському народові нагромаджен
ня запасів атомних бомб, а також 
будівництво багатьох сотень во
єнних баз далеко за межами 
США, — а це ж все не має нічо
го спільного ні з якими інтере
сами оборона США, — тоді вий
шла б картина значно ближча до 
дійсності і багато повчальніша. 
Але, як видно, вважають, що 
відкрито (і ясно про це говорити 
«незручно» або «невигідно». Про
те, справжній смисл такого « роду 
фактів і без того зрозумілий. В 
них знаходить свій вияв зовніш
ньополітичний курс, який ста
вить собі нездійсненні цілі світо
вого панування, що викликає 
зростаючий опір з боку широких 
кіл у багатьох країнах.

Щодо нашої країни, то відомо, 
що Радянський Союз, неухильно 
дбаючи про післявоєнну відбудо
ву і розвиток , свого народного 
господарства, не пішов по шляху 
гонки озброєнь. Радянський Союз 
не тільки не пішов по цьому 
шляху, але й не раз виступав з 
конкретними пропозиціями, щоб 
■великі держави, разом з іншими 
державами, вжили рішучих захо
дів до обмеження озброєнь, до не
гайного скорочення збройних сил 
та воєнних витрат і, разом з тим, 
договорилися б про заборону 
атомної зброї в встановленням 
ефективного міжнародного кон

тролю за проведенням всіх цих 
| заходів, який виключав би мож- 
; ливість порушення цих рішень з 

боку будь-якої держави.
Ейзенхауер у своїй промові 

зачіпає й питання про скорочен
ня озброєнь. Цьому в ній присвя
чені відповідні п’ять пунктів. 
Радянська сторона, звичайно, не 
має заперечень проти пропозицій, 
викладених в цих пунктах. Про
те, всі ці пропозиції мають над
то загальний характер, що аж 
ніяк не може зрушити з місця 
невідкладну справу скорочення 
озброєнь.

За Ейзенхауером виходить, ні
би уряд США завжди стояв за 
скорочення озброєнь, а Радянсь
кий Союз стояв на протилежній 
позиції і мало чи не заважав 
цьому.

В цьому видно спроби звалити 
на Радянський Союз вину за про
ваджену в останні роки гонку оз
броєнь в країнах англо - амери
канського блоку. Однак, ці спро
би не мають під собою ніякого 
грунту і відбивають лише праг
нення перекласти вину з хворої 
голови на здорову.

Справді, хіба в Радянському 
Союзі вихвалялись війна в Ко
реї і гонка озброєнь як вигідний 
«бізнес», як найкращий засіб за
безпечити ділову активність і 
повну зайнятість населення? Хі
ба в Радянському Союзі існує так 
званий «страх перед миром», па
дають курси акцій на біржі при 
повідомленнях про послаблення 
напруженості в міжнародних від
носинах? Все це має місце не в 
Радянському Союзі, а в Сполуче
них Штатах Америки. При чо
му ж тут Радянський Союз, яко
му не потрібна гонка озброєнь, 
який завжди стояв і стоїть за 
міцний, тривалий мир і невідчу- 
ває страху перед миром.

Звичайно, Ейзенхауер має ра
цію в тому, що після перемоги 
над гітлерівською Німеччиною 
шляхи СРСР і США розійшлися. 
Але цей факт у виступі Ейзен
хауера від 16 квітня дістав не
правильне, можна навіть сказа
ти, перекручене висвітлення.

Якщо стояти на твердому грун- 
, ті фактів, всякі неясності в цій 

справі повністю зникнуть. Не 
можна, справді, ігнорувати, що 
країни англо - американського 
блоку, які в період останньої 
світової війни були союзниками 
СРСР, зразу ж після закінчення 
цієї війни повернули кермо своєї 
політики. Вони в багатьох відно
шеннях вернулися на старий до
воєнний шлях, коли їх ставлення 
до Радянського Союзу ніяк не 
можна було назвати дружнім і 
коли курс їх політики звичайно 
пролягав у протилежному на
прямі.

Ми не маємо наміру вступати 
в дискусію з президентом з при
воду досить дивного твердження 
про якесь закінчення певної ери 
в радянській політиці. Але ми не 
можемо сприйняти без здивуван
ня його висновок, ніби уряд 
СРСР повинен відмовитись від 
послідовності в зовнішній полі
тиці, правильність якої доведена 
всім ходом міжнародного роз
витку.

Якщо зв’язувати початок чи 
закінчення ери з появою нових 
осіб на чолі тієї або іншої дер
жави, ми з більшою підставою 
могли б говорити про закінчення 
ери в політиці США у зв’язку з 
приходом до влади уряду Ейзен
хауера. Але сам новий президент 
СІІІА чомусь беззастережно бере 
під захист всю політику свого 

попередника, яку він у свій час, 
особливо в період передвиборної 
кампанії, не без підстави крити
кував у багатьох відношеннях.

У своєму виступі президент 
заявив про готовігсть «вітати 
всякий справжній доказ мирних 
намірів». Разом з тим, він звер
нувся з запитанням: що готовий 
зробити Радянський Союз?

Відомо, що Радянський Союз 
завжди проявляв готовність 
дружнім шляхом обговорювати і 
розв’язувати назрілі міжнародні 
питання при умові, іцо пропози
ції щодо розв’язання цих питань, 
під кого б вони не виходили, є 
скільки-небудь прийнятними і 
ье суперечать як корінним інте
ресам радянського народу, так і 
інтересам інших миролюбних 
народів.

У своєму виступі президент 
США чомусь вважав можливим 
зв'язати свої пропозиції про мир 
З цілим рядом попередніх умов, 
які він ставить Радянському Со
юзові, хоч ці претензії в його 
виступі не підкріплені відповід
ними зобов’язаннями з боку США.

Така постановка питання вже 
викликала законну відсіч в най
різноманітніших міжнародних ко
лах. Вона не могла не викликати 
здивовання у людей, здатних ре
алістично оцінювати як суть на
зрілих міжнародних проблем, так 
і справжнє співвідношення 
і факторів, що визначають міф^ 
народну обстановку. Англійська 
газета «Тайме» справедливо зау
важила, що «ні одна країна — 
чи то Радянський Союз, Сполуче
ні Штати чи Англія — не захоче 
обговорювати мирні заходи на 
безапеляційних умовах».

Як відомо, радянські керівни
ки свій заклик до мирного вре
гулювання міжнародних проблем 
не зв’язують ні з якими поперед
німи вимогами до США або до ін
ших країн, які примкнули чи не 
примкнули до англо - америк*^ 
ського блоку. Чи значить це, їцп 
у радянської сторони немає нія
ких претензій? Звичайно, не зна
чить. Незважаючи на це, радян
ські керівники вітатимуть всякий 
крок уряду США або уряду ін
шої країни, якщо це буде спря
мовано на дружнє врегулювання 
спірних питань. Це свідчить про 
готовність радянської сторони до 
серйозного ділового обговорення 
відповідних проблем як шляхом 
прямих переговорів, так і, в необ
хідних випадках, у рамках ООН.

У промові президента говорить
ся про те, що при розв’язанні 
спірних міжнародних питань 
«Сполучені Штати готові взяти 
на себе справедливу частку». Ця 
заява не була нічим підкріплена 
у виступі Ейзенхауера 16 квітня. 
Тимчасом, вона цього потребує.

Щодо СРСР, то немає ніякої 
підстави сумніватися в його го
товності взяти на себе відповідну 
частку при розв’язанні спірних 
міжнародних питань. Це Радян
ський Союз доводив не раз у сер
йозних міжнародних справах.

Такою є міжнародна обстанов
ка, як вона виглядає в наші дні.

Проваджена Радянським Сою
зом політика не може суперечити 
інтересам інших миролюбних дер
жав. Вона відповідає прагненням 
всіх держав, які готові сприяти 
розвиткові міжнародного співро
бітництва, незалежно від тієї або 
іншої соціальної системи. Ця по
літика СРСР є разом з тим, вия
вом найглибших прагнень нашого 
народу до зміцнення загального 
миру.

(«Правда» за 25 наітна).
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Пленум міськкому КП
25 квітня відбувся пленум 

міськкому партії, який обговорив 
питання про стан і заходи поси
лення контролю виконання рі
шень вищестоящих партійних ор
ганів і своїх власних рішень.

З доповіддю в цьому питанні 
виступила секретар міськкому 
КПУ т. Рижьва.

Доповідач і члени пленуму, 
які взяли участь в обговоренні 
цього питання, відзначили, що, 
виконуючи рішення історичного 
XIX з’їзду партії, партійні орга
нізації трохи поліпшили контроль 
виконання рішень.

За 1952 рік і чотири місяці 
цього року бюро міськкому партії 
обговорило 93 питання і 32 пи
тання порядком контролю вико
нання.

Добре поставлений контроль 
виконання рішень вищестоящих 
партійних органів і рішень пар
тійних зборів в парторганізаціях 
(«жеківського вуглерозрізу, Бай- 
даківської брикетної фабрики, 
шахти № 2-3, теплоелектростан
ції та Олександрійського педучи
лища. Питання про виконання 
рішень тут систематично обгово
рюються на партійних зборах і 
засіданнях партбюро, секретарі 
перед кожними партійними збо
рами чи засіданням бюро інфор
мують комуністів про виконан
ня раніше прийнятих рішень та 
Жіь вищестоящих партійних 

ів. Для перевірки виконан- 
ішень залучаються кому

ністи.
Разом з цим доповідач і члени 

пленуму міськкому партії в своїх 
виступах вказали, що в роботі 
міськкому КП України і первин
них парторганізаціях в питанні 
організації контролю виконання 
мають місце ряд істотних недо
ліків.

В парторганізаціях управління 
комплектування обладнання, бу
дівельного управління Димит

Передтравневе соціалістичне змагання

Виробничі успіхи будівельників
Робітники будівельного уп

равління Димитрівського 
тресту самовідданою працею 
відповідають на передтравне- 
ві Заклики Центрального Ко
мітету Комуністичної партії 
Радянського Союзу.

20 тонн бетону щоденно 
.зобов'язалась укладати брига
да Василя Резекова. Своє 
слово стахановці підкріплю
ють ділом. Починаючи з 17 
квітня, бригада змінні завдан
ня виконує на 125 —135 
процентів. Ще вищих показ
ників добилась бригада тов. 
Полторацького. Замість 25 
тонн, передбачених зобов’я

рівського тресту, середньої шко
ли А» 2, колгоспу імені Леніна 
і деяких інших контроль вико
нання партійних рішень постав
лено незадовільно. В деяких з 
цих парторганізацій довгий час 
не обговорювали цих питань на 
партійних зборах.

Бюро міськкому партії кілька 
разів слухало про роботу партор
ганізації будівельного управлін
ня Димитрівського тресту. Пар
тійні збори тут обговорили рі
шення бюро міськкому КПУ, на
креслили заходи, але секретар 
парторганізації т. Ковальчук не 
організував перевірку виконан
ня цих рішень, тому більшість 
з них залишилась невиконаними. 
Тов. Ковальчук не керує агітко
лективом, через це більшість агі
таторів не працюють, стінні газе
ти не випускаються.

Ііарторганізація слабо також 
здійснює контроль за господар
ською діяльністю керівників уп
равління. І як наслідок, будівель
не управління не виконує вироб
ничих завдань.

Незадовільно здійснює контроль 
за роботою гуртків політичної ос
віти секретар парторганізації 
Олександрійської електростанції 
т. Бережний. Пропагандист тов. 
Шокотько слабо готується до за
нять в гуртку. Вивчення рішень 
XIX з’їзду партії в гуртках поча
ли з великим запізненням. Пи
тання про стан політичного нав
чання тут не обговорювались на 
партійних зборах.

Первинні парторганізації і від
діл пропаганди та агітації міськ
кому партії недостатньо здійс
нюють контроль за роботою кому
ністів, які самостійно вивчають 
марксистсько - ленінську теорію.

Слабо організовано контроль 
за виконанням рішень у викон
комі міської Ради, міськкомі 
комсомолу та райкомі вугіль
ників.

занням, вона укладає 29 — 
31 тонну бетону.

Злагоджено працює зміна 
десятника т. Петраченка. 
Завдяки ущільненню робочо
го дня, кращої організації 
праці будівельники домогли
ся перевиконання взятих зо
бов’язань, зуміли висвободи- 
ти на своїй дільниці чотирьох 
бетонярів для роботи в іншо
му місці.

Значних виробничих успі
хів досягають машиністи кра
пу тт. Волков і Коваленко.

І. Челапко,
голова будівельного ко>- 

мітету.

України
Секретар партбюро Бандаківсь- 

ьої брикетної фабрики т. Лебе- 
дєв в своєму виступі вказував, 
що на пленумах міськкому пар
тії рідко слухаються питання 
про контроль виконання раніше 
прийнятих рішень. Він визнав, 
що ііарторганізація фабрики не- 
досить контролює господарську 
діяльність адміністрації підпри
ємства. Окремі начальники цехів 
та майстри незадовільно займаю
ться організацією праці робітни
ків, що призводить до порушен
ня ритмічної роботи окремих діль
ниць і цехів.

Про здійснення контролю парт
організації за господарською ді
яльністю підприємства говорив 
у своєму виступі секретар парт
бюро шахти У» 2-3 т. Сиротенко. 
Тов. Сиротенко зупинився також 
на недоліках, які мають місце в 
роботі політичної освіти, добові 
і вихованні кадрів.

В обговоренні питання взяли 
також участь: секретар міськко
му комсомолу т. Варана, секре
тар парторганізації будівельного 
управління Димитрівського трес
ту т. Гострий, секретар парт
організації автотранспортної кон
тори Димитрівського тресту 
т. Лйзенберг, завідуючий відділом 
партійних, комсомольських і 
профспілкових організацій міськ
кому партії т. Пегросов, секретар 
парторганізації тресту «Олек- 
сандріявугілля» т. Лосіна, секре
тар відділення товариства іля 
поширення політичних і науко 
вих знань т. Агалакова, секретар 
парторганізації рудоремонтного 
заводу т. Ключников, в. о. голови 
шахткому Байдаківського вугле
розрізу т. Мотуз, інструктор 
міськкому КПУ т. Васильков та 
секретар міськкому партії топ. 
Луценко.

По обговореному питанню 
пленум схвалив рішення.

Зобов'язання 
виконані

Вступаючи в передтравне
ве соціалістичне змагання, 
колектив паливного цеху 
електростанції тресту «Олек- 
сандріявугілля» взяв на се
бе підвищені зобов'язання. 
Слово своє ми дотримали.

Всенародне свято трудів
ники цеху зустрічають доб
рими показниками. Зміна, 
якою керує т. Петров, про
тягом чотирьох місяців не 
мала жодної аварії і браку в 
роботі, зекономила чимало 
електроенергії, яка витрача
лась на власні потреби.

В. Семенов.

Житомирська область. Бер
дичівський рафінадний завод 
під час Великої Вітчизняної 
війни був дощенту зруйнова
ний фашистськими загарбника
ми. На місці колишніх руїн 
споруджений новий завод, 
устаткований першокласною 
технікою.

На знімку: загальний вигляд 
відбудованого Бердичівського 
рафінадного заводу. 
Фото 1. Святуна.

(Прескліше РАТАУ).

іі= Дошка пошани -
За постановою виконкому районної Ради депу

татів трудящих та райкому Комуністичної партії Ук
раїни за успішне виконання планів першого кварта
лу 1953 року, за проведення весняної сівби на висо
кому агротехнічному рівні та підвищення продуктив
ності громадського тваринництва і успішну підготов
ку до збирання врожаю на районну Дошку пошани 
заносяться:

х1. Колгосп імені 18 з’їзду ВКП(б) — голова 
колгоспу т. Л. 3. Дубовенко, секретар парторганіва- 
ції т. С. М. Чередниченко, секретар комсомольсь
кої організації т. Р. Л. Дубовенко.

2. Колгосп імені Сталіна, Батідурівської сільра
ди. — голова колгоспу т. Г. К. Буйнов, секретар 
парторганізації т. О. Т. Зінченко, секретар комсо
мольської організації т. О. С. Вакало.

3. Колгосп імені 18 партконференції — голова 
колгоспу т. І. О. Попов, секретар парторганізації 
т. С. С. Уманець, секретар комсомольської організа
ції т. О. А. Замша.

4. Колгосп імені Жданова — голова колгоспу 
т. Д. Т. Ковбасенко, секретар парторганізації т. О. Є. 
Женіленко, секретар комсомольської організації 
т. П. Г. Демченко.

5. Користівська МТС — директор т. М. П. Жук, 
секретар парторганізації т. І. І. Попов, голова місцев
кому т. О. С. Нестеренко, секретар комсомольської 
організації т. Г. В. Савченко.

6. Радгосп «Комінтерн» — директор т. Є. П. 
Нікітін, секретар парторганізації т. Л. І. Люлін, го
лова радгоспному т. Д. І. Дейнега, секретар комсо
мольської організації т. М. П. Біляєв.

7. Олександрійський кінзавод — директор гов. 
П. К. Солістки, секретар парторганізації т. А. С. 
Щербина, секретар комсомольської організації тов. 
Я. Я. Буша.

8. Олександрійський маслозавод — директор 
т. В. А. Іванов, секретар парторганізації т. Н. Є. 
Іванов, голова завкому т. М. П. Рибалко, секретар 
комсомольської організації т. Л. І. Хоменко.

9. Районний фінансовий відділ — завідуючий 
т. Ф. М. Кислиця, секретар парторганізації т. В. Д. 
Лебідь, голова місцевкому т. Є. Н. Агранова, секре
тар комсомольської організації т. К. М. Кобзар.

10. Молочно - товарна ферма артілі імені 18 
з’їзду ВКП(б) — завідуючий фермою т. М. П. Губа.

11. Рільнича бригада артілі імені Калініна — 
бригадир т. В. Ф. Руденко.

12. Рільнича бригада артілі «Прапор комуніз
му» — бригадир т. Т. І. Рахубовський.

13. Тракторна бригада № 11 Олександрійської 
МТС. — бригадир т. Т. Г. Крючков.

14. Тракторна бригада № 1 Олександрійської 
МТС — бригадир т. Я. П. Козак.

15. Тракторна бригада № 3 Олександрійської 
МТС — бригадир т. А. Л. Щербина.

16. Тракторна бригада № 16 Олександрійської 
МТС — бригадир т. О. К. Яценко.

17. Тракторна бригада № 10 Користівської МТС
— бригадир т.М. В. Лелека.

18. Тракторна бригада № 6 Користівської МТС
— бригадир т. С. К. Чередниченко.

19. Тракторна бригада № 1 Користівської МТС
— бригадир т. В. Г. Бульба.

20. Тракторна бригада № 17 Користівської МТС
— бригадир т. І. П. Харченко.

21. Комбайнер Олександрійської МТС т. І. О. 
Півняк.

22. Комбайнер Олександрійської МТС т. А. і. 
Неживенко.

23. Комбайнер Користівської МТС т. І. І. Свя- 
тець.

24. Комбайнер Користівської МТС т. Г. Г. Си- 
дорський.

25. Доярка колгоспу імені 18 з’їзду ВКП(б)
і т. В. І. Павлюк.

26. Чабан колгоспу імені XIX з’їзду КПРС тов.
1. Г. Іванов.

Механізатори знищують шкідників
В тісній співдружності з кол

госпниками артілі імені 18 парт
конференції механізатори трак
торної бригади Тіта Крючкова 
успішно завершили весняно - по
льові роботи і зараз приступили 
до оранки ранніх царів.

У вільні години після зміни 
трактористи допомагають хлібо
робам знищувати сільськогоспо
дарських шкідників.

За короткий час механізато
ри знищили понад 600 штук хов
рахів.
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В ПЕРЕДСВЯТКОВІ ДНІ МІЖНАРОДНИЙ огляд
В магазинах і на ринку міста І 

велике пожвавлення.
В передтравневі дні в тру- ' 

дящих міста і села набагато зріс 
попит на продовольчі і промис
лові товари.

Прагнучи задовольнити запи
ти населення, торговельні орга
нізації, колгоспи райопу збільши
ли поставку товарів в магазини 
і па ринок.

Більше як у два рази за ці дні 
трудящим продано м’яса, борош
на, олії і інших продовольчих то
варів. Лише один колгосп «Шлях 
до комунізму» продав населенню 
близько двох центнерів м’яса, 
значну кількість борошна, олії. 
Квашені овочі вивіз на ринок 
косівський колгосп «Зоря кому
нізму».

В продовольчі магазини 
змішторгу і відділу робітничого

Прикрашується 
шахтарське місто

Настали теплі і ясні дні. В 
зелень одягаються дерева. Пер
шими сходами квітів вкривають
ся клумби і сквери.

В ці весняні погожі дні в свят
кове вбрання одягають трудящі 
своє місто. Яскравою білизною 
фарб відбивають стіни будинків. 
Наводиться порядок па вулицях, 
в парках. Гірники селища Дими- 
трове добре впорядкували свій 
парк. На вулицях селища ви
саджено біля шести тисяч штук 
дерев. Працівники шахти .№ 2-3 
новими парканами обгородили бу
динки, обкопали і побілили де
ревця на всій вулиці Кошового 
селища Октабрського.

Фасади будинків, корпусів фа
брик і заводів прикрашаються 
транспарантами, флагами, панно.

Новий клуб
Хороший подарунок до свята 

одержали гірники Бапдаківсьюого 
вуглерозрізу. Здано в експлуата
цію новий впорядкований клуб. 
Сьогодні тут відбудуться урочисті

Цікава
При розробці глиняного кар’є

ру Олександрійського цегельного 
заводу № 1 знайдені обломки ік
лів мамонта. Вони виявлені на 
глибині 8 метрів в масиві лінзо- 
образного залягання вторинних 
каолінів.

Спортивна перемога „Шахтаря11
Минулої неділі, 26 квітня, 

кілька тисяч глядачів були при
сутні на стадіоні добровільного 
спортивного товариства «Шах
тар», де відбулося чергове зма
гання з футболу. Господарі поля 
приймали криворізьку команду 
«Спартак».

Вже з перших хвилин була по
мітна деяка перевага футболіс
тів «Шахтаря». Прагнучи здобу
ти перемогу, олександрійці пере
ходять в атаку. Перша половина 
гри закінчилась з рахунком 3:0.

Друга половина гри розпоча
лась активними атаками криво

постачання надходять щоденно 
рибні консерви, макарони, м’ясні 
і кондитерські вироби, крупа, 
цукор, консервовапі фрукти.

Особливий попит трудящих па 
шовкові тканини. За 26 квітня 
в магазині № ЗО відділу робіт
ничого постачання продано пюв'’- 
кових тканин на десятки тисяч 
карбованців. Вдвічі перевикона
ла денне завдання і продавець 
взуттєвого відділу цього магази
ну т. Сафутіна. За останні дні 
працівники магазину добилися 
перевиконання плану виторгу.

Готуючись до свята, трудящі 
міста й району прикрашають свої 
житла новими меблями. 55 бу
фетів, 35 диванів, 50 гардероб
них шаф, 450 ліжок, 43 кушетки, 
багато стільців, етажерок і столів 
продано в ці дні з мебльового ма
газину змішторгу.

Панно «Великі будови ко
мунізму» буде прикрашувати бу
динок тресту «Олександрія- 
вугілля».

Червона зірка з електричних 
лампочок встановлюється на ро
бітничому клубі селища Октябр- 
ського. Великий портрет її. В. 
Сталіна в обрамленні електрич
них ламп буде встановлений на 
приміщенні гуртожитку шахти 
Я» 2-3.

Багатьма Закликами Централь
ного Комітету Комуністичної пар
тії Радянського Союзу прикра
сяться приміщення установ, про
мислових артілей, магазинів.

Радісно зустрічають міжнарод
не свято Перше травня трудящі 
шахтарської Олександрії.

збори трудящих підприємства, 
присвячені Першому травню. З 
великим концертом виступлять 
перед вугільниками учасники 
художньої самодіяльності розрізу.

знахідка
Обломки іклів мамонта добре, 

збереглись. Величина їх — 200 
—300 міліметрів, вага до 1 кі
лограма.

Знахідка останків представни
ків льодового періоду являє вели
кий науковий інтерес.

різьких футболістів, в результаті 
яких вони забивають два м'ячі у 
ворота господарів поля.

Гра набуває ще напруженіню- 
го темпу.

Після кількох пасовок, розв’я
завши складну комбінацію, цен
тральний нападаючий «Шахта
ря» Леонід Копдратов блискавич
но посилає в ворота гостей чет
вертий м'яч. Па останній хвили
ні гри Олександр Лярвіпський 
забив ще один м'яч. Зустріч за
кінчилась з рахунком 5:2 на ко
ристь «Шахтаря».

0. Бузинник.

Михайло Іларіонович КУТУЗОВ 
— великий російський полково
дець.
(До 140-річчя з дня смерті — 28 
квітня 1813 р. Народився в 1745 р.).

Підготовка 
до піонерського літа

Радянська держава проявляє 
І велике піклування про організа

цію літнього відпочинку дітей. 
З кожним роком у нашій країні 
розширяється сітка піонерських 
таборів, дач, дитячих здравниць. 
Лише в минулому році було збу
довано 190 нових стаціонарних 
піонерських таборів, а всіх та
борів було відкрито в країні 
6140. В них побувало понад 2,5 
мільйона дітей робітників і служ
бовців — майже на 125 тисяч 
чоловік більше, ніж у 1951 році.

Ще більшого розмаху набирає 
літня оздоровча кампанія в цьо
му році. В піонерських таборах 
побуває 2.750 тисяч школярів. 
Учні восьмих і дев'ятих класів 
середніх шкіл відпочиватимуть в 
оздоровчих таборах.

Місто—сад
Бульвари, сади і сквери міста 

Грозного одягаються в зелене 
вбрання. Особливо багато зелені 
в Сталінському районі міста. Це
хи і нафтопереробні установки 
оточені фруктовими саджанцями. 
Посаджений п’ять років тому 
сад Крекінг-заводу вже налічує 
понад три тисячі дерев, які пло
доносять. Великий фруктовий сад 
є на території ацетового заводу. 
Десятки тисяч дерев посаджені 
цієї весни. Площа фруктових са
дів міста перевищує 700 гек
тарів.

Змагання 
сільських силачів

Цими днями в Ярославлі за
кінчився фінал четвертого все
союзного конкурсу сільських си
лачів. В ньому брало участь по
над 100 спортсменів Російської 
Федерації, України, Білорусії, 
Грузії, Литви та інших союзних 
республік.

Першість серед команд Доб
ровільного спортивного товарис
тва «Колгоспник» завоювала 
команда Української РСР. Друге 
місце присуджене команді 
РРФСР, третє — команді Біло
руської РСР.

Серед команд товариства 
«Урожай» перше місце зайняли 
також спортсмени України, друге 
—команда Грузинської РСР, третє 
— команда Литовської РСР.

(РАТАУ).

Парламентські вибори в 
Японії

19 квітня в Японії відбу
лися вибори до нижньої палати 
парламенту. Як відомо, нижня 
палата була в середині березня 
розпушена реакційним урядом 
Іосіда після того, як більшість 
депутатів висловила цьому урядо
ві недовір'я. Замість того, щоб 
піти у відставку, кабінет Іосіда 
вирішив розпустити парламент і 
призначив нові вибори. Іосіда роз
раховував, що його ліберальна 
партія на нових виборах зміцнить 
свої позиції. Проте на ділі стало
ся зовсім інше.

Згідно з опублікованими даними, 
ліберальна партія Іосіда на ни
нішніх виборах дістала 199 місць, 
в той час, як в минулому складі 
парламенту вона мала 245 місць з 
466. Зазнала поразки і так звана 
„прогресивна" партія, що відзна
чається, як і ліберальна партія, 
своєю реакційністю. Вона дістала 
76 місць, в той час як мала 88.

Таким чином, втративши 46 
мандатів, партія Іосіда втратила в 
нижній палаті і ту незначну біль
шість, яку вона там мала раніше. 
В той же час ліва соціалістична 
партія, яка виступила під тиском 
робітничих мас проти переоз
броєння Японії, за її визволення 
від американської окупації, збіль
шила кількість місць у нижній 
палаті з 56 до 72. Цьому сприяло 
також і те, що в ряді виборчих 
округів лівих соціалістів підтри
мувала Японська компартія. Не
зважаючи на терор, поліцейські 
репресії і переслідування, в ново
му парламенті шість місць діста
ли Комуністична і Робітничо-Се
лянська партії. В попередньому 
складі нижньої палати Робітничо- 
Селянська партія мала чотири 
місця, а Комуністична партія вза
галі не була представлена. Проти 
демократичного табору ополчили- 
ся всі сили табору реакції. Керів
ники компартії, які зазнають по
ліцейських переслідувань, приму
шені перебувати на нелегальному 
становищі.

Оцінюючи підсумки виборів, 
навіть буржуазні оглядачі змуше
ні відмітити, що „стався відступ 
партій консервативного табору". 
Це означає, що трудящі маси 
Японії все більш рішуче висту
пають проти тієї антинародної 
політики, яку проводив уряд Іосі- 
да. Цей уряд проводив політику 
переозброєння Японії, розірвав 
економічні зв'язки з народним 
Китаєм, що цайзгубніще відби
вається на національній економіці 
країни. Уряд Іосіда, уклавши 
сепаратний „мирний договір- з 
Англо-Американським табором і 
„адміністративну угоду" з Вашинг
тоном, тим самим узаконив на 
тривалий час окупацію країни 
американськими військами. І ви

Австрійська поліція перешкоджає проведенню 
першотравневих демонстрацій трудящих

Праві соціалісти використо
вують поліцейський апарат, що 
знаходиться в їх руках, для того, 
щоб зірвати Першотравневі де
монстрації трудящих, які органі
зує комуністична партія Австрії.

Начальник поліції в .Леобені 
(Штірія) заявив керівництву міс
цевої організації компартії, що 
він „не може дозволити прове

До ЗО квітня в місті Олександрії на 
центральному ринку провадиться ПЕРЕДТРАВНЕВИЙ БАЗАР

Колгоспи 1 колгоспники ближніх районів виво
зять велику кількість сільськогосподарських про
дуктів.

Торговельні організації міста вивозять на базар 
у великій кількості та в широкому асортименті 
промислові товари 1 товари широкого споживання.

бори показали, що шириться в 
країні протест проти цієї політики.

Що поназала сесія 
міжнародної пшеничної ради

Кілька днів тому у Вашингтоні 
закінчилася чергова сесія так 
званої міжнародної пшеничної 
ради. В роботі сесії брали участь 
представники 46 капіталістичних 
країн, які в 1949 році підписали 
угоду про пшеницю. Ця угода, 
укладена на чотири роки, визна
чила для країн, що продають 
пшеницю, розмір їх поставок 
країнам, які купують пшеницю. 
Були встановлені також макси
мальні ціни на пшеничне борош
но і зерно.

Ця угода підписувалася, зрозу
міло, зовсім не для того, щоб за
безпечити вдосталь хлібом народ
ні маси, а в інтересах хліботор- 
говців. Американська преса писа
ла: „Коли б ми не підписали уго
ду, нам було б важко продавати 
пшеницю на багатьох закордонних 
ринках". США із загального чис
ла поставок в 600 мільйонів бу
шелів (один бушель дорівнює 27,2 
кілограма), гарантованих угодою, 
продають щороку до 270 мільйо
нів бушелів.

На нинішній сесії було постав
лене питання про продовження 
угоди і перегляд цін на пшеницю. 
Представники С1ІІА вимагали: 
підвищити максимальну ціну на 
пшеницю з 1 долара 80 центів за 
бушель, встановлений угодою 
1949 року, до 2 доларів 50 центів. 
Проте проти підвищення макси
мальної ціни панрішучіше висту
пила Англія, яка є одним з най
більших покупців пшениці, у якої 
до того ж вичерпуються доларові 
запаси. Суперечки тривали 'ч'-Ль. 
гом трьох місяців. І вони, в.тасл 
мало до чого привели. Правда, 13 
квітня 17 країн, в тому числі 
США і Франція, прийшли до зго
ди про продовження строку дії 
міжнародної пшеничної угоди ще 
на три роки. Але Англія, а також 
Австрія відмовилися підписати цк> 
угоду.

Світова преса рішення Англії 
не підписувати угоду про пшени
цю розцінює як яскраве виражен
ня англо-американських супереч
ностей взагалі.

Слід відмітити й інше- В той 
час, як американські хлібні моно
полії б'ються за ринки збуту, пе
чать про надвиробництво пшенИЧь 
десятки і сотні мільйонів людей у 
капіталістичному світі голодують. 
В Бразілії, Індії, Пакистані, Неа
полі стали звичайним явищем ви
падки голодної смерті. Мільйони 
людей недоїдають і в самих 
США. Але вже такий закон капі
талізму, який ставить собі одну 
мету—максимальні прибутки.

І. Павлов.

дення демонстрації компартії в 
першу половину дня 1 травня, бо 
в цей час відбудеться демонстра
ція соціалістичної партії". Демо
кратичні газети відмічають, що 
дії поліції в Леобені є черговою 
провокацією, мета якої — зірвати 
першотравневу демонстрацію при
хильників компартії в Леобені.

(ТАРС).
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Хай живе Перше травня!
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

СТАЛІНСЬКИЙ
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ. МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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Під прапором Леніна—Сталіна, 
під керівництвом Комуністичної 
партії—вперед, до перемоги 
комунізму!

Весна комунізму
Сьогодні радянський іпфод і 

трудящі всіх країн світу відзна
чають свято Перше травня — 
донь міжнародної солідарності 
трудящих, бойового огляду СИЛ 
миру, демократії і соціалізму.

Першотравень — найрадісніше 
свято на землі. Це — свято бо
ротьби і праці, Свято 
вого життя, яке вже

^цами.
В цей світлий день 

ній Площі столиці нашої Бать
ківщини — Москви, на ву.шцях 
радянських міст і сіл з піснями 
про непорушну сталінську друж
бу нарідів пройдуть святкові ко
лони демонстрантів.

Радянський народ зустрічає 
ьеірпіотравневе свято чудовими 
досягненнями в боротьбі за вико
нання й перевиконання п’яти 
річки.

Запалені історичними рішення
ми XIX з’їзду вартії, разом з усім 
радянським народом достойно зу- 
стрічають міжнародне свято тру-

* ГІР’ПИ'КИ
;Г«Олеіксандріявугілля». Вони ус

пішно завершили чотирьохмісяч- 
ний план вуглевидобутку, давши 
країні десятки ешелонів палива 
понад план.

Славними трудовими перемога
ми зустрічають радісне свято 
гірники шахти № 2-3. ІЦе 21 
квітня, яа.9 днів раніше строку, 
вони виконали тютирьохмгеячний 
виробничий план, видавши тися
чі тонн надпланового вугілля.

Високими виробничими успіха
ми зустрічають Перше травня 
колективи заводу «Червоний ли
варник» та рудоремонтпого за
воду.

Більше 100 сімей трудівників 
міста справили новосілля в 

—благоустроєних квартирах.
Шириться соціалістичне 

гання серед колгоспників, 
цівників радгоспів і МТС, 
подвоєною енергією борються за 
розв'язання головного завдання 
соціалістичного сільського госпо
дарства — підвищення врожай
ності сільськогосподарських куль
тур, збільшення поголів’я гро
мадського тваринництва і підне
сення його продуктивності.

Успішно здійснюють свої соці
алістичні зобов’язання в бороть
бі за високий урожай 1953 ро-

весни ио- 
завойоване

на Крае-

VТійбртують

нових

зма-
пра- 

які з

ку хлібороби артілей імені 
Сталіна (Бавдурівка), імені XVIII 
з’їзду ВКІІ(б).

Весна комунізму урочисто йде 
по квітучій радянській землі. В 
теплому ранковому подиху її 
відчуває радянський народ неус
танне батьківське піклування рід
ної Комуністичної партії і Ра
дянського Уряду.

-Весна 1953 року ознаменована 
новим, шостим за післявоєнний 
період, зниженням цін на продо
вольчі і промислові товари. З 
кожним днем кращим і багатшим 
стає життя радянської людини.

Все нові й нові вогні новобудов 
загораються в пустині Кара-Кум. 
на Волзі, Дніпрі і Дону, "Те и«чею 
партії Леніна — СіЧМна героїч
ний радянський народ спорі а-**!' 
величні й-;,|ПП1 п ні - -

Приклад Радянського Союзу за
палює трудящих країн народної 
демократії, народи всіх країн в 
їх боротьбі за мир, демократію і 
соціалізм.

—а.

Трудові подарунки
Першотравню

Досягнення 
вугільників

Вступаючи в передтравне- 
соціалістичне змагання, 

«Олексан- 
на себе

ве
колектив тресту 
дріявугілля» взяв 
підвищені зобов’язання. Сьо
годні ми рапортуємо Батьків
щині про успішне їх виконан
ня. Гірники тресту достроко
во реалізували чотирьохмі- 
сячну програму. Країні від
вантажено понад план тисячі 

вугілля.
• попрацювали трудя- 

| Щ: шахти № 2-3. Семен ївсь-

Ґ тонн вуг 
.Дооре 

їй! шахті
« Че рвон ии”лйваріїшл 
тектнви цих підприємств ви
дали багато 'надпланової про
дукції.

М. Борисенко,
.начальник планового від-

Передовики змагання
За постановою міської Ра

ди депутатів трудящих та 
міськкому Комуністичної 
партії України за успішне 
виконання планів першого 
кварталу 1 953 року занесені 
на міську Дошку пошани:

Завод «Червоний ливар
ник» — директор т. Мер- 
кур’єв, секретар парторгані
зації т. Єременко, голова зав
кому т. Садовник, секретар 
комсомольської організації 
т. Кривенко.

Олександрійська теплова 
електростанція —• директор 
т. Ромашко, секретар парт
організації т. Срібний, голова 
місцевкому т. Разін, секретар 
комсомольської організації

Богатир 
директор т. сахацьь...., 
ретар парторганізації т. Гра- 
бенко, голова завкому т. Яки- 
на, секретар комсомольської 
організації т. М’ясникова.

а залізничногот

ников, голова завкому т. Лог- 
вин, секретар комсомольської 
організації т. Зельцер.

Автотранспортна контора 
Димитрівського тресту —на
чальник т. Закоханло, секре
тар парторганізації т. Айзеи- 
берг, голова місцевкому тов. 
Ткаченко, секретар комсо
мольської організації т. Гри- 
гор’єв.

Олександрійська гудзикова 
фабрика — директор т. Са- 
мінський, секретар парторга
нізації т. Сумченко, голова 
фабкому т. Репенько.

Олександрійське млинуп- 
равліния — директор т. Хит- 
ренко, секретар парторгаиі 
зації т. Шандро, голова міс
цевкому т. Різннченко 
тар иарторгашакци'*_• — 
ренко.

Артіль «Виробник» — го
лова ’Г. Пентешин, секретар

]' ■ ін"і
яої демократи, трудящі ИіМеЩ- , м і пнів

ТЯЯ іїемоктатп'пюі Решубліки. Па II Я І Ь ДНІВ х
раніше строку
На передтравяевій стаха- 

новській вахті колектив заво
ду «Червоний ливарник» до
бився нових успіхів. На п’ять 
днів раніше строку віиі вико
нав чотирьохмісячний план.

Всі цехи передового під
приємства перевиконали гра
фік. Чимало учасників соціа
лістичного змагання, зокрема 
токар Василь Федоренко, ко
тельник Іван Чередниченко, 
модельник Петро Литвинов, 
почали працювати в рахунок 
другого півріччя.

М. Садовник,
голова завкому заводу 

«Червоний ливарник».

Демократичної Решубліки 
Цей радісний день вони відзна
чаю... и'іпя’ми пепемогами в бу
дівництві ВІЛЬНОГО, 1Ц..> 
життя.

В капіталістичних країнах 
традиційне перпютравневс свято 
пройде під знаком боротьби тру
дящих за краще життя, за свобо
ду, за національну незалежність, 
за мир. В Цій справедливій бо
ротьбі їх вдохновляють великі 
перемоги Радянського Союзу, 
країн народної демократії.

Нова весна принесе перемогу 
прогресивному людству, таборо
ві миру, 
Всі чесні 
ремогу.

В цей

демократії і соціалізму, 
люди вірять в свою пе-

радісний день погляди 
радянських людей звернені до 
рідної Комуністичної партії, яка 
впевнено веде нашу соціалістичну 
Батьківщину до світлих вйсот 
комунізму.

Від краю і до краю, на неосяж
них просторах нашої Батьківщи
ни лунав полум’яний Заклик 
Центрального Комітету Комуніс
тичної партії Радянського Союзу:

«Під прапором Леніна — 
Сталіна, під керівництвом Кому
ністичної партії — вперед, до пе
ремоги комунізму!».

^ Урочисте засідання, присвячене Першому травню
Вчора в святково прибра

ному міському театрі відбу
лося урочисте засідання ви
конкому міської Ради депута
тів трудящих разом з пред
ставниками партійних, комсо
мольських, профспілкових ї 
громадських організацій, при-

свячене Першому травню.
З доповіддю — Перше 

травня — день міжнародної 
солідарності трудящих, день 
братерства робітників усіх 
країн — виступив секретар 
міськкому КП України тов. 
Луценко.

лов. секретар парторганізації 
т. Чорномор, голова місцев
кому т. Вовченко, секретар 
комсомольської організації 
т. Борисевич.

Шахта № 2-3 — началь
ник т. Панчищенко, секретар 
партоірганізації т. Сиротенко, 
голова шахткому т. Станков, 
секретар комсомольської ор
ганізації т. Колпаченко.

Семенівський вуглерозріз 
— начальник т. Дудник, в. о. 
секретаря парторганізації 
т. Гейко, голова шахткому 
т. Богданов, секретар комсо
мольської організації т. Ти- 
ханський.

Рудоремоитний завод трес
ту «Укрвуглемонтаж» — ди
ректор т. Самохотін, секре
тар парторганізації т. Ключ-

нізації т. Козак.
Артіль «П’ята п’ятирічка» 

— голова т. Шевченко, сек
ретар парторганізації т. Дей- 
некіна, голова промстрахради 
т. Лупатер.

Магазин № 3 відділу ро
бітничого постачання Димит- 
ріївського тресту — завідую
чий т. Тульчинський.

Магазин № 15 міськзміш- 
торгу — завідуюча т. Мі
рошниченко.

Магазин № 13 міськзміш- 
торгу — завідуюча т. Соло- 
довиикова.

Міськелектросітка — за
відуючий т. Диковський, се
кретар парторганізації гов. 
Молчан.

Магазин № 3 Облктіиго- 
торгу — завідуючий т. Мі- 
хельсон.

т.

В ШАХТАРСЬКІЙ СТОЛИЦІ
За роки сталінських п’ятирі

чок, що перетворили весь Дон
бас, столиця всесоюзної кочеггр- 
ки — м. Сталіне — перетвори
лась в один з найбільш значних 
індустріальних центрів України.

29 років тому стара Юзізка 
була перейменована в місто 
Сталіне. З того часу в багато раз 
зросла тут промисловість. Рані
ше вона давала вугілля і метал. 
Тепер, крім палива і сталі, звід
си у всі кінці країни відправляю
ться гірниче устаткування і сіль
ськогосподарські машини, прила
ди для автоматизації шахт і міне
ральні добрива, трансформатори 
і сталеві конструкції.

Місто стало великим центром 
технічного прогресу у вугільній 
і металургійній промисловості. 
Тут були створені гірничі ком-

байни «Донбас» і перші апарати 
для централізованого управління 
підземних транспортерів, автома
ти для гірничцх механізмів і дос
конала система охолодження мар
тенівських агрегатів, які засто
совуються тепер на багатьох під
приємствах країни.

Для населення шахтарської 
столиці, чисельність якого також 
зросла в багато раз, у післявоєн
ні роки збудовано понад півтора 
мільйона квадратних метрів жит
лової площі. Це майже стільки ж, 
скільки всього мало місто перед 
війною. Відкрито 145 шкіл. Шах
тарі, металурги, машинобудівни
ки мають у своєму розпорядженні 
62 клуби і Палаци культури, 
сотні бібліотек. В численних лі
кувальних закладах Сталімо за
раз працює понад 4.000 спеціа-

лістів з вищою і середньою осві
тою — в 60 раз більше, ніж бу
ло в старій Юзівці.

Тепер споруджується ще бага
то житлових і громадських бу
динків. Почато спорудження 
п’ятої числом тролейбусної лінії. 
Від центра до околиць прокла
даються нові асфальтобетонні ма
гістралі.

Новими виробничими досягнен
нями відповідають трудівники 
міста на піклування Комуністич
ної партії і Радянського уряду. 
В нередтравневому змаганні ко
лективи багатьох шахт та інших 
підприємств достроково заверши
ли виконання чотирьохмісячнаго 
плану.

_____ £ (РАТАУ).
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Міцніють узи братерської дружби В ім’я Батьківщини

з
З ВІД1ІІІ- 

при йняте, 
трудити- 

ви-

•
Життя йде вперед. Кожрий 

день приносить нам багато но
вого. Ще не так давно зароди
лась виробнича дружба між гір
никами українського міста Олек
сандрії і грузинського міста Ткі- 
булі, а скільки чудових трудо
вих перемог принесла вона.

Почалася ця дружба з листу
вання двох гірників. Наваловід
бійник шахти № 2-3 комуніст 
Іван Щврбаченко, прочитавши в 
газеті про виробничий успіх ви
бійника ткібульської шахти імені 
Молотова Рубена Мушкудіані, на
писав йому задушевного листа. 
Він привітав далекого товариша, з 
трудовими досягненнями і висло
вив палке бажання змагатися 
ним. Той не забарився 
віддю. Виклик було 
Обидва шахтарі стали
ся набагато продуктивніше, 
переджаючи один одного.

Те, що запропонував Олексан
дрівн» Іван Щврбаченко, збіглося 
з бажанням всіх шахтарів. Ось 
чому молотовці звернулись до 
гірників нашої шахти з закликом 
почати змагання за дострокове 
виконання плану третього року 
п’ятої сталінської п’ятирічки. Цю 
ініціативу паш колектив одно
стайно підтримав і разом з ткі- 
бульцями взяв на себе нові під
вищені зобов'язання.

Партійна організація подбала 
про широку гласність змагання 
двох шахтарських колективів, 

....... І*і»і|'ЄГ>ІИМіуЙ- ПГТТтН Ч’Р' 

вішено лозунги, що закликають 
на основі соціалістнчяпг’оТм іган- 
пя невпинно зміцнювати дружбу 
грузинського і українського на
родів.

Боротьбу за здійснення почес
них зобов'язань очолили комуніс
ти. Па всіх дільницях, в лавах 
і забоях відчувається їх Органі
зуюча і мобілізуюча сила, ('ло
вім і особистим прикладом впни 
запалювали колектив на успішне 
здіііспеиня передтравнених зобо
в'язані,. І тепер, в день славного 
свята, можна підвести відрадний 
підсумок. Чотирьохмісячний план 
виконано на 9 днів раніше стро
ку. Іі подарунок Батьківщині 
відвантажено додатково до зав
дання 14 ешелонів палива.

За рахунок використання но
вих виробничих резервів, удоско
налення технологічного процесу, 
поліпшення використання гірни
чої техніки змінний виробіток на 
кожного гірника в квітні, порів
нюючи з березнем, Зріс з 33 до 
39,7 тонни.

Першість в колективі здобула 
дільниця К: 2, якою керує депу
тат Верховної Ради СРСР, кому
ніст Степан Кожевннков. Завдя
ки впровадженню на дільниці 
прогресивного методу робити — 
графіку циклічності—тут доби
лись щомісячного просування лан 
до 50 метрів, що майже вдвічі 
перевищує планове завдання.

В творчому, братерському зма
ганні зростають і вдосконалюють 
евоиГ майстерність десятки шах
тарів. Гірничі майстри комуністи 
Михайло Гергієнко та Іван Поля- 
Кн______________

ЧИППГІнй сміливо впрмшіжу - 
ЮНЬ В "ТПТТЯ все нове, передове, 
уміло організовують працю 
бригад, ведуть особистий облік 
виконання гірниками 
жцщнії. »1»а, дозволяє

мічати недоліки, підтягувати від
стаючих до рівня передових.

Приклад того, як треба боро
тися за виконання взятих зобо
в’язань, показують наваловідбій
ники комуністи ПІагіт Нагіматов, 
Василь Тягнім, кріпильник ко
муніст Яків Сокур, і 
комуністка Єфросинія 
Всі вони трудяться в 
другого півріччя.

За комуністами йде 
лектив. Бригада наваловідбійни
ків Івана Ф.іртича, застосовуючи 
метод знатного машиніста ву
гільного комбайна Донбасу Тихо- 
на Михайлова, різко 
продуктивність праці, 
квітні вона записала 
особистого рахунку 200 тонн па
лива, видобутого понад зобов'я
зання.

Таких прикладів багато. Ко
муністи агітатори Олександр Нед- 
зельський, Михайло Шило, Іван 
Кириєнко, Шайбак Янцибіп, Гри
горій Станков широко популяри
зують досвід передовиків, 
лячи його надбанням всіх 
дящи.х.

Дійове соціалістично змагання 
двох шахтарських колективів три
ває. Кожний паш успіх сприй
мається там з великою радістю, 
кожна перемога грузинських дру
зів викликає задоволення наших 
шахтарів. Але в .першості ираг-

кріпильник
відкатниця 

і Баранок 
рахунок

весь ко-

підвищила
Лише в

до свого

роб-
ТРУ-

Вийдемо переможцям/ ) зма
ганні з грузинськими шахтаря
ми! — таке наше слов .

0. Сиротенно, 
секретар ніртсрг.. -іції

тонн надпланового 
вугілля відвантажили до 1 
Травня шахтарі дільниці, якою 
керує депутат Верховної Ради 
СРСР С, її. Кожевннков.

На знімку: т. Кожевннков 
дає гірникам наряд.

Велике свято боротьби і праці
Прекрасне свято Першотра

вень! В цеп день в усіх куточ
ках земної кулі робітничий ЛЮД 
виходить з червоними прапорами 
на вулиц:, демонструючи свою 
нерушиму пролетарську солідар
ність у боротьбі за свободу і де
мократію. І в. природі все гармо
ніює цьому традиційному дню 
праці: ласкаво припікає сонце, 
розпускаються бруньки на дере
вах, синє небо здається бездон
ним, починає зеленіти трава...

Робітничий клас нашої країни 
протягом багатьох років ут
верджував право пролетаріату 
відзначати своє свято у всяких 
умовах. Від маленьких походів, в 
яких брало участь часом не біль
ше двох десятків чоловік, що ста
вилися 3 Пірезирством до куль і 
пагаїв карателів, від таємних збо- 
рін-і сходок, де виступали Ленін 
і Сталін, до гігантських демон
страцій трудящих, визволених від

Микола ВІРТА

капіталістичної кабали, які бу
дують комунізм. Кров’ю героїч
них борців з середовища робітни
чого класу ми завоювали ,право 
вільного соціалістичного життя. 
Кров'ю багатьох безстрашних лю
дей в таборі капіталізму забар
влюються і 'в наші дні Першо
травневі прапори. І ми знаємо: 
як ми, керовані славного Кому
ністичною партією, добилися пра
ва свобідно і вільно радуватися 
цьому дню, та.к доб’ються цього 
права й ті, хто ще позбавлений 
його, хто в класових 'сутичках з 
капіталом завойовує собі свободу, 
хто йде за сміливим іі мудрим 
авангардом — комуністичними 
партіями, за людьми, які поста

вили собі мсту добитись, щоб гос
подарями Землі стали ті, хто 
працює.

В цей день мільйони і мільйо
ни людей праці незримо подають 
один одному руки і клянуться у 
вірності єдиній спільній справі: 
Першотравень був і завжди буде 
символом мирної праці, надій 
людства на кращу долю, яка вже 
завойована нами.

Так, у нас багато причин, щоб 
радісно і впевнені зустрічати цей 
світлий день!

Могутня і прекрасна наша Віт
чизна. З кожним роком міцніє її 
сила, множаться її багатства, з 
кожним роком, як сказав великий 
(Італія, життя стає краще і ве
селіше. Він, наш учитель і вождь, 
не дожив до нинішнього Першо
травня. Але справа Сталіна’ в на
дійних руках його вірних і ви
пробуваних со ратн и кін.

Байдаків-
ажурним п

Через всю траншею 
ського вуглерозрізу 
візерунками Переплелись склепін
ня ферм відвального агрегату. 
Ще здалека чутно наростаючий 
гул моторів, що приводять в рух 
довгі транспортерні стрічки, які 
несуть на собі тисячі кубометрів 
породи.

Наполегливо трудиться колек
тив вскришної дільниці. Він го
тує широкий фронт робіт для гір
ників, відкриваючи все нові і но
ві пласти вугілля. Відвальним 
агрегатом вміло керують механі
затори. Це вони досконало оволо
діли потужною технікою, витис
куючи з неї все, що вона може 
дати.

Щоб уявити собі потужність 
механізмів, якими я керую, до
сить навести такий приклад. За 
добу мій агрегат навантажує і 
переміщає на відвали стільки по
роди, що для її транспортування 
потрібно було б понад десять ти
сяч землекопів і близько одної 
тисячі залізничних вагонів.

Паш колектив, натхпенний-За- 
клинами Центрального Комітету 
Комуністичні ї партії Радянеького 
Союзу, підвищив темпи. В пе- 
редтравневому соціалістичному 
змаганні я достроково виконав 

 

взяте" на <еб !Я!бов'я:шщя, від- 
дадатіацю Н'тятки 
пв поради.

З ПОДВІЙНОЮ епергією ТРУДИ
ЛИСЬ гак ж машиністи екскавато
рів Федір Уеенко, Василь бвдоки- 
мов. черговий біля транспортера

ііо-

Степан ІІІ.чпеїнко і багато інших 
стахановців.

Трудівники агреТац прагнуть 
перевищити ного проектну
тужігість. Вони виявляють і при
водять в хід нові виробничі 
зерви. Останнім часом у нас здій
снено кілька цінних раціоналіза
торських пропозицій, ІЦО дозво
лило підвищити продуктивність 
механізмів, забезпечити їх чітку 
дію, значно знизити собівартість 
ВСКрИШННХ робіт.

За пропозицією екскаваторни
ка т. Усенка було замінено дви
гун ротора на більш потужний і 
з меншим числом оборотів, 
зультаті цього потужність 
шини збільшилась в півтора

П(е не так давно після 
рання верхнього захисного 

їїтранспортерної стрічки

ре-

В ре-
ма- 

раза.
сти-

шару 
про

довжували експлуатувати до пов
ного зносу. Це завдавало великих 
Збитків. /М

Новатори вскришиої дільниці 
наспілі з молодим інженером тон. 
Баніним застосували мети вул
канізації захисного шару. Внас
лідок ПІДПРИЄМСТВ') зекономило 
понад 80 тисяч карбованців дер
жавних коштів.

Наш колектив докладає всЯ^ 
зусиль, щоб ію'трпщгвл викопати 
завдання п'ятої сталінської п'я
тирічки. До цього нас кличе 
Батьківщина.

І. Гаснко,
старшин машиніст відваль- 

його агрегату. «

трудові
ГРУЗИНСЬКІЇ

ТКІБУЛБ
йому змаганні з шахтаря.мн 
Олександрії гірники Ткібулі 
добились нових успіхів. Шах
та імені Молотова перевико
нала зобов'язання. Чотирьох- 
місячний план видобутку ву
гілля завершено ще 24 
ня. В подарунок святу 
датково видобуто кілька 
ломів палива.

Сотні шахтарів, що несли 
передтравневу трудову вах-

квіт-
дс-

еше-

Прапор Комуністичної партії 
гордо і вільно майорить над на
ми, над мільйонами тих, хто сьо
годні ще придушений ярмом ка
піталізму, але думкою і серцем 
з нами. Ідеї Леніна — Сталіна 
вічні і нетлінні. Вони живуть у 
славних ділах нашої рідної Кому
ністичної партії, в її внутрішній 
і зовнчпній політиці, в неруши
мій сталінській дружбі народів 
СРСР, які в братерському єднан
ні з великим російським народом 
тісно згуртувалися навколо Ра
дянського уряду і Центрального 
Комітету Комуністичної партії. 
Вони живуть у перемогах і ус
піхах трудящих країн народної 
демократії, в героїчній діяльнос
ті братніх компартій, які кують 
перемогу трудящих у країнах'ці
нування капіталу.

Трудовою героїкою відзначаємо 
ми іі нинішній Першотравень. 
Натхнені рішеннями XIX з’їзду 
партії, радянські люди з ентузіаз
мом віддають свої сили здійснен
ню геніальної сталінської про

УС

значно про
дуктивність праці. ІЗиїУптиПки 
Акакій Кублашвілі, Олек
сандр Арабаїдзе, Акакій Хор- 
хомелідзе й інші в квітні ви
робили по дві норми.

Грузинські шахтарі _дали 
слово закріпити здобуті до
сягненню.-добитись першості 

^•'Змаганні з гірниками Олек
сандрійської шахти № 2-3.

Редакція газети 
«Ткібуліс магароелі».

ту,

грами комуністичного будівниц
тва. Соціалістичне змагання на 
заводах і фабриках, у колгоспах, 
радгоспах і МТС, на залізницях, 
на шахтах і рудниках — скрізь 
ця велика животворна сила тво
рить чудеса. Наша соціалістична 
промисловість йде вгору. Кол
госпи міцніють з кожним роком. 
Вже видні обриси великих будов 
комунізму. Минуть лічені роки, і 
небачені своєю потужністю гідріР 
електростанції ввійдуть в дію, гі
гантські канали напоять водою 
безкрайні степи.

Гордо піднімаються до небес 
шпилі висотних будинків у Мос
кві і в столицях республік. Ти
сячі трудівників одержать до 
Першотравня красиві і зручні 
житла. Невгамовний гуркіт бу
дівництва стоїть над всією 'Краї
но!' Рад: нема такого, навіть най
меншого містечка, селища, кол
госпу, де б у ці дні не споруджу
валися нові будинки, школи, лі
карні, клуби, кінотеатри...

Скрізь і всюди трудовими пе-
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Вирішальна сила
Весна прийшла непомітно. Хо

лодні вітри затримували розта
вання снігу, а ранкові заморозки 
знову сковували землю. Лише 
опівдні, під промінням сонця вес
на брала своє. На буграх грунт 
набирав стиглості, та рядом ще 
була непролазна грязь.

— Баритися і сподіватись на 
краще не можна, — сказав, звер
таючись до механізаторів, брига
дир тракторної бригади Олексан
дрійської МТС Яків Козак. — 
Треба використовувати кожну 
хвилину погожого часу. Тракто
ри, які стояли напоготові, ввій
шли в загінку. З кожним днем 
Фронт польових робіт ширився. 
Та на зміну заморозкам прийшла 
непогода. Дощі затримували сів
бу. І знову доводилось боротись 
за кожну годину, хвилину.

—Головне зараз—домогтись ви
соких змінних виробітків, не до
пускати простоїв машин з тех
нічних та інших неполадок. — 

доварив трактористам бригадир. 
ЖВвора і нам вводити в дію про

гресивний погодинний графік ро
боти.

Першими підхопили думку 
бригадира водії потужного' трак
тора 
Яків 
вець 
гр. 
.ІННК
.івг«

ДТ-54» Федір Бемберя та 
Луценко. Тог.1 ж дня обліко- 
оригади Григорій Дорошен- 
Ч'.ІС перезміни відміряв ді- 

і, _яка віїпоніта.іа 
нО1 йя триктії'р і в капці по

ганив червоний прапорець. Ши
рин.і загінки була розділена на 
10 рівних частин, що означало

завдання трактористу на годину.
Кінець зміни приніс бажані 

наслідки. Механізатори дві годи
ни працювали понад завдання.

Незабаром погодинний графік 
ввели трактористи Іван Литвин 
та Петро Клименко. Трактором 
«У-2» вони за зміну підготовля
ли до посіву площу в 12-13 гек
тар при нормі 8. На погодинний 
графік перейшли й

Кожен здобутий 
одержана перемога 
весняних польових 
копій мірі радувала 
і колгоспників, бо 
лось спільними зусиллями.

Бувало скаже хтось 
ристу: «Сьогодні ти 
попрацював». 1 він 
відповість: Це завдяки причіп
лювачу Марії Клименко, Дмитру 
Литвину чи Миколі Бабичу .

Великою пошаною \ механіза
торів користується кухарка 6в- 
д.іг.ія Чумак, яка більше 10 років 
не мінно працює в тракторній 
бригаді. Трактористи не відчува
ли нестачі, у виді, пальному, СВоЄ- 
часяо і «'Манно готувались «тра
ви. Огже механізаі ісім залиша
лося одне—відміннії працювати

..■.Напередодні великого -вята 
настали по - справжньому теплі 
весняні дні. Враз рпзпуі 
набряклі бруньки дішсв 
жались ТІ.Н4.41 Ии 
бл і до ж «тат им н листоч к ам и 
зазмені їй то ......
культур.Л і

Бригадир Яків Козак одною л

поспішав з степу у ЬороШи.іов- 
ку на чергову нараду. Милую
чись чудовим оксамитом посівні, 
він думав про те, як завершено 
перший етап боротьби за високий 
урожай 1953 року. Чи не дове
деться червоніти перед товари
шами. Але все свідчило, що сівба 
проведена добре.

Польові роботи в колгоспі іме
ні Ворошилова бригада виконала 
в установлені договором строки. 
Перевиконано завдання по весно
оранці, за 2 дні, замість трьох, 
закрита волога на всій площі. 
До Першого травня завершено1 по
садку кукурудзи, картоплі, під
нято ранні пари. Па кожен 15- 
сильний трактор вироблено понад 
200 гектарів умовної оранки.

Дізнавшись про те, що трак
торна бригада в першотравнево- 
му змаганні завоювала першість 
по МТС і занесена на районну 
Дошку пошани, т. Козак промо
вив: «Для нас це велика ра- 
ііеть. Ми будемо й далі наполег
ливо боротись за підвищення ви
робітку на трактор, за високу 
якість всіх польових робіт, за 
безумовне виконання взятих зо
бов’язань по одержанню високих 
врожаїв всіх сільськогосподарсь
ких культур .

У сказаному відчувається ве- 
йцпьми в‘ра У '"воїх іюіей. у по-
Л«грТ ' ТДЖНХ В'ТЧІ! ;Н:ІН> ГОХНІКХ -----

ч і У—

інші.
успіх, кожна 

на фронті 
робіт в одна- 
механізато«рів 
це виборюва

тракто- 
на славу 
неодмінно

росту.

ли зустріли!
;ято — Перше і

площі.

В. Леонтьсв.

Рисунок Н. Гіавлова. Прескліше ТАРС.

Вірно служити народу
В країні соціалізму будь-яка 

професія — в., чесна. Кожен р4- :
Г*'Ь* Івямії

людину шд ’ •• . 
здоров'я буЛИ МОЄЮ Мрією.
мети досягла.

32 руки минуло з того часу, 
.КОЛИ вперше МОЛОДОЮ дівчиною : 

слухати людських сердець, ба
гатьом потати допомогу, відвер
нути від них смерть і ДЇТІГ лю
дині радість, щастя.

Особливо в пам’яті моїй зали
шився один з багатьох випадків. 
Це було на початку моєї роботи.

На прийом зайшла молода се
лянка з .дичиною ні руках віком 
З—4 місяців. На обличчі матері 
був відчай. Зі сльозами 
вона умолила врятувати 
єдиної дитини.

Оглянувши немовля і 
вивши причину хвороби, 
Шф виписала ліки для дитини, а й 
довго розмовляла з матір'ю, док
ладно розповіла їй про те, як слід 
годувати дитину, доглядати. До-

Хи"вХвсі ”ї Пйрля'Су- 
Мюул.

Пухленька, « лмУЧТ..... - - .
веньких щічках щаслива донька, 

Разом з матір’ю раділа і я. Це 
--™..пмгііг.и то ті і

ірж тині, 
л* но*іа

Закінчили сівбу, підняли пари
^жнапиц- .1*1 І_____

-іихішнці - ПОЛЬОВИХ робіт ВИ
КОНКОМ Йорозівської СІЛЬСЬ
КОЇ Ради вручив тракторній 
бригаді Григорія Рябошапки 

^перехідний Червоний прапор.
М. Матвієнко, 

голова виконкому сільської 
* Ради.

хвороби артілі" ШенГ М 
Хенкова. Воші успішно за- і 
вершили сівбу ранніх зерно
вих і технічних культур, ку
курудзи, кормових каршеплс- 
дів тощо. м

Механізатори тракторної

и-г-------
Міжнародне св/<ю —Пер

ше травня багато комбайне
рів Користівської МТС від- 
тшіщцахк^. завершенням ре- 
;Лнту своїх машин.

Серед тих, хто успішно

амонали план підняття ргт 
ніх парів. ТраїГториети-Возю- , 
димир Матвієнко та Олек
сандр Ткаченко на оранці ви- 
коаіували .зивдзчня на 120 — 
130 процентів. '-------

Стахановською працею на 
сівбі відзначилися колгоспни
ці Надія Рудеико, Оксана

І

ЗАВЕРШИЛИ РЕМОНТ КОМБАЙНІВ
впорався з цим завданням,— 
водії степових кораблів Іван І

---Левченко, Олександр Губа, 
Петро Надточій та інші.

Активну’ допомогу комбай
нерам подали слюсарі тт.

Кругленко та Кравченко і то
кар т. Абрамо-в. Вони щодня 
виконували свої завдання на 
120—125 п роцентів.

А. Фронтон, 
механік МТС.

на оча і
життя

Найбільшим щастям для кож-”1 
ного радянського лікаря є слу
жіння своєму народові. Лише то
ді вій відчуває повноту свого 
життя, коли йому вдається вря
тувати життя іншого.

В наш час, коли Комуністичні 
партія і Радянський уряд приді
ляють виключну увагу охороні 
здоров’я радянських людей, про
являють піклування про кадри 
медичних працівників, хочеться 
ще краще працювати, віддати 
всю себе любимій справі, бути 
корисним для народу. До цього в 
своїй праці і прагну я.

Г. Федорова,
лікар - терапевт, завідуюча 
терапевтичним відділом місь

кої лікарні.
ремюгами «відзначаємо ми радіє- І 
ний день праці. Уряд Радянсько- ) 
го Союзу, Центральний Комітет 
Комуністичної партії, сповнені 
піклування про добробут народу, 
про його щасливе, багате (життя, 
напередодні свята знову знизили 
роздрібні ціни. Список продоволь
чих і промислових товарів, що 
«■тали ще більш доступними всім 
верствам населення, цього разу 
зріс більш як вдвоє. 53 мільярди 
карбованців за рік — така пря
ма загальна вигода населення 
від цього нового, після війни 
шостого числом, зниження цін.

•V Комуністичної партії, у Ра
дянського уряду немає більш 
насущного «піклування, ніж пік
лування про людей праці. За
безпечення максимального задо
волення постійно зростаючих ма
теріальних і культурних потреб 
всього суспільства шляхом без
перервного зростання і вдоскона
лення соціалістичного виробниц
тва на базі найвищої техніки— 
цей основний економічний закон 
соціалізму ще і ще раз дав себе

відчути в нашій країні. Ще і ще 
раз показано всьому світові пере
вагу соціалістичного ладу над ла
дом капіталістичним, де людям 
рік у рік живеться все тяжче.

Порто травневе свято все шир
ше і величніше розкриває бороть
бу людства за мир між народа
ми, за мирне співіснування дер
жав. Радянський уряд постійно 
підкреслює свою готовність мир
ного співробітництва -з усіма кра
їнами на правах взаємного пова
жання і невтручання у внутріш
ні справи... Всі чесні люди світу 
з вірою 'і надією дивляться на 
Радянський Союз — незламний 
оплот миру (і щастя на землі. На
роди знають, що слово керівників 
Радянської країни —іслово твер
де. Воно ніколи не буде поруше
не. Комуністична партія Радян
ського Союзу, Радянський уряд 
дбають не тільки про благоден
ство свого народу, але іі народів 
інших країн. Приклад тому — 
зовнішня політика нашої держа
ви. Народи Радянського Союзу, 
вірні прапорові пролетарського

інтернаціоналізму, зміцнюють і 
розвивають братерську дружбу з 
великим китайським народом, і 
трудящими всіх країн народної 
демократії, дружні зв’язки в тру
дящими капіталістичних і коло
ніальних країн, які борються за 
справу миру, демократії і соціа
лізму.

У тих країнах, де ще влада
рює капітал, день 1 Травня мине 
в боротьбі за краще життя, за 

за мир. 
народу, 

його історичні перемоги вселять 
в серця борців дух бадьорості, 
вдихнуть в них нові сили.

Торжествуючи в цей день, 
забудемо про наших братів, 
б'ються в ім’я л.__
Не забудемо їх і після свята в на
шій праці! Кожна нова наша — 
мала й велика — перемога ши
рить ряди борців за соціалізм, 
збуджує до ' ' ------ !
відважних.

— Руку, 
жемо ми їм в цей ясний день.— 
Ми з вами завжди!

свободу і незалежність, 
Могутність радянського

не 
які 

людського щастя!

товаришу! — ска-

І

Найбільша радість
Пам’ятний 1921 рік. Тільки- 

но закінчилась громадянська вій
на. Тоді я вперше, після закін
чення профіт,ддпколи, почав пра
цювати вчителем. Це було в сечі 
Богданово, тепер Херсонської об
ласті. Ні спеціального приміщен
ня школи, ні підручників по
трібних не було, вчительських 
кадрів невистачало. Доводилось 
пристосовуватись, боротись з ней
мовірними труднощами.

І який контраст! Тепер в кож
ному селі — середня або семи
річна школа. Я зараз працюю в 
міській середній школі № 1, яка 
міститься в хорошому двоповер
ховому будинку.

За 32 роки вчительської робо
ти з предмету математики у мене 
навчалось 1.320 дітей.

Приємно було довідатись, що 
одному з колишніх моїх учнів 
Михайлу Коновалову, як відваж-

йому воїнові в час Великої Віт
чизняної війни, присвоєно звання 
Героя Радянського Союзу.

Невимовну гордість відчували 
ми у ті грізні ДНІ ВІЙНИ, КОЛИ 
пліч-о-пліч з нами в партизансь
кому загоні чи на фронті наша 
молодь, вихована радянською 
школою, самовіддано боролась з 
німецько-фашистськими загарб
никами, відстоюючи незалежність 
своєї рідної Батьківщини.

Великою радістю в моєму жит
ті був день, коли радянський 
уряд, високо оцінивши мою 
скромну працю, присвоїв звання 
заслуженого вчителя. Але най
більшою радістю і гордістю для 
кожного вчителя — виховувати 
щасливе покоління майбутніх ак
тивних будівників комунізму.

І. Ревтов, 
заслужений учитель шкіл 

Української РСР.



П'ятниця, 1 травня 1953 р.
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площі

«ХТЗ-НАТІ» в атрсга-

ла близько о

і

'а

лі;

«Шахтар»

і

#сандрії великий розмах 
житлове

весна 
імені

ДО К0-

лісопосадковою
виконував

садам
Ниві сади заклали цієї 

також хлібороби колгоспів 
12-річчя Жовтня, «Шлях 
мунізму. , імені Карпа Мщ

^^їладджують 
власні будинки

і 17 1”

І восмшрсьо, в молодому 
Іскітімі, в ряді робітничих

Запоріжжя. В новому Палаці 
культури ім. Кірова створені 
гуртки художньої самодіяль
ності: хоровий, драматичний, 
танцювальний, духових інстру
ментів та інші.

На знімку: група учасників 
ансамблю бандуристів Палацу 
культури ім. Кірова-

Фото О. Красовського. 
(Прескліше РАТАУ).

• Піп прапором мирі 
і МШІМШ»
Перше травня ось уже багато 

десятиріч відзначається у всьому , 
світі як день Міжнародної солі- ’ 
дарності трудящих, день братер- І 
ства робітників усіх країн. Ще в і 
1904 році великим Ленін писав, І 
що І Травня — це день, коли 

-------..„.апч. е,ВоЄ про- 
до свідомого життя,

------44 ткплти

Шуміти лісам
Між Звенигородкою і залізни- ’ —:

цею легкий піщаний грунт. На
віть у сприятливі роки тут зби
рали незначні врожаї сільсько
господарських культур. Півден
но-східні вітри весною часто ра
зом з землею зносили і висіяне 
насіння. Пісок наступав у бік 
міста, заносив і збіднював при
леглі багаті землі.По великому сталінському 
плану перетворення природи*по- 
чалось залісення пісків і в на
шому районі. Цієї весни на піс
ках, прилеглих до Звенигородки,

Ц в і с т и
Па площі 11 гектарів рівними 

рядами вишикувалися молоді де
рева. Це новий колгоспний сад 
артілі імені Жданова. Тут висад
жено ° ’ -

адбуло житлове І

школи йаттпн 1Л0Ш °>линкм.
Н кУльтури.
«■■‘Пфедодн! всенародного евя-

силами працівників Олександрій
ської виробничої дільниці Чор- 1 
поліської лісозахисної станції за- і 
кладено сосновий ліс на 
близько 200 гектарів.

Тракторист Григорій 
трактором 
ті з спеціальною 
машиною щозміни 
близько двох норм.

Всього виробнича дільниця 
Чорноліської станції на пісках, 
яругах і балках в районі посади- 
’« «талько 500 гектарів лісу;

та 1 Травня справили новосілля 
багато трудящих міста і 
чих джлмш.
" Тільки в селищі Димитрове в 
нові квартири вселилось 80 ста- 
хановців Димитрівського тресту.

Виграш футболістів 
команди

28 квітня стадіон добровіль- 
го спортивного товариства 

«Шахтар» був переповнений. 
Тисячі глядачів були присутні
ми на черговому змаганні з фут
болу.

Спортсмени «Шахтаря» прий
мали на своєму полі футбольну 
команду «Машинобудівник» — 
чемпіона з футболу міста Києва.

З перших хвилин гра проходи
ла напружено з ініціативою ки
ївських футболістів. Господарі 
поля відбивали безліч атак гостей 
і в свою чергу атакували ворота 
киян. Перша половина гри за
кінчилась безрезультатно.

На дев’ятій хвилині другого 
тайму центральний нападаючий

Іван Тертичниіі після красивої 
масовки забив перший м’яч у во
рота киян. Але рахунок 1:0 про
тримався недовго.

Після кількох атак рахунок бу
ло зрівняно. За кілька хвилин у 
ворота гостей було забито ще 
один м’яч.

Гра набрала гострого характе
ру. Кияни безуспішно атакували 
ворота олександрійців. Незабаром 
рахунок стан 3:1. На останній 
хвилині гри чітким ударом Олек
сандр Лярвинський забив у воро
та «машинобудівників» ще один 
м’яч. Зустріч закінчилась перс-' 
могою «Шахтаря» з рахунком 
4:1.

0. Бузинник.

Повідомлення
Редакція газеіги «Сталінський прапор» 5 травня 

о 6 годині вечора скликає збори робсількорівського 
тиву, присвячені Дню преси.

На збори запрошуються робсількорн, читачі газети 
члени редколегій стінгазет.

Збори відбудуться в залі міськкому КП України.

ц. р. 
ак-

та

БК—00653.

добре і В СТИСЛІ при»» ... 
весняну оранку і сівбу.

Від успіхів до успіхів ідуть 
трудящі народно - демократичних 
держав, які споруджують в своїх 
країнах фундамент соціалістич
ного суспільства. Польська На
родна Республіка з економічно 
відсталої, аграрної країни пере
творилася в країну бурхливо зро
стаючої індустрії.

Демократичний табір являє со
бою небувалий в історії приклад 
міжнародної солідарності і справ- 
ді братерського співробітництва 
трудящих. Ного досягнення вно
сять величезний вклад у справу 
миру в усьому світі.

В зовсім іншій обстановці від
значають Перше травня трудящі 
капіталістичних країн.

ІПаленна гонка озброєнь, здій
снювана урядами імперіалістич
них держав, лягає нестерпним тяд 
гарем на плечі робітників •'ЙЯг' 
ляп. Воєнна економіка викликає 
нестримне зростання цін і подат
ків, безробіття і злиднів. Життє
вий рівень трудящих мас неу
хильно знижується. В капіталіс
тичному світі налічується понад 
45 мільйонів повністю і частково 
безробітних. —

Цацравидд імперіалістичного 
світу ведуть наступ не тільки 
на життєві, але й на політичні 
права населення.

Трудящі маси каніталістични 
країн піднімаються на бороть 
за свої життєві пр»г і свобг ттт—спяоі —/іціал *—•
розуми,. далеко не 
лаиг’та бюро трудової

соціалістич-

1ЦІІ х ----------------
робітники святкують своє 

до свідомого 
— апня в боротьбі проти 
всякого насильства і всякого 
гноблення людини людиною, в бо
ротьбі за визволення мільйонів 
трудящих від голоду, злиднів і 
приниження.З часу перших маївок у гніті 
сталися значні зміни. Робітничий 
клас, який іде на чолі широких 
мас трудящих, нагромадив вели
чезний досвід боротьби і перемог. 
800 мільйонів чоловік уже пор
вали і скинули назавжди кайда
ни насильства і рабства і буду
ють нове, щасливе життя. Але 
багато сотень мільйонів людтй 
ще стиснуті в лещатах капіта
лістичного гніту. Сучасний, мо
нополістичний капіталізм нге не
вимовні злигодні людству, загро
жує ввергнути його в ім'я одер
жання максимальних прибутків 
в пучину Нової війни. (Н чому 
міжнародна солідарність трудя
щих виявляється тепер насампе-

I рет в ЇХ 5,1 бц^ГібІ про-
| ТИЗіШіИ'т ПІДГОТпВЛіеВ здої к,ри- 

' ""ЇЇ-”4’’

будженая 
своє: об’єдн

Харківський
Палац науки

Дедалі ширше розгортається 
спорудження нового будинку хар
ківського державного універси
тету імені Горького. В двох тися
чах кімнат розмістяться всі фа
культети, загальноуніверситет- 
ські кафедри, ректорат, науково- 
дослідні заклади, центральна на
укова бібліотека з двомільйон- 
ним книжковим фондом, актовий 
зал на 1150 місць, два апортив- 
них залп та інше. Один з корпу
сів відводиться під студентський 
гуртожиток на 600 чоловік.

Спорудження Палацу науки 
проектується закінчити в 1955 
році — до 150 річчя з дня зас
нування Харківського універси
тету.

тирічки збудовано близько 2300 
індивідуальних будинків. Всі во
ни споруджені за типовими про
ектами, добре архітектурно офор
млені. Ці будинки належать ро
бітникам і службовцям Новоси
бірських заводів.

ІЦе більшого розмаху набирав 
індивідуальне житлове будівниц
тво в цьому році. В Новосибірсь
ку організовані артілі но споруд
женню індивідуальних будинків.

і

Радіофікація 
міст І сіл Київщини

■V селі Москаленки, Богуслав- 
еького району, закінчено монтаж 
радіовузла. Репродуктори вста
новлені в 250 будинках колгосп
ників. У містах і селах Київської 
області за роки п’ятої п’ятиріч
ки радіофіковано понад 900 на
селених пунктів. Сім районів 
стали районами суцільної радіо
фікації. В області налічується 
понад півтори тисячі радіофікова
них населених пунктів. До кінця 
п'ятої п’ятирічки намічено за
вершити радіофікацію всіх насе
лених пунктів області.

♦

На маслоробних підприємствах 
України почався виробничий се
зон. Маслороби республіки ма
ють виробити масла і сиру на 13- 
16 процентів більше, ніж у ми
нулому році. Виробництво' сухого 
молока зросте майже на 90 про
центів.

(РАТАУ).
і

ціалізму, очелі
>валого іііьщДУШ_____________  _

утово. "па фо
ні нових видатних успіхів у мир- 
нпму будівництві економіки г* 
культури, підвищення кбпьбуту 
вільні'?.

У перших рядах країн, 
процвітають і йдуть вперед 
.мимильними кроками, наша слав
на Батьківщина — Радянський 
Союз, яка успішно будує кому
ністичне суспільство. Разом з ра
дянськії^ народом, наслідуючи йо
го приклад і спираючись на його 
безкорисливу допомогу, досяга
ють великих успіхів у своєму 
розвитку трудящі європейських 
країн народної демократії і вели
кий китайський народ.

Китайська Народна Республіка 
за три з половиною роки пройшла 
шлях, на який старому феодально
му Китаю треба було б не менше 
сторіччя. Аграрна реформа, прове
дена на території з населенням 
450 мільйонів чоловік, остаточно 
підірвала базу феодалізму в краї
ні. Повністю відбудувавши зруй
новану гомінданівцями 'і довголіт
ньою війною економіку і значно 
перевершивши ЩОДО випуску 
найважливіших видів продукції 
довоєнний рівень, китайський на
род приступив з 1953 року до 
здійснення першого п’ятирічного 
плану національного економічно
го будівництва. Китайські робіт
ники, повсякденно навчаючись у 
Радянського Союзу і широко роз
горнувши нередтравневе змаган
ня, успішно виконали виробничі 
завдання першого кварталу цього 
року і досягли ще кращих ре
зультатів роботи в квітні. Трудо
ве селянство, застосовуючи ра- 
дянські агротехнічні прийоми,

, е-ЖіНЧПА, в минулому роц у 
І Сполучених Штатах було провч
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що
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депо 5.117 страйків, в яких бра- . 
ло участь 3.540 тисяч робітників, ’ 
понад 700 страйків відмічено вже 
в січні і лютому. Страйкують 
трудящі Японії, Західної Німеч
чини, Франції та інших країн. 
Народи активно виступають про
ти нав'язуваних їм амедцк»нм«-~—* 
кими імперіалістами воєнних до
говорів, пр-хи злочинних планів 
створення так званої «європейсь- 

-кбї армії», основним ядром якої 
повинні стати німецькі^ реван
шистські полчища. '~----

Зростає національно - визволь
ний рух у колоніальних і залеж
них країнах.

Боротьба мільйонів і мільйо
нів простих людей за-свої права, *- 
зливається в один потік з" бо
ротьбою за мир. Міжнародна солі
дарність у цій великій справі є 
надзвичайно сильною і міцною. 
Тому Першотравневе свято в кра
їнах капіталу є могутньою демон
страцією непохитної волі народів 
до миру, демонстрацією єдності 
в боротьбі проти загрози нє»аї_ 
війни за міжнародне співробіт
ництво, національну незалеж
ність, хліб і свободу.

Трудящих капіталістичних 
країн в цій боротьбі запалює ми
ролюбна радянська зовнішня по
літика, яка виражає кровні інте
реси всього людства, бо це —по- ?
літика боротьби за мир, справж
ню дружбу і співробітництво 
між народами.

С. Семко.

Редактор Г. П. ЛОЗОВИЙ.
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
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Народи нашої Батьківщини 
радісно святкували 1 Травня день 
міжнародної солідарності трудя
щих, день братерства робітників 
усіх країн.

День радянської преси
Сорок один рік тому—5 трав

ня 1912 року — вийшов перший 
номер газети «Правда», що було 
величезною подією в житті нашої 
партії. Ця знаменна дата в СРСР 
щороку відзначається як День 
радянської преси.

Спрямована і керована, Кому
ністичною партією, наша преса 
на всіх етапах революційного ро
бітничого руху в Росії, соціаліс
тичного будівництва в СРСР була 
активним борцем за торжество 
великої справи Комуністичної 
партії, за щасливе і радісне, жит
тя для трудящих мас.

Комуністична партія дбайливо 
ростить нашу пресу !і спрямовує 
її діяльність. В країні виходить 
понад 8 тисяч газет, близько пів
тори тисячі журналів та інших 
періодичних видань. їх загаль
ний разовий тираж становить 
кілька десятків мільйонів при
мірників. В Українській РСР ви
ходить понад 1200 газет, з разо
вим тиражем більш як 5 мільйо
нів примірників.

Радянська преса активно бо
реться за перетворення в життя 
величної програми побудови ко
мунізму в нашій країні, викла
деній в історії ішіх рішеннях XIX 

'з'їзду КПРС, теоретичною осно
вою яких є геніальна праця 
11. В. Сталіна—«Економічні про
блеми соціалізму в СРСР».

Радянські журналісти повинні 
пам’ятати вказівку великого 
Леніна, який вимагав від наших 
газет: «Менше політичної тріс
котні. Менше інтелігентських роз
мірковувань. Ближче до життя. 
Більше уваги до того, як робіт
нича і селянська маса на ділі 
будує щось нове у своїй буденній 
роботі. Більше перевірки того, на
скільки комуністичне це нове», 
(їв., т. 28, стор. 79).

Багато чого можуть і повинні 
зробити газети в справі мобіліза
ції резервів виробництва і вдос
коналення техніки, впровадження 
режиму економії. Наша преса по
винна всемірно сприяти підви
щенню продуктивності праці в 
усіх галузях народного господар
ства, всемірно сприяти дальшому 
розвиткові соціалістичного зма
гання. Обов'язок працівників ра
дянської преси — активно під
тримувати патріотичні починан
ня передовиків, якнайбільше по
ширювати досвід новаторів ви
робництва серед усіх трудящих з 
тим, щоб допомагати відстаючим 
підніматися до рівня передових. 
Усе це сприятиме зростанню со
ціалістичного виробництва, метою 
якого, як учить товариш Сталін, 
є забезпечення максимального за
доволення постійно зростаючих 
матеріальних і культурних по
треб усього суспільства.

Виходячи з вимог XIX з’їзду 
партії, газети повинні глибше

ЗАВЕРШИЛИ СІВБУ КУКУРУДЗИ
В стислі строки і на високому 

рівні агротехніки завершити сів
бу ярих культур — під таким 
лозунгом працювали хлібороби в 
передтравневі дні. Соціалістичне 

вникати в роботу ідеологічних 
закладів, критикувати хиби в 
діяльності наукових установ, уч
бових закладів, клубів, театрів, 
сприяти всемірному піднесенню 
ідеологічної роботи.

Наша преса повинна яскраво 
і змістовно висвітлювати життя 
партійних організацій, із знан
ням справи узагальнювати передо
вий досвід партійної роботи, як
найбільше його поширювати, ви
кривати хиби у постановці пар
тійної роботи, показувати шляхи 
їх усунення.

Завдання преси — глибоко по
казувати керівну і спрямовуючу 
роль Комуністичної партії і Ра
дянської держави, суть політики 
партії, яка є життєвою основою 
радянського ладу. Комуністична 
партія і Радянська держава є ті
єю силою, яка веде радянським 
народ під великим прапорам 
Маркса — Енгельса — Леніна— 
Сталіна вперед і забезпечить пе
ремогу комунізму.

Критика і самокритика, особ
ливо критика знизу, є вииробу- 
вано'іо зброєю нашої партії в бо
ротьбі з хибами, помилками, хво
робливими явищами. Радянська 
преса зобов'язана всемірно роз
гортати критику і самокритику, 
би вони не ослаблюють, а зміц
нюють радянську держану, ра
дянський суспільний лад, є озна
кою його могутньої сили і жит
тєвості. Необхідно, щоб преса 
всемірно оберігала своїх активіс
тів від переслідувань чиновників 
і бюрократів, затискувачів кри
тики —ворогів партії. Без цього 
немислимий розвиток критики і 
самокритики.

Преса країни соціалізму є най- 
перадовішою в світі. Вона бо
реться за мир, демократію і соці
алізм, за дружбу і співробітниц
тво між народами, за свободу і 
щастя народів. На відміну від 
буржуазної преси, яка веде роз
гнуздану пропаганду нової війни, 
отруює свідомість народних мас 
поширенням реакційних ідей кос
мополітизму, буржуазного націо
налізму, ворожнечі між народа
ми, відстоює інтереси імперіаліс
тичної реакції, наша преса, як і 
преса країн народної демократії, 
наполегливо і послідовно бороть
ся за мир у всьому світі, проти 
паліїв війни.

Радянська преса, озброєна ве
ликими історичними рішеннями 
XIX з’їзду Комуністичної партії, 
і далі невтомно нестиме в маси 
безсмертні ідеї Маркса—Енгельса 
— Леніна — Сталіна, роз’ясню
ватиме і пропагуватиме політику 
Комуністичної партії, великі зав
дання, що стоять перед Радянсь
кою державою, ще наполегливі
ше і активніше боротиметься за 
цілковите торжество комунізму 
в нашій країні.

змагання принесло нову перемо
гу. До Першого травня всі кол
госпи району закінчили посадку 
кукурудзи.

Першотравневий парад і демонстрація трудящих 
на Красній площі в Москві

Радянський яаіюд із законною 
гордістю за великі перемоги, здо
буті в боротьбі за зміцнення мо
гутності соціалістичної Батьків
щини, вийшов Першого травня 
на вулиці і площі міст і сіл кра
їни Рад на демонстрацію на честь 
дня міжнародної солідарності тру
дящих, дня братерства робітни
ків усіх країн.

Прекрасна цього травневого 
ранку Москва. На фасадах гро
мадських і житлових будинків 
столиці полум'яніють червоні 
стяги, скрізь — портрети вели
ких засновників Радянської дер
жави В. І. Леніна і II. В. Сталіна, 
портрети керівників партії і 
Уряду.

Урочисто - величавим є вбран
ня Красної площі. На фронтоні 
будинку колишнього ГУМ’у — 
величезні портрети В. І. Леніна 
і П. В. Сталіна, герби шістнадця
ти союзних республік: На кума
чевих стягах полум’яніє Першо
травневий Заклик ЦК КПРС:

— Лід прапором Леніна — 
Сталіна, під керівництвом Кому
ністичної партії вперед, до пере
моги комунізму!

Гранітні трибуни вздовж Крем
лівської стіни заповнюють гості. 
Тут — члени ЦК КПРС, депутати 
Верховної Ради СРСР і Верхов
ної Ради РРФСР, міністри, керів
ники профспілок, члени ЦК 
ВЛКСМ, Герої Радянського1 Союзу 
і Герої Соціалістичної Праці, но
ватори промисловості і сільсько
го господарства, видатні вчені, 
письменники, діячі культури і 
мистецтва.

Присутні на Красній площі 
бурхливими оплесками вітають 
товаришів Г. М. Маленкова, Л. II. 
Берім, В. М. Молотова, К. Є. Во- 
рошилюва, М. С. Хрущова, Л. М. 
Кагановича, А. І. Мікояла, М. 3. 
Сабурова, М. Г. Первухіна, секре
тарів ЦК КПРС, міністрів СРСР, 
маршалів і адміралів Радянських 
Збройних Сил, які піднімаються 
на трибуну Мавзолею.

Рівно о 10 годині ранку почи
нається військовий нарад. З воріт 
Сумської башти Кремля на від
критій автомашині виїжджає Мі
ністр оборони СРСР Маршал Ра
дянського Союзу М. 0. Булганін. 
Він приймає рапорт командуючо
го парадом генерал-полковника 
П. А. Артем'єва і раром з ним

☆
Сталінська область. Підзем

ний транспорт шахти № 3 тресту 
„ Красноармійськвугілля “ оснаще
ний найновішим устаткуванням 
сигналізації, централізації і блокї- 
ровки, які забезпечують чіткий і 
безперебійний рух підземних поїз
дів.

На знімку: в шахтній диспет
черській станції сигналізації, цент
ралізації і блокіровки. Зліва на
право диспетчер Володимир 
Петрович БУЛАВІН і майстер 
станції Дем‘ян Дорофійович 
ДРАЧУК.

Фото С. Гендельмана,
Прескліше РАТАУ,

☆ 

об’їжджає, війська, вишикувані 
для параду, здоровається з ними 
і поздоровляє їх із святом Пер
шого травня. Музика Зустрічного 
маршу зливається з багатотисяч

Промова Маршала Радянського 
Союзу М. О. Булганіна

Товариші солдати і матроси, 
сержанти і старшини!

Товариші офіцери, генерали і 
адмірали!

Трудящі Радянського Союзу! 
Наші дорогі зарубіжні гості!
Від імені Радянського Уряду і 

Центрального Комітету Комуніс
тичної партії Радянського Союзу 
вітаю і поздоровляю Вас з міжна
родним святом трудящих — днем 
Першого травня.

Це традиційне пролетарське 
свято трудящі нашої Батьків
щини зустрічають новими вели
кими успіхами в господарському 
і культурному будівництві краї
ни. Великий радянський народ, 
який ще тісніше згуртувався нав
коло рідної Комуністичної партії 
та її Центра іншого Комітету, нав
коло свого Уряду, впевнено йде 
вперед по шляху будівництва 
комунізму. Збройні Сили нашої 
держави являють собою надійний 
оплот мирно? праці радянських 
людей, зайнятих виконанням ве
личної будівної програми.

Рік у рік міцніє братерська 
дружба народів нашої багатонаці
ональної держави, розвивається і 
зміцнюється в усіх відношеннях 
дружнє співробітництво між Ра
дянським Союзом і країнами на
родної демократії.

У недавніх заявах товаришів 
Г. М. Маленкова, Л. П. Берія і 
В. М. Молотова ясно виражена 
політика Радянського Уряду. Суть 
цієї політики полягає в забезпе
ченні корінних інтересів народу 
і безпеки нашої Батьківщини, в 
дальшому зміцненні соціалістич
ної держави і в збереженні за
гального миру.

Здійснюючи цю політику, Уряд 
провів за останній час ряд важ
ливих заходів, що мають на меті 
поліпшення державного і госпо
дарського керівництва, гііідвищен- 
ня добробуту народу і охорону 
непорушних прав радянських 
громадян. (Закінчення на 2-й сторінці).

ним громовим «ура!».
Міністр оборони Маршал Ра

дянського Союзу М. 0. БулгаИін 
піднімається на трибуну Мавзо
лею і виголошує промову.

Проведено реорганізацію цен
трального державного апарату, 
що поліпшить керівництво на
родним господарством. Прийняв 
Указ про амністію^ Розробляють
ся заходи дальшого зміцнення со
ціалістичної законності. Поряд з 
великим зниженням цін на про
дукти харчування, значно зниже
но ціни на промислові товари ма
сового споживання.

Щодо зовнішньої політики, то 
наш Уряд, як це відомо з його 
офіціальних заяв, вважає, що при 
добрій волі і розумному підході 
всі міжнародні незгоди могли б 
бути розв’язані мирним шляхом. 
Ми стоїмо з.і збереження і зміц
нення миру, боїремося проти під
готовки і розв'язування нової 
війни, за міжнародне співробіт
ництво і розвиток ділових зв’яз
ків з усіма країнами. Така полі
тика нашого Уряду відповідає ін
тересам всіх миролюбних народів.

Радянський Уряд вітатиме 
будь-які кроки урядів інших дер
жав, дійсно спрямовані до розряд
ки напруженості в міжнародній 
обстановці, і хоті® би бачити під
кріплення ділами мирних заяв, 
зроблених керівниками цих уря
дів. Але, оскільки покищо немає 
ніяких ознак ні скорочення ними 
гонки озброєнь, ні згортання ши
рокої сітки воєнних баз, розкида
них на територіях багатьох дер
жав Європи і Азії, особливо на 
територіях, які межують з Ра
дянським Союзом, наш Уряд буде, 
і в дальшому виявляти належне 
піклування про забезпечення 
оборони і безпеки нашої Батьків
щини, він закликає зміцнювати 
наші Збройні Сили, щоб бути го
товим у всякий момент відбити 
спробу яких завгодно ворожих 
сил перешкодити мирному і побі- 
доноеному рухові радянського на
роду до своєї великої мети — 
комунізму. Тому обов'язком осо- 
брвого складі Радянський Армії і
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Першотравневий парад і демонстрація трудящих 
на Красній площі в Москві

Першотравневі дні в Олександрії

(Закінчення).

Військово - Морського Флоту є 
наполегливе вдосконалення своєї 
бойової майстерності і підвищен
ня своїх військових і політичних 
знань.

Товариші!
Ми, радянські люди, впевнено 

дивимося в майбутнє. XIX з’їзд 
Комуністичної партії Радянсько
го Союзу озброїв партію і народ 
ясною програмою руху вперед, 
до побудови комунізму. Заходи, 
що їх проводять наша партія і 
Уряд, показують неослабне пік
лування Уряду про благо наро
ду, свідчать про правильне ке
рівництво життям країни. Наша 
Батьківщина перебуває в розкві
ті своїх сил. Будемо ж і в даль
шому день у день безустанно роз
вивати і рухати вперед наше на
родне господарство, культуру і 
науку, зміцнювати і підносити 
нашу соціалістичну державу.

Хай живе Перше травня — 
день міжнародної солідарності 
трудящих, день братерства ро
бітників усіх країн!

Хай живе героїчний радянсь
кий народ і його доблесна Армія 
і Військово - Морський Флот!

Хай живе Радянський уряд!
■Під прапором Леніна — 

Сталіна, під керівництвом Кому
ністичної партії — вперед, до пе
ремоги комунізму!

Ура! * ♦*
Після промови тов. Булганіна 

починається урочистий марш.
Першими перед Мавзолеєм про

ходять слухачі Військової акаде
мії імені М. В. Фрунзе. За ними 
йдуть слухачі інших вищих вій
ськових учбових закладів.

Демонстрація єдності і згуртованості
У святковому наряді зустріла 

столиця Радянської України Пер
ше травня. Яскравими барвами 
розцвіли її вулиці і площі. Місто 
прикрашене безліччю червоних 
прапорів, транспарантів, худож
ніх панно. Па фасадах будинків 
портрети В. І. Леніна і Й. В. 
Сталіна, керівників партії і 
Уряду.

В урочистому вбранні Хреща
тик — традиційне місце па
радів і демонстрацій. 10 годи
на ранку. На трибуні — товари
ші Л. Г. Мельников, Д. С. Ко- 
ротченко, 0 І. Кириченко, 
М. С. Гречухч, І. Д. Назаренко,
H. Т. Кальченко, Л. Р. Корнієць,
I. С. Сенін, Г. 6. Грипіко та інші.

Командуючий військами Київ
ського Військового Округу, гвар
дії генерал-полковник А. А. Греч
ко після об'їзду частин піднімає
ться на трибуну і виголошує про

★’
В Новосибірську проведено 

обласний огляд художньої само
діяльності. В [трьох його турах 
брало участь біля тридцяти тисяч 
чоловік—набагато більше, ніж в 
минулому році.

На знімку: танцювальний колек
тив клубу залізничників станції 
Барабинськ Омської залізниці ви
конує на заключному концерті 
молдавський танець „Жок“.

Фото В. Лещинського.
Прескліше ТАРС.

★

Одночасно з початком параду 
наземних військ у повітрі над 
Красною площею з'явились пер
ші літаки. Хвиля за хвилею про
літають швидкісні реактивні бом
бардувальники. Із блискавичною 
швидкістю проносяться лапки рс- 
а ктй він и х ви н и 11 (увачі в.

По Красній площі в щільному, 
монолітному строю проходять 
військові моряки і доблесні воїни 
прикордонних частин -—у пильні 
вартові морських і сухопутних 
кордонів нашої Батьківщини.

Пішу колену Першотравневого 
нараду завертають суворовці і 
нахіі мовці.

Оркестр відступає вглиб пло
щі, звільняючи місце військам 
Таманської Червонопрапорної ор
дена Суворова стрілецької дивізії 
імені М. І. Калініна. Стальними 
шеренгами рушили по площі бро
нетранспортери. Швидко проно
сяться потужні міномети, арти
лерійські системи, зенітні уста
новки. Урочистий марш завер
тає зведений духовий оркестр.

А потім по Красній площі по
текла широка людська ріка... По
чинається Першотравнева демон
страція представників трудящих 
Москви.

За славною традицією святко
вий похід відкриває група знат
них людей столиці, які супрово
дять прапор Москви.

Під звуки фанфар і барабанів 
на Красну площу вступає тисяч
на колона піонерів. Діти несуть 
весняні квіти. Високо над голо
вами —портрети геніальних вож
дів трудящих В. І. Леніна і її. В. 
Сталіна. Від колони відокремлює
ться група піонерів. Вони збіга- 

I ють на» трибуну Мавзолею і під

мову, звернену до військ, до тру
дящих Радянської України.

Починається парад військ Ки
ївського гарнізону. Карбуючи 
крок, проходять Доблесні воїни 
Радянської Армії, які пильно охо
роняють мирну, творчу працю 
радянських людей.

Потім на Хрещатик вступають 
колони демонстрантів. Учасники 
Першотравневої демонстрації не
суть портрети керівників партії 
і Уряду, яскраві плакати, що за
кликають до боротьби за зміцнен
ня миру і дружби між народами. 
Серед демонстрантів — знатні 
стахановці підприємств, новатори 
промисловості і залізничного 
транспорту, кращі люди новобу
дов столиці, інженери, техніки, 
вчені Академії наук Української 
РСР, працівники літератури і 
мистецтва, студенти. Високо над 
рядами тисячі плакатів, транспа

носять квіі.і керівникам партії 
і Уряду.

Наймолодших демонстрантів 
зміняють Фізкультурники.

На площу вступає трудова 
Москва... Перед Мавзолеєм прохо
дять московські металурги і тек
стильники. верстатобудівники і 
залізничники вчені і діячі мис
тецтв.

Па щитах ї транспарантах ба
гаторазово повторені Заклики ЦІЇ 
КІІРС:

— Хай живе мир між наро
дами!

Вірні почуттю пролетарського 
інтернаціоналізму трудящі Ра
дянського Союзу в день Першо
го травня шлють братерський 
привіт усім народам, які борють
ся за мир, за демократію, за со
ціалізм.

Першотраішена маніфестація 
москвичів наближається до кінця. 
Красну площу на всю її широ
чінь знову заповнюють стрункі 
шеренги фізкультурників. Вони 
несуть оповиті квітами літери, 

і що утворюють слова бойового за- 
I клику:

ВПЕРЕД, К ПОВЕДЕ 
НОММУНИЗМА!

І Трудящі Москви, як і всієї 
і великої соціалістичної держави, 

в день Першого травня ще раз 
перед усім світом продемонстру
вали непохитну єдність і згурто
ваність своїх рядів навколо Цен
трального Комітету Комуністичної 
партії і Радянського уряду, свою 
рішимість йти вперед і тільки 
вперед по шляху до повного тор
жества великої справи побудови 
комунізму в нашій країні.

(ТАРС).

рантів, діаграм, панно, які відо
бражають нові успіхи трудящих 
України в розвитку економіки і 
культури республіки, в достро
ковому ,виконанні почесних за
мовлень великих будов комуніз
му, в успішному виконанні пе- 
редтравневих соціалістичних зо
бов’язань.

Святковий похід киян вилився 
, в могутню демонстрацію неруши

мої єдності і згуртованості ра
дянського народу, відданості всіх 
трудящих України Комуністичній 
партії і Радянському урядові, 
готовності віддати всі свої сили 
справі побудови комунізму в на
шій країні.

Після святкової демонстрації в 
місті почались народні гуляння. 
До пізньої ночі над Дніпром гри
міла музика, дзвеніли пісні.

(РАТАУ).

Урочисто і радісно відсвятку
вали о.іе.кеандрійцї 1 Трави» — 
святі праці і міжнародної со.іі- 
іаріїості трудящих, день братер
ства робітників всіх країн.

В святковому убраистві проки
ну. і.ні. місто 1 'Грання. 9 годин 
ранку, вулиці заповнюються де
монстрантами. Звуки музики, ве- 

I СОЛІ ПІСНІ, ІЗВІНКіі ГОЛОСИ ГІІМІ'Н- 

I .твої дітвори лунають скрізь.
В 1 І гадин ранку під звуки 

маршу Пі'ршотравневу демонстра
цію відкривають строго вишігку- 

| вані колони трудових резервів. 
Чітка відбивають крок майбутні 
робітники — штукатури, муля- 
ри, теслярі, токарі, машиністи 
потужних екскаваторів і елек
тровозів. За ними йдуть радян
ські залізничники, які своєю 
працею забезпечують безпере
бійну роботу транспорту. Це во
ни створюють «зелену вулицю» 
важковаговим поїздам з ванта
жами ДЛЯ великих будов кому
нізму. для підприємств еоціаліс- 
ти.чпої Батьківщини.

Повз трибуну на площі дві
чі Героя Радянського Союзу 
Кошового проходять вихованці 
ВзЙНІВіЬКОГО дитячого будинку 
імені Фрунзз, учні ШІСІЛ. Веселі, 
радісна збуджені обличчя дітей. 
Високо над головами вони не
суть великі портрети Леніна і 
Сталіца, портрети керівників 
партії і Уряду, транспаранти з 
Закликами Центрального Коміте
ту Комуністичної партії Радянсь
кого Союзу.

Кореспондент газети
Коли но нашій країні рознес

лась звістка про видатний ви
робничий успіх московського но
ватора Павла Биікова, токар Олек
сандрійського рудоремонтного за
воду Іван Захарченко вирішив 
наслідувати його приклад.

Минуло небагато часу і стаха- 
новець здійснив свій задум. За
мість 150 процентів норми, він 
втав давати за зміну вдвічі 
більше.

Про це трудове досягнення 
швидко стало відомо всім трудя
щим заводу і не тільки заводу. 
Робітничий кореспондент Георгій 
Штенгелов пише до міської газе
ти замітку, в якій розповідає, як 
т. Захарченко домігся перемоги.

Через кілька номерів т. Штен- 
гелов повідомляє, що за прикла
дом новатора почали працювати 
Володимир Кубраченко, Василь 
Андреєв і інші виробничники.

Робітничий кореспондент Ге
оргій Штенгелов — передовик 
виробництва. Він не тільки пе
ром?- але її особистим прикладім 
показує, як треба, боротись за 
здійснення п'ятої сталінської 
п’ятирічки.

До останнього часу на рудоре- 
монтпому заводі не виготовляли 
блок - шестерні для розточуваль
ного верстату.

Фрезерувальник Георгій ІІІтен- 
гелов взявся за цю роботу- Зро
бивши пристосування, він разом 
з довбильником ІМвтором Валко

Семінар завідуючих
Днями при районному Будинку 

культури відбувся семінар заві
дуючих сільськими клубами.

Учасники семінару заслухали 
лекцію про міжнародне станови
ще, а також доповідь завідуючо
го Новонилиіііне.ьким сільським 
клубом т. Грубізного про худож
нє оформлення кдубу

Слідом з;і юними демонстран
тами приходять повз трибуну ко
лони е.іу х.зчів Олександрійського 
педучилища. Попереду колотій 
майбутні вчителі проносять ве
ликий портрет ЙОсифа Вісеаріо- 
іі ніича Сталіна, в руках усіх 
слухачів віти з яблуневими кв-і- 

і тами. Квіти і квіти. .Мов сад про
пливає но сінгі'Ковій вулиці.

В К І і ніі проходить колектив 
перед Шчгіі підприємства міста 
шахти 2-3. Це він виетунпв 
ініціатором передтравневого ео- 
іралістинного змагання. Шахтарі 
з честю виконали свої зобов'я
зання. Вони з початку року дали 
країні 14 ешелонів вугілля по
над план. Повз трибуну прохо
дять знатні люди цієї шахти, 
Почесні шахтарі тт. Ларіоиов, 
Унти.іов, стахановці.

Вдень і ввечері 1, 2 та З
травня радісне святкували Олек
са ндрій ці Першотравень.

На вулицях, в міському пар
ку, в робітничих клубах відбу- » 
лисі, народні гуляння. Тисячі < 
трудящих відвідали в ці дні те
атр, кіно.

ІЦ міському стадіоні «Шах
тар» відбулося свято піонерів, 
проведені ігри та спортивні зма
гання.

Трудящі нашого міста, разом з 
усім радянським народом ще іще 
ра.з продемонстрували високу по
літичну активність, свою відда
ність Комуністичній партії і Ра
дянському урядові.

вим успішно справляється з По-^-- 
став.іеийм завданням. _

Найскладніші замоалиг»*- да
ють т. ПІтенгелову. Керівники 
механічного цеху знають: він не 
підведе. Де потрібно — дерзає, 
виявляє свою ініціативу, свій по
чин, творчо підходить до діла.

Виникло питання: як вигото
вити шестерню на верстаті малої 
потужності і невеликих габари
тів. Здавалося б, що треба шука
ти іншого обладнання. Іншої дум
ки стахановець. Він пристосовує 
спеціальний диск для встанов
лення деталі, нарізує дисковою 
фрезою зуби, зменшує оііір і до
сягає мети.

Так завжди.
Георгій Штенгелов — шановна 

людина на заводі, активний учас
ник громадського життя. Все, що 
виникає нового на підприємстві, 
хвилює нашого робкора, від його - 
ока і гострого пера ніщо не схо
вається.

Молодий токар Катерина Оні- 
іціїнко порушила трудову дисцип
ліну, не справлялась з нормою. 
Тов. Штенгелов критикує її. Зго
дом т. Оніщенко підтягнулась, 
стала перевиконувати завдання.

В дні передтрав'їіевої вахти де
сятки стахановців заводу доби
лись визначних трудових успі
хів, подали працювати в рахунок 
другого півріччя. Серед них і " 
наш робітничий кореспондент — 
Георгій Штенгелов.

А. Львов.

сільськими клубами
Семінар закінчився читацькою 

конференцією за книгою Героя 
Соціалістичної Праці Паші Анге- 
.тіної «Люди нашого села».

М. Дмитрісв,
завідуючий Коеівським сіль

ським клубом.
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Слово наших робкорів
В квітні ц. р. при редакції газети „Сталінський 

прапор" відбулась міська нарада редакторів стінгазет і 
робкорів, яка обговорила питання „Рішення XIX з'їзду пар
тії і завдання преси."

Нижче ми подаємо кілька виступів редакторів стін
газет і робкорів—учасників наради.

Організовуємо робкорів
(З виступу редактора стінної газети „Фуганок" 

деревообробної майстерні т. СУП РУНА).
В розмовах з редакторами 

стінних газет доводиться чу
ти про те, що до газети мало 
пишуть робітники підприєм
ства. Мені здається, причина 
цьому та, що члени наших 
редколегій мало працюють по 
залученню. робкорівськогр 
активу до участі в стінній га
зеті, а намагаються самі пи
сати всю газету. Це, звичай
но, робить газету нецікавою, 
Ц лише члени редколегії не 
зможуть охопити все життя 
колективу.

Кілька слів скажу про т£,

Більше працювати
з авторським активом

(З виступу робкора міської та районної газети 
„Сталінський прапор" т. ШЕВЧЕНКА — 

працівника Байдаківської брикетної фабрики)
Недоліком в роботі редко

легій наших стінгазет є те, 
щд,ми нерегулярно вилускає- 
мо'ц^^^ету — загально
фабричну та цехові. Але я 
хочу сказати і про те, що ро
ботою редколегій ще недо
статньо займається редакція 
міської та районної газети 
«Сталінський прапор». Пра
цівники редакції мало бува
ють на підприємствах, не про
водять нарад з авторським 
активом і членами редколегій

Комсомольці обговорюють питання підготовки до екзаменів
Недавно в приміщенні Па

лацу піонерів відбулися збори 
комсомольського активу шкіл

Активний
За колгоспом імені Ворошило- 

ва держава навічно закріпила 
кілька тисяч гектарів родючої 
землі. Трудівники артілі, вирі
шуючи історичні завдання, пос
тавлені директивами XIX з’їзду 
Комуністичної партії по дальшо
му підвищенню врожайності всіх 
сільськогосподарських культур, 
збільшенню громадського пого
лів’я худоби при одночасному 
значному з'рогітаїпіі її продуктив
ності, борються за підвищення 
культури соціалістичного земле
робства, за найкраще і повне ви
користання потужної вітчизняної 
техніки, якою щедро оснащуй дер
жана колгоспи.

Активним помічником партор- 
ганізації в боротьбі за успішне 
розв’язання поставлених завдань 
виступає низова стінна преса. У 
всіх чотирьох рільничих, двох 
тракторних бригадах та на тва
ринницьких фермах регулярно 
виходять польові листки, час від 
часу випускається гумористична 

як організовує до стінної га
зети матеріал наша редколе
гія. Всі члени редколегії ма
ють свої дільниці. Вони бу
вають в цехах, ведуть розмо
ви з робітниками, виявляють 
питання, що хвилюють трудя
щих і тут же допомагають 
їм оформити матеріал до га
зети. Після вміщення матері
алу робкора ми домагаємось 
його дійовості, інформуємо 
читачів про заходи, вжиті 
по замітці. Така організатор
ська робота редколегії акти
візує наших робкорів.

на місці. А такі наради допо
могли б багато не лише в си
стематичному випуску газет, 
а- й більш змістовному оформ
ленні їх.

А допомога нам, рофкорам, 
дуже потрібна. Бувають ви
падки, коли просто не зорієн
туєшся про що писати. А ко
ли б з нами частіше проводи
ли семінари, давали завдан
ня, то й ми активніше пра
цювали б.

І міста та робітничих селищ.
і Учасники зборів обговорили 
| питання про завдання комсо

помічник парторганізації
стінна газета «Наш перець».

Низова преса висвітлює хід со
ціалістичного змагання серед хлі
боробів і механізаторів за здійс
нення взятих соціалістичних зо
бов’язань, спрямовує їх трудове 
і політичне зусилля на зразкове 
проведення сільськогосподарсь
ких робіт, сміливо критикує не
доліки.

Квітень був вирішальним мі
сяцем у проведенні весняно-по
льових робіт. За цей час у кол
госпі вийшло понад 20 польових 
і гумористичних листків, кілька 
номерів загальноколгоспної стін
газети.

Перед початком сівби колгосп
на стінгазета виступила з пере
довою статтею «Організовано 
проведемо весняно - польові ро
боти . Зупинившись па завдап- 
іях, що стоять перед хлібороба

ми, і значенні впливу строків і 
якості сівби на врожай, газета 
закликала хліборобів протягом 
двох днів’ закрити вологу в

Як ми випускаємо 
стінгазету

(З виступу редактора 
стінгазети „Молот.“

Б а йда ківсько ї бр и кет н о ї 
фабрики т. ЛИСЕНКА)
Кожен наступний номер 

нашої стінної газети ми пла
нуємо на засіданні редколе
гії. Тільки після того, коли 
помер сплановано, я даю зав
дання членам редколегії ор
ганізовувати матеріал. Орга
нізовуючи матеріал, члени 

, редколегії вивчають, які пи- 
I таніня цікавлять колектив з 

тйм, щоб при плануванні на
ступного номера зважити на 
побажання робітник і в.

Зібраний матеріал ми зно
ву ж таки обговорюємо на 
засіданні редколегії і лише 
після цього приступаємо до 
оформлення стінгазети.

Велику увагу приділяємо 
розповсюдженню через газе
ту передового досвіду. Вис
вітлюючи підсумки соціаліс
тичного змагання колективу 
за місяць і націлюючи його 
на боротьбу за дальші трудо
ві успіхи, ми завжди даємо 
замітку про стахановця, роз
криваючи досвід його високо
продуктивної праці і закли
каємо колектив рівнятись на 
передовиків виробництва.

Але поряд з цим я хочу 
сказати, що нам мало пода
ють допомоги в роботі фаб
рична парторганізація та 
працівники редакції міської 
і районної газети «Сталінсь
кий прапор».

Слід більше проводити се
мінарів з редакторами стінга
зет при редакції і консуль
тацій на місці. Це допоможе 
поліпшити роботу редколегій 
стінних газет.

мольських та піонерських орга
нізацій шкіл в період підготовки 
до екзаменів.

грунті і за 4—5 днів завершити 
сівбу.

Це питання весь час стояло в 
центрі уваги редколегій газет.

Польова стінна газета 3 і 4 
рільничих бригад (№ 2 за 7 
квітня) повідомила читачі® про 
те, що трактористка т. Шпак на 
культивації багаторічних трав 
виконала норму на 112 процен
тів і зекономила за зміну 4 кіло
грами пального. Тут же газета 
закликає всіх механізаторів на
слідувати її приклад. Про пере
дових трактористів пише і газе
та тракторної бригади Я» 17, яка 
обслужує 3 і 4 рільничі бригади 
(№ 5 за 17 квітня). Відзначив
ши успіхи передових механізато
рів Івана Ткаченка, Панаса Ко
валя та інших, вона критикує 
тракториста Гаврила Олекеієн- 
ка і причіплювачів Олексу Жеже- 
рю і Миколу Кило за те, що вони 
погано працюють, не бережуть 
державних машин і інвентаря, 
допускають брак в роботі.

День
7 травня — День радіо. Тру

дящі нашої країни відзначають 
58 роковини з дня винаходу ра
діо великим російським вченим 
Олександром Степановичем Поно
вим. 7 травня 1895 р. 0. (’. По
пов продемонстрував на засідан
ні Російського фізико - хімічного 
товариства винайдений ним пер
ший у світі радіоприймач, від
кривши тим самим нову епоху в 
розвитку науки і техніки.

Проте в царській Росії винахід 
великого російського вченого не 
дістав належного розвитку. Ра
діо гідно було оцінене великими 
вождями Комуністичної партії і 
радянського народу — В. І. 
Леніним’і Й. В. Сталіним, які ба
чили в ньому могутній засіб ко
муністичного виховання трудя
щих. Ще в 1922 р. В. І. Ленін у 
листі до Й. В. Сталіна писав: «В 
нашій техніці цілком здійснима 
можливість передачі па можливо 
далеку відстань по бездротовому 
радіозв'язку живої людської мо
ви; цілком здійснимий також 
пуск у хід багатьох сотень прий
мачів, які були б спроможні пе
редавати промови, доповіді і лек
ції, виголошувані в Москві, в ба
гато сотень місць по республіці 
у віддалені від Москви на сотні, 
а при певних умовах, і тисячі 
верст».

Завдяки постійній увазі і пік
луванню Комуністичної партії і 
Радянського уряду в нашій кра
їні за роки сталінських п’ятирі
чок створена потужна радіопро
мисловість. Нові галузі радіотех
ніки — радіолокація, радіонаві
гація, телебачення, радіоаку етика 
знайшли широке застосування в 
країні. Радіо широко застосовує
ться в фізиці, геології, астроно
мії, медицині. Радіометоди і елек
троніка впроваджуються в мета
лургію, машинобудування, при
ладобудування та інші галузі 
промисловості. СРСР зайняв пер
ше місце в світі щодо потужності 
і кількості радіомовних станцій. 
Вітчизняна апаратура, встанов
лена на Московському, Ленін
градському і Київському діючих 
телецентрах, щодо чіткості зо
браження є найкращою в світі.

Радіо міцно увійшло в побут 
радянських людей, на ділі стало 
газетою без паперу і без дроту, 
газетою без відстаней. Радянське 
радіомовлення ведеться всіма мо

вами народів нашої країни. Через

Про визначні успіхи механіза
торів пише і газета 1 і 2 бригад 
(№ 11 за 19 квітня). Разом з 
тим вона засуджує поведінку 
бригадирів рільничих бригад тт. 
Лагно і Соломаху, які рідко з’яв
ляються до тракторів, не забез
печують своєчасно агрегати зер
ном і мішками для засипки на
сіння в сівалки.

Дотепними і гострими є окремі 
замітки в гумористичній газеті 
«Наш перець». Критикуючи ле
дарів Миколу Піішковського і Ана
толія Литвина, стіннівка звертає
ться до колгоспників:

«Так давайте ж всі гуртом 
Ледарську породу
Виведемо на показ і на 

чисту воду».
Зважаючи, що на польових ри^ 

ботах люди працюють в орних 
місцях, редколегії практикують 

! розмноження випущених номерів 
газет з тим, щоб дати змогу всім 
колгоспникам їх прочитати, діз
натись про хід польових робіт в 
бригадах, про кращих людей 
і Т. д.

Спрямовуючи увагу хліборобів

радіо
! радіо наша партія веде роботу се- 
[ ред наГнпирпіих мас трудящих, 

виховує їх в дусі безмежної від
даності своїй соціалістичній Бать
ківщині, своєму Радянському уря
дові, в дусі нерушимої сталінсь
кої дружби народів нашої краї- 

' ни, прищеплює громадянам Сою
зу РСР почуття гордості за свою 
могутню соціалістичну Вітчизну, 
пропагує ідеї міцного миру і спів
робітництва між усіма народами 
і державами, викриває паліїв но
вої світової війни.

Зовсім іншим цілям служить 
радіо в капіталістичних країнах, 
і в першу чергу в СІНА і Англії. 
Радіо тут перетворилося в зна
ряддя наживи, в трибуну роз
гнузданої реакційної пропаганди 
расової дискримінації і мракобіс
ся, воно стало отруйною ідеоло- 

,гічною зброєю пропаганди нової 
' кривавої світової війни._

У своїх рішеннях XIX з’їзд 
КПРС поставив нові, великі зав
дання по збільшенню потужнос
тей радіомовних станцій, по впро
вадженню ул ьтракороткохвильо- 
ваго радіомовлення і радіорелей
ного зв'язку, по дальшій радіофі
кації країни.

.V здійсненні цих завдань вели
ких успіхів добилися зв’язківці 
Радянської України. Кількість 
радіоточок і радіовузлів респуб
ліки збільшилася в три з поло
виною рази проти довоєнного рів
ня, потужність радіовузлів збіль
шена в шість раз. Тільки за ми
нулий рік було встановлено по
над 300 тис. радіоточок, збудо
вано і реконструйовано понад 550 
радіовузлів, які оснащені найно
вішою сучасною апаратурою.

Партія і Уряд особливу увагу 
і допомогу подають радіофікації 
колгоспного села. В тисячах сіл 
збудовані нові радіовузли, міль
йони колгоспників слухають го
лос рідної Москви та інших куль
турних центрів країни.

Згуртовані навколо Централь
но го Комітету і Радянського уря
ду, працівники радянського ра
діо наполегливо борються за ус
пішне виконання завдань, пос
тавлених перед ними в історич
них рішеннях XIX з’їзду Кому
ністичної партії.

М. Ушенно, 
заступник Уповноваженого Мі
ністерства зв’язку СРСР по 
Українській РСР.

на вчасне і високоякісне завер
шення Польових робіт, стіннівки 
не забувають і про громадське 
тваринництво.

В окремих номерах, спеціально 
присвячених роботі тваринників, 
стіннівки популяризують кращих 
доярок, / ВОЛОВНИКІВ, КОНЮХІВ, 
критикують нерадивих.

Розгортаючи критику і само
критику, спрямовуючи хліборобів 
і механізаторів на самовіддану 
працю в ім'я дальшого розквіту 
колективного господарства, стін
ні газети сприяють успішному 
завершенню весняно - польових 
робіт.

Проте не можна не вказати і 
на ряд недоліків в роботі редко
легій. Стінні польові газети ви
пускаються ще недбало, з неаку- 
|итно написаними заголовками і 
погано намальованими карикату
рами. Дуже рідко газети розкри
вають досвід роботи передовиків.

На ці недоліки слід звернути 
увагу секретареві колгоспної 
парторганізації т. Рибаку і до
помогти редколегіям газет лікві
дувати їх.
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Весняний догляд за посівами 
ярих хлібів

Академік І. В ЯКУШКІН

СВЯТКУВАННЯ 1 ТРАВНЯ ЗА РУБЕЖЕМ

Здійснення широких агро
технічних заходів по догляду 
за посівами сільськогосподар
ських культур є необхідною 
умовою підвищений їх вро
жайності.

у весняний період, після 
сівби ярих культуїр, Ц|і заходи 
складаються з трьох найваж
ливіших видів робіт: весня
ного боронування, піджив
лення рослин і прополюван
ня. Крім того, наприклад, в 
посушливих районах застосо
вується коткування ярих по
сівів.

Боронування ярих як цін
ний агротехнічний прийом за- 
с тосо ву єтьс я передовика м и 
соціалістичного землеробства 
не .перший рік. Своєчасно 
проведене боронування має 
велике значення. За допомо
гою барони знищується корка 
і в значній мірі посіви звіль
няються від бур'янів. За да
ними дослідної станції ріль
ництва Сільськогосподарської 
академії імені К. А. Тіїміря- 
зєва, боронування вівса по 
сходах, іцо укоренилися, дає 
збільшення врожаю на 2 — З 
центнери з кожного гектара.

Під час появи сходіїв боро
нувати не можна, бо ростки, 
що не укоренилися, можуть 
бути сильно пошкоджені. По 
сходах ярі посіви звичайно 
боронують на початку кущен
ня рослин, після утворення 
вторинних коренів. Цей захід 
особливо корисно здійснюва
ти в тому разі, коли між поя
вою сходів і початком кущен
ня випали дощі і на поверхні 
поля утворилася корйа. Бо
ронують ярі хліба звичайно 
в один слід впоперек рядків, 
а при перехресному посіві — 
навкіс. Посіви ярої пшениці 
при утворенні корки до з’яв
лення сході® добре розпушу
вати кільчастими котками, — 
це зберігає проростки пшени
ці від пошкоджень. Борону
вання ярих хлібіїв слід прово
дити під контролем агронома 
або досвідченого колгосп
ника.

На колгоспних і радгосп
них полях широко застосо
вують підживлення рослин, 
як один із засобів підвищен

Футбольні змагання
2 травня в Кіровограді, на ста

діоні «Трактор», відбулися фут
больні змагання. їх почали спорт
смени юнацьких спортивних 
шкіл Кіровограда та Олександрії. 
Рахунок відкрили кіровоградці, а 
незабаром збільшили його до 2:0. 
Забивши пот’м ще один м’яч, міс
цеві футболісти завершили зма
гання з рахунком 3:1 на свою 
користь.

Юнаків змінили перші команди 
«Трактор» (Кіровоград) і «Шах
тар» (Олександрія). Ця зустріч 
залучила на стадіон тисячі, гля
дачів. Адже відомо, що незадовго 
перед цим кіровоградці програли 
київськії команді «Машинобудів
ник», а олександрійці виграли в 
неї з рахунком 4:1. 

ня врожаю. Підживлення 
прискорює ріст хлібів, чим 
посилюється їх стійкість про
ти бур’янів.

Підживлення бажано про
вадити в першу чергу на по
сівах ярої пшениці, особливо 
на її насінних ділянках. До
брива краще вносити перед 
боронуванням, в ранні стро
ки. Борона змішує добрива з 
землею, що сприяє більш 
повному і швидкому їх за
своєнню рослинами. -

При підживленні вносить
ся: 25 — ЗО кг фосфорної 
кислоти в суперфосфаті, 25 
— ЗО кг азоту в селітрі або в 
інших добривах. Прекрасні 
результати дає підживлення 
курячим послідом з розра
хунку 5 — 6 центнерів на 1 
га або 5 — 6 топи гноївки, 
розведеної водою в 3 — 4 
рази.

Непоганим добривом для 
підживлення є також попіл, 
особливо деревний, - СОЛОМ’Я
НИЙ або кизяковий.

Загальновизнаним заходом 
.догляду за ярими хлібами є 
прополювання. В боротьбі з 
бур’янами, застосовуючи ста
рі способи прополювання, 
впроваджують новий, хіміч
ний метод знищення бур’янів 
за допомого^ обприскування 
їх спеціальними розчинами, 
нешкідливими для хлібів.

Під час прополювальних 
робіт головну увагу треба 
приділяти насінним ділянкам 
і посівам ярої пшениці, яка 
кущиться слабіше від усіх 
інших хлібів і тому у біль
шій мірі терпить від бур’я
нів.

З проведенням прополю
вальних робіт не можна за
пізнюватись. Раннє прополю
вання дає кращий результат. 
Істотним заходом боротьби 
з бур’янами є також довторг 
не обношування всіх шляхів 
і смуг, що розділяють поля 
сівозміни.

Застосовуючи повний ком
плекс агротехнічних заходів 
по догляду за посівами, кол
госпи, МТС і радгоспи забез
печать значне підвищення 
врожайності ярих хлібів.

Гра почалася обопільними ата
ками. На 13 хвилині помилка во
ротаря гостей привела до того, 
що А. Галателко послав м’яч у 
сітку воріт. Через кілька хвилин 
кіровоградець І. Ткаченко приму
сив гостей знову починати гру з 
центра поля. В другій половині 
спроби «Шахтаря» відігратися 
приносять деякі результати. 
Коканда забиває один м’яч.

Здавалося, що рахунок зали
шиться незмінним. Але на ос
танній хвилині гри господарі по
ля після сильного натиску знову 
взяли ворота гостей. Цікаві зма
гання закінчилися з рахунком 
3:1 на користь «Трактора».

Народи світу урочисто відзна
чили 1 Травня — день міжна
родної солідарності трудящих, 
день братерства, робітників усіх 
країн. Першотравневі торжества 
проходили в обстановці зростаю
чої боротьби за збереження і зміц
нення миру, за зміцнення дружби 
між народами.

Особливо радісно зустріли 1 
Травня трудящі європейських 
країн народної демократії і Ки
тайської Народної Республіки. 
Вони ознаменували велике свято 
могутнім трудовим змаганням, 
новими досягненнями в боротьбі 
за збільшення випуску і поліп
шення якості продукції. В Поль
щі, Чехословаччині, Угорщині, 
Румунії, Болгарії, Албанії успіш
но завершені виробничі Плани 
поритого кварталу, сотні тисяч 
трудящих з честю виконали свої 
ііе.редтравневі зобе. ’язання. Тру
дящі народного Китаю в ході пе- 
редтравневого змагання значно 
підвищили продуктивність праці, 
в стислі строки провели весняну 
'сівбу, поклавши початок реаліза
ції першого п’ятирічного плану.

З великими успіхами прийшли 
до 1 Травня трудящі Монгольсь
кої Народної Республіки і Ні
мецької Демократичної Респуб
ліки.

В день 1 Травня в усіх цих 
країнах відбулись .масові Демон
страції, учасники яких показали 
свою монолітність і згуртованість 
навколо комуністичних і робітни
чих партій, прагнення умножите 
свої зусилля в будівництві ново
го життя і ще рішучіше бороти
ся за мир і демократичне спів
робітництво між народами.

У Пекіні в нершотравневій де
монстрації взяли участь півміль- 
йона чоловік. Стрункими коло
нами пройшли вони повз трибу
ну, на якій були вождь китайсь
кого народу Мао Цзе-дуй, члени 
ЦІЇ компартії Китаю і члени Цен
трального народного уряду. Де
монстранти проголошували ло
зунги на честь китайсько-радян
ської дружби, на захист миру і 
безпеки народів.

У Шанхаї демонструвало по
над 600.000 чоловік. Гарячий 
відгук у найширших масах тру
дящих Китаю знаходить заклик 
Мао Цзе-дуна — вчитися у Ра
дянського Союзу, переймати йо
го передовий досвід. Транспаран
ти з цим лозунгом несли мета
лурги, текстильники, медики, 
моряки, студенти і учні, пред
ставники' трудового селянства.^

Багатолюдні демонстрації від
булися також. у багатьох інших 
містах і населених пунктах Ки
тайської Народної Республіки.

Протягом 6 годин тривала де
монстрація трудящих польської 
столиці. В ній брало участь 
близько 400 тисяч чоловік. Го
лова Ради міністрів Болрслав Бс- 
рут звернувся до демонстрантів з 
промовою. Він говорив про вели
чезну допомогу Радянського Сою
зу у відбудові Польщі, в озброєнні 
її могутньою технікою. Сьогодні, 
в день 1 Травня, сказав Берут, 
ми шлемо твої наііпалкініі вияви 
дружби і незламної солідарності 
з братнім радянським народом, 
бажаючи йому дальших успіхів 
у великому будівництві кому
нізму.

Промова Еерута неодноразово 
переривалася бурхливими оплес
ками на честі, великого І’адян-

ського Союзу, на честь сталінсь
кого керівництва Комуністичної 
партії Радянського Союзу, на 
честь польсько - радянської 
дружби. .

Багатотисячні демонстрації і 
народні гуляння відбувались в 
Лодзі, Вроцлаві, Познані, Гдансь
ку та інших містах республіки.

Сотні тисяч трудящих Чехо- 
словаччини вийшли в день 1 
Травня на вулиці міст і сіл. У 
Празі число демонстрантів пере
вищило 350 тис. чоловік. Пре
зидент Чехословацької Республі
ки А. Запотоцький поздоровив 
присутніх на Вацлавській площі 
з святом і проголосив здравицю 
на честь великого друга і визво
лителя чехословацького народу— 
Радянського Союзу. Демонстранти 
зустріли ці слова президента 
дружним «ура»/ і вигуками: «Хай 
живе Радянський Союз!».

Такими ж масовими були Пер
шотравневі демонстрації в Угор
щині,'Румунії, Болгарії, Алба
нії, Німецькій Демократичнім 
Республіці, Монгольській Народ
ній Республіці. Трудящі цих кра
їн продемонстрували свою відда
ність справі будівництва соціа- 

! лізму, справі миру і вічну друж- 
I бу з народами Радянського Союзу. 
' Широко відзначим свято 1 

Травня трудящі капіталістичних 
країн.

Як уже повідомлялося, амери
канські власті заборонили прове
дення першотравнеяої демонстра
ції в Нью-Йорку. Проте тут від
бувся масовий мітинг. На мітин
гу виступили керівник профспіл
ки робітників хутрової і шкіря
ної Промисловості Леєм Страус, 
Моль Ріібгон, письменник Говард 
Фаст’ та інші промовці, які за
кликали до негайного припинен
ня війни в Кореї, закінчення 
«холодної війни» і розв'язання 
міжнародних незгод шляхом пе
реговорів. Вони вказували також 
на необхідність посилення бо
ротьби за демократичні права, на 
захист прав робітників.

Нью-йоркські ЧфУДЯЇЦІ прий
шли на мітинг із сотнями прапо
рів і з лозунгами: «Мир негай
но!» і «Бюджет миру, а не вій
ни!».

Могутня Першотравневі демон
страція трудящих відбулася в Па
рижі і його робітничих околицях. 
За традицією на чолі демонстрації 
йшли керівники Загальної кон
федерації праці і французької ко
муністичної партії. На трибуні 
на .площі Бастіліії були члени по- 
літбюро Французької комуністич
ної партії Жак Дюкло1, Етьєн 
Фажон, Раймон Гюйо, Марсель 
Кашен, Вальдек Роше, Огюст Ле- 
кор, Жаннета Вернеш, керівники 
Загальної конфедерації праці та 
інших демократичних організа
цій, прогресивні політичні діячі.

Незважаючи на дощову пого
ду, сотні тисяч демонстрантів 
йшли протягом кількох годин від 
площі Нації до площі Басилії. 
Демонстрація проходила під ло
зунгами боротьби за звільнення 
арештованих французьких пат
ріотів, на захист профспілкових 
і демократичних свобод, проти 
гонки озброєнь, за полинпення 
матеріального становища трудя
щих, за припинення воєн, що ве
дуться, і за переговори великих 
держав з метою мирного врегулю
вання міжнародних питань.

Першотравневі демонстрації від

бувалися також у Марселі, Гре- 
ноблі, Ліллі, Страсбургу, Тулузі 
і багатьох інших містах. Агент
ство Франс Пресе повідомляв, що 
у Валансьєян’’ сталися сутички 
між демонстрантами і поліцією.

1 6 поранені.
Трудящі Італії святкували день 

1 Травня, згуртувавшись навколо 
прогресивних партій іі профспіл
кових організацій. В усіх містах 
країни проходили мітинги і збо
ри, на яких виступили політичні 
і профспілкові діячі. В Римі на 
великому мітингу виголосив про- 

, мову ген іальний секретар За
гальної італійської конфедерації

І праці 'ЗІЬ’ІВ Ді Вітторіо. Він за- 
киліків трудящих зберігати єд
ність. щоб енергійно • боротися 
проти загрози нової війни і про
ти всіляких спроб реакціонерів 
зйшцити завоювання трудящих.

Великими демонстраціями оз
наменували і Травня трудящі 
Бельгії, Швеції, Данії, Австрії, 
Фінляндії та інших європейських 
країн. .V демонстраціях нзііШд 
участь сотні тисяч західнонімець
ких трудящих, які виступили 
оддти ремілітаризації Західної 
Німеччини, проти боннського і 
паризького воєнних договорів, за 
мир і єдність німецької держави. 
В Дюссельдорфі, Штутгарті і ряді 
інших міст сталися сутички мі^ 
демонстрантами і поліцією.

Широко відзначили першотрав- 
неве свято трудящі країн Ла
тинської Америки. Так, наприк
лад, в Мексіко в демонстрації 
взяли участь 300 тисяч, чоловік.

За повідомленням токійського 
радіо, в Японії Першотравневі 
мітинги і демонстрації відбу^аг— 
в 424 іцшіах кр^—“-5- них 
взяли участь понад 1.600 тис. 
чоловік.

В Токіо був проведений 500- 
тисячний мітинг. З промовами 
виступили представники комуніс
тичної, робітничо - селянської, 
лівої соціалістичної та інших 
партій, діячі культури, представ
ники жіночих та інших демокра
тичних організацій. Наприкінці 
учасники мітингу прийняли 29 
лозунгів: «Геть переозброєння!», 
«Припинити війну в Кореї!» та 
інші.

500-тисячний мітинг і демон
страція мали місце в столиці Ін
донезії — Джакарті. Масові мі
тинги відбувалися в Індії, на Фі
ліппінах та в інших країнах Азії 
і Тихого океану.

Іранські військові власті забо
ронили проведення першотравне- 
вих демонстрацій у Тегерані. 
Проте трудящі організували мі
тинги на підприємствах і в ро
бітничих клубах. У Бейруті (Лі
ван) демонстранти вийшли на 
вулицю з лозунгами, які закли
кають до миру, до посилення бо
ротьби за права трудящих. По
ліція напала на учасників демон
страції, пуетивши в хід кийки. 
13 чоловік арештовано.

Свято 1 Травня пройшло в ка
піталістичних, колоніальних і за
лежних країнах під знаком згур
тування трудящих у боротьб. зі 
мир, за свої права, проти підго
товки нової війни, за демокра
тичні свободи і нац'ональну не
залежність.

Редактор Г. П. ЛОЗОВИЙ.
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Німеччиною

Збережемо посіви цукрових 
бурянів від шкідників

Борючись за виконання го
ловного завдання, визначеного 
директивами XIX з’їзду Комуніс
тичної партії по п’ятому п’яти
річному плану розвитку СРСР, 
хлібороби району цієї весни знач
но краще, в більш стислі1 строки 
завершили сівбу сільськогоспо
дарських культур.

Зараз настав відповідальніший 
період боротьби за високий уро
жай — період обробітку полівів 

м і збереження ЇХ ВІД СІЛЬСЬКОГОІС- 
ледарських шкідників.

Нині майже повсюдно з’яви
лись сходи цукрових буряків. 
Успіх вирощування високого- вро
жаю цієї цінної технічної куль
тури тепер цілком залежить від 
того, як успішно- буряководи збе
режуть молоді рослини ВІД Ш-ІЙД- 

> ликів, забезпечать своєчасне і 
старанне проведення шарово, 
проривки, ПереіВІІрКН тощо, до
б'ються потрібної густоти корне- 
насаджепня на кожному гектарі.

Великої шкоди посівам цукро
вих буряіків завдає буряковий 
довгоносик та інші сільськогоспо
дарські шкідники. У зв'язку з 
потеплінням довгоносик вийшов 
з грунту і загрожує молодим схо
дам.

Та цей лютий ворог не страш
ний, коли своєчасно розгорнути 
нещадну боротьбу з ним, пустити 
в дію всі наявні в розпорядженні 
колгоспів і МТС засоби. До по
слуг буряководів багато обпилю-' 
вачїв, обприскувачів, вдосталь 
активнодіючих отрут. Для бо
ротьби. з довгоносиком в районі 
використовуються літаки цивіль
ної авіації.

Уміло ведуть боротьбу з довго
носиком та іншими шкідниками 
йурякаводи бамдурівської артілі 
імені Сталіна. Вони вчасно обко
пали краяними ловчими канав
ками старі бурячища, вивезли 
туди курей. При масовій появі 
довгоносика тут пустили в дію 
обприскувачі і обпилювачі, на 
допомогу прибув літак. Небезпека 
була відвернута. Зараз всі буря
ковіючі ланки успішно ведуть 
шаровку цукрових буряків.

Добре організована боротьба з 
довгоносиком також в артілі іме
ні 18 з’їзду ВКП(б), «Прапор ко
мунізму» та інших.

Є всі умови зберегти посіви 
від шкідників і в колгоспі імені 
Карла Маркса (голова правління 

-----------------------ф-----------------------

УКАЗ
Президії Верховної Ради СРСР

ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ТО В. ПЕТРОВСЬКОГО Г. І. 
ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА

У зв’язку з 75-річчям з дня народження гов. Петров- 
ського Г. І. і враховуючи його заслуги перед Радянською 
державою, нагородити топ. Петровського Григорія Івано
вича орденом Трудового Червоного Прапора.

Голова Президії Верховної Ради СРСР
К. ВОРОШИЛОВ.

Секретар Президії Верховної Ради СРСР М. ПЄГОВ. 
Москва, Кремль.
28 квітня 1953 р.

т. Ткаченко). Але тут, не дивля
чись на те, що сходи буряків в 
окремих місцях пошкоджуються, 
не вживають заходів до збере
ження рослин. Старі бурячища 
иеобкопані, принадні посіви по
сіяно лише для форми, кури в 
поле не‘вивезені. Така безтур
ботність довела до того, що- дов
гоносик переходить на нові план
тації, а засоби боротьби — об- 

1 прискувачі та обпилювач вчасно 
не підготовлені.

Подібну бездіяльність прояв
ляють і деякі інші керівники 
колгоспів і МТС.

Завдання нині полягає в тому, 
щоб зберегти рослини від пош
коджень і своєчасно та якісно об
робити посіви — це головне, ЧО
ГО повинні добиватись колгосп
ники, механізатори, спеціалісти 
сільського господарства колгос
пів, МТС і райсільгосивідіділу.

Товариші колгоспники, спеціа
лісти сільського господарства! Ви 
доклали багато сил і вміння, щоб 
забезпечити дружні сходи цук
рових буряків — необхідної умо
ви для одержання високого уро
жаю. Ви маєте всі можливості 
зберегти кожну рослину від шкід
ників і забезпечити високоякіс
ний обробіток посівів. Держава 
доручила рам складну техніку, 
забезпечила необхідними матері
алами! До дна використовуйте 
наявні можливості, застерігайте 
посіви від пошкодження, у напо
легливій праці виборюйте висо
кий урожай!

Партійні організації у цей важ
ливий період повинні спрямову
вати буряжоводів на невтомну 
боротьбу з шкідниками, на стис
лі строки і високу якість шаров- 
ки, проривки і перевірки цукро
вих буряків, на безумовне вико
нання взятих зобов’язань.

Розгортаючи соціалістичне зма
гання за своєчасне проведення 
обробітку посівів, комуністи по
винні зі всією рішучістю боро
тись з проявами безпечності, без
турботності в питанні боротьби з 
шкідниками.

Догляд і обробіток посівів — 
головне в боротьбі за високий 
урожай цукрових буряків. Спря
муймо ж свої сили на своєчасне 

і проведення цих робіт, забезпечи
мо успішне виконання «завдань 
нового п’ятирічного плану в га
лузі сільського господарства.

З картини лауреата Сталінської премії художника М. І. Хмелько —„Триумф победившей Родиньї".

ДО НОВИХ ТРУДОВИХ УСПІХІВ
Урочисто і радісно відсвятку

вали трудящі багатонаціонально
го Радянського Союзу день 1 
Травня. В масових демонстраціях 
і народних гуляннях, що відбу
лися в усіх містах і районах на
шої неосяжної Батьківщини, ра
дянські люди виражали свою без
межну любов і відданість Кому
ністичній партії і Радянському 
урядові, свого готовність іти впе
ред — до комунізму.

Закріплюючи досягнуті успіхи 
у поредтравиевому соціалістично
му змаганні, радянські люди пра
цюють тепер з ще більшою енер
гією. З усіх кінців надходять 
повідомлення про перевиконання 
добових виробничих завдань на 
заводах і шахтах, на, будовах і

До 135-річчя з дня народження Карла Маркса
У Мосжві, в фундаментальній 

бібліотеці суспільних наук Ака
демії наук СРСР, відкрилася вис
тавка, присвячена 135-річчю з 
дня народження Карла Маркса. 
Епіграфом до неї є слова В. І. 
Леніна: «Учення Маркса все

Дбайливо берегти і ростити кожне деревце!
Шостого травня всі республі

канські газети опублікували пе
редові і редакційні статті, при
свячені збереженню зелених на
саджень.

Наш рідний Радянський уряд 
щороку відпускає величезні кош
ти на благоустрій міст і сіл. 
Значна частина цих коштів іде 
на. зелене будівництво.

В республіці за післявоєнні ро
ки вдвоє збільшилися площі роз
садників міських зелених госпо
дарств. Багато мібт і робітничих 
селищ вже оточені суцільними 
зеленими зонами. В цьому році 
буде висаджено в містах України 
8 мільйонів дерев і кущів. Нав
коло одинадцяти великих міст— 
Києва, Харкова, Сталіне, Дніпро
петровська", Одеси, Львова та ін
ших — створюються зелені зо
ни. Зараз розробляються плани 

залізницях, про успішне прове- 
деМня польових робіт у колгос
пах, радгоспах, МТС.

Випуском надпланової продук
ції відзначились в перші дні 
травня колективи передових під
приємств Москви, Ленінграда, 
Києва та інших міст. На заводі 
«Злектро’сила» імені Кірова в 
місті Леніна бригада електрозвар
ника т. Чиетякова приступила до 
зварювання статора турбогенера
тора потужністю в 100 тисяч 
кіловат.

Зразки стахановської праці по
казують в ці дні металурги заво
ду імені Сталіна, в Донбасі. Ні 
підприємстві з новою силою роз
горнулось змагання за достроког- 
ве виконання річного плану, за 

сильне, тому що воно вірне».
Матеріали виставки відобра

жають поширення творів Карла 
Маркса в нашій країні. До 1 січ
ня 1953 року праці Маркса були 
видані 305 раз п’ятдесят восьма 

створення зелених зон більш як 
у 130 містах нашої республіки.

Багато місцевих Рад, громад
ськість по-державному дбають 
про зелене вбрання населених 
пунктів. Цінну ініціативу проя
вили жінки - активістки Меде- 
кицького району, Дрогобицької 
області, які зобов’язалися посади
ти 42 тисячі дерев різних порід. 
Трудящі Старобільська, Воропги- 
ловградської області, весною цьо
го року вже посадили на вули
цях, в парках і скверах тисячі 
багаторічних декоративних і 
фруктових дерев. Озеленена те
риторія підприємств, установ і 
учбових закладів. Колгоспники 
села Лиман, цього району, поса
дили понад 3 тисячі дерев, озе
ленивши вулиці, території шкіл, 
господарські двори колгоспних 
бригад. 

економію матеріалів і зниження 
сабівартосп продукції. З великим 
трудовим піднесенням працюють 
гірники Ворошиловградської об
ласті. Колективи шахт трестів 
«Лиснчанськвугілля», «Красно- 
луцьквугілля» -і «Свердловівугіл-» 
ля» перевиконують добові плани 
видобутку вугілля.

Трудівники СІЛЬСЬКОГО ГОСІІО- 
дарства посилюють темпи сівби 
пізніх культур, розгортають до
гляд за посівами.

Радянські люди під випробу
ваним керівництвом Комуністич
ної партії впевнено йдуть до но
вих перемог у будівництві кому
нізму.

(РАТАУ).

мовами в кількості понад 11 міль
йонів примірників.

В Центральному лекторії була 
організована публічна лекція 
«Карп Маркс — основополож- / 
ник наукового комунізму».

(ТАІ’С).

Але посадити дерево чи кущ 
— це що тільки половина робо
ти. Найголовніше — виростити 
і зберегти кожну посаджену квіт
ку, кущ, деревце. Треба органі
зувати справу шефства громадсь
кості над зеленими насадженнями 
і ніде, ніколи й нікому не дозво
ляти ламати дерева, кущі, топта
ти квіти!.

Радянські й господарські орга
нізації Повинні провести широку 
роз’яснювальну роботу серед тру
дящих, виховуючи в них любов 
дг. свого міста і села, бережливе 
ставлення до зелених насаджень.

Озеленення міст і робітничих 
селищ — справа величезної дер
жавної ваги. Забезпечимо ж 
дбайливий догляд за посадками і 
розширимо наші зелені насад
ження!

(РАТАУ).
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ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ Пленум райкому КП України
9 травня радянські люди від

значають День Перемоги, який 
знаменує побідоноене {завершення 
Великої Вітчизняної війни Радяш 
ського Союзу проти гітлерівсь
кої Німеччини.

Наш народ миролюбний. Не 
було і немає у нашої держави 
прагнення напасти на інші наро
ди. Наша країна — соціалістична 
і не потребує того, щоб жити за 
рахунок інших країн. Гноблення 
і грабування народів — це особ
ливість капіталізму, капіталіс
тичних країн. А Радянська дер
жава йде по зовсім іншому шля
ху — по шляху боротьби за 
мир і незалежність народів. .V 
1941 році наш народ був зму
шений взятися за зброю тому, що 
зазнав нападу німецько-фашист
ських полчищ.

Радянський народ не злякався 
грізної небезпеки, що нависла 
над ним. Комуністична партія 
роз'яснила народові цілі війни, 
завдання радянських людей на 
фронті і в тилу, в партизанській 
боротьбі на території, зайнятій 
ворогом, запалила народи нашої 
країни вірою в перемогу. Всі си
ли народу були спрямовані до 
одної мети — на розгром ворога. 
Збройні Сили СРСР, робітничий 
клас, колгоспно селянство, інте
лігенція проявили величезну ор
ганізованість, стійкість і витрим
ку, вели боротьбу в обстановці 
величезного довір’я до свого рід
ного Радянського уряду, в обста
новці високої свідомості і заліз
ної дисципліни.

Наша країна, по суті, одна ве
ла боротьбу з німецько - фа
шистськими загарбниками. Про
те могутність нашої Батьківщи
ни, воля радянського народу до 
перемоги, непохитна впевненість 
в кінцевому торжестві нашої 
справедливої справи були на
стільки великі, що виявились 
спроможними подолати всі труд
нощі на шляху до перемоги.

Велика Вітчизняна війна наоч
но показала всьому світові, яку 
непереборну силу має радянський

— Та що говорити, працюю, 
звичайно-, як інші. Прагну вико
нати свою п’ятирічку. Ось чому 
щодня виробляю до двох норм. 
Особливого в цьому нічого не 
бачу.

І, сказавши це, наш співбе
сідник трохи розвів руками, ні
бито підкреслюючи, що до- його 
слів нема чого додати.

Але чим більше ми розмовля
ли, тим все ясніше вимальову
валась вольова, енергійна лю
дина, здатна переборювати будь- 
які труднощі.

Микола Аиістратенко закінчив 
свій бойовий шлях у Відні. Ко
ли закінчилась Вітчизняна вій
на, він, демобілізувавшись, при
їхав до Олександрії.

Спочатку працював в управ
лінні комплектування обладнан
ня, на брикетній фабриці. Та ро
бота його не задовольняла. Хоті
лось творити своїми руками, а ні
якої спеціальності не було.

І вирішив він стати кваліфі
кованим електронамотувальни- 
ком. Свою мрію здійснив на за
воді «Червоний ливарник».

Микола Аністратепко- пригля
дався до- прийомів і методів робо
ти кращих виробничників, вив-" 
чав технічну літературу. Напо
легливість, завзятість взяли своє. 

народ. Радянські люди на підпри
ємствах і в колгоспах самовідда
но працювали, забезпечуючи вої
нів Радянської Армії і Флоту всім 
необхідним. Справжній героїзм 
проявляли мільйони бійців на 
фронті і партизани в тилу ворога.

Наша перемога в цій війні, 
найтяжчій з усіх воєн, які будь- 
коли вела наша Батьківщина; 
означала перемогу радянського 
суспільного ладу, справді народ
ного ладу, що забезпечує все 
більше зміцнення могутності 
країни і неухильне поліпшення 
життя радянських людей.

Перемога радянського народу 
у Великій- Вітчизняній війні оз
начала також, що переміг радян
ський державний лад, який ос
нований па дружбі народів, що 
входять в Союз Радянських Соці
алістичних Республік. НемЯє в 
світі такої сили, яка могла б 
розбити цю дружбу або поруши
ти її. Ворог сподівався, що Ра
дянська держава розпадеться під 
ударами його танкових і иовіт- 
ряних армій, що наради нашої 
країни пересваряться між собою. 
Цього не сталюся: дружба наро
дів у Радянському Союзі під час 
війни ще більше зміцніла. Чому 
провалилися сподівання ворога? 
Тому, що всі народи СРСР міцно 
згуртувалися навколо свого стар
шого брата — великого -російсь
кого народу і під керівництвом 
Комуністичної партії самовіддано 
боролися за честь і незалежність 
нашої Батьківщини.

Перемога Нашого народу над 
гітлерівською Німеччиною озна
чала перемогу Радянських Зброй
них Сил. Наших воїнів під час 
Великої Вітчизняної війни запа
лювала дутика, що вони захища
ють рідну землю, інтереси свого 
радянського народу, соціалістич
ної Вітчизни. Озброєні сталінсь
кою воєнною наукою, під прово
дом найвидатнішого полководця 
всіх часів г народів Й. В. Сталіна, 
Радянська Армія і Військово-Мор
ський Флот до кінця виймали 
своє завдання: розгромили ні

ЕНТУЗІАСТИ ПРАЦІ
Згодом молодий робітник одержав 
кваліфікацію електронамотуваль- 
нггка.

...Одного разу в цех привезли 
мотор. Його- необхідно' було тер
міново відремонтувати. А як? 
Бракувало схеми обмотай. Мико
ла Аиістратенко підрахував по
тужність мотора, перетин дроту, 
визначив кількість витків і сек
цій в катушці.

Здавалось, що зроблено все. 
Коли ж став перевіряти, то вия
вилось — мотор не дає необхід
ної кількості оборотів. Знову по
чав шукання. Зменшив число ко
тушок, збільшив кількість сек
цій. Повторне випробування дало 
добрі результати. Замовник своє
часно одержав відремонтований 
мотор.

Або візьмемо інший приклад. 
Байдаківська брикетна фабрика 
дала складне завдання — від
ремонтували магнітний сепара
тор. Завод такої роботи не вико
нував. Микола Аиістратенко і 
його товариші енергійно взялись 
за діло. Через кілька днів, пере
магаючи труднощі, для фабрики 
було налагоджено агрегат.
— Стахаиовець Аиістратенко— 

людина з вогником, — кажуть 
про нього робітники і майстри. 

мецьку і японську фашистську 
тираДіпо, визволили народи Баро
ни і Азії від загрози фашистськп- 
го рабства. Під керівництвом Ко
муністичної партії радянський 
народ відстояв великі завоюван
ня соціалізму.

Наша соціалістична Вітчизна 
вийшла з війни ще більш зміцні
лою і могутньою. Багато народів 
Європи і Азії, скинувши ярмо 
пригноблювачів, почали будувати- 
нове,життя. Від системи імпері
алізму відпали Польща, Румунія, 
Угорщина, Чехословаччина, Ал- 

і баїнія, Болгарія. Історичне зна
чення мала перемога великого ки
тайського народу. Утворилися 
велика Китайська Народна Рес
публіка, Німецька Демократична 
Республіка, Корейська Народно- 
-Дсмократичпа Республіка, Демо
кратична Республіка В'єтнам. 
Ще більше зріс міжнародний ав
торитет Радянського Союзу.

Наш народ, здійснивши безпри
кладний подаиг у захисті своєї 
Батьківщини, зробив усі виснов
ки з Великої Вітчизняної війни. 
Він і далі підвищуватиме пиль
ність, самовіддано працюватиме 
для зміцнення своєї соціалістич
ної держави, щоб завжди бути 
готовим до відсічі всякому воро
гові, який здумає повторити за
тію німецько - фашистських за
гарбників. Всіма заходами ра
дянський народ зміцнює свою 
єдність, ще тісніше згуртовується 
навколо великої партії комуніс
тів.

Результат Великої Вітчизня
ної війни є грізною пересторо
гою всякому агресорові, доводить, 
що всі сцроби поневолити наш 

і народ приречені на провал.
Минуть десятиріччя, віки. 

Але ніколи не вмре в людстві 
слава про героїзм радянського на
роду, про його самовіддану бо
ротьбу під керівництвом великої 
Комуністичної партії за щастя 
людства.

С. Зснушкін.

І це дійсно так. Якщо він дає 
слово, обов'язково здержить його.

На заводі багато ентузіастів 
праці, колишніх фронтовиків.

Ось Віктор Вдовенко. Він прий
шов на підприємство з палким 
бажанням стати токарем. І тепер 
чекає комісії з учбово - курсово
го комбінату, щоб здавати ек
замени для одержання шостого 
розряду.

Він добре оволодів технікою, і 
завжди,'коли виникають складні 
завдання, сміливо береться їх ви
конувати. Чи йдеться про виго
товлення бронзових вкладишів до 
нутєпересувачів, чи інших дета
лей, Віктор Вдовенко раціона
лізує свою працю, удосконалює 
методи роботи. Цс дозволяє йому 
систематично виконувати норму 
на 160—180 процентів.

Молодий токар за свою само
віддану працю нагороджений дво
ма почесними грамотами обкому 
комсомолу і однією — тресту 
« Олександріявугілля».

Натхненно трудиться на благо 
Радянської Батьківщини, в ім’я 
зміцнення миру і розточник Пет
ро Романець. Та не тільки він: 
на заводі всі колишні фронтови
ки — передовики пової п’яти
річки, справжні ентузіасти праці.

М. Бурін.

НеДаШИ відбувся пленум Ріі 
КІ1 України, який обговорив пи
тання «Про керівництво район
ного комітету комсомолу йервин- 
ними комсомольськими організа
ціями». З доповіддю виступив се
кретар РК ЛКСМУ т. Кошелєв.

Учасники пленуму, які взяли 
участь в обговоренні доповіді, 
вказували на недоліки в роботі 

' райкому комсомолу по керівниц
тву первинними .організаціями.

Секретар іщрторганізації Ко- 
фистівської МТС т. Попов розпо
вів про допомогу, яку подають 
комуністи комсомольській орга
нізації МТС. Робота тут прово
диться по плану, збори прохо
дять регулярно, всі комсомольці 
мають доручення. Проте, як від
значив т. Попов, в МТС і колгос
пах працівники райкому бувають 
дуже рідко, не загають дійсного 
стану в первинних організаціях, 
в результаті чого в комсомольсь
ких організаціях колгоспів імені 
Ризи Люксембург та імені Бу- 
дьонного робота занедбана, ком
сомольці не підвищують СВОГО 
Ідейно - політичного рівня, СТО
ЯТЬ осторонь громадського та по
літичного життя колгоспів і села, 
організації тут малочисленні і 
не зростають за рахунок кращої 
ноопілково'ї молоді. Пезадовільно 
керують КОМСОМОЛЬСЬКОЮ роботою 
і партійні організації цих кол
госпів та їх секретарі.

— Міська і районна газета 
«Сталінський прапор», — гово
рить т. Попов, — недостатньо 
висвітлює життя і роботу комсо
мольських організацій.

Секретар райкому партії тов. 
Ємелін відзначив, що члени бюро 
і працівники РК ЛКСМУ не пода
ють належйої "допомоги в нала
годженні внутріспілкової роботи 
на .місцях, їх виїзди залишаються 
безрезультатними. В первинній 
організації колгоспу ім. 12-річчя

День преси в країні
5 травня трудящі Радянської 

країни відзначили День преси. 
Скрізь П'ровадені лекції і бесіди, 
присвячені 41-м роковинам з дня 
виходу першого номера газети 
«Правда», збори робсількорів і 
читачів газет. В багатьох містах 
відкрилися книжкові базари. В 
клубах і бібліотеках відкриті вис
тавки. ЕкспоЖовані на них мате
ріали розповідають про величез
ну роботу, яку проводить радян
ська преса по пропаганді рішень 
XIX з’їзду партії, по вихованню 
трудящих в комуністичному дусі.

Велика виставка, присвячена 
Дню проси, відкрилася в бібліо
теці Львівського філіалу Акаде
мії наук Української РСР. В пер
шому її рооділі — «Класики 
марксизму - ленінізму про пресу» 
— наведені висловлювання В. 1. 
Леніна і Й. В. Сталіна про пресу 
соціалістичної держави, про зна
чення її в політичному вихованні 
трудящих.

В клубі сільгоспартілі імені 
Хрущова, Луцького району, на 
Волині, відкрилася виставка стін
них газет. На ній представлено 
близько 100 кращих номерів за- 
гальноколгоспної і бригадних 
стінгазет та гумористичних лист

Збори робсількорівського активу
5 травня — в День радянсь

кої преси, в залі міськкому К11 
України відбулися збори роб- 
сількорівськото активу міста і 
району.

Жовтня, до секретарем т. Мако- 
віенко, робота.■ занедбана, але це 
не тривожить райком ЛКСМУ і 
секретаря первинної иарторгані- 
зації т. Дементія.

— Члени райкому партії і се
кретарі парторганізацій, — гово
рить т. Ємелін, — незадовільно 
керують роботою комсомольських 
■іргзиізацій, е.іауо займаються 
вихіванням Членів ВЛКСМ і не- 
СІІІЛКОВОЇ молоді.

Па погану роботу комсомольсь
кої організації к'нзаводу і її се
кретаря т. Буша вказав т. Со- 
ІІГТИЙ.

— Райком ЛКСМУ і його се
кретарі тт. Кошелєв і Матвієнко, 
— говорить т. Солісти й, — не 
знають дійсного стану справ в 
і; їмс і\і ільеькій політосвіті і не 
вжили заходів до налагодження 
роботи політгуртка.

Виступаючі тт. Філоненко,
, Шульга, Божкав, Письменний, 

Кондратенко, Жук, Хоцькяй та 
інші вказували на відсутність 
роботи з передовиками еільськД 
господарства з числа комсомоль
ців, які взяли на себе підвищені 
соціалістичні зобов'язання. Вис
тупаючі гостро критикували ке
рівників райкіґму комсомолу за 
те, що вони працюють без акти
ву,-пустили на самоплив підго
товку комсомольців до вступу ф 
партію.

Учасники пленуму вказували 
па погану підготовку до органі
зації літнього відпочинку піоне
рів та школярів, на незадовільну 
постановку піонерської роботи та 
відсутність будь-якого керівниц
тва спортивною та оборонною ро
ботою з боку райкому комсомолу.

Пленум прийняв розгорнуте 
рішення, спрямоване на поліп
шення керівництва райкому 
ЛКСМУ роботою первинних кюм- 
со мол ьськи х організа ці й.

ків. Виставки стінгазет до Дня 
преси організовані тут більш як 
у 200 укрупнених колгоспах об
ласті.

В Колонному залі Будинку Спі
лок відбулися збори працівників 
газет, журналів, видавництв, по
ліграфічних підприємств І ро'бко- 
рівсько'го активу м. Москви, при
свячені Дню преси. З доповіддю 
виступив головний редактор га
зети «Правда» тов. Д. Т. ІПепі- 
Л'їв. В доповіді були викладені 
найважливіші завдання радянсь
кої преси.

Загальноміські збори праців
ників преси і поліграфічного 
виробництва спільно з робкорів- 
ськи'м активам відбулися в Ко
лонному залі Української держав
ної філармонії в Києві. Доповідь 
про День преси зробив відпові
дальний редактор газети «Радян
ська Україна» тов. Прикордон
ний.

Збори активу працівників пре
си відбулися також в Ленінгра
ді, Мінську, Кишинові, Ташкен- 
ті, Сталінабаді, Вільнюсі, Харко
ві і багатьох інших містах кра
їни.

(РАТАУ).

З доповіддю про День преси 
на зборах виступив редактор 
міської і районної газети «Сталін
ський прапор» т. Лозовий.
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Забезпечимо старанний догляд за посівами Стінгазета піонерської дружини

Плантації не
Колгоспники і механізатори ар

тілі імені Карла Маркса доклали 
багато зусиль, щоб забезпечити 
цього року високий урожай цук
рових буряків і повністю викона
ти взяті соціалістичні зобов’я
зання.

Зараз на плантації з’явились 
дружні сходи. Тії молодим росли
нам серйозно загрожують сільсь
когосподарські шкідники — бу
ряковий довгоносик та інші.

Настав час, коди всі сили хлі
боробів, всі наявні засоби кол
госпів і МТС повинні бути вико
ристані на відвернення небезпе
ки, па повне знищення шкідни
ків, на своєчасне проведення та- 
ровки, проривки та інших агро
технічних заходів по обробітку 
посівів.

Буряковий ДОВГОНОСИК, ЯК. ВІ
ДОМО, у великій кількості зимує 
на старих бурячищах і звідти пе- 

4^ релітає на нові плантації.
Отже боротьбу ' цим лютим 

ворогом цукрових буряків слід 
розпочинати в місцях йото.заля
гання. Та на це не зважає голо
ва правління артілі т. Ткаченко. 
Торішню плантацію тут вчасно 
не обкопали краевими ловчими 
канавками, .не наклали і сітки 
мілких канавок, в в колгоспі ба
гато курей, але їх но викорис
товують в боротьбі з довгоноси
ком па старому бурячищі.

районного відділу сільського господарства про хід весняної сівби 
в колгоспах району станом на 5 травня 1953 року (в процентах до плану).
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їм. 18 партконференції 100 0 100 100 100 100
їм. Жданова 99 0 0 100 60 0
імені Сталіна (Ваіндурівка) 95 60 100 100 79 60
імені Маленкова 95 0 100 0 50 0
ім. 12-річчя Жовтня 94 0 100 100 68 0
ім. Молотова 94 0 100 0 89 80
ім. Калініна 94 0 0 100 80 0
імені Володимира Ульянова 91 0 100 100 50 0
ім. Карла Маркса 89 100 0 0 82 70
ім. Енгельса 89 0 0 0 75 0
ім. Будьонного 89 — 0 0 32 0
ім. Хрущова 88 — 0 0 100 57
«Прапор комунізму» 88 100 0 26 70 100
ім. Ворошилова 87 0 50 0 40 75
імені Сталіна (Ворошиловка) 87 • 0 0 0 66,6 100
«Комунар» 87 — 100 100 81 0
імені Леніна 86 0 0 0 60 40
«Заповіт Леніна» 83 0 0 0 75 0
«Шлях до комунізму» 80 0 0 0 40 50
ім. Рози Люксембург 80 — 0 0 52 0
ім. 18 з’їзду ВКП(б) 80 100 0 0 40 0
ім. XIX з’їзду КПРС 78 100 0 0 28 0
«Перше травня» 72 0 0 0 24 100

По Користівській МТС 88 34 33 21 74 28

По Олександрійській МТС 86,8 18 21 19 61 55
По району 87,6 26 27 20,5 67,7 40,7

оберігаються
Для форми тут посіяли при

надні посіви. Та яка з них ко
ристь, коли насіння буряків ле
жить на поверхні грунту. .Тим 
часом довгоносик масою пересу
вається, розповсюджується на 
інші поля. Для збереження сходів 
необхідно мати напоготові всі об
прискувачі, обпилювачі, отрути 
тощо. Але тут з чотирьох обприс
кувачів, які вважаються відре
монтованими, придатний до робо
ти лише один, останні іржавіють, 
в деяких збита різьба для розпи
лювачів, відсутні гумові шланги.

У п’ятій рільничій бригаді схо
ди цукрових буряків пошкоджую
ться блохою та піщаним медля- 
ком, але заходи до знищення цих 
шкідників теж не вживаються. 
Заправлені приманки ■ не розкла
даються, а обпилювач досі но 
очищений від залишків минуло
річних отрут.

Голові правління Ткачежу і 
дільничному агроному Олексан
дрійської МТС Близнюку треба 
покінчити з благодушністю і не
гайно вжити всіх заходів до збе
реження посівів цукрових буря
ків від пошкоджень шкідниками.

С. Михайлов, 
агроно^ - інспектор Олексан
дрійськім державної інспек
ції по визначенню врожай
ності.

ЗВЕДЕННЯ

Розгорнули 
шаровку цукрових 

буряків
Буряководи артілі імені 18 

з'їзду ВКІІ(б) цього року змагаю
ться за 425 центнерів цукрових 
буряків з кожного гектара по
сіву.

Протягом зими вони створюва
ли умови для одержання такого'' 
врожаю — заготовляли добрива, 
нагромаджували вологу, вивчали 
агротехніку вирощування цієї 
культури, а весною вчасно і якії?- 
но посіяли буряки.

На плантації з’явились сходи. 
Друга рільнича бригада дружно 
розпочала шаровку. Одночасно 
йде наполеглива боротьба з шкід
никами цукрових буряйв — дов
гоносиком і блохою. Плантація 
обпилюється і обприскується 
о труто хі мі катам и, провадиться 
також, ручний збір шкідників.

Буряководи докладають всіх 
сил, щоб обробіток посівів про
вести в стислі строки на високо
му рівні агротехніки і цим за
безпечити успішне виконання 
взятих зобов’язань.

Д. Білецький, 
заступник голови колгоспу.

Київська область. У Корсупь- 
Шсвченківській електроМТС всі 
тракторні бригади мають радіо
станції „Урожай". Цс забезпечує 
постійний двосторонній радіозв'я
зок з центральною садибою МТС, 
допомагає МТС більш оперативно 
керувати тракторними бригадами.

Ііа знімку: бригадир 15-ї трак
торної бригади Іван Степанович 
ПОПИК (ліворуч) і обліковець 
Іван Андрійович КУЗЬМЕНКО 
передають чергове радіозведення 
на центральну садибу МТС.

Фото М. Крилова.
(Прескліше РАТАУ).

Раніше в нас щомісяця вихо
дила загальношкільїга стінгазета 
дружини, а в цьому навчальному 
році за ініціативою піонерської 
організації вирішено випускати 
щотижневу стіннівку «За знан
ня». У всіх класах, починаючи з 
п'ятого, було обраної редколегії.

Газета всебічно висвітлює 
шкільне життя. В ній вміщують
ся поради вчителів, як краще 
готуватися до екзаменів, розпо
віді піонерів про планування сво
єї роботи, про збори піонерських 
загонів і ланок та екскурсії, про 
роботу гуртків та враження від 
прочитаних книг. Тому піонери 
охоче читають кожний новий но
мер своєї газети.

Вона також гостро критикує 
учнів, які відстають, порушу
ють дисципліну, не виконують 
піонерських доручень.

У свій час учні Микола Ба- 
бенко з 5 «в» класу та Іван Су- 
хомлин з 7 «б» класу погано 
навчались, мали двійки. Після 
критичної замітки вони стали 
краще готуватись до уроків і за
раз успішні) вчаться.

Учениця 7 класу Катерина 
Гилка не виконувала домашніх 
завдань, а списувала їх у това

Ранок в дитячому садку
Н апер е до д ні не ршо тра вневи х 

свят в дитячому садку № 6 бу
ло особливо весело. В простіро- 
му казково прибраному залі на 
дитячий ранок зібралося багато 
гостей батьків і дітей.

Під звуки маршу до залу вхо
дить вишикувана колона святко
во одягнених дітей старшої гру
пи. На чолі колони прапороно
сець, трубач, барабанщик і дів
чинка у віночку. За ними щас
ливі радісні малята з червоними 
прапірцями та рожевими квітами 
в руках.

Завідуюча дитсадком Віра Іва
нівна Гуржій поздоровила дітей 
з радісним святом, висловила по
дяку Комуністичній партії, Ра

Читацька конференція студентів
Недавно в Олександрійському 

культосвітньому технікумі відбу
лась читацька конференція по 
книзі Й. В. Сталіна «Про Леніна». 
Читацькі конференції — масова 
форма пропаганди книги. Вони 
проводяться по художній, науко
во-популярній, суспільно - полі
тичній літературі.

Конференцію по книзі Й. В. 
Сталіна «Про Леніна» підготува
ли студенти третіх курсів бібліо
течного відділу. По групах, в 
гуртожитках проведено читки- 
бесіди, бібліографічні огляди. В 
бібліотеці технікуму виготовлено 
книжкову виставку на тему: 
«Пам’ятайте, любіть, вивчайте 
Ілліча» та плакат — «Ленин

Готуємось до екзаменів
Учні Звенигородської школи 

старанно готуються до екзаменів. 
В цьому велику допомогу пода
ють нам вчителі. Вони розповіда
ють як краще спланувати день, 
повторювати матеріал. Наш клас
ний керівник Галина Петрівна 
Горбаньова цікавиться, як той 
чи інший учень готується до 
екзаменів, дає поради.

На комсомольських зборах ми 
теж обговорюємо хід підготовки 

ришів. Порада стінгазети допо
могла учениці самостійно готува
ти домашні завдання.

Деякі учні приходили до шко
ли неохайними. Про це також, 
написала стінгазета. Замітка 
вплинула. Вони стали більше 
дбати про свою зовнішність.

Значну увагу приділяє стінга
зета поліпшенню піонерської ро
боти і зміцненню дружби і това
ришування.

На початку навчального року 
в 6 «а» класі рідко і нецікаво 
проводились збори загону. Не 
відчувалось дружби серед учнів. 
Па цс звернула увагу стінгазета. 
Хлопчики, які раніше навіть не 
віталися з дівчатками, почали 
разом готуватись до зборів заго
ну. Це покращило поведінку, 
зменшило число невстигаючих 
учнів.

Так стінна газета піонерської 
дружини допомагає вчителям бо
ротись за високу успішність в 
навчанні і відмінну поведінку 
школярів.

П. Гарбузенно, 
старший ніонещюжатий се
мирічної ніколи № 7 сели
ща Октябрського.

дянському уряду за щасливе ди
тинство.

Після вітання діти виступили 
з художнього самодіяльністю. Во
ни виконали кілька пісень про 
любиму Батьківщину, російські 
та українські народні пісні, де
кламували вірші, присвячені 
Першому травню. З особливою 
майіторністю було виконано ук
раїнську народну пісню «Ой є в 
лісі калина». Ранок перетворив
ся у радісне свято щасливих ді
тей країни Рад.

Колектив вихователів дитячого 
садка добро попрацював над тим, 
щоб наші діти радісно зустріли 
свято Першого травня.

М. Болдирсва, 
інспектор відділу кадрів 

тресту «Олександріявугілля».

жил, Ленин жив, Ленин будет 
жить».

В своєму виступі «Бути таки
ми як В. І. Ленін і Й. В. Сталін» 
студентка 3 курсу бібліотечного 
відділу Інпа Лобчанська сказала:

— Ми, комсомольці, повинні 
прагнути стати такими, як наші 
вожді В. І. Ленін і Й. В. Сталін, 
вчитись у наших вождів мужнос
ті і принциповості, вірності слу
жити народу.

Всього виступило близько 20 
чоловік. Конференція пройшла з 
великою активністю студентів.

М. Стулишайно,
студентка 3 курсу бібліо
течного відділу культосвіт

нього технікуму.

до екзаменів, допомагаємо від
стаючим учням.

Старанно готуються до екзаме
нів учні Недавній, Глинченко, 
Яненко та інші.

Ми знаємо, що екзамени —це 
звіт перед Батьківщиною за нав
чальний рік. Тому й прикладаємо 
зараз всі зусилля до того, щоб 
добре підготуватись до екзаменів.

Г. Криволап, 
учень Звенигородської шкоди.
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Л и сти доредакції 
На пришкільних ділянках

Цікаву дослідну роботу прово
дять юннати Протопоіпівської се
редньої школи. На пришкільній 
ділянці застосовано одинаддяти- 
пільну систему сівозмін. Ще, з 
осені тут посіяно озиму пшени
цю, багаторічні трави.

Зараз діти посадили яро ві зо- 
вану і неяровізоваіну картоплю, 
посіяли два сорти гіллястої пше
ниці. Закладено питомник лісних 
дерев близько1 ЗО сортів, посад
жено понад тисячу фруктових і 
декоративних дерев.

Учні нашої школи трима
ють зв’язок з юннатами ін
ших шкіл. Юні друзі на

Керівництво нове,
Багато будинків, що належать 

тресту «Олександріявугілля», роз
ташовані по вулиці Кірова N5 46, 
але біля цих нецдє порядку. Му- 
еорні ями і ящики переповнені 
•сміттям, нечистоти жителям до
водиться впливати прямо на 
подвір’ї.

В дворі існує- два. колодязі, але 
води набрати немає де. Старий

Налагодити роботу пункту
Завідуюча зливним молоко- 

иунктом Костянтинівської сіль
ради • Індієнко втратила по
чуття відповідальності за дору
чену їй роботу. Внаслідок цього 
з колгоспниками, що здають мо
локо на пункт, не проведено роз
рахунків більше, як за три мі
сяці. Бувають і такі випадки, ко
ли Індієнко більше як по 10 днів

Недбайливі господарі
Будинок № 43 по вулиці Ко- 

нєва в селищі Перемога належить 
тресту «Олександріявугілля». Зов
нішній вигляд будинку свідчить 
про те, що його господарі недбай
ливо ставляться -до збереження 
жител. Будинок давно вимагає ре

Поліпшувати виховну работу сврвд
Як відомо, 2 травня в Кірово

граді місцева команда ‘«Трактор» 
зустрілася з першою командою 
олександрійського «Шахтаря» і 
виграла у неї з рахунком 3:1. 
За домовленістю, зустріч між ци-
ми колективами була повторена З 
травня на стадіоні м. Олександрії.

Вже на шостій хвилині кірово- 
градці, після красиво розіграної 
комбінації, забивають м’яч у во
рота «Шахтаря». Будучи неспро
можними протипоставити натис
кові «Трактора» злагоджену й 
технічну гру, господарі поля 
вдаються до грубостей. Вони роб
лять травми Рєзникову, Скля- 
рову, Суржикову.

Ще гірше проходила друга по
ловина гри. Хуліганський вчинок 
зробив Кирпита («Шахтар»). Ко
ли м’яч знаходився на другій по
ловині поля, Кирпита підбіг до 
Третьякова (Кіровоград) і вдарив

7 травня поставою п’єси ук
раїнського драматурга Стариць- 
кого «Талан» почав свої гастро
лі в нашому місті Ніжинський 
державний драматичний театр 
імені Коцюбинського.

Крім п’єси «Талан» театр за 

діслали нам насіння цитрусо
вих, екваліпта, бересклету, миль
ного дерева, золотий дощ та бага
то інших. Зараз насіння цих де
рев юннати підготували до висі
ву в грунт.

Наша школа подав допомогу і 
колгоспові. 50 тисяч дерев виса
дили учні на полях артілі імені 
Леніна, крім того, відкрили 5 
гектарів виноградників минулих 
років і додатково посадили вино
град па площі в 3 гектари.

А. Шафет,
завідуючий учбовою части

ною ніколи.

а порядки старі 
колодязь обпалився і його піхто 
не лагодить, а новий не зроблено 
як слід.

Жителі сподівалися, що ново- 
призначений керуючий будинка
ми т. Дехтярьов наведе, поря
док, та сподіванки їх виявились 
марними.

Т. Бахмотьсв, І. Чорнокожев,
М. Пирогов.

не записує громадянам до книжок 
І зданого молока.

Колгоспники артілі імені Ка- 
лініна сподіваються, що директор 
маслозаводу т. Іванов закличе 
Індієнко до порядку і налагодить 
роботу пункту.

М. Руденио,
колгоспник.

монту, та, на жаль, його ніхто не 
ремонтує.

Правда, восени минулого року 
сюди завезли цеглу, пісок і це
мент, пооббивали навіть штука
турку, але на цьому ремонт і за
кінчився.

В. Журавський.

спортсменів
його ногою, заподіявши тяжку 
травму. Третьякова винесли з 
поля. Те ж саме сталося з напа
даючим «Трактора» Галатенком, 
якого- вдарив ногою воротар 
«Шахтаря» Литовчик.

Усе це відбувалося на очах у 
судді другої категорії Кондирєва, 
який рішуче не піресікав грубос
тей і хуліганських вчинків на 
футбольному полі.

Поведінка футболістів «Шах
таря» у цій товариській зустрічі 
свідчить про відсутність будь- 
якої масово1 - політичної і вихов
ної роботи в команді. Те, що> від
булося, повинно стати предметом 
серйозного обговорення як в об
ласному, так і в' Олександрійсь
кому міському комітетах у 
справах фізкультури і спорту.

М. Чупилко, 
Л. Свєшников.

«Кіровоградська правда».

Гастролі Ніжинського театру
час гастролей покаже, трудящим 
Олександрії драматичні твори ла
уреатів Сталінської премії — 
Треньова — «Любов Ярова», Лаїв- 
реньова — «Розлом», Вадим» 
Собка — «За другим фронтом», 
п’єси драматургів Лубенського1—

„Цілковита солідарність і підтримка"
„ЖЕНЬМІНЬЖІБАО” ПРО СТАТТЮ 

„ДО ВИСТУПУ ПРЕЗИДЕНТА ЕЙЗЕНХАУЕРА"
ПЕКІН. (ТАРО.,Газета Жень- 

мііпьжібяо»' в передовій статті 
«Діла цінніші слів» у зв’язку і 
виступом президента Ейзенхауера 
і передовою статтею «Правди
вії 25 квітня пише:

Передова стаття «Правди» з 
великою переконливістю показує, 
що Радянський Союз послідовно 
і щиро докладає практичних зу
силь до мирного розв’язання різ
них міжнародних питань. Пере
дова стаття «Правди» є виявом 
послідовної мирної зовнішньої 
політики Радянського Союзу. То
му цілком природно, що ци стат
тя дуже швидко знайшла жвавий 
і сприятливий відгук у світової 
громадськості.

Китайський народ, вказує 
«Женьміньжібао ■, висловлює ціл
ковиту солідарність підтримку 
передовій статті газети «Правда».

«Передова стаття «Правди»,— 
підкреслює «Женіміньжібае», — 
на прикладах важливих міжнарод
них проблем підтверджує те, що 
п’ять «заповідей», про які згаду
вав у своєму виступі Ейзенхау- 
ер, як про визначальні моменти 
зовнішньої політики" СПІД, є ли
ше. загальними деклараціями, не 
підкріпленими ділами. В корей
ському і німецькому питаннях, у 
питанні про Китай та інших про
блемах СІІІА як у минулому, так 
і тепер, дуже мало додержують 
цих своїх «заповідей».

«У теперішній момент, — 
продовжує газета, — слід, наво
дячи слова самого Ейзенхауера, 
сказати: «Істину перевірити прос
то. Переконати можна лише діла
ми». Центром уваги всієї світової 
громадської думки тепер є корей
ське питання. Люди насамперед 
повинні вимагати, щоб обидві сто
рони на переговорах практичними 
діями підкріплювали щирість сво
го прагнення припинити війну р 
Кореї і розв'язати корейське пи
тання мирним ШЛЯХОМ».

«Радянський уряд, — Підкрес
лює «Женьміньжібае», — завжди 
проявляв ініціативу і підтриму
вав зусилля народів Китаю і Ко
реї в їх боротьбі за мирне роз
в’язання корейського питання. 
Недавно висунуті пропозиції Ко
реї і Китаю про цілковите роз
в’язання йитання про війсь
ко ВОПО'ЛОіНеПИХ, які сприяють 
припиненню війни в Кореї, 
негайно дістали підтримку Ра-і 
дянського Союзу. Запропонований 
главою делегації нашої сторони 
генералом Нам Іром 26 квітня в 
Паньминьчжоні на засіданні де
легацій обох сторін в питанні про 
перемир’я проект конкретних за
ходів длй розв’язання питання 
про повний обмін військовополо
неними став основою для обгово
рень між делегаціями обох сторін. 
Цей проект щодо запропонованих 
заходів, строків і методів є оче
видною поступкою американській 
стороні... Американська сторона, 
вказує газета, повинна старанно 
обдумати цей проект, що має на

«Нескорена Полтавчанка», «Най- 
м и ч ку » —Ка рпенка - Карого, « У к
радене щастя» —Івана. Франка.

В складі театру заслужені ар
тисти Української РСР — голов
ний режисер Борис Лучицький, 
Тось та Лужицька. 

меті ліквідацію незгод між обома 
сторонами в питанні про обмін 
військовополоненими і припи
нення ВІЙНИ, щоб прийти ДО ЗГО- І 
ди, і не повинна, як це вже по
мічається протягом кількох ос
танніх днів, ігнорували і відки
дати цей проект. Це і є якраз.той 
важливий момент в досягненні 
миру шляхом конкретних дій, те 
справжнє випробування для уря
ду СІІІА, від якого він не може 
ухилитись».

Як вказується в передовій 
статті «Правди», президент Ей- 
зенхауер у своєму виступі не 
торкнувся питання про Китай. 
Цей факт, відзначає «Женьмінь- 
жібао», викликав загальне зди
вування.

Знову торкаючись «заповідей», 
сформульованих Ейзенхауером в І 
його виступі, «Женьагіньжібао» 
вказує, що «всупереч цим «запо
відям», 2 лютого цього року в 
посланні президента (’ІІІА кон
гресові про становище країни бу
ло офіціально оголошено про праг
нення використати недобитки го
мінданівських бандитів на Тай
вані для вчинення актів агресії 
проти Китаю. Державний секре
тар США Даллес ще більш від
крито підтримує цедобитки гомін
данівських банд на Тайвані і про
славляє блокаду і ембарго, про
ваджені урядом США щодо нашої 
країни. Цілком очевидно є супе
речність, що існує між американ
ською зовнішньою політикою, яку 
вихваляє нинішній державний 
секретар США, і «заповідями», 
про які 1'оворив у своєму виступі 
президент Ейзенхауер, а також 
його закликом: «Ми добиваємося 
справжнього і повного миру 
в усій Азії...». Не дивно . 
тому, що колишній міністр 
лейбористського уряду Англії 
Стре’гі вважає, що .особли
вість промови Даллеса полягає в 
тому, що він має намір перетво
рити промову Ейзенхауера в «акт 
війни». *
' «Тепер, — продовжує газета, 
—всі миролюбні народи світу 
знайшли в передовій статті 
«Правди» ключ до розуміння 
міжнародних проблем. З цієї стат
ті народи ще більше переконалися 
в непохитності послідовної мирної 
політики Радянського1 Союзу. В 

І

ГРОМАДЯНИ!
Додержуйте правил користування електро
енергією, запобігайте нещасним випадкам.

Пам'ятайте, що доторкатися до електричних прово
дів, користуватися зіпсованими штепсельною розеткою, 
патроном, електронагрівальним приладом небезпечно для 
життя.

Виявивши обірвані проводи, попереджайте прохо
жих і сповіщайте про це по телефону в міську елентро- 
сітну.

При ремонті і монтажу електропроводок користуй
тесь тільки послугами спеціалізованих організацій.

Гїри виявленні людини, що потрапила під напругу, 
подайте їй негайну допомогу, користуючись сухою пали
цею, сухим одягом, справними гумовими рукавицями або 
ж калошами. Негайно викликайте швидку допомогу і 
повідомляйте в місьну електросітку.

Пам'ятайте, що доторкання голими руками до тіла 
потерпілого загрожує смертю.

Звільненому від дії електроструму, при втраті ди
хання, треба негайно робити штучне дихання. Ні в яко
му разі не закопуйте потерпілого в землю.

Оберігайте дітей від ураження електрострумом.
Дирекція електросітки міськкомунгоспу.

своїй промові на четвертій сесії 
Верховної Ради Союзу РСР тов. 
М.члеиков сказав: «Радянська по
літика миру грунтується на по
важанні прав народів інших кра
їн як великих, так і малих, на 
додержанні встановлених міжна
родних норм: радянська зовнішня 
політика грунтується на строго
му і неухильному додержанні всіх 
договорів, укладених Радянським 
Союзом з іншими державами.

Тепер нема такого спірного або 
нерозв'язаного питання, яке не 
могло б бути розв’язане мирним 
шляхом на основі взаємної дого
вореності заінтересованих країн. 
Це стосується наших відносин з 
усіма державами, в тому числі п 
наших відносин із Сполученими 
Штатами Америки».

Ця ясна мирна зовнішня полі
тика уряду Радянського Союзу 
зустрічає все ширше співчуття і 
підтримку з боку народних ■ Д 
різних країн світу. Ця мирна 
зовнішня політика сьогодні є мо
гутньою підтримкою для народів, 
які вимагають розв’язання між
народних спорів і нерозв’язаних 
питань шляхом взаємних перего
ворів, і для всіх держав, які 
прагнуть до мирного співісну-^ 
вання. Китайський народ щиро 
підтримує мирну політику Ра
дянського Союзу. Тісна єдність 
двох країн сприятиме справі за
гального миру і міжнародному 
дружньому співробітництву. Те
пер Китайська Народна Республі
ка і Корейська Народно - Демо
кратична Республіка продовжу
ють докладати наполегливих зу
силь, спрямованих на. припинен
ня війни в Кореї і мирне роз
в’язання корейського питання».

«Ми твердо знаємо, — пише 
на закінчення газета, — що на
ші зусилля сприятимуть мирові 
і безпеці на Далекому Сході і в 
усьому світі. Ці наші зусилля 
повністю відповідають інтересам 
народів Китайської Народної Рес
публіки і Корейської Народно- 
Демократичної Республіки, інте
ресам народів усіх країн, сини і 
дочки яких воюють у Кореї, ін
тересам держав, що прагнуть до 
закінчення війни в Кореї. Тому 
немає ніякого сумніву в тому, 
що наші зусилля зустрінуть спра
ведливу підтримку і допомогу».

Редактор Г. П. ЛОЗОВИЙ.
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

СТАЛІНСЬКИЙ
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ^ЬЛАСТІ

Рік видання ХХПМ

Миролюбна політика Союзу РСР зна
ходить всебічну підтримку всього прогре
сивного людства, яке бачить в Країні Рад 
непохитну фортецю миру в усьому світі.
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Газетна вітрина
Комуністична партія і Радян

ський уряд проявляють постій
не піклування про невпинний 
ріст культурного будівництва, 
про поширення в маси періодич
ної преси. В нашій країні видаю
ться тисячі газет і журналів.

Тепер важко знайти сім'ю ро
бітника чи колгоспника, яка 
не виписувала б одну або кілька 
газет.

Тільки в Олександрію щоден
но надходить понад 17 тисяч 
екземплярів центральних, рес
публіканських і місцевих газет 
та журналів.

Проте не втратили свого зна
чення і вуличні газетні вітри
ни, які користуються ШИРОКОЮ 
популярністю в трудящих. Вони 
служать важліфм засобом вихо
вання радянських людей в кому
ністичному дусі.

Коло газетних вітрин, 5цо вста
новлені біля міськвиконкому та 
міської партійної бібліотеки, з 
ранку і до вечора збираються 
трудящі міста, щоб почитати сві
жим номер газети. Тут можна по
бачити робітника і колгоспника, 
літню людину і юнака.

Газонні вітрини обладнані та
кож на шахті № 2-3, Байдаків- 
ському вуглерозрізі та деяких 
інших підприємствах міста.

На жаль, не скрізь газетним 
вітринам надають належної уваги.

На багатих Підприємствах, в 
колгоспах і селах району немає 
газетних вітрин. Надто мало об
ладнано вітрин на вулицях міс
та. Подекуди вони зруйновані, 
розтлись і пустують, в них га
зети не вивішують.

В тресті «Олександрія^угілля» 
газетна вітрина влаштована, в 
тісному, напівтемному коридорі, 
тут важко прочитати газету. 
Дивно, чому цього не помічають 
керівники тресту і партійної ор
ганізації і не обладнають її біля 
будинку тресту, де збирається 
багато робітників.

Немає газетної вітрини в трес
ті «Укірвутлемонтаж», хоч тут 
передплачується багато газет і 
журналів. Жодної вітрини не 
встановлено в міському парку, 
коло театру, контори змішторгу, 
відділу робітничого постачання й 
інших громадських місцях.

В селищі Перемога розташова
ні школи, дитячі садки, лікарня, 
поліклініка, продуктові та пром
товарні магазини, гуртожитки й

18 тисяч заочників в одному вузі
Почався захист дипломних про

ектів у Всесоюзному заочному 
політехнічному інституті. З усіх 
кінців країни в Москву з’їжд- 
жаються начальники цехів, май
стри, бригадири, стахановці. Ди
плом вузу одержать 334 заочни
ки. Заочний політехнічний інсти
тут має 26 навчально - консуль

інші культурно - побутові уста
нови, але газети прочитати немає 
де.

Є вітрина на подвір’ї контори 
будівельного управління Днмит- 
рівсьїкого тресту, але вона, пус
тує. Недавно виготовлена віт
рина і на подвір’ї гуртожитку 
цього ж управління, який розта
шований по вулиці Клубній. Од
нак вони не заповнюються сві
жими номерами газет. Наприк
лад, 6 травня тут була газета за 
28 квітня. Немає вітрини і коло 
поштового відділення селища.

Часто пустує газетна вітрина 
і на Олександрійській електро
станції.

Жодної вітрини не встановлено 
і в селищі Октябрському.

Ці недоліки мають місце там, 
де керівники підприємств, КОЛ
ГОСПІВ, голови сільських і селищ
них Рад, керівники профспілко
вих організацій недооцінюють 
ідеологічної роботи, а первинні 
парторганізації миряться з цим 
і но вживають заходів для того, 
щоб скрізь були добре обладнані 
газетні вітрини.

Газетна вітрина глибо» ввій
шла в побут трудящих, як один 
із засобів політичної агітації.

Як відомо, В. І. Ленін в свій 
час вимагав більше газет виділя
ти для «розгцейки», він дбав на
віть про ігравівшну розвіску га
зет, щоб її було зручно читати і 
щоб вона й після цього зберіга
лась.

Треба на кожному піднриєм-' 
стві, в кожному цеху заводу чи 
фабрики, на вулицях, майдан
чиках, в скверах і парках облад
нати газетні вітрини і вивішу
вати в них регулярно газети.

В період весняних сільсько
господарських робіт, коли біль
шість колгоспників і механізато
рів перебуває в полі, треба облад
нати вітрини безпосередньо в по
льових станах.

Радянські люди, борючись за 
виконання історичних рішень 
XIX з’їзду Комуністичної партії, 
з великою увагою слідкують за 
успіхами промисловості, сільсь
кого господарства, культури і 
науки, за міжнародним станови
щем. В цьому їм може допомогти 
газетна вітрина.

Партійні організації повинні 
постійно контролювати стан га
зетних вітрин, слідкувати за тим. 
щоб газети мінялись щоденно.

тативних пунктів на підприєм
ствах і в промислових центрах 
Радянського Союзу. Зараз він го
тується прийняти нове поповнен
ня — п’ять тисяч студентів. На 
всіх дев’яти факультетах інсти
туту в наступному навчальному 
році навчатиметься близько 18 
тисяч заочників.

Голові Ради Міністрів СРСР 
товаришеві Г. М. Маленкову 

Москва.
Вельмишановний товари

шу Маленков!
З нагоди 8-х роковин виз

волення німецького народу 
від гітлерівського фашизму я 
маю честь передати Вам, 
вельмишанонний товаришу 
Голова, від імені уряду Ні
мецької Демократичної Рес
публіки і від свого власного 
імені сердечні привітання і 
вдячність.

Німецький народ відзначає 
цей день почуттям поваги і 
глибокої вдячності відважним 
радянським героям, які під 
геніальним проводом неза
бутнього Генералісимуса 
Сталіна визволили німецький 
народ і відкрили йому шлях 
до світлого майбутнього.

З величезним піднесенням 
трудящі Німецької Демокра
тичної Республіки почали бу
дівництво соціалізму. Цим 
самим вони починають пере
творювати в життя заповіти

Прем'єр міністрові Німецької Демократичної 
Республіки товаришеві 0. Гротеволю

Берлін.
Прошу Уряд Німецької 

Демократичної Республіки, а 
також Вас особисто, товари
шу Прем’єр-міністр, прийня
ти мою подяку за Ваше друж
нє послання з нагоди восьмих 
роковин визволення німець

НАКАЗ
Міністра оборони Союзу РСР

9 травня 1953 року
Товариші солдати і матро

си, сержанти і старшини!
Товариші офіцери, гене

рали і адмірали! і
Вісім років тому заверши

лась наїшою повного перемо
гою Велика Вітчизняна війна 
Радянського Союзу проти ні
мецького імперіалізму. Здо
бувши під керівництвом на
шої славної Комуністичної 
партії цю всесвітньоісторичну 
перемогу, радянський народ 
і його Збройні Сили відстоя
ли честь 1 незалежність своєї 
соціалістичної Батьківщини і 
врятували народи Європи від

Реліне
У Центральному музеї Ра

дянської Армії в Москві зібрані 
священні реліквії героїчних 
Збройних Сил СРСР.

В строгому п рядку в залі пра
порів музею стоять повиті ор
денськими стрічками червоні 
прапори. В дні Великої Вітчиз
няної війни героїчні полки і ди
візії Радянської Армії під цими 
прапорами в запеклих боях здо
були перемогу над німецьким ім
періалізмом. 

великого німця — Карла 
Маркса, Неоціненна всебічна 
підтримка, яку подає нам при 
цьому Радянський Союз, за
палює трудящих Німецької 
Демократичної Республіки на 
все більші досягнення.

Вірні вченню Маркса, 
Енгельса, Леніна і Сталіна, 
вони неухильно йдуть по то
му шляху і борються разом з 
патріотами Західної Німеччи
ни проти поневолення ні
мецького народу боннськими 
воєнними договорами, за ук
ладення мирного договору з 
Німеччиною і за єдину, демо
кратичну, миролюбну і неза
лежну Німеччину.

В цій боротьбі Радянський 
Союз, проявляючи братерсь
кий інтернаціоналізм, підтри
мує німецький народ.' Він 
постійно виступає за мирне 

Від імені уряду Німецької Демократичної Республіки 
— ОТТО ГРОТЕВОЛЬ, Прем’єр - Міністр.

Берлін, 7 травня 1953 р

кого народу від фашистсько
го 1га.

Бажаю німецькому наро
дові успіхів у боротьбі за 
свою національну єдність, 
за миролюбну, демократич
ну, незалежну Німеччину, за

№ 53 
загрози фашистського раб
ства.

Поздоровляю особовий 
склад Армії і Флоту з Днем 
Перемоги.

На ознаменування Дня Пе
ремоги наказую:

Сьогодні, 9 травня, салю
тувати в столиці нашої Бать
ківщини— Москві, в столицях 
союзних республік, а також 
у містах - героях: Ленінграді, 
Сталінграді, Севастополі і 
Одесі — тридцятьма арти
лерійськими залпами. 

Міністр оборони Союзу РСР
Маршал Радянського Союзу М. О. БУЛГАНІН.

і ї немеркнучої
В центрі залу — величезний 

скульптурний портрет Генералі
симуса. Й. В. Сталіна..

На стендах — посічені оскол
ками і кулями прапори, снайпер
ські гвинтівки, макети танків, 
літаків, кораблів, екіпажі яких 
вкрили себе немеркнучою сла
вою. Серед експонатів — цро- 
стрілений кулею «Короткий курс 
історії ВКП(б)», партійні квитки, 
залиті кров’ю героїв - комуніс-

розв’язання німецької про
блеми. Зовсім недавно уряд 
СРСР знову з повного ясніс
тю вказав, що всі спільні 
міжнародні проблеми можуть 
бути розв'язані мирним шля
хом. Таким чином він зробив 
істотний вклад у справу лік
відації міжнародного напру
ження. в справу миру.

Я запевняю Вас, вельми
шановний товаришу Мален
ков, що трудящі Німецької 
Демократичної Республіки, 
зв’язані узами тісної дружби 
з Радянським Союзом — 
великим прапороносцем миру 
— і з країнами народної де
мократії, будуть продовжу
вати вносити свій вклад у 
справу збереження миру і з 
усією рішучістю вести бо
ротьбу за єдність своєї віт
чизни.

якнайшвидше укладення мир
ного договору, який відпові
дав би корінним інтересам 
німецького народу і всіх ми
ролюбних народів.

Г. МАЛЕНКОВ.

м. Москва
Хай живе наша соціаліс

тична Батьківщина!
Хай живе героїчний радян

ський народ і його славна 
Армія і Військово - Морсь
кий Флот!

Хай живе Радянський 
Уряд!

Хай живе велика Комуніс
тична партія Радянського 
Союзу!

Вічна слава героям, що 
полягли в боях за свободу і 
■незалежність нашої Бать
ківщини!

слави
тів, які захищали честь, свободу 
і незалежність Батьківщини.

Радянська Армія - перемож
ниця користується палкою лю
бов’ю у народів усього світу. 
Окремий зал музею займають по
дарунки Радянській Армії від 
визволених нею народів.

На одному барельєфі зображені 
ЇЇ. Б. Сталін і Мао Цзе-дун. Це— 
дар китайського народу Радянсь
кій Армії.

(ТАРС).
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Партійне життя

Збагачувати досвід пропагандистської роботи
Спростування ТАРС

Глибоке вивчення марксистсь
ко-ленінської теорії стало жит
тєвою необхідністю радянських 
людей. Великі завдання в справі 
ідейного озброєння наших кадрів 
поставив XIX з'їзд Комуністич
ної партії.

В зв’язку з цим значно підви
щилась і вимогливість до пропа
гандистів. Я працюю пропаган
дистом більше 20 років. За цей 
час ввірував різними формами 
партійної освіти і маю достатній 
досвід. Цей досвід постійно під
кріплюю самостійним вивченням 
творів класиків марксизму - 
леиі'ийзму, повсякденною читкою 
періодичної преси.

Через книгокультторг я випи
сую видання творів Леніна і 
Сталіна, «Волику Радянську ен
циклопедію» та інші. Маю особис
ту бібліотеку з художньої та по
літичної літератури.

В цьому році керую гуртком 
по вивченню історії партії друго
го. року навчання. В ньому нав
чається 25 комуністів та без
партійних інженерно - технічних 
працівників брикетної фабрики. 
Готуючись до занять, я багато 
читаю, збираю місцеві факти і 
матеріали з життя виробництва. 
На заняттях спершу подаю ко
роткий зміст матеріалу, вказую 
необхідну літературу. На кожну 
тему, як правило, даю загальні 
огляди всього матеріалу. Потім 
перевіряю конспекти, уточняю, 
що читали слухачі, після цього 

поминаю бесіду, до якої залучаю 
всіх присутніх.

Добре готуються до занять і 
беруть активну участь в бесідах 
інженери комуністи тт. Ломакін 
і Покровськпй, комуніст т. Чор
ний, майстер т. Головко, електро
зварювальний т. Лисенко. Вони 
старанно вчаться в гуртку, а на 
виробництві подають приклад 
стахаповської праці.

Великий інтерес виявляють 
слухачі гуртка до вивчення рі
шень XIX з’їзду КІІРС і геніаль
ної праці товариша Сталіна 
«Економічні проблеми соціалізму 
в СРСР». Вивчаючи Статут Ко- 
муністичїіої партії Радянського 
Союзу, 3 квітня на занятті були 
задані витання про класове 
суспільство в СРСР, про* рівницю 
між робітниками радгоспів і чле
нами сільгоспартілей і т. д.

При вивченні праці товариша 
Сталіна «Економічні проблеми 
соціалізму в СРСР» з метою глиб
шого* засвоєння цього геніально
го твору для слухачів лектором 
міськкому партії т. брьоміним 
були прочитані лекції «Про три 
основні попередні умови перехо
ду від соціалізму до кому
нізму» і «Праця товариша 
Сталіна «Економічні проблеми со
ціалізму в СРСР» — великий 
вклад в скарбницю марксизму- 
ленінізму».

Па заняттях слухачі дають 
нерідко питання не тільки по 
змісту матеріалу, а також і з

З профактивом не працюють
В переважній більшості профе

сійних груп немає громадських 
інспекторів і контролерів, культ- 
організаторів. Це стосується, на
самперед, міських лікарень № 1 
та № 2, дитячих ясел № 2, № З 
і № 4.

Про занедбаність профспілко
вої роботи свідчить і той факт, 
що з постановою VII пленуму 
ВЦРПС ознайомлені лише члени 
міськкому.

Міськком об’єднує 8 місцевих 
комітетів, 11 профорганізаторів, 
19 профспілкових груп. Але то-в. 
Спичка і члени міськкому не зна
ють, що в них робиться, бо облік 
роботи відсутній. В профспілко
вих організаціях велика заборго
ваність по членських внесках.

Про відсутність критики і са
мокритики в профорганізаціях ме
дичних працівників видно хоча б 
з того, як обговорювався звіт 
місцевкому міського відділу охо
рони здоров'я за звітний період. 
Через' погану підготовку цього 
питання в обговоренні його взяло 
участь лише два члени проф
спілки. 

міжнародних подій тощо. В та
ких випадках, якщо не зможу 
дати зразу вичерпну відповідь, 
глибоко вивчаю це питання, 
консультуюсь в партійній біб
ліотеці і на наступному занятті 
даю відповіді.

Багато уваги приділяю також 
організації бесід по вивченому 
матеріалу. До них готуюсь зазда
легідь, продумую питання, щоб 
поставити їх чітко і зрозуміло 
для слухачів, бо від цього зале
жить змістовність їх відповідей.

З слухачами я працюю не ли
ше на заняттях. З індивідуаль
них бесід дізнаюсь, як вони пра
цюють самостійно над книі’ою: 

' раджу, яку літературу додатково 
прочитати, щоб глибше зрозуміти 
вивчаємиіі матеріал.

Пропагандист повинен всесто- 
ронньо вивчати своїх слухачів. 
Тому я цікавлюсь і їх виробни
чими успіхами, громадською ро
бото ю, чи відвідують вони теа/гр 
і кіно.

Пропагандистська робота — 
відповідальне і почесне доручен
ня партійної організації. До ньо
го треба ставитись з усією сер
йозністю, бо ЦС 5 ОДНОЮ З голов- 

' них ділянок ідеологічного вихо
вання активних, свідомих будів
ників комуністичного суспіль
ства.

Ю. Строганов, 
пропагандист гуртка нартор- 
гаїпізації Байдакіївської бри
кетної фабрики.

В Смоленську створена обласна 
трьохрічна партійна школа. При 
школі е добре обладнані кабінети 
основ марксизму-лепінізму, агро
технічний, зоотехнічний і механі
зації сільського господарства, 
аудиторії для занять і два лекцій
них зали.

На знімку: слухачі школи Герой 
Радянського Союзу Ф. І. Іванов 
('зліва) і Герой Радянського Сою
зу М. А. Єгоров, іцо підняли пра
пор Перемоги над рейхстагом в 
Берліні, одержують консультацію 
по матеріалах XIX з'їзду партії у 
викладача Д. В. Логачової.

4*ото І. Рабиновича.
Прескліше ТАРС.

А говорити було про що. Адже 
в роботі місцевкому є багато не
доліків. Він не спирається на 
актив, не вживає заходів до по
ліпшення робота медичних пра
цівників, діяльності апарату 
міського відділу охорони здоров’я, 
викорінення канцелярсько - бю
рократичних методів роботи, своє-
часното реагування па скарги 
трудящих.

Важливим засобом підвищення 
активності членів профспілки 
з’являються виробничі наради,
однак ця справа залишається по
за увагою профгруп, комісій і 
місцевих комітетів.

Міському комітету профспілки 
і його голові т. Сличці треба 
рішучо перебудувати роботу, 
приділяти більше уваги вихован
ню профспілкового активу, його
навчанню, практично допомагати 
членам профспілки оволодівати 
марксистсько - ленінською те
орією.

А. Яковенно, 
інструктор Мії КП України.

7 травня газета «Нью-Йорк ге- 
ральд трібюн», посилаючись на 
гомінданівського агента в СІП А 
Веллінгтона Ку, опублікувала по
відомлення про те, що нібито в 
листопаді минулого року між Ки
тайською Народною Республікою, 
СРСР і В’єтнамською Демокра
тичною Республікою була підпи
сана угода, за якого Китайська 
Народна Республіка зобов’язала

Догляд за посівами кукурудзи
Цієї весни колгоспи району 

значно краще, на більш високо
му рівні агротехніки завершили 
сівбу кукурудзи. Та для одержан
ня високого врожаю цього недо- 
еить. Необхідно зразково провести 
і другий найважливіший період 
боротьби за врожай — обробіток 
посівів.

Догляд за кукурудзою слід по
чинати вслід за посівом. Якщо 
після сівби вологість верхнього 
шару грунту була недостатня, 
корисно поле закоткувати, а по
тім обов’язковії) заборонувати. З 
мстою боротьби з бур’янами та 
для розпушування грунту на 
4—5 день після сівби слід зно
ву заборонувати посіви впоперек 
рядків. Боронування повторюєть
ся і тоді, коли з’являться сходи 
і на рослинах появиться третій 
листок. В цей час найкраще цю 
роботу виконувати у другій поло
вині дня.

Передовики сільського госпо
дарства, які щорічно вирощують 
високі врожаї кукурудзи, уже при 
появі 4—5 листочка роїзиочина- 
ють культивацію міжрядь. Щоб 
сходи не загортались землею, на 
культиваторах встановлюють од
нобічні лапи - бритви і захисні 
щитки. Одночасно хпершою куль
тивацією або трохи раніше роз
починають проривку рослин і 
провадять ручне підпушування в 
рядках і навколо гнізд.
. Під час проривки залишають 
па кожному гектарі визначене 
число рослин, в залежності від , 
умов. В посухостійких районах > 
для пізньодОстигаючих сортів— 
менше, а у вологих районах і для • 
швидко спілих сортів — більше.* 1 
На квадратно - гніздових посі
вах передовики залишають по 
дві рослини в гнізді, а в добре 
зволожених районах — по три 
рослини.Міський комітет профспілки 

медичних працівників об’єднує 
кілька сот чоловік, які працю
ють в лікувальних установах 
Олександрії та робітничих селищ.

Але міськком профспілки і його 
голова т. Спичка слабо керують 
профспілковими організаціями, 
не займаються навчанням проф
спілкового активу. Тому в бага
тьох організаціях робота занед
бана. Протягом двох років прове
дено лише один семінар голів 
місцевих комітетів, а профоргані
заторів і профгрупоргів за цей 
час зовсім не окликали.

На своїх засіданнях комітет 
приймає багато рішень, та низо
вим організаціям вони невідомі, 
виконання їх не перевіряється
і тому лишаються пустими па
пірцями.

Міськком не знає дійсного ста
ну справ в низових профорганіза
ціях і саме цим пояснюється те, 
що в поліклінічному об’єднанні 
Хі 4, де вибула більшість членів 
місцевкому, ще й досі не прове
дені довибори.

По дві
Борючись за виконання взятих 

соціалістичних зобов’язань по 
вирощенню високих урожаїв всіх 
сільськогосподарських культур, 
колгоспники артілі імені Молото
ва в стислі строки і на високому 
агротехнічному рівні провели 
весняну сівбу. Зараз вони прис
тупили до шаровки цукрових бу
ряків.

З перших днів проведення цієї 
роботи високих показників доби
ваються ланки Марії Дроба-хи та 
Насті Бузинник. За день вони 
виконують но дві норми. В два з

Збережемо буряки від пошкоджень
У всіх трьох рільничих бригадах 

бавдурівської артілі імені Сталіна 
з’явились сходи цукрових буря
ків. Нсгаючи жодної хвилини, 
бурякіїноди розпочали піаровку. 
Першою приступила до обробітку 
посівів лапка Тоні Довгалюк.

Кілька днів тому довгоносик 
серйозно загрожував посівам бу
ряків. На боротьбу з шкідником 

ся, в разі необхідності, послати в 
інд.'і - Китай 300-тиеячиу армію, 
а СРСР — поставити бойове спо
рядження для п'яти дивізій 
В'єтнамської Республіки.

ТАРС уповноважений заяви
ти, що це повідомлення є цілко
витою вигадкою і має мету ввес
ти в оману міжнародні громадсь
кі кола.

В умовах нашого району на 
кожному гектарі слід залишати 
по 35—40 тисяч найкраще, роз
винених рослин. Коли в гнізді 
невистачає потрібної кількості ' 
рослин, необхідно зробити підсад
ку зріджених місць рослинами з 
ІНШИХ ГНІЗД. Поідібно роблять і 
при рядовому посіві, якщо ВИЯВ
ЛЯТЬСЯ пропуски в рядках.

Пі в якому разі не можна до
пускати запізнення з проривкою, 
першим обробітіаїм міжрядь та | 
прополкою в рядках і навколо 
гнізд, бо Ці' веде до значного зни
ження врожаю.

Потягом літа, як правило, 
слід провадити не менше ' трьох 
підпушувань шцпядь, супровод
жуючи їх нроЖкою і підпушу
ванням в рядках і навколо* гнізд. 
Проміжок між кожним обробітком
— 15—25 днів в залежності 
від умов — наявності бур’янів 
та уіцйьнйИня грунту. Перше 
підпушування роблять на глиби
ну 8—10 сантиметрів. Другий 
обробіток провадиться на глиби
ну 7—8 сантиметрів, а посліду- 
ючі — на 5—7 сантиметрів.

Щоб запобігти пошкодженню 
рослин при обробітку, треба біля 
рядків залишати захисну зону. 
При першому обробітку віддаль 
від лапки культиватора до рядка 
повинна бути не менше 10-—12 
сантиметрів., а при послідуючих
— на 12—13 сантиметрів. В за
лежності від розвитку коріння1 
захисну зону інколи збільшують.

Дотримуючись цих доступних 
кожному колгоспові агротехніч
них заходів, хлібороби зможуть 
виростити високий урожай ку
курудзи і домогтись успішного 
виконання взятих на себе соціа
лістичних зобов’язань.

К. Верюгіна, 
агроном райсільгоспвідділу.

норми
половиною раза перевиконують 
денні завдання колгоспниці Ганна 
Ковдра, Домаха Гаплик та інші.

Одночасно з шаровкою прова
диться наполеглива боротьба з 
шкідниками цукрових буряків— 
довгоносиком та блохою. На цій 
роботі сумлінною працею відзна
чається Іван Колісник, який пра
цює па кінному обприскувачі.

Колгоспники прагнуть зберегти 
всі посіви і виростити на кож
ному гектарі не менше 250 
центнерів буряків.

І. Ророха.

були залучені всі сили і заходи. 
Особливо добрі результати дали 
обпилювання посівів з літака.

Колгоспники артілі, продовжу
ючи боротьбу з шкідниками бу
ряків, розгортають соціалістичні 
змагання за стислі строки і ви
соку ЯКІСТЬ обробітку посівів.

Г. Давніченко,
колгоспник.
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Закріпимо трудові успіхи, досягнуті 
в передтравневому змаганні

Клуб і сільська 
інтелігенція

Множать 
виробничі успіхи

Велике свято трудящих 1 
Травня колектив 11 дистанції 
служби КОЛІЇ зустрів ДОСТОЙНИМИ 
виробничими подарунками. Зо
бов’язання виконані достроково 
з усіх техніко - економічних по
казників. Головний вимірювач 
роботи — бальна оцінка, якісно
го утримання колії — перевище
но на 32 проценти.

Першість у передтравневому 
соціалістичному змаганні зайня
ли колійники шостого околотку, 
очолювані шляховим майстром 
т. Ляхом і бригадиром т. Поло
виною.

За відмінне утримання колії 
чимало стаханіовціїв нагороджено 
почесними грамотами.

Нині колектив транспортників 
закріплює здобуті успіхи, по
множує трудові перемоги.

Д. Авраменко, 
працівник 11 дистанції.

Не знижують темпів
Взявши па себе підвищені 

перодтравневі соціалістичні зо
бов’язання, колектив Олексан
дрійської гудзикової фабрики ус
пішно їх здійснив. Ще 25 квітня 
ми виконали чотирьохміеячниіі 
план, собівартість продукції зни
жена на 9 процентів.

Трудівники нашого' підпри
ємства з перших днів травня не 
знижують взятих темнів. Всі 
бригади перевиконують план. 
Серед них все ширше розгортає
ться змагання за дострокову ре
алізацію річної виробничої про
грами.

І. Саминський, 
директор гудзикової фабрики.

Перевиконавши соціалістичні 
зобов’язання, взяті на честь 1 
Травня, колектив млина № 2 
закріплює здобуті успіхи. Змін
ні завдання щодня перевико
нуються.

Трудящі млина вирішили річ

Чітка робота гірників
Десятки ешелонів вугілля по

над чотирьохміеячний план від
вантажили гірники (’еменінськои 
го вуглерозрізу до 1 Травня. За
раз трудящі добиваються нових 
виробничих перемог.

Кожний день вугільна дільни
ця, якою керує т. Борисов, знач
но перевиконує завдання. Тут по- 
стахановському працюють маши
ністи екскаваторів гг. Міщенко, 
Донець і Демиденіи. Вони щозмі
ни вантажать на 300—400 тонн 
палива більше, ніж передбачено 
нормою.

Підвищує темпи колектив 
БСК'РИШНОЇ дільниці. Гірники на
полегливо борються за створення 
потрібних запасі® вугілля.

Не відстав і відвальна дільни
ця. Днями відвальники під керів
ництвом свого начальника т. Бон- 
дурка добились значних успіхів. 
Лише одна зміна при плані 2.500 

Підвищені зобов'язання
ний план виконати до 1 вересня, 
знизити собівартість однієї тонни 
умовного помолу на 10 процентів, 
дати до кіпця року 150 тисяч 
карбованців надпланових нагро
маджень.

Ми поставили перед собою зав

В автотранспортній 
конторі тресту „Укрвуг- 
лемонтаж" стахапов- 
ською працею відзна
чається шофер Микола 
Петренко. Завдяки дбай
ливому ставленню до 
машини він добивається 
високих показників у 
використанні автомобіля.

В дні передтравневої 
вахти г. Петренко систе
матично виконував нор
му на 140-150 процентів. 
Нині передовик змаган
ня домагається нових 
успіхів в боротьбі за 
дострокове здійснення 
річного плану.

На знімку: М. Петренко. 
Фото Г. Танського.

прийняла 3.440 кубометрів по
роди.

Ряд машиністів електровозів, 
як, наприклад, Іван Бойко, Воло
димир Криворучко, Яків Стоко- 
зеико почали водити важковагові 
состави. Цим стахановці набага
то підвищили продуктивність 
праці.

Чітку роботу колективу роз
різу забезпечують працівники 
дренажної дільниці, якою керує 
т. Десно®. Тут прохідники бригад 
тт. Спицина ,і Макаренка при 
нормі 1,35 дають кожна по 2— 
2,5 погонних метра за зміну.

Гірники вуглерозрізу вишу
кують додаткові резерви вироб
ництва, ставлять їх на службу 
нової сталінської п’ятирічки.

І. Медведчук,
нормувальник (’еменівського 

вуглерозрізу.

дання налагодити випуск крупи. 
Для цього у нас зараз розгорну
ті роботи по організації круно- 
цеху. До нового врожаю він буде 
зданий в експлуатацію.

С. Демочко, 
працівник млина № 2.

Багато років в се.ті Вороши
ловці працює клуб. Торік в цент
рі села збудовано нове, просторе 
приміщення клубу з електричним 
освітленням. Добре обладнано тут 
і читальний зал, встановлено 
гучномовці'.

Працівники клубу разом з ак
тивом набули вже деякий досвід 
клубної роботи.

Робота клубу детально' планує
ться, плани обговорюються на 
засіданні ради клубу, до складу 
якої входить 9 чоловік.

Людно- буває вечорами в клубі. 
Молодь збирається сюди, щоб 
прослухати лекцію чи доповідь, 
подивитись цікавий концерт, по
танцювати, почитати свіжий но
мер газети, пограти в шахи або 
в шашки, проглянути повий кі- 

і нофільм. Збираються тут не ли
ше молодь, а п літні колгоспники.

Багато- юнаків і дівчат люб
лять й самі поспівати, пограти. 
Вони охоче беруть участь в дра
матичному, .хоровому та танцю
вальному гуртках. І-нші виявили 
бажання брати участь в гуртку 
літерату рноіго читанії я.

Гуртвці готують і влашто
вують вистави, концерти. їх 
виступи користуються успіхом 
серед трудящих села.

, 3 початку весняно - польових
робіт робота клубу перенесена в 
поле, в рільничі та тракторні 
бригади.

Учасниками художньої само
діяльності в польових станах 
вже дано декілька концертів, в 
їх програмі — пісні радянських 
композиторів, російські і україн
ські народні пісні, танці та літе
ратурне читання. Гуртківці про
водять також бесіди серед кол
госпників.

Вечорами в клубі членами сіль
ського лекторію читаються допо
віді і лекції. В квітні, наприк
лад, прочитані доповни про п’я
тий п’ятирічний план, сталінсь
ку дружбу народів та про життя 
й діяльність І. В. Мічуріна.

Невпізнано виросла Вороши- 

ловка за післявоєнні роки. Вона 
електрифікована і радіофікована. 
В селі працюють середня школа, 
сільська бібліотека, дільнична 
лікарня, створено рибопитом-ник. 
Зросли культурні запити трудів
ників села, а це вимагає поси
лення ідеологічної й культурно- 
освітньої роботи.

Проте в роботі клубу і в ро
боті сільського лекторію мають 
місце істотні недоліки.

Тепер у Ворошиловці налічує
ться понад 50 вчителів, медич
них працівників та спеціалістів 
сільського господарства, але до 
роботи сільського лекторію й агі
таційної роботи залучено менше 
половини їх. .

В 1953 році но виступали з 
лекціями члени сільського лек
торію вчителька т. Кузнецова та 
директор рибопито'Мника т. Іва- 
нойкоі. По беруть участі в лекцій
ній пропаганді й інші спеціаліс
ти сільського господарства. Деякі 
вчителі та агрозшіветпрацівники 
не виступають з політичними 
бесідами перед колгоспниками в 
полі.

Сільські лекторії покликані 
глибоко роз'жщюваїти рішення 
історичного XIX з’їзду партії та 
завдання п'ятого п’ятирічного 
плану серед трудівників села. 
Проте у Ворошиловці цю справу 
поставлено незадовільно. Керів
ник лекторію т. Погрібний слабо 
перебудовує роботу. І тому тут 
прочитано лише одну доповідь 
про рішення XIX з'їзду партії.

Інтелігенція села недостатньо, 
бере участь і в роботі клубу. І, 
як наслідок — драматичний і хо
ровий гуртки клубу працюють 
слабо. Вони малочиссльні, їх пла
ни розраховані переважно на ін
дивідуальних виконавців.

Районний відділ культосвітньої 
роботи та територіальна партор- 
ганізація повинні, допомогти ви
правити недоліки в роботі клубу 
і підвищити політичну актив
ність сільської інтелігенції.

Г. Макаренко.

Бесіди про п’яту сталінську п’ятирічку

ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ— 
НАЙГОЛОВНІШЕ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ КОМУНІЗМУ

В боротьбі за успішне вико
нання п’ятої сталінської п’яти
річки вирішальну роль відіграє 
виконання завдань по підвищен
ню продуктивності праці.

«Продуктивність праці, —вка
зував В. 1. Ленін, — це, кінець 
кінцем, найважливіше, найголов
ніше для перемоги нового сус
пільного ладу» (Тв., т. 29, стер. 
379).

В п’ятому п’ятирічному плані 
підвищенню продуктивності праці 
надається величезного значення. 
Досить сказати, що близько трьох 
четвертих всього приросту про
мислової продукції в п’ятій п’я
тирічці буде одержано за рахунок 
зростання продуктивності праці. 
Продуктивність праці в промис
ловості буде підвищена приблиз
но на 50 процентів, в будівниц
тві — на 55 процентів, в сільсь
кому господарстві—па 40 про
центів.

Зростання продуктивності пра

ці в умовах соціалізму йде не за
рахував «потогінної системи», 
як це робиться в капіталістичних 
країнах, а за рахунок невпинного 
підвищення технічного оснащен
ня праці, за рахунок поліпшення 
матеріального становища і під
вищення культурно - технічного 
рівня трудящих.

Радянський уряд безустанно 
піклується про те, щоб всі галузі 
промисловості і сільського госпо
дарства оснащувалися новими 
машинами іі механізмами, щоб 
впроваджувалися більш досконалі 
технологічні процеси, поліпшува
лася організація праці. В п’ятій 
п’ятирічці буде завершена в ос
новному механізація важких і 
трудомістких робіт у промисло
вості, польових робіт у колгоспах, 
широко розгорнеться механізація 
трудомістких робіт у тваринниц
тві, овочівництві, садівництві, 
робіт по транспортуванню, ван
таженню і розвантаженню сіль

ськогосподарської продукції, по 
меліорації і освоєнню нових зе
мель.

Продуктивність машинно. - 
тракторного парку МТС уже дав
но перевищила в кілька раз рі
вень продуктивності машин у 
сільському господарстві СІНА, і 
інших капіталістичних країн.' 
Вона підвищуватиметься і далі за 
рахунок кращого використання 
машин. Так, наприклад, денний 
виробіток на тракторі має збіль
шитись за п’ятиріччя приблизно 
на 50 процентів.

Для дальшого піднесення про
дуктивних сил сільського госпо
дарства після війни було прове
дено укрупнення дрібних колгос
пів, бо великі колгоспи можуть 
більш успішно розширяти і вдос
коналювати громадсько господар
ство.

Повсякденне піклування Ра
дянської держави про зростання 
продуктивності праці проявляєть

ся і в організації масової підго
товки кваліфікованих кадрів. 
Тільки культурний і технічно 
грамотний робітник може управ
ляти першокласною технікою, 
повністю використати її. Тільки 
люди, які оволоділи основами 
мічурінської науки, можуть ста
ти майстрами високих урожаїв., 
високої продуктивності тварин
ництва.

Радянські люди на власному 
досвіді бачать, як новаторські 
прийоми організації виробниц
тва, впровадження нової техніки, 
всякого роду вдосконалення і ви
находи обов'язково супроводжую
ться полегшенням праці, приво
дять до поліпшення матеріального 
добробуту трудящих.

Проте в боротьбі за підвищен
ня продуктивності праці викорис
товуються далеко не Всі можли
вості. Є багато випадків недбало
го, безгосподарного ставлення до 
устаткування, не завжди повніс
тю завантажені машини і меха
нізми.

Велику роль в підвищенні про
дуктивності чпраці відіграй тех
нічне нормування. Тимчасом на 
багатьох підприємствах все ще 
діють занижені норми, яка не 

відповідають високому рівню тех
ніки виробництва і не відбива
ють досвіду- передових ратни
ків. .

В сільському господарстві не 
використовуються всі засоби ме
ханізації, недосить широко впро
ваджуються передовий досвід но
ваторів і найновіші досягнення 
науки. Є серйозні хиби в органі
зації праці. Нерідко виробничі 
бригади колгоспів не мають ста
лого складу; за бригадами не 
закріплюються засоби виробниц
тва, а це призводить до зпеосіб- 
ки. Через нерозпорядливість втра
чається багато часу.

Завдання партійних, господар
ських і профспілкових організа
цій, говорив то». і. М. Маленков 
на XIX з’їзді партії, полягає в 
тому, щоб швидше усувати при
чини, які заважають зростанню 
продуктивності праці, забезпечу
вати в усіх галузях народного 
господарства, на кожному під
приємстві, на кожній виробничій 
ділянці виконання і перевико
нання завдань щодо зростання 
продуктивності праці.

А. Чекрижов.



4 СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР Неділя, 10 травня 1953 р.

Культурно обслужувати 
споживача
(огляд листів)

Вищим законом Комуністич
ної партії і Радянського уряду є 
повсякденне піклування пір о мак
симальне задоволення псе врос
таючих потреб народу.

П’ятирічний план, прийнятий 
XIX з’їздом Комуністичної партії, 
передбачає нове піднесення на
родного господарства, збільшення 
випуску товарів широкого вжит
ку та розширення радянської 
торгівлі. Роздрібний товарооборот 
державної і кооперативної тор
гівлі на кінець п’ятирічки зрос
те приблизно на 70 процентів. ч

Шосте за післявоєнні роки 
зниження цін на продовольчі і 
промислові товари масового спо
живання сприяє дальшому збіль
шенню д ходів трудящих, підви
щенню їх купівельної спромож
ності, забезпечує піднесення ра
дянської торгівлі.

Зразково обслужити покупців, 
всебічно задовольняти їх попит 
— таке завдання працівників 
радянської торгівлі.

Деяких успіхів в обслужуван
ні населення домоглися, торго
вельні організації міста. 'Гак, від
діл робітничого постачання Ди- 
митрівського тресту збільшує 
план товарообороту в порівнянні 
з минулим роком на 3.950 тисяч 
карбованців.

Для пайелопня міста і робіт
ничих селищ в цьому році буде 
продано, набагато більше, ніж то
рік, рибних виробів, м ясолро- 
дуктів, жирів, круп і макарон
них виробів. Збільшиться про
даж шерстяних І шовкових тка
нин, взуття та інших товарів 
широкого вжитку. На 10 тонн 
цукру, 15 тонн крупів, на 
240.000 карбованців тканин 
більше, ніж в минулому році, 
продадуть в цьому році і мага
зини зміпггоргу.

Торговельні працівники міста й 
району покращили обслужування 
споживача.

Ллє в галузі торгівлі ще мають 
місце серйозні недоліки.—В ма
газинах нашого міста, — пише 
громадянин Таболов, — дуже рід
ко бувають патефонні пластинки 
з піснями радянських компози
торів, а патефонні голки, якими 
торгує магазин змішторіу № 20, 
як правило, вкриті іржею. Для 
використання такі голки непри
датні, бо вони тільки пластинки 
псують.

— До міської аптеки і мага
зину санітарії та гігієни прихо-

Постави Ніжинського
Ніжинський музично - драма

тичний театр імені М. М. Коцю
бинського почав гастролі в Олек
сандрії поставою п’єси українсь
кого драматурга Старицького 
«Талан».

Творчому колективу театру 
вдалося яскраво показати долю 
артистки в умовах буржуазного 
ладу, який гальмував розвиток 
українського театрального мис
тецтва, ріст здібних таланови
тих артистів.

Заслужена артистка УРСР тов. 
Лучицька вміло розкрила образ 
артиски Лучицької, талановитої 
представниці українського мис
тецтва, яка в душевній боротьбі 
між почуттям палкої любові до 
користолюбного поміщика Квітки

БК—00656. Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60. За.м. № 650. Т. 5.000.

і району 
несумлінне 

обов’язків

дать трудящі, щоб купити соску 
для новонародженого. Але протя
гом вже кількох місяців ви по
чуєте одну і ту відповідь «Не
має». Мабуть тут працівники вва
жають це дрібницею, тому і не 
дбають про різноманітність 
асортименту товару. — Так пи
ше в своєму листі житель Олек
сандрії т. Кірячук.

В листах, що надходять до ре
дакції, трудящі міста 
розповідають про 
ставлення до своїх 
працівників прилавку і грубе по
водження їх з покупцями.

— 25 квітня цього року біля 
прилавку хлібобулочних виробів 
магазину № 12 зміішторгу, — 
пише в листі т. Сіільчапко, — зі
бралось багато, людей. На поли
цях у відділі повно хліба і було
чок. Але проходить півгодини, 
година, а продавця немає. Обуре
ні поведінкою продавця, покупці 
почали вимагати книгу скарг, 
але завідуючий магазином Проко- 
пеінко відмовився дати її.

Особливо багато, надходить лие-х 
тів від трудящих, в яких вони 
пишуть про порушення правил 
радянської торгівлі працівника4 
ми прилавку.

Редактор Г. П. ЛОЗОВИЙ.

Група колгоспників Морозівсь- 
кої сільради повідомляє: — До 
крамниці нашого села недавно 
завезли штапельне полотно. Про
давець Параска Стадник швидко 
розподілила мануфактуру серед 
своїх знайомих.

Про нспорядки 
змішторгу № 24 (завідуючий 
т. Дмитрієв) сигналізує громадя
нин Хом’яков. Він пише, що 7 
травня в цьому магазині майже 
весь габардін було продано при 

в машині

закритих дверях.
Про безсистемну роботу та ан

тисанітарний стан магазинів і 
грубе поводження продавців 
Кравченко і ІІочепайлової до спо
живачів скаржаться в листах ро
бітники кінного- заводу та рад
госпу «Комінтерн».

Недоліки в роботі торговельних 
організацій, на які вказують в 
листах трудящі, є результат то
го, що партійні і профспілкові ор
ганізації та керівники зміштор- 
гу, відділу робітничого, поста
чання і сільських споживчих то
вариств слабо проводять виховну 
роботу серед працівників торгів
лі, не прищеплюють їм навичок 
культурного обслужування по
купців.

театру в Олександрії 
й долею театру, знаходить пра
вильний висновок, що місце її 
тільки там — в театрі, серед 
друзів, серед народу.

Вдалася роль поміщика Квітки 
заслуженому артисту УРСР тов. 
Лучицькому.

Майстерно виконана роль антре
пренера артистом Ігнаїтенком.

Творчому колективу театру 
слід більше попрацювати лад 
костюмами і декорацією до вис
тав, реалістично відображаючи 
розвиток українського театраль
ного мистецтва відповідав до іс
торичної епохи.

8 травня театр показав коме
дію Олександра Корнійчука «Ка
линовий гай», 9 'травня— п’єсу 
«Сто мільйонів».

-------------------------- ;

☆

В багатьох районах Китайської 
Народної Республіки ведуться ве
ликі іригаційні роботи. Недавно 
в середній частині провінції Цзян- 
су закінчено спорудження зрошу
вальної системи загальною від
станню 170 кілометрів.

На знімку: одна з розподільних 
установок нової зрошувальної 
системи.

Фото агентства Сіпьхуа.

☆

В країнах 
народної 

демократії
Поліпшення роботи 

споживчої кооперації 
в Румунії

В Румунських газетах опублі
кована постанова Ради Міністрів 
Румунської Народної Республіки 
і І(К Румунської робітничої пар
тії про поліпшення роботи спо
живчої кооперації. У постанові 
підкреслюється важлива роль, 
яку в умовах будівництва соціа
лізму відіграє споживча коопе
рація в постачанні міському на
селенню сільськогосподарських 
продуктів і сільському населенню 
промислоівих товарів.

Тільки в 1952 році трудове 
селянство одержало через широ
ку сітку кооперативних магази
нів промислових товарів на суму 
(> мільярдів лей, тобто в 10 раз 
більше, ніж у 1948 році. Спо
живчі кооперації об’єднують те
пер 6 мільйонів членів.

Розквіт міст Болгарії
Великий промисловий центр 

Болгарії — місто ІІлОвдив стало 
невпізнанним за роки народної 
влади. Тут виросли нові фабрики, 
заводи, училища, лікарні, житло
ві 'будинки для робітників.

На південній стороні міста бі
ля підніжжя Родопських гір бі
ліють корпуси авторемонтного 
заводу імені Василя Коларова. 
Біля нього виросла щойно збудо
вана велика взуттєва фабрика.

На півночі піднімаються труби 
численних консервних фабрик, 
новий будинок молочного комбі
нату.

Зростає число громадсько - 
культурних закладів міста. В 
центрі Блондина збудовані новий 
державний театр, картинна га
лерея, Народна бібліотека імені 
М. Горькото. За останні роки для 
трудящих міста збудовано 18 
житлових блоків із сотнями впо
рядкованих квартир.

Весняні польові роботи 
в КНДР

В усіх районах Корейської На
родно - Демократичної Республі
ки успішно йдуть весняні польо
ві роботи. Як повідомляє Цен
тральне телеграфне агентство К - 
реї (ЦТАК), селяни провінції 
Канвон першими в республіці за
кінчили до. ЗО квітня весняну 
сівбу, провівши її на десять днів 
раніше, ніж у минулому році.

Селяни ряду повітів провін
ції Південний Пхенан до 25 квіт
ня закінчили сівбу чумизи.

(ТАРС).

Міжнародний огляд
Болгарія достроково виконала 

п'ятирічний план
Напередодні 1 Травня газети 

повідомили про нове видатне до
сягнення болгарського народу — 
дострокове виконання п'ятирічно
го плану розвитку народного го - 
ледарства на 1949—1953 роки. 
План передбачав збільшення про
мислової продукції до кінця 1953 
року в 2,2 раза. Цей рівень був 
досягнутий уже через 3 роки і 
10 місяців. На кінець минулого 
року болгарська промисловість на 
20,1 процента випускала більше 
продукції, ніж було передбачено 
за планом для 1953 року, пере
вищивши довоєнний рівень в 4,3 
раза.

Особливо великими є успіхи 
важкої промисловості і, зокрема, 
машинобудування, створеного в 
роки п’ятирічки. Болгарія, яка 
ДО Другої світової війни ввозила 
навіть голки, тепер виробляє 
складні металообробні верстати, 
двигуни внутрішнього згорання, 
підйомні крани, електромотори, 
тролейбуси, шахтне устаткуван
ня і так далі. Так само бурхливо 
розвивалися хімічна, текстиль
на, паперова, харчова й інші га
лузі промисловості.

За роки п’ятирічки виросли 
ніві великі промислові підпри
ємства, такі, як хімічний комбінат 
імені Й. В. Сталіна, теплоелек
тростанція імені Вилко Червен- 
кова та інші. Всього за 4 роки 
пущено в хід або значно розши
рено понад 700 фабрик і заводів.

Сільське господарство Болгарії, 
яке стало на шлях кооперування 
і механізації, також достроково 
виконало завдання, поставлені 
п’ятирічним планом. Соціаліс
тичний сектор у сільському гос
подарстві має тепер 60,5 про
цента оброблюваної земельної 
площі і дає 62,7 процента загаль
ного виробництва пшениці, 75,4 
процента бавовни, 85,3 процен
та цукрових буряків і так далі. 
П’ятирічний план передбачав да
ти сільському господарству до 
кінця 1953 року 10 тисяч трак
торів. Але вже в 1952 році на 
полях Болгарії працювало понад 
12 тисяч тракторів і 1.363 ком
байни.

Роки п’ятирічки були роками 
дальшого підвищення матеріаль
ного добробуту болгарського на
роду, роками розквіту освіти і 
культури.

Підбиваючи переможні підсум
ки п'ятирічки, болгарські трудя
щі складають подяку Радянсько
му Союзові, який подав Болгарії 
всіляку допомогу. Радянська, до
помога, як підкреслюється в уря
довому повідомленні про резуль
тати виконання п’ятирічного 
плану, відіграла вирішальну роль 

в справі швидкого розвитку про
мисловості і сільського господар
ства.

Нова визначна перемога бі .- 
каїрського народу ще раз підтвер
дила перевагу соціалістичного 
способу виробництва, обраного 
країнами народної демократії.

До муніципальних виборів 
у Франції

26 квітня у Франції відбулися 
муніципальні вибори. В комунах 
(общинах) з населенням понад 
дев’ять тисяч чоловік вони прой
шли в один тур за системою піро- 
лорціоналішого представництва. 
В більш дрібних комунах, з чис
лом жителів менше дев’яти тисяч 
чоловік, вибори пройшли в два 
тури. Другий тур відбувся З 
травня. (В цих комунах застосо
вується так звана мажоритарні 
система голосування, при яків 
перемагає той кандидат або спи
сок кандидатів, іцо дістав більше 
половини голосів у першому турі 
або відносну більшість у другому 
турі).

Па нинішніх виборах реакція 
—'від правих соціалістів до де- 
голлівців — зосередила всі свої 
зусилля на тому, щоб завдати по
разки французькій компартії, як 
виразниці демократичних праг
нень народу Франції.

Але незважаючи на все це, за 
кандидатів компартії було пода
но більше голосів, ніж за канди
датів будь-якої іншої партії. За 
комуністів голосувало більше
чверті всіх виборців. В Парижі, 
наприклад, компартія дістала
27,46 процента голосів.

Перемога комуністів Франції
на виборах має велике міжнарод
не значеиня. Вона завдала гли
бокого суму всій міжнародній ре
акції, в тому числі і заокеансь
кій. Навіть крайньо реакційна 
буржуазна газета «Комба» зму
шена була визнати, що французь
кий робітничий клас виявляє 
компартії «повне довір'я».

Значення минулих виборів не 
обмежується розподілом МІСЦЬ М'Ж 
партіями в муніципалітетах. Ре
акційні партії намагалися до
вести на виборах, що зовнішнії 
і внутрішня політика правлячих 
кіл користується підтримкою 
народу. Ці розрахунки повністю 
провалилися. Вибори показали, 
що народ Франції відкинув полі
тику гонки озброєнь і участі в 
агресивному Атлантичному блоці, 
політику наступу на права і жит
тєвий рівень трудящих. Фран
цузький народ голосував за мир 
і національну незалежність.

С. Іванов.

Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління в справах поліграфічної промисловості, видавництв і книжкової торгівлі, м. Олександрія, вул. Шевченка, 7Ь
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Треба, щоб партійні організації вели 
постійну роботу з членами і кандидатами 
в члени партії по підвищенню їх ідейного 
рівня, навчали їх 1 марксизму - ленінізму, 
формували з них політично підготовлених, 
свідомих комуністів.

Г. ЛІ. Маленков.

Успішно завершити навчальний рік 
в сітці партійної освіти

По нашій Батьківщині
Комуністи і безпартійний ак

тив міста і району вивчають в 
сітці партійної освіти геніальну 
працю Й. В. Сталіна «Економіч
ні проблеми соціалізму в СРСР», 
рішення XIX з’їзду партії, черпа
ючи в них знання і натхнення 
для Нових перемог в ім’я кому
нізму.

Зараз, як ніколи, зросли ви
моги до всієї пропагандистської 
роботи. Основне в пропаганді — 
її ідейний зміст, бойовий насту
пальний дух, боротьба проти чу
жих марксизму - ленінізму -тео
рій і поглядів.

Навчальний рік в сітці пар
тійної освіти наближається до 
завершення: в районі вій за

% кінчується наприкінці травня, а
в місті — в червні.

В успішному завершенні нав
чального року основну -роль ВВД'І- 
грають пропагандисти. їх обо
в’язок — допомагати слухачам 
шкіл і гуртків, а також тим, які 
займаються політичною самоос
вітою у иасвоєнні нових теоре
тичних положень, висунутих і 
обгрунтованих Й. В. Сталіним в 
його геніальному творі, питань 
економічної теорії марксизму, рі
шень партійного' з’їзду. Зрозумі
ло, іцо успішно виконати, ці ве
ликі завдання зможуть ті про
пагандисти, які самі добре вив
чили ці питання, неустанно по
повнюють свої знання в галузі 
марксизму - ленінізму, оволоді
вають досвідом пропагандистської 
роботи.

Значна частина пропагандис
тів у районній і міській сітці 
партійної освіти успішно завер
шують навчальний рік, під ке
рівництвом партійних організа
цій вони забезпечили проведення 
занять на високому ідейному 
рівні, а зараз діяльно готуються 
до проведення підсумкових за
нять.

Добре працює теоретичний се
мінар по вивченню ЗОВНІШНЬОЇ 
політики при парторганізації 
міськздороввідділу. Тут підвищу
ють свій ідейно - політичний рі
вень 38 лікарів. Керівник семі
нару т. Жалдак ретельно готує
ться до кожного заняття, вико
ристовує допоміжну літературу, 
цікаво і дохідливо подає матері
ал. Всі слухачі семінару ведуть 
поширені конспекти.

Пропагандист т. Чорняк керує 
гуртком по вивченню історії пар
тії другого року навчання під
вищеного типу при. парторгані
зації будівельного управління 
Димитрівського тресту.

В цьому гуртку всі слухачі 
акуратно відвідують заняття, до
бре засвоюють вивчаємий мате
ріал.

При вивченні рішень XIX 
з’їзду партії та геніальної праці 
Й. В. Сталіна «Економічні про
блеми соціалізму в СРСР» тов. 
Чорняк вміло використовує фак
ти з місцевого виробничого жит
тя. Успішному проведенню за
нять в гуртку т. Черняку спри

яє те, що він підвищує свої знан
ня у вечірньому комуністичному 
університеті.

Завдяки непослабній увазі пар
тійних організацій на високому 
ідейному рівні проходять також 
заняття в гуртку по вивченню 
історії партії підвищеного типу 
при Новоіиилиііівській територі - 
альній парторганізації (пропа - 
гаадист т. Тютенко) та в політ- 
школі при Лікарівській територі
альній парторганізації (керівник 
т. Червиш).

Пропагандист т. Черниш, на
приклад, систематично працює 
над підвищенням своїх політич
них знань, сумлінно готується до 
кожного заняття, проводить їх 
цікаво при активній участі слу
хачі®.

Однак черев відсутність на
лежного контролю і конкретної 
допомоги в боку відділів пропа
ганди і агітації міськкому і рай
кому партії та первинних парт- 
організацій в частині гуртків і 
політпікіл заняття проводяться на 
низькому ідейному рівні при 
Зовсім незадовільному відвіду
ванні слухачами, допущено знач
не відставання від навчальної 
програми. Подекуди мають місце 
часті зриви занять, а окремі 
гуртки і політшколи по суті роз
пались.

Саме такий стан створився я 
гуртку і політпіквлі ігри нартор- 
ганівації промартілі «Пвбеда», 
де секретарем т. Дсйнекана, в 
гуртку по вивченню історії пар
тії при парторганізації колгоспу 
і.м. 12-річчя Жовтня (секретар 
т. Дементій, пропагандист т. Гар
куша) та деяких інших.

Керівники партійних організа
цій і пропагандисти в ході під
готовки до завершення навчаль
ного року повинні приділити 
особливу увагу підвищенню орга
нізаційного іі ідейного рівня за
нять в усіх ланках партійної 
освіти.

Для подання допомоги слуха
чам в підготовці до підсумкових 
занять необхідно організувати в 
бібліотеках партійних комітетів 
лекції, консультації та бесіди за 
творами класиків марксизму - 
ленінізму і по матеріалах XIX 
з'їзду партії.

Підсумкові заняття слід прово
дити шляхом розгорнутої бесіди в 
присутності всіх слухачів, не 
перетворюючи їх в екзамени.

Лекції, заняття в школах, 
гуртках і нз семінарах лише то
ді відповідають своєму призна
ченню, коли вони допомагають 
слухачам глибоко засвоїти суть 
теорії, виховують творче став
лення до неї, вміння застосову
вати па практиці.

Ретельна і всебічна підготовка, 
непослабна увага кожної партор- 
ганізації до підсумкових занять, 
усунення на ходу недоліків у по
літичному навчанні забезпечать 
успішне завершення навчального 
року в усіх ланках партійної 
освіти.

БЕТОНОВОЗНА 
ЕСТАКАДА «СТАЛІН 

ГРАДГІДРОБУДУ»
Металісти Дніпропетров

ського заводу імені Молото
ва успішно закінчили виго
товлення бетоноїво-зної еста
кади для будівництва Сталін- 
градської ГЕС. Складено по
над 5.200 тонн конструкцій 
цієї гігантської споруди. По 
естакаді транспортуватимуть
ся вагонетки з бетоном і ін
ші будівельні матеріали, а її 
конструкції будуть міцною 
стальною арматурою волзької 
греблі.

БАГАТІ УЛОВИ
У рибаків Криму — гаря

чий час. В лові беруть участь 
всі судна і механізми. В 
травні вже виловлено близь
ко 50 тисяч центнерів хам
си й оселедців. Риболовець
кі колгоспи імені XII роко
вин Жовтня та імені Войкова 
завершили виконання плану 
другого кварталу.

(РАТАУ).

ЛІС-ВЕЛИКІЙ БУДОВІ
Сплавщики Марійської 

АРСР розгорнули сплавні 
роботи. У. цьому році вели
ким будовам комунізму буде 
доставлено по Волзі близько 
мільйона кубометрів лісу. З

Почато роботи
Щоб спрямувати води Дніпра в 

турбіни Каховської гідроелектро
станції, будівники повинні пе
рекрити русло ріки греблею дов
жиною більше кілометра. Виздта 
греблі від основи до гребеня ста
новитиме ЗО метрів. Вона буде 
споруджена з піску способом гід
ромеханізації. Длч більшої стій- 
кості ширина греблі по дну до
сягне 500 метрів, тоді як по 
гребеню вона дорівнюватиме 
всього 20 метрам. В греблю має 
бути намито понад 4 мільйона 
кубометрів річкового піску.

Шостого травня на правому бе
резі Дніпра гідромеханізатори

Країна відзначила День Перемоги
9 травня трудящі нашої кра

їни відзначили восьмі роковини 
всесвітньоісторичяої перемоги Ра
дянського Союзу у Великій Віт
чизняній війні.

Багатолюдно було в Цен
тральному музеї Радянської Ар
мії. Тисяча москвичів знайоми
лися тут з експонатами, які роз
повідають про славні перемоги, 
здобуті радянським народом під 
геніальним керівництвом И. В. 
Сталіна в боротьбі за честь, сво
боду і незалежність своєї Бать
ківщини.

Урочисто відсвяткували День 
Перемоги ленінградці. Виборгсь-

Москва. Вступила в дію нова 
підземна магістраль московського 
метрополітену—Арбатський радіус 
з трьома новими станціями „Ар- 
батською", „Смоленською" і 
„Київською"'

На знімку: центральний зал но
вої станції „Арбатська".

Фото II. Грановського і
Л. Велікжаніна.

Прескліше ТАРС.

Дубовського рейду буксирний 
пароплав «Академік Віль- 
ямс» повів перший плот 
об’ємом в 25 тисяч кубомет
рів, призначений для будів
ництва Куйбишевюької ГЕС.

по спорудженню греблі 
приступили до укладення пуль
попроводу, по якому земснаряди 
подаватимуть розріджений пісок.

За первісним планом будівниц
тво руслової греблі намічалось 
закінчити в 1955 році, а напов
нення водоймища до проектної 
позначки — лише в паводок 
195(5 року. Каховські гідромеха
нізатори знайшли шляхи скоро
чення строку спорудження греблі 
і зобов’язались ввести її в дію до 
кінця 1954 року. Половина піс
ку, потрібного для греблі, буде 
намито вже в цьому році на ви
сокий правий берет Дніпра. В 
майбутньому році після весняного 

кий Будинок культури провів для 
молодих машинобудівників вечір 
на тему: «Образ радянського бій
ця в художній літературі».

Широко відзначили знаменну 
дату жителі столиці Радянської 
України. 9 травня в Будинку 
вчених відбулася зустріч трудя
щих з героями Великої ВІТЧИЗНЯ
НОЇ війни.

В усіх районах Сталінграда від
булися масові народні’ гуляння. 
У міському саду молодь зустрі
лася з учасниками Сталінградсь- 
кої битви.

Тисячі трудящих Ужгорода, По
ловця, Рахова, Сваляви, Мука-.

6.000 ПРИЗІВ НАЇЗНИКА 
СТАСЕНКА

Михайло Дмитрович Ста- 
сенко — найстаріший наїз
ник нашої країни. Понад 60 
років трудового життя при
святив він розвитку вітчиз
няного конярства. Стасенко' 
демонстрував рисаків Дуб- 
ровського кінного заводу на 
Полтавщині, в Лондоні, Ман
честері, першим приходив до 
фінішу на іподромах Чікаго, 
Парижа, Берліна, йому нале
жить ЗО всесоюзних рекор
дів, 2 європейські і 1 сві
товий. На бігових доріжках 
він наїздив 1 мільйон 350 
тисяч кілометрів і виграв 
6.000 призів. Незважаючи 
на його 84 роки, М. Д. Ста
сенко продовжує тренерську 
роботу на Дубровському за
воді.

(РАТАУ).

ЦВІТУТЬ лимони
У колгоспних лимонаріях 

Північного Таджикистану на 
деревцях цитрусових з’яви
лись бутони. Багато деревець 
вкрилися квітами. Сільгосп
артілі Ленінабадської облас
ті висадили п’ять тисяч ви
рощених на місці саджанців 
лимона і апельсина.

(РАТАУ).

Каховської ГЕС
наводку весь цей резерв піску 

■ гідромеханізатори з допомогою 
гідіромоніторіїв змиють В ріку, 
решта грунту буде домита в греб
лю земснарядами. Це новаторсь
ке рішення, запропоноване лау
реатом Сталінської премії тов. 
Владимирцевим, дозволяє будів
никам (заповнити водоймище в 
паводок 1955 року і в цьому ;к 
році дати промисловий струм.

Для намиву резерву піску гід
ромеханізаторам необхідно збуду
вати 6 кілометрів пульпопроводів 
з підйомом його на висоту 50 мет
рів. Монтажники зобов’язались 
виконати цю роботу вдвоє швид
ше встановленого строку.

чева, Берегове, Виноградова і 
Хуста побували біля пам’ятників 
воїнам - визволителям і поклали 
вінки на могили полеглих героїв 
при визволенні Закарпаття від 
гітлерівських загарбників.

Увечері, 9 травня, за наказом 
Міністра оборони Союзу РСР 
Маршала Радянського Союзу 
М, 0. Бултаніна в столиці нашої 
Батьківщини — Москві, в столи
цях союзних республік, а також 
у містах-героях — Ленінграді, 
Сталінграді1, Севастополі і Одесі 
прогримів артилерійський салют 
на честь Дня Перемоги.

(РАТАУ).
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Партіанежиття
ПАРТІЙНЕ ДОРУЧЕННЯ

Одним із основних засобів за
лучення комуністів до активної 
участі в громадсько - політично
му житті, виконання рішень 
партзборів і вищестоящих орга
нів з’являються партійні дору
чення. /

Бюро нашої парторгаїїізаці:, 
даючи то чи інше партійне дору
чення комуністу, зважає на його 
нахили та здібності, бо від цього 
залежить виконання доручення.

Здійснюючи повсякденний кон
троль за виконанням шляхом об
говорення на партійному бюр-о, 
індивідуальних бесід, ми доби
лися того, що більшість комуніс
тів сумлінно виконують свої до
ручення.

Пропагандисти гуртків партій
ної освіти то. Волков, Челапко 
старанно готуються до занять, 
проводять їх цікаво, на високому 
ідейно.- теоретичному рівні. Вони
добилися, що всі слухачі ВІДІВІ-

дують гуртки, мають сталі
знання.

Добре виконують свої ДОРУ-

Пропагуємо матеріали XIX з’їзду партії
Бібліотека гірників велику 

увагу падає пропаганді матеріа
лів XIX з’їзду партії і праці то
вариша Сталіна «Економічні про
блеми соціалізму в СРСР».

В бібліотеці оформлена ілюс
трована книжкова виставка па 
теїму: «Рішення XIX з’їзду КПРС 
— велика програма боротьби за 

^побудову комунізму», яка скла
дається з чотирьох розділів.

Ця виставка має матеріали про 
нашу партію, її боротьбу за побу
дову соціалізму в нашій країні, 
про міжнародний етан Радянсько
го Союзу і соціалістичне змаган
ня, про великі будови комуніз
му і досвід новаторів промисло
вості. Складений каталог літера
тури.

Оформлено, чотири бібліотеч
них плакати на теми: «Глибоко 
вивчимо геніальну працю това
риша Сталіна «Економічні про
блеми соціалізму в СРСР», «Вив
чаймо матеріали XIX з’їзду пар
тії», «Три основні попередні умо
ви переходу від соціалізму до ко
мунізму» і «Велика програма бо
ротьби за комунізм». 

чення і комуністи тт. Євсютін, 
Маїрковський, Грицай, Гусак -і 
іншу. Комуністка т. Чумак пра
цює агітатором. Вона систематич
но проводить політичні бесіди з 
працівниками управління, відві
дує робітників на дому, цікавить
ся їх побутом.

Проте партійне бюро ще не до
билося, щоб всі комуністи аку
ратно виконували партійні дору
чення. Комуністу т. Ба.турову до
ручено. редагування стінної га
зети, але він не забезпечує регу
лярного випуску її. А випущені 
кілька номерів стіннівок неціка
ві, не відображають життя ко
лективу.

Парторганізація докладає ба
гато зусиль до того, щоб всі ко
муністи систематично виконува
ли партійні доручення і тим са
мим активізували свою участь у 
громадському і партійному житті.

Г. Вінецький,
секретар партбюро будівель
ного управління Димитрівсь- 

кого тресту. ’

При бібліотеці проведено, чи
тацьку конференцію на тему 
«Дружба народів СРСР» та біблі
ографічний огляд «Образи вели
ких вождів Леніна і Сталіна в 
художній літературі». Регулярно 
вібу,каються голосні читки та 
бесіди з читачами в читальному 
залі і на абонементі про п’яту 
сталінську п’ятирічку і боротьбу 
партії за побудову комунізму в 
нашій країні.

Велика допомога подається 
слухачам вечірнього університе
ту марксизму - ленінізму. Тт. 
Д. А. Пірожков, II. Д. Невгомон
ний, Г. Н. Груша, Н. В. Лііеовеь- 
кий та інші постійно, користую
ться політичною і художньою лі
тературою та періодичною пре
сою бібліотеки у підготовці до 
занять.

Подаючи допомогу трудящим 
у вивченні історичних матері
алів, наша бібліотека вносить 
свій вклад у виконання завдань 
п’ятого п’ятирічного, плану.

Г. Спична,
зав. бібліотекою райкому 
профспілки вугільників.

По стовпцях 
стінгазет

ПОШИРЮВАТИ ДОСВІД 
ПЕРЕДОВИКІВ

Стінна газета заводу «Чер
воний ливарник» приділяє 
серйозну увагу застосуванню 
і поширенню прогресивних 
методів роботи. В статті змін
ного майстра т. Пушкарьова, 
що вмііщеіна в останньому но
мері газети, розповідається 
про трудові успіхи стаханов- 
ців підприємства, необхід
ність впровадження методу 
токаря Ссфеднповолзького 
верстатобудівного заводу Ва
силя Колесова.

Наприкінці статті автор 
пише: «Керівники заводу по
винні рішуче взятись за вті
лення у виробництво кращих 
прийомів і методів новаторів. 
Це сприятиме збільшенню 
випуску і поліпшенню якості 
продукції, підвищенню про
дуктивності праці, достроко
вому виконанню завдань 
П’ЯТОЇ п’ятирічки».

ЗНИЖУВАТИ 
СОБІВАРТІСТЬ 
БУДІВЕЛЬНО - 

МОНТАЖНИХ РОБІТ
В першому кварталі під

приємства тресту «Укрвугле- 
мантаж» допустили велике 
здорожання будівельно-мон
тажних робіт проти кошто
рисної вартості.

Стінна газета тресту «.Мон
тажник» вказує на причини 
цього ненормального явища: 
«Підприємства виконують ро
боти на основі розпоряджень, 
а не за договорами, підкріп
леними титульними списками, 
кошторисами, розрахунками, 
одиничними розцінками. В 
тресті і будівельно -монтаж
них управліннях не займаю
ться вивченням і виправлен
ням кошторисів, миряться з 
недоліками в організації пра
ці».

«Монтажник» відзначає, 
що головне завдання мон
тажників полягає в тому, щоб 
рішуче посилити боротьбу за 
зниження собівартості робіт, 
виконання встановленого 
плану кожним управлінням, 
кожною дільницею 1 брига
дою.

За методом токарів-новаторів
Почин токаря (’ередн'ьчво.ізь- 

кого верстатобудівного заводу 
Василя Колесова, який розробив 
метод силового ріізалня, мене за
цікавив. Я вирішив насліду
вати його приклад.

Перш за все написав листа, в 
якому просив новатора розповіс
ти про досвід високопродуктивної 
роботи.

В своїй відповіді він описав 
геометрію різців власної кон
струкції, дав цінні поради щодо 
ефективного використання рі
зального інструменту.

Виготовивши різці, я став ус
пішно їх застосовувати. Незва
жаючи на те, що на моєму вер
статі стоїть звичайний електро
мотор в 4,5 кіловат, мені вдалось 
збільшити подачу до 8 разів.

Якщо раніш при виготовленні 
гвинтів з'німальника різання про
ходило при подачі 0,2 міліметра 
і 400 обертах шпинделя на хви
лину, то зараз, впровадивши ко- 
лесовський метод, ці ж гвинти 
обробляю з подачею до 2 мілі
метри!, причому КІЛЬКІСТЬ оборо
тів шпинделя залишається тією 
ж. В результаті продуктивність 
праці підвищилась втричі.

При розточних роботах засто
совую різець конструкції токаря 
київського заводу «Красний 

Харків. Робітники турбогенераторного заводу імені Кірова 
все ширше впроваджують у виробництво новий метод обробки 
деталей, запропонований токарем-поватором В. Колесовим. Знат
ний токар заводу, лауреат Сталінської премії, депутат Верховної 
Ради УРСР Василь Дмитрович Дроків, який уже впровадив метод 
В. Колесова на обробці крупногабаритних деталей, навчає молодь 
працювати за методом новатора Середньоволзького верстатозаводу.

На знімку: лауреат Сталінської премії В. Д. ДРОК1Н (в цент- 
рі)розмовляє з молодими токарями про застосування методу В. Ко
лесова на обробці ротора турбіни.
. Фото М. Начинкіна. (Прескліше РАТАУ).

| зкскаВатор» т. Семинського. Іїо- 
I ю різець дозволяє працювати на 

максимальних оборотах з глиби
ною різання 12—14 міліметрів. 
Він має квадратний розтин по 
всій довжині, в робочій частині 
вивернутий на 45 градусів від
носно опорної частини.

Звичайно, при стандартних 
різцях не Можна домогтись вели
кої глибини’різання та чистої 
поверхні, тому що виникає ві
брація.

Я систематично виконую по 
дві—три норми за зміну. Успіх 
завойовую внаслідок макси
мального ущільнення кожної 
хвилини, правильної організації 
робочого місця.

Під час зміни мені не дово
диться часто ходити в інстру
ментальну владову. Зліва від 
верстата стоїть шафа, в якій по 
порядку складені різці, всі вони 
завжди заправлені.

Верстат, безумовно, тримаю в 
зразковому етані. Все це дає ме
ні можливість неухильно підви
щувати свій виробіток, йти в пе
редових рядах борців за достро
кове виконання п'ятої сталінської 
п’ятирічки.

В. Гасуха, 

токар заводу «Червоний ли
варник».

Швидкісний
Група московських інженерів- 

будівельників — Г. В. Дьоміін, 
Г, А. Земляков і І. І. Кузіїн у 
співдружності з працівниками 
науки — лауреатом .Сталінської 
премії Л. 11. Петрунькіним і кан
дидатом технічних наук Н. С. 
Петровим застосувала замість ба
гатошарової штукатурки одноша
рову, яка майже вдвоє скорочує 
трудомісткість штукатурних ро
біт і прискорює строки здачі го
тових поверхонь.

Метод нанесення одношарової 
штукатурки може застосовувати
ся тільки для оштукатурювання 
вертикальних поверхонь і ефек
тивний при оштукатурюванні 
лише великих поверхонь без вис
тупів, ніііп і прорізав.

Для нанесення одношарової 
штукатурки з допомогою існую
чих агрегатів були застосовані 
приставні металеві сітчасті кар
каси. Каркас складається з пря
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метод штукатурних робіт
мокутної зварної рамки (з куто
вого заліза 40x40 ми) висотою, 
що відповідає висоті приміщен
ня мінус ЗО см, і шириною в сві
ту 0,96 м. По всьому периметру 
рами пригвинчені дерев’яна брус
ки. На раму натягнута сітка з 
сталевого дроту діаметром 0,7— 
1,0 мм з отворами від 15x15 мм 
до 40x40 мм. У верхній частині 
каркасу де рами приварені вилки 
з штабового заліза, які охоплю
ють верхній трубчастий маяк. У 
нижній частині рама має два спе
ціальних кріплення — обмежни
ки з замками, які фіксують по
ложення сітчастого' каркасу від
носно площини стіни. З допомо
гою цих кріплень каркас наві
шується на горизонтальні труб
часті маяки, що укладаються 
горизонтально на стіні на від
стані 15 см від стелі і підлоти. 
Інвентарні трубчасті маяки вста
вляються в кільця мзякотрима- 

чів, які забиваються в шов клад
ки по всій довжині стіни через 
2—2,5 метра. Кільця маяюотри- 
мачів є немов «марками», по 
яких перевіряється верхній труб
частий маяк в горизонтальному 
напрямі шнуром. З допомогою 
шаблона — виска остаточно вста
новлюється нижній маяк. Після 
цього навішуються стінні сіт
часті каркаси, які, будучи види
мими площинними маяками, доз
воляють сопловщику орієнтува
тися в товщині намацуваного 
шару штукатурного намету і од
ночасно вдержують (немов тим
часово армірують) нанесений 
шар розчину від спливання.

Сітчасті каркаси встановлюю
ться не впритул, з з розривом, 
який дорівнює ширині сітки в 
світу мінус 15—16 см, тобто на 
відстані 80 см один від одного. 
Це робиться для того, щоб даль
шою перестановкою ліквідувати 

незаштукатурені смуги в місцях 
проходження сітки біля стіни і 
можливість незбігу оштукатуре
них площин.

При соплуваниі розчин нано
ситься знизу вгору до цілкови
того заповнення проміжку між 
стіною і сіткою, врівень з остан
ньою. Лишки розчину знімаються 
правилом і збираються в інвен
тарний ящик—цим розчином об
робляється низ стіни. Нанесений 
шар розрівнюється металевим 
полутеркюм безпосередньо по 
сітці.

Після розрівнювання розчину 
ніякої витримки сітчастого кар
касу на оштукатуреній поверхні 
вже не потрібно, і/Він перестав
ляється зразу ж на сусідню ді
лянку.

Заміна тришарової штукатурки 
одношаровою сприяє прискорен
ню сушіння поверхні, що дозво
ляє значно раніше починати ма
лярні роботи. Крім цього, одно
шарова штукатурка мас більшу 
міцність порівняно з багатоша
ровою.

Роботи по одношаровому ошту
катурюванню поверхні через 

каркаси слід провадити опера
ційно - розчленованим методам, 
ланками. Ланка № 1, яка скла
дається з двох штукатурів 4-го 
розряду, провадить провісну стін 
і установку маяків. Ланка № 2, 
що вкладається з одного штука
тура 4-го розряду, трьох штука
турів 3-го розряду і двох підсоб
них робітників, провадить відпо
відно: «цілування, розрівнюван
ня розчину по сітці каркасу, пе
рестановку сітчастих каркасів та 
інвентарних ящиків. Робота за 
таким методом не потребує шту
катурів високої кваліфікації.

Метод одношарового оштукату
рювання забезпечує нанесення 
штукатурного шару на повну тов
щину 2—3 см за один раз. Зав
дяки відсутності вапйяюовю-але- 
бастрових маяків і зменшенню 
числа операцій по нанесенню 
грунту знижується трудоміст
кість робіт. Продуктивність пра
ці зростає порівняно з тришаро
вою штукатуркою до 25 кв. мет
рів за зміну на одного робітника 
комплексної механізованої брига
ди.

(«Стройтельньїй рабочий»).
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Ширше розгортати обробіток посівів
На другому етапі

Перед початком весняно - по
льових робіт в нашій артілі від
булися загальні збори колгоспни
ків. Вони прийняли рідвищені 

. соціалістичні зобов’язання. 24 
центнери озимої пшениці, 20 
центнерів ячменю і соняшника, 
40 центнерів кукурудзи і 400 
центнерів кормових буряків зо
бов’язалися виростити хлібороби 
КОЛГОСПУ ЦЬОГО року 3 КОЖНОГО 
гектара посіву.

До пізньої ночі того вечора 
горіли вогні в клубі. Колгоспни
ки і механізатори детально об
говорювали плани робіт, наміча
ли конкретні заходи, які б забез
печили виконання взятих зобо
в’язань і прискорили вирішення 
завдань, накреслених новим п’я
тирічним планом розвитку СРСР.

Через кілька днів хлібороби 
вийшли в поле. В тісній взаємо
дії з механізаторами колгоспни
ки використовували кожну спри
ятливу годину для розгортання 
сівби.

У наполегливій боротьбі росли 
ряди стахановців. Колгоспниці 
Василина Іванчелико та Марія 
Бандурко щодня засівали по 
6—6,5 гектара при нормі 5. 
Значно перевиконували завдай-’ 
ня також сівальники Яків Юни- 
ченко та Оксана Птиціна.

Самовіддана праця хліборобів 
принесла відрадні наслідки. Кіль
ка днів тому ми рапортували про 
завершення сівби всіх ( сільсь- 
гим'оспо'даїрських культур. Всі ро
боти виконані на високому рівні 
агротехніки і на два дні рані
ше, ніж торік.

Вирішальною силою, яка за
безпечила своєчасне проведення 
весняно - польових робіт, була 
потужна техніка тракторної 
бригади Тіта Крючкова з Олек
сандрійської МТС. Працюючи за 
єдиним планом з рільничими 
бригадами, трактористи добива
лись ущільнення строків прове
дення найважливіших робіт. Так,

боротьби за врожай 
водії потужного трактора 
«ДТ-54», застосувавши погодин
ний графік на підготовці грунту 
до посіву, щозміни виконували 
завдання на 120—140 процен
тів. По 3—4 гектари понад зав
дання засівали трактористи Клим 
Фурманов, Григорій Степанеико 
та інші.

Велику увагу приділено вико
нанню робіт по перетворенню 
природи. Вже цієї весни ми по
садили стільки гектарів полеза
хисних смуг, скільки передбаче
но, на кінець п’ятої п’ятирічки.

Зразу ж після закінчення сів
би колгоспники і механізатори 
вступили в другий період бо
ротьби за високий урожай — до
гляд за посівами. Вже завершено 
обробіток всіх ЗО гектарів лісо
смуг, проведена перша культива- 
вація парів, розпочата шаровка 
кормових буряків.

Як і в час сівби, на обробітку 
посівів триває змагання за стислі 
строки і якість польових робіт. 
На дошці показників щодня вис
вітлюється хід обробітку, від
значаються передовики, які до
биваються високих виробітків.

Соціалістичним змаганням охоп
лені всі бригади і ланки. Успіш
но ведуться роботи в городній 
бригаді, яку очолює Міарія Шев
ченко. На 8 гектарах тут уже 

* висаджені помідори, капуста, си
ні баклажани та інші овочі.

Буйна зелень озимини, друж
ні сходи ярих культур радують 
серця хліборобів. Вони кличуть 
їх на нові трудові подвиги. Кол
госпники і механізатори у спіль
ному єднанні' добиваються зраз
кового проведення обробітку і до
гляду за посівами. У цій напо
легливості—наша сила, яка є на
дійною запорукою того, що висо
кий урожай буде вирощено.

І. Попов,
толова артілі імені 18 парт- 

конферемції.

Нарада в МТС
11 травин відбулася нарада 

агрономів і бригадирів трактор
них бригад Олександрійської 
МТС, яка обговорила питання про 
завершення сівби всіх ярих куль
тур та розгортання обробітку по
сівів.

Нарада звернула увагу окремих 
бригадирів тракторних бригад на 
неприпустиме зволікання весня
но-польових робіт і зобов’язала їх 
в найближчі два—три дні завер
шити сівбу ярих культур та. ши
роким фронтом розгорнути обро
біток посівів.

Після наради агрономи прослу
хали лекцію на тему «Сільсько
господарські шкідники та методи 
боротьби з ними», яку прочитала 
а гроном-ентомолог Марія Оно- 
приєнко. З бригадирами трактор
них бригад головний інженер 
МТС т. Богомолов провів бесіду 
на тему «Як побудувати польо
вий тракторний етан». Свою бе
сіду він демонстрував показом 
схем і планів будівництва польо
вого стану.

Впроваджуємо елементи 
політехнізації в школах

ЗВЕДЕННЯ
районного відділу сільського господарства про хід сівби 
овочів та кормових корнеплодів 1 кормових баштанних 
культур, догляд за лісонасадженнями І парами в колгоспах 

району станом на 10 травня 1953 року
(в процентах до плану)

Для вивчення 
передового досвіду

З метою кращого вивчення 
передового досвіду і передачі но
го майбутнім механізаторам ди
рекція Олександрійської школи 

' механізації сільського господар
ства запланувала цього року ряд 
виїздів викладачів і ^інструкторів 
школи в передові колгоспи ті 
МТС республіки.

Зокрема, вони відвідають МТС, 
де працюють знатні механізато
ри країни, Герої Соціалістичної 
Праці тт. Віталіїв, Ангеліна, Чер- 
нявський, Бражнік та іншії

Викладач основ землеробства 
побуває в колгоспі, де працює 
Герой Соціалістичної Праці Мар
ко Озерний. Відбудеться також 
виїзд всього складу викладачів і 
інструкторів в Анан’ївську шко
лу механізації сільського госпо
дарства (Одеська область) для об
міну досвідом роботи.

Ф. Таболов,

інструктор школи механізації 
сільського господарства.

Керуючись рішенням XIX 
з'їзду партії в питанні політех
нічної освіти, учителі району до
кладають багато зусиль по впро
вадженню цього питання в жит
тя. В школах значно поліпши
лось викладання фізики, матема
тики, хімії, біології та креслен
ня, стали ширше унаочнювати 
уроки, піюввдяться лабораторні і 
практичні роботи, організовано 
виготовлення різних приладів, 
створені гуртки по вивченню 
двигунів внутрішнього згорання, 
електромоторів, верстатів тощо,.

Учителі та учні семирічної 
школи радгоспу «Комінтерн» про
вели ряд екскурсій в механічну 
майстерню, на тваринницькі фер
ми радгоспу, ознайомилися з дією 
двигунів внутрішнього згорання, 
токарних верстатів, електромото
рів, механізацією тваринницьких 
ферм. Учні організували роботу 
на пришкільній дослідній ділянці 
по вирощуванню сільськогоспо
дарських культур, плодових, 
ягідних та декоративних дерев. 

, Ведеться систематичне спостере
ження на метеорогопічній станції 
радгоспу. Все це допомагає учням 
грунтовніше опанувати навчаль
ний матеріал з фізики, хімії, ма
тематики та біології. Знання уч
нів значно підвищились.

Учні Протопопівської середньої 
школи приведи екскурсії на 
Олоюсандрійський рудо ремонтний 
завод, в майстерні Кориетівської 
МТС, на ремонтний поївД та елек
тростанцію.

В Новонилипівській семирічній 
школі під керівництвом учителя 
Харченка школяр! виготовили 
ртутний барометр, реостат, елек
тромотор, детекторні радіоприй
мачі і використовують це для

унаочнення уроків і практичних 
занить. В Косі'всьжій школі в тех
нічному гуртку учні вивчають 
двигун автомашини «ГАЗ-АА».

Всі ці заходи дали змогу озна
йомити учнів з технікою і техно
логією сучасного виробництва, з 
енергетикою, з основами сільсь
когосподарського виробництва і 
допомогло їм в опануванні фівич- 
них, хімічних та природничих 
законів, на використанні яких 
основується техніка і техноло
гічні процеси.

Слід відзначити, що керівники 
деяких шкіл — т. Погрібний з 
Ворошиловської середньої школи, 
тт. Гуржій і Футорянов з Моро- 
зінської та Недогарської семи
річних шкіл, зовсім недостатньо 
дбають про впровадження еле
ментів політехнічного навчання 
в світлі рішень XIX з'їзду партії, 
тому й знання учнів в цих шко
лах поверхові. Ці й інші керівни
ки шкіл забувають, що політех
нічне навчання в загальноосвіт
ній школі забезпечуй учням знан- 
ня загальних основ виробництва, 

\ озброює їх рядом практичних на
вичок, поєднує навчання з гро
мадсько - виробничою працею, 

і Виробничий характер праці ство
рює особливо сприятливий грунт 
для виховання комуністичних 
рис в учнів: колективізму, тру
дової солідарності, поваги до пра
ці, що позитивно впливає і на їх 
навчання.

Наш обов’язок—ширше і глиб
ше впроваджувати в школах по
літехнізацію, підготувати умови 
для переходу на загальну полі
технічну освіту.

К. Тютенко, 
завідуючий районним відді

лом народної освіти.

До питань про політехнічне навчання

КОЛГОСПИ
оЖСС 

‘Оо 
С

«Комунар» 105 100 0 0
ім. Карла Маркса 86 100 0 10,8
ім. Каліміна 86 100 95 26
ім. Рози Люксембург 80 80 0 0
Ім. Сталіна (Бандуїрівка) 79 100 107 0
ім. 18 партюонференції 78 1 100 100 100
«Прапор комунізму» 76 94 102 15
ім. Сталіна (Вирошиловка) 71 66 64 0
ім. Молотова 68 100 87 0
«Заповіт Леніна» 68 75 42 0
«Шлях до комунізму» 64 100 80 49
ім. Енгельса 64 80 12 33,7
ім. Володимира Ульянова 60 100 46 56
ім. Будьонноіго 60 32 0 0
ім. 12-річчя Жовтня 53 68 0 0
ім. Ворошилова 53 100 26 45
ім. Маленкова 50 — 0 0
ім. Хрущова 48 100 0 0
ім. 18 з’їзду ВКП(б) 43 95 116,6 0
ім. Леніна 38 86 23 0
«Перше травня» 33 24 10 45
ім. Жданова ЗО ‘ 72 104 32
ім. XIX з’їзду КПРС 28 85 3? 6

По Нористівській МТС 70 98 53 5,8
По Олександрійській МТС 56,6 86 38 28,7
По району 64,2 94,8 46 16,9

Горьківська область. В Почин- 
ківській середній ШКОЛІ № 1 для 
учнів старших класів організовані 
гуртки по вивченню трактора і 
комбайна. Заняття проводять дос
відчені інструктори Починківської 
школи механізації.

На знімку: інструктор В. І. Ско- 
вородов знайомить учня 8-го кла
су К. Носова з керуванням ком
байном.

Фото П. Вознесенського.
Прескліше ТЛРС-.

XIX з’їзд партії дав директиву 
— уже в цій п’ятирічці підготу
вати умови до здійснення полі
технічного навчання в середній 
школі і провести заходи, необхід
ні для переходу до загального 
по л іте хнічного навчання.

Вчителі нашої школи почали 
запроваджувати елементи полі
технічного навчання, основною 
передумовою якого є тісне пов’я
зання теорії з практикою при 
викладанні.

Учителі математики подають 
уроки на високому науково-мето
дичному рівні. Зокрема, вчитель 
математики т. Чорний значне 
місце відводить таким задачам, в 
яких відображаємся робота ра
дянських підприємств, МТС, рад
госпів, колгоспів, а також Героїв 
Соціалістичної Праці.

Добрих показників домоглися 
вчителі математики тт. Кармази
на, Тініченко, Зибін, які впро
ваджують політехнічне навчання 
шляхом розв’язування виробни
чих задач, задач технічного ха
рактеру, геометричних задач, 
моделювання учнями наочних 
приладів, практичними роботами 
на Місцевості.

На уроках фізики приділяється 
велика увага виділенню основних 
законів, які мають найбільш 
практичну цінність з погляду їх 
значення в сучасній техніці. Зо
крема, вчитель т. Мальований 
основну увагу звертає на закони, 
які застосовуються в техніці. 
На уроках при розв’явуваниі за
дач він використовує дані про 
автомобілі «Москвич», «Повода»,

«ЗИС-110» та ін. Багато задач 
розв’язується з даними про ве
ликі будови комунізму та успіхи 
в промисловості і сільському гос
подарстві.

Отже, завдання політехнічного 
навчання гари вивченні основ 
фізики слід розглядати, як орга
нічне поєднання теорії і прак
тики, вивчення учнями основ су
часної техніки.

Широкі можливості для полі
технічного навчання дає викла
дання мічурінської біології, що 
вчить, як треба активно вилива
ти на перетворення природи, 
сприяє йабуванню навичок сіль
ськогосподарської праці. Значних 
успіхів в цьому досягла вчитель
ка природознавства т. Березовсь- 
ка, яка дає учням глибокі й сис
тематичні знання з основ мічу
рінської біології, озброює їх ді
алектико - матеріалістичними сві
тоглядом. Вона проводила з уч
нями практичні лабораторні ро
боти, знайомила з Героями Соці
алістичної Праці та їх досягнен
нями. Проводяться також досліди 
на пришкільній ділянці. І як ре
зультат, знання учнів стають 
глибокими і міцнішими. Йокра- 
щилась вцілому навчально - ви
ховна робота в школі.

Глибоко усвідомлюючи завдан
ня, визначені XIX з’їздом КІ1РС, 
ми, вчителі, докладемо всіх сил, 
щоб виховати молоде покоління 
активними будівниками комуніз
му.

В. Рябко,

вавуч Олександрійської се
редньої школи № 4.
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ЛИСТИ ДО РЕДАКЦІЇ
Заслужена повага

20 (років працює вчителькою По
ліна Захарівна Пузешко. Чуйна 
і ласкава, вимоглива до себе і 
до своїх учнів, вона живе іповнп- 
ціипим життям нашої країни.

В її особистій бібліотеці в тво
ри класикіі® марксизму - ленівіз- 
му, твори Лисенка і Чехова, 
Горького і Пушкіна, Фадєєва і 
Твлстого.

Великою повагою користуєть
ся Поліна Захарівна серед учнів 
Войиіївської школи. її уроки про
ходять цікаво, унаочнюються 
приладами, пов’язуються з жит
тям країни, колгоспу і ніколи. 
Учні мають міцні знання, біль

Впорядкували шкільну садибу
Учні середньої школи .№ 14 

селища Димитрово багато попра
цювали над впорядкуванням 
шкільної садиби. Лід керівниц
твом учителів па шкільному по
двір’ї висаджено 140 фруктових 
та багато декоративних дерев і 
чагарників.

Центральну алею подвір’я 
прикрасили шестирічні стрункі 
тополі. Наведемо порядок в 
шкільному сквері. В квітниках 
розбили клумби, висадили десят
ки штук туї, багато кущів роз

З а н е д б
Молоді сади потребують дбай

ливого догляду. Але керівники 
міської артілі імені Леніна (голо
ва т. Лебедеві забувають про це. 
Посаджений кілька років тому 
сад тут залишений напризволя
ще. Дерева попсовані худобою. 
Багато' сухих і кволих гілок, але 
про формування крони ніхто, не 
дбає.

Міжряддя саду не зорані, зрід
жені місця не підсаджені. Зараз

„АДМІРАЛ УШАКОВ"

На знімку: кадр з кінофільму „Адмірал Ушаков". Зліва напра- 
во:артисти—В. Дружніков в ролі Васильєва. І. Переверзев в ролі 
Ушакова, Н. Чистяков в ролі ВойновичаіГ- Юдін в ролі Сенявіна.

Сторінки російської морської слави
На екрани країни вийшов но

вий кольоровий кінофільм «Ад
мірал Ушаков». В ньому розпо
відається про славні діла, зна
менитого флотоводця Федора 
Ушакова, сподвижника Оуворова, 
полум’яного російського патріота.

Кінець XVIII століття. Росія 
бореться за свої споконвічні зем
лі на півдні, за повернення Чор
ного моря, яке ще в давні часи 
на всіх картах світу змаяилютя як 
«Руське море».

Нехтуючи придворною кар'є
рою, молодий Ушаков їде в дале

шість чотирикяасииш.в вчаться 
на «4» і «5». В класі, який веде 
Поліна Захарівна, вже багато ро
ків немає другорічників.

Секрет її успіху, насамперед, 
в індивідуальному підході де кож
ної дитини, до її здібностей та 
нахилу.

Поліна Захарівна Пузепюо бо
ре активну участь у громадсько- 
політичному ЖИТТІ ШКОЛИ (і кол
госпу їм. 18 з'їзду ВКІГ(б).

За 'умліїнну роботу вчительку 
т. Лузенко відзначено значком 
«Відмінник народної освіти».

В. Маковецький, 
інструктор райвиконкому.

та висіяли насіння різноманітних 
квітів.

Активну участь взяли учні і 
в озелененні селища. 11а його ву
лицях-діти висадили понад 1.600 
штук різних дерев.

Учні нашої школи зобов’язали
ся протягом літа доглядати за на
садженнями, щоб зберегти кожне 
деревце.

А. Дорошенко,
секретар комсомольської ор

ганізації школи.
М. Олещенко,

голова учнівського комітету.

ний сад
сад зацвів, і хоч квіти пошкод
жуються шкідниками, боротьба з 
ними не ведеться.

Порушується в колгоспі і аг
ротехніка обрізування винограду. 
Багато кущів його, попсовано ко
лесами тракторів і культивато
рами.

Все це проходить повз увагу 
керівників колгоспу ї міського 
відділу сільського господарства.

С. Ігнатов.

кий Херсон на -важку, але вдяч
ну роботу — будувати чорно
морський флот, без якого не мог
ла утвердитись на морі Російсь
ка держава. В умовах кріпосниць
кої косності, відсталої техніки, 
всупереч підступам внутрішніх 
і зовнішніх ворогів, Ушаков до
бивається своєї мети. Із стапелів 
сходять на воду могутні для то
го часу, нові бойові кораблі, ви
никають перші військово - мир
ські бази Чорномор’я.

Підбурювана Англією, Турелі-

Організації ДТСААФ 
не працюють

Па станції Користівка і в се
реднії школі № 58 створені пер
винні організації ДТСААФ, проте 
впни зо* 1 сім не працюють.

чина в 1787 році починає вій
ну проти Росії.

1 ось в ході війни в усій силі 
і величі постає могутній, незлам
ний бойовий порив, високе воєн
не мистецтво простих російських 
людей, матросів уіпаковеької 
внучки. Фільм багатий .на масові 
сцени. В них передана богатир
ська народна сила. •

Чванливій бундючності; боягуз
тву, нікчемності, ханжеству при
дворної знаті протистоїть велич 
характерів простих російських 
людей, таких, як утікач —пугй- 
човець Тихон Прокоф’єв (артист 
С. Бондарчук), жартівник .і від
важний воїн ІІирожков (М. Пу
го вкін), вартовий Ховрін (Н. Хря
щі ко в) та інші.

В трьох показаних у фільмі 
морських баталіях — при Фідо- 
нісі, Тендрі і Каліакрії — Уша- 
ков вщент розбиває переважаю
чі сили турецького флоту. Він 
сміливо, ламає віджила канони 
старої, лінійної тактики, що па
нувала в європейських флотах. 
Ушаков створює єною нову, ма- 
неврену тактику парусного фло-

Ще в грудні 1952 року я вия- " 
вив бажання вступити в члени 
ДТСААФ, але ще іі досі моя заява 
не розглянута.

Відсутня будь- яка допомога 
первинним організаціям з боку 
районного комітету ДТСААФ. 
Кілька раз приїжджав на стан
цію Користівка голова райкому 
т. Моргаленко, але все залиши
лося по - старому.

І. Рябуха, 
житель сг. КорИСТІВКИ.

СЛІДАМИ
ГІА ШИХВИСТУ! 11 В..

„Установа, яку важко знайти^
Під таким заголовком в газеті 

«Сталінський прапор» від 8 квіт
ня ц. ,р. було надруковано стат
тю, в якій писалось про недолі
ки в роботі психоневрологічного 
диспансеру.

Як повідомив редакцію гАзети 
виконуючий обов'язки завідуючо
го МІСЬКЗДОірОВІВІДДІЛОМ т. Дік, 
Факти, наведені в статті, під
твердились.

Міськздороввідіділ разом з ко
лективом працівників диспансе
ру намітили ряд заходів по впо
рядкуванню прийому хворих лі
карями.

Для придбання столів, стіль
ців і іншого інвентаря диспансе
ру відпущено 2 тисячі карбован
ців.

„Тече річка невеличка"
Під таким заголовком в куточ

ку гумору газети «Сталінський 
прапор» писалось про те, що з 
м’ясокомбінату брудна вода, ви
пускалась в населений пункт.

Як повідомив редакцію секре
тар парторганізації комбінату 
т. Кременецький, лист було обго
ворено на партзборах. Критика 
визнана правильною. Рішенням 
партзборів зобов’язано директора 
т. Рабіновича негайно припинити 
випуск води в населений пункт.

Перед 4-м конгресом Товариства 
німецько-радянської дружби

БЕРЛІН, 11 травня. (ТАРІ.’). 
15—17 травня цього року в Ні- 
м ецьві іі Д ем ократи ч ні й І’еепу бл іц і 
відбудеться черговий 4-й конгрес 
Товариства німецько-радянської 
дружби.

Зараз в Берліні проходить кон
ференція Товариства, німецько-ра
дянської дружби Великого Бер

До торговельних відносин Цейлону 
з Китайською Народною Республікою

ЛОНДОН, 10 травня. (ТАРС). Як 
видно з повідомлення агентства 
Рейтер, за перші три місяці цьо
го року Цейлон у торгівлі з Кита
єм мав активне сальдо майже в 
10 мли. рупій (приблизно 750 
тис. фунтів стерлінгів).

Підготовка в Англії до Конгресу дій 
на захист миру

Но всій Англії провадиться 
підготовка до Всеанглійсьюого 
Конгресу дій на захист миру, 
який скликається Англійським 
комітетом на захист миру і про
ходитиме в Манчестері 16 і 17 
травня.

У зверненні, опублікованому 
Англійським комітетом захисту 
миру, говориться: «Конгрес по
винен знайти погоджені форми 
дій, спрямованих на те, щоб Анг
лія відігравала ефективну роль

Сильна повідь в долині ріки Амазонки
МОНТЕВІДЕО, 10 травня. 

(ТАРС). Як повідомляє бразіль- 
ська преса, розлив ріки Амазон
ки, який щороку приносить лихо 
десяткам тисяч жителів, набрав 
у цьому році катастрофічного ха
рактеру. Води, які вийшли з бе
регів, затопили широкі простори.

В Іранському меджлісі
ТЕГЕРАН, 10 травня. (ТАРС). 

Сьогодні на відкритому засіданні 
меджлісу фракція «Національний 
рух» поставила вимогу обгово
рення доповіді «Комісії восьми» 
про обмеження повноважень ша
ха. Проте засідання тривало' ли
ше кілька хвилин. Воно було зір
ване депутатами опозиції, пове
дінка яких викликала бійку між 

ту, впроваджує масований во
гонь з найбільш дійових дистан
цій, завдає ударів по найбільш 
дошкульних місцях противника, 
бореться .за створення резервів 
для розвитку успіху.

В результаті блискучих пере
мог Суворова на суші і Ушакова 
на морі*Росія здобула перемогу в 
в російсько - турецькій війні 
1787 — 1791 років. Були по
вернені споконвічні російські 
землі. Росія міцно' утвердилася 
на Чорному морі. Це мало вели
чезне значення для всього на
ступного розвитку нашої Бать
ківщини.

Центральну роль — адмірала 
Ушакова, який «поклав Чорне 
море до ніг Росії», талановито 
виконує актор І. Переверзев. Він 
правдиво і з привабливою прос
тотою передає риси знаменитого 
російського флотоводця: відда
ність Батьківщині, близкість до 
народу, глибокий проникливий 
розум, надзвичайну безстраш
ність у вогні битв.

Запам’ятовується блискуча гра 

ліна. на якій підбиваються під
сумки роботи берлінського відді
лення товариства.

Берлінське відділення Товарис
тва німецько - радянської дружби 
налічує в своїх рядах більше 
двохсот тисяч членів. Тільки за 
останні два місяці в його ряди 
потупило понад 5 тис. чоловік.

Чекають, що торгівля між Ки
таєм і Цейлоном значно збіль
шиться у другому кварталі 1953 
року. Китай уже закупив у Цей
лону 17.500 тонн листового кау
чуку.

у міжнародній боротьбі за мщр і 
поліпшення взаємовідносин між 
країнами.

Конгрес цим покладе початок 
могутній народній кампанії бо
ротьби за мир і використає всі 
можливості з метою ослабити між
народну напруженість і припини
ти холодну війну».

На підтримку Конгресу висту
пили багато визначних праців
ників культури і громадських 
діячів Англії.

В результаті поводі, пише газета 
«Імшренса популар», гинуть ста
да і повністю загинули посіви 
джуту. Населення прибережних 
районів залишає свої житла, щоб 
врятуватись від поводі. Деякі міс
та відрізані від районів поста
чання продовольством.

депутатами і бійку на галереї 
для публіки, частина якої висту
пала в підтримку прем’єр-мініс
тра Мосаддика, а інша частина з 
підтримку лідера так званої 
«Партії трудящих Ірану» Батаї. 
Один депутат поранений.

Засідання перенесене на 12 
травня.

Б. Ліванова в ролі єкатериінинеь- 
кого вельможі Потьомкіна.

Фільм «Адмірал Ушаков» — 
велика творча удача всього но- 
становочного колективу і в нер
пі у чергу автора літературного 
сценаїрія 0. ПІтейіна, постановни
ка картини М. Ромма, операторів 
А. ПІеленкова і Чен ІО-лан.

«Потомки розберуться», —лу
каво говорить у фільмі Ушаков 
про спадкоємців російської морсь
кої слави. Так воно і сталося в 
дійсності. Радянський Союз — 
велика морська держава. Нам до
рогі героїчні подвиги російських 
моряків, безсмертна слава росій
ської зброї. Радянський уряд 
встановив орден і медаль імені 
Ушакова, ними нагороджені сот
ні радянських військових моря
ків, які в роки Великої Вітчиз
няної війни вписали нові сто
рінки в літопис російської мор
ської слави.

П. Яхлаков.
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Ширше і ширше розгортаючи соціаліс
тичне змагання, працівники народного гос
подарства повинні витискувати з техніки 
все, що вона може дати для неухильного 
розвитку нашої Батьківщини і зростання 
матеріального добробуту радянського на
роду.

За честь фабричної марки
Трудівники соціалістичної про

мисловості все ширше розгорта
ють змагання за достпокове ви
конання річного плану. Вони 
неухильно збільшують випуск 
продукції, безперервно поліпшу
ють, удосконалюють якість її, 
знижують собівартість.

Нині головною умовою соціа
лістичного змагання в не тільки 
обов’язкове виконання державних 
планів по встановленій номенкла
турі і асортименту, але й всемір
не підвищення якості продукції, 

^рівно як і інші економічні по
казники.

Це добре зрозумів колектив 
цегельного заводу № 1. За остан
ній час в результаті введенчя 
палива в шихту, наполегливої бо
ротьби всіх виробничників різко 
зросла сортність цегли. Якщо в 
минулому році підприємство да
вало будовам міста 70 процентів 
продукції першого сорегу, то зараз 
— 80 процентів.

На заводі невпинно удоскона
люється технологічний процес, 
впроваджуються прогресивні ме
тоди роботи.

Однак порад з передовими є, 
на жаль, такі підприємства, де 
не дорожать честю фабричної 
марки, де порушується техноло
гія виробництва, но дотримують
ся асортименту, допускають знач
ний брак, що завдає великих 
збитків.

Візьмемо, наприклад, рудоре- 
монтний завод. Через низьку 
культуру виробництва, техноло
гічну дисципліну- тут допускає
ться брак. Нерідко в ливарному 
цеху одна і та ж деталь відли- 
вається по два — три рази че
рез погану якість виконання 
робіт.

В результаті недодержання 
технічних умов недавно було заб- 
раковано багато сталевих ва
желів.

На заводі немає певної систе
ми використання контрольно-ви
мірювальних приладів. Контроль
но-вимірювальні інструменти ви
готовляються неякісно, порушує
ться технологія.

Існуючий технічний контроль 
не піднесено на належний рі
вень. Так, в кладоній відділу 
технічного контролю механічного 
цеху навіть немає ізолятора, ку
ди б можна було складати задра
повані деталі.

Видання доповіді В. І. Леніна про революцію 1905 року
Державне видавництво полі

тичної літератури УРСР випус
тило в світ окремим виданням в 
перекладі на українську мову

Підготовка до
Почалась підготовка то Всесо

юзного Дня залізничника. Тради
ційне святб проводитиметься під 
знаком виконання працівниками 
транспорту історичних рішень 
XIX з’їзду партії, виконання і 
перевиконання плану перевозок 
і зразкової підготовки господар
ства і кадрів до роботи в зимових

Про ці недопустимі фанти ві
домо виконуючому обов’язки ди
ректора заводу т. Гурзі, але він 
не вживає заходів, щоб навести 
порядок.

Не краще і на заводі «Черво
ний ливарник». Тут технологія 
не в пошані. Один ливарний цех 
(начальник т. Мощанський) в 
квітні дав 12,7 процента браку, 
тобто збитків на 7 тисяч карбо
ванців.

На цьому заводі відсутні ви
мірювальні прилади для визна
чення температури плавки мета
лу, не провадиться хімічний ана
ліз його. Ллють сталь, а якої 
марки вона буде, ніхто не знає.

Не приділяють серйозної уваги 
якості вугілля, що його видобу
вають на Байдаківськом у вугле
розрізі. Тому Байдаківська бри
кетна фабрика часто, випускає 
продукцію з підвищеною золь
ністю.

Слабо ведуть боротьбу за ви
соку марку продукції в місцевій 
промисловості. Особливо це дає
ться взнаки в артілі «Победа». 
З вини голови правління артілі 
Сидоренка ще в минулому році 
було зіпсовано кілька тонн риби. 
Однак ніхто м досі не притяг 
Сидоренка до відповідальності.

Низької якості вироби нерідко 
випускають артілі «Виробник». 
«Червона вишивальниця»,-«Чер
воний тесляр».

Наші підприємства мають всі 
можливості виробляти продукцію 
тільки відмінної якості і в по
трібному асортименті. Необхідно 
мобілізувати трудящих на бо
ротьбу за честь фабричної марки.

На кожному заводі, з кожному 
цеху, в кожній бригаді треба 
створити обстановку нетерпимого 
ставлення до брану і бракоробів.

Партійні організації підпри
ємств Олександрії зобов’язані 
виховувати трудящих в дусі сві
домого ставлення до своїх обо
в'язків, в дусі невпинного підне
сення якості виробів.

Всі засоби масової роботи, на
очної агітації слід підпорядкува
ти завданню поліпшення якісних 
показників роботи.

Ширше розгорнемо соціалістич
не змагання за дострокове вико
нання річного' плану, будемо на
полегливо боротись за честь фа
бричної марки!

брошуру — «В. І. Ленін. Допо
відь про революцію 1905 року». 
Тираж видання — 75 тисяч при
мірників.

Всесоюзного Дня залізничника
умовах. У клубах, будинках і 
палацах культури, в гуртожит
ках залізничників і безпосеред
ньо на виробництві в дн> підго
товки до свята відбудуться вечо
ри, спектаклі-, буде проведений 
фестиваль кращих радянських 
кінокартин.

(РАТАУ).

Підвищувати продуктивність праці, 
поліпшувати культуру виробництва 

★ ★’★
За перемогу е змаганні 

з ткібульцями
Все більше надпланового ву

гілля видають на-гора гірники 
•шахти 2-3. Вступивши в соці
алістичне змагання за достроко
ве виконання річного плану з 
шахтарями грузинського міста 
Ткібулі, наш колектив міцно до
тримує свого слова.

В результаті поліпшення куль
тури виробництва, повторного 
використання кріпильного лісу 
всі дільниці стали працювати 
рентабельно.

Нині здійснюється ряд заходів 
по дальшій механізації і ранги яр - 
тупання вугілля з вибоїв.

Все це сприяє підвищенню 
темпів видобутку палива. ІПахта 
значно перевищила план першої 
декади травня. Додатково до зав
дання відвантажено понад тися
чу тонн вугілля.

Серед тих, що змагаються, по
переду йде комсомольсько - моло
діжна бригада Петра Червовії. 
Вона набагато випереджує графік. 
Високої продуктивності пращі до
магаються наваловідбійники Ша
га1 Нигааіатов, Василь Солдаті®, 
Іван Фіртич, кріпильник Олек
сій Русо®. їх щоденні показники 
—150 — 170 процентів норми.

І. Мириєнно, 
робітник шахти № 2-3.

Механізуємо 
трудомісткі процеси
Колектив цегельного заводу 

№ 2 успішно виконує взяті зо
бов’язання. 13 травня цех обпи
лення видав 51 тисячу штук цег
ли при плані 27 тис. Цьодт до
сягнуто внаслідок застосування 
майстром т. Поновим нового ме
тоду ялинкової садки. Продуктив
ність праці збільшилась на 20— 
25 проценті®, набагато підвищи
лись якісні показники.

Добре працюють вивантажник 
цегли т. Оверченко, садчики ти. 
Ирігіак, Гурино® ич, які змінні 
норми виконують на 130—140 
процентів.

П. Нидалов,
директор цегельного заводу 

Кг 2.

На
На Україні проходять рясні 

дощі. Добре розвиваються озимі 
і ярі посіви. На полях Миколаїв
ської області озима пшениця до
сягає вже 60—70 сантиметрів 
висоти. На півдні республіки ярі 
вийшли в стрілку.

Всюди широко розгортається 
догляд за посівами. В ряді кол
госпів Мар’інсько'Го району, 
Сталінської області, під час сів
би буряків, соняшника та інших 
технічних культур в рядки висі
вали так звану маячну культуру 
— ячмінь, сходи якого з'явилися

Раціоналізатори-залізничники
Контора залізничного транс

порту з місяця в місяць пере
виконує план вантажопереве
зень, добивається високих техні- 
ко-економічних показників. В 
цьому велика заслуга новаторів. 
Особливо активно воїв^ працю
ють в депо. •

До останнього часу паливо по
давалось на паровоои по суті 
вручну. За пропозицією паспор- 
тизатора т. Богомолова збудовано 
естакаду з механічним підійман
ням вугілля. Це дає 36 тисяч 
карбованців річної економії.

Ще не так давно очищення 
димогарних труб провадилось 
кустарним способом без будь- 
яких пристосувань. Майстер тов. 
Кончин сконструював спеціаль
ний барабан, який дозволяє в два- 
три рази прискорити процес, а 
також підвищити якість оббиван
ня труб, висвободити кілька ре
монтників для інших робіт.

За пропозицією слюсаря тов. 
Лаврова і майстра т. Мусулеги 
впроваджений новий метод виго
товлення підвісок ресор для па
ровозів і тендерів за допомогою 
штампу. В результаті зберігаєть
ся 10 процентів металу, набага
то скорочується час на його 
обробку.

Раніше бронзові стружки не 
використовувались в депо, їх до

полях Укр.
значно раніше. Це дало можли
вість провести міжрядне розпу
шування раніше, ніж звичайно, 
і запобігти проростанню. бур’я
нів. На боронуванні кукурудзи, 
яка ще не дала сходи, застосо
вуються спеціальні борони з 
дрібними зуб’ями.

Передові тракторні бригади 
Веселинівської МТС, Миколаїв
ської області,, провели вже в 
колгоспах імені Будьоннотп та 
імені Хрущова міжрядне розпу
шування соняшника і конопель.

Буряководи Кам’янець - По-

В електроцеху рудорс- 
монтного заводу відзна
чається самовідданою 
працею електрик Воло
димир Везруков. Всі ви
робничі завдання, що 
йому доручають, вій ви
конує на 160-170 процен
тів.

Стахановець закріплює 
трудові успіхи, досягну
ті в дні передтравневої 
вахти.

На знімку: В. Безру- 
ков за роботою.

Фото ,Г. Ганського.

водилось вивозити на інші під
приємства міста. Електрозварю
вальним т. Козуб почав викорис
товувати стружки при наилавці 
деталей. Внаслідок різко змен
шилась витрата бронзових елек
тродів.

Слюсар - арматурник т. ІІлот- 
іііков запропонував досконалий 
спосіб заливки контрольних про
бок паровозів. Завдяки цьому лік
відовані випадки передчасного 
виходу з ладу локомотивів через 
нестравність пробок.

Дуже цінну раціоналізаторсь
ку пропозицію здійснили слюсар 
т. Лавров і виконуючий обов’яз
ки начальника паровозного' депо 
т. Богомолов. Ними виготовлено 
спеціальний прес для штампу
вання кінців димогарних труб. 
Внаслідок процес обкатки приско
рюється у 8—10 разів, зовсім 
ліквідується підгорання буртів 
труб, що мало місце раніше, до
сягається точність виконання 
відкатки Заданих розмірів.

Так працюють раціоналізатори 
депо. Вони приводять в дію нові 
резерви виробництва, ставлячи 
їх на службу п’ятирічці.

, І. Чорномор,

інспектор кадрів залізничної 
контори тресту «Олексан- 

діріявугілля».

їни
нільської, Одеської і Чернівець
кої областей провели шарування 
цукрових буряків на площі, яка 
перевищує три чверті всіх посі
вів. На великих площах прове
дено вже проривання цукрових 
буряків.

Колгоспи Волинської, Ровенсь- 
кої і Тернопільської областей 
значно раніше, ніж торік, завер
шили план посадки картоплі. 
Великі площі посаджено квад
ратно - гніздовим способом з вне
сенням добрив.

. (РАТАУ).
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Бесіди про Статут КПРС

Повсякденно зміцнювати зв’язок з масами
Вся героїчна історія нашої пар

тії учить, що без широких зв’яз
ків з масами, без постійного 
зміцнення цих зв'язків, без вмін
ня прислухатися до голосу мас і 
розуміти їх наболілі потреби, без 
готовності не тільки вчити маси, 
але і вчитися у мас партія ро
бітничого масу не може бути- 
дійсно масовою партією, здаггното 
вести за собою мільйони робіт
ничого класу і всіх трудящих.

Завдання комуністичного бу
дівництва вимагають дальшого 
розширення і зміцнення зв’язків 
партійних організацій з масами. 
Прийнятий XIX з'їздом Статут 
КПРС зобов’язує кожного кому
ніста «повсякденно зміцнювати 
зв'язок з масами, своєчасно від
гукуватися на запити і потреби 
трудящих, роз’яснювати безпар
тійним масам смисл політики і 
рішень партії, пам’ятаючи, що 
сила і непереможність нашої 
партії — в її кровному і нероз
ривному зв’язку з народом».

Комунізм будується боротьбою, 
працею, творчістю мільйонів 
трудящих. Щоб успішно керувати 
справою комуністичного будів-' 
ництіва, необхідно, досвід керів
ників доповнювати досвідом ря
дових будівників комунізму.

«...Мільйони трудящих, робіт
ників і селян, — говорить това
риш Сталін, — працюють, жи
вуть, борються. Хто може сумні
ватися в тому, що ці люди жи
вуть не марно., що, живучи і бо
рючись, ці люди нагромаджують 
величезний практичний досвід? 
Хіба можна сумніватися в тому, 
що керівники, які нехтують цим 
досвідом, не можуть вважатися 
справжніми керівниками?» («Пи
тання ленінізму», стор. 428).

Без врахування досвіду мас, 
без їх допомоги не можна знай

Теоретична конференція слухачів педучилища
ва — «Історичні рішення XIXНедавно в педагогічному учи

лищі відбулася теоретична кон
ференція слухачів 4 курсу «Б» 
на тему «Основні пцпередні умо
ви переходу від соціалізму до 
комунізму».

Учні виступили зі змістовними 
доповідями. Слухач Петро Олій
ник зробив доповідь «Безперервне 
зростання всього суспільного ви

Недавно в колгоспі імені 
Сталіна, Ворошиловської сільра
ди, повинні були відбутись ком
сомольські збори. Початок при
значили на 5 годин вечора, але

Підготовка до літнього оздоровлення дітей
Незабаром розпочнуться літні 

канікули школярів. Як і в мину
лі роки, будуть відкриті піонер
ські табори та оздоровчі майдан
чики, в яких відпочиватимуть 
діти робітників, інженерно - тех
нічних працівників і службовців 
підприємств та організацій міста.

Комуністична партія і радян
ський уряд приділяють велику 
увагу організації літнього відпо
чинку дітей. Тільки райкому 
профспілки вугільників в цьому 
році відпущено біля 400 тисяч 
карбованців на організацію піо
нерських таборів з охватом 1.100 
дітей.

Важливе і відповідальне зав
дання в справі організації відпо
чинку дітей покладено на рай
ком профспілки вугільників, 

ти правильне розв’язання пи
тання, не можна організувати 
виконання прийнятого рішення. 
Керувати — значить приводити 
в рух нампіирші верстви людей, 
піднімати і організовувати їх на 
боротьбу за здійснення завдань, 
поставлених партією. А це озна
чає, що кожна партійна органі
зація, кожний комуніст повинні 
безустанно вести кропітКу роботу 
в масах.

Досвід показує, що найбільших 
успіхів у своїй роботі добиваю
ться ті партійні організації, які 
повсякденно спираються на маси, 
радяться з ними, прислухаються 
до їх голосу, втягують їх у прак
тичну діяльність по перетворен
ню в життя директив партії й 
уряду. Постійний зв’язок кому
ніста з народом дає йому можли
вість вчасно помітити і підтри
мати всі цінні, прогресивні почи
нання, краще пізнати людей, по
дати дійову допомогу передови
кам промисловості і сільського 
господарства. Тільки з допомогою 
широких мас можна добре орга
нізувати перевірку виконання рі
шень і директив керівних орга
нів, своєчасно виявити хиби на 
тій або тнпгій ділянці і вжити 
необхідних заходів до усунення 
хиб.

Наша партія безустанно дбає 
про зростання і виховання без-' 
партійного, активу. Безпартійний 
актив є, за визначенням товари
ша Сталіна, тим середовищем, 
соками якого живе і розвиваєть
ся наша партія. Необхідно, іцоб 
первинні партійні організації ши
роко залучали безпартійних тру
дящих до .своєї різноманітної ді
яльності, виховували і загартову
вали їх на практичній роботі по 
виконанню директив партії й 
Уряду.

робництва з переважним зростан
ням засобів виробництва», Раїса 
ІІащенко — «Піднесення загаль
нонародної власності і поступо
вий перехід від товарного обороту 
до продуктообміну», Діда Мама- 
лат — «Культурне зростання 
суспільства і всебічний розвиток 
членів суспільства», Олена Гли- 

КОМСОМОЛЬСЬКУ РОБОТУ ЗАНЕДБАНО
розпочалися вони лише о 10 го
дині при відсутності багатьох 
комсомольців.

Дуже рідко у нас бувають збо
ри, їх не проводить секретар 

міськком комсомолу та міський 
відділ народної освіти.

За рішенням республікансько
го комітету профспілки вугільни
ків райком повинен був до- 25 
квітня закінчити добір началь
ників і старших піонервожатих, 
вихователів та медичних праців
ників піонерських таборів. Але 
в цій справі поки іцо нічого не 
зроблено. Керівники райкому ву
гільників допускають помилку 
минулого року, коли внаслідок 
поспішливого добору, в розпалі 
оздоровчої кампанії довелося зай
матися заміною багатьох праців
ників піонерських таборів.

Відкриття піонерських таборів 
передбачено з 1 червня. Проте, 
крім заходів по оздоровчій кам
панії, які склав райком вугіль
ників, досі нічого не робиться.

Переконування :— основний 
метод керівництва партії масами. 
Статут КІІРС вимагає від кому
ніста, щоб він роз’яснюваз трудя
щим смисл політики і рішень 
партії. Агітаційна і організаційна 
робота в маса.4 — один з най
важливіших обов’язків первинної 
партійної організації. Звідси ви
ходить, що иолітико-виховна ро
бота повинна бути в центрі ува
ги партійних організацій, всіх 
комуністів. Надравильно роблять 
ті партійні організації, які до
пускають одностороннє захоплен
ня Господарською діяльністю па 
шкоду політичній роботі в ма
сах. Треба завжди пам’ятати 
вказівку товариша Сталіна про 
те, що господарські успіхи, їх 
міцність і тривалість ц!лком і 
повністю залежать вад успіхів 
партійно - організаційної і пар
тійки - політичної роботи.

Завдання партійних організа
цій — і далі розвивати у трудя
щих високу свідомість громадсь
кого обов’язку, виховувати їх в 
дусі радянського патріотизму, в 
дусі піклування про інтереси дер
жави. Політична робота в масах 
покликана сприяти всемірному 
розгортанню критики і самокри
тики, викриттю та усуненню хиб, 
підвищенню ПОЛІТИЧНОЇ пильнос
ті, достроковому виконанню п’я
того п’ятирічного плану.

Зміцнюючи і умножуючи свої 
зв'язки з народом, партійні орга
нізації ще вище піднесуть свою 
боєздатність і забезпечать успіш
не здійснення грандіозної програ
ми будівництва комунізму, на
кресленої в історичних рішен
нях XIX з’їзду партії, в новій ге
ніальній праці П. В. Сталіна 
«Економічні проблеми соціалізму 
в СРСР».

У. Жуновін.

з’їзду партії —■ програма перехо
ду від соціалізму до комунізму».

Проведення койференцій сприяє 
кращій підготовці учніїв до дер
жавного-екзамену по історії пар
тії.

С. Гончаров,

викладач педучилища.

первинної організації т. Карлюк. 
Не тривожить це і райком ком
сомолу та його секретарів.

І. Бензенко, 
комсомолець.

■невідкладна справа
До цього часу навіть не виріше
но питання, де будуть розташо
вані піонерські табори.

Не краще обстоять справи з 
підготовкою до літньої оздоровчої 
кампанії дітей і в профспілко
вих організаціях медпрацівників, 
працівників середніх і початко
вих шкіл, торговельних органі
зацій та інших. Осторонь цієї 
важливої справи стоять міськком 
комсомолу, міськздороввідділ іІ 
міський відділ народної освіти.

Такий стан з підготовкою до 
літнього оздоровлення дітей по
винен привернути увагу пар
тійних і радянських організацій 
міста з тим, щоб, негаючись, зро
бити все необхідне В ПІДГОТОВЦІ 

до цієї важливої кампанії.
І. Іванов.

Ленінград. З величезним інтересом вивчають ленінградці 
геніальну працю Й. В. Сталіна „Економічні проблеми соціалізму 
в СРСР“.

На знімку: в будинку архітектора. Лектор Б. С. Андреєв читає 
лекцію „Й. В. Сталін про характер економічних законів при соціа
лізмі".

Фото А. Михайлова. Прескліше ТАРС.

Повніше задовольняти культурно 
побутові запити трудящих

Лише три роки минуло з того 
часу, як Зіїнаїда Иохилюк закін
чила школу ФЗН. Тепер вона пра
цює малярем, а її подруга Лю
бов Агала'коіва —-■ бригадиром бе
тонників. Вони не просто робіт
ниці, а стахановки підприємства. 
Десятки тисяч квадратних мет
рів житлової площі зроблено їх 
руками. Повертаючись після ро
боти вулицями селища Перемога, 
забуде нашим и багатоповерховими 
красивими будинками, де гурто
житку, який міститься по вулиці 
Клубній, дівчата часто з гордістю 
говорять:

— Це ж і ми з тобою буду
вали.

Зіна і Люба щоденно викону
ють норми на 115—125 процен
тів. Після успішної роботи їм є 
де відпочили. Батьківщина про 
них піклується. Добротний дво
поверховий будинок Відведений 
під їх гуртожиток. В кімнатах 
затишно. Все тут вабить погляд: 
і доріжки, і рівно підведені па
нелі в коридорі, і білосніжні за
навіски па вікнах, любовно при
брані ліжка і кімнатні квіти.

Вечорами молод’ робітниці зби
раються до червоного кутка, де

Коли не прислухаються 
до голосу споживачів

— Скажіть, репродуктори або 
навушники є?

— Немає.
— А динаміки?
— Не пам’ятаємо, коли вони 

були.
— Може надійшли радіоприй

мачі?
— Ні.
Такі запитання і відповіді 

можна щодня почути в магази
нах відділу робітничого поста
чання Димитрівського тресту і 
змішторгу.

Якщо хочеш придбати дина

Потривожте Каська
Зовсім занедбана профспілкова 

робота серед робітників будівель
ного управління Димиїтрівського 
тресту. Голова будівельного' ко
мітету т. Касько дуже рідкий 
гість серед робітників. Будівель
ники не пам’ятають, коли тут 
відбувались профспілкові збори, 
проводились бесіди, читки газет. 
Взагалі т. Касько стоїть осто
ронь колективу будівельників, 
не вникає в його життя. 

до їх послуг свіжі газети, жур
нали, твори художньої літерату
ри. Люблять дівчата і поспіва
ти,“1 потанцювати. Часто черво
ний куток відвідують учителі, 
медичні працівники, щіч прочи
тати доповідь чи лекцію. 1! 1953 
році тут прочитано лекції про 
великі будови комунізму, 
Сталінську Кометигуцію, жиЬя 
її літературну діяльність М. 0. 
Иекрасова, доповідь про історич
ні рішення XIX з’їзду партії.

Відвідують дівчата іі селищ
ний клуб, щоб переглянути но
вий кїіиофільм.

— Ми бажали б подивитися 
цікаву поставу театру чи кон
церт, але в нас це буває дуже 
рідко, — заявляють робітниці.,

— Селище з містом зв’язане 
курсуванням автобусів, та в ви
хідні дні в міський театр не по
їдеш, бо автобуси переповнені, 
— заявляють інші.

Мало ще читається лекцій для 
робітників про п’ятирічний план, 
про радянський патріотизм і 
дружбу народів. А робітники ба
жають слухати такі лекції.

Г. Макаренко.

мік або радіоприймача, то треба 
їхати до Києва.

Ненормальне явище! І все це 
через байдужість керівників тор
говельних організацій.

Начальник відділу робітничо
го постачання т. Про хорошо і 
директор змішторгу т. Лимар не 
прислухаються до голосу покуп
ців, не дбають про задоволення 
зростаючих культурних запитів 
трудящих міста.

А. Федосов, 
р о біти и к Дим ит рівського 

'тресту.

Часто буває, коли члени проф
спілки по кілька днів розшуку
ють голову будівельного коміте
ту, щоб. сплатити членські внес
ки.

Чи відомо керівникам райкому 
профспілки вугільників про такі 
справи в нашій профспілковій 
організації?

П. Федоров,

робітник будівельного уп
равління.



П'ятниця, 15 травня 1953 р. СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР З

До нових
Завдяки невпинному розвит

кові всіх галузей господарства і, 
зокрема, тваринництва з 23 кол
госпів району 1Н стали мільйо
нерами. Сільськогосподарська ар
тіль імені 18 з’їзду ВІіІКб) торік 
одержала 2.127 тисяч каїрбован- 
ців прибутку, імені Карла Маркса 
— 2.015 тисяч, імені Ворошило- 
ва — 1.775 тисяч карбованців. 
А' результаті значно зросла вар
тість трудодня. В артілі імені 18 
з'їзду ВКП(б), наприклад, кол
госпникам видано на трудодень 
по 8 карбованців 15 копійок, у 
колгоспі імені Хрущова — по 6 
карбованців.

Внаслідок створення міцної 
кормової бази для громадської 
худоби, раціонального викорис
тання кормів, поліпшення ДОГЛЯ
ДУ за тваринами та правильно' 
оірганіаовайої роботи на фермах 
колгоспу імемі Жданова значно 
підвищилася продуктивність тва
ринництва. В 1951 році тут се
редній удій на кожну фуражну 
корову становив 1.450 літрів, у 
минулому році — 1.743 літри. 
А за 4 місяці цього року надоєна 
на 96 літрів більше, ніж за цей 
же період минулого року. Зав
дяки збільшенню удоїв, зростан
ню продуктивності свиней та ін- 

■^пх тварин збільшились прибут
ки колгоспу. Від тваринництва 
одержано 450.978 карбованців 
доходу.

Чималих успіхів досягли в 
своїй роботі і тваринники кол
госпу імені 18 з'їзду ВКіП(б) (го
лова правління тов. Дубовенко, 
колгоспний зоотехнік тов. Губа.). 
За останні два роки тут середній 
удій на кожну фуражну корову 
зріс на 791 літр, а корови, яких 
доглядають Віра ІІавлюк та Гали
на Коробка, почали давати моло
ка вдвоє більше. Важлива роль 
в організації роботи колективу 
тваринників тут належить пер
винній партійній організації (се
кретар тов. Чередниченко), яка 
систематично займається питан
ням розвитку тваринництва, до
помогла керівникам колгоспу пра
вильно розставити кадри праців
ників ферм, систематично прово
дить серед них масово-політичну 
роботу. Ініціатором соціалістич
ного змагання за високі удої мо
лока, переходу на двозмінну ро
боту виступила доярка цього 
колгоспу комуніст Віра ІІавлюк. 
Шляхом індивідуальної годівлі 
корів, правильного роздою і хо
рошого догляду за ними вона до
билась того, що окремі корови її 
групи, як, наприклад, Майка, 
Зо'рка, Сливка, Тугенька стали 
давати по 4—6 тисяч літрів мо
лока на рік.

Досвід новаторів зразу ж по
ширено серед інших доярок. 
За прикладом Віри Павлюк по
чали працювати доярки Віра Бі- 
лецька, Поліна Козинець та інші. 
Деякі з них у минулому році під
вищили свої показники по удою 
від закріплених за ними корів до 
2.500 і більше літрів. А зараз 
Віра Білещька і Поліна Козинець 
не відстають від ініціатора-зма
гання.

Значну увагу узагальненню 
досвіду передовиків тваринниц
тва приділяє райком партії. Ра
зом з виконкомом районної Ради 
і районним відділом сільського 
господарства ми організували і 
провели ряд екскурсій на ферми 
передових колгоспів, скликали 
наради тваринників, на яких пе
редові доярки, чабани, свинарки 
поділилися своїм досвідом. У ре
зультаті цих заходів на фермах

успіхів у тваринництві Проривають цукрові буряки
колгоспів району швидко було 
впроваджено нові передові мето
ди праці, -які сприяли підви
щенню продуктивності тварин. 
Так, наприклад, у- колгоспах 
імені Хрущова, «Шлях до кому
нізму», імені Сталіна, імені 12- 
річчя Жовтня, які дуже відста
вали з надоєм молока, було ор- 
ганїзовано двозмінну роботу доя
рок, нормування годівлі тварин 
та інше. Це сприяло аначінюну 
підвищенню продуктивності ху
доби. За чотири місяці цього ро
ку в артілі «Шлях до комунізму» 
удій на одну фуражну корову 
збільшився на 136 літрів порів
няно з минулим роком, у колгос
пі імені Будьонного — на 192, 
«12-річчя Жовтня» — на 135, 
імені 18 тіартконференції — на 
141, імені Сталіна — на 118 
літрів.

Значно зріс вихід ділових по
росят і ялнят від кожної матки. 
В сільськогосподарській артілі 
імені XIX з’їзду КПРС за 1952 
рік від 68 свиноматок одержано 
й вирощено 1.281 порося. Це в 
середньому дорівнює 18,8 голови 
від однієї свиноматки. Працівни
ки свиноферми в рахунок додат
кової оплати одержали 90 поро
сят. Колгосп достроково виконав 
план поставок державі м’яса. 
Крім того, тут чимало свиней 
було відгодовано й реалізовано 
на ринку. В колгоспну касу на
дійшла 291 тисяча карбованців. 
Ще краще працюють тваринники 
в цьому році, За минулі чотири 
місяці свинарки артілі одержали 
від кожної матки по 11 ділових 
поросят. Прибуток від свинофер
ми зараз становить 109 тисяч 
карбованців.

Проте ще не всі партійні ор
ганізації поставили питання роз
витку тваринництва в центрі 
уваги. Тільки недостатньою ро
ботою з людьми можна пояснити 
відставання такої важливої га
лузі господарства, як тварин
ництво, в колгоспах імені Рови 
Люксембург, «Перше травня», 
імені Маленкова і деяких інших.

Враховуючи помилки минулих 
років, допущені нами у справі 
підвищення продуктивності тва
ринництва, райком партії і ви
конком районної Ради депутатів 
трудящих у цьому році серйозну 
увагу приділяють організації 
праці на фермах. У більшості' 
колгоспів уже організовано дво
змінну роботу доярок, що сприя
ло підвищенню продуктивності. 
роботи тваринників. Зараз зоовет- 
спеціалісти району впроваджують 
на молочно - товарних фермах 
новий, більш прогресивний метод 
організації праці — двопроміж- 
ну роботу доярок.

За двоцроміжцим розпорядком , 
дня зовсім ліквідується знеосіб- 
ка. Якщо при двозмінній роботі 
одна група корів закріплюється 
за двома доярками, то при дво- 
проміжіній — за однією. Крім то
го, доярка менше стомлюється 
після доїння, бо кількісно групи 
зменшуються. І головно — вона 
маг; більше вільного часу для 
відпочинку й навчання, бо фак
тично робочий день доярки при 
такому методі роботи триває 8 
годин.

Ранковий проміжок починає
ться о 4-й годині і закінчується ' 
о 8-й. Протягом цих чотирьох 
годин доярка повинна нагодува
ти корів, двічі подоїти, рад по
чистити їх та замінити підстил
ку. Після цього вона передає ху
добу скотарям і йде додому. Дру

гий, вечірній проміжок починає
ться о 4-й годині дня і'триває 
до 8-ої години вечора. А ввечері 
робота майже та-.сама: три го
дівлі, два доїння, чистка. () вось
мій годині вечора корів приймає 
нічний сторож.

Двопроміжна система організа
ції праці дисциплінує тварин
ників, сприяє підвищенню про
дуктивності праці. При цьому 
розпорядку тварини знаходяться 
в більш сприятливих умовах, 
краще доглянуті.

В районі цей метод догляду 
за коровами 15 квітня впровад
жений у колгоспі імені Сталіна, 
Бандурівської сільради. Однак 
позитивні наслідки його вже по
мітні. Добовий удій молока по 
фермі в цій сільськогосподарській 
артілі з 850—900 літрів зріс до 
1.150—1250 літрів.

Готуючись до літнього утри
мання худоби, колгоспи району 
ремонтують старі і споруджу
ють нові табори. В артілі імені 
Карла Маркса завершили облад
нання чотирьох таборів для ут
римання свиней, в колгоспах 
імені 18 з’їзду ВКП(б) та імені 
Леніна вже спорудили нові наві
си, загони. В нинішньому році 
значну увагу приділено органі
зації зеленого конвейєра. Під по
сіви культур на зелений корм 
видалено 3.150 гектарів.

Усі ці заходи дадуть можли
вість колгоспам у 1953 році ви
конати план підвищення продук
тивності тваринництва., на 6 
мільйонів карбованців збільшити 
прибутки в цій галузі господар
ства.

Велика роль у справі розвит
ку тваринництва в' колгоспах 
належить машинно - тракторним 
станціям. Вони повинні допо
могти тваринникам створити 
міцну кормову базу, механізува
ти на фермах трудомісткі проце
си. Але ця допомога поки що ма
ло помітна. Так, наприклад, у 
колгоспі імені Леніна механіза
тори Користівської МТС ніяк не 
спроможуться механізувати по
дачу води на тваринницькі фер
ми, хоч гроші за цю роботу вже 
давно одержані. З вини МТС у 
ряді сільгоспартілей були пору
шені строки сівби культур в по
лях зеленого конвейєра. Погано 
допомагають станції колгоспам і 
в переробці кормів.

Партійна організація району 
докладе сил, щоб підвищити ор
ганізаторську роль МТС у даль
шому розвитку тваринництва, 
щоб спрямувати увагу працівни
ків ферм на виконання почесно
го завдання, поставленого перед 
нами XIX з’їздом Комуністичної 
партії.

М. РИБАК.
Секретар Олександрійського 

райкому КП України.

В тісній співдружності з ме
ханізаторами тракторної бригади 
Василя Обертаса колгоспники 
артілі імені Володимира Ульянова 
провадять обробіток посівів.

Все більше трудомістких по
льових робіт механізується. Ще 
недавно колгоспники провадили 
шаровку і проривку цукрових 
буряків вірутну. Цього року на 
піаровці використовувались трак
тори. Вони підпушували міжряд
дя, а вручну за.типпілося тільки 
шарувати поблизу рядків.

Застосування техніки на обро
бітку цуіврових буряків сприяло 
значно швидше, ніж торік, завер
шити Шаровку на всій площі у 
55 гектарів.

На щаірввці відзначився трак
торист Феді{> Кошеленір. Доско
нало володіючи технікою. він з 
причіплювачем Михайлом Яцько- 
вим щодня домагався значного 
перевиконання норм виробітку.

Вслід за шаровкою буряководи 
розпочали проривку. І на цій 
трудомісткій роботі успішно ви
користовуються трактори. Зокре

Основа нашого зростання
За останні два роки наша 

артіль вийшла в ряди передо
вих. Зміцніло багатогалузеве ко
лективне господарство, підвищи
лась врожайністй сільськогоспо
дарських культур, зросла про
дуктивність громадського тва
ринництва.

Цього ми добились на основі 
широко розгорнутого соціалістич
ного змагання. Ось і цього року 
рільничі і тракторні бригади, 
змагаючись між собою, успішне 
завершили важливіші польові ро
боти. Ранні ярі культури посіяні 
за 4, а пізні — за 5 робочих 
днів.

Зобов’язавшись виростити цьо
го року 22 центи ри озимини, 20 
центнерів соняшника, 40 цент
нерів кукурудзи і 250 центнерів 
цукрових буряків з кожного гек
тара посіву, хлібороби доклада
ють багато зусиль, щоб з честю 
додержати свого слова.

Укрупнення колгоспу, проведе
не цієї весни, створило нові 
можливості для одержання висо
ких урожаїв. На полях артілі ни
ні працюють дві тракторні 
бригади Антона Губського і Фе
дора Братка з Користівської МТС. 

Трактористи, змагаючись, ущіль

Розгорнули обробіток соняшника
Хлібороби артілі імені 18 

партвонференції нарощують тем
пи обробітку посівів сільськогос
подарських культур. Успішно 
провадиться міжрядний обробіток 
соняшника. За два дні половина 
площі просапана.

Високих показників на цій 
роботі добилися колгоспниці Ва- 
силина Іванченко, Мотря Хрущ, 

ма, у нас провадиться букетіровка 
посівів. Спеціальна машина на 
зчепі з трактором щніходить по
перек' рядків. Вона зрізує зайві 
рослини, залишаючи на потрібній 
віддалі гнізда рослин. Таким чи
ном, людям залишається зробити 
проривку лише в гніздах. Букетї- 
ВОіВка цукрових буряків майже 
наполовину полегшує працю кол
госпників, значно прискорює ро
боту.

Буряководи нашої артілі праг
нуть своєчасно і якісно провести 
обробіток цукрових буряків і ви
ростити цього року не менше 300 
центнерів цукрової сировини на 
кожному гектарі посіву.

З метою поширення досвіду 
механізованого обробітку буряків 
у колгоспі відбулася нараді спе
ціалістів сільського господарства, 
які ознайомилися з роботою ме
ханізаторів на обробітку буряко
вих плантацій.

Я. Кравченко, 

дільничний агроном Олексан
дрійської МТС.

нювали строки сівби, створюва
ли найкращі умови для розвитку 
рослин. Попереду ідуть комуніс
ти. Член КПРС Антои Шульга 
подає приклад стахяйовської пра
ці всім механізаторам. Високих 
виробітків на обробітку повівів 
добиваються трактористи Петро 
ПІаповал, Микола Гориславець та 
інші.

Серед хліборобів заслуженою 
повагою користується комуніст 
бригадир рільничої бригади тов. 
Рахубовсьвий. Він словом і ділом 
мобілізує хліборобів на розв’я
зання головних завдань.

Все це допомагає нам успішно 
вести обробіток посівів. В стислі 
строки ми завершили шаровку 
цукрових буряків, підпушили 
міжряддя лісосмуг, ведемо куль
тивацію парів, міжрядний обро
біток соняшника і інших куль
тур.

Всі сили колгоспників і меха
нізаторів нині спрямовані на 
зразкове проведення обробітку по
сівів усіх сільськогосподарських 
культур.

0. Гориславець,

заступник голови колгоспу 
«Прапор комунізму».

Оксана Птиціна, Ніна ІОниченко 
та інші.

Поряд з міжрядним обробітком 
хлібороби старанно доглядають 
посіви озимих. 450 гектарів цих 
культур вже прополото від бур’я
нів.

С. Шулежно,
колгоспник.

Кам'янець-Подільська область. 
Колгоспники сільгоспартілі „Побе- 
да* с. Клинини, Волочиського ра
йону, застосовуючи стійлове утри
мання худоби і зелений конвейєр, 
добились значного підвищення 
удойності молока, що в свою чергу 
сприяло зростанню доходів кол
госпу від тваринництва. В 1952 
році цей доход досяг 804 тисячі 
карбованців. Тепер в артілі ве
деться підготовка до табірного 
утримання худоби.

На знімку: ремонт табірного 
стійла в колгоспі „Победа".

Фото. В. Приходька.
Гірескліше. РАТАУ. .
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Листи до редакції
Клуб пустує

В селі Дівоче Тіоле до послуг 
колгоспників є сільським клуб. 
Проте в ньому майже не Прово
диться культурно - освітли робо
та.

Лекції і доповіді на політичні 
та науково' - популярні теми тут 
не читаються. Зовсім відсутня 
тут і наочна айтація. Заві

Загадкові рахунки
В будинку № 8 по вулиці 

Шкільній селища Перемога вста
новлено парове опалення. Та про
тягом ЗИМИ ЖОДНОГО' дня воно, не 
працювало. Про це дю(/ре відомо 
начальнику житлово - комуналь
ного відділу тресту «Укрвугле- 
монтаж» т. Левченку. Але по за
кінченню опалювального' сезону 
т. Левченко все ж вирішив взяти

Понурко байдикує
На дверях Косівського пункту 

«Заготживсировини» часто ви
сить замок. Завідуючий пунктом 
т. Понурко по кілька днів не від
криває його.

^Колгоспники, які мають сиро
вину, змушені здавати її до пунк

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

Справжнє обличчя Лісовика*>9

Під таким заголовком в газеті 
'Сталінський прапор» від 12 
квітня ц. р. було надруковано 
статтю, в якій критикувалась по
ведінка головного, інженера Ко- 
ристівськоії МТС т. І. Г. Лісо
вика.

Як повідомив редакцію секре
тар парторганізації МТС т. По
пов, статтю обговорено на. від
критих партійних зборах. Крити
ку визнано правильною.

СЛІДАМИ НЕОПУБЛ1 КОВАНИХ ЛИСТІВ
До редакції газети «Сталінсь

кий прапор» надійшов лист, в 
якому писалось про те, що у 
войнівськіій артілі, імені 18 з’їзду 
ВКП(б) порушуються правила 
землекористування. Як приклад, 
було приведено, що громадянка 
Клавдія Посипай не бере участі 
в роботі артілі, проте земельною 
ділянкою користується нарівні з 
колгоспниками.

Неухильно дбати про благоустрій міста
Зробити місто благоустроєним, 

красивим — таке прагнення жи
телів вугільної Олександрії та її 
селищ.

Трудящі міста багато попра
цювали в цьому році, впорядко
вуючи робітничі селища, терито
рії своїх підприємств і установ, 
громадські садиби. Тільки весною 
на вулицях селищ і вздовж шля
хів посаджено' понад 35 тисяч 
дерев та чагарників. Близько 
трьох тисяч погонних метрів від
ремонтовано огорожі. Пролижемо 
сотні метрів нових та відремон
товано старих тротуарів.

З любов’ю трудились робітни
ки електростанції, впорядковую
чи подвір’я свого підприємства. 
На території, де раніше валялись 
купи сміття, зараз розкинувся 
парк, в якому зеленіють моло
денькі' деревця, на клумбах з’я
вились перші сходи квітів. 

дуючий клубом т. Попов пояснює 
це тим, іцо населення неохоче 
відвідує клуб.

Хто ж Піде до клубу, я якому 
ніяка робота не проводиться, на
віть гуртки художньої самодіяль
ності не працюють.

і і. Рак.

оплату з жителів будинку за не
існуюче опалення і пред’явив 
кожному з пас рахунок.

За що?—Питаємо ми у Лев
ченка.

А. Канібаліцьиий, І. Вдо
венко, П. Крамар, 8. Решет- 
няк, І. Бугайченко, П. Чу
прина, А. Тягній.

тів сусідніх з ними районів.
Крім того, колгоспникам не 

один місяць доводиться ходити 
до пункту, щоб одержати пром
товари за здану сировину.

І. Дмитріев, 
завідуючий сільським клубом.

За безвідповідальне ставлення 
до службових обов’язків партзбо
ри своїм рішенням попередили 
т. Лісовика і зобов’язала його в 
найкоротший строк виправити 
допущені ним помилки, система
тично працювати над підвищен
ням свого /ідейно - теоретичного 
рівня, домогтися високої продук
тивності машинно - тракторного 
парку, бути вимогливим до себе 
і своїх підлеглих.

Лист було надіслано на розслі
дування до районного відділу 
сільського господарства.

Як повідомив редакцію заві
дуючий відділом т. Бондаренко, 
факти, наведені в листі, ствер
дились. Рішенням загальних збо
рів колгоспників від 9 травня 
1953 року Посипай виключено 
з членів артілі і відрізано при
садибну ділянку.

Хто проходить вулицею Гоголя 
селища Октябрського, мимоволі 
зупиняється на біленькому дво
поверховому будинку. Це гурто
житок гірників шахти № 2-3. 
Подвір’я обгороджене. Доріжки об
саджені чагарниками. На подвір'ї 
зеленіють дерева, на клумбах 
квіти. Привітно і затишно в цьо
му гуртожитку. У вільний від 
роботи час шахтарям є де куль
турно відпочити.

Добре попрацювали по благо
устрою селища і робітничі ко
лективи теплоелектростанції та 
Байдаківської брикетної фабрики. 
Площа, яка розділяє ці два під
приємства, розпланована і за
саджена деревцями. Озеленені і 
подвір’я їх.

Активну участь в упорядку
ванні міста і околиць взяли до
мовласники. На своїх присадиб
них ділянках вони посадили де

В_ країнах 
народної 

демократії
УСПІХИ МЕТАЛУРГІЙНОЇ / 
ПРОМИСЛОВОСТІ ПОЛЬЩІ

Народна Польща відзначила 
День металурга.

Газета «Трібуна Люду» наво
дить дані, які свідчать про' висо
кі темпи розвитку металургій
ної промисловості в Польщі. В 
1952 році, вказує газета, виплав
ка сталі в країні досягла 3,2 
мли. тонн, а в 1955 році ви
робництво сталі становитиме 4,6 
млн. тонн, або в два рази більше, 
ніж у 1949 році.

В цьому році польські металур
ги добилися нових значних успі
хів. У першому кварталі вироб
ництво сталі зросло порівняно з 
тим же періодом 1952 року на 8 
процентів, чавуну — на 26 про
центів, прокату — на 18 про
центів і коксу — на 25 процен
тів. Польські сталевари освоїли 
випуск багатьох нових сортів 
сталі.

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ І 
КООПЕРАТИВНОЇ ТОРГІВЛІ 

В АЛБАНІЇ

Рік у рік розширяється дер
жавна торговельна сітка в Алба
нії: На початок цього року дер
жавна торговельна сітка налічу
вала 1.230 торговельних підпри
ємств, кооперативна — 1.396. 
Сітка приватної торгівлі скоро
тилася на 268 торговельних 
точок.

У першому кварталі цього року 
відкрито помад 20 нових продо
вольчих і промтоварних магази
нів і їдалень.

За перший квартал цього року 
населенню було продано на 16,3 
лроц. товарів більше, ніж за від
повідний період минулого року.

ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ В 
ПІВДЕННОМУ КИТАЇ

За повідомленням агентства 
Сіньхуа, в південних районах 
Китаю почалося збирання вро
жаю. В провінції Юньнань пше
ниці вирощено на 10—ЗО ігроц. 
більше, ніж у минулому році. 
Селяни східного узбережжя ос
трова Хайнань приступили до 
збирання рису.

рева і квіти, тримають в чистоті 
подвір'я.

Але поряд з хорошими почи
наннями виробничих колективів 
і жителів у справі благоустрою 
міста є ще багато' недоліків. Тіль
ки бездіяльністю міського кому
нального відділу (завідуючий 
т. Кашуричев) можна пояснити 
Аой факт, що площа біля школи 
№ 6, де в минулому році вста
новлена скульптура шахтаря, за
лишається до цього часу в за
недбаному стані. Замість того, 
щоб посадити тут дерева, вста
новити ланки для сидіння, тов. 
Кашуричев вирішив організувати 
місце для звалювання сміття. 
Бракує порядку і в скверах міс
та. Багато вулиць, особливо на 
околицях, не впорядковані, тро
туари зіпсовані.

А. Белононев, А. Дуднім.

Відомий радянський комбайнер Герой Соціалістичної Праці 
К. Борін побував недавно у сільськогосподарських виробничих 
коопераціях в Німецькій Демократичній Республіці і поділився 
досвідом своєї роботи з трудовим німецьким селянством.
На знімку: Герой Соціалістичної Праці К. Борін демонструє ро
бітникам державної МТС„Шлетта“ свої прийоми праці на радянсь
кому дизельному тракторі.

Протест Міністра закордонних справ 
Китайської Народної Республіки Чжоу Ень-лая 

ПЕКІН, 12 травня. (ТАРС). Аген
тство Сіньхуа передає: Міністр 
закордонних справ Китайської 
Народної Республіки Чжоу Емь- 
лай заявив учора протест проти 
порушення американськими літа
ками повітряного простору Китаю 
і вбивства ними китайських гро
мадян. В протесті говориться:

10 і 11 травня цього року аме
риканські літаки «Ф-86» і 
«Ф-84», «В-29» і «В-26» із
складу агресивних військово-по
вітряних сил СІНА в Кореї за
гальним числом в 25 машин три 
рази вторгалися в повітряний 
простір Китаю над Лакушао і 
Аньдунпм, скидаючи листівки, 
провадячи обстріл і бомбарду
вання. Американськими літаками 
було скинуто понад 50 бомб, .,р 
результаті чого вбито і поранено 
понад 250 китайських громадян.

Ці дії уряду Сполучених Шта
тів, вчинені після численних по
передніх випадків порушення по
вітряного' простору Китаю і вбив
ства і поранення китайських 
громадян, є іцв більш серйозною 
провокацією. Весь китайський 
нарад глибоко обурений цим но
вим злочинним агресивним актом 
уряду Сполучених Штатів. Тому 
я уповноважений заявити урядо
ві Сполучених Штатів рішучий 
протест.

Народи всього світу палко ба
жають перемир’я в Кореї. З ме
тою урегулювати все питання паро

Паризькі газети про муніципальні вибори 8 Тунісі
ПАРИЖ, 11 травня. (ТАРС). 

Повідомлення паризьких газет 
свідчать про провал муніципаль
них виборів у Тунісі, де голосу
вання повинно було відбуватися 
вчора в 34 комунах. Газета 
«Юманіте» пише, що тунісці ого
лосили виборам справжній бой
кот. До полудня ні один виборець 
туніської курії не з’явився у ви
борчі дільниці. У французькій 
курії від участі в голосуванні 
утрималася майже половина, ви
борців. В 11 комунах вибори 
взагалі не проводилися в зв’язку 
з відсутністю кандидатів. 

ТВО редактора Т. С. АПОСТОЛ.

Артіль „Червона вишивальниця*
ПРИЙМАЄ від громадян ЗАМОВЛЕННЯ 

НА ХІМІЧНУ ЧИСТКУ ОДЯГУ.
ПРАВЛІННЯ.

військовополонених і сприяти тим 
самим укладенню перемир’я м 
Кореї Центральний народний урй” 
Китайської Народної Республіки 
і уряд Корейської Народно-Демо
кратичної Республіки висунули 
у св'їх заявах відповідні» від ЗО 
і 31 березня 1953 р. справедли
ву і розумну пропозицію. Ця про
позиція привела до відновлення 
давно перерваних переговорів ир.<£ 
перемир’я. Крім того, на перего
ворах про перемир’я делегація 
корейської Народної армії і ки
тайських народних добровольців 
висунула послідовно два кон
структивних плани, спрямованих 
на розв’язаная всього питання 
про репатріацію військовополо
нених. Тепер же, коли йдуть пе
реговори про перемир’я в Кореї, 
уряд Сполучених Штатів посилає 
свою авіацію для порушення по
вітряного простору Китаю і вбив
ства китайських громадян. Ці 
провокаційні дії уряду Сполуче
них Штатів цілком очевидно я 
намаганням вплинути на пере
говори про перемир’я і кинути 
виклик палкому прагненню на
родів усього світу до перемир’я 
в Кореї. Проте безперечно, що це 
намагання уряду Сполучених 
Штатів приречене на провал. 
Воля китайського і корейського 
народів до боротьби за мир твер
да і непохитна.

11 травня, 1953 року

Провал муніципальних виборів 
у Тунісі визнає навіть буржуазна 
преса. Так, газета «Колба» пише 
про справжній «страйк» тунісь
ких виборців.

«Юманіте» повідомляє, що На 
знак протесту проти проведення 
виборів і проти колоніальних ре
пресій населення Суса оголосило 
вчора страйк. В місті були закри
ті всі магазини і крамниці. В 
містах Бізерта і Феррівіль роз
повсюджувалися листівки з за
кликом до туніського населення 
утриматись від участі у виборах.

БК—00658. Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, ВО. Зам. № 701. Т. 5.000.
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Соціалістичний метол господарюван
ня вимагає постійного удосконалення 
методів виробництва. В цьому — неви
черпні джерела дальшого збільшення 
нагромаджень, неухильного зміцнення 
економіки нашої соціалістичної Бать
ківщини.

Ретельно доглядати посіви По нашій Батьківщині
Буйно зеленіють КОЛГОСПИ! по

ля, рясним цвітом вкрилися са
ди. Колгоспники і механізатори 
району цієї весни доклали бага
то сил, щоб забезпечити дружні 
сходи рослин, створити необхідні 
умови для одержання в цьому 
році високих урожаїв ус’х сільсь
когосподарських культур і дати 
країні щонайбільше хліба та си
ровини для промисловості.

Зроблено чимало, але далеко 
не все. Зараз настав найвідпові- 
(альвіший період боротьби на 
врожай — обробіток і догляд за 
посівами. Стислі строки і висока 
ЯКІСТЬ цих робіт нині вирішу
ють Долю врожаю.

Дощі, що пройшли, сприяли 
доброму розвитку посівів, але 
одночасно, ущільнили грунт, ви
кликали ріст бур’янів. Отже не 
можна гаяти часу, не можна до
пускати, щоб бур’яни затримува
ли ріст рослин, гнітили їх. Тре
ба швидко і якісно провести про
ривку цукрових буряків, оброби
ти соняшник, кукурудзу та інші 
культури, убезпечивши нормаль
ну густоту корненаеадження.

Всі роботи по обробітку посі
лі в треба вести майже одночас
но. Це потребує великого напру
ження сил колгоспників І ВИСО
КОЇ майстерності механізаторів, 
які працюють на обробітку. Ке
рівники колгоспів, агрономи, пар
тійні організації повинні зразко
во спланувати хід робіт, пра
вильно розставити людей і тех
ніку, і на основі широко розгор
нутого соціалістичного змагання 
добитись такого стану, щоб ко
жен колгоспник і колгоспниця, 
кожен тракторний агрегат щодня 
перевиконували норми виробітку.

Саме на це і спрямовують, хлі
боробів керівники артілі ім. 18 
иартконференції. Тут разом з об
робітком просапних культур ве
деться прополка озимини, прова
диться культивація паріє. Багато 
колгоспників і механізаторів 
тракторної бригади Тіта, К]точко
ва ознаменовують кожен день 
значним перевиконанням уста
новлених завдань.

Успішно ведеться обробіток со
няшника, цукрових буряків та 
інших культур в колгоспах імені 
Сталіна, Бандурівської сільради, 
ім. Жданова та інших.

На жаль, є колгоспи, які зво
лікають обробіток посівів, що 
призводить до заниження вро-

---------------------- ■ 

жаю. Унороіпиловській артілі іме
ні Сталіна, наприклад, затрима
лись з шаровкою цукрових буря
ків, тепер зволікають їх прорив
ку, не ведуть міжрядного обро
бітку соняшника, хоч необхід
ність в цьому давне, настала.

Неприпустиму безтурботність 
проявили керівники артілі «За
повіт Леніна». Пустивши роботи 
по догляду за посівами на само- 
плив, тут допустили значні пойї- 
кодження посівів. Зокрема, пов
ністю загинуло від шкідників 
8,5 гектара цукрових буряків. 
6 значні пошкодження посівів у 
колгоспі ім. Карла Маркса та де
яких інших. Проте керівники цих 
колгоспів не роблять висновків 
і не поспішають з обробітком. Зо
крема, тут зволікають проривку 
цукрових буряків.

На обробітку посівів успіх ви
рішують механізатори. Лише при 
їх активній участі, при макси
мальній механізації трудомістких 
робіт можна вчасно впоратись з 
поставленими завданнями. Хоро
шу ініціативу виявили механіза
тори тракторної бригади Василя 
Обертам з Олександрійської МТС, 
які обслужують колгосп імені 
Володимира Ульянова. Вони 
впроваджують букетування посі
вів. Відомо, що цей захід вдвічі 
полегшує працю колгоспників 
па проривці, значно прискорює 
цю трудомістку й важливу робо
ту. Та, на жаль, цей захід впро
ваджується у виробництво несмі
ливо, з оглядкою. Особлиьо недо
оцінюють букетування і, таким 
чином, проявляють антимеханіза- 
торські дії керівники Корис- 
тівськеї МТС.

Не менш важливо правильно 
організувати працю на обробітку. 
Треба покінчити зі знеїсібкою і 
поставити роботу так, щоб кожен 
колгоспник мав особисте завдан
ня, знав строки початку і закін
чення тих чи інших робіт.

Важлива роль покладається на 
агрономів. Вони зобов’язані без
посередньо у виробничих брига
дах слідкувати за якістю робіт, 
організовувати колгоспників і ме
ханізаторів на зразкове прове
дення обробітку всіх сільсько
господарських культур.

Партійні організації повинні 
спрямувати масово - політичну 
роботу на ще ширше розгортання 
змагання за високий урожай, за 
дострокове виконання нового п’я
тирічного плану розвитку СРСР.

Молдавська РСР. У Тирасполі 
в педагогічному інституті іде 
діяльна підготовка до екзаменів.

На знімку: студенти першого 
курсу готуються до екзаменів у 
кабінеті ботаніки. На першому 
плані відмінниця навчання ком
сомолка Чебан.

Фото П. Лисенкіна.
Прсскліше ТАРС, 

------------ о а---------- —
ПРОГРЕСИВНИЙ МЕТОД 

СУДНОВОДІННЯ
Річковики Волзького ваін- 

тажйого пароплавства широ
ко застосовують прогресив
ний метод водіння барж — 
метод штовхання, який знач- * 
но прискорює і здешевлює 
перевозки. У минулому році 
вони зробили методом штов
хання 270 рейсів і перевез
ли понад півміільйона тонн 
вантажів. Продуктивність 
флоту, який застосовував цей 
метод, піднялася на 18 про
центів. собівартість перево- 
зок знизилася ла 15 про
центів.

КУБАНСЬКІ ЛИМОНИ
У Краснодарському краї 

багато городян Майкопа ви
рощують в кадках свої, май- 
коїпські лимони, які відзна
чаються великими плодами, 
добрими смаковими якостя
ми. Науковії працівники Со
чинської дослідної станції в 
результаті спостережень ви
ділили три багаторічних рос

Республіканська нарада директорів і секретарів 
партійних організацій середніх спеціальних 

учбових закладів Української РСР

ДВА НОВИХ СВІТОВИХ 
РЕКОРДИ

В Талліиі закінчилися зма
гання на особисто - команд
ну першість країни з важкої 
атлетики. За звання чемпіо
на СРСР у семи вагових ка
тегоріях боролися більш 200 
кращих важкоатлетів 15 
спортивних товариств.

Молодий атлет Радянської 
Армії Ф. Нікітін (легка вага) 
встановив новий всесоюзний 
і світовий рекорд, показавши 
в жимі двома руками 113 
кілограмів.

У півсередній вазі звання 
чемпіона СРСР завоював 
ленінградець майстер спорту 
Ю. Вуганов («Іскра»), який 
встановив новий всесоюзний 
і світовий рекорд у ривку 
двома руками, показавши 
131 кілограм.

Командну першість заво
ювали спортсмени першої 
команди Радянської Армії, 
на другому місці —динамівці.

(ТАРС).

ВИКОНАНО 
П’ЯТИМІСЯЧНИЙ ПЛАН
Шахта №1 тресту «Сталін- 

вугілля » (Карагандинський 
басейн) відвантажила на ад
ресу Магнітогорського мета
лургійного комбінату другий 
у травні надплановий ешелон 
коксівного вугілля. Гірники 
шахти № 1 достроково вико
нали свої річні зобов’язання 
по надплановому видобутку 
вугілля, зростанню продук
тивності праці і зниженню 
собівартості. П ідприємство 
завершило п’ятимісячну ви
робничу програму.

лини кандидатами на нові 
сорти: «Плохотнікоївський», 
який дав у минулому році з 
кожного дерева понад 700 
плодів, «Свєтлана» і «Май- 
копський», які добре розви
ваються в кімнатних умовах і 
дають плоди до 400 грамів 
вагою.

(РАТАУ).

Горький. Естакадний конвейєр 
зборки автомобілів „ГІобеда* на 
автозаводі імені В.. М. Молотова.

Фото П. Вознесенського. 
Прескліше ТАРС.

------------ ♦ ♦--------
НА КОНСЕРВНИХ 
ЗАВОДАХ ГРУЗІЇ

На консервних заводах 
Грузії закінчується підготов
ка до нового сезону. Ремон
туються цехи підприємств, 
встановлюється нове устатку
вання, автоматизуються і ме
ханізуються процеси вироб
ництва. У цьому році заво
ди Грузмонсервтресту дадуть 
країні, на один мільйон 400 
тисяч банок консервів біль
ше, ніж у минулому році.

ЕЛЕКТРОФІЛЬТРИ 
ОЧИЩАЮТЬ ПОВІТРЯ
Иа Дійпродзержинсьиій 

ГРЕС почались випробуван
ня нового електрофільтра, 
призначеного для очищення 
повітря. Змонтовані на кот
лоагрегатах, фільтруючі ус
тановки щодня вловлювати
муть тонни вугільного пилу, 
що викидається в атмосферу 
через димоходи. Дев’ять та
ких електрофільтрів уже пра
цюють в цехах цементного 
заводу. Закінчується монтаж 
таких фільтрів по очищенню 
повітря на азотно-туковому 
заводі.

(РАТАУ).

Видатний лікар
Президія Верховної Ради 

СРСР за заслуги в галузі 
охорони здоров’я і в зв’язку 
з 60-іріччіям з дня народжен
ня нагородила орденом 
Леніна завідуючого кафед
рою хірургії Київського ін
ституту удосконалення ліка
рів професора М. С. Коло- 
мийченка. Ім’я Михайла Си
доровича Коломийченка ши
роко відоме далеко за межа

ми Києва і республіки. Ви
датний хірург за 34 роки 
своєї медичної практики зро
бив понад 15 тисяч операцій, 
врятував життя і повернув 
здоров’я сотням радянських 
людей, його перу належать 
25 наукових праць, сотні 
його учнів стали досвідчени
ми хірургами.

(РАТАУ).

11—13 травня в Києві відбус 
валась республіканська нарада 
директорів і секретарів партій
них органіяацій ітехні кумів та 
інших середніх спеціальних уч
бових закладів Української РСР. 
В роботі наради взяли участь се
кретарі і завідуючі відділами об
комів КП України, представники 
союзних міністерств, міністри Ук
раїнської РСР, начальники уп
равлінь і відділів учбових за

кладів міністерств і відомств — 
всього понад 1.100 чол.

З доповіддю «ІІро стан і захо
ди поліпшення ідейно - виховної 
та учбової роботи в технікумах та 
інших середніх спеціальних уч
бових закладах республіки» вис
тупив завідуючий відділом су
спільних наук і вищих учбових 
закладів І(К КП України тов. 
С. В. Червоненім.

В обговоренні доповіді взяло 

участь 32 чоловіки. Ті, що вис
тупали в дебатах, обмінялись дос
відом, критикували недоліки в по
становці учбово - виховної і ма
сово - політичної роботи учбових 
закладів, а також в роботі мініс
терств і відомств. Нарада наміти
ла шляхи поліпшення всієї робо
ти технікумів та інших спеціаль
них середніх учбових закладів.

. _ . (РАТАУ),
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Важливий етап
Вигашуючи рішення XIX з’їзду 

партії, районна партійна органі
зація провела ряд заходів, спря
мованих на поліпшення ідеоло
гічної роботи. Райком КП Украї
ни і більшість первинних партор- 
ганізацій стали частіше обгово
рювати питання політичного нав
чання комуністів і безпартійних 
вв засіданнях бюро, пленумах і 
зборах, більше приділяють уваги 
ідейному рівнім занять в гуртюа-х 
і політшкюлах. Внаслідок цього 
заняття проводяться більш орга
нізовано, на високому рівні, слу
хачі краще засвоюють матеріал, 
посилилась активність їх в гро
мадському і виробничому житті 
колгоспів, МТС, радгоспів, під
приємств та установ.

Добре працюють гуртки по 
вивченню історії партії підви
щеного типу при первинних 
п а ртор ганіїзаіц і я х Діво ч єн і л ьськіїї 
сільради, залізничної станції Ко- 
рйстівка та основного типу при 
парторганізаціях колгоспу імені 
18 з’їзду ВКП(б), райфінвідділу 
і ряду інших.
Иіропагандисти цих гуртків тт. 

Малюк, Комар, Новичкова, Пет
ров, Слюсаренко, дохідливо поїда
ють матеріал, пов'язують теоре
тичні питання з практичними 
завданнями, прищеплюють слу
хачам почуття відповідальності 
за перетворення в життя рішень 
XIX з’їзду КП1Ч’.

Слухачі гуртків бригадир трак
торної бригади т. Чередниченко, 
вчитель математики т. Чуприна., 
інспектор прибутків т. Кобзар та 
ряд інших старанно готуються 
до занять, беруть активну участь 
у співбесідах, в громадському і 
виробничому житті.

Проте в роботі сітки партій
ної оовіти району в ще істотні 
недоліки.

Відділ пропаганди і агітації 
райкому КП України недостат
ньо здійснює контроль і допомогу 
пропагандистам та окремим кому
ністам в підготовці до занять. 
Ряд партортаНізацій продовжу
ють недооцінювати роль і зна
чення партійної пропаганди, зай
маються питанням політичного 
виховання від випадку до ви
падку.

В результаті цього в гуртках 
і політшколах при первинних 
парторганізаціях колгоспів імені 
12-річчя Жовтня, імені Калійна., 
«Заповіт Леніна», Кюрисгівського 
пункту «Заготзеїрно» заняття 
проводились неорганізовано, при

Дрогобич. На нафтопереробному заводі всі робітники і інженерно-технічний персонал 
охоплені політичним навчанням.

На знімку: в вечірній партійній школі другого року навчання для інженерно-технічних і 
керівних працівників заводу. Заняття по темі „Директиви XIX з'їзду партії по п'ятому п'ятиріч
ному плану розвитку СРСР на 1951—1955 роки" проводить директор заводу Василь Григорович 
РОМАНОВ.

Фото Д. Мулярчука. Преекліше РАТАУ.

Партійне життя За процвітання науки
у політнавчанні 
незадовільному відвідуванні їх 
слухачами. Тут допускалися ви- І 
падки зрину занять, і тому ці 
гуртки та полйтокоіли відстали 
на 10—14 годин від програми.

Незадовільно працює політ- 
пікола при Ііроїтопппіївеькій сіль
раді, де секретарем парторганіза- 
ції т. Лаврентьєв, а пропаган
дистом т. Кірасніїков. Більшість 
слухачів не відвідують занять і 
не готуються до них І тому тут 
мають місце непоодинокі випад
ки зриву занять.

Настав відповідальніпіип етап 
у політичному наївчаині — завер
шується навчальний рік. Парт- 
(фганізації і пропагандисти по
винні перебудувати свою роботу 
так, щоб успішно, на високому 
ідейно - теоретичному рівні за
кінчити навчання в гуртках і 
політшколах. Для цього необхідно 
п вилити допомогу комуністам і 
безпартійним, які вчаться в сітці 
політосвіти, глибоко вивчити 
праці класиків марксизму - 
ленінізму, рішення XIX з’їзду 
партії, працю товариша Сталіна. 
«Економічні проблеми соціалізму 
в ОРСР» та інші матеріали.

В ці дні треба більше органі
зовувати читання лекцій і кон
сультацій для слухачів політ- 
пікіл та гуртків і для тих, хто 
самостійно вивчає марксистсько- 
ленінську теорію.

Підсумкові заняття слід про
водити при наявності всіх слу
хачів. На них обов’язково по
винні бути присутніми секретарі 
первинних паїртоірганізацій. Необ
хідно провести не менше двох— 
трьох підсумкових занять, за
кріпити на них вивчений матері
ал і встановити, як засвоєний 
він кожним слухачем.

Підсумкові заняття пропаган- • 
дист повинен закінчити бесідою 
на тему «КіПРС — спрямовуюча 
і керівна сила радянського на
роду».

Партійні організації зобов'я
зані подати практичну допомогу 
в підготовці І проведенні підсум
кових занять і в сітці комсомоль
ської політосвіти.

Секретарям парторганізацій і 
пропагандистам одночасно з про
веденням підсумкових занять 
треба визначити, де той або інший 
слухач, комуніст чи безпартій
ний буде навчатися в наступ
ному році.

І. Божков,

секретар РК КП України.

Видатний французький письмеп- 
ник-комуніст Анрі Барбюс.

(До 80-річчя з дня народження 
17 травня 1953 р. (вмер у 

1935 р.). Прескліше ТАРС.

16-й ТОМ ВЕЛИКОЇ 
РАДЯНСЬКОЇ 

ЕНЦИКЛОПЕДІЇ
Вийшов у світ 16-й том 

Великої Радянської Енцикло
педії (друге видання) В кни
гу включені слова від «за
лізо» до «землі!». Крім кіль
кох тисяч дрібних заміток, 
які коротко пояснюють зна
чення тих або інших російсь
ких слів чи спеціальних тер
мінів, в шістнадцятий том 
енциклопедії включена знач
на кількість великих статей, 
присвячених корінним пи
танням економіки і народно
го господарства, науки і тех
ніки, культури і мистецтва. 
Особливе місце займають 
статті, присвячені творам 
класиків марксизму-ленініз- 
му.

ПРИБУТТЯ В КИЇВ 
ДЕЛЕГАЦІЇ ДІЯЧІВ 
КУЛЬТУРИ ІТАЛІЇ

До Києва прибула делега
ція діячів культури Італії, 
яка гостює в Радянському 
Союзі на запрошення Всесо
юзного товариства культур
ного зв’язку 3 закордоном. 
Делегацію очолює італійсь
кий громадський діяч Клаудіо 
Меллоні.

На аеродромі гостей зус
трічали представники Укра
їнського товариства культур
ного зв’язку з закордоном, 
працівники наукових і куль
турних закладів Києва.

Члени делегації пробудуть 
у Києві .кілька днів.

(РАТАУ).

Дозвольте проголосити тост 
за науку, за її процвітання, 
за здоров'я людей науки.

За процвітання науки, ті
єї науки, яка не відгороджує
ться від народу, не тримає 
себе віддалік від народу, а 
готова служити народові, го
това передати народові всі 
завоювання науки, яка обслу
жує народ не з примусу, а до
бровільно, з охотою.

За процвітання науки, тієї 
науки, яка не дає своїм ста
рим і визнаним керівникам 
самовдоволено замикатися в 
шкаралупу жерців науки, в 
шкаралуп# монополістів нау
ки, яка розуміє сенс, значен
ня, всесилля союзу старих 
працівників науки з молоди
ми працівниками науки, яка 
добровільно і охоче відчиняє 
всі двері науки молодим си

ДОСТРОКОВО ВИКОНАЄМО РІЧНИЙ ПЛАН *
Творчість

Біля 20 раціоналізаторських 
пропозицій внесли робітники і 
інженерне - технічні працівни
ки Байдаківськйї брикетної фаб
рики в першому кварталі. Елек
трозварювальний т. Лисенко. за
пропонував новий мето; наплав- 
ки молотків дробилок. Це дав 40 
тисяч карбованці® рійної еконо
мії. Десятник т. Ільченко висло
вив думку про побуд ву вузько
колійки між сітчатими транспор
терами, 1Ц0 ДОЗВОЛИТЬ швидко 
Провадити уборку і транспорти- 
)іовку брикетної крошки, вюево- 
боцить деяку частину робітників 
для інших робіт. Пропозиція тов. 
Ільченка дасть підприємству біля 
43 тисяч карбованців економії 
на рік.

Складне технічне питання ви
рішив слюсар т. Робков. Ним 
сконструйовані амортизатори на 
привидах пересувної вантажної 
стрілки. Тепер ліквідовані по
ломки стріли і розриви тросу.

Раціоналізатори фабрики спря
мовують свої зусилля не тільки 
на те, щоб добитись кращого ви
користання обладнання, підви- 

Передова будівельна дільниця
Енергійно трудяться будівель

ники дільниці, очолюваної тов. 
Нельгою. Щодня колектив діль
ниці перевиконує плат.

Серед теслярів відзначається 
бригада т. Лисенка. При нормі 
треба поставити 22 стойки, вона 
ставить по 32 і більше стюйок. 
Робота виконується високоякіс
но'. Змагаючись з бригадою тов. 
Васина, теслярі підвищують про
дуктивність праці, добиваються 
ДОСТІІ) (I НОВОГО зд і йсне и н я взя тих 
зобов’язань.

З особливою наполегливістю 
працюють майбутні теслярі —■ 
учні гірничопромислової школи

Йде надпланове вугілля
Дев’ять ешелонів вугілля від

вантажив понад 15-денний план 
Баіідаїківсь'кий вуглерозріз. .V ці 
дні гірники дільниці, якою керує 
т. Просня'ков, видобули кілька ти
сяч тонн палива додатково до 
програми.

По - етахановсьюому працюють 
машиністи екскаваторів Федір 
Іванник, Іван Горовецький, які 
перевищують денну норму на 
400—500 тонн вугілля. 

лам нашої країни і дає їм 
.можливість завоювати верши
ни науки, яка визнає, що 
майбутність належить молоді 
від науки.

За процвітання науки, тієї 
науки, люди якої, розуміючи 
силу і значення традицій, що 
встановилися в науці, і вміло 
використовуючи їх в інтере
сах науки, все ж не хочуть 
бути рабами цих традицій, 
яка має сміливість,.рішшцісгь 
ламати старі традиції, норми, 
настанови, коли вони стають 
застарілими, коли вони пере
творюються в гальмо для ру
ху вперед, і яка вміє створю
вати нові традиції, носі нор
ми, нові настанови.

й. В. СТАЛІН.
(З промови на прийомі в Крем

лі працівників вищої школи 17 
травня 1938 р.).

робітників
щенпя його продуктивності, по
ліпшення ЇЄХНОЛііТІЧНОГО' проце
су, але й економії матеріалів. 
Так, слюсар т. Кріпак удоскона
лив роботу цент^офуг, чим до
бився економії машинного масла 
до 40 кілограмів на день.

і Дуже часто Байда ківський 
вуглерозріз відвантажує фабри
ці вугілля з підвищеною воло
гістю. Коли воно потрапляє в 
агрегати, заливаються дробилки 
і викликаються зупинки дробиль
но - сортувального відділу. Через 
цс припиняється робота всіх 
механізмів. Кілька інженерно - 
Технічних працівників внесли 
пропозицію, здійснення якої доз
волить сушити вугілля.

Все це забезпечить більш чіт
ку і ритмічну дію агрегатів, 
збільшить випуск продукції.

Творчість робітників брикетної 
фабрики приносить хороші пло
ди. Останнім часом окремі цехи і 
дільниці значно поліпшили свою 
роботу.

А. Шевченко, 
дробильних Байдаківської 

брикетної фабрики.

.№ 2. Під керівництвом майстра 
т. Косенка молоді стахановці Ва
силь Кужинський, Микола Мику- 
ленко, Віктор Риченко значно 
перевищують виробничі завдання.

Високої продуктивності праці 
домагаються бригади бетонників 
Григорія Ступаїченка, Володимира 
Храмова, День у день ці передо
вики дають по 150—160 про
центі» норми.

Колектив дільниці — один з 
передових у будівельному уп
равлінні Димитрізськего ' тресту. 
Він по праву займає першість у 
змаганні за дострокове виконан
ня графіку робіт.

Хороших успіхів добивається 
ініціатор водіння важковагових 
составів Леонід Карлюк, Від ньо
го не відстає машиніст’ електро
воза Петро Чорноморець. За нор
мою він повинен зробити три рей
си, а робить п’ять.

Останнім часом різко зросли 
темпи на всікришіїїій дільниці.

А. Єременко, 
працівник Байдакіївсьїкого 

вуглерозрізу.
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У виконкомі районної Ради

Старанно доглядати кожну рослину
Днями викликом районної Ра

ди депутаті® трудящих обгово
рив .питання про хід обробітку 
посівів та боротьби з шкідника
ми сільськогосподарських куль
тур в колгоспах району.

Виконком звернув увагу голів 
колгоспів імені Сталіна, Впро- 
шиловської сільради, «Заповіт 
Леніна», ілі. Іі'ар.іа. Маркса та 

. деяких інших на їх незадовільне 
Кер-ІННИЦТ'ВіО обробітком посівів.

У ворошиловському колгоспі 
імені Сталіна (голова т. Нечиїїи- 
рук) запізнились з шаровкою цу
крових буряків, зволікають про
ривку, не дбають про механіза
цію обробітку, не провадять бу
кетування їх.

Посівам загрожують шкідни
ки. Проте в колгосп досі не наве
зено потрібної кількості отрут.

Занедбані лісосмуги в артілі 
ф. Кар'ла Маркса, (голова т. Ткач 
чеико). Окремі ділянки їх вкри
лись бур’янами, а кілька гектарів 
шовковиці зовсім загинуло. £

Великої шкоди посівам тут 
завдають сільськогосподарські 
шкідники. Близько 200 гектарів 

>»зігмої пшениці пошкоджено жу
желицею. Але наполегливої бо
ротьби з шкідниками не ведуть.

Через відсутність боротьби з 
шкідниками в колгоспі «Прапор 
комунізму» (голова т. Теличко)

На обробітку посівів
Буйно розвиваються ярі куль

тури на полях артілі імені Ка- 
лініна. Хлібороби розгорнули 
старанний догляд за ними.

Недавно тут завершена шаров- 
ка цукрових буряків, а зараз всі 
ланки ведуть проривку. Вони 
змагаються за зразкове проведен
ня цієї важливої роботи.

Колгоспникам подають значну 
допомогу механізатори тракторної 
бригади Івана Харченка. Вони 

районного відділу сільського господарства про хід сівби та обробіток сільсько
господарських культур в колгоспах станом на 15 травня 1953 року

(в процентах до плану)
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ім. Жданова 108 100 38 96 25 0
ім. Будьодшого 106 — 80 0 0 0
ім. Молотова 102 100 80 42 0 2
ім. Карла Маїркса 100,6 100 93 17 23 0
ім. 18 партконференції 100 100 94 72 50 —
ім. Володимира Ульянова 100 100 100 46 0 0
ім. Ворошилова 100 іоо- 66 20 0 0
ім. Каліїнїна 100 0 86 116 0 2,6
їм. Лестіїна 100 100 46 20 0 0
їм. Хрущова 99 ' — 60 0 0 —
ім. 12-іріччя Жовтня 98 0 53 36 0 0
«Прапор комунізму» 98 100 97 76 27,7 0
ім. Сталіна (Баїндурівка) 97 100 79 90 12 5,5
ім. Маланкова 97 0 54 36 55 0
їм. 18 з’їзду ВКП(б) 97 100 53 53 0 4
ім. Сталіна (Ворошиловка) 96.6 100 71 78 0 0
«Шлях до комунізму» 96 100 75 62 0 0
ім. Енгельса 96 0 80 16 ЗО 0
ім. XIX з’їзду КПРС 95 100 55 36 0 —
« Комунар» 94 — 105 27 0 —
їм. Вози Люксембург 94 — 80 0 0 1,6
«Заповіт Леніна» 93 0 68 . 38 0 0
« Перше травня» 92 0 33 36 0 0

Олександрійська МТС 98 83 68 42 12,5 0
Користівська МТС 98 63 77 44 6,7 2,5
По району 98 75 73,2 43 9,5 1,9

допущено значне пошкодження 
сходів соняшника, внаслідок чого 
10 гектарів цієї культури дове
лось пересіяти.

Особливо загрозливий сталі 
створився в колгоспі «Заповіт 
Леніна». З вини голови правлі'Ц- 
ня Киктя та агронома Тригубен- 
ка довгоносик знищив сходи цу
крових буряків на площі 8,5 гек
тара, а на 11 гектарах допущено 
значне попікодження.

В цьому велика вина й агро
нома. Користів'ської МТС Богуна, 
який рідко бував в колгоспах, 
слабо здійснює контроль за ходом 
обробітку посівів і боротьби з 
шкідниками.

Виконком райради депутатів 
трудящих постановив відшкоду
вати збитки, заподіяні колгоспу 
від пересіву 8,5 гектара цукро
вих буряків за рахунок голови „ 
правління Киктя іі агронома Три- 
губенка, а справу на них пере
дати слідчим органам.

За безвідповідальне ставлення 
до своїх обов'язків агроному іКо- 
ристівської МТС Богуну оголо
шено сувору догану.

Голів колгоспів зобов’язано 
звернути особливу увагу на своє
часне проведення обробітку ВСІХ 
сільськогосподарських культур 
та збереження кожної рослини від 
шкідників.

вже заборонувати посіви соняш
ника на 70 і картоплі на 25 гек
тара,х, обробили всі 29 гектарів 
полезахікших лісосмуг.

На боронуванні соняшника і 
культивації лісосмуг успішно 
працювали трактористи Дмитро 
Колмаз, Володимир Ручка, Ми
хайло Б о йди та Василь Козенко.

0. Новаленко,

колгоспник.

ЗВЕДЕННЯ

УЧНІ!
Після складання екзаменів 

здавайте непотрібні вам 
підручники в шкільні кіоски 
споживчої кооперації та 
книжкові магазини Укркни- 
готоргу!

Я здав свої 
підручники, 

чи зробив
і ти так само?

Поводьтеся бережно
і акуратно

з підручниками! 
Пам'ятайте,

що підручники 
потрібні вашим 

молодшим товаришам! 
При бережному

поводженні 
підручники 

можуть служити 
не один,

а гри-чотири рови.

Плакат художника В. А. 
Колесника, випущений видав
ництвом „Радянська школа".

Готуємось до екзаменів
Учні та вчителі Лікарівської 

середньої школи діяльно готую
ться до екзаменів. Майже з усіх 
предметів вже закінчено повто
рення пройденого матеріалу, 
складено розклад екзаменів, під
готовлена вся необхідна доку
ментація, визначені асистенти і 
комісії.

В школі регулярно проводять
ся консультації для учнів.

Н. Жежель, 
учителька Лікарівської школи.

Театр

„НЕСКОРЕНА ПОЛТАВЧАНКА"
В Олександрії колективом Ні

жинського драматичного театру 
імені М. М. Коцюбинського пос
тавлена п’єса Л. Лубенського 
«Нескорена Полтавчанка» за тво
ром лауреата Сталінської премії 
Олеся Гончаря «Земля гуде».

Перед глядачами розгортають
ся події 1941 та навесні 1942 
років у місті Полтаві. Ціною ве
личезних втрат живої сили і тех
ніки воєнна машина Гітлера рва
лася вглиб Радянської країни.

Відповідаючи на заклик партії, 
товариша Сталіна, наша країна 
перетворювалася на бойовий та
бір, формувались партизанські 
затони, створювались підпільні 
організації.

Не давати можливості фашис
там спокійно ходити по радянсь
кій землі, бити їх там, де вони 
і не чекають, бити насмеїрть. Та
ким прагненням жили, готую
чись зустріти ворога; секретар об
кому партії Ко'идратенко, комсо
мольці Ляля Убийвовк і Марійка
— радянські люди.

З радістю сприймає Ляля 
Убийвовк повідомлення секрета
ря обкому партії Іїондратенка 
про призначення її керівником 
підіпільної організації.

— Створити підпільну органі
зацію — це моя мрія, — за
пально й щиро відповідає Ляля.

Людиною душевної красоти, 
вольовим і здібним керівником 
підпільної організації постав пе
ред глядачем Ляля. Мрійником 
називає вона Сергія Ілевського 
за складені ним вірші.

— Ти мабуть, Сергію, вже й 
комсомольський квиток порвав?
— жартуючи запитує вона..

— Зрозумій, закінчиться війна 
і нас спитають, чим займались. 
Бити воірога треба! — рішуче й 
переконливо закликає Ляля.

За містом гримлять гарматні 
постріли, гітлерівські розбійники 
чинять розправу над мирними 
жителями. Ляля збирає комсо
мольців і Всіх тих, хто міг боро
тися проти ворога. В складних 
умовах підпільної роботи бачить 
глядач її на першій «вечорниці».

Ненавистю до ворогів, безмеж
ною любов’ю до Батьківщини,

Постава для учнів п'єси 
«Сто мільйонів»

11 травня для учнів V—X 
класів середньої школи № 12 
Ніжинський театр імені Коцю
бинського поставив п’єсу лауре
ата Сталінської премії Собка та 
Балабана «Сто мільйонів». В цій 
п’єсі розповідається про сто міль
йонів доларів, асигнованих амери
канським урядом на підривну ді
яльність в Радянському Союзі і 
в країнах народної демократії, 
про боротьбу чесних людей за 
.мир, проти аімерикано-англійсь-

Бесіди вчительки Задирієнко
Привітно зустрічають механі

затори нашої тракторної бригади 
свого агітатора — вчительку 
Н. М. Задирієтко. Вона завжди 
проводить бесіди цікаво, зважаю
чи на побажання трактористів, 
допомагає у випуску польових 
ЛИСТКІВ.

Її бесіди тісно пов’язуються з 
життям, завданнями механізаторів 
і колгоапаиків артілі ім. Калі
йна, яку обслужує бригада. Бе
сіди агітатора спрямовані на бо
ротьбу за виконання і перевико

вірою в перемогу сповнені по
лум’яні слова першої листівки, 
написаної Лялею.

Сумна звістка про загибель 
секретаря обкому партії Коадра- 
тенка не внесла паніки і роз
губленості в ряди ПІДПІЛЬНИКІВ.

Квартира Лялі. Тут зібрався 
штаб підпільної організації «Нес
корена. Полтавчанка» для обго
ворення становища і останнього 
наказу Кондратенка. Встановити 
зв’язок з «Великою Землею» 
штаб доручає Валентині, але во
на виявляється зрадницею.

Німецька катівня. Членів під
пільного штабу заарештовано.. 
Але ніщо не може зламати їх 
стійкості й непохитної волі.

Надовго западають в серце 
слова пісні про «Нескорену Пол
тавчанку», яку заспівує Сергій 
Ілевський з Лялею, а потім під
хоплюють її всі члени штабу:

«Н ескерєн а, радянсь ка 
полтавчанко,

Щодня ждемо від тебе добрих 
слів.

Ти вірний партії, наш славний 
комсомол

І хоч над нами чорна ніч 
кружляє,

Ми перемогу в серці несемо...» 
Любов до Батьківщини, любов 

до партії, віра в її непереможну 
силу відчувається в ході всієї 
п’єси.

— Без Батьківщини життя 
^неможливе, — зворушлива гово
ріть Ляля Убийвовк.

Артистка Соловйова зуміла 
правдиво розкрити образ Лялі 
Убийвовк.

Заслужену симпатію у гляда
ча викликали своєю грою артист
ка Ушаньова (в ролі Марійки) 
та артист Іпнатенко (в ролі Кон
дратенка).

Невдало розкрито образ тан
кіста - сибіряка Леоніда Пузано- 
ва. Безстрашним, веселим, 
спритним й винахідливим сміль- 
чаком бажали б бачити його гля
дачі. Але не таким він виявився 
на сцені.

В цілому колективу театру 
вдалося плказати глибоко патрі
отичний спектакль.

Г. Макаренко.

ких паліїв нової війни і їх по
сібників, зрадників своєї бать
ківщини і свого народу.

Гра артистів була цікавою і 
захоплюючою. Особливо добре 
грали заслужені артисти УРСР 
Лучицький і Лучицька та артист 
Ігнатенко. Юні глядачі тепло ві
тали артистів театру.

А. Урбан,
учень IX класу середньої 

школи № 12.

нання денних завдань, за високу 
якість польових робіт.

. Механізатори стали краще пра
цювати. Трактористи Володимир 
Руїденюо і Дмитро Колмаз вико
нують свої норми на 120—130 
процентів. В цьому є заслуга і 
нашого агітатора вчительки гов. 
Задирієнко.

І. Харченко,

бригадир тракторної бригади 
№ 7, Користівської МТС.

Л. Карпенко, 
_ обліковець-
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Куточок гумору
Порода виродків

З держави—побільше, державі 
— поменше.

Рис. А. Зубова.
Прескліше ТАРС.

У колгоспі „Заповіт Леніна" (голова 
шкідники знищили 8,5 гектара

Записали в
На засіданні правління
Голова сказав 'таке:
— Шкідників нам неодмінно 
—Треба знищить. От і все.

— Зрозуміло?
— Зрозуміло.
— Голосую. «За» усіь
— Секретар1, до протоколу
— Всю дослівно запиши. 

День минає, два і три 
Нищать сходи шкідники. 
Сусіди якось завітали 
Й голові про це сказали.

Та. замість виїзду на моле 
Голова скликає збори.
І годин чотири зряду

Жульб
к Советскому рублю 

Протягивает лапу...
Успех сопутствует жулью, 

Когда начальник —
шляпа.

Рис. И. Семенова.
Текст А. Безьіменского.

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

„Недбайливі
Під таким заголовком в газеті 

«Сталінський прапор» від 8 
травня ц. р. було надруковаїно 
листа, в якому писалось про- те, 
що житловий будинок № 43 по 
вулиці Конєва, селища Перемога, 
потребує ремонту.

Як повідомив редакцію завіду-

Був штамп і нема...
Або

ротозїї з школи № З
Сьогодні ми публікуємо оголо

шення про загублений штамп 
міської семирічної школи № 3. 
Директор школи т. Прокопеяко 
і секретар т. Шелест в листі де 
редакції пояснюють обставини 
зникнення штампу так:

«Штамп ніколи знаходився в 
секретаря. Робоче місце секре
таря в залі, де між змінами, а 
також на перерві, перебуває вели
ка кількість учнів. 6 травня 
штамп ще буїв, а 7 травня, коли 
треба виписувати доручення на 
одержання матеріалів, секретар 
ніде не міг знайти штампа. Всі 
розшуки ні до чого, не привели. 
Штампа немає.

Директор Пронопенно.
Секретар Шелест».

Був штамп і нема. В чому П 
розписались ротовії з школи № 3.

т, Кикоть) 
цукрових буряків.

протокол...
Агітує він рромаду.

— Неодмінно треба темпи
— Нам підвищити робіт.
— «За» усі. Немає проти?
— В протокол це запишіть.

І поки там засідали,' 
іііостаяову ухвалили, 
В полі люті шкідники 
За день з’їли буряки.

» » «•
Придивіться, чи немає
І у вас таких голів', 
Що воюють лиш словами 
Проти шкідників полів?

І В. ЛЕОНТЬЄВ.

господарі“
ючий житлово - комунальним 
відділом просту «Олександріяву- 
гілля» т. Сертеєв, факти, наве
дені в листі, відповідають дійс
ності. За складеним кошторисом 
будинок буде капітально відре
монтований в червні місяці цьо
го року.

Виступ прем‘єр-міністра Черчілля 
в англійській палаті громад

ЛОНДОН, 12. (ТАРС). Як пе
редає агентство Рейтер, прем’єр- 
міністр А'Ніглії Уіпетон Черчілль 
виступив учора в палаті громад 
З ДОПОВІДДЮ ПО ЗОВНІШНІЙ по

літиці. ‘
Прем’єр-міністр почав огляд 

зовнішньої політики з Кореї. Чер
чілль заявив: «Наша найближча 
мета, звичайно, полягає в укла
денні перемир’я в Кореї».

Черчілль висловив думку, що 
необхідно терпеливо і співчутли
во розглянути нову КОМУН'СТИЧНУ 
пропозицію про те, щоб п'ять 
держав взяли па себе завдання 
подбати «належним чином» про 
40 або 50 тисяч корейських по
лонених, які залишаються і' бо
яться повернутись на батьків
щину.

З приводу останніх пропозицій 
корейсько - китайської сторони 
прем’єр Черчілль заявив: «Нема 
необхідності виходити з того, що, 
вони не можуть послужити осно
вою для угода».

Торкаючись подій в Індо-Ки- 
таї, Черчілль сказав: «На мою 
думну, раптове просунення час
тин військ В’єтміну до сіамсько
го кордону не повинне спонукати 
нас зробити висновок, що мова 
йде про інспірований Радами за
хід, несумісний з новою позицією 
Радянського уряду».

Спиняючись на перерваних ци
ми днями англо - єгипетських пе
реговорах і на нинішній позиції 
єгипетського уряду, очолюваного 
генералом Наїгібом, Черчілль на
тякнув, що Нагіб «підікорюється 
диктатові інших». Черчілль дав

Торговельна війна між капіталістичними країнами
Останнім часом у західноєвро

пейськім пресі, і особливо в ан
глійській, можна зустріти багато 
скарг і нарікань на несправедли
ву торговельну політику СІНА. 
Сполучені Штати посилено виво
зять залежалі товари на ринки 
Західної Європи, а свій внутріш
ній ринок огородили високими 
митними тарифами (податками 
па іноземні товари). Наприклад, 
в минулому році СІПА продали 
товарів у Західну Європу на 4 
млрд. доларів, а купили там 
тільки на 1 млрд. Така невигідна 
торгівля для західноєвропейських 
країн привела їх до гострої нес
тачі доларів і до серйозних еког 
помічних утруднень.

Все це було наслідком тієї 
економічної залежності від СІПА,

ВАШІНГТОН, 13. (ТАРС). Пред
ставник державного департаменту 
зачитав таку заяву для преси 
відносно промови англійського 
прем'єр - міністра Черчілля:

«Заява прем’єр - міністра Чер
чілля щодо конференції в найви
щих сферах з Радами є новим 
проявом його власної високої ме
ти і палкого бажання всіх наро
дів вільного світу досягти спра
ведливого і тривалого миру. Та
кий мир є саме тією метою, в 
ім’я досягнення якої ми іі наші 
союзники у вільному світі постій
но докладаємо зусиль з тим, щоб 
ми могли допомогти всім народам 

зрозуміти, що англійський уряд 
має намір і далі продовжувати 
лінію, яка проводилася досі в пе
реговорах з Єгиптом.

Перейшовши до питання про 
Німеччину і охарактеризувавши 
його як «домінуючу проблему 
Європи», прем’єр - міністр зая
вив:

«Яким би сильним не було ва
ше бажання досягти дружнього 
врегулювання з Радянською Ро
сією або навіть кращого модус 
вівенді, ми ніяким чином не має
мо наміру відмовитись від вико
нання зобов’язань, які ми взяли 
на себе щодо Західної Німеч
чини».

Чи слід розуміти ці слова пре
м’єр - міністра так, що1 англійсь
кий уряд має намір продовжува
ти політику мілітаризації Захід
ної Німеччини, політику розколу 
Німеччини?

Торкаючись ставлення Англії 
до європейського оборотного спів
товариства, Черчілль підтвердив, 
що Англія не має наміру влитись 
у федеральну європейську систе
му. «Ми з ними, — заявив він, 
— але не є їх частиною».

Черчілль торкнувся далі зміни 
позиції Радянської Росії в остан
ній період. Прем'єр-міністр ска
зав: «Наша політика полягає в 
тому, щоб уникати всіма засоба
ми, які є в нашому розпоряджен
ні, будь-яких дій або заяв, які 
могли б припинити сприятливу 
реакцію, що можливо має місце, і 
вітати всяку ознаку поліпшення 
наших відносин з Росією.

в яку попали західноєвропейські 
країни в результаті1 різних аме
риканських програм економічної 
«допомоги». Як відомо, пі країни 
позбавлені можливості торгувати 
з Радянським Союзом, Китайсь
кою Народною Республікою і 
країнами народної демократії 
з-за горезвісного американського 
закону Беттла, який забороняє 
таку торгівлю під страхом поз
бавлення американської «допо
моги».

ІЦо серйозне розладнання зов
нішньої торгівлі Західної Європи 
пояснюється саме американською 
«допомогою», — це визнають і 
самі буржуазні газети СІЛА.

Проте повідомлення преси США 
вказують на те, що американські 

ЗАЯВА ДЕРЖАВНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ США
досягти більш високого рівня 
життя.

-Недавно президент Ейзенхау- 
ер підкреслив свою готовність 
зробити все, що в його силах, 
щоб ослабити існуючу міжнарод
ну напруженість і зустрітися з 
другою стороною на шедорозі, 
коли з’явиться конкретний доказ 
того, що така зустріч дасть по
зитивні результати.

Президент у своїй промові від

Загублений штамп Олександрійської міської семирічної школи 
№ 3 вважати недійсним.

Дирекція.

.Ми підбадьорені рядом дружніх 
жестів з боку нового Радянського 
уряду».

Черчілль заявив, що було б по- 
| милкою вважати, що нічого не 

може бути врегульовано з Ра- 
| дянською Росією, якщо або доти, 

поки не буде врегульовано все.
«Врегулювання двох або трьох 

трудних моментів було б досяг
ненням для всякої миролюбної 
країни».

«Звичайно, — сказав прем’єр, 
— було б непогано, коли б на 
протязі якогось часу кожна сто
рона подумувала над тим, що 
можна зробити, що було б прий
нятним, а не неприйнятним для 
другої сторони».

«Я не вірю, що найсерйозніша 
проблема поєднання безпеки Ро
сії з свободою і безпекою Захід
ної Європи нерозв’язна».

Черчілль заявив, що, «неїлй- 
жаючи на всю невизначеність і 
плутатиму в міжнародних спра
вах, я вважаю, що повинна від
бутись конференція в найвищих 
сферах між провідними держава
ми без довгих зволікань».

В цій конференції, продовжу^ 
вав прем’єр, повинно взяте 
участь мінімально можливе чис
ло держав і осіб. Ця зустріч по
винна бути «в певній мірі неофі
ціального і в ще більшій мірі за
критою і відособленою».

Наприкінці прем’єр - міністр 
Черчілль закликав підтримувати 
англійські воєнні готування «на 
рівні, відаовідаому межі наших 
сил...».

правлячі кола не збираються зва
жити на голос своїх «союзників» 
по Атлантичному блоку. Більше 
того, на розгляді конгресу США 
знаходиться близько 37 різних 
законопроектів, спрямованих на 
скорочення ввозу іноземних то
варів в Сполучені Штати, на даль
ше підвищення митних тарифів. 
Це викликає новий вибух неза
доволення в керівних колах ці
лого ряду капіталістичних країн.

Цими днями, наприклад, пре
м’єр-міністр Канади заявив США 
рішучий протест проти встанов
лення високих митних тарифів 
на канадські сільськогосподарсь
кі продукти. З аніалогічмими про
тестами виступили уряди Уруг
ваю і Чілі.

Г. Поднопасв.

16 квітня вказав на ті місця в 
Азії і Європі, де ми повинні че
кати таких доказів. Справді, пе
реговори, що відбуваються тепер 
у Па-ньминьчжоні, і наступні пе
реговори щодо Австрії надають 
Радам можливість продемонстру
вати щирість їх запевнень щодо 
мирного врегулювання гол. вних 
міжнародних проблем. Це допо
могло б прокласти шлях до кон
ференції у найвищих сферах».
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Досягнуті успіхи в усіх галузях народ
ного господарства привели до дальшого 
підвищення матеріального і культурного 
рівня життя радянського суспільства.

Г. М. Маленков.

Книгу-^-в маси і

Для .задоволення зрослих 
культурних потреб радянсь
ких людей в нашій країні 
видається велика кількість 
книг з різних галузей знань 
на моївах всіх народів СРСР. 
Тираж друкованих в країні 
книг обчислюється сотнями 
мільйонів екземплярів на рік.

Книги ввійшли в обіход 
кожної радянської сім’ї. Ве
лике розповсюдження серед 
трудящих одержали твори 
нлсюиків марксизму - ленініз
му. Великий інтерес виявля
ють читачі до художньої, ма
сово - політичної та науково- 
популярної літератури.

Як і по всій нашій неосяж
ній країні, зростає сРгка кни
готоргівлі в нашому місті і 
р4^рні. В місті і робітничих 
селищах працюють два книж
кових магазини, відкрито 
кілька книжкових кіосків 
« Союзпечать», провадять 
продажу книг десятки мага
зинів райспоживспілки в ра
йоні.

Інтерес трудящих до кни
ги щоденно зростає.

Нерідко сховища магазн- 
пів книгокультторгу та бази 
райспоживспілки заповнені 
великою кількістю нерозпов- 
сюдженюї літератури. Виас; 
лідок цього багато книг не 
доходять до читачів.

Райспоживспілна засилає 
книги в магазини без ураху
вання того, які з них най
більш необхідні, в значній 
частині магазинів немає кни
ги замовлень на нову й по
трібну літературу. Окремі 
працівники прилавку не ба
жають приймати ці замовлен
ня, щоб не утруднювати себе > 
зайвими, на їх думку, турбо
тами.

Пропаганда нових книг 
працівниками книготоргівлі 
ведеться незадовільно.

Завдання полягає в тому, 
щоб з дня у день поліпшува

ли, розвивати торгівлю кни
гами. Культурно торгувати 
ними — це значить знати 
запити читачіів, всебічно за
довольняти їх.

Могутнім засобом пропа
ганди і просування книги в 
маси є бібліотеки.

В місті й районі налічує
ться 116 бібліотек з загаль
ним фондом більше як у 300 
тисяч книг.

Багато трудящих мають 
свої власні бібліотечки.

Значну роботу по поши
ренню книги в маси прово
дять міська та районна біб
ліотеки, бібліотеки райкому

---------------------------- ф-----------------------------

Видання брошури Й. В. Сталіна 
„Коротко про партійні незгоди"
Державне видавництво полі

тичної літератури УРСР випус
тило в світ окремим виданням 
українською мовою 'брошуру: 

вугільників, клубу селища 
Димитрове і багато інших.

Працівники міської бібліо
теки подають велику допомо
гу комуністам і безпартійно
му активу, читачам, які вив
чають марксистсько - ленін
ську теорію. Перш, ніж ви
дати книгу, бібліотекарі ці
кавляться, в якій формі пар
тійної освіти навчається чи
тач, і тільки потіїм радять від
повідну літературу.

Бібліотека влаштовує книж
кові виставки на допомогу 
вивчаючим матеріали XIX 
з’їзду партії і геніальну пра
цю й. В. Сталіна «Економіч
ні проблеми соціалізму в 
СРСР», організовують чи
тацькі конференції.

В 1953 році відбулись 
конференції на теми «й. В. 
Сталін про В. І. Леніна» та 
по роману «Журбіни» Коче- 
това. Проведено вечір запи
тань і відповідей по Статуту 
Комуністичної партії Радян
ського Союзу.

Міська бібліотека подає 
допомогу й іншим бібліоте
кам^ Нею створено на підпри
ємствах пересувні бібліотеч
ки. Рідкісні книги, яких не 
має бібліотека, одержують 
читачі через міжбібліотечний 
абонемент з Центральної біб
ліотеки імені В. І. Леніна 
міста Москви.

Міська дитяча бібліотека в 
квітні 1953 року провела 
тиждень дитячої книги.

Але деякі бібліотеки пра
цюють ще незадовільно. В 
артілі «Червона вишиваль
ниця» працівники бібліотеки 
недостатньо залучають нових 
читачів, не дбають про задо
волення їх запитів.

Ворошиловська сільська 
бібліотека налічує всього 261 
читача. Тут в цьому році не 
проведено жодної конферен
ції читачів.

Читацькі конференції — 
масова форма пропаганди 
книги. їх треба проводити 
всюди,

В книгах, які видаються в 
нашій країні, пропагуються 
ідеї Леніна — Сталіна, полі
тика Комуністичної партії і 
Радянського уряду, в них, як 
в дзеркалі, ми бачимо бага
торічний досвід соціалістич
ного будівництва, досягнення 
радянської науки й техніки, 
найпередовішої в світі соціа
лістичної культури.

Просувати книги в маси — 
кровна справа всієї нашої 
громадськості, партійних, ра
дянських, профспілкових і 
комсомольських організацій.

«ЇЇ. В. Сталін. Коротко про пар
тійні незгоди». Тираж видання 
— 75 тисяч примірників.

(РАТАУ).

По нашій
Батьківщині

Ворошиловградська область. 
Колектив шахти імені Сталіна 
тресту „Ворошиловуголь* з по
чатку року видав кілька ешелонів 
надпланового коксівного вугіл
ля. Одним з кращих машиністів 
електровоза на шахті імені 
Сталіна но праву вважається Іван 
Малишев.

На знімку: машиніст елсктрово-. 
за І. Малишев, який виконує нор
му на 140 процентів.

Фото А. Мірошниченка- 
Прескліше ТАРС.

За дострокове 
виконання плану 

1953 року
11 травня відбулась нарада 

працівників промисловості і тран
спорту Києва і Київської облас
ті, учасники якої • обговорили 
завдання но дальшому розгортан
ню соціалістичного змагання за 
дострокове виконання державно
го плану 1953 року і поліпшен
ню якісних показників роботи 
підприємств. На нараді велику 
увагу було приділено, питанням 
кращого використання виробни
чих потужностей, впровадження 
передової техніки і прогресивних 
методів праці, поліпшення ви
робничо - технічного навчання 
робітників.

Учасники наради від імені всіх 
робітників і інженерно - техніч
них працівників промисловості і 
транспорту Києва і Київської об
ласті прийняли зобов'язання ви
конати план 1953 року до 21 
грудня.

Світовий рекорд 
Галини Зибіної

У Ленінграді закінчилися зма
гання легкоатлетів на «Приз від
криття сезону». Блискучого ре
зультату добилася чемпіон XV 
олімпійських ігр заслужений 
майстер спорту Галина Зибіна. 
Воїна встановила новий світовий 
рекорд у штовхани! ядра. Ре
зультат Зйбіної — 16 метрів 18 
сантиметрів.

Попередній рекорд, що нале
жав також Зибіній, дорівнював 
15 метрам 42 сантиметрам.

(РАТАУ).

Рішуче піднести темпи 
і якість будівництва

В нашому місті йде велике 
житлове і соціально - куль
турне будівництво. Споруд
жуються нові будинки для 
трудящих, клуби, школи, лі
кувальні заклади.

Ще недавно біля посьолка 
інженерно - технічних пра
цівників був пустир, нині тут 
здіймаються вгору корпуси 
школи на 440 учнів, кілька 
двоповерхових житлових бу
динків.

Змінила свій зовнішній ви
гляд і колишня площа імені 
Дзержинського, Особливо ба
гато зроблено по впорядку
ванню робітничих селищ Пе
ремога, Октябрського, Димит
рове.

Широкий розмах будівель
них робіт вимагає від госпо
дарських організацій, покли
каних їх 'Здійснювати, висо
кої організованості, уміння 
привести в дію всі резерви і 
можливості.

Саме цього бракує буді
вельним управлінням Димит- 
рївського тресту. Тому вони 
систематично відстають.

В першому кварталі ни
нішнього року Димитрівсь- 
кий трест виконав план на 76 
процентів. Тоді керуючий 
трестом т. Ларіонов і голов
ний інженер т. Васильєв по
яснювали такий стан відсут
ністю достатньої кількості 
робочої сили. В той же час 
сотні бригад через нерозпо
рядливість простоювали, їм 
не давали фронту робіт.

В квітті і травні ніхто в 
тресті не скаржиться про 
незабезпеченість дільниць 
людьми. Однак будівельні уп
равління і тепер продовжу
ють працювати незадовільно.

Варто пройтись по дільни
ці, якою, керує т. Охим, щоб 
упевнитись в тому, що голов
на причина відставання поля
гає в поганій організації пра
ці. Щодня чимало бригад, 
особливо тих, що недавно 
створені, простоюють. їм 
своєчасно не дають нарядів, 
конкретних завдань. Постій
ний контроль за ходом робіт 
з боку десятників відсутній.

На дільниці низька трудо
ва 1 виробнича дисципліна. 
Непоодинокі випадки, коли з 
вини окремих працівників 
виникають поламки механіз
мів, зупинки агрегатів. Дня
ми, наприклад, через нестачу 
води зупинився бетонний 
вузол. Як виявилось, голов-

Відкриття пам’ятника
Стародавнє білоруське містеч

ко Івенець, Баїраиовицької об
ласті, — батьківщина Ф. Е. 
Дзержинського. 17 травня тут в 
урочистій обстановці відбулося 
■відкриття пам'ятника видатному 
діячеві Комуністичної партії і 

ний механік т. Кирнленко по
слабив догляд за насосною 
станцією, в результаті про-- 
рвало трубопровід. Поки 
знайшли пошкодження мину
ло кілька годин.

В будівельних управлін
нях механізми використовую
ться на 60 — 70 процентів, 
ряд трудомістких робіт не 
механізуються. Плановий ви
робіток на одного трудящого 
ледве досягає 70 процентів.

Все це дається взнаки. За
мість зниження собівартості, 
йде здорожання будівництва. 
Звідси — великі збитки. Да
леко не все гаразд і з якістю 
виконуваних робіт.

Керівники тресту часто бу
вають на дільницях, але, як 
не дивно, рішучих заходів 
для наведення порядку не 
вживають.

Не можна обійти мовчан
кою і те, що на ряді об’єктів 
відсутнє фінансування.

Будівельники, як і всі тру
дящі Олександрії, прагнуть 
достроково виконати річний 
план, здійснити завдання п’я
тої п’ятирічки. В тресті відо
мі імена стахановців, справж
ніх ентузіастів праці муляра 
т. Кисельова, тесляра тов. 
Лисенка, бетонщика т. Храм- 
цова, які день у день дають 
по півтори 1 більше норм.

Піднімати на щит слави пе
редовиків, добиватись того, 
щоб всі трудівники викону
вали і перевиконували нор
ми, домагались високої якос
ті будівництва, ширити і кон
кретно керувати соціалістич
ним змаганням — ось зав
дання, за яке повинні енер
гійно взятись профспілкові 
організації будов.

Відомо', що успіх справи 
набагато залежить від рівня 
масово - політичної роботи. 
Між тим, секретарі партбюро 
тт. Ковальчук і Гострий над
то погано займаються цією 
важливою справою.

Будівельні управління ма
ють всі можливості рішуче 
піднести темпи і якість робіт, 
працювати рентабельно.

Товариші будівельники!, 
Підвищуйте продуктивність 
праці, впроваджуйте кращі 
методи роботи, боріться за 
економію матеріалів, елек
троенергії. Докладайте всіх 
сил, щоб виконати травневий 
план, здати в експлуатацію 
будівельні об’єкти в установ
лений строк!

Ф. Е. Дзержинському
Радянської держави. На пам’ят
нику напис:

Ф. 3. Дзержинский 
1877—1926

До підніжжя пам’ятника по
кладені десятки вінків.

(РАТАУ).
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Партійне життя 

Поліпшувати виховну роботу 
з кандидатами в члени партії

На заводі „Червоний ливарник" 
не використовують внутрішніх резервів

В доповіді на XVIII з'їзді пар
тії товариш Сталін вказував на 
необхідність систематично поліп
шувати оклад партії, підносити 
■рівень свідомості її членів, 
приймати в ряди партії порядком 
індивідуального відбору тільки 
перевірених і відданих справі ко“ 
мунізму людей.

(Міська партійна організація, 
керуючись вказівками Й. В. 
Сталіна і рішеннями XIX з’їзду 
КПРС, поліпшила партійно - ви
ховну роботу з кандидатами пар
тії по підготовці їх до вступу в 
члени КПРС. Всі кандидати пар
тії охоплені навчанням в сітці 
партійної освіти. Вони вивчають 
історію партії, матеріали XIX 
з’їзду партії, Статут КПРС.

Більшість кандидатів партії 
сумлінно виконують партійні 
доручення.

Бюро парторгаїнізації шах
ти № 2-3 доручило' кандидату 
партії т. Вершиніну бути агіта
тором, подавало конкретну допо
могу у виконанні партійного до
ручення. Тоїв. Вершинін дохідли
во і цікаво проводить бесіди з 
шахтарями. На всі питання він 
дає вичерпні відповіді. Члени 
партбюро постійно цікавились, 
як він вчиться в гуртку, іцо чи
тає з періодичної преси та ху
дожньої літератури, чи відвідує 
кіїно, театр, як працює на вироб
ництві. Зараз т. Вершинін прий
нятий в члени партії, з гірни
чого майстра висунутий на поса
ду помічника начальника внутрі- 
шахтиого транспорту. Він добре 
справляється з роботою.

Доручення завідуючого черво
ним кутком в 11 дистанції сум
лінно виконує комуністка інже
нер т. Кочерженко.

Пленум міськкому КП України
Відбувся пленум міськкому КП 

України. В зв’язку з переходом 
па іншу роботу пленум увільнив 
від обов'язків секретаря міськко
му КГІУ т. В. І. Харитонова.

Раніше в червоному кутку сла
бо проводилася робота, а зараз 
тут регулярно читаються лекції 
і доповіді по матеріалах XIX 
з’їзду КПРС, праці товариша 
Сталіна «Економічні проблеми 
соціалізму в СРСР», на технічні 
теми. Акуратно виконує т. Ко
черженко і обов’язки члена ред
колегії стінгазети.

Тов. Кочерженко також недав
но прийнята в члени партії.

Внаслідок поліпшення полі
тико - виховної роботи з канди
датами партії в первинних парт- 
організаціях шахти № 2-3, ру- 
доремонтаого заводу, 11 дистан
ції служби колії і ряду інших 
значно посилилась політична і 
виробнича активність кандида
тів в члени партії, підвищилися 
їх знання, розширився кругозір.

Первинні парторгаїнізації і 
міськком партії після XIX з’їзду 
КПРС прийняли в члени партії 
82 кандидатів. Серед них кращі 
виробничники: начальник тур
бінного цеху електростанції тов. 
Звягін, акумуляторний тепло
електростанції т. Гнененко, елек- 
і розварювальїник Олександрійсь
кого монтажного управління тов. 
Цебро, черговий по станції Олек
сандрія т. Ірклій та інші.

Проте в раді парторганізацій 
міста виховна робота з кандида
тами в члени партії перебуває на 
низькому рівні, і тому в цих 
налічується 68 кандидатів з про
строченим стажем, а 18 — про
довжено кандидатський стаж.

Секретарі парторганізацій Се- 
менівського вуглерозрізу т. Гей- 
ко, автотранспортної контори 
Димитрівського тресту т. Айзен- 
берг, електростанції т. Бережний,

Секретарем Олександрійського 
міськкому КПУ пленум обрав 
т. Г. II. Лозового, увільнивши йо
го від обов’язків редактора газе
ту «Сталінський прапор».

Байдаківської брикетної фабрики 
т. Лебеїдєв і ще деякі незадовільно 
виконують вимоги Статуту КПРС 
по роботі в кандидатами в члени 
партії. Через це тут є кандидати 
партії з 1943—1945 років.

Відділ партійних, профспілко
вих і комсомольських організа
цій міськкому партії і йото пра
цівники ще недостатньо здійсню
ють контроль за роботою первин
них організацій в справі вихо
вання кандидатів партії. Буваю
чи на місцях, вони мало прово
дять бесід з кандидатами партії 
по Статуту КПРС, не ставлять 
конкретних завдань перед секре
тарями парторганізацій по поліп
шенню виховної роботи.

Завдання полягає в тому, щоб 
партійні організації вели постій
ну роботу з кандидатами по під
вищенню їх ідейного рівня, фор
мували їх свідомість, організува
ли вивчення ними Статуту партії 
і рішень XIX з’їзду КПРС.

Секретарі парторганізацій по
винні активізувати кандидатів 
шляхом підбору партійних дору
чень і контролю за їх виконан
ням. Необхідно, щоб кандидати 
партії брали активну участь в 
підготовці та обговоренні питань 
на партзборах, у перевірці вико
нання прийнятих рішень.

(Підвищуючи рівень виховної 
роботи, первинні парторганізації 
активізують комуністів у бороть
бі за здійснення історичних рі
шень XIX з'їзду Комуністичної 
партії.

С. Петросов, 
зав. відділом партійних, проф
спілкових і комсомольських 
організацій МК КП України.

СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ
18 травня відбулася сесія 

міської Ради депутатів трудящих. 
Сесія обрала головою виконкому 
Олександрійської міської Ради 
депутата В. І. Харитонова.

Завод «Червоний ливарник» 
систематично виконує план, має 
непогані якісні показники,. Однак 
вони могли бути значно кращи
ми, якби господарники дбали про 
поліпшення культури виробниц
тва, правильну організацію пра
ці, повне використання наявного 
обладнання.

Наші керівники проходять 
повз факти, коли верстати марок 
«ДИІВ200», «ДИІІ-300», «Т-60 
та інші майже щодня ремонтую
ться. Це результат не тільки 
безвідповідального ставлення го
ловного механіка т. Зеніна до до
рученої справи, але й відсутнос
ті графіку планово - запобіжного 
ремонту.

Для того, щоб працювала во
дяна помпа токарно - гвинторіз
ного верстату «ДЦП-200» Я» 19, 
біля шківа треба будувати цілу 
піраміду з металойоиструкцій, а 
для приведення в дію верстата 
«Т-60» доводиться важіль при
в'язувати дротом.

Ці неприємності і неполадки $ 
першій зміні можна швидко- усу
нути. А ось у другій зміні нічого 
не зробиш, бо в цей час не буває 
жодного ремонтного слюсаря. До
водиться марно витрачати робо
чий час. Так було з токарями тт. 
Петренком, Нечипоренком, Мусу- 
легою, Шалевим, які через 
несправність верстатів простояли 
в квітні і травні багато часу.

На заводі не дбають про ство
рення запасу різального інстру
менту, відсутні заточні пристосу
вання. Пластинки твердого спла
ву надходять з перебоями, а 
швидкорізальної сталі бракує: за 
останні місяці її не дають. Одно
го разу токар т. Нечипоренко по 
міг виконати термінове замовлен
ня, бо не було потрібного рівця.

Не видно, щоб у нас зберігали 
інструмент, економили його. До

Краще обслужувати пасажирів
Корінники станції Олександрії 

чимало зробили для впорядкуван
ня вокзалу, але зовсім не подба
ли про те, щоб виділити просторе 
приміщення для ресторану. Буфет, 
який тут організований, тулить

сі пластинки напаюються на оп
равки, які роблять ковалі, тоді 
як гніздо під пластинки повинні 
фрезерувати і різець маркиру- 
вати.

Дуже часто верстатник, одер
жуючи різці з інструментальної, 
но знає, чи можна ними працю
вати. Заточуваная їх провадить
ся на карборундових кругах 
неправильної форми.

■Все це, безумовно-, негативно 
позначається на якості і собівар
тості випускаємо! продукції, при
зводить до передчасного псуван
ня інструменту.

На заваді є хороші виробнич
ники, які добиваються високої 
продуктивності праці, впровад
жують прогресивні прийоми ро
боти. Однак досвід передовиків 
не поширюється. Головний інже
нер т. Цибуленко не підтримує 
починань новаторів. Д

Окремі стахановці підприєм
ства, наслідуючи приклад тока
ря Середні,оволзького верстатобу
дівного заводу т. Колесова, засто
совують силове різання. Керів
ники заводу нічого не роблять, 
щоб поширити цей метод

Не думають господарник^ і 
про підвищення кваліфікації’ро
бітників. Правда, в минулому ро
ці було організовано технічне 
навчання. Але курси припинили 
свою роботу, не закінчивши про
грами.

Керівники заводу 
ливарник» повинні 
ньому взятись за 

«Червоний 
по-спіравж- 
піднесення

культури виробництва, впровад- 
ження передових методів, підаи-
іцення продуктивності праці. Це 
додаткові внутрішні резерви, які 
треба пустити в дію.

Г. Владимиров,
робітник заводу «Червоний

ливарник».

ся в куточку одного з залів. Па
сажири нв мають змоги спокійно 
і швидко поїсти, бракує тут сто
лів і- стільців, багатьом доводить
ся чекати черги.

Д. Авраменко.

Комуністи—в авангарді боротьби 
за вдосконалення виробництва

Безперервне зростання і вдос
коналення соціалістичного ви
робництва на базі найвищої тех
ніки є засобом для досягнення 
мети — забезпечити максималь
не задоволення постійно зроста
ючих матеріальних і культурних 
потреб усього суспільства.

Метал — основа народного 
господарства. Тому вдосконален
ня металургійного виробництва є 
одним з вирішальних факторів 
у дальшому розвитку всіх галу
зей народного господарства, в 
успішному здійсненні поступово
го переходу від соціалізму до> ко
мунізму.

Соціалістична система госпо
дарства дає необмежений простір 
для застосування найновішої тех
ніки. Радянські металурги праг
нуть повніше використовувати 
техніку, яку так щедрої .постачає 
Батьківщина, вони впроваджу
ють найновіші досягнення віт
чизняної науки і передовий дос
від, безустанно борються за даль
ший технічний прогрес.

Багатотисячний колектив за
воду «Запоріжсталь» на основі 
соціалістичного змагання повсяк
денно .бореться за вдосконалення 
форм і методів організації праці 
і виробництва, за всемірне підви
щення продуктивності праці і 
зниження собівартості продукції. 
Його творча ініціатива спрямо
вана на виявлення прихованих 
резервів, що таяться в надрах 
виробництва, вона сприяє кращо
му використанню металургійних 
агрегатів, подовженню строку їх 
служби, значному підвищенню 
продуктивності праці.

Всій країні відоме ім’я ініціа
тора комплексного змагання ме
талургів — сталевара комуніста 
тов. Якименка, який разом із 
сталеварами тт. Мартиповим і 
Небилициним добився найвищо
го в країні виробництва сталі на 
мартенівській печі, при тривалій 
її експлуатації. За вісім місяців, 
протягом яких піч не зупиняла
ся на хо ло дний ремонт, ста това

ри - новатори видали 657 плавок 
із значним випередженням гра
фіка. А рік — два тому кампанія 
печі в середньому становила ли
ше 200—300 плавок. Сталева
ри - швидкісники тт. Якимежо, 
Мартином, ІІебилицин вже мають 
на своєму рахунку з початку ро
ку близько 3.000 тонн надпла
нового металу.

За пропозицією комуніста на
чальника мартенівського цеху 
т. Разенкова зменшена вага кон
струкції металевої і вогнетрив
кої частини сталерозливного ков
ша. В результаті ємкість ковша 
збільшилась, що* дозволило вари
ти великовагові плавки. Стале
вари - комуністи тт. Як.именко, 
Торгашев та інші добилися збіль
шення теплового навантаження 
печей в 1,8 разе проти минулого 
року і тим самим різко скороти
ли тривалість плавок.

Значні успіхи в удосконален
ні металургійного виробництва 
мають домешіщики заводу. З іні

ціативи парторганізації доменні 
печі переведені на дуття з під
вищеним тиском газу під колос
ником і на роботу із зволоженим 
дуттям, що набагато поліпшило 
використання потужностей до
менних печей. В доменному цеху 
майстри комуністи тт. Сироват
ко, Еостючеико, Савельєв у мин 
пулому році збільшили коефіці
єнт використання корисного 
об’єму печі па 19 проц. 4 дали 
понад план більше 15 тисяч тонн 
чавуну. За рахунок зниження 
витрати сировини і палива вони 
зекономили країні близько 5 
мільйонів карбованців. Добре 
працюють вони і в цьому році.

Успішне освоєння нової тех
ніки немислиме без систематич
ного підвищення культурно - тех
нічного- рівня робітників, підви
щення ділової кваліфікації май
стрів, інженерів, техніків. З цією 
метою на підприємстві створена 
широка сітка курсів виробничо- 
технічного навчання, стахаяов- 
ських шкіл, цільових курсів 
майстрів соціалістичної праці 
і т. д. Тепер вча/гься без відриву 
від виробництва у вечірніх піко 
лах, технікумах та інститутах 

понад 300 чоловік. Партійний 
комітет заводу постійно стежить 
за якістю навчання, подає допо
могу відстаючим, підтягає їх до 
рівня передових. У цьому році 
закінчили школу майстрів 'соціа
лістичної праці і успішно скла- 

! ли екзамени 24 чоловіка. Серед 
них — комуністи найкращий 
майстер заводу т. Сироватко, на
чальник розливних машин тов. 
Боровик, старший майстер т. Кра
маренко, найкращі газовики тт. 
Солоні, Вовк та багато інших.

Комплексне соціалістичне зма
гання, що широко розгорнулася 
на заводі, будить творчу думку 
робітників, інженерів і техніків, 
підвищує відповідальність людей 
за доручену їм партією і урядом 
справу. В цьому — значна за
слуга нашої парторганізації, ко
муністів, які мобілізують весь 
колектив на успішне розв’язан
ня історичних завдань, постав
лених перед радянським народом 
XIX з’їздом партії.

І. Хромих,
секретар парткому заводу 

«Запоріжсталь».
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У боротьбі за виконання 
нової п’ятирічки

Голова бандурівської артілі 
імені Сталіна р. Буйнов звітував 
перед хліборобами 'про роботу 
правління за 4 місяці ниніш
нього року.

На яскравих прикладах розпо
відав він про трудові діла хлібо
робів, які докладають багато' зу
силь і вміння для успішного ви
кипання свого головного завдан
ня — підвищення врожайності 
всіх сільськогосподарських куль
тур, збільшення громадського по
голів’я худоби при одночасному 
значному зростанні її продук
тивності.

Зобов’язавшись на рік раніше 
виконати завдання нової п’яти
річки, хлібороби артілі вже в 
1953 році розгорнули наполег
ливу боротьбу за одержання 23 
центнерів зернових культур в 
середньому з кожного гектара по
сіву, за 2.100 літрів молока від 
кожної фуражної корови і т. д.

Зараз уже можна зробити деякі 
підсумки виконання взятих зо
бов’язань.

Весняно-польові роботи прове
дені в стислі строки і на висо
кому рівні агротехніки. Механі
затори тракторних бригад Воло
димира Бульби та Артема Сіно- 
копа доклали всіх сил, щоб за
класти міцний фундамент май
бутньому врожаєві. Водії тракто
рів Андрій Пономаренко, Іван 
Білан, Костянтин Охотній, Олек
са Бульба та інші, впровадивши 
погодинний графік, не лише до
бивались значного перевиконан
ня змінних завдань, але й еко
номили пальне.

Діловий зв’язок бригадирів 
тракторних і рільничих бригад 
забезпечував чітку злагоджену 
роботу. На спільних нарадах во
ни домовлялись, які роботи слід 
провадити, як краще оргамізува- 
ти виконання «того чи іншого зав
дання.

Ще не закінчено було сівби, а 
механізатори уже готувались до 
обробітку посівів. Вони ще раз 
оглянули інвентар, радились з 
бригадирами рільничих бригад 
Йосипом Мірошнічевком, Свири- 
дом Козубенком та Одаркою Пор- 
тас про початок робіт по догляду 
за посівами.

Завдяки старанній підготовці 

механізатори забезпечили вчасне 
і якісне проведеиня підпушуван
ня цукрових буряків. Рільничі 
бригади слідом розгорнули про
ривку рослин. Майже всі кол
госпниці на цій роботі викону
ють і перевиконують денні зав
дання.

У змаганні першість тримають 
ланки Надії та Ганни Бульби, 
Ьвдокії ІПульжевко та Антоніни 
Гладищук. Вони першими прове
ли шаровку і показують приклад 
сумлінної праці на проривці 
цукрових буряків, разом з цим 
Беруть активну боротьбу з сіль
ськогосподарськими шкідниками.

Добре працюють колгоспники 
кормодобувної бригади, якою ке
руй Антон бродами. За цією 
бригадою закріплено 360 гекта
рів посівів кормових культур, і 
кормодобувники роблять все, щоб 
забезпечити худобу якісними 
кормами. Зараз вони косять жи
то, посіяне на зелений корм, для 
підгодівлі тварин.

Поліпшення годівлі та догляду 
за худобою уже дало добрі наслід
ки. За чотири місяці нинішнього 
року надій молока на фуражну 
корову становить 319 літрів. Це 

' на 118 літрів більше, ніж на цей 
час торік.

Однак в роботі окремих членів 
правління і загалом колгоспу є 
чимало недоліків. Зокрема, по
вільними темпами провадиться 
підготовка до сінозбирання і 
жнив. У майстернях ще майже 
не розпочинали ремонтувати сі
нокосарок, жниварок та інший 
збиральний інвентар, а член 
правління Володимир Вжало, 
який відповідає за підготовку до 
збирання врожаю, незадовільно 
керує цією справою.

Рідко буває на засіданнях прав
ління член правління Михайло 
Здоренко. Недавно, що на пти- 
цефермі, де він працює, довгий 
час панує безладдя, не налагод
жено обліку фуражу тощо.

Щоб успішно виконати свої 
підвищені соціалістичні зобов’я
зання, хліборобам необхідно зраз
ково провести обробіток посівів 
і забезпечити старанну підготов
ку д» збирання врожаю.

Г. Давніченко,
колгоспник.

Будівництво в колгоспах

Молоді будівельники
.V розпалі будівельний сезон в 

артілі ім. 18 партконференції. 
Завершується спорудження ново
го колгоспного клубу на 200 
місць.

Велика увага приділяється 
будівництву тваринницьких при
міщень. Скоро буде здано в екс
плуатацію коровник на 100 то-’ 
лів, закладено фундамент телят
ника. Це буде п’яте фундамен
тальне приміщення, споруджене 
за останні три роки.

Будівельною бригадою, до скла
ду якої входять комсомольці та 
молодь, керує т. Уманець. Чима
ло юнаків уже добре оволоділи 
будівельними спеціальностями.

Нові приміщення
Недавно будівельники артілі 

«Прапор комунізму» завершили 
спорудження телятника на 170 
голів. Незабаром стануть до ладу 
новий коровник на 120 голів ху
доби та вюловнпк.

У нових тваринницьких при
міщеннях будуть встановлені ав
топоїлки.

Розпочато будівництво контори 
колгоспу. Тут буде шість робочих 
кімнат та зал для засідання.

0. Свиридов.
♦ ♦--------------

Завезені в Закарпатську область 
з Грузії саджанці лимонів добре 
акліматизувались. В колгоспі 
„Жовтнева перемога”, Севлюсько- 
го округу, є 750 плодоносних ли
монних дерев. В цьому році в 
колгоспі було посаджено ще 500 
лимонних саджанців.

На знімку: члени цитрусовод- 
чеської ланки проводять обприс
кування лимонних дерев. На пе
редньому плані колгосішиця- 
комсомолка Марія СОКАЧИК.

Фото Л. Ковтана.
(Пресклйне РАТАУ).

В одному гуртожитку
В селищі Октябірському по ву

лиці Гоголя розташований вели
кий двоповерховий будинок. 1[е 
—гуртожиток молодих робітни
ків шахти № 2-3. На подвір’ї 
висаджені квіти, чагарники, мо
лоді зелеиі деревця. Приємно 
зайти і в кімнати першого по
верху. Тут живуть молоді дівча
та, які працюють на шахті. До 
їх послуг хороші ліжка, шафи, 
килими, доріжки, вікна, прикра
шені гардинами, багато квітів.

В одній із кімнат живуть від
катниці комсомолка Марія Бо- 
бошко і її товаришка Олена По
хило. Обидві стахаловки дільни
ці -№ 5. їх показники — 180— 
200 процентів норми. Після тру
дового дня вони мають змогу доб
ре і культурно відпочити.

— Нам створені всі умови 
для життя, — розповідають по
други, — і тому всі сили ми від
даємо для того, щоб перевикона
ти свої виробничі завдання і 
внести свій вклад у виконання 
п’ятого п’ятирічного плану.

До послуг шахтарів при гур
тожитку добре обладнаний черво
ний куток з бібліотекою в 166 
книг. Регулярно читаються тут 
лекції і доповіді. За 4 місяці 
1953 року гірники прослухали 
лекції на теми: «Велика дружба 
Леніна і Сталіна», «Праця това
риша Сталіна «Економічні проб
леми соціалізму в СРСР». «Істо
ричне значення XIX з’їзду 
КІІРС», «Про три попередні умо
ви переходу від соціалізму до ко
мунізму» та на медичні теми. 
До читання лекцій залучаються 
комуністи, інженерно - технічні 
працівники шахти, лектори міськ
кому партії та лікарі.

В червоному- кутку агітатори 
тт. Бойко і Еиценко' проводять 
бесіди на політичні теми

Шахтарі виявляють великий 
інтерес до художньої літератури. 
Кріпильник Антон Молотюженко 
прочитав останнім часом 23 
книги. Серед них твори Горького 
Чекова, Франка та лауреатів 
Сталінської премії. Наваловід
бійник Авдрій Суржик прочитав

Нечуйні
Вже не раз жильці будинку 

№ 7 по вулиці Оетровського 
ввертались з просьбою радіофіку
вати їх квартири. Однак районна 

19 книг. Бібліотека налічує 58 
читачів.

Не дивлячись на деяке поліп
шення у створенні культурно-по- 
побутових умов, тут є великі хи
би й недоліки.

Партійна та комсомольська ор
ганізації шахти не подбали про 
забезпечення нормальних побуто
вих умов у всьому гуртожитку. 
Якщо кімнати, де живуть дівчата 
добре обладнані і затишнБ, то 
повчіу протилежність являють 
кімнати юнаків. Комсомольці но 
повели боротьби за додержання 
чистоти. Тому тут брудно, відсут
ній елементарний порядок.

Молоді робітники наваловідбій
ник Петро Компанієць, відкатник 
Михайло Мустафін, випускник 
школи ФЗН Іван Бабич та ряд 
інших не дбають про чистоту. 
Часто їх можна бачити на ліж
ках У верхньому ОДЯЗІ і взутті, 
вони курять в кімнаті, насмічу
ють, не заправляють свої ліжка.

— У нас є прибиральниця, — 
говорять вони, — і нехай все 
сама робить.

Є ряд і інших недоліків. В 
пральні немає водопроводу і 
тому робітницям доводиться но
сити воду з далекої колонки.

Адміністрація шахти не тур
бується про придбання нової 
меблі для кімнат, де живуть юна
ки. А там — поламані ліжка, 
шафи, столи, відсутні дивани, 
доріжки тощо.

Не поновлюється новими кни
гами і бібліотека червоного кутка.

Поряд з гуртожитком розташо
вана їдальня відділу робітничого 
постачання. Але її завідуючий 
т. Жуков не подбав про зразкове 
обслужування шахтарів. Вибір 
страв в їдальні дуже обмежений 
і низької якості.

Виникає питання, чому керів
ники шахти, партійна і комсо
мольська організації заспокої
лись деяким поліпшенням побуту 
робітників і не ведуть боротьби 
за повніше задоволення культур
но - побутових умов трудящих.

А. Бєлононєв, 
інспектор відділу кадрів трес
ту «Олексаінцріяву гілля».

зв'язківці
контора зв’язку до цього часу 
нічого не зробила.

В. Пономаренко, 
житель будинку № 7.

За • повсюдне поширення досвіду передовиків сільського господарства

ЗА ВИСОКИЙ УРОЖАЙ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ 
НА ВЕЛИКИХ ПЛОЩАХ

Борючись за виконання істо
ричних рішень XIX з’їзду партії, 
колгоспники артілі «Комінтерн», 
Городищенськоіго району, па Ки
ївщині у своєму п’ятирічному 
плані намітили виростити в 1955 
році 450 — 500 центнерів цук
рових буряків з гектара на пло
щі 360 га.

Колгоспники цієї артілі були 
зачинателями п’ятисотеїнного ру
ху буряководіїв ще в 1935 році. 
За одержання високих урожаїв 
цукрових буряків уряд нагоро
див 76 членів артілі орденами й 
медалями Союзу РСР, а колгосп 
є кандидатом на Всесоюзну сіль- 
<■ ькогіитодарську виставку.

За останні три роки середній 
урожай цукрових буряків у кол
госпі «Комінтерн» становив по 
333,7 центнера з 1 га на площі 
300 га, а в 1952 році — по 

325 центнерів з га на тій же 
ПЛОЩІ.

■ Боротьбу за одержання високо
го врожаю цукрових буряків ми 
починаємо з підготовки парово
го поля під посів озимої пшениці, 
після якої‘сіються цукрові буря
ки. Слідом за збиранням пшениці 
провадимо лущання стерні, а пе
ред глибокою оранкою зябу під 
буряки вносимо мінеральні та 
органічні добрива за заздалегідь 
складеним агротехнічним планом.

Ділянки, відведені під посів 
цукрових буряків, закріплюють
ся за ланками після збирання 
озимих. Одночасно ланкам вру
чаються плани проведення агро
технічних заходів. За цими пла
нами вони заготовляють і вно
сять добрива, провадять снігоза
тримання і догляд за буряками. 
З осині ж лапки беруть на себе 

соціалістичні зобов’язання по 
вирощуванню високих урожаїв в 
наступному році. Протягом зими 
буряководи навчаються на три
річних агротехнічних курсах.

З настанням весняних робіт 
кожна ланка перед закриттям 
вологи вносить попіл, а під куль
тивацію — перегній і мінеральні 
добрива. На 300 га цукрових бу
ряків у 1952 році під культивиг 
цію зябу було внесено 2.025 
тонн перегною, 32 тонни дефе
кату і 541 центнер мінеральних 
добрив.

Сівбу цукрових буряків ми 
провадимо слідом за культива
цією,-стараючись закінчити її в 
найкоротший строк. В минулому 
році при посіві буряків ми внес
ли в грунт 75 тонн гноївки, роз
бавленої водою з розрахунку ва 
відро гноївки ц’ать відер води, 

390 центнерів фосфорних .добрив, 
90 ц азотних, 60 ц калійних.

Із з’явленням сходів ланки 
приступають до шаровки планта
цій і провадять її за 1—2 дні. 
Над час шаровки всі ланки про
вадять підсів на зріджених міс
цях намоченим насінням. Коли 
рослини досягнуть стадії «ви
лочки», починають проривку, за
лишаючи на кожному погонному 
метрі по 6—7 найкращих рослин.

Після проривки провадимо роз
пушення з підживленням, потім 
приступаємо до перевірки, після 
якої провадиться друге розпу
шення і підживлення. В 1952 
році на підживлення цуюрових 
буїряків витрачено 504 ц міне
ральних добрив і 28,5 тонни гно
ївки, а всього внесено мінераль
них добрив у середньому на 1 га 
посіву цукрових буряків 9,9 
центнера.

На протязі всього вегетаційно
го періоду плантації цукрових 
буряків утримуються в розпуше
ному і чистому від бур’янів стані.

В 1952 році колгосп застосу

вав на площі 60 га позакореневе 
підживлення. Це забезпечило1 під
вищення цукристості цукрових 
буряків.

Збирання цукрових буряків у 
колгоспі провадиться в установ
лені урядом строки. До копання 
буряків колгосп готується ще 
влітку — ремонтує інвентар, 
мірниці, НОЖІ, Кіорвини.

Вивезення цукрових буряків 
провадиться одночасно з копан
ням. Невивезені буряки кагатую- 
ться в полі.

Колгоспники цієї артілі були 

терн» горять прагненням якомо
га швидше створити в країні до
статок сільськогосподарських про
дуктів і сировини. Натхнені іс
торичними рішеннями XIX з’їзду 
партії, вони зобов'язалися в 
1953 році одержати по 400 ц 
цукрових буряків з кожного гек
тара на площі 360 га.

Н. Яценко.
Галова колгоспу «Комінтерн.»,
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Лист и д о редакції
Поглиблюємо знання

Піонери та школярі середньої 
іпколи № 10, готуючись до екза
менів, старанно повторюють 
героійденний матеріа л.

В школі обладнана кімната, де 
можна дістати потрібні підруч
ники, одержати відповідь на те 
чи інше незрозуміле питання 
від чергового вчителя.

В підготовці до екзаменів ба
гато нам допомагають екскурсії 
па підприємства міста.

Недавно учні сьомих класів 
побували на будівельному май
данчику управління Димитрівсь- 
кого тресту. Тут вони ознайоми
лись з дією трансформатора, бе
тономішалки та інших машин,

які застосовуються на будівниц
тві.

Дев'ятикласники днями відві
дали рудо ремонтний завод, побу
вали в його цехах. Учні озна
йомились з (процесом добування 
рідкого, кисню, з роботою то
карних, свердлильних та фре
зерних верстатів. З цікавістю 
учні спостерігали процес виплав
ки сталі, виготовлення моделей 
та форм ддя литва.

Екскурсії поглиблюють наші 
знання з фізики та хімії і допо
магають в піїдгото вці до екза
менів.

В. Журавський, 
учень середньої школи № 10.

Весь металолом—на заготівельні пункти

Непорядки 
в дитячих яслах

Правління колгоспу «Прапор 
комунізм у», Косівської сільради 
(голова т. Теличко), не дбає про 
дітей колгоспниць, які зайняті 
на. польових роботах.

Дитячі ясла в другій бригаді 
містяться в дообладнаному при
міщенні,

їжу дітям готують неякісну. 
Такі продукти, як молоко, яйця, 
манну крупу рідко видають на 
кухню, хоч в колгоспі їх вдо
сталь.

Правління артілі повинно біль
ше приділяти уваги своїм дитя
чим яслам.

М. Дмитрієв, 
завідуючий сільським клубом.

В країнах народної демократії
ЗАСТОСУВАННЯ В КИТАЇ ПЕРЕДОВИХ РАДЯНСЬКИХ 

МЕТОДІВ ВИРОБНИЦТВА
Газета «Женьміньжібао» пи-

іпе, що багато промислових під
приємств Китаю добилося знач
них успіхів у справі вивчення 
передового радянського, досвіду. 
Так, застосування швидкісних 
плавок збільшило, випуск про
дукції в металургійній промисло
вості в 1952 році на 40 проц. 
порівняно з 1951 роком.

Застосування методу швидкіс

ного різання металу підвищило 
продуктивність праці в машино
будівній промисловості в кілька 
раз, а в окремих випадках — в 
десятки раз. На 80 процентах ву
гільних шахт застосовується ра
дянський метод видобування ву
гілля, завдяки якому, наприклад, 
на Хуайнаньських копальнях 
денний видобуток вугілля одним 
шахтарем підвищився в 7 раз.

ЧЕХОСЛОВАЧЧИНА ВИПУСКАЄ ПОТУЖНІ ЕКСКАВАТОРИ

Заготівля металолому — спра
ва державної вагц. Це добре ро
зуміють господарські керівники.

По - справжньому займається 
Заготівлею металолому старший 
механік радгоспу «Комінтерн» 
т. Нашив. Весь непотрібний ме
тал тут зберігається і потім від
правляється на заготівельні пунк
ти головторгчормету, тому і план 
заготівлі в цьому господарстві 
с истем атично пер ев икон ується. 
Виконують план заготівлі мета
лолому і в Олександрійському 
кінза® оді.

Активну участь у збиранні 
металевих відходів беруть учні

Недогарської, Косівської та Лі- 
карівської шкіл. Вони вже здали 
по 4—7 тонн металевого лому.

Але, на жаль, є ще й такі ке
рівники, які виконання плану 
здачі металолому вважають 
дрібницею. Це стосується, на
самперед, директора Користіївсь- 
кої МТС т. ЖукА, Олександрійсь
кої заготконтори т. Шаповгмова. 
Керовані ними організації план 
здачі металолому за перший 
квартал не виконали.

П. Бахмач, 
уповноважений головторгчор- 

мету по Олександрійському 
району.

Примхи Тертичної
Баня в селищі Октябрському 

працює дуже поґано. Часто тут 
відсутня гаряча вода. Працівни
ки бані грубо, ставляться до від
відувачів.

Бувають випадки, колц коче
гар Гайна Тертична ще задовго до 
кінця роботи просто виганяє від
відувачів з бані.

Жителі селища Октябрського 
сподіваються, що керівники шах
ти наведуть порядок в бані.

0. Авілова, 
жителька селища Октябрського.

Заводи важкого машинобуду-, 
вання в Чехословаччині забезпе
чують чехословацькі будови і 
б^ови країн народної демокра
тії сучасними землерийними ма
шинами. Робітники, інженери і 
техніки Бабіцького заводу освої
ли виробництво потужних пла

вучих екскаваторів «В 100-01» 
і «В 100-03». Екскаватор 
«В 100-03» дозволяє виймати 
грунт з глибини до 18 метрів. 
Продуктивність екскаватора — 
20 вагонів піску і гравію за го
дину.

ОДИН З ІНДУСТРІАЛЬНИХ І КУЛЬТУРНИХ ЦЕНТРІВ БОЛГАРІЇ

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

„Виправити недоліки в політичному навчанні11
Під таким заголовком в газеті 

«Сталінський прапор» від 20 бе
резня ц. р. була вміщена стаття, 
в якій критикувалась робота 
пропагандиста гуртка по вивчен
ню «Короткого курсу історії 
ВКГІ(б)» другого року навчання 
при первинній парторганізації 
змішторту т. Пшеничного.

Як повідомила редакцію се
кретар парторганізації *т. Вер- 
піиніна, стаття була обговорена

на зборах слухачів гуртка. Кри
тика визнана правильного.

Збори зобов’язали слухачів 
гуртка краще готуватись до за
нять і обов’язково конспектува
ти вивчаємий матеріал.

В особистій бесіді з пропаган
дистом т. Пшеничним було вка
зано на йото недоліки в роботі. 
Зараз т. Пшеничний систематич
но відвідує семінари пропаган
дистів при міськкомі партії і по
кращив роботу гуртка.

Неврозумлива відповідь
Проходячи практику на елек

тростанції, ми звернулися з ря
дом запитань по теплотехніці до 
ВИКОНУЮЧОГО обов’язки ГОЛОВНОГО 
інженера т. Матвеєвої. Але за
мість відповіді т. Матвеєва грим
нула:

— Мені немає часу відповіда
ти на ваші запитання. Звертай
тесь до тих, хто навчає вас іі 
одержує за це гроші.

Група курсантів учбового 
комбінату тресту «Олексан- 
дріявугілля».

За роки народної влади місто 
Русе перетворилося в один з 
найбільших індустріальних і 
культурних центрів Болгарії. 
Завод сільськогосподарського ма
шинобудування імені великого 
сина болгарського народу Г. Ди- 
митрова щодня направляє на по
ля країни десятки виді® сільсь
когосподарських машин. Завод 
освоїв виробництво понад ЗО ти
пів причіпних машин, а Цієї вес
ни почав підготовку виробниц
тва до випуску першого болгар
ського комбайна.

За останні роки в місті Русе

виросли такі великі підприємст
ва, як текстильний комбінат іме
ні Вели ІІискової, завод імені 
Найдена Кирова, паровозоремонт
ний завод імені Василя Коларова 
та ін.

Широко розгорнулося куль
турне і житлове будівництво 
міста. В Русе споруджується но
вий будинок оперного театру, 
Будинок культури і відпочинку 
для робітників, споруджується 
парк культури і відпочинку. Для 
робітників збудовані впорядкова
ні багатоповерхові будинки.

ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ АЛБАНСЬКОГО СЕЛА

так електрифікації албанського 
села. З допомогою невеликих гід
роелектростанцій електрифікова
ні перші десятки сіл. В цьому ро
ці електричні лампочки засві
тяться ще в 27 селах.

Більшість сільських гідроелек
тростанцій будується на кошти 
держави при активній ■грошовій 
і трудовій допомозі селянства. 
Так, селяни району Корчі на спо
рудження 5 гідроелектростанцій 
внесли 2.750 тис. лек.

НА МІЖНАРОДНІ ТЕМИ

Народ Тунісу бореться за національну незалежність

БУДІВНИЦТВО ТЕКСТИЛЬНИХ

За останні півроку в Китаї 
стало до ладу кілька нових під
приємств текстильної промисло
вості. В кінці- минулого року бу
ла пущена державна прядильна 
фабрика в У хані, став до ладу 
Харбінський льонокомбінат* не
давно здана в експлуатацію 
текстильна фабрика в Ханьдані

ПІДПРИЄМСТВ ’у НИТАЇ

(провінція Хебей), майже пов
ністю закінчено будівництво пря
дильно - ткацької фабрики в 
Ченьчжоу (провінція Хенань).

В найближчий час почнеться 
будівництво ще однієї текстиль
ної фабрики в Ченьчжоу.

(ТАРО.
З і 10 травня французькі ко

лоніальні власті в Тунісі приво
дили муніципальні вибори — 
вибори до місцевих органів само
врядування. Всупереч розрахун
кам їх організаторів вибори ці 
вилилися в яскраву демонстрацію 
волі пригнобленого туніського 
народу дій боротьби за свою сво
боду і незалежність.

Туніс — щевелика країна, роз
ташована в Північній Африці. 
Ось4 уже понад 50 років вона є 
колонією Франції. Найбільш ро
дючі землі Тунісу захоплені куп
кою французьких колонізаторів. 
Французькі монополії заволоділи 
корисними копалинами країни. 
Щодо народу Тунісу, то він без
правний і зазнає найжоретокішої 
експлуатації французьких помі
щиків і капіталістів.

Ні на хвилину народ цієї кра
їни не припиняв боротьби за своє 
визволення. Туніс постійно зна
ходиться в стані облоги. Фран
цузькі власті тут жорсто» при
душують національно. - визволь
ний рух. В 1951 і 1952 роках

БК—00660.

тисячі кращих синів туніського, 
народу були розстріляні або. ки
нуті в тюрми і концтабори. Сва
вілля французьких колонізаторів 
і становище в Тунісі, яке загост
рилося в зв’язку з цим, були 
предметом обговорення на сесії 
Генеральної Асамблеї Організа
ції Об’єднаних Націй у грудні 
минулого року.

Для того, щоб створити вра
ження, нібито, в Тунісі відбуває
ться демократизація управління, 
французькі власті вирішили про
вести там «вибори». При цьому 
вони поставили своєю метою про
тягти до рад каїдатів (так нази
ваються в Тунісі адміністративні 
райони і інші органи самовряду
вання) своїх ставлеників з числа 
туніської знаті — поміщиків, 
чиновників, буржуа.

Але добитися цього демокра
тичним шляхом колонізатори не 
могли. Французькі власті посили
ли репресії щодо* представників 
прогресивних політичних партій, 
демократичних громадських орга
нізацій і профспілок, проводячи

поліцейські йіїльоти, які дістали 
назву опеїрацій «прочісуваная». 
Одночасно вони підняли галас
ливу кампанію реклами наступ
них виборі® як нібито повністю 
«демократичних» і стали закли
кати населення взяти в них ак
тивну участь.

Проте ця демагогія з тріском 
провалилася. В ряді місцевостей 
властям довелося відмінити ви
бори, бо вони дізналися, що жи
телі вирішили не з’являться на 
виборчі дільниці,. Населення 
скрізь бойкотувало вибори і голо
сувало лише близько ЗО процен
тів виборців, зареєстрованих у 
виборчих списках. В місті Сус 
був проведений страйк протесту 
проти виборів і свавілля властей. 
В ряді виборчих округів канди
дати обиралися лише 20—ЗО го
лосами.

Так туніський народ ще раз 
показав, що він не збирається 
припиняти боротьбу доти, поки 
не стане справжнім господарем 
своєї країни. Г. Подкопаєв.

ТВО редактора Т. С. АПОСТОЛ.

З 20 по 22 травня 
в міському кінотеатрі демонструється 

новий художній кольоровий фільм

„АДМІРАЛ УШАКОВ"
Початок сеансів о 4, 6, 8 та 10 годині вечора.
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Сила нашої партії полягає в тому, 
що вона кровними узами зв'язана з 
широкими масами і є справді народною 
партією, політика якої відповідає 
життєвим інтересам народу.

Г. ЛІ. Маленков.

Вище рівень 
агітаційної роботи

Рішення XIX з'їзду Комуніс
тичної партії Радянського Сою
зу озброїли партію і весь радян
ський народ величною програмою 
комуністичного будівництва. Зав
дання партійних організацій 
повсякденно роз’яснювати тру
дящим ці історичні рішення і на 
їх основі мобілізувати маси на 
дальші трудові, успіхи.

Виходячи в цього, партійна 
організація будівельного управ
ління (секретар т. Вінецьїкий) 
удосконалює методи агітаційної 
роботи. Як керівник агітколекти
ву, тон. Вінецький завжди вдум
ливо. готується до проведення 
семінарів агітаторів, націлює їх 
па розв’язання тих завдань, що 
стоять перед колективом.

В свій час на будівництві різ
ко знизилась якість будівельних 
робіт. Тоді це питання було* по
ставлено на одному з чергових 
семінарів агітколективу. На 
конкретних прикладах т. Вінець
кий навчав агітаторів, як необ
хідно пов’язувати агітацію з бо
ротьбою за кількісні і якісні по
казники. Проведена після цього, 
робота агітаторів серед будівель
ників дала свої наслідки. Якість 
будівельних робіт в управлінні 
значно підвищилась.

Велику роботу серед колгосп
ників проводять агітатори артілі 
ім. Сталіна, Бавдурівської сіль
ради. З початком польових робіт 
секретар парторгамізаці'ї т. Зін- 
чеінко. всю агітаційно - масову 
роботу перебудував у відоонід- 
ності до завдань, що стоять пе
ред хліборобами. Робота агітато
рів перенесена безпосередньо в 
поле, де працюють колгоспники. 
Основний зміст агітації — бо
ротьба за вирощ ння високого 
врожаю всіх сільськогосігодарсь- 
ких культур, виконання плану 
розвитку тваринництва і підви
щення його продуктивності.

Внаслідок умілого поєднання 
агітаційної роботи з практични
ми завданнями артіль імені 
Сталіна вийшла в передові у ра
йоні. Успішно, закінчивши сівбу, 
колгоспники старанно догляда
ють посіви, утримують їх в чис
тому стані і зберігають від шкід
ників. ,

Діяльно ведуть агітаційну ро
боту серед трудящих партійні 
організації 11 дистанції служби 
колії (секретар т. Молчанов), ко- 
сівеькото колгоспу «Прапор ко
мунізму» (секретар т. Горисло
вець) та ряд інших.

Але деякі партійні організації 
не перебудували своєї роботи від
повідно до завдань, яцо стоять пе
ред ними, справу ідеологічного 
виховання трудящих пустили на 
самоплив.

1 Агітатори паїрторгамації Бай- 
даківськотої вуглерозрізу зали
шені самі на себе. Секретар 
партбюро т. Міщені» не допома
гає їм в роботі, не знає як пра
цюють агітатори. Семінари агіт
колективу тут скликаються від 
випадку до випадку, індивідуаль
них бесід з агітаторами т. Мі
телко не проводить. Наочна агі
тація не поновлюється. Часто на 
дільницях розрізу можна бачити 
застарілі плакати і лозунги.

Міський комітет партії зобов’я
зав парторгамізацію середньої 
школи № 2 поновити виховну 
роботу серед населення. Та се
кретар парто рганізацаї т. Гонча- 
рова не зробила потрібних вис
новків з цього. 34 агітатори парт- 
Іірганізації і зараз по суті не 
працюють.

На низькому рівні проводиться 
агітаційно - масава робота серед 
трудящих парторганізаціями елек 
тростанції (секретар т. Береж
ний), цегельного заводу X» 2 
(секретар т. Турчин), будівельно- 
гп управління (секретар т. Ко
вальчук), колгоспу ім. 12-річчя 
Жовтня (секретар т. Дементій).

Агітація — бойова зброя в ру
ках партії. Найважливіша особ
ливість її — бойовий наступаль
ний дух, непримиренність до не
доліків у роботі.

Партійні організації повинні 
покінчити з недооцінкою політич
ної агітації в масах.

Використовуючи всі форми і 
методи агітаційної роботи, парт- 
організації покликані повсякден
но керувати агітаторами, підви
щувати рівень агітаційної робо
ти, мобілізуючи трудящих на 
дальші трудові успіхи на славу 
своєї Батьківщини.

Достроково виконаємо п'яту п'ятирічку!

Рівнятись на передовиків 
<3, —---

Надпланова 
продукція

20 травня колектив кар’єру 
Димитрівськоіго тресту на 11 
днів раніше строку завершив ви
конання п'ятимісячного завдання. 
Будови міста одержали багато 
надпланового каміння і щебеню.

У змаганні за дострокове здій
снення зобов’язань, взятих на 
1953 рік, відзначаються бутоло- 
ми ГригорійТретяк, Михайло 
Бахмацький, бурильники Михай
ло Батраков, Андрій Нсхорошко. 
Денні норми вони виконують на 
150 процентів.

Значно- перевищують завдання 
вантажниці Мафія Драмнець, 
Ганна Красюк і інші.

Продуктивність праці каменя
рів у травні ігоірівняню з квіт
нем підвищилась на 5 процентів. 
Цього досягнуто в результат по
ліпшення використання механіз
мів, удосконалення методів ро
боти.

І. Отарашвілі, 
начальник дільниці.

Підвищують
темпи

Муляри, штукатури, малярі бу
дівельного управління Димит- 
рівського тресту, змагаючись між 
собою, підвищують ТС’МПІЦ доби
ваються високих виробничих по- 
кавників. Передова бригада Дмит
ра Алапбона на опалубці під 
колони дає більше як по півтори 
норми.

Злагоджено працюють бригади 
мостівників, очолювані Степаном 
Бабіним і Михайлом Гарлуновим. 
Застосовуючи передові методи, 
стахановці систематично вико
нують завдання на 170 — 180 
процентів.

Трудівники будівельного уп
равління множать виробничі ус
піхи, борються за відмінну якість 
і зниження собівартості робіт.

С. Петров.

За методом Василя Колесова
Коли я ознайомився з почи

ном Токаря Середньоволзьюото 
верстатобудівного заводу Василя 
Колесова, прийшов до висновку, 
що і в нас можна застосувати 
метод силового різання металу.

Начальник технічного відділу 
заводу т. Герасимов та інженер 
т. Зельцер допомогли мені виго
товити відповідний різець. В про
цесі перших експериментів мені 
вдалося добитися позитивного ре
зультату.

В передтравневі дні я почав 
працювати по-новому і домігся 
визначних успіхів. Раніше при 
чорновій обробці коротких дета
лей діаметром 45—55 міліметрів 
ми застосували подачу 0,2 мілі
метра, а іноді — 0,25. Зараз но
вий різець дозволяє мені на цих 
же деталях давати подачу 3 мі
ліметри. Ще недавно вал оброб
лявся протягом години, нині при 
силовому різанні 15 хвилин.

Отупінчатий вал канавокопа
ча діаметром 110 міліметрів 
довжиною 560 міліметрів з різь
бою з обох кінців за нормою ви

Краматорськ, Сталінської області. Токар механічного цеху 
№ 3 Ново-Краматорського машинобудівного заводу імені Сталіна Іван 
Степанович Анацький, який застосував різці знатного токаря В. КО
ЛЕСОВА, систематично виконує своє змінне завдання на 170 200
процентів при відмінній якості продукції. З початку нової п'ятирічки 
він виконав понад 50 місячних норм.

На знімку: токар І. С. АНАЦЬКИЙ (праворуч) з своїм підруч
ним Федором ФОМІНИМ за обробкою вала вагою 48 тонн.

Фото І. Бондаренка. (Прескліше РАТАУ).

готовлявся 10 годин ЗО хвилин. 
Зараз — майже вдвічі менше.

Завдяки цьому значно, зросла 
продуктивність праці. Мій ден
ний виробіток становить 250 і 
більше процентів. Продукцію ви
пускаю завжди відмінної якості.

Я невпинно удосконалюю при
йоми праці. Практика покЬує, 
що при однаковій площі перети
ну тонкі і широкі стружки можна 
знімати на високих швидкостях, 
з більшим успіхом, ніж товсті і 
вузенькі. Отже для прискорення 
швидкості різання вигідніше пра
цювати з великою глибиною і 
меншою подачею, ніж з меншою 
глибиною різання і більшою по
дачею,

Всі токарі нашого, заводу по
винні наслідувати приклад но
ватора, ще енергійніше боротись 
за високі техніко - економічні 
показники, за дострокове здійс
нення завдань п’ятої п’ятирічки 
і взятих соціалістичних зобов’я
зань.

М. Бутов, 
токар рудоремоінтного заводу.

<

Нагородження 
багатодітних матерів

Екзамени в школах Радянської України

Президія Верховної Ради Ук
раїнської І’СР, на підставі Указу 
Президії Верховної Ради Союзу 
РСР від 18 серпня 1944 року, в 
цьому році нагородила орденами 
і медалями 14.782 багатодітних 
матері. Серед нагороджених ма
терів — робітниці, колгоспниці, 
домашні господарки, які народили 
і виховали по 5—9 дітей. Наго
роджено орденами: «Материнська 
слава» 1 ступеня за 9 дітей — 
296 матерів, «Материнська сла
ва» II ступеня за 8 дітей —797 
матерів, «Материнська слава» 

III ступеня за 7 дітей — 1.945 
матерів; медалями: «Медаль ма
теринства» І ступеня за 6 дітей
— 4.053 матері та «Медаль ма
теринства» II ступеня за 5 дітей
— 7.691 матір.

Найбільше нагороджено бага
тодітних матерів по Вінницькій 
області — 1.154 матері, Київ
ській області — 1.122 матері, 
Одеській області — 1.056 мате
рі® та Закарпатській області — 
1.041 матір.

(РАТАУ).

20 травня в школах Радянсь
кої України почались перевідні 
і випускні екзамени і екзамени 
на атестат зрілості. У 28.700 
школах республіки екзаменується 
чотири з половиною мільйони уч
нів, з яких на атестат зрілості 
здає екзамени близько 100 ти
сяч юнаків і дівчат — на 38 ти
сяч більше, ніж у минулому році.

Завдяки повсякденному піклу
ванню Комуністичної партії і 
Радянського уряду про- народну 
освіту в республіці рік у рік 
зростає сітка шкіл, збільшується 
кількість педагогів, полііипує- 
тьея якість викладання.

Минулий навчальний рік оз
наменований дальшим зростанням 
успішності учнів. Готуючись до 
переходу на політехнічне нав
чання, вчителі шкіл значно шир
ше пов’язували теоретичний курс 
з практикою. Зросло число 
шкільних кабінетів і пришкіль
них дослідних ділянок, де учні 
проводили найважливіші лабора
торні роботи, ставили різні дос
ліди, набували практичних на
виків.

Здійснюючи історичні рішення 
XIX з’їзду партії про перехід від 
семирічної до загальної Передньої 

освіти, на Україні широко (роз
горнулось будівництво нових 
шкіл, що. дасть можливість уже в 
1953—54 навчальному році за
безпечити загальну середню ос
віту в Києві, в усіх обласних і 
десяти великих промислових 
центрах республіки. Кількість 
учнів у 8—10 класах збіль
шиться па 333 тисячі чоловік.

Екзамени проводяться також у 
800 школах робітничої молоді, де 
близько 24 тисяч юнаків і дів
чат без відриву від виробництва 
закінчують 10-й клас.

(РАТАУ).



2 СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР П'ятниця, 22 травня 1953 р.

Бесіди про Статут КПРС

Єдність інтересів радянського народу 
і трудящих усіх країн

Лекторій 
селища Димитрове

Інтереси радянського народу 
нерозривнії зв’язані з інтересами 
трудящих в усьому світі. Ця єд- 
іність інтересів виражається в 
спільній і дружній боротьбі тру
дящих усіх країн за міцний мир, 
за свободу і рівноправність наро
дів, за демократію і соціалізм.

Міжнародна єдність трудящих 
під прапором пролетарського ін- 
тернаціоналізму являє невлзмну 
силу. ВсеСВІТП.МШС’ИірИЧіПІ пере
моги Радянського Союзу є резуль
тат не тільки його героїчних зу
силь, але й результат підтримки 
нашої боротьби з боку трудящих 
інших країн. В той же час успіхи 
іворчої діяльності трудящих у 
вашій крайні і в країнах народ
ної демократії запалюють експлу
атовані маси капіталістичних 
країн на визвольну боротьбу, 
ЗМІЦНЮЮТЬ в них віру в свої сили.

Радянський народ з честто ви
конує свій інтернаціональний 
обов’язок перед трудящими усьо
го світу, незмінно справджує їх 
надії, їх довір'я і підтримку. 
Про це говорить .вся історія Ра
дянської держави. Під керівниц
твом Комуністичної партії трудя
щі нашої країни першими кину
лися в бій з капіталізмом, пер
шими встановили робітничу вла
ду, першими стали будувати со
ціалізм. Успішна побудова соці
алізму в СгСР була величеаною 
підтримкою пролетарям всіх 
країн.

Неоціненною є допомога Ра
дянського Союзу народам інших 
країн в роки другої світової вій
ни. Розгромивши німецьку і япон
ську фашистську тиранію, Радян
ський Союз визволив народи Єв
ропи і Азії від загрози фашист
ського рабства.

Самовідданою боротьбою за по

Па Семенівському вуглерозрізі 
цими днями закінчив роботу де
сятиденний семінаїр профгрупорг- 
гі'В без відриву від виробництва.

Учасники семінару прослухали 
лекцію — «Праця товариша 
Сталіна «Економічні проблеми 
соціалізму в СРСР» — новий

Використати
По всій країні широко роз

горнулось соціалістичне змагання 
за дострокове виконання п’ятої 
сталінської п'ятирічки. Радянсь
кі люди прагнуть всееторонньо 
підвищувати продуктивність пра
ці, поліпшувати якість продук
ції, знижувати її собівартість.

Директивами XIX з’їзду партії 
по п’ятому п’яти річним у плану 
розвитку СРСР передбачено 
збільшити виробництво: ПРОДУК
ЦІЇ машинобудування і_ метало- 
обробітку приблизно в два рази. 
Тому кожний з нас намагається 
вишукати нові резерви, удоско
налювати технологію, щоб з чес
тю викопати бойове завдання 
партії.

В боротьбі за високі виробничі 
■і економічні показники велику 
роль • відіграють швидкісні мето
ди праці. Ще кілька років тому, 
наслідуючи приклад токарів тт. 
Викова і Борткевиїча, я перей
шов на швидкісні режими різан
ій. Верстат «ДІШ-300», на яко- 

будову соціалізму, ратними под
вигами у воєнні роки, успішним 
комуністичним будів®ицтші м ра
дянський народ виправдав по
чесне звання «Ударної бригади» 
світового революційного і робіт
ничого руху. Трудящі інших кра
їн бачать в Радянському Союзі 
вірний оіПлот свободи і незалеж
ності народів і готові, як і ра
ніше, подати йому всемірну під
тримку. Підтримуючи СРСР, тру
дящі інших країн відстоюють свої 
національні інтереси, виконують 
свій патріотичний і інтернаціо
нальний обов’язок.

У своїй, промові на XIX з’їзді 
КПРС И. В. Сталін говорив, що 
«всяка підтримка миролюбних 
прагнень нашої партії з боку 
будь-якої братньої партії означає 
разом з тим підтримку свого влас
ного' народу в мого боротьбі за 
збереження миру... Ця особли
вість взаємної підтримки пояс
нюється тим, що інтереси нашої 
партії не тільки не суперечать, 
а, навпаки, зливаються з інтере
сами миролюбних народів. ІЦож- 
до Радянського Союзу, то його ін
тереси взагалі невіддільні від 
справи миру в усьому світі».

Після з’явлення нових «Удар
них бригад» в особі народно-де
мократичних країн незмірно зро
сли і зміцніли інтернаціональні 
зв’язки радянського народу з 
трудящими цих країн. В основі 
економічного співробітництва і 
взаємодопомоги країн демокра
тичного табору лежить щире ба
жання допомогти один одному і 
добитися загального економічного 
піднесення.

Будь-які успіхи боротьби тру
дящих зарубіжних країн за 
вільне і щасливе життя зустрі

В профорганізаціях вугільників
вклад в скарбницю міарксизму- 
леніпізму» Та лекції на інші по
літичні теми і з питань органі
зації профспілкової роботи.

» **
16 травнй цього рову відбула

ся нарада керівників профспіл
кових організацій міста. Учасни

верстати на повну потужність
В. НОЛЕСОВ, 

токар Середньоволзького 
верстатобудівного 

заводу
->■

му я працюю, був модернізова
ний, і швидкість різання досягла 
500 метрів на хвилину. Більшо
го я добитися не зміг, тим біль
ше, що мені довелось обробляти 
деталі малого діаметра.

Але чи підвищення швидкості 
різання — самоціль? Хіба немає 
інших шляхів для підвищення 
продуктивності праці? Звичай
но, є. І це перш за все збільшен
ня подачі різця на один оборот 
оброблюваного виробу. Адже на
уці давно було відомо, що зніма
ти стружку великого' січення лег
ше і економніше, ніж тонку. Од
нак на практиці використати 
цю перевагу не можна було іс
нуючими різцям^и. Навіть неве
лике збільшення подачі при ро

чають у радянських людей схва
лення і радість. .

В свою чергу успіхи комуніс
тичного будівництва посилюють 
любов трудящих інших країн до 
великої соціалістичної держави. 
Це яскраво' виразив голова ЦК 
Польської об’єднаної робітничої 
партії Бо.теелав Берут у своїй 
крамові на XIX з’їзді КПРС.

БатгГто чим, сказав він, незмір
но багато чим зобов’язані поль
ські трудящі Комуністичній пар
тії Радянського’ Союзу, її політи
ці, її боротьбі, її перемогам і до
сягненням. Вони зобов’язані їй 
всім, що було і є для них най
більш дорогого: визволенням від 
фашистського рабства, утверд
женням національної незалеж
ності, швидким розвитком народ
ного господарства і культури, 
зростанням внутрішніх сил своєї 
народної держави.

Комуністична партія Радянсь
кого Союзу ПОСТІЙНО зміцнює 
зв’язки радянського народу з тру
дящими інших країн. Чим міцні
ші ці зв’язки, тим міцніша Ра
дянська держава. Виховання чле
нів суспільства в дусі інтернаці
оналізму і встановлення братніх 
зв’язків з трудящими всіх країн 
є одним з головних завдань, запи
саних у Статуті КПРС. Це зав
дання наша партія виконує з 
усією рішучістю і послідовністю.

Народи Радянського Союзу, 
вірні прапорові пролетарського 
інтернаціоналізму, зміцнюють 
братню дружбу з великим ки
тайським народом, з трудящими 
всіх країн народної демократії, 
розвивають дружні зв’язки з тру
дящими капіталістичних і .коло
ніальних країн, як’і борються за 
справу миру, демократії і соціа
лізму.

А. Красов.

ки наради обговорили доповідь 
голови райкому профспілки ву
гільників т. Носовського про пе
ребудову профспілкової роботи в 
світлі рішень XIX з’їзду партії і’ 
намітили ряд практичних заходів 
для поліпшення роботи серед чле
нів профспілки.

боті чистовим різцем призводить 
до того, що на поверхні деталі 
одержуютьвя «гребінці». Не див
но, що навіть наші кращі токарі, 
які досяГли високих швидкостей 
різання, працюють на малих по
дачах — 0,25—0,4 міліметра.

Значить, треба було створити 
різець нової геометрії в таким 
розрахунком, щоб він не зали
шав помітного сліду і давав чис
ту і гладеньку поверхню.

Я перечитав багато книжок і 
статей по тока>ріній справі і ні
де не міг знайти розв'язання пи
тання. Тоді почались самостійні 
шукання різця нової геометрії. 
Я зроби» сотні експериментів, 
випробував немало різців. Мені 
подали допомогу партійна органі
зація цеху, інженерно - технічні 
працівники, товариші по роботі.

Нарешті, різець нової геометрії 
був створений, і він дав такі ре
зультати, про які я не міг .і мрі
яти. Виготовити його можна на 
кожному підприємстві. Токарі

В селищі Димитрове працює І 
лекторій. До складу його входять 
переважно вчителі. Учасниками 
лекторію в першому кварталі 
цього року прочитано 82 лекції 
для робітників, ІНЖ'ЄН'ЄріНО-ТЄХ- 
нічних працівників і службовців 
підприємств та установ селища.

Лекції читаються іш матеріа
лах XIX з'їзду КПРС, по геніаль
ній праці Й. В. Сталіна «Еконо
мічні проблеми соціалізму в 
СРСР» і на теми: «Комуністична 
партія Радянського Союзу — 
натхненник і організатор, будів
ництва комунізму в нашій краї
ні», «Основний економічний за
кон сучасного капіталізму» та 
інші.

Лектори виступають перед тру
дящими в селищному клубі, ’у 
червоних кутках на підприємст
вах і в гуртожитках.

Популярністю користуються, 
особливо серед молоді, лекції учи
телів тт. Котика, Маркова, Щер
бина.

Змістовну лекцію т. Маркова 
на тему «Горький і молодь» про
слухало близько 700 чоловік. <

Цінну ініціативу виявили учас
ники селищного лекторію. Вони 
не лише виступають з лекціями, 
але. п беруть шефство над черво
ними кутками підприємств та 
гуртожитків, подають діяльну

і

Хроніка партійного життя
Недавно відбулися відкриті 

збори первинної парторганізації 
заводу «Червоний ливарник» з 
участю безпартійного активу.

Збори обговорили питання про 
хід виконання рішень партзборів 
«Про роботу заводського комітету 
профспілки».

Виступаючі різко критикува
ли завком профспілки за фор
мальне ставлення до організації 
соціалістичного змагання, вказали 
на недоліки в керівництві робо
тою завкому.:! боку партійного 
бюро і недостатній контроль за 
виконанням прийнятих рішень.« *

♦
Міськком партії провів нараду 

пропагандистів гуртків і подіт- 
шкіл по питанню закінчення нав
чального року в сітці партійної 
освіти.

Перед пропагандистами пос

нашого заводу, користуючись 
ним, провадять чистовим обробі
ток при подачі від одного до 
трьох міліметрів, тобто в чотири- 
дванадцять разів швидше, ніж 
раніше. Практично я досягав по
дачі в п'ять, сім і навіть десять 
міліметрів за один оборот виробу. 
При цьому глибина різання може 
бути будь-якою, яку тільки доз
воляє потужність верстата і 
жорсткість деталі. Не дивно, що 
тЛарі верстатпбудї.вники підви
щили продуктивність праці в 
кілька разів ігри високій якості 
обробітку.

Що ж являє собою різець нової 
геометрії, який вносить істотні 
зміни в теорію і практику різан
ня? Він оснащений пластинкою 
із твердого сплаву. На початку 
роботи основна різальна кромка 
врізується в метал. Вона нахиле
на вниз від вершини різця на 
2—3 градуси. Додаткова різаль
на кромка, що знаходиться па
ралельно оброблюваній поверхні, 
зрізує метал і дозволяє одержува
ти при великих подачах чисту 
поверхню. Ширина кромки — 

І допомогу в організації і налагод
женні Культурно - масової роботи 
в них.

Та поряд з цим лекторій має і 
ряд істотних недоліків.

Перш за все він малочисель- 
ний. До участі в ньому залучено 
всього 18 чоловік.

В селищі працює багато' інже
нерів, техніків і лікарів, але оди
ниці з них числяться лекторами.

За останній час лекторій по
слабив свою роботу. В квітні і 
травні прочитано всього чотири 
лекції, утворені секції по суті 
не працюють. Не використовують 
тут і сприятливих ум., в весня
но-літнього періоду для читання 
лекцій на свіжому повітрі.

Це сталося тому, що керівник 
лекторію т. Фомічов заспокоївся 
деякими успіхами і пустив спра
ву на самоплив.

Культосвітній відділ виконко
му міської Ради (зав. т. Синіци- 
на) не приділяє уваги і не подає 
конкретної допомоги селищному 
лекторію.

Культурно - масова комісія 
виконкому міськради заслухала 
питання про роботу лекторію се
лища Димитрове, вказала на Не
доліки і намітила заходи, спря
мовані до поліпшення його- ро
боти.

І. Іванов.

тавлені конкретні завдання по 
закінченню навчальних програм, 
проведенню підсумкових занять 
та комплектуванню гуртків і 
поліітшвіл на наступний рік.* «

♦
Бюро партійної організації 

руд'ї'ремоптного заводу розгляну
ло питання цро посилення масо- 
ВОІ-ПО'ЛІТИЧНОЇ роботи серед тру
дящих.

В травні значив) більше, ніж в 
квітні., прочитано лекцій і допо
відей групою доповідачів заводу.

Найчастіше виступають з до
повідями перед робітниками заво
ду тт. Ключников, Оноприєнко, 
Герасимов, Зельцер та інші. Ни
ми почитані доповіді по геніаль
ній праці товариша Сталіна «Еко
номічні проблеми соціалізму в 
СРСР», по матеріалах XIX з’їзду 
КПРС і на інші теми.

1,1—1,2 подачі. З метою полег
шення врізання в метал ми вве
ли додаткову перехідну кромку, 
яка з’єднує перші дві кромки і 
зберігає вершину різця від роз
колювання. Ширина цієї кромки 
— біля одного міліметра. Вона 
розміщена під кутом 20 градусів 
до напрямку подачі. На головній 
різальній кромці різця знімаєть
ся дрібним бруском фаска шири
ною 0,2 — 0,25 міліметра з 
від’ємним переднім кутом в 3—5 
градусів.

Крім того, на різці є стружко- 
навивна канавка, що міститься 
під кутом дії головної різальної 
кромки з розширенням до верши
ни. Стружка, що завивається ці
єю канавкою, упирається в пе
рехідну ступінь деталі від оброб
леного діаметра до необробленого 
і відламується у вигляді напів- 
К'ІЛСЦЬ.

Звичайно, в залежності від ха
рактеру обробітку марки металу 
можуть бути внесені деякі зміни 
в геометрію різця. Важливо, що 
такий різець можна застосувати 
на будь-якому токарному верста-
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Одночасно з обробітком посівів готуватись до жнив
Непорядки

в Олександрійській МТС
Хлібороби району в тісній спів

дружності з механізаторами до
кладають багато зусиль, щоб ви
конати свої зобов'язання по ви
рощенню високих врожаїв всіх 
сільськіїгоеііпдареьки.х культур. 
Провівши сівбу в стислі строки і 
на високому агротехнічному рів
ні, вони розгорнули обробіток 
посівів.

Буйно зеленіють колгоспні по
ля. На них визріває високий уро
жай. Щоб вчасно і без втрат зі
брати його, необхідно всебічно 
підготуватись до жнив.

Вирішальну силу на збиранні 
врожаю відіграють машинно- 
тракторні станції, які щедро ос
нащені передовою ВІТЧИЗНЯНОЮ 
технікою. Має достаток машин і 
Олександрійська МТС. Частина 
механізаторів вже підготувалась 
до збирання врожаю. Комбайнери 
Іван Левченко, Іван ІІіївняк, Ми
кола Кириченко, Іван Дяченко та 
інші хоч сьогодні готові вийти в 
поле.

(Проте в Олександрійській МТС 
зволі кається ремонт комбайнів. 
Так, на 20 травня із 35 заплано
ваних, відремонтовано лише 25 
комбайнів. Більшість машин ре
монтують вже 3—4 місяці. Та
кий стан пояснюють тут відсут
ністю запасних частин. Самохід
ний комбайн Івана Сергієнка, 
наприклад, довгий час стояв з 
відокремленим хедером. Ремонт 
йото не провадився лише тому, 
що комбайнер не міг одержати 
потрібних деталей. На неодноразо
ві скарги йому відповідають давно 
завченими словами: «Немає», 
«Підождіть, можливо надійдуть». 
За цей час деякі запасні частини 
можна було б виготовити в май
стернях МТС, але про це тут не 
дбають, а сподіваються на заве
зені.

В МТС буває ще й таке. Заві
дуючий складам Олексій Дроздов

Перші центнери овочів
Городня бригада артілі імені 

Ворошилюіва, якою керує досвід
чений городник Григорій Латно, 
недавно відправила на ринок пер
ші центнери редиски та свіжої 

ті при достатній потужності мо
тора.

Наш новий метод ми назвали 
силовим. І це правильно, тому що 
при обробітку металу на великих 
подачах відбувається корінний 
перерозподіл сил, що (виникають 
в процесі різання, що дозволяє 
більш повно використати потуж
ність будь-якого верстата.

Загальнодоступність силового 
методу різання металу, його ефек
тивність не могли не викликати 
до нього інтересу з боку токарів. 
Ми обмінюємося своїм досвідом. 
Я неодноразово виїжджав на. бу
дівництво КуйбишевсБКОЇ ГЕС, 
де подав допомогу токарям ре
монтно - механічного заводу ос
воїти новий метод різання. У нас 
на заводі побувало близько 90 
делегацій із різних міст, країни 
— по.над п’ятсот чоловік. Були 
організовані стахаяовські школи 
по силовому різанню, в яких нав
чались кращі токарі країни.

Я одержав сотні листів від 
людей різних професій, з круп
них машинобудівельних, метало
обробних заводів, а також з май- 

видає комбайнерам запасні час
тини, які не можна використати. 
Недавно, наприклад, комбайнер 
т. Бутрііі на «Сталінець-6» одер
жав піеотерню вивантажного шне
ка з комбайну іншої марки. На 
самохідний комбайн Івана Сергі
єнка встановлено невідбалансо- 
ваний піків редуктора. Зрозуміло, 
що сподіватись на безперебійну 
роботу цього комбайна нічого.

Нерідко трапляються й такі 
випадки, коди справні деталі з 
відремонтованих комбайнів неві
домо ким замінюються спрацьова
ними. Так, з самохідного комбай
на № 37 .знято новий клавіш 
соломотряса, а на йото місце вста
новлено непридатний.

Механік по комбайнах т. Клк- 
мовець байдужий до таких непо
добств. Замість того, щоб знайти 
винуватців, він по суті сприяє 
їм. Комбайнерам, які звергаються 
до нього по запасні частини, він 
заявляє: «Поставиш могорич .— 
випишу необхідне».

Не можна обійти мовчанкою і 
питання масова - політичної ро
боти з механізаторами. В черво
ному кутку Олександрійської МТС 
і на її території, в майстернях 
не видно плакатів, лозунгів, які б 
закликали механізаторів на дос
трокове завершення ремонтних 
робіт. Не чують вони й ЖИВОГО 
слова агітатора. Від випадку до 
випадку скликаються наради, та 
і на них все зводиться до черго
вої на качки.

Виконуючому обов’язки дирек
тора МТС т. Шоріну і головному 
Інженеру Т. Богом'їлову слід рі
шуче перебудувати роботу і спря
мувати зусилля механізаторів на 
негайне завершення ремонту ком
байнів і інших збиральних ма
шин.

0. Бузинник.

циоулі. В колгоспну касу від ре
алізації овочів надійшла перша 
тисяча карбованців.

Г. Суха, 
колгоспниця.

стерень МТС, радгоспів. Надій
шло чимало листів і з країн 
народної демократії. До нового 
методу різання виявляють вели
кий інтерес і вчені. Я виступив 
в Інституті машинознавства 
Академії наук СРСР і ряді ін
ститутів Москви. .Силове різання 
металу набуло визнання вчених.

Мені хочеться дати кілька по
рад токарям.

Робота на великих подачах по
требує навиків, серйозної, напо
легливої праці. Застосовуючи рі
зець нової геометрії, «початку слід 
збільшити подачу в два, а потім 
— і в три рази. Набувши достат
ньо досвіду роботи таким різцем, 
можна переходити на форсований 
режим подачі.

Різець треба встановлювати 
вище або нижче центра, в залеж
ності від характеру обробки і ді
аметра виробу. Це значно покра
щить умови різання.

Чистовий обробіток залежить 
від правильної установки різця 
на супорті. Додаткова різальна 
кромка повинна розміщаться па
ралельно оброблюваної поверхні.

Механізатори 
на обробітку посівів
Па обробітку цукрових буряків 

велику ДОПОМОГУ Кіі.ІГ ісііникам 
артілі імені Енгельса подають 
механізаторі! тракторної бригади 
Проікопч Пиндюка з Користівсь- 
КОЇ МТС. Впни Повнії і ю закінчи
ли перше підпушування міжрядь 
буряків на всій площі 115 гек
тарів. ПІСЛЯ ДОЩІВ, Що пройшли, 
механізатори приступили дн дру
гого підпушування міжрядь. За 
три дні ця робота виконана на 
50 гектарах.

Сумлінною працею на обробіт
ку буряків відзначаються трак
тористи Григорій Похил та Ми
хайло Ииндюк. Трактором «Уні
версал» вони щозміни виконують 
завдання на 120—140 процен
тів при ВІДМІННІЙ ЯКОСТІ.

В сусідній артілі ім. Калі- 
иіпа механізатори тракторної 
бригади Івана Харченка прова
дять букетування посівів цукро
вих буряків. Тракторист Василь 
Казенко за півтори зміни вико
нав цю роботу на 20 гектарах по
сіву при нормі 16.

Механізатори разом з колгосп
никами рільничих бригад обох 
артілей змагаються за 300—350 
центнерів цукрових буряків з 
кожного гектара.

Я. Могильна, 
агроном Кпристівеькіїї МТС.

На повний хід
Па повний хід розгорнулися 

будівельні роботи в бандурівеь- 
кпму колгоспі імені Сталіна. Бу
дівельна бригада, якою керує до
свідчений майстер Петро Тара
нення, споруджує зерносховище, 
гараж і контору колгоспу.

Вже введені двометрові шла- 
кочбетонні стіни зерносховища. 
До жінив це приміщення буде го
тове.

Мулярі Митрофан Савич та 
Порфирій Коваленко заклали 
фундаменти під контору та га
раж. Заготовляється будівельний 
матеріал для спорудження кол
госпного клубу.

Г. Давніченко,
колгоспник.

Нарешті, дуже важливе надій
но кріпити деталі на верстаті, 
тримати його в зразковому стані. 
На своєму токарному верстаті 
«ДИІІ-300» я працюю десять ро
ків, із них п’ять років з лишком 
працюю ігри великих подачах. 
Однак мій верстат за цей час ні 
разу не був ні в капітальному, 
ні в середньому ремонті.

На закінчення я хочу сказа
ти, що силове різання металу 
можна застосувати не лише на 
будь-яких токарних верстатах, 
але й на стругальних, фрезерних 
і довбальних.

Силовий метод різання меАалу 
набуває широкого розповсюджен
ня в машинобудівній і металооб
робній промисловості. Удос
коналенії я технології обробітку 
металу забезпечить дальше під
несення продуктивності праці і 
поліпшення використання тех
ніки.

Всі наші думки, прагнення 
спрямовані до одного — внести 
свій вклад у велику справу бу
дівництва комунізму в нашій 
країні.

ЕКЗАМЕНИ В ШКОЛАХ

Зросла грамотність учнів
Вісім годин ранку. До міської 

середньої школи № 4 у святко
вому вбранні, з букетами живих 
квітів прямують школярі. У них 
сьогодні перший день екзаменів. 
Ось підходить група учнів 4 
к.тасу. Вони бадьорі й веселі, па 
обличчях впевненість — перший 
в житті екзамен ними буде ус
пішно складено. Запорукою цьо
му — сталі знання, висока і сві
дома дисципліна.

Радісні, горді, трохи схвильо
вані десятикласники. Вони три
мають перший екзамен на атес
тат зрілості. Яке ДОфОГе для кож
ного випускника це слово! Воно 
відкриває їм шляхи в життя, у 
вищі учбові заклади, дн вершин 
науки.

9 година. За парти сіли всі 
325, учнів 4 — 5—7—9 і 10 
класів. Швидко минає час. Під
водяться підсумки першого дня 
екзаменів. З 36 учнів І класу 
диктант з української мови 27 
учнів написали на «5», 4 — на 
«4» і лише 5 учнів на «З».

Глибокі, міцні знання з основ 
дарвінізму виявили учні 9 класу.

Десятикласники цього дня пи

Змістовні
Почалися екзамени в шкодах, 

їх з хвилюванням чекали і учні, 
і вчителі: адже це підсумок їх 
напруженої роботи. протягом 
всього навчального року.

Проте попівська середня школа. 
До початку екзаменів ще ціла 
година, але шкільне подвір’я вже 
заповнили веселі, по-святковому 
одягнені школярі. Урочистий 
вигляд мають шкільні приміщен
ня. Класні кімнати — в квітах.

Час наближається до ’ дев’яти. 
Директор школи т. М. Д. Ткач 
поздоровляє учнів з початком ек
заменів, бажає їм одержати від
мінні і добрі оцінки. Після дзвін
ка школярі розходяться но кла
сах.

Непогані знання на екзамені з

Глибокі
Кімната 7. класу «А» серед

ньої школи № 2 святково при
брана квітами. 20 травня у се
микласників—перший екзамен.

Оіім років тому вони тільки 
переступили поріг школи, а за
раз — випускники. Першого дня 
вони складали екзамени з росій
ської мови.

Уважно слухають учні текст 
переказу «Посьілка из Сочи». З 
38 учнів без ЖОДНОЇ ПОМИЛКИ Ла- 

Сталінабад. Таджицький державний університет випускає в 
цьому році першу групу молодих спеціалістів геологів, біологів, 
істориків і філологів.

На знімку: група випускників—геологів на практичних роботах. 
На передньому плані (зліва направо) Тамара Обрєзаиова, Абду- 
халил Бободжапов і Лбдурауф Карімов.

Фото Б. Зайцева. Прескліше ТАРС.

сали твори з української літера
тури. Випускниця Людмила Пла- 
хотна в творі на тему «Образи 
В. І. Леніна і II. В. Сталіна в 
українській радянській літерату
рі» глибоко і яскраво розкрила 
дорогі образи геніїв людства.

Вона пише:
«Життя Леніна і Сталіна — 

великий приклад самовідданого 
служіння народу. Імена Ле-ніяа і 
Сталіна — це прапор боротьби 
за комунізм».

У порівнянні з минулим роком 
значно зросла грамотність учнів.

Твори десятикласників пройня
ті глибоким патріотизмом, без
межною відданістю радянському 
нарядові, рідній Вітчизні, Кому
ністичній партії. Вони демонстру
ють хороше знання історичних 
постанов партії про літературу і 
мистецтво, а також геніальної 
праці її. В. Сталіна «Марксизм 
і питання мовознавства».

Перший день екзаменів у шко
лі пройшов на високому рівні, 
організовано. Всі учні успішно 
склали екзамени.

В. Рябко, 
завуч середньої школи № 4.

ВІДПОВІДІ
історії виявили учні 9 класу 
(учитель т. ПІафет). Змістовні 
відповіді, логічне і правильне 
мислення вони підкріплювали 
висловлюваннями класиків марк
сизму - ленінізму. Учні Данил- 
ко, Бугайченко, Денисміа, Устен- 
ко, Калашник 1і Логвиненко з 
цього предмету здали екзамени 
на «5».

Всього в перший день у Про
те попівській середній школі скла
дали екзамени 189 учнів, з них 
потану оцінку одержав лише 
один.

Е. Торговіцька — інспектор 
шкіл раііВНО,
В. Бойко — завідуюча рай- 
методка білетом.

ЗНаННЯ
писали переказ 12 семикласни
ків, 18 учнів написали на «4».

В роботах учні висловлювали 
любов до. Батьківщини, до великої 
партії Леніна — Сталіна, радість 
за своє світле життя.

В перший день екзаменів се
микласники нашої школи пока
зали глибокі знання, набуті ними 
за сім років навчання в школі.

Б. Міхелсва,
вчителька російської мови.
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Львівська область. У Віяниківському районі відкритий новий 
магазин райспоживспілки.

На знімку: у відділі тканин. Колгоспниці сільгоспартілі імені 
Леніна села Чишки М. Середняцька (зліва) та І. Галицька вибирають 
обновки.

Фото Д. Мулярчука. Прескліше ТАРС.
-------------------------------------- —и О о сз---------------------------------------------

Хроніка культурного життя

Безробіття—страшний
Безробіття—цей незмінний супутник ка

піталізму, страшний бич трудящих—за останні 
роки у зв‘язку з гонкою озброєнь досягло 
величезних розмірів. На кінець 1952 року 
внаслідок згортання цивільних галузей ви
робництва в США, Англії, Японії, Західній 
Німеччині, Італії і Бельгії налічувалось 32 
мільйони повністю і частково безробітних.

супутник капіталізму
Цифри і факти, що наводяться нижче, 

взяті з зарубіжної преси. Грізним обвину
ваченням капіталістичному ладові звучать 
вони. Ці факти допомагають зрозуміти, чому 
•гак різко загострюються класові суперечнос
ті між імперіалістичною буржуазією і робіт
ничим класом і всіма трудящими. Трудящі 
капіталістичних країн не хочуть більше жити 
під вічною загрозою голодної смерті.

В Москві налічується понад 
80 магазинів і більш як 200 
книжкових кіосків. Вони про
дають в середньому до 250 -ти
сяч книг за день.

* »*
Для обслужування колгоспни

ків у період весняних польових 
робіт на Волині створено близь
ко 250 атіткультбригад. У по
льових таборах колгоспів уже да
но понад 2.000 вистав і концер
нів.

♦ *
♦

На заводі імені Дзержинського 
(Діншіроідзерживськ) налічується 
більш як 100 культурних закла
дів. Завком профспілки витрачає 
в цьому році на культурне оібслу- 
жуцання металургів понад міль
йон карбованців.

•» »*
Нові школи споруджуються в 

селах Золочівського, Забузького' 
та інших районів Львівської об
ласті. Два шкільних будинки 
споруджуються у Львові. Після 
введення в експлуатацію нових 

ЗВЕДЕННЯ
районного відділу сільського господарства про хід сівби 
та обробітку сільськогосподарських культур в колгоспах 

станом на 20 травня 1953 року
(в процентах до плану)
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їм. Жданова 108 38 0 96 100
їм. Будьоінноло 107 90 40 54 0
їм. Молотова 102 80 10,5 42 50
ім. Каміна 102 100 16 116 100
ім. Ворошилова 101 83 10 20 100
ім. Кафла Маркса 100,6 100 6,2 23 41
ім. 18 партконференції 100 100 — 72 100
ім. Хрущова 100 78 — ЗО 6
ім. 12-річчя Жовтня 100 53 8 90 0
ім. Володимира Ульянойа 100 100 12,7 96 0
ім. Маленкова 100 54 10 36 82
ім. Леніна 100 54 17 24 0
«Шлях до комунізму» 98 100 12 62 46
ім. Сталіна (Бандурівка) 98 87 25 100 75
«Прапор комунізму» 98 90 14 76 59
ім. Енгельса 98 84 17 16 0
ім. 18 з’їзду ВІЬП(б) 98 63 25 64 0
їм. Сталіна (Ворошиловка.) 97 71 12,5 78 0
«Заповіт Леніна» 97 68 9 43 14
«Перше травня» 96 70 0 60 50
ім. XIX з'їзду КПРС 95 67 — 58 100
ім. Рози Люксембург 95 80 20 0 5,7
«Комунар» 94 62 — 77 37
По Олександрійській МТС 99 81 8 57 54
По Користівській МТС 99 74 17 53,8 33

По району 99 77 13,3 55 43

будинків число шкіл в області 
досягне 985. « •»

У Днінропеїровській, Волинсь
кій і інших областях України, а 
також у великих містах РРФСР, 
Казахстану, Киргизії та інших 
республік 17 травня відбулися 
традиційні Весняні свята пісні. 
На стадіонах, у парках і числен
них клубах підприємств і кол
госпів виступали самодіяльні, хо
ри, оркестри, танцювальні ко
лективи. На закінчення свята на 
стадіонах відбувалися спортив
ні змагання.

« *
❖

У Києві створений Централь
ний інститут іпідви>іцеіпіня квалі
фікації керівних працівників на
родної освіти Української РСР.

* «♦
В селі Добро твір, Кам’янісько- 

Бузького району, Львівської об
ласті, відкрився кінотеатр. Новії 
кінотеатри споруджені і в інших 
селах. Зараз в області працює 72 
сільських кінотеатрів і 150 кі
нопересувок. (РАТАУ).

Більше трьох років 
без роботи

Безробіття є грізним бичем для 
нараду Австрії. В цій країні те
пер налічується 300 тисяч без
робітних. Якщо ж врахувати і 
їх сім’ї, то' число позбавлених 
можливості працювати досягне 
величезної для Австрії цифр®— 
800 тисяч чоловік. Ці люди іс
нують десь на межі між життям 
і голодною смертю. 'Ось, наприк
лад, як склалося життя Рудоль
фа Музіля, описане в одній ав
стрійській газеті.

Музіль, молода здорова люди
на, був звільнений з заводу в 
зв’язку з скороченням виробниц
тва. Протягом більше трьох років 
він шукає будь-якої роботи, але 
не може її дістати. За весь час 
йому лигає чотири, рази пощас
тило знайти випадковий заробі
ток. За ці довгі,''нещасливі роки 
у Музіля вже підріс хлопчик, але 
він не знає навіть смаїку цукру. 
Харчування сім’ї складається з 
хлііба і води.

Замість хліба— 
листя кактуса

Реакційні правителі Італії при
вели цю сонячну, квітучу країну 
до повного господарського розва
лу. Занепад промисловості і сіль
ського господарства прирікає іта
лійський народ на злидні і страж
дання. Не так давно в італійсь
кій газеті була вміщена фотогра- 
граіфія, що відображає звичайну 
для італійського міста картину: 
здоровий чоловік з двома дітьми 
сидить на брудному тротуарі з 
простягнутою за милостинею ру
кою.

Італійські безробітні, щоб не 
вмерти з голоду, їдять трави, по
кидьки з сміттєвих ям і навіть 
колюче листя кактуса. Самі без
робітні говорять, що від такого 
«харчування» розвиваються якісь 
страшні хвороби, але ж ще страш
ніша голодна смерть!..

Уряд Італії замість допомоги 
голодуючому населенню впертої 
продовжує політику гонки озбро
єнь. В результаті числа безробіт
них зростає, злидні посилюють
ся. Тестер в Італії налічується 
понад два мільйони безробітних 
і ще більше частково безробіт
них. А в газетах щодня з’являю
ться нові повідомлення на зра
зок таких:

АНГЛІЙСЬКІ ГАЗЕТИ ПРО ПЕРЕГОВОРИ В
ЛОНДОН, 18. (ТАРС). Комен

туючи хід переговорів у Пань- 
миіньчжоні про перемир’я, дипло
матичний оглядач газети «Дейлі 
мейл» відзначає, що Аиглія та ін
ші країни Співдружності націй, 
які є членами Організації Об’єд
наних Націй, відчувають все 
більше занепокоєння у зв’язку з 
труднощами і зволіканнями на., 
переговорах про перемир’я в Ко
реї.

«Все більше міцніє переконан

«Товариство «Мапона д’Італіа» 
(провінція Ліверно) оголосило 
при звільнення 500 з 2.400 ро
бітників, про скорочення 48-го- 
динното тижня до 24 годин і ііро 
закриття двох цехів».

«Криза вибухнула на промис
лових підприємствах області Лі- 
гурія, Масові звільнення відбу
ваються на підприємствах «ОТО», 
«Баньяра» та іи.

Кожний п’ятий 
не має роботи

Не краще становище трудя
щих Західної Німеччини. Тепер 
на кожних чотирьох жителів За
хідної Німеччини, які працюють, 
припадає один безробітний. На 
вулицях все частіше можна по
бачити людей, що бредуть з пла
катами на грудях, на яких напи
сано: «Шукаю роботи».

Владарі Західної Німеччини 
намагаються скоротити число’ 
безробітних шляхом відправки 
німців як дешевої робочої сили 
за кордон. Як повідомляє газета 
«Ді віртшафт», багатьох безро
бітних відправляють на рудники 
Південно - Африканського Союзу, 
а там панують каторжні умови 
життя і праці. Так уряд Адена- 
уера «допомагає» безробітним 
Західної Німеччини.

В Австрії нараховуються сотні 
тисяч людей, що не мають ніякої 
роботи. На кожній біржіпраці 
можна побачити великі черги 
кваліфікованих робітників, які
даремно чекають щасливого ви
падку одержати хоч який-небудь 
тимчасовий заробіток.

На знімку: безробітні в черзі 
біля біржі праці в одному з квар
талів Відня.

Фото з журналу
„Вельт Іллюстрірте“,-

ня, — пише газета,—що Об’єд
нані Нації поставились до ініці
ативи комуністів надто суворо і 
що, коли не буде виявлена біль
ша зговірливість, можливість до
битися припинення вогйю в Ко
реї найближчим часом може бути 
упущена».

Політичний оглядач газети 
«Дейлі експресе» вказує, що

„Прошу вас, 
арештуйте мене"

Безробіття все сильніше поз
начається у Франції. За даними 
профспілок, там налічується 600 
тисяч повністю безробітних і 
2,5 млн. чоловік частково безро
бітних.

Французька газета «Юмаїніте» 
недавно вмістила замітку, де 
розповідається, як один літній 
чоловік на прізвище Кораитен 
підійшов до поліцая і попросив 
арештувати його. «Прошу вас, 
— сказав Корантен, — ареш
туйте мене. Двоє дітей у мене 
вмерли від холоду, двоє загинули 
від того, що з’їли покидьки, знай
дені на смітнику... В тюрмі, я 
знайду собі пристановище».

Тяжкою є доля 
безробітного в Англії

В одному англійському журна
лі вміщена замітка про життя 
безробітного текстильника з Лан- 
каші.ру. Протягом чотирьох міся
ців, говориться в журналі, сім’я 
цього безробітного' не кумувала 
ні м’яса, ні масла, ні яєць, ні мо
лока і майже ніякого одягу...

Щоб скоротити плату за елек
трику, сім’я лягає спати як тіль
ки смеркне. Щоб прогодувати 
двох дітей, батьки розпродали 
весь свій одяг. В журналі під
креслюється, що це не поодино
кий випадок. Тисячі безробітних 
змушені жити в таких же умовах. 
Злочин Вільямса Джонса

Тепер у Сполучених Штатах, 
навіть згідно з заниженими да
ними, налічується близько двох 
мільйонів безробітних. Сюди тре
ба додати величезну армію част
ково безробітних, зайнятих кіль
ка годин на тиждень. У цій кра
їні зачеплений безробіттям ко
жен четвертий робітник і служ
бовець. Про те, якою є доля цих 
людей, можна судити з такої за
мітки, взятої з американської га
зети.

Безробітний Віл'ьямс Джине, що 
живе в Детройті, пише газета, 
зробив злочин. Він убив свою 
дружину електричним струмом, а 
потім намагався заподіяти собі 
смерть, але був схоплений полі
цією. На допиті Джонс заявив, 
що в домі давно кінчилися гроші 
і заробити їх не було ніякої пер
спективи. Тому він і дружина 
вирішили заподіяти собі смерть.

Такі повідомлення все частіше 
зустрічаються в американських 
газетах.

ПАНЬМИНЬЧЖОНІ
лондонські дипломати підтриму
ють думку Канади та Індії. «Во
ни вважають, іцо генерал Гаррі- 
еон займає надто жорстоку пози-, 
цію щодо корейсько - китайсь
кої делегації на переговорах про 
перемир’я, і англійську точку зо
ру вже доведено до відома Ва- 
ші'нгтона. Незадоволення багатьох 
дипломатів Об’єднаних Націй ге
нералом Гаррісоном посилилося».
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Успішне проведення екзаменів значною 
мірою залежить від обстановки у школі в 
цей важливий період. Чим менше парад
ності навколо екзаменів, чим спокійніше 
і діловитіше вони провадитимуться, тим 
кращі будуть результати.

У всеозброєнні зустріти жнива По нашій Батьківщині
Т ру діда ик и соціалістично

го сільського господарства 
району в напруженій бороть
бі вирощують високі врожаї 
сільськогосподарських куль
тур. Не за горами вже й жни
ва — час, коли хлібороби 
складатимуть звіт за вико
нання своїх соціалістичних 
зобов’язань.

Збирання врожаю — справа 
сезонна. Тому необхідно заз
далегідь підготувати всі зби
ральні машини, весь необхіід- 
і иіі інвентар, щоб не допус
тити втрат і швидко впора
тись з цим найважливішим, 
завданням.

Частина керівників колгос
пів і МТС розуміють, що ви
ростити високий урожай—це 
лише половина справи. Не 
менш важливо вчасно зібрати 
його.

Ось чому майстри артілі 
імені 18 з’їзду ВКП(б) вва
жають своїм бойовим завдан
ням найкраще підготувати 
все необхідне до жнив. Вже 
тепер тут багато зроблено: 
закінчується ремонгг жнива
рок, проводяться роботи по 
механізації трудомістких ро
біт. Під керівництвом досвід
ченого майстра Петра Козин- 
ця в колгоспі виготовляється 
стрічковий транспортер, який 
значно прискорить наванта
ження зерна в машини, удос
коналюються сортировки.

Діяльно готуються до жнив 
і в колгоспах «Шлях до ко
мунізму». ім. XIX з’їзду 
КПРС та деяких інших.

Але коли глибше поціка
витись ходом підготовки до 
збирання врожаю, то вири- 
совується неприглядна кар
тина. Для цього досить на
вести такі дані: з кількох 
сот жниварок, що налічую
ться в колгоспах району, до 
роботи готові лише 51, а мо
лотарок на 20 травня відре
монтовано лише 5. Подібний 
стан і з ремонтом сінокоса
рок, снопов’язалок та іншого 
інвентаря.

В колгоспах їм. Вороши- 
лова (голова т. Жежеря), 
«Заповіт Леніна» (голова 
т. Кикоть) та ще деяких на
віть не приступали до ремон
ту збиральних машин.

Успішне проведення зби
ральних робіт залежить від 
зразкової підготовки до цьо
го вирішального періоду сіль
ськогосподарського року МТС 
району. В їх розпорядженні 
достаток комбайнів, які здат
ні забезпечити збирання зер
нових культур у стислі стро

--------------------->---------------------

26 травня—сесія міської Ради
Доводиться до відома депутатів міськради, що 26 травня 

ц. р. о 6 годині вечоїра в залі1 засідань відбудеться сесія місь
кої Ради депутатів трудящих.

ки. Але ремонт їх зволікає
ться. В Олександрійській 
МТС, наприклад, план ре
монту машйн виконаний на 
75 процентів, а в Користівсь- 
кій — на 67. До того ж якість 
ремонту деяких комбайнів ви
кликає сумнів за їх безпере
бійну роботу. Як виявлено, в 
Олександрійській МТС на 
самохідний комбайн Івана
Сергієнка поставили невід- 
балансований шків редукто
ра. На деяких інших раніше
установлені нові запасні час
тини, замінені спрацьовапи-
ми.

Нинішній рік повинен бу
ти роком комплексного зби
рання врожаю. Для цього 
слід своєчасно підготувати 
лущильники, виготовити во
локуші, всемірно механізува
ти очистку зерна й наванта- 
жайня його в машини. Та ке
рівники МТС і колгоспів цій 
справі не надають належної 
уваги і не дбають про всебіч
ну підготовку до проведення 
збирання потоковим методом.

Директори МТС тт. Жук 
і Шорїн, інженерно - техніч
ні працівники, голови кол
госпів справу підготовки до 
збирання врожаю повинні по
ставити в центр уваги і забез
печити швидке завершення 
ремонту всіх збиральних ма
шин та інвентаря.

Досвід артілі ім. 18 з’їзду 
ВКП(б), радгоспу «Комін
терн», які вже торік механі
зували багато трудомістких 
робіт по збиранню врожаю, 
повинен знайти найширше 
розповсюдження. В цьому 
ініціативу слід проявити ке
рівникам райсіїльгоспвідділу. 
Доцільно скликати нараду 
колгоспних майстрів, на якій 
обговорити питання про меха
нізацію трудомістких робіт 
на жнивах, провести екскур
сію у передові колгоспи, де б 
вони практично ознайомились 
з механізмами тощо.

На місцях контроль за під
готовкою до жнив повинні 
встановити партійні організа
ції. їх завдання — ширити 
соціалістичне змагання хлібо
робів 1 механізаторів за вчас
ну підготовку всіх засобів 
до комплексного збирання 
хлібів.

Спираючись на потужну 
вітчизняну техніку, на досвід
чені кадри механізаторів і їх 
передовий досвід, партійні ор
ганізації і господарники змо
жуть забезпечити зразкову 
підготовку до збирання вро
жаю.

Виконком міськради.

ЗА ПОЧИНОМ НОВАТОРА
19 травня знатний затяж- 

чик Ленінградської взуттєвої 
фабрики «Скороход» Михай
ло Михайловський виробляв 
продукцію в рахунок 1957 
року. Стахановець на своїй 
операції пропустив у новій 
п’ятирічці понад план уже 
більше мільйона пар взуття 
відмінної якості.

Новатор М. Михайловсь
кий виступив ініціатором со
ціалістичного змагання за 
підвищення сортності продук
ції. його цінний почин, під
триманий колективом фабри
ки, приніс підприємству міль
йони карбованців надплано
вих нагромаджень.

ГАЗИФІКАЦІЯ МІСТ 
УКРАЇНИ

Газ міцно входить в побут 
трудящих України. Тільки з 
початку нової п’ятирічки ним 
почали користуватись жителі 
Вінниці, Ровіно, Миколаєва, 
Херсона, Ужгорода, Ізмаїла, 
Проскурова. Тепер одержує 
газ для побутових потреб на
селення ЗО міст республіки. 
У Києві газифіковано 72 ти
сячі квартир і близько 600 
промислових підприємств і 
установ.

Сталінська область. В м. Гор- 
лівці розширюється сітка магази
нів. Недавно на вулиці імені 
Сталіна відкритий великий універ
маг, в якому є найрізноманітніші 
товари.

На знімку: біля входу в новий 
універмаг.

Фото С. Гендельмана.
Прескліш е ТАРС.

КИТОБІЙНА ФЛОТИЛІЯ «СЛАВА» ПОВЕРНУЛАСЬ НА БАТЬКІВЩИНУ
Одеса, 20. (РАТАУ).
Сьогодні в другій полови

ні дня до Одеського порту 
пришвартувались кораблі ра
дянської китобойної флотилії 
«Слава», які повернулись з 
сьомого промислового рейсу 
б Антарктику. В порту від
бувся багатолюдний мітинг. 
Капітан — директор флотилії 
«Слава», Герой Соціалістич
ної Праці О. М. Соляїник

В селах України в нинішньому 
році споруджується 60 гідро - і 
15 теплових електростанцій. 
Успішно йде електрифікація кол
госпного виробництва в західних 
областях республіки. Недавно 
вступила в дію гідроелектростан
ція в колгоспі „Радянська Буко
вина" Вижницького району. 
Чернівецької області. Енергія ви
користовується на тваринницьких 
фермах. Електрифіковано також 
800 будинків колгоспників.

На знімку: нова колгоспна ГЕС.

Фото В. Карлова.
Прескліше ТАРС.

ПЕРШИЙ СУЦІЛЬНО
ЗВАРНИЙ МІСТ

На Дніпропетровському за
воді імені Молотова складені 
останні тонни конструкцій 
величезного суцільнозварного 
моста через одну з річок кра
їни. Це — велике досягнення 
радянських мостобудівників. 
По своїй величині, новизні 1 
конструктивних особливостях 
суцільнозварний великоблоч
ний міст не має собі рівних у 
світі. Вага його близько 10 
тисяч тони — на 25 процен
тів нижча від склепаного та
кої ж величини. Трудоміст
кість виготовлення моста по
рівняно з клепаним скороче
на на третину.

Проектування і розробка 
технології виконані колекти
вом інституту електрозва
рювання імені Патона Акаде
мії наук УРСР 1 спеціаліста
ми заводу.

палко подякував присутніх за 
теплу зустріч.

Черговий антарктичний 
рейс тривав сім місяців. Не
зважаючи на туман, пургу і 
сильні шторми, китобої ус
пішно справились з завдан
ням Батьківщини, виконавши 
план видобутку сирця на 
102,6 проц. На плавучий 
жиропереробний завод дос
тавлено близько трьох тисяч

І КУРОРТ У ПЕРЕДГІР’ЯХ 
ТЯНЬ-ШАНЮ

Кілька років тому в перед
гір’ях Тянь-Шаню були вияв
лені запаси гарячих міне
ральних вод, які своїми ці
лющими властивостями не 
поступаються водам курорту 
Цхаїлтубо. За короткий строк 
у Чартаку (Намаганська об
ласть) виросла бальнеологіч
на лікарня, розрахована на 
150 чоловік, в якій лікуються 
трудящі Середньої Азії, Мос
кви, Далекого Сходу та інших 
районів країни.

Тепер тут створюється 
перший, в Узбекистані баль
неологічний курорт, на спо
рудження якого виділено 50 
мільйонів карбованців.

ОДНИМ ПАРОВОЗОМ 
ЗАМІСТЬ ДВОХ

Машиністи Матайського де
по Туркестано - Сибірської 
залізниці вирішили водити 
великовагові состави одним 
паровозом замість двох, при 
цьому середній пробіг паро
возів досягає 390 кіломет- 
рів, Щодня вивільняється 8 
— 9 локомотивів. Тільки в 
травні завдяки цьому одержа
но близько гіівімільйона кар
бованців економії.

В парках і гаях міста Калініна 
відбувся весняний комсомольсько- 
молодіжний крос, в якому взяли 
участь понад три тисячі юнаків і 
дівчат-

На знімку: спортсменки учениці 
вагонобудівного технікуму на 
дистанції кросу в Комсомольсько
му гаю.

Прескліше ТАРС.

китів. Радянські моряки зно
ву продемонстрували високу 
мужність, витривалість і май
стерність. ,

Батьківщина підготувала 
своїм відважним мисливцям 
заслужений відпочинок. Для 
них надано понад 200 місць 
на кращих курортах Криму, 
Полтави, Одеси,
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У дружній сім'ї 
радянських народів

Вісім рокіів тому, виступаючи 
на прийомі в Кремлі на честь 
іяімаидуючих -військами Радян
ської Армії, П. В. Сталін назвав 
.рос ійс ьки іі н про д на й в и датні пію-ю 
нацією, з усіх націй, які входять 
до складу Радянського. Союзу, 
керівною силою Радянського Со
юзу серед усіх народів нашої 
країни.

Провідна і спрямовуюча роль 
російського народу — закономір
ний наслідок всього його велико
го історичного, минулого-. Істо
ричне минуле народів СРСР свід
чить про те, іцо російський народ 
ніколи йе створював ніяких тео
рій своєї расової переваги або 
національної винятковості, іцо 
найхарактернішою рисою російсь- 
ко’го народу завжди були дружба 
і глибокий братерський зв’язок 
з усіма народами нашої країни. 
В безустанній боротьбі, проти 
зовнішніх ворогів російський на
род, прийнявши на себе місію 
об’єднувача національностей на
шої Батьківщини, допоміг укра
їнському і білоруському народам 
відстояти своє існування, вряту
вав азербайджанський, грузинсь
кий і вірменський народи від ви
нищення їх турецькими завойов
никами.

Під керівництвом Комуністич
ної партії, в жорстоких класових 
боях проти царського самодер
жавства і капіталі му виховував
ся, мужнів і загартовувався ро
бітничий клас нашої країни. В 
перших рядах борців за перемогу 
Великої Жовтневої соціалістичної 
революції йшов російський ро
бітничий клас.

Російський пролетаріат в сою
зі з Трудящим селянством під ке
рівництвом Комуністичної партії 
встановив Радянську владу. Він 
вперше в історії людства на ділі 
здійснив право націй на само
визначення, визнавши державну 
самостійність України, Гялор-усії, 
Азербайджану, Вірменії, Грузії і 
незалежність Фінляндії, Польщі.

В результаті мудрої леиінськю- 
вталіїнської національної політи
ки Комуністичної партії в нашій 
країні успішно, розв’язані націо

18 травня у визначений час 
всі слухачі гуртка по вивченню 
історії партії основного типу при 
парто'рганізації райфінвідділу зі
бралися на заняття.

— Сьогодні, — говорить ке
рівник гуртка т. Петро®, — у 
нас друге підсумкове заняття. Це 
останнє заняття в цьому нав
чальному році.

Слухачі підготували свої зо
шити. В них законспектовані ма
теріали XIX з’їзду партії, Статут 
КПРС, матеріали IV сесії Верхов
ної Ради СРСР, глави короткого 
курсу історії партії.

Пропагандист ставить ряд пи

Підготовка до завершення навчального року
До завершення навчального 

раку в сітці партійної освіти міс
та діяльно, готуються .і пропаган
дисти, і слухачі.

Керівники гуртків парторгані- 
зації рудоремонтного заводу тт. 
І’урза, Кулініч, Бабінський вже 
провели з слухачами бесіди пре 
наступні підсумкові заняття. 

нальне питання і проблема спів
робітництва націй у єдиній соці
алістичній державі. Радянський 
Союз являє собою зразок багато
національної держави, де націо
нальне питання і проблема спів
робітництва націй розв'язані в ін
тересах усіх трудящих. Дружба 
парадів Радянської країни, їх 
морально - політична єдність, 
животворний радянський патріо
тизм є рушійними силами нашо
го невпинного, розвитку. Мудра 
політика Комуністичної парнії і 
Радянського уряду забезпечили 
перетворення союзних республік 
у квітучі індус'гріально-колгосп- 
ні республіки з виеокороізвинутою 
промисловістю і сільським госпо
дарством, з соціалістичною зміс
том і національною формою куль
турою.

В роки Великої Вітчизняної 
війни мужність, стійкість і са
мопожертва російського народу, 
морально - політична єдність ра
дянського суспільства, братерсь
ка дружба .народів, животворний 
патріотизм радянських людей, 
спрямовуюча і керівна сила Ко
мун істинної партії дали можли
вість всім республікам, які вхо
дять до складу Радянського Сою
зу, відстояти свою честь, свободу 
і незалежність, врятувати люд
ство від фашистської тиранії.

В иховуваний Комуністично ю 
партією в дусі інтернаціоналізму 
і встановлення братерських зв’яз
ків з трудящими всіх країн, ра
дянський народ ще більше зміц
нює дружбу і співробітництво з 
великим китайським народом, з 
народами країн народної демо
кратії.

Згуртовані навколо свого стар
шого брата — великого російсь
кого народу, народи Радянського 
Союзу впевнено’ і спокійно див
ляться в своє майбутнє. Під ке
рівництвом Комуністичної партії 
і Радянського уряду вони відда
ють всі свої сили і енергію вели
кій справі побудови комунізму в 
нашій країні.

В. Клоков, 
кандидат історичних наук.

Партійне життя

Підсумкові заняття в гуртку
тань з доповіді т. Маленкова на 
XIX з’їзді Комуністичної партії 
Радянського Союзу.

Впевнено і змістовно розпові
ла слухачка т. Дроздова про 
дальше послаблення світової ка
піталістичної системи і погір
шання економічного становища 
в країнах капіталізму. Вона яс
краво характеризує дві лінії роз
витку: лінію безперервного під
несення мирної економіки Ра
дянського Союзу і країн народ
ної демократії ‘ та лінію економі
ки капіталізму, як економіку 
криз, занепаду і мілітаризації.

На питання «Радянський Со

Приступили до повторення 
пройденого матеріалу в гуртках 
по вивченню історії партії під
вищеного типу при парторганіза- 
ції міевкзмішторгу, де пропаган
дистами тт. Василько® і Пшенич
ний. Старанно, готуються до під
сумкових занять слухачі цих 
гуртків тт. Феофілова, Груша, 
Колісник, Глушко, Тищенко, Мсз-

По стовпцях 
стінгазет

Закріпити 
трудові успіхи

«Путеец» — стінгазета 11 
дистанції служби колії широ
ко висвітлює хід соціалістич
ного змагання за дострокове 
здійснення річного плану.

В передтравневому зма
ганні першість здобули ко
лективи 3 і 6 околотите. Як 
відзначає газета, «трудівники 
дистанції закріплюють здобу
ті успіхи, борються за вико
нання і перевиконання всіх 
кількісних і якісних показ
ників. Міцно’ дотримують сво
го слова путєобхіїдник т. Дро- 
бот, ремонтний робітник 
т. Каєнко і інші».

Газета закликає залізнич
ників рівнятись на передови
ків, добиватись відмінного 
утримання копії, забезпечу
вати безперебійний рух поїз
дів.

Поліпшити 
агітаційну роботу

Підносити рівень агітаційної 
роботе, виховувати трудящих в 
дусі радянського патріотизму, 
дружби народів, в дусі соціаліс
тичного ставлення до праці — 
важливе завдання партійних ор
ганізацій.

Правильно робить спішна газе
та тресту «ОлександіріяівуїГілля» 
«За утошь и брикет», яка систе
матично висвітлює питання (іде
ологічної роботи.

«Останнім часом, — вказує 
стінгазета, — послабла діяль
ність агітколективів. Ряд агіта
торів перестали виконувати свої 
обов’язки. Тільки агітатори тт. 
Гончаренко, Фреінкель, Медведєв, 
Старошомтов провели бесіди на 
колишньому агітпункті».

Газета ставить питання про 
підвищення рівня агітаційної ро
боти, налагодження керівництва 
агітаторами, піднесення їх відаїо- 
відальнос'гі за доручену справу.

юз у боротьбі за збереження і 
зміцнення миру» змістовно від
повідав слухач т. Кобзар.

Міцні і глибокі знання вияви
ли слухачі тт. Берест, Майбенко, 
Захарченко, Федоренко та інші.

Підсуміков'і заняття показали, 
що комуністи і безпартійні пра
цівники райфінвідділу — слуха
чі гуртка протягом навчального 
року старанно вивчали історію 
партії, глибоко- засвоїли матері
али XIX з’їзду партії і навчились 
пов’язувати набуті знання з 
практикою виробництва.

М. Сєміхов, 
штатпроп РК КІІ України.

гова, Фомовська та інші. Вони 
протягом навчального, року кон
спектували матеріал, читали ре
комендовану літературу, тому і 
на бесідах при повторенні вияв
ляють міцніі знання, свої відпо
віді вони підкріплюють МіІСЦЄВИМі! 
прикладами, пов’язують з зав
даннями свого виробництва.

За високий урожай 1953 року

Змагання двох тракторних бригад
Тракторна бригада № І 
(бригадир Яків Козак)

Виконання польових робіт на 20 травня 
(в процентах до плану)

1953 |

323 га
Виробіток на 15- сильний 
трактор 302

116 Оранка парів 167
0 Культивація парів 1

24 Культивація лісосмуг ЗО
0 Боронування посівів 0

69
Підпушування цукрових 
буряків 153
Міжрядний обробіток соняшника

0 та кукурудзи 14
Як видно з показників попе

реду йдуть механізатори . трак
торної бригади Федора Погоріло
го, що обслужує артіль імені 
Карій Маркса. Тут набагато пе
ревищено план оранки парів, про
вадиться друге підпушування 
міжрядь цукрових буряків. Однак 
культивація лісосмуг зволікає
ться. Через несвоєчасний обробі
ток ЇХ окремі ДІЛЯНКИ вкрились 
бур’янами, а кілька, гектарів 
шовковиці зовсім загинуло.

В обох тракторних бригадах 
1)0 суті ще не приступили до 
культивації парів та міжрядного 
обробітку соняшника і кукуруд
зи. Особливо відстала на обробіт

Дбають про майбутній урожай
Поряд з обробітком посівів ме

ханізатори тракторної бригади 
ОЛексія Яценка в артілі «Шлях 
до комунізму» дбають при висо
кий урожай майбутнього, року. 
Вони ретельно- доглядають пари.. 
На всій площі 147 гектарів за
вершено культивацію.

На цій роботі високих показ
ників домоглися трактористи Іван 
Кравцов та Максим Шило. їх

Досвідчені майстри 
механізують трудомісткі роботи
Одночасно з обробітком посівів 

у колгоспі імені 18 з’їзду ВКП(б) 
йде діяльна підготовка до зби
рання врожаю. У колгоспних 
майстернях з ражу й до гіізна 
працюють майстри. Багато вже 
зроблено. 7 жниварок з 9 та всі 
сінокосарки готові до роботи.

Під. керівництвом досвідченого 
майстра Петра Козинця механі
зуються трудомісткі роботи. Зо

Центром масово-політичної роботи серед механізаторів трак
торної бригади Сергія Бондаря з Костромської МТС на Дніпро
петровщині є польовий агітпункт. У вільні від роботи години 
трактористи і весь обслуговуючий персонал тракторної бригади 
проводять в ньому своє дозвілля. В агітпункті щодня організо
вуються бесіди, колективні читки газет. До послуг механізаторів 
бібліотека, настильні ігри, газети, журнали.

На знімку: польовий агітпункт тракторної бригади С. Бондаря.

Фото С. Залужного. Прескліше РАТАУ.

Тракторна бригада Яг 5 
(Бригадир Федір Погорілий) 

ку тракторна бригада Якова Ко
зака, яка обслужує артіль імені 
Ворошилова. Ця бригада ще не
давно була передовою в МТС, 

•але за останній час механізатори 
знизили темни робіт, допуска
ють порушення агротехніки 
простої тракторів.

Соціалістичне змагання між 
цими тракторними бригадами не 

, перевіряється, маїсово - політич
на робота серед механізаторів за
недбана.

Такий стан пояснюється тим, 
що керівники МТС послабили 
контроль за роботою тракторних 
бригад, не подають їм належної 
допомоги.

щоденний виробіток — 110 — 
120 процентів норми.

На обробітку соняшника і ку
курудзи відзначається . тракто
рист’ Іван Мажара. Він також 
значно перевиконує встановлені 
завдання.

І. Журбенко,
дільничний ацроном Олексан

дрійської МТС.

крема, виготовляється стрічковий 
елеватор для навантаження очи
щеного зерна на автомашини та 
нова сортиіровка, потужність якої 
буде вдвічі’ більшою від нині на
явних в колгоспі.

Колгоспні майстри прагнуть 
підготувати хліборобам машини, 
які допоможуть їм вчасно і без 
втрат зібрати урожай.

В. Меткий.
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С ЛГ О Р І Н К А
Зорі комунізму

В рідній нашій Батьківщині 
Любо жити і творить, 
Бо живем (щасливо нині — 
Завтра будем краще жить.

Оновляються в нас села, 
Волга з Доном гомонить,
1 Урал-ріка весела 
Хоче з Волгою дружить.

Із Каховки чути співи,

Сяють лампи Ілліча.
1 колгоспниця щаслива 
В хаті радіо «ключа.

Комунізму ясні зорі 
Світять в далі голубі. 
Пролягли путі прозорі — 
Наша радість у труді.

Валентина СЕРГІЄНКО
Селище Октябрське.

•Ч~

Весняні мотиви
Як волошки сині, очі у дівчини,
На плечі спадає русая коса.
Ой, які ж ті очі ясні та хороші
І на грудях сяє зірка золота. (.■,

Солов'ї у гаї, високі врожаї
Не дають дівчині спокою ніяк. ■'
А вечір настане, гармоніст заграє...
Ну, як же не вийти, щоб потанцювать

І немає втоми після праці в полі — 
Мелодія вальсу все ‘перемага.
В лузі, де калина і стрункі тополі, 
Тракторист кохану дожидає там.

Мірії та розмови, гаснуть в небі зорі,
1 на зміну ночі ранок настула. 
Дівчина вродлива ланкова колгоспу 
На роботу в поле перша вируша.

Високі врожаї не приходять самі.
Прорвати рослини треба поспішать.
Вісімсот центнерів буряків з гектара
Дала вона слово восени зібрать.

Солов’ї у гаї, висока врожаї 
Не дають дівчині спокою ніяк. 
А вечір настане, гармоніст заграє...
Ну, як же не вийти, щоб потанцювать.

В. Леонтьєв.
м. Олександрія.

Наполегливо вчитися
(Огляд творів початківців)

ДуСян БЄДНИЮ

БДЖОЛА
В саду зеленім і густім
Бджола у цвіті золотім 

Турботливо і радісно дзижчала.
А під кущем змія лежала.

„Ах, бджілко, чом це доля скрізь твоя 
Незрівнянно щасливіш, ніж моя?—

Сказала так бджолі змія. —
Така, як в тебе, честь мене от не спіткає.» 

Людей моє жало лякає,
Але чому ж тоді тобі повсюди честь,

Ленінград. В 1896 році на про
мисловій і художній виставці в 
Нижньому Новгороді (м. Горький) 
увагу відвідувачів притягали ви
роби Юзовського заводу. Особли
ве захоплення викликала пальма, 
викувана з куска залізничної 
рейки. Вона вражала глядачів 
своєю висотою, стрункістю і над
звичайною грандіозністю. Колиш
ні господарі Юзовського заводу— 
англійці—свідомо приховали ім'я 
автора пальми. Тільки з допомо
гою групи старих виробничників 
металургійного заводу імені Й. В. 
Сталіна в місті Сталіни вдалося 
встановити, щ<х унікальна пальма 
виготовлена досвідченим ковалем 
заводу А. І. Мерцаловим. Допо
магав йому в роботі молодий 
коваль Ф. Ф. Шкваріи.

Пальма донецького коваля Мер- 
цалова знаходиться тепер в музеї 
Ленінградського гірничого інсти
туту.

На знімку: науковий співробіт
ник відділу історії гірничої техні
ки Ленінградського гірничого 
інституту Н. Л, Славінська зна
йомить студентів з історією уні
кального експоната.

Фото А. Михайлова.
Прескліше РАТАУ.

І ти поміж людей літаєш так привільно?
Жало і в тебе також єсть,

Яким ти жалиш теж, і жалиш дуже сильної". 
„Скажу. Ти головне на думку не взяла, — 

Змії відповіла бджола: —
Що різній славі нашій не рівнятись,
Що різне із тобою в нас життя-буття,
Що ти пускаєш зброю в хід не до пуття,
Для нападу, а я — щоб захищатись". 

(Переклад з російської Тереня Масенка).

Одним з виявів' широкої учас
ті трудящих у культурному’ бу
дівництві нашої країни є літера- 
іурігий рух початківців, що нев
пинно вливається в могутній по
тік радянської літературні, най- 
передошшої, найід-ейнішо-ї літе
ратури в світі.

Розвивається цей рух почат
ківців і в інашому місті та райо
ні. Початківці пишуть багато 
творів, переважмо віршів на різ- 
комаяітіві теми нашого^ багато
гранного' життя. їх автори — 
люди різних професій і віку — 
робітники, колгоспники, служ
бовці, учні. Спільне для всіх по
чатківців — щире прагнення 
відобразити в художньому слові 
кращі почуття радянської люди
ни: безмежну відданість рідній 
Комуністичній партії, вірність 
великим ідеям Леніна і Сталіна, 
гордість за свою рідну Батьків
щину.

Ллє ці прагнення початкуючих 
не. завжди знаходять повноцінне 
художнє відображення. Поряд з 
окремими вдалими рядками і об
разами у багатьох віршах почат
ківців є багато слабих, в худож
ньому розумінні, а часто й по 
змісту рядків.

Вибійник шахти № 2-3 тов. 
Бригадир надіслав вірша «Цвіти, 
калино!». Читаючи цього вірша, 
приємне враження справляє його 
народна, пісенна форма.

Чого засмутилася в лузі
« калина?

Може за зиму злиняла краса?..

Але переважають у ньому не
досконалі рядки, в яких пору
шується поетична і навіть зви
чайна мова.

Поглянь же кругом: зашуміли 
потоки,

То гіркії сльози пролила зима.
А сонечко сяє, піднявшись 

високо,
І скоро свій килим розстелить

весна.

У слові «пролила» автор при
мушує робити неправильний на
голос, якщо зберігати віршовану 
форму.

Частина рядка «Піднявшись 
високо» позбавляє весь рядок ху
дожньої виразності, і цим пору
шує всю строфу (куплет).

У вірші 64 рядки, він розтяг
нутий, а поезія — «економне» 
мистецтво, що в кількох образах 
може висловити широкий зміст.

Кілька віршів надіслав П. Вах- 
таїрчук. У них багато недоліків.

Важливі теми в його віршах 
«Партія наша», «Слава шахте- 
рам», «Волго - Донской канал» 
слабо художньо' виражені.

У віршах М. Савченка, учня 
10 класу А. Смогоржевського-, 
учнів М. Пастух і А. Макаревка, 
які присвячені цікавим, актуаль
ним темам, художня виразність 
також недостатня.

У віршах учня середньої шко
ли № 4 С. Чередниченка
«0 Левине», «Тобі, Україно» по
ряд з окремими вдалими рядками 
є серйозні недоробленості і хиби 
мовного і художнього характеру.

Завдання літературних почат
ківців — наполегливо вчитися, 
більше і старанніше працювати 
над ідейним і художнім змістом 
своїх творів.

Важливою умовою творчого 
зростання є чигання творів на
шої художньої літератури. М. І. 
Калінін даіва® таку пораду моло
ді: «Я примусив би вас мінімум 
п’ять годин на день читати літе
ратуру (художню, з різних пи
тань мистецтва, науки, техніки 
і т. д.), щоб ви були грамотні, 
культурні, освічені».

Піднесення загального куль
турного рівня, читання худож
ньої літератури розвивають і 
вдосконалюють творчі здібності, 
що є неодмінною умовою успіш
ної роботи на літературному 
поприщі.

В передтравневу ніч серед со- і 
тень тисяч поадо-ровчиїх телеграм, 
відправлених москвичами, була 
одна, адресована в село Остров- 
чик-Пильний, Кірасненського ра
йону, Львівської області. В ній 
було написано: «Поздоровляю 
святом Першого травня, -сердечно 
дякую за виховання дочки, ці
лую, міцно обнімаю вас, скоро 
буду. Софія Сувороіва». Історія 
цієї телеграми достойна того, щоб 
розповісти про неї докладно.

...Перший день війни. На сві
танку 22 червня 1941 року гіт
лерівці прориваються через кор
дон в районі маленької прикор
донної застави поблизу селища 
Сенява.

Напередодні -нападу гітлерівців 
Софія Михайлівна Суворова, дру
жина офіцера цієї застави, пої
хала у Перемишль на нараду 
дружин офіцерського- складу при
кордонних військ. На заставі з 
чоловіком залишилась її чоти- 
рьохрічна дочка Валя. Поверну
тись назад до сім’ї Софії Суворо-

ХОРОШІ люди
вій не вдалося. Разом з дружина
ми прикоірдоінникі® її евакуювали 
через Львів і Киї® на схід.

Багато днів шукала воїна чо
ловіка і дитину. Обходила госпі
талі, евакопункти, зустрічала 
поїзди з пораненими, запитува
ла дитячі будинки. Потім вирі
шила поїхати до' Ленінграду, де 
до призову в армію чоловік її 
працював диспетчером заводу 
«Злектроаппарат». Може його 
сім’я одержала звістку від сина? 
Софія встигла потрапити до 
Ленінграду ще до- того, як нав
коло нього замкнулась петля во
рожої блокади. В холодному тем
ному місті, що освітлювалось 
спалахами снарядів, що вибухали, 
Суворова довго чекала звістки 
про чоловіка і дочку. Ворог 
рвався до міста, і Софія, як і ти
сячі інших радянських жіио®, 
пішла працювати. Вона стала 
майстром формувального відділу 
заводу імені Лепсе. Працювала 
днями і ночами. Наче крізь сон, 
часто чула вона першу пісеньку 

своєї Валюші: «Зй, матрешки, 
пусть нсмножко потанцуют мои 
ножки!..».

А в цей час, вже далеко за 
лінією фронту, в селі Островчик- 
Пильний, сталося таке.

Група радянських людей йшла 
на схід. Поіряд з дорослими дрібо
тіла змореними ніжками ма
ленька дівчинка. Одного-разу по
дорожники заночували в селі 0с- 
тровчик - Пильний. Увечері ХТОСЬ 
розповів місцевій селянці Падус 
про тяжку долю дитини, батько 
якої загинув у бою. Жінка слу
хала мовчки, схиливши голову. 
Потім встала і пішла в хату, де 
ночувала дівчинка - сирота.

— Сидить вона, бідна, перед 
хатою, плаче, ноги кровоточать. 
Жаль стало дитини. Питаю: «Пі
деш зі мною?». — «Піду». —■ 
«Ну, ходім, дитино, буду тобі 
мамою».

Так розповідала потім Марія 
Олексіївна Падус своїм сусідам 
про першу зустріч з ДІВЧИНКОЮ. 
За її скупою розповіддю ховався 

великий подвиг -простої україн
ської селянки із Остре вчик-ІІиль- 
ного і благородство її односель
чан. В той час село було окупо
ване ворогом. Кругом нишпорили 
агенти гестапо. Шукали радянсь
ких працівників, заганяли в Ні
меччину їх дітей. Погано було б 
Валі', її прийомній матері, і всім 
мешканцям села, якби гестапівці 
знайшли дитину. Але сельчани 
свято оберігали таємницю Марії 
Над у-с..

А добра селянка пригатила у 
себе не лише Валю. В її хаті 
жила ще дочка загиблого в боях 
війсьюоівого лікаря Збагнв-ва- 
Рай-ського. Так в сім’ї бездітної 
української селянки з’явились 
зразу дві дівчинки: російська дів
чинка - ленінградка і маленька 
п-олька, прозвана Басеїо. Мов 
рідна мати, турбувалась про- них 
Марія Падус. Загоїлись рани на 
ногах Валі, стала вона потроху 
забувати про пережите, переста
ла кричати уві сні. А одного ра
зу навіть проспівала пісеньку 
свого втраченого дитинства, ту, 
що вчувалась її матері ночами- в 
блокованому Ленінграді: «Ой, 

матрешки, пусть немножко по
танцуют мои ножки!..». .

Було б довго розповідати, як в 
ці тяжкі роки окупації ростила 
Марія Падус дівчаток, як поста
вила їх на ноги. Діждались вони 
великого дня визволення, і при
йомна мати відправила Валю вчи
тися. Минали роки, дівчинка за
кінчила сільську школу-семиріч- 
ку, і тод-і Марія Падус вирішила 
оириділити її у восьмий клас 
Скварявської середньої школи, 
що знаходилась неподалеку.

Ось тоді-то, восени 1952 року, 
хтось із односельчан порадив Па
дус піти в районний центр Крас
не і по-клопотати, щоб дівчинці, 
як дочці офіцера, який загинув 
У боях за Батьківщину, призна
чили пенсію. Секретар Ерасиенсь- 
кото райкому партії Володимир 
Гринюк узяв гарячу участь в 
долі (ї прийомних дочок. Він сам 
провів Марію до районного вонн- 
кома Чечо-ркіяа,. Той негаючись 
запросив Архівне управління Ра
дянської Армії про долю батька

(Закінчення на 4-й стор.).
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ЕКЗАМЕНИ В ШКОЛАX

Сталі знання учнів
МІЖНАРОДНИЙ огляд

ШИРОКИМИ вулицями, ВЗ’ДО’ВЖ 
яких височать -дівоповеїрхоїві бу
динки нового шахтарського сели
ща Пеіретога, по - святковому 
одягнені, з букетам» повітів у 
руках ідуть веселі діти.

Екзамени, ДО’ яких воїни го
тувались протягом усього нав
чального року, почаліїся. Склас
ти їх на «5» і «4» — прагнення 
кожного учня.

На шкільному подвір’ї, де зе
леніють посаджені дитячими ру
ками молоді деревця і сходять 
посіяні ними ківіЬти, вишикували
ся рівними рядам» учні IV—IX 
класів. Організовано заходять во
ни до прекрасного’ будинку шко
ли і займають місця в світлих і 
чистих, іЮ’-святковому прикра
шених класних кімнатах. Дзвінок. 
Учителі й асистенти розходяться 
по класах, щоб розпочати екза
мени, які є заключним етапом 
спільної роботи учителів і уч
нів за рік.

Першого дня у двох четвертих 
класах діти писали екзаменацій
ним диктант. З 72 - робіт оцінки 
«5» і «4» одержала абсолютна 
більшість учйів. Хороших успіхів 
домоглися і учні сьомого! класу, 
які цього дня писали переказ з 
української літератури та. дев’я

В школі робітничої молоді
Вечір 20 травня. Приміщення 

середньої школи № 10 заповню
ють молоді робітники і робітниці 
— учні вечірньої школи. Вони 
прийшли скласти свій звіт перед 
Батьківщиною за навчальний 
рік. Серед них працівники шахти 
№ 2-3 комуністи Павло Данько, 
Костянтин Горбань, Микола Зав- 
городній, робітники теплоелек
тростанції Микола Дудник, Раїса 
Повалій, багато робітників елек
тростанції, управління комплек
тування обладнання та інших 
підприємств. Всі учні бадьорі, 
радісної схвильовані.

Сім годин вечора... Зосередже
но і вдумливо працюють учні над
переказом з української літера-

ХОРОШІ люди
(Закінчення).

Валі. Сама Валя пам’ятала неба
гато: своє прізвище, назву сели
ща, де була застава, ім’я матері. 
Ці скупі відомості були передані 
в М-осківу, і тут офіцер Поліітуп- 
равліїння прикордонних військ 
Аніон Михайлович Калиниченко 
почав розшуки. Йому відалося 
знайти документ, в якому було 
сказано, що Софія Сувоірова до 
війни проживала в Москві, на 
Митній вулиці, в будинку но
мер 14, квартира 16. Ця адреса 
знайдена за кілька днів до трав
невих свят.

29 квітня Калиниченко при
їхав по цій адреси. Софію Сувб- 
рову він тут не застав, але знай
шов її матір. Вона сповістила, що 
Софія живе в Москві і працює па 
заводі. Офіцер поїхав додому до 
Софії Суворо'Вої. Дома її не було, 
вона була на передцравневіому 
вечорі. Калиниченко поїхав на 
вечір і там зустрів Софію. Відбу
лася розмова. 

того, що тримали екзамени з ос
нов дарвінізму.

Екзаменаційні роботи учнів 
сьомих класів свідчать не лише 
про вміння викласти в логічній 
послідовності зміст зачитаного 
для переказу тексту, але й в»с- 
ловлюють глибокі патріотичні по
чуття, що видно з еиіцрафів та 
власних висновків учнів.

Учень 7 «а» класу Михайло 
Ващенко до, переказу написав та
кий епіграф:

«Я неподоланий загляну смерті 
в очі,

Я не зійду з путі, свою 
обравши путь.

В полках прославлених мої ’ 
сини робочі

Із краю в край землі наш 
прапор пронесуть».

(М. Бажай).
Учениця 7 «б» класу Раїса 

Метка зробила після переказу 
висновок:

«Так біійці Радянської Армії 
самовіддано боролися проти 
фашистів, не шкодуючи 
життя. Завдяки мудрому ке
рівництву И. В. Сталіна і 
глибокої любові радянських 
'воїнів до Комуністичної пар
тії і своєї Вітчизни радянсь
кий народ здобув повну пе
ремогу».

іури на тему «Молодогвардійці 
Кореї». Закінчилась напружена 
робота. Багато учнів з молодих 
робітників виконало’ екзаменацій
ну роботу на «5» і «4».

Але, на жаль, є ще такі госоїо- 
дарниюи, які не створюють необ
хідних умов робітничій молоці 
для складання екзаменів. Так, на 
теплоелектростанції досі не на
дали відпусток робітникам, що 
навчаються у школі робітничої 
молоці. Для учнів вечірніх шкіл 
треба створити всі умови для 
успішного закінчення навчально- 
г - року.

А. Курінний,
директор школи робітничої 

молода № 2.

— Ви Софія Сувюрова?
— Так. А що трапилось? Го

воріть швидше...
— Хороша, звістка. Дуже хоро

ша! — сказав хвилюючись офі
цер Калиниченко. — Ваша дочка 
знайшлася... — і він все розпо
вів матері.

.Вранці Сунорова поспішила на 
завод, одержала віідатусткіу, по
слала дочці телеграму і виїхала 
на Україну. Калиниченко тим 
часом дав звістку у Львов про її 
виїзд. Інший офіцер, Сергій Ані- 
сімов, одержав наказ зустріти 
Софію Суворову. Два дні провів 
він у клопотах, щоб підготувати 
Валю до цієї неісиодіваної і ра
дісної звістки.

А звістка облетіла навколишні 
села. Коли поїзд зупинився на 
станції Красне, тут зібралось ба
гато народу. Не встигла мати зій
ти з поїзда, як їй назустріч ки
нулась висока дівчина з квітами 
в руках. Звідусіль чулись голо
та:

— Валя, та це ж дійсно твоя

Франція в лещатах 
економічних утруднень

У столиці Франції Парижі не
давно відбулися масові збори... 
бездомних. Зібралося близько двох 
тисяч представників трудящих, 
які туляться з сім’ями в різних 
тручцобах, ночують під мостами 
Сени, па садових лавах і взагалі 
де понало. Вони вимагали-від уря
ду замість гармат споруджувати 
будинки, а мільярди франків, які 
іцуть на ведення війни проти 
В'єтнаму, повернути на зростан
ня доібробуту народу.

Подібні збори у Франції не 
рідкість. 1 це природно: з 42 
мільйонів населення країни —7 
мільйонів не мають скільки-не
будь нормальних жител.

Найго'стріїпа житлова криза, 
від якої терпить кожна Шоста 
людина, — це лише один з чис
ленних проявів вростання злид
нів І еКОН’ОМіІЧНИХ утруднень у 
Франції. Почати хоч з того, що 
в країні систематично знижуєть
ся промислове виробництво.

Згортання виробництва тягне за 
собою зростання безробіття. Як 
повідомляє газета «Тірібюн де на- 
сьон», із січня минулого року по 
березень цього рожу ЧИСЛО ПОВ
НІСТЮ безробітних у країні збіль
шилося ВДВОЄ І ДОіСЯГЛО' 600 ти
сяч чоловік. Щодо частково без
робітних, які працюють непов
ний робочий тиждень І, отже, 
одержують урізану зарплату, то 
їх налічується два з половиною 
мільйона чоловік.

Бичем трудящих Франції « 
систематичне зростання цін, які 
тут з 1947 року підвищилися в 
2,4 раза. Тимчасом номінальна 
зарплата робітників і службовців 
за той же період зросла лише на 
10—25 процентів. При цьому 
треба врахувати зростання подат
ків. Навіть міністр бюджету Жан 
Моро недавно змушений був виз
нати, ‘що «Податковий тягар до- 
сяг рівня, який здається важко 
збільшити».

Не краще стоїть справа і з 
зовнішньою торгівлею, яка місяць 
у місяць приносить Франції де
фіцит, що обчислюється десятка
ми мільярдів франків. І це за 

мати! — настільки подібною бу
ла схожість матері і дочки.

Мені’ довелось побувати в ці 
дні в СківарщвісьКій школі, бачи
ти, як радість однієї учениці ста
ла радістю всього колективу: пе
дагогів, подруг. Вчителі! давали 
наказ Валі — з йідзнаїко'Ю закін
чити середню школу і обов'язко
во’ вступити в університет, ЩО 
на Ленінських горах.

Від’їжджаючи, Софія Михай
лівна сказала мені:

— Думаю весь час про одне: 
скільки ж хороших людей нав
коло нас. Ось Марія Олексіївна 
заради моєї дочки життям сноїм 
рискувала. Зріднились ми з нею. 
А які чулі її односельчани. А 
секретар райкому... Воєиком... Ан
тен Михайлович Калинйченко... 
Ніколи його не забудемо. Скільки 
різних людей, і все — друзі.

Коли ця кореспонденція поба
чить світ, мати і дочка Сувброви 
будуть уже в Москві.

Володимир БЄЛЯЄВ.
Львів.
(«Литературная газета» від
12 травня 1953 року).

умови, що уряд всілякими бар’є
рами обмежує імпорт товарів, 
який для країни життєво необхід
ний, бо вона Не може обійтися 
без ввезення хліба, м’яса, бавов
ни, нафти, лісу і т. д.

В чому ж криються причини 
економічних утруднень Франції?

Насамперед треба вказати на 
війну проти В’єтнаму, яка обхо
диться французькому народові за
галом 2,2 мільярда франків в 
день (зате французькі монополії, 
ірабуючи під прикриттям експе
диційного армійського корпусу 
Інде - Китаю, викачують звідти 
мільярдні прибутки). До ЦЬОГО’ 
слід додати величезні асигнуван
ня взагалі на гонку озброєнь, 
впроваджену для потреб агресив
ного Північно - атлантичного 
блоку.

За диктатом правлячих кіл 
СІ1ІА Франція майже перервала 
традиційні економічні зв’язки з 
СРСР, народним Китаєм, країна
ми Ніцроідиої демократії. В капіта
лістичному ж. світовому ринку, 
що звузився, у неї є такі конку
ренти, як американські і захід
нонімецькі монополії, які все 
більше і більше ВИТІСНЯЮТЬ 
французькі товари.

В ці дні в Національних збо
рах (парламенті) Франції обгово
рюється законопроект про оздо
ровлення фінансового становища. 

| А становище це справді кригич- 
| не. Франк за останні 5 років зне

цінився майже в два з половиною 
раза. Дефіцит бюджету в цьому 
році становитиме астрономічну 

| цифру — 804 мільярди франків. 
В зв’язку з цим уряд збирається 

і скоротити асигнування на освіту, 
охорону' здоров’я, соціальне забез
печення, громадські роботи і т. д. 
Вирішено підвищити тарифи на 
залізничний транспорт.

Проте намагання уряду Мейє- 
ра оздоровити фінансово станови

ТВО редактора Т. С. АПОСТОЛ.

Київська книготоргова школа
Головкниготоргу Міністерства Культури УРСР 

Оголошує прийом учнів 
на 19^)3-1954 навчальний рік. 
СТРОК НАВЧАННЯ 2 РОКИ

Школа готує кваліфікованих працівників для 
системи Головного Управлінні! книжкової торгівлі 
Міністерства Культури УРСР.

Випускникам школи надається робота в містах 
1 районних центрах Української РСР.

До школи приймаються особи віком від 16 до 25 років 
з освітою не нижче 7 класів середньої школи .

Вступники складають екзамени з Конституції СРСР і 
Конституції УРСР. російської мови, української мови та матема
тики в обсязі програми за 7 класів середньої школи.

При школі організуються групи з терміном навчання 1 
рік, в які приймаються особи з закінченою середньою освітою 
без екзаменів.

Вступні екзамени з 15 серпня 1953 року. 
Початок навчання з 1 вересня 1953 року.

До заяви на ім'я директора школи треба додати автобіо
графію, свідоцтво про освіту (в оригіналі), довідку про в дно- 
шення до військового обов'язку (для військовозобов'язаних), 
довідку про стан здоров'я, свідоцтво про народження (в оригі
налі), три фотокартки. ;

Паспорт подається особисто.
Учні школи забезпечуються стипендією і дотацією 

для оплати кутків.
Заяви і документи приймаються до 10 серпня 1953 року.
Адреса школи: Київ, Ново-Тверська № 7, приміщення 47 

середньої школи. їхати тролейбусами № № 1 і 10 до зупинки 
по вул. Тверській.

Канцелярія працює щодня з 10 до 18 годин (крім неділі). 
Дирекція школи.

ще країни Закінчилися провалом. 
Парламент більшістю голосів ви
словив цьому урядові вотум недо
вір'я і він подав у відставку. При 
чина нової урядової кризи у 
Франції ясна: політика теперіш
ніх правлячих кіл, спрямована 
на мілітаризацію країни, на 
ущемлення інтересів трудящих, 
за з н ал а банк ро їства.

Свято угорського 
народу

Минулої неділі відбулися ви
бори в Державні збори Угорської 
Народної Республіки. Даючи оцін
ку виборам, газета «Саібад неп» 
відзначає, що «це було свято 
угорського народу», що, «ніколи 
ще вибори в Угорщині не прохо
дили в такій одностайності і так 
радісно».

Виборці проявили високу ак
тивність. Із .(>.501.869 громадян, 
кареєсированих у виборчих спис
ках, у голосуванні взяли участь 
6.370,519 чоловік — 98 про
центів усіх виборців. За кандида
тів Народного фронту незалеж
ності, очолюваного’ Угорською 
партією трудящих, подано 
6.256.653 голоси — 98,2 про
цента всіх тих, що брали участь 
в голосуванні.

Вибори показали, що угорський 
народ на практиці переконався, 
що тільки шлях сюцїалізіму, по 
якому його веде Угорська партія 
трудящих, забезпечує йому мир, 
свободу, процвітання економіки 
і культури.

Угорський народ ще раз пока
зав перед усім світом, що він 
сповнений рішимості йти. до со
ціалізму,, сповнений рішимості 
разом з усіма країнами соціаліс
тичного табору з усім прогресив
ним людством відстоювати спра
ву миру і демократії в усьому 
СВІТІ.

І. Артемов.

БК—00697. Адреса редакції, м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60. Зам. № 729. Т. 5.000.

Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління в справах поліграфічної промисловості, видавництв і книжкової торгівлі, м. Олександрія, вул. Шевченка, 71
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Про дальше зростання і розквіт школа 
повсякчас дбають Комуністична партія і 
Радянський уряд. 1 в цьому — запорука 
дальших її успіхів.

Екзамени в школах
Повсякденним піклуванням 

Комуністичної партії 1 Ра
дянського уряду оточені діти 
в нашій ираїмі. Для вихован
ня і навчання підростаючого 
покоління у нас створені всі 
умови. Рік у рік зростає сіт
ка шкіл, поповнюються ряди 
педагогів.

Лише за перші роки п'ятої 
п’ятирічки в робітничих се
лищах Димитрове і Перемога 
збудовано чотири нові серед
ні школи. Два роки тому міс- 
Т'жОлекса'Н.дрія прикрасилось 
чМґйрьохлоцзерховим примі
щенням середньої школи 
№ 2. У місті завершується 
також будівництво середньої 
школи на 440 дітей.

В школах міста і району 
в нинішньому навчальному 

Шоці майже вдвічі проти ми
нулого року зросло число уч

нів 10 класів.
З 20 травня в школах по 

чались екзамени — важливі
ший і відиовідальніший пері
од в шкільному житті —під
ведення підсумків роботи уч
нів і вчителів за навчальний 
рік. В більшості шкіл вони 
проводяться організовано, в 
спокійній і діловій обста
новці.

Перші дні екзаменів пока
зують, що порівняно з мину
лим роком значно зросла 
грамотність учнів, особливо 
випускних класів.

В середній школі № 2, на
приклад, з 856 учнів, які 
тримали за 4 дні екзамени, 
жоден не одержав незадо
вільної оцінки. В цій школі 
з 56 учінів 10 класів письмо
ву роботу з російської літе
ратури на «5» і «4» написа
ло 35, а з 230 учнів 7 класів 
склали екзамени з російської 
мови на «5» і «4» 170 уч
нів.

На, високому рівні прово
дяться екзамени і в міській 
середній школі № 4. Тут в 
перший день всі 325 учнів 
успішно склали екзамени. 
Міцні знання з української 
літератури виявили учні 10 
класів. Твори багатьох з них 
композиційно стрункі, від
значаються багатством мов
но - стилістичних засобів. Во
ни демонструють добру обіз
наність з Історичними поста
новами Комуністичної партії

Літній відпочинок вчителів
ЦК профспілки працівни

ків початкової і середньої 
школи України виділив для 
вчителів шкіл республіки по
над 20 тисяч путівок у кращі 
здравниці країни. Вони про
ведуть свЧй літній відпочинок 
і лікування в санаторіях Чор
номорського узбережжя, Кав
казу, Закарпаття, па Ризь

ку узмор’ї, в будинках від- 

про літературу і мистецтво, а 
також геніальною працею 
й. В. Сталіна «Марксизм і 
питання мовознавства».

Успішно складають екза
мени учні Протопоп'івської 
середньої школи. Сталі знан
ня з історії тут показали уч
ні 9 класу. Змістовні відпові
ді вони підкріплювали вис
ловлюваннями класиків марк
сизму - ленінізму.

Найбільш вичерпно і най
повніше виявляється досвід 
кращих вчителів, кращих 
педагогічних колективів саме 
на екзаменах, які є підсум
ком річної роботи кожного 
вчителя.

Але з перших днів екза
менів яскраво видно і прога
лини та недоробленості в ро
боті окремих шкіл і вчителів.

В міській семирічній шко
лі № 8 екзаменаційну пись
мову роботу з арифметики в ■ 
5 класі (учитель т. Турбаїв- 
ський) 19 учнів з 35 написа
ли незадовільно. Так само 
сталося і в учительки т. Пла- 
хотної з семирічної школи 
№ 3, де в 4 класі лише окре
мі учні склали екзамени з 
арифметики і то ледве на 
«З». В класі учительки Пла- 
хотної відсутня найелемен
тарніша організованість. Тут 
навіть на екзамени частина 
учнів запізнюється.

Про слабі, неглибокі знан
ня деякої частини учнів свід
чить 1 такий факт. В Бан- 
дурівській середній школі в 
10 класі письмову роботу з 
української літератури (учи
тель т. Ляшенно) лише один 
учень написав на «5».

Серйозні промахи в роботі 
окремих учителів пояс
нюються, насамперед, низь
кою методичною підготовкою 
їх, відсутністю вимогливості 
до себе і до учнів 
навчального року.
повиннії 
міський і районний 
народної освіти 
шкіл.

Екзамени тривають. Про
ведення їх на високому орга
нізаційному, ідейному і нау
ковому рівні забезпечать нові 
досягнення радянської шко
ли, яка виховує молоде поко
ління в комуністичному дусі.

протягом
З цього 

зробити висновок 
відділи

і керівники

починку України. На оздо
ровлення працівників шкіл 
відпущено понад 16 мільйо
нів карбованців.

Тисячі вчителів ПО' турист
ських путівках виїдуть в Мос
кву і Ленінград, на Волго- 
Донський канал імені В. І. 
Леніна, здійснять походи за 
різними маршрутами Криму 
і Кавказу. (РАТАУ).

Достроково 
виконаємо 

п’яту п’ятирічку

В рахунок 
другого пвріччя

Трудящі контори залізничного 
транспорту тресту «Олеіксавдріія- 
луїгіляя» 20 травня закінчили 
п'ятимісячний план вантажопе
ревезень.

Кращих виробничих успіхів 
домились машиністи паронопіїв 
Піирфирій Зубалей, Оленеанда 
Юраїш, Іван Кругляк. Ці стаха- 
ноївці почали працювати в раху
нок другого півріччя.

Не відстали від них і складачі 
поїздів Семен Чередниченко, Гри
горій Литвпнов, котельник Ми
кола Додатно, сдюсаїр Іван Потріб
ний.

В депо впроваджено ряд раціо
налізаторських пропозицій. Пу
щено в дію прес для обкатки 
кінців димогарних труб, який 
минстіруював слюсар т. Лавро®. 
В результаті продуктивність пра
ці ремотинкіів збільшилась у 
8—9 разів.

В. Бєлєцьний,
нормувальник контори заліз

ничного' транспорту.

П'ятимісячний план
— достроково

Колектив Олександрійського 
цегельного заводу X» 1 Дизігат- 
рівського' тресту 16 травня до
строково виконав п'ятимісячний 
план.

Трудівники підприємства зобо
в'язались до кінця травня дати 
понад завдання 900 тисяч штук 
цегли.

Кращих показників добиваю
ться учасники змагання тт. Ма- 
нойлеико, Глушко, Якіпин, Лу- 
К’ЯМеНКО'. Вони виконують норму 
до 150 процентів.

Наш колектив прагне з честю 
дотримати свого слова — достро
ково реалізувати річний план.

І. Геращенко.
старший обпалювач цегель
ного заводу № 1.

Додатково 
до завдання

Гірники Семеншвського вугле
розрізу додатково до п’ятимісяч
ного плану видобули кілька ти
сяч тонн вугілля.

Колектив докладає всіх сил, 
щоб піднести темпи, достроково 
завершити піврічну виробничу 
програму.

У боротьбі за вугілля відзна
чаються машиністи екскаваторів 
тт. Демиіденкві, Ліщенко, Донець. 
Кожний з них щодня виробляв 
по 130—140 процентів завдання.

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Про перетворення республіканських Міністерств 
Української РСР

Президія Верховної Ради Української Радянської 
Соціалістичної Республіки постановляє:

Об’єднати Міністерство місцевої промисловості Ук
раїнської РСР і Міністерство місцевої паливної промис
ловості Української РСР в одно міністерство — Мініс
терство місцевої і паливної промисловості Української 
РСР.

Перетворити Міністерство автомобільного транспорту 
Української РСР в Міністерство шляхового і транспорт
ного господарства Української РСР.

Голова Президії Верховної Ради Української РСР
М. ГРЕЧУХА.

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР
В. НИЖНИК.

м. Київ,
25 травня 1953 року.

Указ Президії Верховної Ради Української РСР
Про призначення заступника Голови Ради Міністрів 

Української РСР тов. Сеніна І. С. Міністром місцевої 
і паливної промисловості Української РСР

Призначити заступника Голови Ради Міністрів Ук
раїнської РСР тов. Сеніна Івана Семеновича Міністром 
місцевої і паливної промисловості Української РСР.

Голова Президії Верховної Ради Української РСР 
М. ГРЕЧУХА.

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР 
В. НИЖНИК.

м. Київ,
25 травня 1953 року.

Указ Президії Верховної Ради Української РСР
Про призначення тов. Довгаля М. Ф. Міністром 

шляхового і транспортного господарства Української РСР
Призначити тов.. Довгаля Михайла Федоровича Мі

ністром шляхового і транспортного господарства Україн
ської РСР.

Голова Президії Верховної Ради Української РСР 
М. ГРЕЧУХА.

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР 
В. НИЖНИК.

м. Київ,
25 травня 1953 року.

Дніпропетровськ. Завод металургійного обладнання виготовляє 
різні машини і механізми для оснащення металургійних підпри
ємств країни. Виконуючи рішення XIX з'їзду партії, завод значно 
збільшив випуск продукції.

Високих показників в роботі добився кращий токар-карусель- 
ник механічного цеху Анатолій Олександрович Закора, який систе
матично виконує Змінне завдання на 175 — 200 процентів-

На знімку: токар-карусельник А. О. ЗАКОРА за обробкою 
заготовки для шестерні потужного редуктора.

Фото С. Вільтмана. (Прескліше РАТАУ).
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НА ДОПОМОГУ ВИВЧАЮЧИМ МАРКСИЗМ- ЛЕНІНІЗМ

ЛІКВІДАЦІЯ ПРОТИЛЕЖНОСТІ 1 ПОДОЛАННЯ ІСТОТНОЇ ВІДМІННОСТІ
МІЖ РОЗУМОВОЮ І ФІЗИЧНОЮ ПРАЦЕЮ

Протилежність розумової і фі
зичної праці є -приїтилежлість ін
тересів людей фізичної і розумо
вої праці, учить товарній Сталін. 
ЕКОНОМІЧНОЮ ОСІН-О'ВЮЮ її є експлу
атація людей фізичної праці' з Со
ку людей розумової праці. Соціа
лізм знищує приватну власність, 
експлуатацію людини людиною і 
тим самим знищує протилежність 
розумової і фізичної праці.

Процес подолання вікової про
тилежності між розумовою і фі
зичною працею в СРСР почався з 
перших років радянської влади. 
Велика Жовтнева соціалістична 
революція відкрила необмежений 
простір ДЛЯ СВІДОМОЇ ПОЛІТИЧНОЇ 
діяльності мільйонів трудящих, 
розбудила думку і здібності міль
йонів у минулому затурканих лю
дей для історичної творчості, ново
го життя.

В ході боротьби за утвердження 
радянського ладу, за зміцнення 
диктатури пролетаріату, в ході 
соціалдстичнюіго будівництва, пар
тія і Радянська держава всемірно 
підносили політичну активність 
робІТНИКІВ І ТРУДЯЩИХ селян, 
широко залучаючи їх до держав
ної діяльності. Тим самим лікві
дувалася монополія вузького коїла 
осіб, зайнятих державними спра
вами. Перемога соціалізму, прий
няття Сталінської Конституції, 
послідовного- і ДО' кінця витрима
ного демократизму, відкрили ще 
ширші простори для розвитку по
літичної активності та иііднеюеиня 
свідомості народних мас.

Радянський народ під керів
ництвом партії Леніна.—Сталіна 
в 'результаті здійснення сталінсь
кого плану індустріалізації краї
ни і колективізації сільського 
господарства побудував соціалізм.

У .нас, в соціалістичному су
спільстві, взаємовідносини людей 
у процесі виробництва склались 
як відносини товариського спів
робітництва і соціалістичної вза
ємодопомоги вільних від експлуа
тації працівників. Це стосується 
в однаковій мірі як людей фізич
ної, так і розумової праці, як ро
бітників так іі керівного персоналу 
підприємства. «Тепер, — вказує 
товариш Сталін, — люди фізич
ної праці і керівний персонал є 
не ворогами, а товаришами-дру- 
зями, членами єдиного виробни
чого колективу, кровно заінтере
сованими в успішному веденні і 
поліпшенні виробництва. Від ко
лишньої ворожнечі між ними не 
лишилося і сліду» (Економічні 
проблеми соціалізму в • СРСР, 
СТОф. “їй—-2Л).

Перемога соціалізму в нашій 
країні по-новому визначила відно
сини між класами -робітників і се
лян, перетворивши ЇХ «0103 в 
дружбу. Зміцнилася дружба і між 
народами Радянського Союзу. 
Розвинулись і зміцніли морально- 
політична єдність радянського су
спільства, животворний радян
ський патріотизм. В усьому цьому 
знайшла свій найяскравіший ви
яв ліквідація протилежності ін
тересів людей фізичної і розумо
вої праці.

Істотну роль у знищенні про
тилежності між розумовою і фі
зичною працею відіграло' здійс
нення культурної революції. Ра-* 
дя-нська влада ліквідувала моно
полію експлуататорських класів 
на освіту, на користування всіма 
досягненнями культури і падала 
всім трудящим повну можливість 
користуватися всіма благами 

культури.
Радянський Союз нині, є краї

ною передової соціалістичної 
культури, де народна освіта ді
стала небаченого розвитку. Число 
тих, що навчаються в СРСР, ста
новить тепер 57 мільйонів чоло
вік. У нашій країні налічується 
близько 5,5 мільйона спеціалістів 
з вищою і середньою спеціаль
ною освітою. Кількість вищих уч
бових закладів за роки радянської 
влади зросла більш ж у 9 раз, а 
число тих, що вчаться в них, 
зросло майже в 12 раз.

В Радянському Союзі створена 
зовсім інша інтелігенція, лринци- 
піально відмінна від старої як 
щодо' свого складу, так і щодо- со
ціально-політичного обличчя. Ра
дянська інтелігенція вийшла з 
середовища, робітників і селян, 
вона не протиставить себе, як 
людей розумової піраці,—-людям 
фізичної праці — робітникам і 
селянам. Це— народна інтеліген
ція, плоть від плоті робітничого 
класу і селянства, інтелігенція, 
яка не ворожа народові, а слу
жить своєму народові. Вона допо
магає партії і радянському уря
дові в розв'язанні історичного 
завдання — зробити всіх робіт
ників і селян культурними й ос
віченими.

В умовах соціалізму докорінно 
змінився характер як фізичної, 
так і розумової праці. Вільна від 
експлуатації праця все, більше 
стає працею свідомою, творчою. 
Найвища техніка, яка полегшує 
працю, неухильно зростаючим ма
теріальний і культурний рівень 
трудящих мас, широкий розвиток 
соціалістичного- змагання, — все 
це приводить ДО' того, що. у фізич
ній праці невпинно зростає розу
мова сторона діяльності людей. 
«Зрозуміло-, — вказує товариш 
Сталін, — що' із знищенням капі
талізму і системи експлуатації 
повинна була зникнути і проти
лежність інтересів між фізичною 
і розумовою працею. І вона дійсно 
зникла при нашому сучасному со
ціалістичному ладі» (Там же, 
стор. 26). * #

Перехід від соціалізму до кому
нізму висунув нову проблему — 
знищення істотної відмінності МІЖ 
людьми розумової і фізичної пра
ці, яка проявляється у відмін
ності їх культурно- - технічного 
рівня, в становищі інтелігенції, 
як -особливої суспільної групи, ЩО' 
відрізняється своєю освітою від 
робітників і селян. Проблема Лік
відації істотної відмінності, між 
людьми розумової і фізичної пра
ці, як учить товариш Сталін, є в 
найвищій мірі' важливою як у те
оретичному, так і в практичному 
розумінні. Розв’язання цієї про
блеми забезпечить нове могутнє 
піднесення в розвитку нродуктйв- 
них сил, дозволить піднести на
шу промисловість на висоту, не
досяжну для промисловості інших 
країн.

Товариш Сталін учить, що по
долання істотної відмінності між 
розумовою і фізичною працею від
бувається не на основі зрівнення 
праці кваліфікованої і неквалііфі- 
ковано-ї, а на основі загального- 
піднесення культурно. - технічно
го- рівня трудящих до рівня пра
цівників інженерно - технічної 
праці.

Механізація і автоматизація в 
нашій країні покликані ліквіду
вати всі тяжкі і шкодливі д.тя 

здоров'я -професії, Зробити всяку і 
працю радіти ю і зах-онлюю'юю, 
працею, що розвиває людину. Це 
завдання успішно- виконується. 
За останні роки у вугільній, ме
талургійній, лісовій та інших га- 
лузях промисловості машини знач
имо марою замінили ручну працю. 

Дальше вдосконалювання і роз
виток матеріально - технічної ос
нови нашого суспільства, елек
трифікація всіх галузей народно
го господарства, максимальна ме
ханізація виробничих щюцесів 
створюють ще сприятливіші умови 
для подолання істотної відміннос
ті між фізичною і розумовою пра
цею. ■

Система організації соціаліс
тичної праці н-а наших фабриках 
і заводах, в радгоспах і колгос
пах, яка неухильно' поліпшуєть
ся, всемірно' сприяє підвищенню 
культурно-технічного рівня тру
дящих, а значить стиранню істо
тної ВІДМІННОСТІ між людьми фі
зичної і розумової праці.. У нас 
ДОКОРІННО ЗМІНИЛОСЯ ОіблИЧЧЯ ро
бітників, селян та інтелігенції. 
Вже тепер нерідко- важко буває 
визначити, до якої категорії мож
на віднести той чи інший вид 
праці робітника або- селянина.— 
до фізичної чи розумової.

На радянських підприємствах 
органічно поєднується зростання 
виробництва з піклуванням пре 
культурно, - технічно зростання 
кадрів, створені всі умови для 
того, щоб «...дати стимул і перс
пективу понавченим щібітни-кам 
до руху вперед, до висування 
вгору» (И. В. Сталін, Твори, т. 
13, стор. 60).

Зважаючи на зрослу прагнення 
дорослого населення до підвищен
ня своєї освіти і кваліфікації, 
XIX з’їзд партії дав вказівки про 
необхідність дальшого- розширен
ня заочних і вечірніх учбових 
закладів, дальшого проведення 
заходів до підвищення кваліфіка
ції робітників і селян.

У жодній капіталістичній кра
їні нема і не може бути таких 
умов інтелектуального розвитку 
для людей, зайнятих фізичною 
працею, як у нас, в СРСР.

В умовах соціалізму трудяща 
людина не обмежена рамками сво
єї професії, їй відкриваються ши
рокі М-ОІЖЛИІВ'ОІСТІ всебічної вироб
ничої, громадсько - політичної і 
культурної діяльності. В нашій 
країні мільйони людей, зайнятих 
фізичною працею, провадять од
ночасно і громадсько - політичну 
роботу. Така діяльність є могут
нім засобом ідейно- - політичного- 
роїсту трудящта.

Стахан-о-вський рух, як вказує 
товариш Сталін, підготовляє умо
ви для переходу від соціалізму до- 
комунізму, оскільки він створює 
можливість виробництва достат
ку продуктів і. оскільки вів веде 
до- подолання істотної відмінності 
між -розумовою і фізичною працею. 
В роботі стаханоївців фізична пра
ця все виразніше поєднується з 
р -03 умовою ДІЯ Л ЬНІ'СТ 10. Зв ’-ЯЗО-К 
науки з практикою комуністич
ного будівництва є провідною зір
кою в розвитку. Рух до комунізму 
нерозривно зв’язаний з дальшим 
технічним 'прогресом. Він вимагає 
тісного співробітництва праців
ників наукових закладів з пра
цівниками виробництва. Передо- 
вики промисловості і сільського 
господарства — стахановці засто
совують у своїй праці дані нау
ки, перепаяють ці лані на прак

тиці і тим самим збагачують на
уку своїм досвідом, допомагають 
рухати науку вперед. Все зрос
таюча- співдружність працівників 
науки і виробництва знаменує 
собою процес стирання істотної 
відмінності М'і-Ж людьми фізичної 
і розумової праці.

У програмному тво-п-і «Економіч
ні проблеми соціалізму в СРСР 
товариш Сталін поставив перед 
партією, Радянською державою 
завдання: добитися такого куль
турного росту суспільства, який 
би забезпечив усім членам су
спільства всебічний розвиток їх 
фізичних і розумових здібностей, 

І щоб члени суспільства мали мож- 
I линість дістати достатню освіту 

для активної участі в громадсь- 
- кій діяльності, щоб люди могли- 
і вільно вибирати собі професію, а 

не бути прикованими на- все жит- 
| тя до однієї якоїсь професії.

Щоб здійснити цю програму 
культурного росту радянського 
суспільства, необхідні, як вказує 
товариш Сталін, серйозні зміни в 
нинішніх умовах праці. Для цьо- ' 
і<і треба добитися такого розвитку 
виробничих сил, такого' техпіч- 
ІІІІ'ГІІ прогресу і піднесення П'ію- 
дуіктивності праці, які б дали 
можливість, по - перше, скоро
тити робочий день щонайменше 
Ці 6, а- потім і до- 5 годин. У Ра- 
(яіііс.ько-му Союз-І, а тепер і в кщі- 
їнах наріїдн-нї демократії, існує 
паикоіротший робочий день з що
річною для трудящих оплачува
ною відпусткою. У нас створені 
сприятливі можливості для робіт
ників І КО'ЛГОСПІНІИ’КІ'ІІ одержувати 
без відриву від виробництва се
редню і вищу освіту, підвищува
ти свою кваліфікацію. Але пере
хід до вищої фази комунізму, тех
нічний прогрес пред’являють до- 
людини ще вищі вимоги щодо 
культурного росту і всебічного 
розвитку, які можуть бути вико
нані при умові, дальшого- скоро
чення робоїЧЮ'ТО дня трудящого, 
Маркс ще вказував, що «час є 
простір для розвитку здібностей» 
(Теорія додаткової вартості, т. З, 
стор. 197, 1936 р'.).

По-друге, як вказує товариш 
Сталін, необхідало- запровадити 
загальнообов'язкову політехнічну 
освіту, яка дасть змогу молодій 
людині оволодіти знанням науко
вих основ сучасного виробництва, 
сучасної техніки, іцо в свою чер
гу дозволить їй вільно' вибирати 
собі професію і не бути прикова
ною на все життя тільки до- однієї 
спеціальності. Необхідність вве
дення по'жіте'хніічяого' навчання 
відзначали ще К. Маркс -і Ф. Ен
гельс. В. І. Ленін, як відомо-, 
формул кивав необхі дніс ть полі
технічного' навчання як пропрш- 
ну вимогу Комуністичної партії. 
Тільки в період поступового пе
реходу від соціалізму до комуніз
му створені реальні можливості 
введення політехнічної освіти.

XIX з’їзд партії поставив зав
дання — завершити на кінець 
п’ятирічки перехід від семирічної 
освітило середньої освіти' (десяти
річка) в столицях республік, ‘У 
містах республіканського підпо
рядкування, в обласних, крайо
вих і найбільших промислових 
центрах і підготувати умови для 
здійснення загальної середньої 
освіти в інших містах і в сільсь
ких місцевостях. Рішення з’їзду 
намічають у п’ятій п’ятирічці 
приступити до здійснення полі
технічного навчання в середній

школі і провести заходи, необхід
ні для переходу до загального по
літехнічного! навчання. Політех
нічна освіта буде новим великим 
кроком по шляху подолання іс
тотної відмінності між фізичною 
і розумовою працею.

Гретьою найважливішою у моє 
вою піднесення культурно-тех
нічного рівня, а значить, і умо
вою подолання істотної ві.імі-н- 
ІНІСТІ між фізичною і розумовою 
пращею є неухильне зростання 
матеріального рівня трудящих. 
Треба, як вказує товариш Сталін, 
«...докорінно поліпшити ЖИТЛОВІ 
умови і піднести реальну зарпла
ту робітників і службовців міні
мум вдвоє, коли не більше...» 
(Економічні проблеми соціалізму 
в СРСР, стор. 67).

Ці вказівки товариша Сталіна 
яскраво відображені в новому п’я- 
тирічному плані. Реальна зарп^ 
та робітників і службовців у ’Я- 
віїі п'ятирічці повинна збільши
тись на 35 процентів, прибутки 
колгоспи шків зростуть на 40 про
центів. Капіталовкладення в жит
лове будівництво в новому п’я
тиріччі порівнянно- з четвертою 
п'ятирічкою зростуть в два разил 
.V містах і робітничих селища» 
тільки по лінії державного будів
ництва будуть споруджені будин
ки загальною площею 105 мли. 
кв. метрів. «Наша партія, — го
ворив тон. Г. М. Маленков на 
XIX з’їзді партії, — і. далі без
устанно дбатиме про максимальне 
задоволення постійно зростаючих 
потреб радянських людей, бо бла
го радянської людини, процві
тання радянського народу є для 
нашої партії найвищим законом».

Під керівництвом партії Леніна 
—Сталіна в нашій країні здійс
нюється історичне завдання—пе
ретворення всіх робітників і вс-іх 
селян в культурних і освічених 
людей, переборюється істотна від
мінність між розумовою і фізич
ною працею.

Чи значить це, що в комуніс
тичному суспільстві разові із 
зникненням істотної відмінності 
між ро-зумовою і фізичною пра
цею зникне і всяка відмінність 
між ними? Ні, не значить. Това
риш Сталін, учить, що- істотна 
відмінність між працею розумовою 
і працею фізичною в розумінні 
розриву в культурно-технічному 
рівні безумовно- зникне. «Але 
якась відмінність, хоч і неістот
на, все ж залишиться, хоч би то
му, що умови роботи керівного 
складу підприємств не однадаові 
з умовами- роботи робітників» 
(Економічні проблеми соціалізму 
в СРСР, стор. 29).

Великою і творчою, такою, що 
вирішує долю історії, назвав 
товариш Сталін працю мільйонів 
робітників і селян. Комунізм бу
дується на праці, він виростає з 
вільної творчої праці радянських 
людей; — героїв і творців -нового 
життя. Разом з тим перетворює
ться і сама праця. В ній все ви
разніше проявляються риси ко
муністичної ііраЦі, яка не знати
ме поділу на «чорну» і «білу» 
роїботу, ІСТОТНОЇ ВІДМІННОСТІ' М'іж 
розумовою і фізичною працею.

Радянський народ під керів
ництвом партії Леніна,—Сталіна 
впевнено будує нове, комуністич
не суспільство, в якому праця бу
де не тільки не-оібхідністю, а й 
першою життєвою потребою, ? 
обов’язку перетвориться в нас 
ладу. А. Федоров'
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Пленум міськкому 
КП України

За високий урожай 1953 року

23 травня ніідбуься пленум 
міського клміітету Ксімуніотич’Иої 
партії Укірашни. З доповіддю 
«Про виконання постанови пле
нуму міськкому КІІУ від 14 лю
того цього року «Про закади по 
виконанню постанови- грудневого 
пленуму ЦК КП України «Про 
.хід вивчення рішень XIX з’їзду 
КПРС, геніальної праці 11. В. 
Сталіна «Економічні проблеми 
соціалізму в СРСР» і заходи по
ліпшення ідеологічної роїботи 
партійної організації України» 
виступив секіретар міськкому 
партії т. Луценкоі.

Тоїв. Лущені» відзначив, що, 
перетворюючи в життя рішення 
XIX з’їзду КПРС, міськком партії 
іі первинні пашлюрганЕзації стали 
більше приділяти уваги ідеоло
гічній роботі, конкретніше керу
ють всіма її ділянками, розгор
таючи все ширше політним-ви
ховну роботу в масах.

Парторганізація буїдіівельнога 
упіраівління Димитірівськото трес
ту (секретар т. Віінйцький) вели
ку увагу приділяє едейиоі-теїофе- 
тичному -росту комуністі® і без- 
нартійного активу.

Через агітаторів з числа кому
ністів, комсомольців і кращих 
виробничників та спеціалістів 
пацторгаиізація повсякденно про
водить виховну роботу серед бу
дівельників, розповідаючи їм про 
трудові успіхи трудящих нашої 
країни, про події за рубежем, по
пуляризує досвід передовиків сво
го управління. Вся агітаційна ро
бота тут тісню! пов’язується з зав
даннями, що- стоять перед колек
тивом будівельників.

На високому ідейному рівні 
проводять політико - виховну ро
боту і паргорганізації тресту 
«Оліекеан.дріявугілля» (секретар 
т. Лосїна), Димитрівсякого тресту 
(секретар т. .Іогаін), педучилища 
(секретар т. Крайня) та інші.

Але поряд з цим в ідеологічній 
роботі міської партоірганізації 
мають місце серйозні недоліки.

Так, партійні оріганізацїї бу
дівельного управління (секретар 
т. Гострий), цегельних заводів 
Аг 1 і № 2 (секретарі тт. Гор
бинка і Турчин), «штори заліз
ничного траініспорту (секретар 
т. Чорномюр) до цього часу не 
сіп томися навіть обговорити на 
партзборах рішення пленуму і 
не намітили конкретних заходів 
для поліпшення ідейного вихо
вання трудящих.

Критикував у своїй доповіді 
т. Л.пгяко і редакцію газети 
«Стхгні ький прапор» за те, що 
нею ще мало подається глибоких 
мат-4-іх.дів про роботу партійних 
о-рг.= іцій, нерегулярно' висвіт

Агітатори в полі
Партійна органіізація кооівсь- 

кого ю лгоспу ім. Молотова з по
чать» польових робіт всю агі
таційну роботу зосередила без
посередньо в долі. Кращі агіта
тори тт Ільчемко і Микізіль сис
тематично провадять бесіди, чит
ки газет серед колгоспників. 

Особливо хорошої проводить 
агітатор т. Ророха. В лан- 

Варвуїш він провів бе- 
ч їтеріалах XIX з'їзду пар- 

міжнароцні теми. Свої 
тісно' пов’язує з

завдаїннями хлібо-

люється хід вивчення рішень XIX 
з’їзду партії серед трудящих.

Серйозні вимоги пред’явили 
учасники пленуму керівникам ор
ганізацій, які некликані система
тично вести культурно-масову і 
політяко-виховну роботу в масах.

— Відділ культосвітніх уста
нов міськвиконкому працює не
достатньо. Завідуюча відділом 
т. СЛйіцина мато буває на під- І 
приєїмствах, — говори® у своєму 
виступі секретар парторіпамізації 
Байдаїкіївсько-Ї брикетної фабрики 
т. Леїбедев. — В роботу клубів, 
червоних кутків, бібліотек вона 
не вникає, не подає практичної 
допомоги керівникам цих органі
зацій. Незадовільно працює і 
місі,ке лекційне бюро.

То®. Лебєдєв вкапав також на 
серйозні недоліки в роботі това
риства для поширення політичних 
і наукових знань (керівник тав. 
Агалшкова). Наше піідіприємстіво 
на рахунок товариства вже пе
речистило 700 карбованців, але 
за п'ять місяців для колективу 
фабрики про читанії' всього дві 
лекції.

Секретар парторганіівації буді
вельного- управління т. Віінець- 
кий критикував відділ пропаган
ди і агітації міськкому партії 
за недостатню допомогу його пра
ці іш піків 11а,ртійінігм організаціям.

— На багатьох підприємствах 
створені групи доповідачів, — 
гказав т. Вінецькиїй, — але від
діл пропаганди і агітації не ці
кавиться їх роботою. Жодного 
семінару з ними при відділі не 
проведено.
Працівник Диімитрівськюгю' трес

ту т. Іванов вказав на те, 
що міськком партії не забезпечив 
систематичного контролю за вико
нанням рішення пленуму пеірвии- 
пиіми паїрторгаїнізаціями. Агітко
лективи парторганівацій припи
нили роботу серед населення, на 
агітпунктах, а міськком партії 
примирився з цим.

Про слабий контроль за това
ришами, які самостійно вивчають 
теорію марксизму - ленінізму, 
недостатнє залучення до* читання 
лекцій інженерно - ТЄХМІЧМІИХ 
працівників, про те, що при добо
рі слухачів гуртків сітки партій
ної освіти і слухачів вечірнього 
університету допускались факти 
формального підходу, говорили в 
своїх виступах тт. Амур, Лосіна, 
Срібний.

Всього на пленумі виступило 
12 чоловік.

По обговореному питанню 
плеінум прийняв розгорнуте рі
шення, спрямоване на дальше 
поліпшення ідеологічної роботи 
міської партійної організації.

Але деякі агітатори не бувають 
в полі, не виступають перед 
колгоспниками. Так, завідуючий 
клубною біібліотсікою т, Шевченко 
жодної бесіди не провів у ланці 
Варвари Медіведєівої.

Секретареві парторганівації 
т. Коїритьку слід більше приділи
ти уваги агітаторам, система
тично перевіряти їх роботу, допо
магати їм і вимагати від них сум
лінного виконання своїх обов'яз
ків.

А. Нужний, 
~ учитель.

ПРИСКОРИТИ ПРОРИВКУ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ
Повільними темпами проходить 

проривка, цукірових буряків у 
колгоспі ім. Карпа Маркса (голо
ва т. Тюаіченио). Із 160 гектарів 
тут прорвано лише 15. На остан
ній площі молоді рослини глу
шаться бур’янами, стікають.

Не дивлячись на1 такий етан, 
механізація обробітку плантацій 
тут не впроваджується. Лише па 
45 гектарах проведені» механізо
ване підпушування міжрядь.

Відставання на обробітку — 
результат низької трудової дис
ципліни і занедбаності масово- 
політичної роботи серед колгосп
ників.

Частина хліборобів не виходить 
на роботу, а 22 травня, наприк
лад, з 5 рільничих бригад на 
проривці буряків працювало ли
ше 2 бригади, але й тут майже 
подавана працездатних на робо
ту не вийшла.

Правління артілі повинно вжи
ти всіх заходів До налагодження 
дисципліни в рільничих бригадах 
і забезпечити завершення про-, 
ривки буряків на всій площі.

0. Свиридов.

Дружна работа
Ретельно доглядають посіви 

хлібороби артілі ім. 18 парткон- 
ференщії.

В (юціаяхтичному змаганні 
на обробітку посівів у другій 
рільничій бригаді перед веде 
ланка Василини Іванченко. Вона 
першою закінчила проривку со
няшника і успішно продирає ку
курудзу. Кюлгойпниці Мотря 
Хрущ, Анітоніїна Неліпа. та інші 
щодня проривають по> 0,33 — 
0,38 гектара кукурудзи при зав
данні 0,25. Не відстає і ланка 
Оксани Птиціної, яка теж наба
гато перевиконує встановлену7 
норму.

С. Шулежно, 
помічник бухгалтера кол

госпу.

районного відділу сільського господарства про хід обробітку посівів цукрових буряків 
соняшника, баштанних культур та сівби овочів станом на 26 травня 1953 року 

(в процентах до плану)

П 1 Д п У ш е и О

КОЛГОСПИ
прорвано

цукр. цукров.
буряків буряків

кормових 
та башт, 
культур

лісосмуг
оброб. 
міжрядь 
соняшн.

Посіяно

овочів

ім. Сталіна (Вандурівка) 72 100 0 100 100 87
ім. Будьоиного 66,6 100 32 54 50 100
ім. Ворошилоіва 54 100 0 36 100 86
ім. 18 партиоінференції — — , 5,7 72 100 100
ім. 18 з’їзду ВКП(б) 53 40 ,0 64 0 63
ім. Рози Люксембург 50 100 0. 68 100 80
ім. Сталіна (Ворошиловка) 45 0 0 100 100 71
«Шлях до комунізму» 40 0 0 62 100 100
ім. Маленкова 38,8 100 29 78 83 90
«Прапор комунізму» 37 20 0 0 100 54
ім. Калініна 37 41 100 116 100 100
ім. Леніна 37 91 56 40 70 54
ім. Володимира Ульянова 32,7 100 25 96 100 100
ім. 12-іріччя Жовтня ЗО 100 10 97 0 61
їм. Енгельса 29 100 35 104 0 84
їм. Молотова ' 26 100 0 74 75 80
їм. Жданова 13 0 61 96 100 46
«Заповіт Леніна» 12 0 0 43 . 35,7 68
ім. Карла Маркса 9,4 28 0 23 100 100
ім. Хрущова — — 9 40 6 92
ім. XIX з’їзду КПРС — —- 0 58 100 89
« Комунар» ~ — — 36 77 75 87
«Перше травня» . 0 0 0 60 50 70

По Користівській МТС 1 39,2 74 27 67 66 79

По Олександрійській МТС 29 49 6 63 82 88,7

По району 34,9 63,8 16 65 74 82

Раціонально використовувати добрива
Гній — цінне органічне доб

риво. При правильному викорис
танні він збагачує грувт на по
живні речовини і покращує його 
Фізичні властивості.

На жаль, колгоспи зони діяль
ності Олександрійської МТС недо
оцінюють значення глино.

Так. в сіільгоіспартілі. ім. Воіро- 
шилова (голова правління т. Же- 
жеря) план внесення гнию під 
цьогорічні посіви виконано лише 
на 34 проценти. Не викор'Жтр- 
вуються тут і мінеральні, добри
ва, крім деякої кількості, внесе
ної в рядки При ПОСІВІ цукровик 
буряків. Може тут немає достат
ку добрив? Ні. вони є. За остан
ні кілька років, тисячі тонн гною 
осіли біля тваринницьких ферм, 
а мінеральні добрива, завезені з 
бази сіільгосппостачу, зберігають
ся в невюритих нриміщеинях і 
пад впливом опадів втціічадать 
якість.

Дільничний агроном МТСт. Па
стух, який обслужує цей колгосп, 
теж не приділяє уваги викорис
танню добрив. Як наслідок, при

Кіровоградська область. На полях передового в області 
бурякорадгоспу „Комінтерн" провадиться велика робота по охоро
ні посівів цукрових буряків від довгоносика. З появою сходів на 
масиві в 480 гектарів організовано механізоване обприскування 
посівів ядохімікатами.

На знімку: механізоване обприскування бурякових посівів 
ядохімікатами.

Фото Г. Вєрушкіна. (Прескліше РАТАУ). х

ЗВЕДЕННЯ 

посіві багаторічних трав не ви
користовувався нітрагін, не вно
силось в рядки в чає сівби цук
рових буряків і буре вугілля, хоч 
відомо', що застосовування цих 
добрив набагато підвищує врожай.

Та® само голови колгоспів 
ім. Володимира. Ульянова (т. Ря- 
бошапжа) та ім. 12-річчя Жовтня 
(т. Гаркуша) і заіраз не органі
зовують вивовки гною в поле і 
укладання його в польові бурти, 
не вимагають від завідуючих 
тваринницькими фермами налаго
дити цю роботу, хоч їм щоміся
ця нараховуються трудодні за, ви- 
ьозку і складання місцевих доб
рив.

Керівники катгоспів і- спеціа
лісти сільського господарства по
винні подбати, щоб заіраз, поряд 
з іншими роіміїтаїми, вивозився і 
складався гній в полі і добре збе
рігались і ефективно використо
вувались всі інші місцеві та мі
неральні добрива..

К. Рубан,
агрохімік Олекісаіпдрійської

МТС.
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Листи д о редакції
Читацька конференція

Днями В КОЛГОСПНОМУ клубі 
села Звенигщюцки відбулася чи
тацька юрифвреінція за романом 
Галини Школаєваї «Жжва». 
Учасники конференції взяли :ик- 
тивму участь в обготедаениі кни
ги. Робітниця лісозахисної стан
ції- Віра Рашеївська грунтовно 
розповіла про організуючу і 
керівну роль партійної організа
ції в колгоспі. Колгоспниці Ніна

З редакційної пошти
Продавець м’ясного лотка, се

лища Перемога Злотий® погано 
обслужу б покупців. Роботу по
чинав о 9 годині ранку і закін
чує о 5 годині вечора.

Вже не раз споживачі радили1 
Злотнику відкривати люто® рано' 
вранці, щоб можна було, купити 
м’яса до початку робочого дня, 
але він не зважає па це. Споді
ваємось, ЩО ВІДДІЛ робітничого 
постачання подбає про краще 
обслужування споживачів — так

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

Організації ДТСААФне працюють
Під таким заголовком в газеті 

«Сталінський прапор» було, вмі
щено листа, в якому писалось про 
те, що райком ДТСААФ погано 
керує роботою первинних органі
зацій, зокрема вказувалось, що- в 
первинній організації середньої 
школи залізничної станції Корис- 
тіївка заяви трудящих, які бажа
ють вступити до членів ДТСААФ, 
не розглядалися по кілька міся
ців.

Як повідомив редакцію голова

У колгоспі імені Хрущова (голова т. Тараненко) 
зволікається обробіток посівів сільськогосподар
ських- культур, а 50 гектарів соняшника вкрились 
бур'янами.

Тараненко: Здається, десь тут ми соняшник сіяли.

Важливе завдання працівників 
торгівлі — культурно обслужити 
радянського споживача. Та, на 
жаль, керівники торговельних ор
ганізацій міста не надають цьому 
належного значення.

У кожному магазині міста є 
великий вибір круп, цукерок, 
ковбасних виробів тощо. Але не 
завжди ви можете взяти потріб
не. Піращіївни'ки прилавку нерід
ко- відповідають на вийти покуп
ців: «У вас є в що загорнути то
кар? бо в нас паперу немає».

Чи справді цс так? Ні, папір в 

Тютюнник та, Ольга Михайло®® 
яскраво охарактеризували обра
зи головних героїв ромаїна,.

З великою увагою коигоспші- 
киї прослухали виступ учня Лео
ніда Пів'неН'Ка, який розповів про 
ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ГОрВОВМОТО героя 
ромаїна. Василя Варти ікона, віх 
демобілізованого радянського вої
на. до шіертіііното керівника, ук
рупненого колгоспу.

, М. Журбенко.

пише в своєму листі до редакції 
т. Куль бій.

$ ф
*

Група молодих колгоспників з 
четвертої бригади артілі імені 
Карна Маркса пише:

— Правління нашої артілі 
(голова т. Ткаїченко) не дбає про 
організацію культурного дозвілля 
колгоспників. Приміщення клубу 
зовсім розвалилось. У вільний від 
роботи час хлібороби не мають 
де почитати газету чи журнал, 
послухати бесіду або ліжці ю, пе
реглянути кінофільм.

райкому ДТСААФ т. Долгий, фак
ти, наведені в листі, мали місце. 
За погане керівництво роботою 
первинних організацій ДТСААФ 
колишнього голову райкому 
т. Моргаленка. з роботи увільне
но. В первинній організації се
редньої школи сг. Юористіюка 
проведено вибори. Головою комі
тету ДТСААФ обрало т. Рябуху. 
Роботу в організації за останній 
час налагоджено!.

Про деякі важливі „дрібниці"
торговельних організаціях є. Але 
керівники змішторгу (директор 
т. Лимар) і відділу робітничого 
постачання Димигррійсьюого трес
ту (начальник т. Прохоїренко) 
використовують його не за. приз
наченням. '

І їсганн-і-м часом спостерігають
ся черги біля хлібних магазинів, 
і це тоді, коли пекарні міста пе- 
релківнсні хлібом. Чому ж він не 
доставляється вчасно до магази
нів? Та тому, що завідуючий 
торговельним відділом зм-ішторгу 
т. Збуцький втратив почуття від

До переговорів про 
перемир’я в Кореї

ПЕКІН. (ТАРС). Кореспондент 
агентства Сіпьхуа передає з Ке
сона:

Головний делегат американсь
кої сторони на переговорах про 
перемир'я Гаррмюн ні разу не 
відповів на запитаній: чому аме
риканська сторона боїться ефек
тивного здійснення комісією по 
репатріацД з представників ней
тральних держав . своїх повнова
жень і функцій, (Іоїться дозволи
ти військовополоненим вислухати 
необхідні роз'яснення про. їх пра
во на репатріацію? Відповідь на 
це запитання містять розповіді 
хворих і поранених китайських 
народних добровольців, які повер
нулися на батьківщину з амери
канського полону, про їх злигод
ні в американському таборі на 
о-ві Чечжудо.

їх били і калічили за те, що 
вони чинили опір насильстве- 
ікіму татуюванню. На рунах звіль
нених військовополонених ще 
ьидно шрами — сліди зрізаної 
ними згодом татуїровки.

Американська, сторона ніколи 
не інформувала полонених про 
заяву корейської і китайської 
сторони, опубліковану в квітні 
минулого року, яка закликала 
всіх військовополонених поверну
тись додому, хоч американці . не 
раз заявляли, що. вони довели 
зміст цієї заяви до відома кожно
го військовополоненого1.

Наїсильствеяе татуювання вій
ськовополонених є фактом, який 
американці неспроможні запере
чувати. Цей факт знайшов част
ково своє відображення навіть у 
повідомленнях американської пре
си.

Становище гранично ясне: як
би військовополоненим дали 
справжню можливість виявити 
свою волю, вони, безсумнівно, ви
магали б повернення додому. Ціл
ком очевидно, щоі саме цього й 
боїться американська сторона.

Нальоти американської авіації 
на мирні корейські міста 

і села
ПХЕНЬЯН. (ТАРС). Американ

ська авіація продовжує піддавати 
бомбардуванню сільські райони 
провінції Північний Хамген. Як 
передає Центральне телеграфне 
агентство Кореї, 19 травня аме
риканські літаки вчинили наліт 
на села бхда і Хвате, скинувши 
близько 200 боїмб. Того ж дня ви
щеназвані села зажали кулемет
ного обстрілу американських лі
таків. 20 травня запеклому бом
бардуванню були піддані місто 
Кімчак і його околиці.

повідальності за доручену справу. 
Бачите, в нього невистачає... 
транспорту.

По вулиці Жовтневій торік 
збудовано хороший двоповерховий 
будинок. У ньому є спеціальне 
приміщення для магазину. Та 
начальник відділу робітничого по
стачання т. Прохоренко не спро
мігся досі відкрити там магазин.

Працівники торгівлі повинні 
постійно дбати про задоволення 
зростаючих запитів трудящих.

І. Іванов.

В країнах народної демократії

Столиця Народної Республіки Албанії Тірана.
Фото Албанського Телеграфного агентства.

Прескліше ТАРС.

БЛИСКУЧА ПЕРЕМОГА 
НАРОДНОГО ФРОНТУ 

НЕЗАЛЕЖНОСТІ НА ВИБОРАХ 
В УГОРЩИНІ

18 травня цешральна виборча 
комісія повідомила дані про ре
зультати виборів до- Державних 
зборів Угорської Народної Рес
публіки. Число тих, що- мають 
право голосу, становігт 6.501.869 
чоловік. В голосуванні взяли 
участі. 6.370.519 виборців (98 
проц. всіх виборців). Свої голоси 
за кандидатів у депутати віїд На
родного фронту незалежності від
дали 6.256.653 (98,2 проц. всіх, 
що голосували), проти кандида
тів у депутати від Народного- 
фронту незалежності головували 
61.257 чоловік. Недійсними бю
летенями визнано 52.609.

У 20 виборчих округах було 
обрано всього 298 депутатів і 155 
кандидатів у депутати Держав
них зборів Угорської Народної 
Республіки.

ВИСУНЕННЯ РОБІТНИКІВ НА 
КЕРІВНІ ПОСТИ В КИТАЇ
Протягом трьох років у про

вінції Хебей було висунено на 
керівну роботу 16.427 робітни
ків. З цього числа 1090 робітни
ків стали директорами заводів або- 
їх заступниками і 1135 — май
страми і начальниками цехів.

Всі робітники, висунуті на 
керівну роботу, проявили себе як 
здібні адміністратори і керівники, 
ЯКІ ПОСТІЙНО підтримують тісний 
зв’язок з широкими масами робіт
ників і спрямовують їх енергію 
на вирішення важливих вироб
ничих і технічних завдань.

Для підготовки кадрових робіт
ників у провінції відкриті, ко
роткострокові і спеціальні курси. 
Крім того, на різних підприємст
вах створені посади заступників, 
на які призначаються передові 

ТВО редактора Т. С. АПОСТОЛ.

Відкрито передплату 
на всі газети і журнали на друге півріччя.
Всім передплатникам необхідно продовжити 

свою передплату на центральні газети до 10 червня 
І на центральні журнали до 15 червня, на республі
канські газети і журнали до 20 червня, на обласну 
та міську 1 районну газети до 25 червня 1953 року.

Передплату приймають Олександрійський відділ 
„Союзпечати", відділ зв'язку, листоноші та громадські 
уповноважені по передплаті.

„СОЮЗПЕЧАТЬ"

Народний суд другої дільниці міста Олександрії розглядатиу 
справу Смірнова Івана Нефедовича, який проживає в селищі Ди"и 
рове, вул. Димитрова, ЗО, про розторгнення шлюбу з громал|НКО 
Смірновою Тамарою Степанівною.

робітники для підготовка їх як 
керівних працівників на вироб
ництві.

ПЕРЕДОВІ ПІДПРИЄМСТВА 
ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ

В Північно - Чеському вугіль
ному басейні найкращим є колек
тив шахти ім. Яна Гу-са, який 
видав на-гора за чотири місяці 
цього року 12.511 тонн вугілля 
понад план.

Робітники машинобудівного за
воду ім. Яна Шведами® Брню план 
першого кварталу 1953 року ви
конали на 104 проц., а квітневий 
план — на 109 проц. За чотири 
місяці цього року вони підвищи
ли продуктивність праці на 4,2 
•проц. і зекономили державі 8,9 
мли. крон. Колектив заводу широ
ко1 застосовує досвід роботи ра
дянських стахаїновц'в В. Колесо- 
ва і В. Жирово.

Робітники чавуноливарного це
ху заводу імені В. 1. Леніна в 
Пльзені до 1 травня виконали 
план 4-х місяців на 112 проц., 
зекономивши 776 тис. крон.

ОГЛЯД БОЛГАРСЬКОЇ 
КІНЕМАТОГРАФІЇ

Закінчився фестиваль болгар
ських кінофільмів, який тривав 
протягом двох тижнів в у-сіх міс
тах і селах Болгарії. 102 тисячі 
глядачів проглянули випущені 
за останні роки в Болгарії худож
ні фільми «Тривога», «Ранок над 
батьківщиною», «Лід ітом», «На
ша земля», а також науково-по
пулярні і хронікально - докумен
тальні кінофільми.

В народній Болгарії каїно стало 
найбільш масовим і улюбленим 
мистецтвом. В кінці 1952 р. кі
нотеатрів було1 в п’ять раз біль
ше, ніж у 1939 році. За цей же 
період в селах країни число! кі
нотеатрів збільшилося в 21 раз.

(ТАРС).
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ДО СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО СТАНОВИЩА
В останні місяці в усіх краї

нах проявляється великий ін
терес до тих кроків, які роб
ляться з метою врегулювання 
спірних міжнародних питань. 
Це природно в нинішніх умовах.

Ніхто не може заперечувати, 
що в широких міжнародних 
колах ростуть прагнення до 
розрядки напруження в міжна
родних відносинах. Всякий 
крок вперед по шляху розв'я
зання спірних питань ослабив 
би воєнну загрозу, сприяв би 
припиненню руйнівної для на- 
£дів гонки озброєнь, полегшив 
лі становище багатьох мільйо

нів людей. І, навпаки, збере
ження напруженості в міжна
родній обстановці означає даль
ше посилення воєнних готу
вань, дальше зростання воєн
них витрат, дальше зростання 

додатків, тягар яких лягає на
самперед на плечі народних 
мас.

В цих умовах кожний новий 
крок уряду будь-якої країни на 
міжнародній арені стає об'єк
том уважного вивчення не тіль
ки в урядових сферах, але й 
у найширших колах.

Загальновідомо, з якою ува
гою і симпатією буди зустріну
ті недавні заяви керівників 
Радянського Уряду про готов
ність СРСР розв'язувати спірні 
або нерозв'язані міжнародні 
питання на основі взаємної до
говореності заінтересованих 
країн. Ці заяви зміцнили віру 
народів у можливість врегулю
вання назрілих міжнародних 
проблем, бо вони знають, що 
заяви Радянського Уряду ніко
ли не розходяться з його 
справжнімп нам ірами.

Відомо також, що люди, за
інтересовані у збереженні миру, 
сприйняли як миролюбний 
жест слова президента Ейзен- 
хауера, сказані ним у виступі 
від 16 квітня, про те, що ні 
одне спірне питання, «чи то 
велике, чи мале, не є нероз
в'язним про наявності бажання 
поважати права всіх інших 
країн» і що «СполученіШтати 
готові взяти на себе справедли
ву частку» при розв'язанні 
спірних міжнародних питань, 
хоча в тому ж виступі Ейзен- 
хауера містилися й інші мо
менти, які зводять нанівець 
позитивне значення цих слів. 
Тепер доводиться констатувати, 
що в новому виступі Ейзенха- 
уера від 20 травня і сліду не 
лишилось від цього миролюб
ного жесту, не кажучи вже 
про підкріплення його ділами.

Цілком зрозуміло, що недав
ній виступ прем'єр-міністра 
Великобританії Черчілля у па
латі громад, в якому був за
чеплений ряд животрепетних 
питань міжнародного життя, а 
також і дебати по цьому висту
пу привернули до себе увагу 
не тільки в Англії, але й да
леко за її межами.

Британськпй прем ‘єр-м іпістр 
багато в чому підтримав пози

цію уряду СІЛА. Проте в його 
виступі знайшла відображення 
і відмінність між позицією Ве
ликобританії і позицією Сполу
чених Штатів у деяких першо
рядних питаннях.

Черчілль присвятив значну 
частину свого виступу питан
ню про взаємовідносини з Ра
дянським Союзом; Не все сказа
не ним щодо цього може бути 
прийняте громадською думкою 
в СРСР без критики і серйоз
них заперечень. Але зараз важ
ливо вказати насамперед не на 
те, в чому ми розходимося з 
прем'єр-міністром Великобри
танії. Важливіше підкреслити 
ті моменти, які можуть спри
яти врегулюванню спірних між
народних питань в інтересах 
миру і безпеки народів.

.V промові Черчілля є поло
ження, що відображають праг
нення англійського народу до 
миру і свідчать про реалістич
ний підхід прем'єр-міністра Ве
ликобританії до оцінки деяких 
істотних моментів нинішньої 
міжнародної обстановки. Ці 
положення зустрінуті із схва
ленням широкими громадськи
ми колами, заінтересованими у 
збереженні миру. Разом з тим, 
ці положення. — особливо в 
Сполучених Штатах Америки, 
-—зазнають нападок з боку тих 
кіл, які виявляють особливу 
заінтересованість у підтриман
ні нинішньої напруженості в 
міжнародних відносинах.

Привертає до себе увагу така 
заява Черчілля: «Я не вірю, 
що найсерйозніша проблема 
поєднання безпеки Росії з сво
бодою і безпекою Західної 6в- 
ропи нерозв'язна». Ця заява 
не могла не знайти співчутли
вого відгуку у людей, які 
справді прагнуть до врегулю
вання назрілих міжнародних 
проблем, які ненавидять війну, 
що приносить народам, особли
во в сучасних умовах, незлі
ченні бідування.

У нашій країні вказана зая
ва Черчілля привернула до се
бе увагу, як своєчасний крок 
у нинішній міжнародній обста
новці.

Заявляючи про можливість 
«поєднання безпеки» Радянсь
кого Союзу і країн Західної 
Європи, прем'єр-міністр керу
вався, звичайно, інтересами 
своєї країни. Разом з тим, не 
підлягає сумніву, що політика, 
спрямована па поєднання на
ціональних інтересів Англії з 
інтересами підтримання миру і 
зміцнення міжнародного спів
робітництва, зустріне розумін
ня і підтримку Радянського 
Соїозу й інших миролюбних 
народів.

Висунуте Черчіллем поло
ження про поєднання безпеки 
СРСР з безпекою Західної Єв
ропи має тим більше значення, 
що, ставлячи це питання, бри
танський прем'єр-міністр тор
кається тим самим не тільки 
взаємовідносин між Великобри

танією і Радянським Союзом, 
але й усієї проблеми підтри
мання і зміцнення миру.

Сучасне міжнародне стано
вище характеризується великою 
складнії5™ проблем, які підля
гають врегулюванню, і це зобо
в'язує поставитися з належним 
розумінням до тих. хто вважає, 
що спроба обговорити і розв'я
зати за один раз усі спірні і 
нерозв'язні проблеми була б 
приречена на невдачу. Просу
вання вперед у справі врегулю
вання таких наболілих питань, 
якими є питання про війну в 
Кореї або питання про Німеч
чину, могло б сприяти розряд
ці напруженості нинішньої 
міжнародної обстановки, підго
тувати грунт для розв'язання 
й інших проблем. Мабуть, та
кий підхід до врегулювання 
міжнародних проблем і мав на 
увазі Черчілль, коли він зая
вив: «Було б помилкою вважа
ти, що нічого не може бути 
врегульовано з Радянською 
Росією, якщо або доти, поки 
не буде врегульовано все. Вре
гулювання двох або трьох 
трудних моментів було б вели
ким досягненням для всякої 
миролюбної країни».

Одним з найважливіших між
народних питань, у мирному 
врегулюванні якого’ заінтересо
вані народи всіх країн, є ко
рейське питання.

Загальновідомо, що диплома
тична, ініціатива Китайської 
Народної Республіки і Корей
ської Народно-Демократичної 
Республіки, підтримана Радян
ським Союзом, відкрила реаль
ні можливості для укладення 
перемир'я і припинення війни 
в Кореї.

і На основі досягнутої угодив 
Кореї вже здійснений обмін 
хворими і пораненими військо
вополоненими. 26 квітня в 
Паньминьчжоні відновились пе
реговори відносно репатріації 
військовополонених у цілому. 
Пропозиції, внесені китайсько- 
корейською стороною, і, зокре
ма, її остання пропозиція від 
7 травня, дають,—як це ціл
ком очевидно для всіх безсто
ронніх людей, — необхідну ос
нову для практичного розв'я
зання цього останнього питан
ня, яке стоїть на, шляху до 
укладення перемир'я і. зна
чить, до припинення війни в 
Кореї.

Черчілль висловився за тер
пеливий і співчутливий розгляд 
пропозиції корейсько-китай
ської сторони. Він заявив: «За
раз немає ніяких відомих мені 
причин вважати, що вона не 
може бути основою для угоди».

Ця заява Черчілля, а також 
виступи ряду депутатів палати 
громад, що різко критикували 
представників «командування 
00Н», які гальмують перего
вори в Паньминьчжоні, відби
ли зростаюче в усіх верствах 
англійського суспільства невдо
волення затягуванням врегулю

вання корейського питання. 
Триваючі звірячі бомбардуван
ня Пхеньяна та інших корей
ських міст і сіл, а також та
ких китайських міст, як Апь- 
дун та деякі інші, так само як 
і спрямована на зрив перегово
рів у Паньминьчжоні позиція 
американського генерала Гаррі- 
сона, викликають законне обу
рення і протести і в Англії, і 
в інших країнах.

Цими днями у своєму висту
пі в Народній палаті Індії 
прем'єр-міністр Перу показав, 
що позиція Гаррісона явно су
перечить і тій резолюції в пи
танні про військовополонених 
у Кореї, яка була прийнята в 
00Н у кінці минулого року. 
Беру прямо заявив, що пропо
зиції корейсько-китайської сто
рони повинні стати основою 
для переговорів, і ми сподіває
мось—для розв'язання пробле
ми». Проте, у зв'язку з пози
цією Гаррісона переговори в 
Паньминьчжоні знову загальму
вались.

При такому становищі цілком 
зрозуміле певне невдоволення 
ходом переговорів у Паньмипь- 
чжопі, висловлене в палаті 
громад відомим лідером лейбо
ристів Еттлі.

У виступі Черчілля особливе 
місце зайняла, німецька проб
лема. Він справедливо назвав 
її «домінуючою проблемою Єв
ропи». Але коли це так, то з 
цього випливає, що міркування 
Черчілля з приводу німецької, 
проблеми набирають у його 
виступі особливого значення. 
Однак міркування, висловлені 
Черчіллем у цьому питанні, 
ніяк не можуть бути сприйня
ті як вияв справжнього праг
нення до врегулювання вказа
ної «домінуючої» міжнародної 
проблеми.

Насамперед привертає до се
бе увагу той факт, що Черчілль 
павіть не визнав потрібним 
згадати про Ялтинську декла
рацію і про Потсдамські рішен
ня, у виробленні яких брав 
участь він сам і в яких сфор
мульовані найважливіші прин
ципи справжнього врегулюван
ня німецького питання на ос
новах відтворення єдиної Ні
меччини, як миролюбної, демо
кратичної держави.

Історичне значення вказаних 
вище міжнародних документів 
полягає в тому, що в них ви
ражена досягнута під час вій
ни і підтверджена безпосеред
ньо після закінчення війни по
годженість політики і конкрет
на договореність між західни
ми державами і СРСРу німець
кому питанні. В цьому розу
мінні вказані угоди про спри
яння возз’єднанню Німеччини, 
як миролюбної і демократичної 
держави, є найважливішим до; 
сягненням у справі «поєднан
ня безпеки Росії з свободою і 
безпекою Західної Європи».

Нас і тепер не може не ці
кавити, наскільки після вис

тупу прем’єр-міністра кроки в 
галузі міжнародних відносин, 
що їх робить Великобританія, 
відповідатимуть основним прин
ципам тих угод, під якими сто
ять підписи великих держав, і 
наскільки нові угоди між ними 
можуть сприяти зміцненню ми
ру і безпеки народів.

Однак, досвід останніх років 
свідчить про те, що врегулю
ванню спірних і нерозв’язаних 
питань перешкоджає політика 
односторонньої відмови захід
них держав від укладених угод. 
Можна не сумніватися в тому, 
що вся сучасна міжнародна об
становка, мала б зовсім інший 
вигляд, що вона, була б поз
бавлена нинішньої гостроти і 
напруженості, якби угоди ве
ликих держав у найважливіших 
міжнародних питаннях були пе
ретворені в життя.

У цьому зв'язку не можна 
не спинитись на тому, що Чер
чілль чомусь визнав доцільним 
згадати про горезвісний Ло- 
карнський договір 1925 року, 
який, за його словами, був ос
нований на тому «простому по
ложенні», що, коли Німеччина 
нападе на Францію, то Англія 
стоятиме на боці французів, а 
якщо Франція нападе на Ні
меччину, то Англія стоятиме 
на боці німців. Черчілль не ска
зав при цьому, що локарнська 
система у свій час розв’язала 
руки агресивному німецькому 
мілітаризмові. Обмежуючи сво
боду дій Німеччини па заході, 
вона надавала їй свободу дій 
на сході, спрямовуючи німець
ку агресію в бік. СРСР. Як ві
домо, локарнська політика була 
одним з немаловажних факто
рів, які підготували другу сві
тову війну.

Історичний досвід показує, 
що поки в Німеччині надаєть
ся свобода дій мілітаристським, 
реваншистським елементам, по
ки не проведені ефективні за
ходи, що забезпечують розви
ток Німеччини на миролюбних 
началах, німецький мілітаризм 
відроджується досить швидко, 
і ніякі формальні гарантії і зо
бов’язання не можуть дати 
певності сусідам німецької дер
жави в їх безпеці, в тому, що 
їм не буде знову загрожувати 
німецька агресія.

Слід відзначити, що навіть з 
точки зору інтересів безпеки 
самої Великобританії план від
носно Локарно виглядає Не
спроможним, не кажучи вже 
про інтереси гарантування без
пеки інших, країн Європи і, 
насамперед, сусідів Німеччи
ни — Франції, Бельгії, Гол
ландії, Польщі, Чехословач- 
чппи та ін., оскільки спроби 
вернутись до плану Локарно 
відкрили б широкий простір 
для мінливих і минущих між
народних комбінацій і угрупо
вань одних країн проти інших, 
що неминуче привело б не до

, (Закінчення на 2-й сторінці).
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(Закінчення).

пом’якшення, а до загострен
ня міжнародних ВІДНОСНІ!.

Та і як можна здійснити 
ідею «Токарно у відношенні су
часної Німеччини? Адже гово
рячи про ідею «Токарно, Чер
чілль жодним словом не зга
дав про відновлення єдності 
Німеччини, що має вирішаль
не значення не тільки для са
мої Німеччини, але й для спра
ви гарантування безпеки в Єв
ропі і в усьому світі.

Натякаючи на проваджені 
тепер сепаратні дії по укладен
ню боннського і паризького 
договорів, він орієнтує політи
ку англійського уряду на за
кріплення розчленування Ні
меччини. Більше того, з вис
тупу Черчілля випливає, що 
він вважає розкол Німеччини 
не тільки доконаним фактом, 
але й таким явищем, з яким 
можна і слід миритися.

«Політика уряду її велич
ності,— заявив Черчілль,— по
лягає в тому, щоб якнайсум- 
лінніше додержувати, духу і 
букви наших угод із Західною 
Німеччиною». «Ми,— підкрес
лював прем’єр-міністр, ні в 
якому разі не маємо наміру 
відмовитися від. виконання зо
бов’язань, які ми взяли на. се
бе щодо Західної Німеччини». 
Чи не випливає з цих заяв, що 
дух і буква угод, укладених 
між великими державами з ме
тою створення єдиної, миро
любної демократичної Німеч
чини, приносяться в жертву 
духові і букві інших угод, які 
укладені сепаратно і санкціо
нують розкол Німеччини, ре
мілітаризацію Західної Німеч
чини) перетворення цієї части
ни Німеччини у вогнище мілі
таризму і агресивного реван
шизму.

Ми залишаємо в стороні зов
сім неправильне твердження 
Черчілля, ніби радянська по
літика. є причиною загострен
ня німецької проблеми. Справ
жня причина, становища, яке 
створилося в Німеччині, не 
раз була роз’яснена авторитет
ними представниками Радян
ського Союзу, і немає рації 
повторювати їх тут. Ми зали
шаємо в стороні і досить міц
ні слова Черчілля, підібрані 
ним для негативної характе
ристики стану справ у Східній 
Німеччині. Ми, звичайно, мог
ли б знайти не тільки не 
менш хльосткі, але й значно 
правдивіші слова для характе
ристики стану справ у Захід
ній Німеччині, але зараз спра
ва не у взаємній лайці.

Для всіх повинно бути яс
но, що розчленування Німеч
чини означає відновлення вог
нища воєнної небезпеки в цент
рі Європи. Німецький народ 
не примириться з втратою сво
єї єдності, здобутою ним ці
ною великих зусиль і жертв 
близько століття тому. Через 
те основне завдання щодо Ні
меччини полягає в тому, щоб 
ліквідувати існуючий нині роз
кол німецької держави, підго
тувати і укласти такий мирний 
договір з Німеччиною, який у 
відповідності з основними прин
ципами Потсдамської угоди ве
ликих держав забезпечить ство
рення єдиної, демократичної 
миролюбної Німеччини.

При цьому головною турбо
тою країн, які не раз терпіли 

від німецької агресії, повинно 
бути відвернення відродження 
німецького мілітаризму. Разом 
з тим німецькому народові по
винні бути забезпечені всі умо
ви для розвитку мирної проми
словості Німеччини, для відпо
відаючої її виробничо-технічно
му рівню участі в економічному 
житті світу, для дальшого зро
стання її багатої національної 
культури.

Щодо цього новий мирний 
договір повинен уникнути по
милок версальської системи, 
спрямованої на. закабалення ве
ликої нації. Ні для кого не 
секрет, що автори версальської 
системи більше були заклопо
тані недопущенням економіч
ного відродження Німеччини, 
як конкурента на світових рин
ках, ніж справжнім відвернен
ням ремілітаризації Німеччини.

Обминувши такі найважливі
ші питання, як об’єднання Ні
меччини і укладення з нею 
мирного договору, і підкреслив
ши вірність англійського уряду 
своїм останнім сепаратним зо
бов’язанням щодо Західної Ні
меччини, Черчілль викликав зди
вовання і у тих, хто хотів би 
бачити в його виступі справж
нє прагнення до врегулювання 
існуючих в сучасному світі 
незгод.

Привертає до себе увагу той 
факт, що Черчілль зовсім не 
згадав про існування англо- 
радянського договору про вза
ємодопомогу, укладеного в 
1942 році в Лондоні з метою 
недопущення нової німецької 
агресії. Тим часом, цей договір 
був укладений заради зміцнен
ня безпеки як СРСР, так і Ан
глії і цілком відповідає основ
ним міжнародним документам у 
німецькому питанні і в тому 
числі Потсдамській угоді.

У своєму виступі Черчілль 
торкнувся австрійського питан
ня, вказавши, що укладення 
державного договору з Австрі
єю також сприяло б розрядці 
напруженості сучасної міжна
родної обстановки. «V зв’язку з 
цим слід підкреслили, що пря
му відповідальність за. зволікан
ня розв'язання питання про 
Австрійський договір несуть 
уряди С11ІА, Великобританії і 
Франції, які допускали не тіль
ки серйозні вагання, але й пря
мі відступи від позицій, раніш 
погоджених між чотирма дер- 
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Справа дійшла до того, що 
три західні держави відмовили
ся від тексту державного до
говору з Австрією, який після 
тривалих обговорень був май
же повністю погоджений між 
чотирма державами. Вони про- 
типоставили цьому погоджено
му текстові договору свій влас
ний, вироблений без участі 
СРСР, так званий «скорочений 
договір», який грубо нехтує 
права Радянського Союзу, а 
також демократичні права ав
стрійського народу.

Все це показує, від кого са
ме залежить можливість усу
нути перешкоди на шляху до 
укладення державного договору 
з Австрією.

Під час дебатів у палаті 
громад ряд депутатів звернув 
увагу на те, що в усій доповіді 
британського прем’єр-міністра 
не згадувалось про Китай. Та
кі зауваження мали під собою 
грунт.

Вихід китайського народу 

на широкий шлях соціального 
прогресу знаменував собою 
істотну зміну в усій міжна
родній обстановці. Зрозуміло, 
це не могло пройти мимо ува
ги британського прем’єр-міні
стра. Якщо на цей раз Чер
чілль і не торкнувся питання 
про Китай, то лідер лейборис
тів у палаті громад Еттлі на
гадав про те, що не можна, 
ігнорувати законних прав і 
інтересів великої Китайської 
Народної Республіки.

«Китай,—сказав Еттлі,—по
винен буде зайняті! місце, в 
Раді Безпеки, що належить 
йому по праву. Судячи з усього, 
він стає досить могутньою дер
жавою, він має право бути 
одним з членів великої п’ятір
ки».

Ця заява спирається, зви
чайно, не па симпатії Еттлі до. 
комунізму, в чому його міг 
запідозрім хіба тільки Маккар- 
ті, а на реальні економічні 
інтереси Англії, що є, як відо
мо, основою політичних інте
ресів. Еттлі цілком резонно 
роз’яснює, чому Англія заінте
ресована в урегулюванні від
носин з Китаєм. Він підкрес
лює, що надії Англії на роз
ширення торгівлі з США 
серйозно ослабли, а «допо
мога» США не може компен
сувати шкоди від згортання 
торгівлі. «Торгівля, а не до
помога»,—ось позиція, яку за
хищає Еттлі і яку не можна 
не визнати розумною з точки 
зору насущних інтересів Англії, 
та й не тільки Англії. Еттлі до
сить гірко докоряє заокеан
ським союзникам: «Нас постійно 
спонукають не торгувати з 
Китаєм навіть тими товарами, 
які мають дуже віддалене від
ношення до воєнних зусиль. 
Ми також життєво заінтересо
вані у врегулюванні цього ки
тайського питання, як і будь- 
яка інша країна».

Інший видний лейборист 
Бівеп, що очолює опозицію 
всередині лейбористської партії, 
виступив недавно із заявами, 
які ще більше підкресли
ли невідкладність розв'язання 
проблеми взаємовідносин з Ки
таєм.

Може, у своєму антикому
ністичному почутті Черчілль 
не уступає деяким іншим дер
жавним діячам Заходу, які ба
чать «руку Москви» в усіх 
національно-визвольних рухах 
колоніальних і напівколоніаль
них народів. Проте він, як 
видно з його виступу, не дав 
волі цьому почуттю. Про це 
свідчить хоч би така його 
заява: «Я повинен сказати, що 
на мою думку,—я насмілююсь 
висловити - свою думку,—рап
тове просування військ В’єтмі- 
ну або їх фуражирських за
гонів до сіамського кордону не 
повинно спонукати нас зробити 
висновок, що мова йде про 
інспірований Радами захід».

Чим більше державні діячі 
Заходу зважатимуть на. справ
жні факти при оцінці причин 
все зростаючих національних і 
національно-визвольних рухів 
в Азії або в якій-небудь іншій 
частині земної кулі, тим більше 
буде шансів на взаємне розу
міння між «Заходом» і «Схо
дом», тим більше буде можли
вості уникнути зайвих усклад
нень і кровопролить.

Слід відзначити, що на від
міну від деяких інших керів

ників буржуазних держав, 
Черчілль не обмежився загаль
ною декларацією про бажаність 
мирного врегулювання існуючих 
незгод у міжнародних відноси
нах. Він виступив з конструк
тивними пропозиціями про ме
тоди розгляду назрілих питань 
міжнародного становища.

Черчілль заявив, що «повин
на, відбутись нарада в найви
щих сферах між провідними 
державами без довгих зволі
кань» і що в нараді повинно 
взяти участь мінімально мож
ливе число держав і осіб. Ця 
зустріч повинна бути в певній 
мірі неофіціальною і в ще біль
шій мірі закритою і відособле
ною».

Як видно, Черчілль, па від
міну від деяких інших дер
жавних діячів Заходу, не 
зв'язує свою пропозицію про 
скликання наради з будь-яки
ми попередніми зобов'язаннями 
для тієї або іншої сторони.

Довголітній і багатий досвід 
в міжнародних відносинах, оче
видно, вберігає Черчілля від 
тієї елементарної помилки, ні
би в обстановці мирних відно
снії одна сторона, може дикту
вати другій стороні, та ще 
такій стороні, як Союз Радян
ських Соціалістичних Респуб
лік, попередні умови угоди в 
спірних міжнародних питаннях. 
Черчілль не міг не враховувати 
тієї загальновідомої в міжна
родній практиці обставини, що 
попередні умови переговорів 
можуть бути продиктовані або 
під час війни перемігшою, сто
роною переможеній стороні, 
або при нерівному співвідно
шенні сил, коли сильна сто
рона хоче поживитися за раху
нок слабої сторони і під загро
зою непосильної для неї війни 
примусити її прийняти про
диктовані «мирні» умови.

Таким чином, заклик до 
врегулювання хоча б деяких 
основних проблем і тим самим 
до пом'якшення гостроти ста
новища на міжнародній арені, 
що його містить виступ Чер
чілля, є цілком актуальним у 
сучасній обстановці.

ІЗ травня з'явилась заява 
державного департаменту США 
з приводу промови британсько
го прем'єр-міністра, причому 
президент Ейзенхауер повідо
мив, що ним схвалений текст 
цієї заяви.

В заяві держдепартаменту не 
заперечується можливість орга
нізації запропонованої Чер- 
чіллем вузької наради держав
них діячів. Проте знову 
висувається відома, ідея про 
попередні умови, які чомусь 
односторонньо ставляться Ра
дянському Союзові. Виявляєть
ся, СРСР повинен ще щось 
зробити для успіху переговорів 
у Цаньми.ньчжоні і для роз
в'язання питання про австрій
ський договір, хоч-після всього 
того, що сталося, цілком оче
видно, що*в обох цих випад
ках справа, не за. Радянським 
Союзом, а за Сполученими 
Штатами і Англією, які ще не 
внесли своєї «справедливої 
частки» ні в тому, ні в іншому 
випадку.

Як видно з відгуків преси, 
а. також із заяви держдепарта
менту США, позиція Черчілля, 
підтримана видними представ
никами політичних партій 
Англії, зустрінута «стримано» 
або навіть «холодно» в певних 

відповідальних колах Сполу
чених Штатів. Можливо, що 
деяка розбіжність поглядів між 
державними діячами Англії і 
США пояснюється економічни
ми суперечностями між ними, 
які все більш явно вимальову
ються, що в немалій мірі 
зв'язано з жорстокою лінією 
обмеження торгівлі західно
європейських країн, яку про
водять Сполучені Штати.

ІЦождо СРСР, то поряд з не
гативним ставленням радянської 
громадської думки до ряду 

, конкретних положень Черчілля, 
про які говорилося вище, вона 
з інтересом зустріла деякі 
конструктивні моменти, що їх 
містить його виступ. Майбутнє 
покаже,’наскільки ці моменти 
виявляють справжні наміри 
англійського уряду, очолюва
ного Черчіллем.

Не можна не визнати, що 
вже з'явилися симптоми, які 
не можуть не викликати ио-> 
чуття настороженості в цьом» 
відношенні у радянських лю
дей і серед міжнародних кіл, 
що відстоюють справу миру. 
Мова йде про передбачувану 
зустріч глав урядів трьох дер
жав-—США, Англії і Франції— 
нібито з метою вироблення 
спільної лінії або навіть по-'* 
годженої позиції па випадок 
можливих переговорів великих 
держав. Якщо це так, то це 
значить, що західні держави і 
далі мають намір продовжува
ти лінію зговору між собою за 
рахунок СРСР.

В той же час, це значить, 
що Черчілль фактично вже 
відступає, якщо не від букви, 
то у всякому разі від духу 
своєї пропозиції про скликання 
«наради в найвищих сферах», 
бо така нарада, оскільки мова 
йде про участь в ній СРСР, 
могла б відбутися лише в то
му випадку, коли сторони 
ідуть на наради без усяких 
попереду фіксованих вимог. 
Передбачувана ж зустріч глав 
трьох держав, очевидно, має 
на меті вироблення таких ви
мог для пред'явлення їх Ра
дянському Союзові.

Разом з тим, планована по
передня зустріч трьох держав 
означає продовження старої 
лінії протиставлення одна одній 
держав за принципами ідеології 
і соціально-політичного ладу, 
що ніяк не виправдала себе.

Само собою зрозуміло, що 
наявність нового зговору угру
повання західних держав те
пер не тільки не сприяє роз
рядці міжнародної обстановки, 
але, навпаки, може повести 
до дальшого посилення напру
женості в міжнародних відно
синах.

Цілком очевидно, що як, би 
не різнилися між собою со
ціальні системи окремих дер
жав, є немало життєво-важли
вих моментів, в яких інтереси 
народів цих держав збігаються. 
До таких життєво-важливих мо
ментів належать, насамперед, 
мир і розвиток торговельно- 
економічного і культурного 
співробітництва народів.

Радянський Союз завжди го
товий з повною серйозністю і 
сумлінністю розглянути будь- 
які пропозиції, спрямовані па 
забезпечення миру і якнай
ширших економічних і куль
турних зв'язків між державами.

(З передової „Правдьі" 
за 24 травня).
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Будувати швидко, дешево, високоякісно
☆ ☆ ☆ 

Проти формалізму в змаганні
С. КРИВДА

Готуючи достойну зустріч 
1 Травня, я зобов'язався квіт
неве завдання виконати па 150 
процентів, зекономити 10 про
центів матеріалу. Зобов'язання 
перекрив. Замість півтори нор
ми—дав дві, зберіг розчину на
багато більше, ніж мною пе
редбачалось.

І зараз не знижую темпи. 
Але дивно те, що будівельний 
комітет, очолюваний т. Крав
ченком, не цікавиться, як 
здійснюються зобов'язання, 
особливо з якісних показників, 
не перевіряє їх. Керівники 
профспілкової організації не 
вникають у виробництво, фор
мально займаються змаганням.

XIX з'їзд Комуністичної партії намітив велику програму 
житлового будівництва в СРСР. Ця програма в дії.

В Олександрії і робітничих селищах споруджується 
багато нових жител, соціально-культурних і побутових 
закладів.

Достроково виконували план, добиватись високих 
техніко-економічних показників—бойове завдання будівель
ників.

Нижче друкуються виступи передових людей будов 
міста, які розповідають про свій досвід, відзначають недо
ліки в роботі, вказують шляхи подолання відставання 
окремих дільниць і Димигрівського тресту в цілому.

Злагодженість і організованість
С. СИНЕЛЬНИКОВ — начальник дільниці № 2

Чимало вулиць міста і робіт
ничих селищ Перемога, Октябр- 
ське, Димитрове прикрашають 
будинки, які спорудив колектив 
дільниці № 2. Дільниця з міся
ця в місяць перевиконує план з 
усіх показників, працює рен
табельно. '

Запорукою нашого успіху в 
роф^гі є правильна організація 
праці, дійове змагання, впро
вадження передових методів. 
Графік став для нас законом.

Коли дільниці даються зав
дання, ми збираємо бригадирів, 
обговорюємо графік, намічаємо 
Кілкретні заходи для його 
здійснення. Робітники одер
жують наряд не менше як па 
місяць.

Одночасно складаються каль
куляції, вказується вартість 
робіт і кількість необхідних 
матеріалів.

В кіпці кожного дня під
раховуємо. процент виконання 
норм, заробіток кожного буді
вельника. Всі показники робо- 

■ ти за минулу зміну вивішують- 
і сні па спеціальній дошці. ІЦо- 
г тижня підсумовуємо результати 

змагання.
Колектив дільниці наполегли

во бореться за високу культуру 
будівництва. При транспорту
ванні цегли ми широко засто
совуємо контейнери. Внаслідок 

\ цього па спорудженні будників, 
' розташованих на площі ім. 
Дзержппського, зекономлено 
біля семи тисяч карбованців.

Всі види вертикального транс
порту механізовані. Для шту

Знижувати собівартість будівельних робіт
В директивах XIX з'їзду пар

тії по п'ятому п'ятирічному пла
ну вказано на необхідність 
неухильно знижувати собівар
тість будівництва, добиватись 
суворого режиму економії, ви- 

і конувати державний план з 
усіх показників.

Слід однак сказати, що да
леко не всі будівельні органі- 

Г нації Олександрії розгорнули 
наполегливу боротьбу за. здій- 

I сненпя поставлених з'їздом 
І завдань. Так, в Димитрівському 
І тресті спорудження ряду об'єк

тів передбачалось швидкісними 
методами. Проте їх застосували 

І лише на окремих дільницях. 
[ В результаті затягліїся строки 
І здачі будинків в експлуатацію.

На будовах не впроваджуєть- 
I ся комплексна механізація, пе- 
I редова технологія, прогресивні 

методи праці, недооцінюється 
І роль механізмів. В тресті бу- 
I дівельні роботи- механізовано 
* на 42,5 процента.

Погана організація -праці. 
І невміння ефективно завантажи

ти техніку і автотранспорт, без

катурки стін застосовуємо роз
чинонасос.

Значну увагу приділяємо 
зміцненню дисципліни, кращій 
організації виробництва. Якщо 
в минулому році ми готували 
розчин і бетон в кількох МІС
ЦЯХ, то зараз створили один 
розчинобетонний вузол. Звідси 
розвозимо матеріал на об'єкти. 
Такий захід набагато знизив 
собівартість будівництва.

Звичайно, нами далеко не 
все зроблено для механізації. 
Деякі земляні роботи, де можна 
з успіхом застосувати бульдо
зер, викопуються вручну. В 
нашому управлінні є бульдозер 
та, не зважаючи на наші ви
моги, його нам не дають.

З кожним днем шириться 
змагання, ростуть люди, удос
коналюють свою майстерність. 
Бригади теслярів т, Солонька, 
мулярів т. Матяша, штукатурів 
т. Супрунчука і інші значно 
підвищили виробіток, не допус
кають браку.

Наша дільниця випереджає 
графік, краща в управлінні. 
Але в тресті є і відсталі, як, 
наприклад, дільниці тт. Литви
на, Охима і інших, які не ви
конують планів, завдають дер
жаві великих збитків. Причина 
в тому, що тут погано органі
зують працю, не використо
вують всіх можливостей.

Колектив нашої дільниці 
множить успіхи, бореться за 
дострокове виконання плану 
житлового і соціально-культур
ного будівництва.

господарність призводять до то
го, що собівартість будівництва 
перевищує заплановану на 6 
процентів.

Одною з головних причин 
здорожання робіт є занедба
ність обліку, перевитрати ма
теріалів понад встановлені нор
ми, часте нераціональне пере
везення каменю, цементу, ли
шок з одного місця в інше.

Не так давно лише ио буді
вельному управлінню (началь
ник т. Святець) перевитрачено 
66,4 тисячі штук цегли, тобто 
стільки, скільки потрібно для 
спорудження одного восьмп- 
квартирпого житлового будинку.

II досі на. дільницях засто
совують носилки і перекантов- 
ку вантажів па відстань 200 
метрів і більше. Через це пе
ревитрати фонду зарплати ста
новили близько 120 тисяч кар
бованців.

В минулому році трест не 
виконав державного плану, до
пустив великі збитки. Це по
винно було викликати тривогу 
у господарників, партійних і

І

теслярів, якою я 
, систематично виконує 
на 140—150 процентів, 
в роботі досягається зав- 
правильній організації 
дійовому соиіалістпчно-

☆
Правильна організація 
праці—запорука успіху 
П. СОЛОНЬКО тесляр

Бригада теслярів, якою 
керую, 
план ! 
Успіх 
дяки 
праці, 
му змаганню.

Перед ТИМ. ЯК ІІ|ШЄТуіІ11ТИ до 
діла, збираю бригаду, обгово
рюємо наряд, даю кожному 
тесляру певне завдання не 
тільки на сьогодні, але п па 
завтра.

Працюємо дружно, організо
вано. Безперервно удоскона
люємо методи, впроваджуємо 
кращу технологію. Ще недавно 
нарізку шипів, лап, видовбуван
ня гнізд робили тоді, коли під
німали бруси на верх будинку. 
Зараз ми відмовились від тако
го малоефективного способу, 
який дуже обмежував дії тес
лярів, знижував їх продук
тивність.

Нині заготовку почали про
вадити безпосередньо на буді
вельному майданчику. Ось ре
зультат. Якщо раніше ми ста
вили крокви на восьмиквартир- 
нпй будинок протягом трьох 
днів, то тепер — за півтори 
зміни.

Від нас, теслярів, багато що 
залежить. Несвоєчасно зробимо 
підмостки — значить не дамо 
можливості мулярам вести клад
ку. Ось чому ми завжди праг
немо випереджувати графік. В 
иередтравневому змаганні наша 
бригада завоювала перехідний 
Червоний прапор дільниці. Ми 
закріплюємо досягнуті успіхи, 
боремось за те, щоб спільними 
зусиллями будівельників достро
ково здати в експлуатацію шко
лу в посьолку інженерно-тех
нічних працівників.

профспілкових організацій. їх 
обов'язок полягав у тому, щоб 
мобілізувати колективи на по
долання відставання, ліквіда
цію недоліків в роботі, зміцни
ти виробничу дисципліну, по
кінчити з безгосподарність.

Однак все залишилось по- 
старому. На минулорічні по
милки ніхто не зважив, не 
зробив з них висновків. І зараз 
трест (керуючий т. Ларіонов, 
головний інженер т. Васильєв) 
продовжує працювати незадо
вільно. В першому кварталі 
збитки становлять понад два 
мільйони карбованців. Лише че
рез брак і недоробки додатко
во витрачено матеріалів на. 37 
тисяч карбованців.

В допущенні браку винні не 
тільки будівельники, але й 
замовники. Дирекція (керуючий 
т. Лебеденко), яка покликана 
забезпечувати управління не
обхідною технічною докумен
тацією, не завжди справляєть
ся зі своїми завданнями. Не
рідко в проектах є дефекти, 
неув'язки, що приводить до

Економно витрачати матеріал
В. ГЕТЬМАНЕЦЬ— мозаїчним

Мозаїка—новий вид будівель
них робіт. До останнього часу 
в нашому управлінні користу
вались привозним матеріалом. 
Ми вирішили самі робити дея
кі будівельні деталі. Моя лан
ка з успіхом освоїла процес 
виготовлення мозаїчних сту- 

Успішно виконує взяті зобов'язання Семенівське будівельно- 
монтажне управління.

На знімку: виконроб т. Хайлецький дає завдання бригадиру 
монтажників т. Перекресту.

Фото Г. Ганського.

переробок і великих матері
альних витрат. Якби тут ін
женерно-технічні працівники 
ретельно перевіряли докумен
тацію, своєчасно давали її бу
довам, то на. місцях швидше б 
здійснювали графіки.

В окремих будівельних уп
равліннях не ліквідована анти
державна практика завищення 
обсягу робіт, приписок. В пер
шому кварталі нинішнього ро
ку таких завищень допущено 
на 163,7 тисячі карбованців. ІІа 
шлях окозамплювання став на
чальник Олександрійського бу
дівельно-монтажного управлін
ня т. Попов. .V звіті він по
казав виконання плану, зави
щивши його па суму 81,2 ти
сячі карбованців, хоч роботи 
ще не були завершені.

Подібні факти свідчать про 
те, що працівники Дпмптрів- 
ського тресту і тресту «Укр- 
вуглемонтаж» слабо контролю
ють, не перевіряють правиль
ності звітів, внаслідок чого 
допускають фіктивне актуван
ня виконання робіт, Незаконне 
одержання державних коштів.

штукатур
Я не пам'ятаю такого випад
ку, щоб скликались робітничі 
збори з питань зміцнення ви
робничої дисципліни, боротьби 
за режим економії.

.V нас немає наочної агіта
ції, яка б закликала робітни
ків знижувати собівартість бу
дівництва, показувала б па кон
кретних прикладах, у скільки 
обходиться будові кожний зіп
сований кубометр розчину, 
втрачений кілограм цвяхів, би
та цегла.

Відсутність повсякденної ро
боти з людьми дасться взнаки. 
Управління не справляється з 
планом, завдає державі знач
них збитків. » 

пеньок. Собівартість кожної 
ступеньки обходиться нам на 
11—12 карбованців дешевше.

На укладанні східців нової 
школи ми зекономили понад 
тисячу карбованців. А таких 
східців ми укладаємо протягом 
місяця 2—3.

Керівники будов міста, не 
приділяють уваги питанню 
зміцнення фінансово-розрахун
кової дисципліни. Внаслідок 
вони завантажили свої оборотні 
кошти в понаднормативні і не
потрібні товаро-матеріальні цін
ності. Ось чому Димптрівськпй 
трест має боргу поставщикам 
будівельних матеріалів на кіль
ка мільйонів карбованців. В 
результаті несвоєчасних розра
хунків трест щодня вносить 
пені і проценти за неплатежі 
понад 10 тисяч карбованців. 
Нетерпиме явище!

Аналогічний стан і в тресті 
«У крвугле монтаж».

Паші будівельні управління 
мають все необхідне для рен
табельної роботи. Треба спря
мувати зусилля колективів на 
виконання плану, пустити в хід 
внутрішні резерви, добитись 
зниження собівартості будівниц
тва, рішуче зміцнити фінансово- 
розрахункову дисципліну.

А. Коробченко,

керуючий Олександрійським 
відділенням промбанку.
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Зависокий урожай 1953 року

Взаємоперевірка договорів соціалістичного 
змагання Олександрійського 

і Онуфріївського районів

Повідомлення Міністерства 
Внутрішніх Справ Союзу РСР

Представники районів прове
ли взаємоперевірку договорів 
па соціалістичне змагання. 27 
травня відбулася районна на
рада голів колгоспів і голів 
сільських Рад депутатів тру
дящих, бригадирів тракторних 
бригад і спеціалістів сільсько
го господарства нашого району, 
яка обговорила питання про 
підсумки взаємоперевірки вико
нання соціалістичних зобов'я
зань районами, -що змагаються.

Про результати роботи і не
доліки, виявлені онуфріївцямп 
в колгоспах нашого району, 
доповів Голова комісії — заві
дуючий райсільгоспвідділом 
Онуфріївського району т. Роз
пік.

Він сказав, що з року в рік 
хлібороби Олександрійського 
і Онуфріївського районів в на
полегливій боротьбі за виконан
ня взятих соціалістичних зо
бов'язань добиваються нових 
успіхів в організаційно-госпо
дарському зміцненні колгоспів, 
зростанні врожайності сільсько
господарських культур, розвит
ку громадського тваринництва і 
підвищення його продуктив
ності.

Разом з тим т. Рєзнік роз
повів про недоліки, виявлені в 
районі. Ще незадовільно орга
нізовано догляд за посівами 
просапних і технічних культур 
в частині колгоспів. Зокрема 
це. стосується артілей ім. Хру
щова, ім. Карла Маркса, ім. 
Рози Люксембург, «Заповіт 
Леніна» та ім. Енгельса. В 
цих колгоспах проривка цук
рових буряків виконана всього 
на 9-15 процентів, в той час, 
як в інших колгоспах ця ро

ВПЛИВ РОЗЧИНУ ПИТТЄВОІ соди 
НА РОЗВИТОК ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

Цієї весни з дослідною ме
тою в колгоспі ім. Володимира 
Ульянова посіяно 1,5 гектара 
буряків насінням, замоченим 
однопроцентним розчином пит- 
тєвої соди. Сівба на цій ділян
ці проведена на 5 днів пізні
ше від основного посіву, де 
насіння замочувалось звичай
ною водою.

Сходи буряків на дослідній 
ділянці з'явились майже одно

Останнє розпорядження
В колгоспі імені Молотова (голова т. Мазур, заступ

ник т. Коритько) не створені побутові умови для механі
заторів тракторної бригади № 11 з Користівської МТС. 
Вагончик напівзруйнований, постільних речей немає, хар
чування механізаторів ие налагоджено.

Мазур до Коритька: — Пофарбувати... і в поле.
Рис. БЕ-ША.

бота проведена па 50—65 про
центів. Відстали окремі кол
госпи і з обробітком міжрядь 
соняшника та кукурудзи.

Ряд колгоспів ще й досі не 
організували по-справжньому 
літньо-табірного утримання ху
доби і не ведуть підгодівлі 
тварин зеленого масою.

Крім того, в районі повільно 
будуються силосні башні й 
тваринницькі приміщення, а в 
деяких артілях не налагоджено 
обліку продуктів тваринництва.

Онуфріївні вказали й па те, 
що в нас нерегулярно підво
дяться підсумки виконання со
ціалістичних зобов'язань, взя
тих рільничими і тракторними 
бригадами, не приділяється на
лежної уваги благоустрою сіл, 
культурі утримання контор 
колгоспів та інших громадських 
приміщень.

Онуфріївні закликали хлібо
робів нашого району посилити 
догляд за посівами, прискорити 
підготовку до збирання висо
кого врожаю 1953 року, який 
визріває на полях, і ліквідувати 
всі інші недоліки, що мають 
місце в окремих колгоспах.

Про роботу колгоспів Онуф
ріївського району доповіли на
раді секретар райкому К11У 
т. Божков та головний агроном 
райсільгосивідділу т. Бузаньов.

Хлібороби Олександрійського 
району повинні зважити на 
критичні зауваження представ
ників Онуфріївського району і 
докласти всіх сил, щоб з честю 
виконати взяті соціалістичні 
зобов'язання і вийти перемож
цями в соціалістичному зма
ганні.

часно зі сходами на основному 
масиві. Таким чином, розчин 
соди на 4 дні прискорив поя
ву дружніх сходів.

На одному лінійному метрі 
було від НО до 150 рослин. 
Послідуючі спостереження по
казали, що розвиток буряків 
па дослідній ділянці проходить 
значно краще, ніж на решті 
плантації.

К. Рубан.

В ніч на 26 квітня ц. р. Мі
ністерством Внутрішніх Справ 
СРСР були одержані дані про 
порушення Радянського. кордо
ну і появу па території Укра
їнської РСР іноземного літака 
невідомої приналежності. Було 
встановлено, що з указаного 
літака скинуті парашутисти— 
агенти іноземної розвідки.

В результаті вжитих МВС 
СРСР заходів, 27 квітня були 
розшукані і арештовані два па
рашутисти, які назвалися Ва- 
сильченком Василем Васильо
вичем і Матковським Леонідом 
Миколайовичем.

Спіймані парашутисти приз
налися, що вони є диверсан
тами і закинуті в СРСР з-за 
кордону американською розвід
кою з диверсійними, терори
стичними і шпигунськими зав
даннями. Диверсанти заявили, 
що в ніч на 26 квітня ц. р. 
вони були скинуті на терито
рію Української РСР на пара
шутах з американського чотп- 
рьохмоторного літака без роз
пізнавальних знаків.

У ході допиту диверсанти 
Васильченко і Матковський 
призналися, що воно носять 
вигадані прізвища, присвоєні 
їм американською розвідкою, і 
що насправді вопн є: „Василь- 
ченко“— Лахном 
Васильовичем, 
кличка «Алек», 
кий“ Маковим 
Миколайовичем, 
кличка «Піт .

Олександром 
шпигунська 
„Матковсь- 
Олександром 
шпигунська

Лахно і Маков показали, 
що разом з ними з того ж лі
така були скинуті два інших 
диверсанти—агенти американ
ської розвідки під кличками 
„Джон“ і ,,Дік“.

Вжитими МВС СРСР захода
ми диверсанти ,,Джон“ і „Дік" 
також були виявлені і затри
мані того ж дня. «Джон» вия
вився Горбуновим Сергієм Ізо- 
симовичем, а «Дік»—Ремигою 
Дмитром Миколайовичем.

При затриманні у парашу
тистів були виявлені: вогне
стрільна зброя, отрути (ціані- 
стпй калій), 4 короткохвильо
ві радіостанції американського 
виробництва., радіомаяки для 
наведення літаків на ціль, за
соби тайнопису, пристосування 
для виготовлення фальшивих 
радянських документів, великі 
суми радянської валюти, золоті 
іноземні монети, кліше з тек
стом листівок антпрадянського 
змісту.

У пунктах приземлення ди
версантів були виявлені роз
криті парашути.

Слідством у справі арешто
ваних диверсантів встановлено, 
що ще в роки Великої Вітчиз
няної війни Лахно, Маков і 
Горбунов були активними під
собниками німецько - фашист
ських окупантів, зраджували 
радянських людей, які прово
дили патріотичну роботу проти 
фашистських загарбників, і бра
ли участь в операціях, німець
ких каральних загонів проти 
партизанів. Так, наприклад, 
арештований Лахно зрадив 
п'ять радянських патріотів, які 
були розстріляні гестапівцями; 

диверсант Маков у складі ка
рального батальйону «Чорне 
море,» неодноразово брав участь 
у звірствах і насильствах, які 
чинили німецько - фашистські 
загарбники над радянськими 
патріотами.

Після поразки гітлерівської 
Німеччини Лахно, Маков, Гор
бунов і Ремига втекли в За
хідну Німеччину, де їм легко 
вдалося знайти нових хазяїв і 
покровителів в особі американ
ських розвідувальних органів.

Зрадники Батьківщини Лах
но, Маков, Горбунов і Ремига, 
які вже мали досвід підлої 
зрадницької роботи, були за
раховані на службу американ
ської розвідки і направлені в 
спеціальну шпигунсько-дивер
сійну школу американської роз
відки в містечку Бад Вісзеє, 
поблизу Мюнхена, в Баварії.

Зрадники Лахно, Маков, Гор
бунов і Ремига, під керівницт
вом офіцерів американської роз
відки, які виступали перед ни
ми під кличками «Біля,; Боб», 

Капітан», «Владимир», прой
шли грунтовний курс навчан
ня методів організації і здій
снення на території Радянсько
го Союзу актів терору, дивер
сій і шпигунства, стрільби з 
бойової зброї і підривної спра
ви. їх також вчили працювати 
на американських радіостанціях 
спеціальної конструкції, приз
начених для використання в 
шпигунських цілях.

У ході слідства з'ясувалося, 
зокрема, що одним з «викла
дачів американської диверсій
но-терористичної школи в Бад 
Вісзеє, які навчали методів ди
версії і терору арештованих па
рашутистів, є капітан амери
канської розвідки Голледей.

\ Як показали диверсанти Лах
но, Маков, Горбунов і Реми- 
га, американська шпигунсько- 
диверсійна школа в Бад Вісзеє, 
не є єдиним подібним «учбо
вим закладом» у Західній Ні
меччині. Такого роду «школи» 
існують також в Мюнхені, 
Франкфурті на Майні, Кауфбей- 
рені і Бад Верісгофені. В усіх 
цих «школах» американська роз
відка таємно готує шпигунів, 
диверсантів і вбивць для заси
лання їх в Радянський Союз і 
країни народної демократії.

Як керівник однієї з цих 
«шкіл» у Кауфбейрені (Бава
рія) під псевдонімом «Пеппер 
Джім подвизається американ
ський розвідник майор Боллен- 
бах Рональд Отто, який на 
протязі 1946—1947 рр. був на 
посаді помічника військово-по
вітряного і військово-морського 
аташе СІНА в Москві.

Диверсанти Лахно, Маков, 
Г орбунов і Ремига показали, 
що після закінчення курсу нав
чання в Бад Вісзеє американ
ські розвідники забезпечили їх 

ТВО редактора Т. С. АПОСТОЛ.

Кіровоградський обласний суд розглядатиме справу громадянки 
Чайки Антоніни Степанівни про розторгнення шлюбу, яка проживає 
в місті Олександрії, селище Перемога, з громадянином Чайкою Іваном 
Петровичем, який проживає в Сталінградській області.

фальшивими радянськими пас
портами, підробленими військо
вими квитками, зброєю, отру
тами, радіостанціями, шифрами, 
кодами й іншими предметами 
спорядження і 23 квітня ц. р. 
в супроводі названого вище 
співробітника американської 
розвідки капітана Голледея, 
всі вони на американському 
військовому літаку були достав
лені з Мюнхена в Грецію—на 
Афінський аеродром.

На Азійському аеродромі 
диверсантів зустрічав майор аме
риканської розвідувальної служ
би Фідлер Гарольд Ірвінг, який 
в 1951 році тричі приїжджав 
у Радянський Союз під личи
ною дипломатичного кур'єра 
Держдепартаменту СІГІА.

Увечері 25 квітня диверсан
ти були забезпечені парашута
ми і Фідлером посаджені на 
вказаний вище чотирьохмоґ^- 
ний американський літак без 
розпізнавальних знаків, який і 
доставив їх до місця викиду на 
території Радянського Союзу.

Арештовані диверсанти зіз
налися, що американською роз
відкою їм було наказано 
братися в Київ і Одесу і в пер
шу чергу, всякими засобами, 
аж до вбивства радянських 
людей, здобути справжні радян
ські документи, замінити ними 
сфабриковані для них амери
канською розвідкою фальшивки 
і влаштуватись по них у наз
ваних містах, вступити з допо
могою виданих їм радіостанцій 
в шифрований зв'язок з аме
риканським розвідувальним ра
діоцентром у Західній Німеч 
чині для одержання дальших 
вказівок американської розвід
ки по практичному здійсненню 
актів терору і диверсій на те
риторії Радянського Союзу.

Слідство в справі диверсан
тів Лахиа 0. В., Макова О.М., 
Горбунова С. І. і Ремиги 
Д. М. Міністерством внутріш
ніх справ Союзу РСР закінче
не і справа на вказаних осіб 
передана на розгляд Військо
вої Колегії Верховного Суду 
СРСР.

Військова Колегія Верховно
го Суду СРСР цими днями, роз
глянувши справу Лахна Олек-и 
сапдра Васильовича, Макова 
Олександра Миколайовича, Гор- 
бунова Сергія Ізосимовича і 
Ремиги Дмитра Миколайовича, 
враховуючи тяжкість вчинених 
ними злочинів проти Радян
ської держави, на підставі Ука
зу Президії Верховної Ради 
СРСР від 12 січня 1950 р. «Про 
застосування смертної кари до 
зрадників Батьківщини, шпи
гунів, підривпиків-диверсантів», 
засудила їх до найвищої міри 
покарання—розстрілу.

Вирок виконаний.
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Вести рішучу боротьбу 
з виробничими втратами

По нашій Батьківщині
В директивах XIX з'їзду Ко

муністичної партії по п'ятому 
п'ятирічному плану розвитку 
СРСР на 1951—1955 роки ста
виться завдання: «Неухильно 
провадити па всіх великих і 
малих ділянках господарського 
будівництва режим економії, 
підвищувати рентабельність під
приємств. Господарники повин
ні шукати, знаходити і вико
ристовувати приховані резерви, 
які таяться в надрах виробни
цтва, максимально використо
вувати наявні виробничі по
тужності, систематично поліп
шувати методи виробництва, 
знижувати собівартість вироб
ництва, здійснювати господар
ський розрахунок».

Одним з важливих внутріш
ніх резервів е суворе додержан
ня режиму економії, боротьба 
за бережливість, проти вироб
ничих втрат.

Ряд колективів підприємств 
та будов міста наполегливо бо
рються за економію скрізь і в 
усьому. Так, в будівельному 
управлінні Димитрівського тре
сту (начальник управління тов. 
Беренштам) в результаті кон
тейнеризації перевезень мате
ріалів збережено на кожному 
новозбудованому будинку по 
три тисячі штук цегли.

На будівельних майданчиках 
порядок. Матеріали видаються 
за нарядами. Кожного тижня 
тут підводять підсумки роботи, 
бригадири звітують про кіль
кість витраченого матеріалу. 
Все це сприяє зниженню со
бівартості будівельних робіт.

Зовсім інакше обстоять спра
ви в будівельних управліннях, 
які очолюють тт. Святець і 
Кругліков. Відсутність елемен
тарної культури в роботі, без
господарність призводять до 
зриву встановлених графіків і 
великих збитків.

Робочі місця захламлені, 
скрізь розкидані тисячі штук 
битої цегли, зіпсований пило
матеріал, розчин тощо. В ми
нулому році тільки по управ
лінню, яким керує т. Святець, 
перевитрачено понад норму 
стільки лісу, цементу, шифе
ру, що його б вистачило для 
спорудження чотирьох восьмп- 
квартирних житлових будинків.

Така безгосподарність про
довжується і зараз. Не дивно, 
що в першому кварталі ниніш-

------------------------------------------•

БУДІВНИЦТВО КОМБІНАТУ ПРЕСИ В КИЄВІ
У Києві, на Брест-Литовсь- 

кому шосе, почалося будівниц
тво найбільшого в країні по
ліграфічного комбінату. В ба
гатоповерховому будинку роз
містяться всі редакції респуб
ліканських газет, журналів і 
телеграфного агентства Укра
їни.

Комбінат преси буде осна

нього року Димитрівський трест 
не виконав програми, допустив 
здорожання будівельно-монтаж
них робіт проти плану на 34 
проценти.

Значні втрати допускають па 
рудоремонтному заводі. Зараз 
трудівники підприємства, вико
пують важливе замовлення— 
болти для юрківського відваль
ного агрегату.

Однак через відсутність пот
рібного матеріалу пустили в 
дію вдвічі товщу сталь. В ре
зультаті ковалям доводиться 
витрачати багато часу на про
тягування металу. В процесі 
цієї роботи втрачається до 10 
процентів сталі.

Незабезпеченість механічного 
цеху прокатом шестигранного 
перетину призводить до того, 
що верстатники змушені при 
фрезеруванні знімати товстий 
шар стружок з круглого металу.

Або візьмемо інший приклад. 
Для виготовлення фланців ве
ликого діаметру потрібна листо
ва сталь в 16 міліметрів. Її на 
заводі бракує. Через це у ви
робництво взяли сталь товщи
ною 25 міліметрів. Внаслідок 
втрати металу становлять близь
ко 70 процентів.

Подібні факти безгосподар
ності мають місце і на заводі 
«Червоний ливарник».

Всі вони свідчать про те, що 
керівники цих підприємств тт. 
Гурза. і Меркур'єв примирились 
з марнотратством, не ведуть 
боротьби за режим економії.

Це в однаковій мірі стосується 
і відділів технічного постачан
ня трестів «Укрвуглемонтаж» і 
«Олександріявугілля», очолю
ваних тт. Водяницьким і Строга- 
новим, які виявляють інертність 
і неповороткість в роботі.

Необхідно повести рішучу 
боротьбу з виробничими втра
тами, знижувати собівартість 
продукції за рахунок економно
го витрачання сировини, мате
ріалів, палива, електроенергії.

Партійні, профспілкові орга
нізації зобов'язані конкретно, 
повсякденно керувати соціалі
стичним змаганням за високі 
техніко-економічні показники, 
за бережливість в роботі,

Треба завжди пам'ятати, що 
режим економії-—метод соці
алістичного господарювання.

щений високопродуктивним віт
чизняним поліграфічним ус
таткуванням. Всі процеси ви
робництва—від вивантаження 
паперу з вагонів і до упаков
ки готової продукції—будуть 
механізовані. Потужність ком
бінату—3,5 мільярда газетних 
і журнальних відбитків на рік.

(РАТАУ).

Успішно завершити 
навчальний рік в сітці 

партійної освіти
В сітці партійної освіти Ровен- 

ської області розгорнулась підго
товка до закінчення навчального 
року. Ровенський міськком і рай
коми КП України провели з цьо
го питання наради секретарів пер
винних парторганізацій і семінари 
пропагандистів. Для керівників 
політшкіл і гуртків прочитані ін
структивні лекції. Скрізь складені 
і затверджені графіки підсумкових 
занять і екзаменів.

20 учбових закладів 
районного центра

Почався прийом студентів на 
заочне відділення вчительського 
інституту м. Орнії. Вітебської об
ласті (Білорусія). Цей інститут — 
один з 20 учбових закладів район
ного центра. Тисячі дітей оршан- 
ських верстатобудівників, тек
стильників, залізничників вчаться 
в 14 середніх і семирічних шко
лах. В Орші працюють педагогіч
не училище, залізничний техні
кум, школа паровозних машиніс
тів. школа медсестер. Обдаровані 
діти дістають спеціальну освіту 
в музичній школі. До послуг тих. 
що вчаться, десятки бібліотек, 
книжковий фонд яких досягає 200 
тисяч томів.

До ладу стає потужна 
техніка

22 травня цехй гарячої вулка
нізації Ленінградської взуттєвої 
фабрики „Скороход" випустили 
понад план 1000 пар взуття. Це— 
результат оснащення виробництва 
новою * технікою. В усіх цехах 
фабрики нові машини заміняють
ся найновішими. На дільницях, де 
виготовляється взуття для шко
лярів, стали до ладу десять віт
чизняних пресів-агрегатів. Вони 
дозволяють збільшити випуск ди
тячих черевиків на 100 тисяч пар 
в місяць. В цеху, який випускає 
чоботи, почали працювати трид
цять найновіших пресів-напівавто- 
матів для вулканізації.

(РАТАУ).

Міжнародний день захисту дітей
1 червня—Міжнародний день 

захисту дітей. Щороку все 
прогресивне людство відзначає 
цей день під знаком боротьби 
за мир, проти підготовки і 
розв'язування нової війни, за 
охорону життя і здоров'я дітей.

Запалюючим прикладом для 
всіх простих людей світу в їх 
благородній боротьбі за "забез
печення міцного і тривалого 
миру є успіхи мирного будів
ництва в нашій країні і краї
нах народної демократії, всена
родне піклування про дітей, 
про їх здоров'я і виховання.

У Радянському Союзі діти 
оточені постійною увагою і 
любов'ю. Комуністична партія і 
Радянський уряд безустанно 
піклуються про охорону здо
ров'я дітей, про виховання під
ростаючого покоління в дусі 
комуністичної свідомості, в дусі 
відданості соціалістичній Бать
ківщині.

На Волго-Донському судноплавному каналі імХент 
В. І, Леніна іде друга навігація. В нинішньому році річковії к" 
Волго-Донського пароплавства повинні перевезти вантажів значі 4° 
більше, ніж у минулому році. Ч

На знімку: вантажний теплохід „Художник Серов" прохо
дить через шлюз № 6.

Фото А. Штейнікова. Прескліше ТАРС.

Сьогодні в Голодному степу
Ще недавно від передгір'їв 

Алайського хребта до пустині 
Кзил-Кумів на сотні кілометрів 
простягалась мертва, безводна 
напівпустиня—Голодний степ.

35 років тому, 17 травня 1918 
року, В. І. Ленін підписав декрет 
„Про організацію зрошувальних 
робіт у Туркестані". З того часу 
радянські люди освоїли понад 100 
тисяч гектарів пустині. На необ
роблюваних землях організовано 
80 колгоспів, 6 адміністративних 
районів, сім бавовницьких радгос
пів і 1-і МТС. Колгоспники Узбе
кистану з допомогою держави

Безрозсадний спосіб сівби помідорів
В 11 колгоспах Обоянського 

району (Курська область) на ве
ликих площах насіння помідорів 
висівається прямо в грунт. У Кол
госпі імені Шверника безрозсад
ний спосіб вирощування помідо
рів практикується вже сьомий 
рік. За останні три роки колгосп 
знімає з таких ділянок вдвоє

Діти Радянської країни рос
туть бадьорими, фізично міц
ними. Радянська держава рік 
у рік збільшує асигнування 
на утримання і розширення 
сітки родильних будинків, ди
тячих ясел і садків, на народ
ну освіту, на поліпшення всієї 
системи виховання підростаю
чого покоління.

За прикладом Радянського 
Союзу сприятливі умово для 
фізичного і духовного вихо
вання дітей створюються в на
родному Китаї, в країнах на
родної демократії, уряди яких 
виявляють величезне піклу
вання про охорону життя і 
здоров'я підростаючого поко
ління.

Зовсім інше становище дітей 
у капіталістичних країнах. .V 
погоні за забезпеченням мак
симальних прибутків капіта
лісти прирікають дітей трудя
щих на злидні, страждання, 
хвороби і голодну смерть. 

збудували великі канали, провели 
зрошувальну сітку, проклали воді 
шлях на поля.

В минулому році передові кол
госпи Голодного степу зняли по 
35 центнерів бавовни з гектара.

Високі врожаї приносять башті 
доходи. На місці глинобитних 
кибіток виникли впорядковані 
колгоспні селища. В побут кол
госпників Голодного степу міцно 
ввійшли електрика, радіо, теле
фон. У селищах налічується 80 
середніх і неповних середніх 
шкіл, десятки клубів, бібліотек, 
дитячих ясел. (ТАРС).

більший урожай, ніж з ділянок, 
де помідори висаджуються розса
дою. Вартість помідорів, вироще
них новим способом, в кілька 
раз дешевша, бо відпадає потреба 
спорудження парників, що дорого 
коштують.

(РАТАУ).

Безперервна гонка озброєнь 
важким тягарем лягає на пле
чі трудящих і ще більше по
гіршує становище дітей в ка
піталістичних державах; особли
во тяжко живеться дітям в 
колоніальних і залежних кра
їнах.

її охороні життя і здоров'я 
дітей, у правильному їх вихо
ванні заінтересовані трудящі 
всього світу. Вони знають, що 
цього можна добитись тільки 
шляхом корінної зміни соці
альних умов життя, шляхом 
збереження і зміцнення миру в 
усьому світі.

У Міжнародний день захисту 
дітей люди доброї волі всіх 
країн піднесуть сві(і голос за 
мир, проти війни, за, дальше 
згуртування могутнього табору 
прихильників миру, очолюва
ного Радянським Союзом — 
оплотом миру і прогресу.
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Партійне життя
УСПІШНО СКЛАСТИ ЕКЗАМЕНИ У ВЕЧІРНЬОМУ 

УНІВЕРСИТЕТІ МАРКСИЗМУ-ЛЕНІНІЗМУ

У Раді Міністрів СРСР

Комуністична партія повсяк
денно піклується про ідейне 
загартування кадрів.

Комуністи і безпартійний 
актпв в системі партійної ос
віти вивчають революційну тео
рію—геніальні твори Маркса, 
Енгельса, Леніна, Сталіна, рі
шення XIX з'їзду Комуністич
ної партії, підвищують свою 
політичну та трудову актив
ність в комуністичному будів
ництві.

Зараз в роботі всіх ланок 
партійної освіти настав відпо
відальний період: почалася під
готовка до закінчення навчаль
ного року.

За рішенням бюро міськкому 
партії 9 червня почнуться ек

замени у вечірньому універси- 
’еті марксизму-ленінізму.

Слухачі університету наполег- 
-'іво готуються до цього за
вершального етапу в їх нав- 
’алуі.

бЖільшість слухачів універ- 
с1'Шету протягом навчального 

систематично відвідували 
.лекції та семінарські заняття, 
грунтовно вивчали твори кла
сиків марксизму і набули гли
бокі знання з програмового ма
теріалу. Готуючись система
тично до занять, слухачі тт. 
Амур, Лосіна, Равве, Сисосв, 
1'ермап, Корнєєва, Рейка та 
інші завжди- брали активну 
участь в теоретичних співбе
сідах на семінарах. Старанно 
готуються вони і до підсум
кових наступних занять.

Але є ще серед слухачів 
університету і такі, які не зро
били для себе висновків з рі
шень XIX з'їзду партії, недо
статньо працюють над підвищен
ням свого ідейно-теоретичного 
рівня. Тт. Стеїпова, Немолот,

Днями відбувся пленум рай
кому Комуністичної партії Ук
раїни. З доповіддю про роботу 
районного відділу сільського 
господарства виступив на пле
нумі завідуючий відділом тов. 
Бондаренко.

В своїх виступах учасники 
пленуму різко критикували ро
боту працівників відділу за те, 
що вони ще недостатньо здійс
нюють керівництво колгоспами, 
не ведуть наполегливої бороть
би за організаційне зміцнення 
їх, за впровадження високої 
культури землеробства.

—Райсільгоспвідділ, — гово
рив у своєму виступі зав. еіль- 
госпвідділом райкому партії 
т. Лисогорський,—керує кол
госпами взагалі. Працівники 
відділу не вивчають стану зо
крема в кожній артілі, тому 
вони і не знають, яку кон
кретну допомогу необхідно по
дати тому чи іншому колгос
пові. Як приклад, наведу два 
сусідні колгоспи ім. 18 з'їзду 
ВКП (б) і вротопопівський— 
ім. Леніна,- які мають однако
ві умови, проте наслідки госпо
дарювання тут різні. Але рай
сільгоспвідділ і до цього часу 
не виявив причин і не допоміг 
артілі ім. Леніна подолати від

І’ришок, Логвин, Булгаков та 
інші часто не відвідували за
нять в університеті, не здали 
більше як по п'ять заліків, 
чим поставплп себе в тяжке 
становище під час підготовки 
до екзаменів. Слід відзначити, 
що і партійні організації, на 
обліку в яких перебувають ці 
товариші, займають позицію 
стороннього спостерігача і не 
вимагають від них безумовно
го виконання Статуту партії.

Зовсім незрозумілою є пове
дінка слухачів університету 
тт. Малика, Савченка, Логви- 
на. Ці товариші припинили за
няття в університеті і вва
жають, що здавати екзамени 
для їх необов'язково.

До початку екзаменів зали
шилось небагато часу. Ці дні 
треба використати всіма слу
хачами університету для ус
пішної підготовки до завер
шення навчального року.

Щоб допомогти слухачам уні
верситету добре підготуватись 
до екзаменів, бюро міськкому 
партії затвердило графік до
даткових консультацій, які 
проводяться при партійній біб
ліотеці міськкому партії. Тут є 
необхідна література і посіб
ники для підготовки до екза
менів.

Керівники семінарських за
нять тт. Бейзер, Єрьомін, Ага- 
лакова, Глазмап щоденно про
водять індивідуальні консуль
тації з слухачами своїх груп. 
Оглядову лекцію прочитає лек
тор т. Оленюк 0. II. і дасть 
декілька консультацій для слу
хачів.

Однак створені можливості 
окремими слухачами не вико
ристовуються як слід. Так, на 
консультацію, яка відбулася 
27 травня, не з'явились слу

Пленум райкому КП України
ставання. Мало приділяють 
уваги працівники відділу і роз
повсюдженню методів високо
продуктивної праці передови
ків наших колгоспів серед ін
ших хліборобів.

—Недоліком в роботі відділу, 
— говорив у своєму виступі 
уповноважений по заготівлях 
т. Кондратенко, — є те, що 
тут недооцінюється роль спе
ціалістів. Бувають випадки, 
коли для вирішення тих чи 
інших завдань в колгоспи над
силаються люди, які недостат
ньо обізнані з сільським госпо
дарством, а спеціалісти в цей 
час лишаються в стороні. Тре
ба більше залучати їх в наше 
громадське життя, повсякденно 
працювати зі спеціалістами, 
контролювати і допомагати їм 
в роботі.

Головний зоотехнік райсіль- 
госпвідділу т. Тітенський гово
рив про однббокість в роботі 
відділу. Вся увага, — сказав 
т. Тітенський, — зосереджена 
на рільництві, а громадське 
тваринництво вважається друго
рядною справою. Правда, вина 
в цьому і райкому партії та 
райвиконкому, бо коли в кол
госпі порушують агротехніку, 

хачі тт. Клеонський, Гринюк, 
Зайдель, Краснов, Осмолов- 
ськпй, Шкотов, Хацкелевич.

Успішно здати екзамени— 
таке бажання кожного слуха
ча. Але успіх забезпечується 
не лише бажанням, а й умін
ням правильно організувати 
повторення пройденого матеріа
лу. В першу чергу необхідно 
самостійно вивчити твори кла
сиків марксизму-ленінізму з 
тих розділів програми, які були 
слабо опрацьовані протягом на
вчального року, а потім поча
ти повторення всього матеріа
лу за програмою.

Повторення матеріалу за про
грамою краще проводити не ін
дивідуально, а групами по 3-4 
чоловіка. Це дасть можливість 
обмінюватись думками з това
ришами по тому чи іншому пи
танню і прийти в процесі бесі
ди до правильного висновку.

Не слід проводити повторен
ня протягом одного-двох днів. 
Краще розпланувати матеріал 
на 4-6 днів, проводити співбе
сіди з товаришами по 2-3 го
дини з обов'язковими перерва
ми для відпочинку.

Слухачам вечірнього універ
ситету на період підготовки і 
здачі екзаменів треба створити 
всі умови для плодотворної ро
боти. Тому бюро міськкому 
партії зобов'язало всіх керів
ників партійних, радянських і 
господарських організацій в ці 
дні спланувати роботу так, щоб 
створити всі умови слухачам 
університету для успішної зда
чі екзаменів.

Немає сумніву, що з допо
могою секретарів первинних пар
тійних організацій, при напо
легливості слухачів екзамени у 
вечірньому університеті* прой
дуть на високому ідейно-теоре
тичному рівні.

то це привертає увагу керівни
ків районних організацій, а 
порушення зооветміпімуму в 
колгоспах часто залишається 
непоміченим. Далі т. Тітен
ський говорить, що на місцях 
несерйозно ставляться до під
бору кадрів для тваринницьких 
ферм і тому невипадково се
ред тваринників можна зустрі
ти несумлінних людей.

На недостатнє керівництво 
розвитком садівництва, бджіль
ництва, рибальства та інших 
допоміжних галузей в колгос
пах вказав у виступі секретар 
райкому партії т. бмеліп.

Учасники пленуму тт. ІПо- 
рін, Смагоржевський, Хоцький, 
Божков та інші критикували 
працівників райсільгоспвідділу 
за те, що вони працюють не в 
контакті з МТС, не знають ме
ханізаторських кадрів.

На пленумі вказувалось і на 
те, що відділ пропаганди і агі
тації РК КІІУ слабо проводить 
політико-виховну роботу серед 
спеціалістів сільського госпо
дарства.

Пленум прийняв рішення, 
спрямоване на покращення ро
боти районного відділу сільсь
кого господарства.

Рада Міністрів СРСР поста
новила ліквідувати Радянську 
Контрольну Комісію в Німеч
чині і увільнити Головно
командуючого Радянськими Вій
ськами від виконання ним 
контрольних функцій у Німець
кій Демократичній Республіці, 
обмеживши його діяльність 
командуванням Радянськими 
Військами в Німеччині.

Рада Міністрів постановила 
встановити посаду Верховного 
Комісара СРСР у Німеччині з 
місцем перебування у Берліні, 
доручивши йому представляти 
інтереси Радянського Союзу в 
Німеччині і наглядали за діяль

Сесія міської Ради
26 травня відбулася чергова 

сесія міської Ради депутатів тру
дящих, яка заслухала доповідь 
виконуючого обов'язки завіду
ючого міським відділом охоро
ни здоров’я т. Діка «Простая 
і заходи поліпшення медично
го обслужування населення 
міста і робітничих селищ».

Доповідач, а також депутати, 
які виступили в обговоренні 
доповіді, відзначили, що за ос
танній час медичне обслужу
вання трудящих міста і робіт
ничих селищ поліпшилось. 
Розширилась сітка, медичних 
установ, набагато збільшилась 
кількість ліжок в лікарнях. 
Одержано нові медичні прила
ди та інструменти, що дає змо
гу краще обслужити хворих.

Зросла, також кількість ліка
рів та інших медичних пра
цівників. Більшість з них 
серйозно працюють над підви
щенням своїх політичних знань 
і ділової кваліфікації, сумлін
но виконують свої почесні обо
в'язки.

Дбайливо, любовно обслужу
ють породіль медпрацівники 
міської лікарні №3>. Заслуже
ною повагою користується мед
сестра. Людмила Томило. Про 
неї з вдячністю говорять ма
тері.

За останній час краще ве
деться профілактична робота, 
ширше застосовується вчення 
академіка Павлова,

Але поряд з цим в роботі 
медичних установ є серйозні 
недоліки, на. які справедливо 
вказували депутати керівникам

За краще обслужування трудящих
У передпіравиевому соціаліс

тичному змаганні з честю дотри
мав свого слова колектив пра
цівників відділу робітничого по
стачання Димитрівського тресту. 
Квітневий план товарообороту був 

Ставропольський край. Потужні залізобетонні обладнання 
головного шлюзу Кубань Єгорликської зрошувальної системи 
направляють кубанську воду по 54—кілометровому каналу в посуш
ливі райони краю.

На знімку: біля головного шлюзу Кубань—Єгорликської 
зрошувальної системи. Прескліше РАТАУ.

ністю органів влади Німець
кої Демократичної Республіки 
під кутом зору виконання ни
ми зобов'язань, що випливають 
з Потсдамських рішень союз
них держав про Німеччину, а 
також підтримувати відповідні 
зв'язки з представниками оку
паційних властей СІНА, Англії 
і Франції в питаннях загаль- 
нонімецького характеру, що 
випливають з погоджених рі
шень чотирьох держав про Ні
меччину.

Верховним Комісаром СРСР 
у Німеччині призначений по
сол Семепов В. С.

відділу охорони здоров'я, го
ловним лікарям та іншим ме
дичним працівникам.

У деяких медичних устано
вах неуважно, бездушно став
ляться до хворих. Це, зокрема., 
стосується поліклініки селища 
Октябрського. Тут навіть го
лок, потрібних для уколів, не
має.

Про нечуйне ставлення до 
хворих медпрацівників селища 
Димитрове говорив у своєму 
виступі т. ПІостенко. Він від
значив також, що вони мало 
виступають перед населенням 
з лекціями і доповідями на 
медичні теми.

Депутат т. Бадюк розповіла 
про те, що міська аптека, ще 
не задовольняє вимог трудя
щих, дуже часто ліки тут ви
готовляються з запізненням. 
Вказала т. Бадюк і на те, що 
міська санінспекція мало дбає 
про санітарний стан міста, йо
го установ, підприємств і уч
бових закладів.

Депутат т. Луценко звернув 
увагу керівників відділу охо
рони здоров'я на необхідність 
перебудови роботи медичних 
закладів і всіх медпрацівни
ків, як цього вимагають рі
шення XIX з'їзду Комуністич
ної партії Радянського Союзу.

Всього в обговоренні допо
віді взяло участь 14 чоловік.

Сесія накреслила ряд захо
дів, спрямованих на усунення 
виявлених недоліків і поліп
шення медичного обслужуван- 

| ия трудящих міста і робітни- 
1 чих селищ.

виконаний на 105 процентів.
Зараз колектив відділу докла

дає всі вусилля, щоб закріпити 
досягнуті успіхи, краще обслу
жувати трудящих.

Б. Олександров.



Неділя, 31 травня 1953 р. СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР З

В грузинському місті ЗйкіЗулі
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Готуймось до комплексної механізації 
збиральних робіт

Вміщені нижче інформації розповідають про життя, побут і зростання культури 
шахтарів грузинського міста Ткібулі, які змагаються з гірниками Олександрії.

• Нові житлові будинки
Багато шахтарів Ткібулі спра

вили новосілля напередодні 
міжнародного свята трудящих 
Першого травня. В робітничо
му селищі шахти імені Леніна 
здано в експлуатацію два жит- 

.. лових будинки. В кожній квар
тирі парове опалення, ванна, 
кухня та інші комунальні зруч
ності.

Новосілля справили передові 
вибійники А, Чанкветадзе, 3. Ме- 
лашвілі, Д. Немсадзе, Г. Гог- 
нашвілі.

За останні два місяці ткі- 
бульські шахтарі одержали ііо- 
над дві тисячі квадратних мет
рів житлової площі.

На кращих курортах 
країни

В ццВу році 5(10 шахтарів 
грузинського міста Ткібулі 
проведуть свою відпустку на 
кращих курортах нашої країни. 
Більш як 100 гірників відпо- 
чнваліив санаторіях Кавказу, 
Крпм'жЧорноморського узбе- 
режжяТВибійник 111. Пурцхва- 
нідзе був у Цхалтубо, кріпиль
ник Гоголашвілі — в Кисловод
ську.

На інших курортах побували 
шахтарі С. Ланчава, К. Робач- 
ков, 111. Джанелідзе.\ ______

г Активні читачі 
бібліотеки

г- Бібліотека шахти імені 
і Сталіна налічує, понад 4.000 

томів. Її відвідує більше 500 
гірників.

Шахтарі виявляють великий 
інтерес до художньої літерату
ри. За останній час вугільник 
Г. Намгаладзе прочитав роман 
Вапди Василевської «Райдуга», 

- Льва Толстого — «Воскресенье» 
і багато інших творів.

Активними читачами своєї 
бібліотеки з'являються також 
робітники 1. Орджонікідзе, Е. 
Криштал і інші.

24 травня в газеті „Сталінський 
прапор" була передрукована з 
„Литературной газети" за 12 
травня кореспонденція „Хороші 
люди*. В ній розповідалось про 
те, як дівчині Валі Суворовій 
радянські люди і зокрема підпол
ковник А. Калиниченко, допомог
ли знайти її матір, яку вона загу
била в 1941 році, в перші дні 
війни. Напротязі цих років Валю 
виховувала українська селянка 
Марія ГІадус.

* * *
...Мабуть, ніколи за всю історію 

існування станції Красне, що па 
Львівщині, не було такого скуп
чення людей, як 10 травня, коли 
Софія Суворова разом зі своєю 
відшуканою дочкою від’їжджали 
до Москви.

Задовго до приходу поїзда не 
лише перон, але і всі прилеглі 
до станції залізничні колії запов
нили колгоспники навколишніх 
сіл, мешканці районного центру 
Красне, педагоги і подруги Валі 
Суворової із Скварявської серед
ньої школи. Майже у всіх в ру
ках були квіти: бузок, ландиші, 
тюльпани, черемуха.

Для того, щоб ті, що зібралися, 
могли побачити щасливу матір з 
дочкою і колгоспницю Марію

Зростає і впорядковується місто шахтарів Ткібулі. 
На знімку: нова вулиця.

Фото Д. Сабелашвильського.

Без відриву ві
Ткібульські шахтарі без від

риву від виробництва одержу
ють середню освіту. Стахано- 
вець шахти імені Сталіна 1. 
Гецадзе виконує норму на 150- 
160 процентів. В першому 
кварталі він виконав п'ятимі
сячне завдання. Вибійник 
т. Гецадзе відвідує Ткібульську 
середню школу робітничої мо
лоді. Тут же вчаться шахтарі 
1. Бабухадня, Б. Цирикідзе і 
інші.

Сорок рок
Сорок років працює на шах

тах Грузії Сільвестр Гвенетад- 
зе. Майстер гірнпчої справи, 
він досконало оволодів кілько
ма професіями. Це дає йому 
змогу максимально ущільнюва
ти робочий день, давати по дві 
норми.

Сільвестр Гвенетадзе—кра
щий наваловідбійник шахти 
імені Молотова. За два роки і 
чотири місяці він викопав зав
дання, яке розраховане на. чо
тири роки і три місяці. Ного 
щомісячний середній заробіток

„ХОРОШІ ЛЮДИ"
Падус, яка з перших тижнів Ве
ликої Вітчизняної війни і до ос
таннього часу виховувала Валю, 
довелось підігнати до перону ви
падкову автомашину. З цієї ім
провізованої трибуни і відкрився 
мітинг...

Коли через дві доби поїзд при
був до Москви, на Київському 
вокзалі матір і дрчку зустрічали 
рідні, знайомі і незнайомі люди. 
В числі зустрічаючих був і під- 
полковник-нрикордонник А. Кали
ниченко.

Першою з вагона вискочила 
Валя Суворова. Вона простягла 
підполковнику великий букет 
бузку і заплакала.

—Дякую за те, що ви знайшли 
мене і повернули до рідної мами! 
- сказала Валя.

Підполковник обняв дівчинку.
Біля будинку № 14 по Митній 

вулиці, де живе бабуся Валі Єв
генія Михайлівна Сенкевич. до 
моменту приїзду Суворових зіб
ралось багато людей. Не лише 
сусіди, але й зовсім незнайомі 
люди заходили в кімнатку бабусі, 
де тимчасово зупинилась Валя, 
поздоровляли.

Тривало це до пізньої ночі. В 
кімнаті зберігаються найрізнома
нітніші подарунки, які одержала

і виробництва
Багато з тих, які закінчили 

курс середньої школи, продов
жують навчання. Колишній 
вибійник шахти імені Леніна 
А. Цирикідзе закінчив грузин
ський політехнічний інститут 
імені Кірова. На шахту він 
повернувся гірничим інжене
ром. Нині працює заступником 
начальника передової дільниці.

Більше 50 ткібульських 
шахтарів зараз вчаться на. 
заочних відділеннях вищих уч
бових закладів.

з на шахті
перевищує п'ять-шість тисяч 
карбованців.

Знатний стахановець виховав 
цілу плеяду молодих гірників. 
В їх числі Антон Вардосанідзе, 
який з початку п'ятої п'яти
річки виробив уже чотири річ
них норми.

Таких же успіхів досяглп 
вибійники Акакій Гиоргадзе, 
Акакій Хархомелідзе і інші. 
Вдвічі перевищує денні завдан
ня вибійник Рубен Мушкудіа- 
ні.

Валя в день свого приїзду в 
столицю: бібліотечка від прикор
донників, відріз на плаття від 
співробітників заводу, алцбом від 
школярів, одеколон, шкарпетки, 
панчохи, фрукти, канфети.

Учениця Люда Калиниченко 
запросила Валю Суворову від 
імені своїх подруг покататися на 
пароплаві по Москві-річці. Матро
си і весь екіпаж пароплава № 26, 
довідавшись про те, хто така їх
ня юна пасажирка, умовили і 
підполковника Калиниченка прої- 
хатися з ними до Серебряного 
лісу.

... Зараз, коли пишуться ці ряд
ки, все частіше і частіше загля
дають поштарі па квартиру по 
Митній вулиці, де зупинилась 
Валя Суворова. Її історія, яку 
розповіли в газеті, зачепила сер
ця радянських людей, що живуть 
в різних місцях нашої країни.

В кожному рядку багатьох 
листів, адресованих Валі і Софії 
Михайлівні Суворовим, ми знову 
впізнаємо широку, благородну, 
чутливу душу радянських людей, 
для яких щастя однієї людини 
завжди є великим всенародним 
щастям.

Володимир БЄЛЯЄВ.
Львів-Москва.

Зволікають підготовку до жнив
Повільними темпами прохо

дить підготовка до збирання 
врожаю в колгоспі імені Воло
димира Ульянова (голова тов. 
Рябошапка). Тут до цього ча
су по-справжньому не присту
пили до ремонту сільськогос
подарського інвентаря. Само
скидка та кілька лобогрійок 
стоять невідремонтовані.

Для обслужування комбай
нових агрегатів потрібно шість- 
вісім кінних волокуш, але від
ремонтовано лише три. Досі 
також не приступали до ре
монту та виготовлення безта- 
рок, гарб, гребок тощо.

Нічого не зроблено й для 
впорядкування бригадних токів. 
Критий тік першої рільничої 
бригади завалений купами 
гною. Про наведення порядку 
па току ніхто не дбає.

Правління артілі навіть не 
обговорювало питання про під
готовку до жнив, не складено 
іі виробничого плану підготов
ки та проведення збирання 
врожаю.

До жнив ще далеко... 
Встигнемо, твердить голова 
правління т. Рябошапка.—Лю

Зерноочисно-навантажувальний
агрегат колгоспника

Г. А. Бон
Колгоспник сільськогосподар

ської артілі ім. Дзержинсько- 
го, Перещенинського району, 
Дніпропетровської області, тов. 
Г. А. Бондаренко сконструював 
високопродуктивний зерноочис
ний агрегат. Він являє собою 
дві розташовані одна на одній 
на загальній рамі віялки з 
навантажувальним пристроєм. 
Кожна віялка складається з 
вентилятора і кількох решіт. 
Подача зерна на очистку здій
снюється ковшовим елеватором, 
приладнаним до агрегату, який 
рухається з допомогою меха
нічного кінного приводу.

Агрегат тов. Бондаренка ме
ханізує не тільки очистку, зва
жування, але й вантаження 
очищеного зерна в автомаши
ну. Продуктивність віялок ста
новить 10 тонн зерна па годи
ну. Використання зерноочисно- 

■ЗО Оо

Чернігівська область. На 3-му курсі Ніжинського техніку
му механізації сільського господарства вчиться машиніст молотар
ки. депутат Верховної Ради СРСР, лауреат Сталінської премії 
Микола Никандрович Бредюк. Тов. Бредюк відмінник навчання.

На знімку: М. Н. Бредюк (другий зліва) в класі механізації. 
Фото В. Соловйова. Прескліше РАТАУ.

дей невпстачає, щоб зараз ре
монтувати інвентар.

У колгоспних майстернях в 
ці гарячі дні працюють один 
коваль та два теслярі. їм, зви
чайно, не під силу забезпечити 
ремонт та виготовлення потріб
ного інвентаря. В той же час тут 
кілька інших майстрів вико
ристовуються нал різних робо
тах.

Торік в колгоспі затяглгі 
збирання врожаю. Але прав
ління артілі ніяких висновків 
з нього не робить.

Відомо, що механізація тру
домістких робіт на току знач
но полегшує працю колгоспни
ків, в кілька разів збільшує 
продуктивність праці, значно 
прискорює хід жнив. Але тут 
навіть не думають про ство
рення механізованих токів в 
рільничих бригадах.

Правління артілі і партійна 
організація (секретар т. Ва- 
сильчепко) повинні серйозно 
взятись за підготовку до зби
рання врожаю, ліквідувати всі 
недоробленості і подбати про 
всемірну механізацію трудо
містких робіт.

0. Буаинник.

даренка
навантажувального агрегату в 
колгоспі ім. Дзержи ніякого то
рік щодня звільняло для ін
ших робіт близько 45 колгосп
ників.

Комплексний зерноочисний 
агрегат такої простої конструк
ції може бути виготовлений в 
кожному колгоспі.

Міністерство сільського гос
подарства і заготівель УРСР 
схвалило конструкцію цього 
агрегату, оголосило подяку тов. 
Бондаренку за проявлену іні
ціативу і виділило йому гро
шову премію.

Колгоспам республіки реко
мендовано широко застосувати 
зерноо чисно -навантажувальн ий 
агрегат конструкції тов. Бон
даренка. На допомогу колгос
пам виданий 20-тисячним тира
жем плакат, в якому подаєть
ся докладний опис цього ви
соко проду ктивного агрегату.
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Куточок гумору В країнах народної демократії
В магазині відділу робітничого постачання на 

Олександрійській електростанції продавцем працює 
Гармаш Євдокія. Вона брутально поводиться з покуп
цями, ображає їх.

Покупці обурені поведінкою такого продавця, 
а в відділі задоволені нею.

(З листа Г. Таранця).

В цьому магазині все є, нема тільки ввічливих 
продавців.

Реклама, а не факт
Часто в рекламах широко 

оповіщається, що в кінотеатр 
ім. 1 травня на деякі кінофіль
ми діти до 16 років не допус
каються. Кажуть, реклама — 
ще не факт. Її розуміють пра
цівники кінотеатру навпаки, а 
діти теж.

Ф. Таболов.

Діяльність румунського товариства 
по зміцненню зв'язків з СРСР

Колонки без води
Навколо Площі Революції 

розташовані колонки водопро
воду. Раніше хоч з перебоями 
надходила по них вода, а 
зараз і не капає.

(З листа громадянина 
П. Клименка).

З комунгоспу зав. прийшов 
З відром по водицю. 
Від колонки повернув 
Шукати криницю.

Ну іі примхлива та вода 
Порядку не знає,
Навіть капнуть їй шкода 
У відерце зава.

Віршований текст 
Тараса Шипшини.

Румунське товариство по 
зміцненню зв'язків з Радянсь
ким Союзом (АРЛЮС) прово
дить велику роботу по озна
йомленню трудящих Румунії з 
досягненнями Радянського Сою
зу в побудові комунізму, з йо
го боротьбою на захист миру, 
з успіхами радянських людей 
в галузі науки, мистецтва, лі
тератури. АРЛЮС налічує в і 
своїх рядах близько (і мільйо- І 
нів чоловік. У 1952 році орга
нізаціями товариства було про- ;

ведено понад 254 тисячі лек
цій. доповідей, бесід і т. д., в 
яких взяло участь більше і 
21,5 мли. чоловік.

Велику увагу організації 
АРЛЮС приділяють популяри
зації методів роботи радянсь
ких стахаповців. При підтрим
ці масових організацій това
риством АРЛЮС створено 10 
тисяч курсів по вивченню ро
сійської мови, на яких навчає
ться 170.000 чоловік.

Зйомки в Болгарії кійофільму „Герої шипки“
У Болгарії почалася зйомка 

нового кольорового художньо
го фільму «Герої шинки» за 
сценарієм радянського пись
менника Аркадія Первенцева. 
Фільм присвячений історичним 
подіям російсько-турецької вій
ни 1877—78 років, в резуль-

таті якої болгарський народ 
дістав національну незалеж
ність, визволившись від 500- 
річного турецького рабства.

Фільм «Герої шинки» знімає 
кіностудія «Ленфільм» у спів
дружності з болгарською кіно
студією художніх фільмів.

Байда байдикує
У дяка Гаврила з кінофільму 

«Богдан Хмельницький» спи
тали якось, чи буває він коли 
тверезий?

Дяк відповів:
—П'яним ніколи не був і 

тверезим себе не пам'ятаю.
Ясиноватськпй Байда Марко 

Гнатович переплюнув дяка 
він тверезим себе не пам'ятає, 
бо п'яним завжди буває.

Стоять діти і літні колгосп
ники біля пункту «Заготсиро- 
винп» і обмінного пункту со
няшникового насіння наолію, 
що ними відати доручили Байді, 
стоять і довго, довго ждуть, 
коли вже зволпть отой Байда 
па роботу з'явитись.

А в цей час десь з околиці 
села чути густий бас п'яного 
Марка:

В ім’я
1 червня—Міжнародний день 

захисту дітей. В усіх країнах 
люди доброї волі відзначають 
цей день під знаком боротьби 
за добробут і щастя підроста
ючого покоління. Діти—май
бутнє кожного народу. Щоб 
зберегти їм життя і забезпечи
ти їх щасливе дитинство, пот
рібний мир. Тому кожна мати, 
кожний батько, сотні мільйо
нів людей в усіх частинах сві
ту в цей день з новою сплою 
проголошують: «Захистимо мир 
в ім'я життя і щастя дітей!»

Тяжка доля молодого поко
ління, безрадісне дитинство в 
країнах капіталу. Понад 80 
мільйонів дітей у капіталістич
ному світі, відзначається в допо
віді Організації Об'єднаних На
цій, живуть у злиднях, страж
дають від голоду і хвороб. У 
Сполучених Штатах—цій го
ловній капіталістичній країні 
м’ясо і молоко, як писала га
зета «Дейлі уоркер», є «роз
кішшю для більшості дітей 
трудящих».

Ведучи шаленпу гонку оз
броєнь, правлячі кола капіта
лістичних держав викачують 

Ой, ти Марку, Марку. 
Почав гулять з ранку, 
Із ранку до ранку 
Гуляй п'яний Марку.

Бачите яку пісню про себе 
Байда з п'яного розуму склав. 
Виходить, як у того кума Че
ревика з «Сорочинського яр
марку»: «Сам п’ю, сам гуляю»...

А люди ждуть біля пунктів 
і питають:

Чи знає про таку «діяль
ність» Байди Марка'1 голова 
Бапдурівського споживчого то
вариства Дудник Іван, і коли 
знає, то чого він мириться з 
цим?

Хтось з гурту впевнено від
повів:

—Знає Дудник, добре знає, 
як Марко байдикує, але жаль 
співбутпльппка побідити.

Е. Сусляк.

— ---------- Г

життя і щастя дітей
для цього з населення міль
ярдні кошти у вигляді подат
ків, шляхом безперервного зро
стання цін і зниження заро
бітної плати. Більше за всіх 
від цього терплять діти. Через 
недоїдання і жахливі житлові 
умови понад три чверті дітей у 
франкістській Іспанії хворі на 
туберкульоз/ В Японії, окупо
ваній СІНА, доведені до відчаю 
голодом і злиднями селяни, 
змушені продавати своїх Дітей 
в рабство.

Проводячи гонку озброєнь, ка
піталісти віднімають у дітей 
не тільки хліб і здоров'я, але 
також право на. освіту. У Спо
лучених Штатах, де на воєнні 
цілі іде понад 75 процентів 
державного бюджету, на освіту 
асигнується лише один про
цент. Не дивно, що близько 4 
мільйонів юних американців 
позбавлені можливості відвіду
вати школу. В Туреччині по
над три чверті сіл взагалі не 
мають шкіл. В Італії навчан
ням не охоплено майже два 
мільйони дітей. ІЦе гірше ста
новище дітей у колоніальних і 
залежних країнах. У Фран

Не на своєму місці

1. Пальто на вішальці.
2. ... а шляпа в кабінеті.
Рис. Ю. Узбякова.

Прескліше ТАРС.

цузькому Марокко, наприклад, 
вчиться лише 7 процентів ді
тей шкільного віку. В Ірані 
відвідує школу один з кожних 

■20 дітей.
Зовсім інакше живуть діти 

в країнах табору миру і соціа
лізму. Тут діти -найцінніший 
капітал. Вони оточені загаль
ною любов'ю і увагою. Разом 
з батьками піклується про ви
ховання дитини і держава, яка 
виділяє на це величезні кошти. 
В Радянському Союзі, Китай
ській Народній Республіці, в 
країнах народної демократії 
росте здорове, сильне духом, 
зігріте всенародною ласкою, 
молоде покоління, якому від
криті всі шляхи до щасливого, 
творчого життя.

Сонцесяйне дитинство в 
країнах табору миру і соціа
лізму є наочним прикладом 
того, що можна зробити для 
молодого покоління там, де при 
владі стоїть сам народ, де всі 
свої думки і діла люди спря
мовують на мирне будівництво. 
Мир і щастя дітей -невіддільні. 
Це усвідомлюють всі люди доб
рої волі. В. Харьков.

Радянські підручники в
Міністерство вищої освіти Ки

тайської Народної Республіки 
приступає з нинішнього року 
до масового планового пере

Піклування про трудове селянство В'єтнаму
Всі газети Демократичної 

Республіки В'єтнам опубліку
вали указ президента про за
ходи, спрямовані на зміцнення 
народно-демократи чного ладу 
па селі, збільшення випуску 
с і л ьеь когос п одаре ь кої продук- 
ції і поліпшення матеріально
го становища селян.

За цим указом всі землі, ху
доба і майно французьких ко
лонізаторів, зрадників в’єтнам
ського народу конфіскуються і

-------------- --------------------- -ф.------------------------------------

Заява генерального секретаря англійської 
кооперативної партії

Генеральний секретар коопера
тивної партії Джек Бейлі, тор
каючись сучасного міжнародного 
становища, заявив:

„Ми не можемо допустити, щоб 
серйозні ідеологічні відмінності 
між комуністичними і некомуніс- 
тичними країнами перешкодили 
нам співіснувати бік у бік".

ПОВІДОМЛЕННЯ
В понеділок, 1 червня ц. р„ о 8 

годині вечора на літній кіно- 
плоіцадці буде прочитана лекція 
про міжнародний стан.

Лекцію читає дійсний член то
вариства для поширення політич
них і наукових знань т. Єрьомин.

* * *
В понеділок, І червня ц. р„ 

ТВО редактора Т. С. АПОСТОЛ.

Відкрито передплату 
на всі газети і журнали на друге півріччя.
Всім передплатникам необхідно продовжити 

свою передплату на центральні газети до 10 червня 
і на центральні журнали до 15 червня, на республі
канські газети І журнали до 20 червня, на обласну 
та міську 1 районну газети до 25 червня 1953 року.

Передплату приймають Олександрійський відділ 
„Союзпечаги*1, відділ зв'язку, листоноші та громадські 
уповноважені по передплаті.

„СОЮЗПЕЧАТЬ"

учбових закладах Китаю
кладу радянських підручників. 
В 1953—1954 рр. намічено пе
рекласти і видати радянські

розподіляються серед безземель
них і малоземельних селян по 
числу їдаків у сім'ї. В корис
тування селянам передаються 
також общинні землі і землі 
поміщиків, що втекли. Сім'ї 
загиблих на війні або учасни
ків і героїв революції, інвалі
дів війни і військовослужбов- 4 
ців при розподілі землі корч 
туються перевагою.

(ТАРС).

Хоч Бейлі вихваляв США, він 
додав, що Англія „повинна бути 
щирою і настроєною дружелюб
но, навіть коли це і розстроює 
тих, які напевно ненавидять за
хід сонця, коли він червоний, і 
підозрюють, що це справа рук 
КОМУНІСТІВ".

(ТАРС).

о 8 годин; вечора в клубі селища 
Октябрського буде прочитана пу
блічна лекція на тему: „Радянсь
кий патріотизм —рушійна сила ра
дянського суспільства". Лектор — 
дійсний член товариства для по
ширення політичних і наукових 
знань т. Карапиш.

БК—00700. Адреса редакції, м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60. Вам. № 832. Т. 5.000.

Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управ ління в справах поліграфічної промисловості, видавництв і книжкової торгівлі, м. Олександрія, вул. Шевченка, 71.
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Трудящі Олександрії!
Посилюйте виробничі темпи, наполег

ливо боріться за дострокове виконання 
плану! Ознаменуємо наступне шахтарське 
свято славними трудовими перемогами!

Організовано проведемо сінозбирання 
і силосування кормів

Головним завданням тварин
ників є дальше зростання по
голів'я громадської худоби при 
одночасному підвищенні її про
дуктивності. Це завдання мож
на успішно розв'язати при 
умові створення міцної кормо
вої бази, нагромадження дос
татку грубих і соковитих кор-

▼На жаль, в деяких колгоспах 
району виробництво сіна та ін
ших необхідних кормів ще різ
ко відстає від зростання пого
лів'я худоби, що позначається 
на продуктивності тварин.

Головною причиною недос
тачі кормів для громадського 
тваринництва є незадовільна 
підготовка і проведення сіно- 
'Тірання і силосування. Керів

ники окремих колгоспів і МТС 
району досі вважають, що за
готівля кормів — другорядна 
справа і не мобілізують кол
госпників на зразкове прове
дення цих робіт. Як наслідок, 
косовиця сіна щороку зволі
кається,-дикорослі трави своє
часно не силосуються, що зни
жує баланс кормів і їх пожив
ність.

Зараз настав найвідповідаль
ніший період нагромадження 
кормів. Завдання керівників 
колгоспів і МТС полягає в то
му, щоб провести сінокіс у 
стислі строки, завершивши йо
го до початку жнив. Це не 
тільки забезпечить тваринниц
тво достатком якісних кормів, 
але й звільнить значну части
ну хліборобів і техніку для 
участі в збиранні врожаю.

Передові колгоспи, усвідом
люючи важливе значення своє
часного проведення сінозбиран
ня і силосування, не втрача
ють марно часу. У бандурів- 
ському колгоспі імені Сталіна, 
наприклад, добре підготувались 
до цього періоду і успішно 
ведуть сінозбирання. Тут також 
підготовили наявні силосні спо
руди і будують нові. Велику 
допомогу хліборобам в заготів
лі кормів подає тракторна 
бригада Володимира Бульби з 
Корпстівської МТС. Кращий 
тракторист бригади . комсомо
лець Олекса Бульба на косо
виці сіна щодня перевиконує 
свої виробничі завдання.

Успішно косять сіно і в кол
госпах імені 18 партконфереп- 

УКАЗ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ тов. КОРНІЙЧУКА 0. Є. ПЕРШИМ ЗАСТУПНИКОМ 
ГОЛОВИ РАДИ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Призначити тов. Корнійчука Олександра Євдокимовича 
першим заступником Голови Ради Міністрів Української РСР.

Голова Президії Верховної Ради Української 
РСР М. ГРЕЧУХА.

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР 
В. НИЖНИК.

м. Київ. ЗО травня 1953 року.

ції, імені Ворошилова та дея
ких інших.

Проте підготовка, тим біль
ше розворот сінокосу і силосу
вання кормів, проходить в ра
йоні незадовільно. Незважаю
чи на великі можливості, в арті
лях «Комунар», імені Молотова, 
імені Будьопного та деяких ін
ших повільно розгортають сіно
збирання. Великі масиви болот
них трав—очерету, осоки тощо 
перестоюють, а збирання і си
лосування їх не організовано. 
В деяких колгоспах досі не- 
укомплектован і кормодобувні 
бригади. В артілі «Прапор ко
мунізму», наприклад, кормодо
бувна бригада складається з... 
одного чоловіка.

У нагромадженні кормів ве
лику допомогу колгоспам по
винні подати МТС. Та вони іце 
погано виконують свої договір
ні зобов'язання по кормодобу
ванню. Потужна техніка, яка 
є в їх розпорядженні, на сіно
косі і силосуванні використо
вуються незадовільно.

Цього року в колгоспах райо
ну зросли добрі врожаї сіяних 
і дикорослих трав. 6 всі умо
ви створити достаток сіна та 
силосу. Але для цього слід не 
баритися з сінозбиранням і си
лосуванням, а негайно розгор
тати ці роботи, не допускати 
перестоювання кормових куль
тур, добитись такого стану, 
щоб завершити ці роботи до 
початку збирання врожаю.

Успішне проведення сіно
збирання і силосування у ве
ликій мірі залежить від того, 
як чітко будуть сплановані ро
боти, як оперативно здійсню
ватиметься керівництво з боку 
машинно-тракторних станцій. 
Треба, щоб агрономи МТС по 
кормодобуванню в ці дні пов
ністю віддались справі кормо
добування, використовувались 
за призначенням.

Сінозбирання і силосування 
кормів—важлива господарська 
кампанія. Вона вимагає мобі
лізації всього працездатного на
селення на успішне вирішен
ня цього завдання. Партійні і 
комсомольські організації зо
бов'язані очолити соціалістич
не змагання хліборобів за як
найшвидше виконання планів 
нагромадження кормів у всіх 
колгоспах і радгоспах району.

Розгортаймо соціалістичне змагання 
на честь Дня шахтаря!

г -

Звернення колективу будівельного управління Димитрівського тресту 
до всіх трудящих вугільних підприємств та будов міста

управління.
За дорученням робітників, інженерно-технічних працівників і службовців управління 

звернення підписали: начальник будівельного управління Г. Беренштам, секретар 
партбюро Г. Вінецький, голова будівельного комітету І. Челапко, начальник дільниці №2 
С. Синельніков, сгахановці Д. Бавіликов, ГІ. Солонько, Л. Агалакова.

Свято пісні і танцю

З небувалим піднесенням трудиться ба
гатомільйонний радянський народ над здій
сненням історичних рішень XIX з'їзду пар
тії. На фабриках, заводах, шахтах, будо
вах, колгоспних і радгоспних ланах ширить
ся соціалістичне змагання за дострокове 
виконання плану 1953 року.

Трудящі виявляють 1 ставлять на служ
бу п'ятій п'ятирічці додаткові внутрішні 
виробничі резерви, удосконалюють прийо
ми і методи роботи, прагнуть дати Бать
ківщині більше вугілля, металу, машин, 
тканин, хліба і іншої продукції.

Великі завдання стоять перед будівель
никами. Вони повинні на основі впровад
ження передової техніки, поліпшення ор
ганізації праці підвищити продуктивність, 
скоротити строки, знизити вартість і під
нести якість будівельних робіт.

Наближається День шахтаря—традицій
не свято гірників. Колектив нашого уп
равління, як і всі вугільники Олександрії, 
множить свої трудові зусилля, готує до
стойні виробничі подарунки Батьківщині.

Особливо високих показників добиваю
ться будівельники дільниці № 2. Напере
додні 1 травня їм був присуджений пере
хідний Червоний прапор управління. І за
раз вони не знижують темпів. Завдяки 
впровадженню контейнеризації, боротьби 
за режим економії, втілення кращих ме
тодів праці дільниця систематично випе
реджає графік.

Трудящі управління не можуть заспо
коюватись на перших успіхах. Ми розу
міємо, що у нас є всі необхідні умови і 
резерви для того, щоб будувати швидко, 
дешево, високоякісно. Однак їх далеко 
неповністю використовуємо.

На окремих дільницях, допускаються 
простої машин, механізмів, бувають ви
падки, коли окремі бригади дають брак, 
чим здорожують вартість будівництва.

Ліквідувати ці та інші недоліки, доби
тись рентабельної роботи всіх дільниць, 
день у день випереджувати графік, неу
хильно знижувати собівартість робіт ось 
завдання, яке поставили робітники, інже
нерно-технічні працівники 1 службовці на
шого

Дзвінко линуть пісні. Слу
хати їх у неділю, 31 травня, 
зібралися на міському стадіоні 
тисячі людей.

До свята пісні і танцю го
тувалися гірники і студенти, 
будівельники і працівники про
мислових артілей, люди різних 
спеціальностей.

Велично звучить державшій 
Гімн Радянського Союзу у ви
конанні двохтисячного зведе
ного хору в супроводі духово
го оркестру. Потім звучать 
«Пісня про Батьківщину» Ду- 
наєвського, «Пісня борців за 

мир» Мураделі, «Ой, чого ти, 
земле, молодіти стала» Вірьов
ки та Гімн Української РСР.

Один за другим виступають 
самодіяльні хорові і танцю
вальні колективи. Хоровий ко
лектив культосвітнього техні
куму змінює художня само
діяльність артілі «Червона ви
шивальниця». Виступає хор 
клубу селища Октябрського в 
супроводі струнного оркестру, 
колектив гірників клубу сели
ща Дкмитрове та інші.

Тепло ^прийняли присутні

Йдучи назустріч Дню шахтаря, ми ви
рішили взяти на себе такі підвищені соціа
лістичні зобов'язання:

1. Виконати восьмимісячний план буді
вельно-монтажних робіт по об'єктах, які 
забезпечені технічною документацією і фі
нансуванням, на 105 процентів.

2. Знизити собівартість будівництва на 
6 процентів, зекономити 100 тисяч карбо
ванців.

3. Підвищити продуктивність праці на 
З проценти.

4. Підготувати шляхом бригадного та ін
дивідуального навчання без відриву від 
виробництва 60 робітників.

5. Здати в експлуатацію всі будівельні 
об'єкти, заплановані на червень 1 липень, 
зокрема, їдальню на 150 місць, лазне-праль- 
ний комбінат, будинок 3/28 в селищі Пе
ремога, будинки № 9 і № 10 на площі 
ім. Дзержинського, № 11 по вулиці Сверд
лова, №№ 16 і 20 в селищі інженерно-тех
нічних працівників. Повністю закінчити 
впорядкування на площі ім. Дзержинсь
кого.

6. Закінчити ремонт і обладнання гур
тожитків до зимових умов.

Взяті зобов'язання тим успішніше бу
дуть виконані, чим конкретніше будуть 
допомагати нам керівники Димитрівського 
тресту. Останнім часом управління одер
жує дуже обмежену кількість будівель
них матеріалів, а це стримує темпи.

Ми певні, що при умові широкого роз
гортання соціалістичного змагання між 
дільницями, бригадами, ланками 1 кожним 
трудящим, впроваджуючи стахановські ме
тоди праці, механізуючи будівельно-мон
тажні роботи, колектив дотримає свого 
слова—раніше строку введе в експлуата
цію всі будівельні об'єкти, дасть трудя
щим Олександрії більше житлової площі.

Ми звертаємось з закликом до всіх ко
лективів вугільних підприємств та будов 
міста підтримати наш почин, по-бойовому 
розгорнути змагання за достойну зустріч 
Дня шахтаря.

виступ танцювального колек
тиву в складі 300 слухачів- 
педагогічного училища.

Свято пісні перетворилося у 
справжній огляд народних та
лантів. Серед тих, які особли
во відзначились, робітник ру- 
доремонтного заводу т. Верлан, 
який майстерно викопав пісню 
„Вьется вдаль тропа лесная».

З уст учасників зведеного 
хору з особливою сиїюю про
лунала «Пісня про Сталіна».

До пізнього вечора звучали 
мелодії музики і пісень, від
бувалось народне гуляння.

0. Бузинник.
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Видатний діяч Комуністичної партії 
і Радянської держави

Бесіди про Статут КПРС

Бути прикладом в праці
З червня 1946 року радян

ський народ зазнав тяжкої 
втрати—вмер вірний друг „і со
ратник В. ,1. Леніна і її. В. 
Сталіна, видатний діяч Кому
ністичної партії і Радянської 
держави Михайло Іванович 
Калі ніп.

М. 1. Калінін з юнацьких 
років цілком і повністю при
святив себе служінню народові, 
великій справі визволення тру
дящих від гніту капіталізму. 
Разом з Леніним і Сталіним 
він будував і зміцнював Кому
ністичну партію—партію ново
го типу, готував робітничий 
клас і селянство до рішучої 
битви з царизмом, брав найак
тивнішу участь у підготовці і 
проведенні Великої Жовтневої 
соціалістичної революції.

Син тверського селянина, 
пітерський робітпик-металіст, 
М. 1. Калінін поєднував у собі 
багатий життєвий досвід і пре
красне знання запитів і пот
реб трудящих, втілював у своїй 
особі нерушимий союз робіт
ничого класу і трудового се
лянства. Саме тому в 1919 ро
ці за пропозицією В. І. Леніна 
він був обраний Головою Все
російського Центрального Ви
конавчого Комітету. В 1922 
році, після утворення СРСР, 
М. 1. Калінін обирається Голо
вою ЦВК СРСР, а в 1938 році 
—Головою Президії Верховної 

Ради СРСР. З 1926 р. М. 1. 
Калінін—член ІІолітбюро ЦІЇ 
партії.

ІІопад чверть віку М. І. 
Калінін безустанно працював

В міській сітці партійної 
освіти почалися підсумкові 
заняття. В нинішньому році на 
Байдаківськііі брикетній фабри
ці комуністи та більшість ін
женерно-технічних працівни
ків охоплені політичним нав
чанням. Частина з них відві
дує постійно діючий семінар і 
гуртки, решта—працює над 
собою самостійно.

Добре підготувався до під
сумкових занять гурток по ви
вченню історії партії, яким ке
рує т. Строганов. Пропаган
дист протягом року домагався, 
щоб слухачі не пропускали 
заняття, систематично вели 
конспекти. При поясненні тем 
він користувався додатковою 
літературою, наочними посіб
никами, ретельно готувався до 
кожної бесіди. Ось чому май
же всі слухачі добре орієнту
ються в тому чи іншому пи
танні, засвоїли програмний ма
теріал.

Однак в цілому робота пос
тійно діючого семінару і гурт
ків ще не відповідає зрослим 
завданням ідейно-теоретичного 
виховання кадрів. Пропаган
дисти не подбали про регу
лярне відвідування слухачами

Днями в районному Будинку 
культури для курсантів Олек
сандрійської школи механізації 
сільського господарства прочи
тано лекцію про дружбу і то
варишування. Лектор райкому 

над зміцненням Радянської дер
жави, дбав про всемірне зміц
нення союзу робітників і се
лян. Як видатний діяч Кому
ністичної партії, він віддавав 
всі свої сили і знання справі

М. І. КАЛІНІН____
зміцнення зв'язків партії з 
з масами, зміцнення єдності 
рядів партії Леніна—Сталіна.

1> роки тяжких випробувань 
Великої Вітчизняної війни, бу
дучи вже тяжко хворим, М. 1. 
Калінін всю свою енергію муд
рого державного діяча віддавав 
справі перемоги над ворогом. 
Його невтомна організаторська 
діяльність, проникливе слово 
полум'яного трибуна і публі
циста, кришталева чистота і 
безмежна любов і відданість 

П а р тіпне ж и т т я

НЕВТІШНІ НАСЛІДКИ
занять, інколи проводили їх з 
меншою кількістю слухачів.

Семінар, де навчається 17 
комуністів, відвідували всього 
8—40 чоловік. ^Комуністи тт. 
Левіцький, Дробот і Шевченко 
за весь навчальний рік спро
моглися побувати на семінарсь
ких заняттях не більше чоти
рьох раз. Від випадку до ви
падку відвідували заняття пра
цівники фабрики тт. Касаткіпа, 
Крайнова, Мажейко, Біляк, Дя- 
дічева і Смірнова. В списку 
слухачів семінару лічиться ін
женер т. Бакаєв, але він по 
побував на жодному занят
ті. Це проходило повз увагу 

керівника семінару т. Лантуха 
і старости т. Левченка. Сам 
т. Левченко часто пропускав 
заняття, а якщо й приходив, 
то лише відсиджувався на них. 
Він не складав конспектів і 
щоразу попереджав пропаган
диста, що брати участі у спів
бесіді не може через непід
готовленість.

Не краще справи обстоять і 
в гуртках, де пропагандистами 
тт. Лопата і Клименко. Нере
гулярно відвідували заняття 
слухачі комуністи тт. Горба
чов, Мезеицева, Гузенко, а та

ЛЕКЦІЯ ПРО ДРУЖБУ І ТОВАРИШУВАННЯ
партії т. Матвіснко дохідливо 
розповіла про дружбу великих 
геніїв людства Маркса і Ен
гельса, Леніна і Сталіна, про 
те, як повинен працювати ко

Батьківщині, партії запалювали 
воїнів і трудівників тилу на 
нові подвиги, вселяли в них 
бадьорість, силу і впевненість 
в перемогу радянського дер
жавного і суспільного ладу, в 
перемогу радянського народу 
над підступним ворогом.

М. 1. Калінін з властивою 
йому наполегливістю і послі
довністю здійснював ленінсько- 
сталінську національну полі
тику Комуністичної партії, дбав 
про зміцнення дружби народів 
СРСР, про процвітання всіх 
народів нашої багатонаціональ
ної держави, боровся за збере
ження і зміцнення миру і між
народного співробітництва.

М. І. Калінін був великим 
другом українського народу. 
Український народ завжди 
пам'ятатиме його видатну роль 
в створенні і зміцненні, під 
керівництвом товариша Сталіна, 
Української Радянської держа
ви. М. 1. Калінін чуйно при
слухався до потреб трудящих 
України, уважно слідкував за 
розвитком народного господар
ства Української РСР, за про
цвітанням соціалістичної зміс
том і національної формою 
культури українського народу.

Життя і діяльність М. І. 
Калініна—непохитного борця 
за комунізм є запалюючим 
прикладом для всіх радянських 
людей. Воно кличе до самовід
даної праці, до нових перемог 
на благо радянської Батьків
щини, в ім'я комунізму.

кож тт. Деркач, Бондаренко, 
ІІІорох і інші і тому не опану
вали програмний матеріал.

Пропагандист т. Лопата не 
може назвати жодного слухача, 
який би не мав пропусків за
нять і ретельно готувався до 
них.

Всі ці недоліки є результа
том невимогливого, терпимого 
ставлення партійного бюро і 
його секретаря т. Лебедєва до 
комуністів, які по суті не під
вищують свого політичного рів
ня. Партбюро не організувало 
суворого контролю за тими, 
хто навчається. Протягом п'я
ти місяців воно не ставило па 
обговорення поведінку тих то
варишів, які несумлінно став
ляться до політичного нав
чання. '

З поля зору партійного бю
ро випали також і комуністи, 
які самостійно працюють над 
собою.

• Партійна організація фабри
ки, пропагандисти повинні під
вищити рівень роботи сітки 
партійної освіти, подати все- 
сторонню допомогу відсталим, 
зробити все, щоб організовано 
завершити навчальний рік.

П. Іванов.

лектив у справі зміцнення 
дисципліни ї поліпшення якості 
навчання і т. д.

Лекція була, прослухана з 
великим інтересом.

Ф. Таболов.

Комуністична партія вели
ка направляюча і керівна си
ла радянського народу в бо
ротьбі за побудову комунізму. 
Служіння народові найви
щий закон всієї діяльності 
партії. Неухильне зростання 
могутності нашої Батьківщини 
є результатом правильної по
літики партії і її організатор
ської роботи по проведенню 
цієї політики в життя.

Велика честь належати до 
партії, створеної і випестова- 
ної Леніним і Сталіним. Бути 
членом Комуністичної партії— 
значить віддавати всі свої си
ли і знання справі боротьби 
за щастя трудящих, за пере
могу комунізму. Наш народ по 
справедливості бачить в кому
ністах своїх випробуваних во
жаків і вихователів, для яких 
немф нічого дорожчого від зро
стання і процвітання Радянсь
кої Вітчизни. Вони скрізь і в 
усьому показують приклад ін
шим, проявляють ініціативу, 
мобілізують маси на перетво
рення в життя директив і вка
зівок партії і уряду.

Інтереси комуністичного бу
дівництва вимагають дальшого 
зміцнення партійних організа
цій, підвищення відповідаль
ності комуністів за справу пар
тії, дальшого зростання їх ак
тивності па всіх ділянках гос
подарства і культури. Прийня
тий XIX з'їздом партії Статут 
КПРС ще вище підносить аван
гардну роль членів партії в 
будівництві комунізму. Один з 
обов'язків комуніста—„бути 
прикладом у праці, оволо
дівати технікою своєї спра
ви, безперервно підвищую
чи свою виробничу, діло
ву кваліфікацію, всемірно 
оберігати і зміцнювати сус
пільну соціалістичну влас
ність, як священну і недо
торканну основу радянсь
кого ладу“.

11а якому б посту не знахо
дився комуніст, він керується 
у своїй практичній діяльності 
інтересами партії і держави, 
дбає про дальше зростання і 
процвітання нашої Батьківщи
ни. В галузі промисловості зав
дання комуністів полягає в то
му, щоб забезпечувати своє
часне виконання державних’ 
планів і завдань кожним під
приємством. Комуністи покли
кані боротися за повне вико
ристання наявних резервів, за 
високу продуктивність праці, 
найсуворіший режим економії, 
відмінну якість продукції, не- 

| ухильно знижувати собівартість 
продукції, ширше впроваджува
ти найновіші досягнення нау
ки і техніки.

Найважливіший обов'язок ко
муністів, які працюють в сіль
ському господарстві, здійсню
вати дальше піднесення сіль
ськогосподарського виробницт
ва. їх творча енергія повинна 
бути спрямована па безумовне 
виконання головного завдання 
в сільському господарстві—під
вищення врожайності всіх сіль
ськогосподарських культур і 
зростання поголів'я худоби при 
одночасному підвищенні її про
дуктивності.

Комуніст ніколи не „спиняє
ться на досягнутому. Йому чу- 

і жі обивательська самозаспоко

єність, захоплення успіхами. 
Він ворог рутини, застою. Бу
ти комуністом—значить диви
тися вперед, працювати з пер
спективою, в усякій справі 
проявляти творчий почин, іні
ціативу. активно підтримувати 
все нове, передове, прогресив
не, що народжується в житті.

Високе звання члена партії 
зобов'язує до того, щоб кому
ніст показував зразки комуніс
тичного ставлення до,, праці і 
суспільної власності. ІІого обо
в'язок- служити прикладом 
старанного ставлення до дору
ченої справи. Він не може ми
ритися з хибами в роботі під
приємства, колгоспу, установи.

Але для комуніста недосить 
працювати добре лише самому. 
Від нього вимагається зЛію 
більше. Комуніст це вожак 
мас, який безустанно дбає про 
інтереси всього колективу. Він 
покликаний бути організатором 
і душею соціалістичного зма
гання па підприємствах, у.кол
госпах, МТС і радгоспах. ЇІого 
обов'язок добиватися, щоб всі 
члени колективу працювали 
добре, розвивати в коле^изі 
самокритику і особливо крити
ку знизу, спрямовану па усу
нення хиб, на краще вико
нання народногосподарських 
планів. Таким чином особис
тий приклад у праці у кому
ніста поєднується з його ак
тивною громадсько-політичною 
діяльністю.

Яким би досвідченим не був 
комуніст, він ніколи не пови
нен забувати про своє дальше 
зростання, підвищення своєї 
виробничої, ділової кваліфіка
ції. Тільки при цій умові він 
може йти в ногу З ЖИТТЯМ, 
перебувати на висоті вимог, 
які ставляться до нього пар
тією. Комуніст зобов'язаний 
наполегливо вчитися, поповню
вати свої знання, збагачувати 
себе досвідом мас і в свою чер
гу повсякденно роз'яснювати 
трудящим смисл політики і рі
шень партії, мобілізовувати 
маси на виконання цих рішень.

Велика відповідальність за 
виховання комуністів, за під
вищення їх авангардної ролі 
на виробництві лежить на 
первинній партійній організа
ції. Вона не може обминати 
факти, коли окремі комуністи 
порушують трудову дисциплі
ну, не виконують виробничих 
норм, допускають брак в робо
ті. Кожний такий випадок по
винен бути предметом обгово
рення в партійній організації. 
Якщо комуніст не справляє
ться з дорученою справою, 
парторганізація допомагає йо
му розумною порадою, підно
сить у нього почуття відпові
дальності за роботу.

Партійна організація покли
кана виховувати комуністів у 
дусі критичного ставлення до 
результатів своєї роботи, в 
дусі невтримного прагнення 
йти вперед, добиватися все но
вих і нових успіхів. Підвищен
ня рівня внутріпартійної і ма
сово-політичної роботи—най
важливіша умова дальшого зро
стання активності комуністів, 
успішного розв'язання завдань, 
що стоять перед партійними 
організаціями.

У. Жуковін.
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Достроково виконаємо п'яту 
п’ятирічку!

По-стахановському

Не послаблювати догляду за посівами, 
всебічно готуватись до жнив

Комплексна, бригада, яку я 
очолюю, систематично виконує 
план на 145—150 і більше 
процентів. Успіх в роботі за
безпечує впровадження пере
дових методів праці, застосо
ваних відомим муляром-повато- 
ром т. Ширковпм.

Людей розставляю за їх ква
ліфікацією. Мулярам вищого 
розряду доручаю відповідальні 
роботи, а інші провадять за- 
бутонку стін.

Працю організовую по-ново
му. Якщо раніш кожний дос
відчений муляр сам викопу
вав всі процеси кладки, то те
пер він зайнятий лише 
укладанням цегли на верстві 
■ розшиванням рядів.

Раціоналізують працю
Ще недавно колектив авто

колони Кіровоградського облав- 
тотресту не справлявся з пла
ном, мав низькі економічні по
казники. Одною з причин від
ставання була відсутність ро
бити з раціоналізаторами, по
вторами виробництва.

Нині керівники автоколони 
ио-справжпьому взялись за на
ведення порядку, приділили 
серйозну увагу раціоналізації 
виробництва. Справи у пас різ
ко змінились. За останній час

Надпланова цегла
З 27 травня колектив це

гельного заводу №2 Димитрів
ського тресту працює в раху
нок червня. План з кількісних 
і якісних показників значно 
перевищено.

Успішно завершивши п'яти
місячну програму, колектив з 
перших днів червня не знижує 
взятих темпів. Добре працюють 
зміни майстрів тт. Крутька і 
Козшіця. Завдяки удосконален
ню технологічного процесу, 
зменшенню втрат вопп доби
лись значного зниження собі
вартості випускаємо! продукції. плановик цегельного заводу № 2.

приділяють уваги техніці безпекиНе
Керівники шахти № 2-3 не 

приділяють належної уваги пи
танням техніки безпеки. У ви
боях є дві колонкових лебідки, 
два насоси і один вентилятор. 
Обслужує їх відкатник, який 
не має на це прані. До того ж 
він не забезпечений гумовими 
рукавицями.

Куйбишевгідробуд. Біля гори Могутової в Жигулях за
вершується спорудження крупнішого в Радянському Союзі ка
менедробильного заводу. Іде перевірка монтажу обладнання, 
закінчується збирання механічних штабелеукладників каменю 
і щебеню.

На знімку: перевірка зборки механічного штабелеук- 
ладника. Прескліше ТЛРС.

Коли закінчуємо кладку одно
го будинку, кілька підсобних 
робітників тпмчасом заготов
ляють матеріал на іншому 
об'єкті. Нам не доводиться 
витрачати час на підготовку 
робочого місця.

Всі робітники бригади нев
пинно підвищують свою май
стерність. Молоді мулярі Гри
горій Лобушко, Володимир 
Смирнов, Олександра Лаптєва 
одержали вищий розряд і за
раз виробляють до 150 процен
тів норми.

Ми .можемо краще працюва
ти. та нас не завжди забезпе
чують широким фронтом робіт.

Е. Матяш, 
муляр будівельного управління 
Димитрівського тресту.

виявились раціоналізатори, іак, 
акумуляторний Яків Третяк 
сконструював водонапорний про- 
мивочний відстойник. Тепер 
швидко поновлюються акумуля
тори, скоротилися простої ма
шин.

Слюсар Григорій Губа виго
товив пристосування, яке дає 
можливість шліфувати циліндри 
блоку мотора, свердлити отвори 
різних діаметрів.

Н. Шевченко, 
секретар комсомольської 

організації автоколони.

Денні завдання зміни набагато 
перевиконують.

У змаганні за дострокове ви
конання річного виробничого 
плану відзначаються різчик 
цегли т. Гарбуз, знімальник 
т. Іопенко, укладальниця т. 
Скалозуб та багато інших ви
робничників.

Колектив цегельного заводу 
переглядає свої зобов'язання. 
Він прагне зустріти День шах
таря новими трудовими успіха
ми, поліпшенням якісних по
казників роботи.

В. Тендитний,

Недавно у нас була гірничо
технічна інспекція, однак вона 
формально поставилась до спра
ви. її навіть не поцікавило, 
хто обслужує механізми на 
шахті.

0. Бахтіна, 
робітниця шахти № 2-3.

Збиранню врожаю— 
бойову готовність

Успіх своєчасного і якісного 
проведення збирання врожаю 
залежить від (‘таранної підго
товки до цього найважливішо
го періоду сільськогосподар
ського року. В нашій артілі 
підготовку до жнив розпочали 
давно. Зараз разом з помічни
ками Гаврилом Друзенком та 
Карпом Вогачовим ми працює
мо з ранку й до пізнього ве
чора в кузні. Памп вже від
ремонтовано дві жниварки, 
чотири волокуші, троє кінних 
гребок, десять гарб та вигото
влено три бсзтаркп.

Та цього, звичайно, замало. 
Для того, щоб швидко і без 
втрат зібрати врожай, необхід
но забезпечити безперебійну 
роботу комбайнових агрегатів 
і своєчасне транспортування 
намолоченого хліба. Для цього 
крім автомашин від комбайнів 
будуть возити хліб і безтарни
ми. З цією метою виготовляємо 
ще 5 безтарок.

Велику увагу приділяємо 
збиранню соломи. На косовиці 
за кожним комбайном в пас 
будуть працювати по 3-4 кін
ні волокуші, які також виго
товляємо. Для полегшення 
праці колгоспників на току 
деякі трудомісткі процеси пла
нуємо механізувати.

Майстри нашого колгоспу 
прагнуть якнайшвидше завер
шити ремонт всього збирально
го інвентаря.

Б. Ковбасенко, 
коваль колгоспу ім. Жданова.

Закінчили проривку 
цукрових буряків

Старанно доглядають цукрові 
буряки колгоспники артілі іме
ні Сталіна, Бандурівської сіль
ради. Вони успішно впорались 
з найвідповідальнішою робо
тою — проривкою рослин. На 
кожному гектарі тепер залиши
лося 110-120 тисяч корінців.

Г. Давніченко,
КОЛГОСПНИК. 

--------- ф---------  

Знову в рідному 
колгоспі

Ось село, колгосп, ось хата, 
Метушиться дітвора, 
Зустрічає мене мати 
Біля нашого двора.
З радості втирає сльози, 
Щось привітно гомонить, 
А навколо верболози, 
Річка весело шумить.
Я не був три роки дома, 
Не пізнать села тепер, 
Наш колгосп усім відомий 
Наш колгосп міліонер.
Ось садок, лікарня, школа, 
Любо глянути кругом, 
Був студентом я ще вчора, 
А сьогодні—агроном.
Агроном, колгоспу „Промінь", 
Що ж? - досягнута мета, 
Всім, я думаю, відомо. 
Це робота не проста.
Треба глибоко орати,
Сіять якісне зерно,
Треба рук не покладати, 
Щоб усе цвіло й росло.
І свої знання від нині 
Всі для цього я віддам— 
Розквітати Батьківщині, 
Колоситись врожаям!

Валентина Сергіенко. 
Селище Октябрське.

Звіт про 
договірних

Недавно директор Користів- 
ської МТС т. Жук звітував 
перед хліборобами протопопів- 
ської артілі імені Леніна про 
виконання договірних зобов’я
зань.

У своїй доповіді т. Жук від
значив, іцо завдяки система
тичному поповненню МТС най
новішою потужною технікою 
механізатори збільшують обсяг 
і поліпшують якість польових 
робіт. Цієї весни більшість ро
біт виконано у стислі строки і 
на високому рівні агротехніки.

Та поряд з цим мають місце 
факти несвоєчасного виконання 
договірних зобов'язань, а ке
рівники окремих колгоспів, 
рільничих бригад миряться з 
цим і не допомагають меха
нізаторам краще виконувати ті 
чи інші роботи.

Так, зокрема, ведуть себе 
бригадири рільничих бригад 
артілі імені Леніна тт. Безко- 
ровайнпй, Кравець та Горяка. 
Вони рідкі гості в тракторних 
бригадах, не погоджують своїх 
дій з механізаторами, що приз
водить до зволікання окремих 
робіт і порушень агротехніки.

Саме це призвело до того, 
що в колгоспі були випадки 
зрідженого посіву однорічних 
трав, оранка' провадилась без 
передплужників, мали місце й 
інші грубі порушення агротех
ніки. Коли б бригадири краще 
слідкували за виконанням до
говірних зобов'язань, цих ви
падків можна було б не до
пустити.

Доглядають лісонасадження
Лісоводи артілі «Прапор ко

мунізму» наполегливо здійсню
ють план по перетворенню при
роди. Цієї весни вони переви
конали план посадки лісо
смуг.

Зараз за лісонасадженнями 

ЗВЕДЕННЯ
районного відділу сільського господарства про хід обробітку 
сільськогосподарських культур та сінозбирання в колгоспах 

станом на 31 травня 1953 року

ІЄНО

(в процентах до плану)
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ім. 18 партконференції — 120 100 5,7 100
ім. Ворошилова 1ОО 100 52 40 100
ім. Сталіна (Бандурівка) 100 72 64 34 55
ім. Сталіна (Ворошиловка) 100 60 84 33 100
ім. Розн Люксембург 
ім. Будьонного ’

100 21 26 40 80
100 0 88 32 0

ім. 1'8 з'їзду ВКП(б) 97 62 31 0 100
„Шлях до комунізму" 86 0 42 12 0
ім. Калініна 77 90 65 100 0
ім. Леніна 77 34 54 56 60
ім. Маленкова 75 44 33 — 0
ім. Молотова 73 38 87 44 100
„Прапор комунізму" 73 72 27 40 74
ім. Енгельса 69 60 53 60 0
ім. Жданова 66 73 19 61 100
ім. 12-річчя Жовтня 60 75 34 10 90
ім. Володимира Ульянова 58 64 82 25 0
ім. Карла Маркса 44 43 91 40 20
„Заповіт Леніна" 34 23 0 0 60
„Перше травня" 10 50 83 0 0
ім. Хрущова — 54 75 9 57
ім. 19 з'їзду КПРС — 43 100 0 100
„Комунар" — 0 77 72 100
По Корисгівській МТС . 77 46 49,7 50 56
По Олександрійській МТС 69,7 59 70 21 57
По району 74 53 50 35,7 56,8

виконання 
зобов’язань

На нараді доповідач і кол
госпники, які виступали, вка
зували й па те, що бригадири 
рільничих бригад часом не ви
діляли своєчасно причіплювачів 
до тракторів, що призводило до 
простоїв потужних машин і 
зволікання важливих робіт.

Особливо гостро критикували 
правління колгоспу за погану 
підготовку до жнив. Тут досі 
не розпочинали ремонту жни
варок, не виділили помічників 
комбайнерів, ие розгортають 
будівництво токів, зволікають 
роботи по механізації очищення 
і навантаження зерна тощо.

Серйозній критиці піддався 
також агроном т. Бугайченко, 
який погано організовує бо
ротьбу з сільськогосподарськи
ми шкідниками.

Великі претензії пред'явлені 
і керівникам МТС. Вони ще 
мало допомагають колгоспу по 
механізації трудомістких робіт.

Своїм рішенням збори кол
госпників зобов'язали правлін
ня артілі виправити виявлені 
недоліки, поліпшити догляд за 
посівами і прискорити підго
товку до збирання врожаю. 
Дирекції МТС запропоновано 
краще обслужувати колгоспи, 
звертати більше уваги на ме
ханізацію трудомістких робіт і 
добиватись безумовного вико
нання договірних зобов'язань.

П. Лановчук, 
бригадир тракторної бригади № 5 

Користівської МТС.

встановлено дбайливий догляд. 
Всі лісосмуги посадки мину
лих років оброблені двічі, а в 
нових—завершено перше під
пушування міжрядь.

0. Гориславець, 
заступник голови колгоспу.
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Латвійська РСР. В ризькому авіаклубі ДТСААФ група ін
структорів планерного спорту після закінчення теоретичних за
нять приступила до польотів.

На знімку: інструктор-льотчик Т. І. ’Акуленко (в центрі) 
проводить з учнями розбір польотів на планері.,

Фото Е. Ясенева. Прескліше ТАРС.

Л и сти до редакції
Байдужа піонервожата

Вихованці Воипівського ди
тячого будинку наполегливо 
працюють, щоб здати екзамени 
на «5» і «4».

У цей напружений час дітям 
повинна на допомогу прийти 
піонерська організація дитбу
динку, вміло організувати їх 
дозвілля, повторення пройдено
го матеріалу.

Справу не довели до кінця
Доору справу зробило прав

ління колгоспу ім. 18 з’їзду 
ВКП(б), пославши комісію пе
ревірити присадибні ділянки в 
жителів сіл Користівки і При- 
ютівки.

Обмір показав, що деякі гро
мадяни самочинно привласнили 
колгоспну землю.

Жаль тільки, що хороше по
чинання комісія не довела до 
кінця. Коли дійшла черга до

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ
До чого призводить безконтрольність

В газеті «Сталінський пра
пор» під таким заголовком бу
ла надрукована стаття, в якій 
критикувалась робота пропа
гандиста гуртка по вивченню 
історії партії при парторгані- 
зації автотранспортної контори 
тресту «Укрвуглемонтаж» тов. 
Твердохлєбова.

Останнім часом, як повідом
ляє преса, між урядамп Японії 
і Сполучених Штатів ведуться 
переговори про включення 
Японії в число країн, які одер
жують воєнну допомогу від 
американського так званого 
«Управління взаємного гаранту
вання безпеки». Японська гро
мадськість зв’язує ці перегово
ри з американськими вимогами 
про прискорення переозброєння 
Японії.

Японські власті розробили 
так звану «шестирічну програ- 
му переозброєння» країни, яка 
передбачає створення 600 - 
тисячної армії, військово-морсь
кого флоту- тоннажністю в 400 
тисяч тонн і авіації чисель
ністю в 2.800 літаків. Як по
відомляє преса, американська 
«воєнна допомога» відігравати
ме значну роль у здійсненні

Але, на жаль, старша піонер
вожата т. Літвіпова байдуже 
ставиться до запитів вихован
ців. Вона дуже рідкий гість в 
дитячому будинку. 11а роботу 
з‘являється тоді, колії здумає, 
інтересами дітей не цікавиться, 
виховної роботи з ними не про
водить.

0. Гой.

обміру города громадянина 
Івана Радпшова, який працює 
на підприємстві та його мате
рі Т’афії Радишової, то члени 
комісії здалися перед погроза
ми Радишовпх і не відрізали 
в них понад півгектара само
чинно захопленої землі.

Войнівській сільраді слід 
втрутитися в цю справу.

П. Петренко.

Як повідомив редакцію газе
ти секретар партбюро т. Мороз, 
статтю обговорено на бюро 
парторгаиізації. Критика виз
нана правильною.

Бюро схвалило рішення, 
спрямоване на покращення ро
боти гуртка і закріплення вив
ченого матеріалу.

Переозброєння Японії
цієї програми. Конкретні захо
ди в цьому напряму вже здійс
нюються.

За повідомленняхм токійсько
го радіо, власті мають намір 
збільшити на 40 тисяч чоловік 
чисельність «корпусу націо
нальної безпеки», під ширмою 
якого, як відомо, відтворюється 
японська армія. Японія вже 
має 406 військових суден.

Велика* увага приділяється 
дальшому перетворенню Японії 
в арсенал озброєння. «Япон
ська воєнна промисловість, — 
передавало токійське радіо,— 
повинна працювати як на 
внутрішній, так і на зовнішній 
ринок». Іншими словами, — 
воїна повинна буде забезпечити 
зброєю і воєнними матеріалами 
армію, створювану в самій

Заступник редактора

Для радянських 
дітей

Сім тисяч піонерських 
таборів

Цього літа тільки профспіл
ки відкривають в країні близь
ко семи тисяч піонерських та
борів. У них відпочиватимуть 
2.750 тисяч дітей робітників і 
службовців. На проведення літ
нього відпочинку дітей в цьому 
році намічено витратити понад 
мільярд карбованців.
Два мільйони дитячих 

книг
Два мільйони книг для дітей 

дошкільного віку випустила в 
цьому році друкарня «Атлас» 
Головвидав Міністерства Куль
тури УРСР. їх написали пись
менники II. Воронько, 11. За
біла, Б. Палійчук, 0. Дончен- 
ко, М. Познанська та інші. 
Всі книжки багатоілюстровані. 
Колектив друкарні «Атлас» уже 
виконав понад 70 процентів 
річного плану видання дитячої 
літератури.

Дитячі залізниці
Піонери і школярі столпці 

Башкирі! недавно одержали хо
роший подарунок. Ввійшла в 

(дію Мала Уфїмська залізниця. 
Це—23-я дитяча залізниця в 
нашій країні. Загальна довжи
на колій малих залізниць до
сягає майже ста кілометрів. 
Тільки влітку минулого року 
дитячі залізниці перевезли май
же мільйон юних пасажирів. 
Зараз закінчується споруджен
ня дитячої залізниці в місті 
Луцьку. Будуються дитячі за
лізниці в Києві, Мінську, Ки- 
шеневі.

Триста магазинів 
„Дитячий світ"

Московський універмаг «Ди
тячий світ» користується вели
кою популярністю у населен
ня. Щодня його відвідують до 
60 тисяч покупців. Тут можна 
придбати все необхідне як для 
немовлят, так і для дітей до
шкільного та шкільного віку. 
Магазин підтримує тісний зв’я
зок з 200 Підприємствами краї
ни, які поставляють йому свої 
вироби. Зараз в нашій країні 
є близько трьохсот таких ма
газинів.

(РАТАУ).

Японії і стати одночасно пос- 
тавщиком озброєння залежним 
від С11ІА країнам Південно- 
Східної Азії. Японське мініс
терство зовнішньої торгівлі і 
промисловості вже заявило про 
укладення контрактів на постав
ку снарядів для танкових гар
мат Таїланду, деяких видів оз
броєння баодаївському маріо
нетковому режимові в Індо-Ки- 
таї і т. д.

Розгортання воєнного вироб
ництва в Японії набирає все 
більших масштабів. Недавно на 
базі колишніх воєнних арсена
лів були створені три, нові 
компанії озброєння.

Але народні маси Японії 
рішуче виступають проти нав’я
зуваного їм переозброєння.

В. Харьков.

С. І. МІРКОТАН.

Олександрійська гірничопромислова школа № 1 
оголошує набір учнів 

на 1953-54 навчальний рік
школу приймаються юнаки від 16-17 років 

з 7-микласною освітою.
Школа готує кваліфікованих робітників 

таких спеціальностей:
Машиністів екскаваторів, шахтних електрослюсарів, 

ковалів вільної ковки, електрослюсарів і слюсарів по 
ремонту промислового обладнання.

Строк навчання 2 роки.
Ті, що вступають, тримають іспити з російської мови 

і математики.
Навчання в школі безкоштовне. Учні забезпечуються 

харчуванням, форменим обмундируванням, взуттям, білизною, 
підручниками і гуртожитком.

Початок навчання 1- го вересня.
До заяви слід додати такі документи: 

Свідоцтво про народження і копію 
Свідоцтво про освіту 
Довідка про стан здоров'я 
Довідка з місця проживання 
Довідка про склад сім'ї 
Автобіографія 
Три фотокартки розміром 3x4.

Прийом заяв з І червня до 10 липня 1953 року. 
Адреса школи: місто Олександрія, селище Октябрське, 

гірничопромислова школа № 1.
ДИРЕКЦІЯ.

В

Олександрійський культосвітній < 
технікум Міністерства культури УРСР 

оголошує набір студентів на стаціонарний 
та заочний відділи

Бібліотечний відділ готує працівників бібліотечної справи. 
Клубний відділ—методистів, директорів будинків культури 

та інших фахівців культурно-освітньої роботи.
На відділі провадиться навчання на інструментах: баяні, 

мандоліні, скрипці.
Особи, які закінчили 10 класів, приймаються на 111 курс 

бібліотечного відділу стаціонарного навчання та обох відділів 
заочного навчання.

Вступні екзамени—з 1 по 20 серпня, на заочному відділі— 
з 1 по 31 липня.

Адреса технікуму: Олександрія, Кіровоградської області.
ДИРЕКЦІЯ.

Олександрійська школа медичних сестер
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

| на перший курс 1953-54 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 та УРСР.

Особи, які закінчили 7 класів на „5“ у 1952-53 навчаль
ному році, приймаються до школи без екзаменів і забезпечу
ються стипендією.

Заяви про вступ приймаються з 1 червня по 1 серпня
До заяви слід додати такі документи: свідоцтво про 

освіту (в оригіналі), свідоцтво про народження (в оригіналі), 
автобіографію, три фотокартки, довідку про стан здоров'я.

Школа має два відділи: акушерський, строк навчання 
З роки, сестринський — 2 роки.

І Вступні екзамени з 1 серпня.
Початок навчання 1 вересня.
Адреса: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. 

Пролетарська, 9.
ДИРЕКЦІЯ.

Відкрито передплату 
на всі газети і журнали на друге півріччя.
Всім передплатникам необхідно продовжити 

свою передплату на центральні газети до 10 червня 
і на центральні журнали до 15 червня, на республі
канські газети 1 журнали до 20 червня, на обласну 
та міську і районну газети до 25 червня 1953 року.

Передплату приймають Олександрійський відділ 
„Союзпечати", відділ зв'язку, листоноші га громадські 
уповноважені по передплаті.

„СОЮЗПЕЧАТЬ"

БК—04101. Адреса редакції, м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60. Зам. № 833. Т. 5.000.

Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління в справах поліграфічної промисловості, видавництв і книжкової торгівлі, м. Олександрія, вул. Шевченка, 71.



уолетарі всіх країн, єднайтеся! Рік видання ХХіУ-й

СТАЛІНСЬКИЙ 
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
ОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІк
Підвищувати рівень 

керівництва підприємствами
Партія вчить наші господар

чі кадри, щоб вони керува- 
І підприємствами не «взагалі», 
[ «з повітря», а конкретно, 
іедметно, щоб вони вникали 
гусі «дрібниці» виробництва, 
івніше використовували внут- 
ішіі резерви, забезпечували 
(конання державного плану 

усіх ^кількісних і якісних 
оказішіів.
Тільки той господарник і 

гжеперно-технічппй працівник 
спішно справлятиметься з 
оставленими завданнями, який 
де в ногу з життям, підтри- 
ує нове, прогресивне, при
пхається до голосу мас, не
винно удосконалює методи ке- 
івництва.

В ^''у, що переважна біль-- 
Вість вугільних підприємств 
Мександрії неухильно збіль- 
пує випуск продукції, добп- 
цється високих техиіко-еконо- 
іічних показників є результат 
фостання організаторських 
цінностей і ділової кваліфіка
ції наших кадрів.

Разом з тим слід сказати, що 
і. чимало випадків, коли госпо- 
Еірпики керують неоператив- 

о, поверхово, без глибокого 
знання діла.

Байдаківська брикетна фаб
рика має всі можливості для 
виконання плану. Між тим, їх 
не використовують. Директор 
фабрики т. Філінов не вникає 
у „дрібниці" виробництва, сла- 
їю впливає на хід справ. Особ
ливо тут дасться взнаки низь
кий рівень технічного керів
ництва з боку головного інже
нера т. Лопати.

В окремих цехах і дільни
цях не дотримуються техноло- 
іічного процесу, допускають 
часті поломки механізмів, пору
шують виробничу дисципліну. 
Про це відомо т. Лопаті, але 
дійових заходів для усунення 
недоліків він не вживає. Не 
дивно, що підприємство не 
справляється з програмою.

Відсутність'конкретного, опе
ративного, цілеспрямованого 
керівництва дільницями з боку 
начальників і головних інже
нерів окремих будов, а також 
працівників Димитрівського тре
сту призводить до серйозних 
хиб. Управління допускають 
брак, чисельні переробки, не
задовільно використовують тех
ніку і робочу силу.

Па будівельних майданчи
ках, що розташовані в селищі 
Димитрове, часто буває голов

Твори В. Г. Короленка українською мовою
На ознаменування сторіччя 

з дня народження видатного 
російського письменника-демо- 
крата В. Г. Короленка, що ми
нає 27 липня 1953 року, Держ- 
літвидав УРС1* випускає в пе

ний інженер тресту т. Ва
сильєв. Однак він терпимо ста
виться до неорганізованості, 
простоїв механізмів і людей, не 
дбає про впровадження кращих 
прийомів роботи. Все це приз
водить до великих збитків, не
виконання илану.

Погано справляється з пла
ном Олександрійське будівель
но-монтажне управління, очо
люване т. Поповим. Причина 
цьому криється в кабінетному 
стилі керівництва дільницями.

Боротись за удосконалення 
технологічного процесу, раціо
налізацію праці, впровадження 
передових методів — прямий 
обов'язок керівників підпри
ємств. Проте директор заводу 
«Червоний ливарник» т. Мер- 
кур'єв і головний інженер 
т. Цибуленко не помічають но
вого.

На заводі окремі токарі за
стосували метод силового рі
зання металу, запропонований 
Василем Колесовпм. Однак гос
подарники нічого не зробили, 
щоб підтримати стахаповців, 
поширити їх досвід.

Керівники зобов'язані не 
тільки не допускати, але й 
попереджати виникнення недо
ліків, завжди являти приклад 
вимогливості до себе, дисцип
лінованості.

Між тим, це не всі розумі
ють. Як повідомляє стінгазета 
шахти № 2-3 «Шахтар», не
щодавно на дільниці № 1 в 
нічну зміну зупинилась робо
та. В цей час тут знаходився 
помічник головного інженера 
т. Атапов. Замість того', щоб 
вжити заходи для наведення 
порядку, він залишив дільни
цю па гірничого майстра, асам 
виїхав з шахти. В результаті 
на кілька годин припинився 
видобуток вугілля.

Інтереси держави вимагають, 
щоб господарські кадри нев
пинно підвищували рівень ке
рівництва підприємствами, пра
цювали з перспективою, шука
ли, знаходили і ставили на 
службу п'ятій п'ятирічці при
ховані резерви виробництва, 
забезпечували виконання пла
нів.

Партійні організації покли
кані повсякденно дбати про 
поліпшення політичної роботи 
на підприємствах, виховувати 
наші кадри в дусі високої сві
домості, соціалістичного став
лення до праці, в дусі відпо
відальності за доручену справу.

рекладі на українську мову чо
тиритомне зібрання його тво
рів. Здані до друку перші два 
томи.

(РАТАУ).
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По нашій Батьківщині
Курси пропагандистів 

при МК КПРС
І червня при МК КПРС поча

ли роботу місячні курси пропа
гандистів по діалектичному та іс
торичному матеріалізму. До за
нять приступили 800 пропаган
дистів Москви і Московської об
ласті. Першу лекцію на тему 
„Діалектичний матеріалізм—сві
тогляд марксистсько-ленінської 
партії, теоретичний фундамент ко
мунізму" прочитав кандидат фі
лософських наук тов. Д. Є. 111а- 
повалов.

У Камчатській тайзі
Десятки мисливців промишля

ють ведмедя в Камчатській тайзі. 
З багатою добичею повернулися 
мисливці колгоспу імені Леніна, 
Бистринського району. За кілька 
днів вони вбили дванадцять вед
медів. Члени сільгоспартілей іме
ні Сталіна і „Піонер" тт. Ічанча 
і Тиляканов убили сім ведмедів.

(РАТАУ).

Нові типи велосипедів
Колектив Харківського велоси

педного заводу випустив першу 
серійну партію спортивно-шосей
них велосипедів „В-54“. Нова ма
шина має два перемикачі швид
костей—передній і задній і дозво
ляє спортсменові на різних ділян
ках дороги—при підйомі, спуску, 
на перевалі при найменшій за
траті сил розвивати швидкість до 
60 кілометрів на годину. Підпри
ємство освоїло також серійний 
випуск нових спортивно-треко
вих велосипедів “В-63*.

(РАТАУ).

17-й том
Вийшов у світ 17-й том Вели

кої Радянської Енциклопедії (дру
ге видання). В книгу включені 
слова від „Земля” до „Індійці”. 
Визначне місце в черговому томі 
ВРЕ займають матеріали, присвя
чені питанням марксистсько-ле

У школах України закінчуєть
ся навчальний рік. Після нав
чання і екзаменів сотні тисяч 
школярів виїдуть відпочивати 
в санаторії, табори, де чекають 
їх захоплюючі ігри, походи і 
веселі збори.

Держава відпускає великі 
кошти на забезпечення радян
ським дітям здорового і куль
турного відпочинку. Тільки 
профспілкові організації Украї
ни витрачають на оздоровлення 
дітей понад 100 мільйонів кар
бованців за рік.

Гостинно прийняла в цьому 
році школярів молодших класів

Сталіно. З кожним роком все більше упорядковується місто шахтарів, металургів, 
машинобудівників — один з найкращих промислових центрів нашої країни.

На знімку: проспект ім. Гурова і вулиця ім. Лртема в м. Сталіно.
Фото С. Гендельмана. Прескліше РАТАУ.

Забезпечити дальшу значну економію матері
альних ресурсів шляхом ліквідації надмірностей у 
витрачанні матеріалів і устаткування, посилення 
боротьби з браком, впровадження економічних ви
дів матеріалів, широкого застосування повноцін
них замінників і ^прогресивної технології вироб
ництва.

(Директиви XIX з'їзду партії по п'ятому п'ятирічному 
плану розвитку СРСР на 1951 — 1955 роки).

Севастополь. На площі Комуни.
Фото Н. Леонтовича.

Прескліше ТАРС.
.......... ........ о о----------------

Пам'яті
В. В. Маяковського

Трудящі Кзил-Ординської об
ласті, Казахської РСР, готуються 
широко відзначити 60-річчя з дня 
народження найталановитішого 
поета радянської епохи В. В. 
Маяковського. В Кзил-Ординсь- 
кому жіночому казахському пе
дагогічному училищі відбувся ве
чір, присвячений його пам'яті. У 
міських парках культури і відпо
чинку читаються лекції про життя 
і творчість В. В. Маяковського. 
В бібліотеках, клубах, хатах-чи- 
тальпя.х області відкрилися вистав
ки, присвячені творчості поета.

Великої Радянської Енциклопедії
нінської теорії, а також замітки 
про видатні ленінські роботи. У 
книзі висвітлені важливі моменти 
з історії нашої Батьківщини та 
історії російського революційного 
РУХУ.

У 17-му томі ВРЕ наводиться 

Літній відпочинок дітей
дитяча здравниця „Український 
артек“, яка розкинулася в 
мальовничому пригороді Одеси 
на березі Чорного моря. Багато 
дітей відпочинуть і зміцнять 
здоров'я в трьох спеціалізова
них здравницях міста, що від
крили літній сезон. Понад п'ять 
тисяч дітей моряків виїжджа
ють на літо на узбережжя 
Чорного моря. Літній відпочи
нок проведуть в піонерських 
таборах близько 55 тисяч дітей 
трудящих Одеси і області.

Близько 22 тисяч школярів 
Львівщини відпочиватимуть в 
117 піонерських таборах. Сотні

На будівництві 
Ульяновського порту
Весняний розлив Волги визна

чив контури майбутнього Куйби- 
шевського моря під Ульяновсь
ком. Величезна заплава шириною 
до 25 кілометрів була залита па
водковими водами. У Волзьку 
протоку Чувіч увійшли два зем
снаряди — „Волжский-18“ і „Волж- 
ский-28“. Вони намили в тіло 
майбутнього хвилелома перші 
100 тисяч кубометрів грунту.

Будівники Ульяновського пор
ту, завершивши травневий план 
на сім днів раніше строку, зобо
в'язалися достроково виконати 
роботи, намічені на червень.

Ліси в пустині
На заході Кара-Калпакії кара

кумські піски дуже близько під
ходять до населених пунктів. Вес
ною тисячогектарні посіви сак
саулу і кандиму відтіснили дале
ко на захід піски пустині. Колек
тиви НукуськОго і Чимбайського 
лісгоспів завершили сівбу кущів 
на великих площах Кара-Кумів і 
Кзил-Кумів. Лісівники Кара-Кал
пакії широко застосували новий 
метод посадки лісу під плуг.

Родильні будинки 
в колгоспах Молдавії
В сільгоспартілі ім. Першого 

травня, Унгенського району, від
крився колгоспний родильний 
будинок. Це—сотий родильний 
будинок, створений з початку ро
ку. Родильні відділи обладнані 
при 200 районних і дільничних 
лікарнях.

велика кількість статей і заміток 
на різноманітні теми. В них вис
вітлюються слова і терміни з ба
гатьох галузей економіки і народ
ного господарства, науки і тех
ніки, культури і мистецтва.

учнів проведуть захоплюючі 
подорожі і туристські походи.

На узбережжі Чорного і Азов
ського морів у Цюрупинському 
сосновому бору відпочивати
муть школярі Херсона. Зараз 
закінчується туг підготовка 
піонерських таборів до літа.

Всього в цьому році в проф
спілкових піонерських таборах 
України відпочиватимуть понад 
430 тисяч дітей робітників і 
службовців. 18 тисяч учнів 8-9 
класів середніх шкіл побувають 
в оздоровчих таборах і на ту
ристських базах.

(РАТАУ).
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Партійне жи т т я Зневажливе ставлення
Політична агітація

Комуністи і чисельний загін 
безпартійних' агітаторів район
ної партійної організації ве
дуть наполегливу роботу в ма
сах.

В основу масово-політичної і 
виховної роботи покладені іс
торичні рішення XIX з'їзду 
Комуністичної партії Радянсь
кого Союзу, промова товариша 
ІІ. В. Сталіна на цьому з'їзді 
та його геніальна, праця «Еко
номічні проблеми соціалізму 
вСРСР».

Глибоко роз'яснюючи зав
дання, поставлені перед тру
дівниками села, комуністи мо
білізують їх на дострокове ви
конання п'ятого п'ятирічного 
плану, на успішне . вирішення 
головного завдання працівни
ків соціалістичного землероб
ства—дальше підвищення уро
жайності всіх сільськогоспо
дарських культур, збільшення 
поголів'я громадського тварин
ництва. при одночасному зро
станні його продуктивності.

Щоб з дня па день поліп
шувати політичну роботу, по
силювати зв'язки з масами, рай
ком партії і первинні партор- 
ганізації піклуються не лише 
про зростання рядів агітаторів, 
а, насамперед, дбають про їх 
якісний склад.

У колгоспах, МТС і радгос
пах району створено 57 агіт
колективів, які налічують по? 
над сімсот агітаторів, підібра
них і затверджених з числа 
політично підготовлених кому
ністів, комсомольців та. безпар
тійних товаришів. Переважна 
більшість—90 процентів агіта
торів мають вищу і середню 
освіту та чималий досвід агіта
ційної роботи.

Парторганізації і райком КПУ 
щоденно дбають про підвищен

Підсумкові заняття пройшли
В гуртку по вивченню істо

рії партії при середній школі 
№ 10 відбулося підсумкове за
няття.

Всі слухачі зібрались точно 
в призначений час. Пропаган
дист т. Москаленко в спокій
ній, діловій обстановці почи
нає бесіду. Він багато попра
цював над тим, щоб слухачі 

ня ідейно-політичного рівня і 
майстерності агітаторів. З ціню 
метою щомісяця скликаються 
семінари керівників агітколек
тивів, па яких читаються тео
ретичні лекції і доповіді з пи
тань політики нашої партії та 
уряду, партійного і колгоспно
го будівництва, узагальнюється 
досвід агітаційної роботи.

Багато керівників агітколек
тивів уміло спрямовують робо
ту агітаторів, регулярно прово
дять семінари, інструктивні 
наради тощо.

Секретар парторганізації бан- 
дурівського колгоспу імені 
Сталіна т. Зінченко, як керів
ник агітколективу, повсякден
но керує його роботою, подає 
дійову допомогу агітаторам. 
Агітколективом в період весня
ної сівби проведено значну ро
боту серед колгоспників і ме
ханізаторів. Безпосередньо в- 
полі було проведено 136 бесід, 
випущено 2 стінгазети і 36 
польових листків. Це забезпе
чило колгоспу своєчасно про
вести весняні польові роботи 
і дружно розпочати догляд за 
посівами. Зараз агітатори наці
люють хліборобів на зразкове 
проведення обробітку посівів і 
своєчасну підготовку до зби
рання врожаю. Кращі агітато
ри комуністи тт. Давніченко, 
Сродній, Плахотний, .Таранен- 
ко, Бульба та інші не тільки 
словом, а й особистим прикла
дом мобілізують хліборобів на 
успішне вирішення завдань.

Добре працює і агітколек
тив при парторганізації артілі 
«Прапор комунізму» (керівник 
агітколективу т. Горпславець). 
Колгосп «Прапор комунізму» 
добре провів весняну сівбу, 
організовано вступив у період 
догляду за посівами і успішно 

набули міцні політичні знан
ня. На всі його запитання во
ни дають вичерпні відповіді.

Вчителька т. Дунаєвська чіт
ко, зрозуміло розповіла про ос
новний економічний закон со
ціалізму.

В обговоренні історичних 
рішень XIX з'їзду КПРС і про
мови товариша Й. В. Сталіна

в масах
готується до збирання врожаю.

ІІроте не всі партійні орга
нізації по-справжньому керують 
роботою агітколективів, не дба
ють про підвищення ідейно-по
літичного рівня агітаторів.

Так, керівники первинних 
парторганізацій колгоспів ім. 12- 
річчя Жовтня (секретар т. Де- 
ментій), і.м. Леніна (секретар 
т. Бугайченко) та. деяких ін
ших дуже рідко збирають агі
таторів, не навчають їх. Не 
дивно, що тут мають місце сер
йозні недоліки в масово-полі
тичній роботі. Політична агі
тація ведеться від випадку до 
випадку, вона не носить бойо
вого наступального характеру 
і не мобілізує колгоспників па 
боротьбу за високі врожаї і 
дальший розвиток громадсько
го тваринництва.

Більше того, за рішенням 
райкому КПУ для підвищення 
рівня масово-політичної роботи 
серед хліборобів артілі імені 
Леніна було організовано три
місячну школу агітаторів, але 
через безвідповідальне став
лення секретаря парторганізації 
т. Бугайченка до цієї важливої 
справи школа з великим трудом 
закінчила, навчальну програму. 
В цьому велика частина вини 
і районного комітету партії та 
відділу пропаганди і агітації, 
які своєчасно не закликали ко
муніста т. Бугайченка до по
рядку.

Завдання партійних органі
зацій—повсякденно вникати в 
зміст агітаційної роботи, доби
ватися підвищення її рівня, 
спрямовувати діяльність агіта
торів, подавати їм кваліфікова
ну допомогу.

М. Гасавнко, 
завідуючий відділом пропаганди 

і агітації РК КПУ.

активно
на заключному засіданні з'їз
ду активну участь взяли всі 
слухачі.

Підсумкові заняття показали, 
що всі слухачі гуртка добре 
засвоїли пройдений матеріал, 
збагатили свої знання.

3. Оздоба,
заступник секретаря 

парторганізації СШ № 10.

до критичних виступів
Начальник відділу. організа

ції праці і нормування тресту 
«Олександріяву гілля т. Ма
льований, читаючи газету «Ста
лінський прапор», явно нерву
вав. В одній з кореспонденцій 

/ повідомлялось про те, ІЦО в 
тресті несвоєчасно розглядають
ся скарги трудящих і що він, 
зокрема, більше як по 10 днів 
не реагує на деякі з них.

Негайно т. Мальований від
шукав автора статті інспекто
ра відділу кадрів тресту т. Бє- 
локонєва.

—На якій такій підставі ви 
критикуєте мене в газеті?

Той порадив звернутись з 
таким запитанням до редакції. 
Тоді т. Мальований погрозливо 
сказав:

Ну, гаразд, я вас покри
тикую...

На партійних зборах, де об
говорювалась кореспонденція, 
т. Мальований не визнав кри
тику газети і вимагав розслі
дування фактів. Він намагався 
замилити, як то кажуть, очі.

Комуніст т. Бєлоконєв на
писав. замітку до стінної газе

Цікава, змістовна лекція
Понад 400 трудящих міста 

зібрались минулого понеділка 
до літнього кінотеатру на лек
цію про міжнародний стан, 
організовану міським відділен
ням товариства для поширення 
політичних і наукових знань.

Лектор, член товариства 
т. брьомін, широко висвітлив 
досягнення Радянського Союзу 
і країн народної демократії, 
розповів про їх міжнародне і 
внутрішнє становище і разом

Чому припинено
Клуб косівського колгоспу 

ім.. Молотова до недавнього 
часу був улюбленим місцем 
відпочинку артільних трудів
ників. Сюди йшли молодь і 
літні колгоспники, щоб послу
хати доповідь, лекцію, прочи
тати газету, журнал, пограти 
в шашки, доміно або подиви
тись концерт художньої само
діяльності.

Проте з вини правління ар
тілі клуб за останній час при- 

ти «За вугілля і брикет» про 
затискування критики. Однак 
секретар партбюро т. Лосіна 
не дозволила редколегії публі
кувати її. Замість замітки в 
стінгазеті з'явилась відповідь 
т. Бєлоконсву, що комуністам 
тт. Попову і Литвппенку дору
чено перевірити правдивість 
викладених ним в газеті «Ста
лінський прапор» фактів.

Перевірка показала, що фак
ти повністю підтвердились. Ли
ше після цього на засіданні 
партбюро т. Мальований виз
нав себе винним. Од
нак замітка т. Бєлоконєва в 
стінгазеті так і не була вмі
щена.

Як видно, партійне бюро і 
його секретар т. Лосіна зне
важливо поставились до корес
пондента т. Бєлоконєва^ не 
сприяють розгортанню крі^іки і 
самокритики. Чим, як неба
жанням виносити сміття з ха
ти, можна пояснити той факт, 
що більше місяця затримуєть
ся відповідь редакції про вжи
ті заходи по кореспонденції 
«Прислухатися до голосу тру
дящих».

з тим зробив глибокий аналіз 
протиріч між капіталістичними 
країнами.

Після лекції присутні прог
лянули кінофільм «Боротьба за 
мир в усьому світі».

Міське відділення товариства 
для поширення політичних і 
наукових знань планує щопо
неділка проводити такі лекції 
для трудящих міста і робітни
чих селищ.

0. Жарій.

роботу в клубі
пинив свою роботу. Все май
но—столи, стільці, радіоприй
мач з дозволу голови правлін
ня т. Мазура зникло з клубу. 
Немає в клубі і шафи для біб
ліотеки.

Правлінню артілі слід подба
ти про обладнання культурно
го закладу і примусити заві
дуючого клубом т. Савченка 
посилити культурно - виховну 
роботу серед колгоспників.

А. Нужннй, 
учитель.

Бесіди про Статут КПРС

Додержувати партійної і державної дисципліни
Комуністична партія кори

стується безмежною любов'ю і 
авторитетом радянського наро
ду. 11а багаторічному досвіді 
трудящі Радянського Союзу ие\ 
реконалися в тому, що у на
шої партії нема інших інтере
сів, крім інтересів народу. Під 
керівництвом партії завойова
на всесвітньоісторична перемо
га соціалізму в нашій країні, 
назавжди знищена експлуата
ція людини людиною.

XIX з’їзд озброїв партію, ра
дянський народ величною про
грамою господарського і куль
турного будівництва. Виконан
ня п'ятого п'ятирічного плану 
буде великим кроком по шляху 
розвитку нашої країни від со
ціалізму до комунізму. Тісно 
згуртовані навколо партії і уря
ду, радянські люди множать 

свої зусилля в здійсненні п'я
тої п'ятирічки, збільшують свій 
вклад у справу зміцнення мо
гутності і обороноздатності со
ціалістичної Батьківщини.

Сила і непереможність Ко
муністичної партії в єдності і 
згуртованості її рядів, в єдно
сті волі і дії, в умінні членів 
партії злити свою волю з во
лею і бажаннями партії. За
войована в запеклій боротьбі з 
ворогами ленінізму єдність на
шої партії є основою її міцно
сті і непереможності. Протягом 
усієї своєї героїчної історії на
ша партія надавала першоряд
ного значення питанням зміц
нення дисципліни, підвищен
ня відповідальності комуністів 
за доручену їм партією справу.

Обов'язок кожного комуні
ста полягає в тому, щоб і далі 

зміцнювати Комуністичну пар
тію—велику спрямовуючу і ке
рівну силу радянського сус
пільства в боротьбі за побудо
ву комунізму.

Турботою про всемірне зміц
нення єдності рядів партії, про 
підвищення боєздатності пар
тійних організацій, всіх кому
ністів пройнятий Статут КПРС, 
що його прийняв XIX з'їзд 
партії.

Статут партії зобов'язує ко
муніста „додержувати партій
ної і державної дисципліни, 
однаково обов'язкової для всіх 
членів партії. В партії не мо
же бути двох дисциплін- одна 
для керівників, друга для ря
дових. Партія має одну дисци
пліну, один закон для всіх ко
муністів, незалежно від заслуг 
і постів, що їх вони займають. 

Порушення партійної і держав
ної дисципліни є великим злом, 
яке завдає шкоди партії, і тому 
несумісне з перебуванням в її 
рядах».

Наша партія є добровільний 
бойовий союз - однодумців-кому- 
ністів. Бути комуністом—зна
чить у всій своїй діяльності 
виходити з інтересів партії, 
віддавати всі свої сили, знан
ня і здібності великій справі 
партії, справі будівництва ко
мунізму. В рядах нашої партії 
нема місця формальному, па
сивному ставленню до рішень 
партії і уряду. Партія вимагає 
від комуністів наполегливості і 
активності в боротьбі за про
ведення в життя політики пар
тії. Партії потрібні не зашка
рублі і байдужі чиновники, які 
віддають перевагу особистому 
спокоєві перед інтересами спра
ви, а невтомні і самовіддані 
бійці за виконання директив 
партії й уряду, які ставлять 
державні інтереси над усе.

Па якому б посту не пере
бував комуніст, він повинен 
чесно і сумлінно виконувати 
доручену йому партією справу. 
Його обов'язок—стояти на вар
ті інтересів держави, наполег
ливо боротися з хибами в ро
боті партійних, радянських і 
господарських організацій. У 
нас, на жаль, ще не переве
лися працівники, які старають
ся приховати справжній стан 
справ на тій чи іншій ділянці, 
прикрасити результати своєї 
діяльності. Зустрічаються фак
ти, коли окремі працівники 
ставлять вузьковідомчі і міс
ницькі інтереси вище загально
державних. Під виглядом тур
боти про підвідомчі підприєм
ства вони приховують від дер
жави наявні в їх розпоряджен
ні матеріальні ресурси, стають 
на шлях порушення партійних 
і державних законів.
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Підвищувати культуру будівництва, 
поліпшувати якісні показники

До чого призводить байдужість 
та безконтрольність

Двопроміжна робота доярок

В кабінеті начальника буді
вельного управління т. Святця 
майже щодня скликаються на
ради начальників дільниць, ви
конавців робіт, десятників. Тут 
обговорюються питання вико
нання плану, посилення тем
пів, здійснення графіків. Але 
говорячи про кількісні показ
ники, забувають про якісні.

Не дивно, що саме через 
відсутність боротьби за підви
щення якості і зниження собі
вартості будівництва управлін
ня допускає значні збитки, 
погано справляється з завдан
нями.

Далеко за фактами йти не 
треба. Будинок, в якому роз
міщені відділи управління, дав 
з південного торця щілину. 
Споруджений він всього кілька 
років тому.

Коли зводили цей будинок, 
треба було одноразово робити 
каналізацію. Однак про це за
були. Тільки тепер взялись 

Прокладати каналізаційні тру- 
юи. Причому, роботи не меха
нізували. 1 це тоді, як до ос
танніх днів на майданчику 
стояв канавокопач. Замість 
того, щоб його пустити в хід, 
на риття траншеї поставили 
землекопів. Така організація 
справи дорого обійшлась управ
лінню.

Трохи далі—інший будинок. 
Заходимо в середину. Кидаєть
ся в очі неправильно зроблена 
підлога. Тепер вирішили ви
правити цей недолік, по суті 
не виправили, а повторили його.

Ще взимку тут штукатурили 
стіни. Тоді не дотримувались 
елементарних правил. Началь

на спорудженні житлових 
будинків майже всі трудомісткі 
процеси виконують механізми. 
Баштовий кран піднімає до 
тонни вантажів па висоту 13- 
18 метрів. Дуже зручні в ко
ристуванні і крани «Піонер», 
яких багато у нас на майдан
чику.

Партія вимагає від усіх своїх 
членів правдивості і чесності, 
неухильного виконання свого 
партійного і державного обо
в'язку. Всякий обман партії і 
держави, в якій би формі він 
не виявлявся, всяку спробу 
обману шляхом приховування 
або перекручення правди не 
можна розглядати інакше, як 
найтяжчий злочин перед пар
тією. В нашій партії існує 
одна дисципліна, один закон 
для всіх членів партії. Той, хто 
намагається обманювати пар
тію і державу, чинить проти
державні дії, завдає серйозної 
шкоди нашій загальній справі.

Неухильне додержання пар
тійної і державної дисципліни— 
найважливіша умова успішно
го здійснення завдань, що сто
ять перед партійними органі
заціями. Комуніст покликаний 
бути організатором боротьби за 
виконання і перевиконання дер
жавних ціанів і завдань. Його 

ник дільниці т. Володько і ви
конавець робіт т. Карпенко не 
зважили на попередження пе
редових виробничників, не вжи
ли заходів для обігрівання при
міщень. І ось наслідки. Шту
катурка, яка була прихвачена 
морозом, весною обвалилась. 
До того ж при кладці допу
стили випучування цегли. Для 
виправлення стіни поставили 
металеві стяжки. Нині вдруге 
доводиться штукатурити стіни 
площею біля 1.000 квадратних 
метрів.

Спускаємось в підвальне при
міщення. Але тут не можна 
ходити без гумових чобіт. Вияв
ляється, в свій час будівель
ники неякісно зробили гідро
ізоляцію і зараз вода без пе
решкод просочується крізь це
гельну кладку.

Багато браку допускає і 
Олександрійське будівельно- 
монтажне управління (началь
ник т. Попов, головний інже
нер т. Лактіонов). Сантехніч
ні роботи виконані погано. Зо
крема, не витримані технічні 
умови при встановленні паро
вого опалення.

Для подачі вугілля треба бу
ло повністю змонтувати тран
спортні установки, однак через 
недоробки їх не можна пуска
ти в Дію.

Перед будівельниками пос
тавлені великі завдання. Вони 
повинні споруджувати будинки 
швидко, якісно, дешево.

Необхідно повести рішучу 
боротьбу з бракоробами і бра- 
коробством, піднести культуру 
будівельних робіт. Цього вима
гають інтереси держави.

А. Львов.

Механізуємо трудомісткі
Замість робітників розчин 

готують дві механічні мішалки. 
Широко застосовуються елек
тросвердла, електропили тощо.

За машинами дбайливо. до
глядають механізатори.

Сумлінно ставляться до сво
їх обов'язків мотористи тт. 
Гудзенко, Гончар, електрослю- 

обов'язок—проявляти ініціати
ву у вишукуванні і викори
станні резервів виробництва, 
добиватися перетворення в жит
тя заходів, що сприяють під
вищенню якості і зниженню 
собівартості продукції, зростан
ню продуктивності праці, впро
вадженню нової техніки.

Комуніст не має права при
ховувати неблагоиолучний стан 
справ на будь-якій ділянці, 
проходити мимо неправильних 
дій, які завдають шкоди інте
ресам партії і держави. Він 
зобов’язаний повідомляти в ке
рівні партійні органи аж до 
Центрального Комітету партії 
про хиби- в роботі, незважаючи 
на особи.

Дійовим засобом зміцнення 
партійної і державної дисци
пліни є самокритика і особли
во критика знизу. Критика і 
самокритика допомагає своє
часно викривати хиби, підтя
гує працівників, сприяє поліп

На високому рівні
Недавно, закінчивши роботи 

на будівництві лазне-нрально- 
го комбінату, ми перейшли на 
дільницю № - 2, якою керує 
т. Сппсльников

Перед колективом тут по
ставлені серйозні завдання. До 
нового навчального року тре
ба здати в експлуатацію буди
нок школи. Тому моя бригада 
докладає багато зусиль, щоб 
день у день підвищувати про
дуктивність праці, перевикону
вати виробничі завдання.

Треба сказати, що в травні 
зобов’язання нами реалізовані 
більш як на 160 процентів. 
Зараз йдемо на тому ж рівні.

Для того, щоб забезпечити 
безперебійну роботу всіх робіт
ників бригади, перед початком 
зміни подаємо догори необхід
ну кількість шиферу і заліза. 
А раніше доводилось но кіль
ка разів протягом робочого дня 
піднімати кровельний матеріал, 
постійно тримаючи для цього 
трьох допоміжних робітників.

Нині всі ми повністю заван
тажені. Один веде обводку пе
лени, а інші укладають ши
фер. Правда, бувають випадки, 
коли нам несвоєчасно заво
зять будівельний матеріал. В 
такому разі ми беремось за ін
ше діло —займаємось застеклен- 
ням віконних рам, асфальтуємо 
подвір'я тощо.

Наша бригада—ста ханойська. 
Ми міцно тримаємо перехідний 
Червоний прапор дільниці, який 
нам було присуджено в перед- 
травпевому соціалістичному зма
ганні, добиваємось нових ви
робничих успіхів.

Д. Башликов, 
бригадир комплексної бригади 

будівельного управління 
Димитрівського тресту.

процеси
сар т. Салов та інші.

Колектив нашої дільниці, 
успішно виконавши травневий 
план, бореться за прискорен
ня темпів і поліпшення якості 
робіт.

І. Євсютін, 
десятник будівельного управління 
Димитрівського тресту.

шенню справи в усіх галузях.
Всією своєю діяльністю пар

тійні організації покликані ви
ховувати комуністів в дусі як
найсуворішого додержання пар
тійної і державної дисципліни, 
в дусі наполегливої боротьби 
за виконання партійних рі
шень. Партійна організація по
винна реагувати на кожний, 
навіть найменший випадок по
рушення комуністами дисци
пліни. Необхідно всемірно під
вищувати у членів партії по
чуття відповідальності за спра
ву партії, розвивати їх полі
тичну активність.

Інтереси партії і держави 
вимагають дальшого зміцнення 
партійної і державної дисци
пліни. Чим міцніша буде пар
тійна дисципліна, тим успіш
ніше комуністи будуть вести 
маси по шляху будівництва 
комунізму.

У. Жуковін.

В директивах XIX з'їзду Ко
муністичної партії Радянського 
Союзу по п'ятому п'ятирічному 
плану розвитку СРСР велику 
увагу приділено збільшенню 
поголів’я громадського тварин
ництва та підвищенню його 
продуктивності. Натхненні ве
личними накресленнями рідної 
партії, трудівники колгоспного 
села наполегливо перетворюють 
їх в життя, добиваються нових 
успіхів у колгоспному вироб
ництві.

Торік тваринники артілі іме
ні 12-річчя Жовтня впровади
ли на молочно-товарній фермі 
двозмінну роботу доярок І 40- 
тпрьохразове доїння корів. Але 
цей хороший почин не знайшов 
підтримки з боку правління ар
тілі і згодом двозмінна робота 
відпала.

Але доярки все ж не поки
нули надії па введення прог
ресивних методів. Протягом 
зими вони старанно працювали 
над собою, поглиблювали свої 
знання на зоотехнічних кур
сах.

Цієї весни було вирішено 
впровадити на молочно-товарній 
фермі новий прогресивний ме
тод — двопроміжпу роботу з 
чотирьохразовим доїнням корів.

Розпорядок дня за цим ме
тодом введено такий:

Роздача сіна коровам або 
підкормлювання їх зеленою 
масою—з 4 годин до 4 годин 
10 хвилин ранку;'

Перше доїння—з 4 годин 10 
хвилин до 5 годин 55 хвилин 
ранку;

Роздача соковитих або кон
центрованих кормів- з 5 годин 
55 хвилин до (і годин 25 хви
лин ранку;

Чистка корів та заміна під
стилки — з (і годин 25 хви
лин до 7 годин 10 хвилин 
рачку;

Друге доїння — з 7 годин 
10 хвилин до 7 годин 55 хви
лин ранку;

Роздача сіма або підкормлю
вання зеленою масою — з 7 
годин 55 хвилин до 8 годин.

0 8 годині ранку доярки 
йдуть додому, а до роботи 
приступають чотири колгосп
ники, з яких два випасають 
худобу, один заготовляє воду 
для напування і один відван
тажує гній з ферми.

0 4 годині дня худоба по
вертається з випасу і знову 
доярки приступають до роботи 
за таким графіком:

Н. Малютіва, 
дільничний зоотехнік.

Кіровоградська область. Більшість колгоспів Аджамського 
району перевели худобу в літні табори. З перших днів табірного 
утримання почалася підгодівля корів зеленою масою озимого жита 
і пшениці, яку скошують на прифермських ділянках, засіяних 
для зеленого конвейєра.

На знімку: скошування молодого травостою озимого жита на 
корм в колгоспі ім. Кірова.

Фото Г. Вєрушкіна. Прескліше РАТАУ.

Напування корів і прив'язу
вання—з 16 годин до 16 годин 
10 хвилин.

Роздача сіна або підкормлю
вання зеленою масою з 16 
годин 10 хвилин до 16 годин 
ЗО хвилин;

Третє доїння — з 16 годин 
ЗО хвилин до 18 годин 05 
хвилин;

Роздача соковитих кормів 
або концентратів - з 18 годин 
05 хвилин до 18 годин ЗО 
хвилин;

Чистка корів—з 18 годин 
ЗО хвилин до 19 годин 10 
хвилин;

Четверте доїння—з 19 годин 
10 хвилин до 19 годин 55 
хвилин;

Роздача сіна або підкормлю
вання зеленою масою з 19 
годин 55 хвилин до 20 годин.

При такій системі роботи до
ярки працюють лише 8 годин 
на добу, а продуктивність ко
рів помітно збільшується. Як
що до введення двозмінної ро
боти доярки від кожної групи 
закріплених за ними корів 
одержували по 70-80 літрів 
молока в день, то тепер вони 
надоюють но 100-120 літрів. 
Доярка Настя Іванченко, на
приклад, за п'ять місяців цього 
року надоїла від кожної фураж
ної корови по 788 літрів мо
лока. Приблизно такі ж показ
ники і в інших доярок. Свої 
зобов'язання одержати 2000 
літрів молока від кожної коро
ви вони, безумовно, виконають.

Однак правління артілі ще 
недостатньо приділяє уваги 
тваринництву, не сприяє впро
вадженню нового, передового, 
не підтримує ініціативи кол
госпниць. До цього часу тут 
не спроможуться встановити 
кормушки в загоні літнього 
табору. Не виділено ще одного 
скотаря для відвантаження 
іною і тому ним завалені фер
ми. Трапляються випадки й 
несвоєчасного підвезення кор
мів.

Партійна організація (секре
тар т. Дементій) і правління 
артілі (голова т. Гаркуша) по
винні допомогти дояркам зак
ріпити цінне починання. Це 
сприятиме успішному виконан
ню взятих зобов'язань по під
вищенню продуктивності гро
мадського твариннії цтва.
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Листи до редакції

Зважати на запити покупців
З кожним днем зростають 

запити трудящих на товари 
широкого вжитку.

Та, на жаль, міські торго
вельні організації працюють 
по-старинці. Вони не прислу
хаються до голосу мас і не 
прагнуть всебічно задовольни
ти їх потреби.

Важко знайти в книжкових 
магазинах необхідну політич
ну літературу. В цих магази
нах роками лежить література, 
на яку в нашому місті попи
ту немає.

В магазинах змішторгу, від
ділу робітничого постачання, 
райспоживспілки дуже рідко 
бувають в продажу радіоли, 
радіоприймачі, грампластинки

Відремонтуємо завтра"
Ще в березні змішторг здав 

у ремонт друкарську машинку 
до майстерні міськпромкомбі- 
нату. Оглянувши машинку, за
відуючий майстернею т. Дробот 
сказав: «Відремонтуємо завтра».

Довго тривало оте «завтра». 
Втративши надію, керівники 
змішторгу попросили поверну
ти машинку. Директор пром
комбінату т. Хохлов дав дозвіл 
на це, але взяти машинку було

СЛІДАМИ НЕ0ПУБЛ1КОВАНИХ ЛИСТІВ

До редакції газети «Сталін
ський прапор» надійшов лист 
від колгоспників артілі ім. Ма- 
ленкова, в якому писалось про 
те, іцо завідуючим господар
ством артілі працює т. Будяк, 
який безвідповідально ставить
ся до своїх обов'язків і роз
базарює артільні кошти.

Листа було надіслано на роз
слідування до районного від
ділу сільського господарства.

Що треба знати про
Футбол—любимий вид спорту 

у нашій країні. На футбольні 
змагання приходять тисячі тру
дящих, а десятки тисяч, за
тамувавши подих, слухають 
репортажі про змагання біля 
радіоприймачів і репродукторів.

Проте часто доводиться спос
терігати, що деякі болільники, 
а також футболісти невірно 
сприймають окремі моменти 
футбольних змагань. Це свід
чить про те, що вони недос
татньо знають і вивчають пра
вила гри, що серед них не
достатньо ведеться масово- 
роз'яснювальна робота.

Перш за все необхідно знати, 
що в футбола дозволяється 
грати м'ячем і на м'яч, але ні 
в якому разі не на гравця. 
Коли той чи інший гравець не 
грає м'ячем і не перешкоджає 
грати «противнику», його забо-, 
роняється штовхати чи блоку
вати.

Особливо треба пам'ятати 
про гру рукою. Штраф за це 
може бути присуджений лише 
в тому випадку,, якщо гравець 

з піснями радянських компо
зиторів.

Працівники прилавку грубо 
поводяться з покупцями, не 
позбулися звички торгувати з 
«нагрузкою». Коли треба купи
ти ніж в залізно-скобяпому ма
газині № 2 (завідуючий т. Ко- 
ган), то вам до ножа. в«нагруз- 
ку» дадуть іржаву вилку, а 
якщо ви станете заперечувати, 
тоді продавець Островський 
ображає покупців. Багато ще 
недоліків в роботі торговель
них працівників, які нечуйно 
ставляться до зрослих вимог 
трудящих.

Ф. Таболов, 
працівник школи механізації 

сільського господарства.

важко. Дробот розібрав її на 
частини, а зібрати ніяк не 
може.

Майже в розібраному стані 
склали ми машинку в ящик і 
відправили ремонтувати до 
м. Кіровограда.

Директорові промкомбінату 
т. Хохлову необхідно з цього 
зробити відповідний висновок.

М. Ткаченко, 
працівник змішторгу.

Як повідомив редакцію за
відуючий відділом т. Бондарен
ко, факти, наведені в листі, 
ствердились. Будяка з роботи 
знято. Розтрачені колгоспні 
гроші Будяком повернуті в 
артільну касу.

Виконком районної Ради де
путатів трудящих вказав голо
ві правління колгоспу т. Ко
ліснику на його порочний стиль 
в доборі кадрів.

навмисне б'є м'яч рукою. Ви
падковий удар м'яча по руці 
не штрафується, незалежно в 
якому місці поля це трапилось.

Не менш важливо мати вір
не поняття про поштовхи і 
блокіровку. Поштовхи дозво
ляються, якщо вони відбува
ються в той час, коли м’яч 
знаходиться на ігровій відстані 
від гравців, тобто в двох мет
рах від тих, які теж намага
ються грати м'ячем. Забороняє
ться штовхати «противника», 
який бореться за м'яч, для то
го, щоб сприяти другому грав
цю своєї команди заволодіти 
м'ячем.

На гравців можна нападати 
з усіх боків, штовхати в без
посередній боротьбі за м'яч 
плечем в плече й інші частини 
тіла, це дозволено правилами 
гри. Причому, руки гравців 
повинні бути притиснуті до 
тіла. Звичайно, що від поштов
ху гравці можуть втрачати рів
новагу і надати, але це не вва
жається порушенням правил 
гри.

Миколаївська область. Близь
ко 400 чоловік налічує фізкуль
турний колектив ДСТ „Машйно- 
строитель" при заводі шляхових 
машин в місті Миколаєві. Тут ре
гулярно займаються волейбольна, 
футбольна, легкоатлетична, шах- 
матно-шахова секції, гуртки по 
стрільбі, греблі, плаванню. Багато 
робітників мають спортивні роз
ряди.

На знімку: на заводському 
спортивному майданчику під час 
обідньої перерви.

Фото В. Войгенка. , 
Пресклїше ТАРС.

------------------з о-----------------  

Спортивна 
хроніка

Недавно закінчились змаган
ня на першість міста з футбо
ла (перший круг).

Переможцем вийшла команда 
«Шахтар», яка провела всі гри 
без єдиної поразки і набрала 
10 очків з 10 можливих. У 
ворота противників команда 
«Шахтар» забила 44 м'ячі, 
пропустивши у свої тільки 3.

На друге місце вийшла коман
да Байдаківського вуглерозрізу, 
на третє — команда юнацької 
спортивної школи.

Проведені змагання показали, 
що навчально-тренувальна і ви
ховна робота у більшості фут
больних команд міста перебу
ває ще на низькому рівні.

футбол
Дозволяється нападати і 

штовхати воротаря, коли вій 
тримає в руках м'яч або пе
решкоджає грати, а також тоді, 
коли це пов'язано з можливіс
тю забити у ворота м'яч. Коли ж, 
воротар виходить за межі площі 
воріт, на нього можна напада
ти, як і ’на кожного гравця.

.V футбольних змаганнях 
багато уваги приділяється по
ложенню гравців «поза грою». 
Вирішальним фактором в опри- 
діленні стану «поза грою» 
є не те положення, яке зай
мав гравець в момент одержан
ня м'яча, а те, яке він зай
мав, коли м'ячем грав інший 
член їхньої команди.

Це лише деякі правила, яких 
слід дотримуватись при грі в 
футбола. Працівники фізкуль
тури і спорту повинні знайо
мити трудящих більш глибоко 
з ними, щоб кожен футболіст, 
кожен болільник міг правиль
но розбиратись і реагувати на 
хід змагань.

С. Куліков, 
суддя по футболу.

ПОДІЇ В КОРЕЇ
За повідомленням Головного 

командування Народної армії 
Корейської Народно-Демокра
тичної Республіки 2 і 3 черв
ня па всіх фронтах велись ар- 

I тплсріііська перестрілка і бої 
місцевого значення.

В ніч на 2-е червня амери
канська авіація знову вчинила 
нальоти па мирні населені

Народ Бразілії вимагає укладення 
перемир’я в Кореї

Профспілкові, культурні і 
інші організації, визначні гро
мадські діячі Бразілії вима
гають негайного врегулювання 
корейської проблеми мирним 
шляхом. В Сан-Пауло Відбувся 
п'ятитисячний мітинг, який 
пройшов під знаком боротьби 
за якнайшвидше припинення

Сваволя австрійських властей
Недавно в Граці відбулася 

стихійна демонстрація протес
ту проти грубої сваволі місце
вих властей, які викинули на 
вулицю сім'ю робітника. Полі
ція арештувала близько ЗО 
у часників демонстрації.

Демократичні газети пові
домляють, що арешт учасни

Зростання безробіття в Індії
Газета «Амріта Базар патрі- 

ка», яка виходить у Калькутті, 
пише, що широкі верстви ін
дійської громадськості серйоз
но занепокоїлись масовим зро
станням безробіття в країні.

Газета відмічає, що «звільнен
ня робітників і закриття фаб
рик спостерігається не тільки

Французькі солдати відмовляються воювати в Індо-Китаї
Три солдати 1 червня втек

ли з французького транспорта, 
який прямував через Суецький 
канал в Індо-Китай. Солдати 
кинулися в море і вплав до
сяглії берега. Береговій охоро
ні французькі солдати заявили, 
що вони відмовляються воюва

ПОВІДОМЛЕННЯ
Відділ пропаганди і агітації міськкому КП України повідомляє 

слухачів вечірнього університету марксизму-ленінізму про те, іцо за
ліки по курсу зовнішньої політики СРСР і сучасних міжнародних 
відносин прийматимуться 5 і 6 червня ц. р. в приміщенні бібліотеки 
міськкому КПУ.

5 червня-з 2 до 5 годин—1 група,
—з 6 до 10 годнії вечора—2 група.
6 червня заліки прийматимуться:
з 10 до 2 годин дня—3 група,
з 2 до 5 годин—4 група,
з 6 до 10 годин вечора—5 група.
Явка слухачів у визначений час обов'язкова.

Відділ пропаганди 1 агітації міськкому КПУ.

Заступник редактора С. І. МІРКОТАН.

Міський відділ народної освіти І міський комітет проф
спілки працівників початкової І середньої школи УРСР з глибо
ким сумом сповіщають про передчасну смерть завуча І викла
дача російської мови середньої школи № 2 ім. Горького 

ІВАНА МИХАЙЛОВИЧА ЖИТНЬОГО
І висловлюють співчуття родині покійного.

Дирекція, партійна організація, МК профспілки середньої 
школи Це 2 ім. 0. М. Горького з глибоким сумом сповіщають 
про передчасну смерть завуча І викладача російської мови се
редньої школи № 2 ім. Горького

ІВАНА МИХАЙЛОВИЧА ЖИТНЬОГО,
що сталася 4 червня 1953 року, І висловлюють співчуття родині 
покійного.

пункти в повітах Пхенвон і 
Кансе.

В результаті бомбардування 
загинуло багато дітей, стари
ків і жінок.

За два дні зенітні частини 
Народної армії збили два і по
шкодили три літаки против
ника.

(ТАРС).

вогню в Кореї, в Ріо-де-Жа
нейро в бразільській асоціації 
преси відбулися збори протесту 
проти американської агресії в 
Кореї. Учасники зборів заяви
ли, що укладення перемир'я в 
Кореї є спільним бажанням 
всього бразільського народу і 
народів усього світу.

ків демонстрації викликав ве
лике обурення серед населен
ня Грана. іЗа останні дні бур
гомістра Граца відвідали чис
ленні делегації, які заявили 
різкий протест проти сваволі 
поліції.

(ТАРС).

в приватному секторі, але й в 
державних галузях промисло
вості».

Газета нагадує про недавній 
протест трудящих Бухара про
ти підготовлюваного звільнен
ня 5 тис. робітників з держав
них шахт.

(ТАРС).

ти в Індо-Китаї. «Ніяка сила 
на землі не може примусити 
нас брати участь у війні про
ти революціонерів Індо-Китаїо. 
заявили вони,—інші паші брати 
в зручний момент, безсумнівно, 
приєднаються до нас».

(ТАРС).

Б К—04102. Адреса редакції, м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60. Зам. № 843. Т. 5.000.
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Завдання партійних, радянських, госпо
дарських, профспілкових, комсомольських 
організацій полягає в тому, щоб ширше 
розгортати змагання на всіх ділянках 
соціалістичного будівництва.

Г. М. Маленков.

Літній відпочинок трудящих
Максимальне задоволення 

постійно зростаючих мате
ріальних і культурних потреб 
народу становить основу по
літики Комуністичної партії 
і Радянського уряду.

Для блага людей в нашій 
країні споруджуються новії 
красиві житлові будинки, 
розширюється сітка Палаців 
та Будинків культурні, бібліо
тек і клубів, театрів і кіно, 
санаторіїв та будинків відпо
чинку, до послуг трудящих 
прекрасні парки і сади, об
ладнані стадіони і водні 
станції.

Літо — найкраща пора 
для відпочинку трудящих. За 
цей час сотні дорослих і ді
тей міста і села одержать пу
тівки до оздоровчих закладів 
через профспілкові організа
ції, причому значну частину 
безкоштовно і на пільговик 
умовах. Лише по лінії рай
кому вугільників на цю спра
ву асигновано 730 тисяч 
карбованців. Понад тисяча 
працівників шахтарської 
Олександрії побувають на 
кращих курортах країни, в 
будинках відпочинку.

Але, звичайно, цим далеко 
не вичерпуються можливості 
по організації літнього відпо
чинку трудящих. Та вони ще 
занадто слабо використову
ються профспілковими і ком
сомольськими організаціями, 
культурно-освітніми устано
вами міста і району.

Людно вечорами в місько
му парку. Однак не знахо
дять тут відвідувачі культур
ного дозвілля. Крім невдало
го демонстрування Кінофіль
мів нічого шукати інших роз
ваг. В минулі роки на облад
наній танцювальній площад
ці часто виступав духовий ор
кестр, організовувались тан
ці, а в павільйоні парну мож
на було почитати журнал чи 
газету, пограти в доміно і 
шахи. Минула весна, настало 
літо, а райком вугільників 
(голова т. Носовський) май
же нічого не зробив, щоб по
новити там хоча б те, що 
було. І тому скучно в місько
му парку.

„Большой каменньїй мост“.
Фото В. Кошового. Прескліше ТАРС.

Хороший сквер біля інже
нерного селища. Торік там 
відбувались масові гуляння з 
приводу шахтарського свята. 
А після цього забули про 
нього — заростає він бур’я
нами.

В нашому, місті протікає 
річка Інгулець. Та не то 
що водної станції, навіть 
примітивного пляжу ніхто не 
спроможеться спорудити.

Більше того. Великий ста
вок між селищами Октябрсь- 
ким і Перемога з легкої ру
ки господарників Олексан
дрійської електростанції і 
Байдаківської брикетної фа
брики засипається шлаком, 
забруднюється відходами ма
зуту.

Улюбленим місцем відпо
чинку жителів є стадіон. Тут 
часто відбуваються цікаві 
спортивні змагання. Але че
рез погане обслужування тор
говельними організаціями 
псується настрій, бо не мо
жеш випити стакан газованої 
води або ситро.

ІЦе дуже рідко перед ро
бітниками «на повітрі», а пе
ред колгоспниками безпосе
редньо в полі у вільні години 
виступають гуртки художньої 
самодіяльності. Мало дбають 
про такі виступи, насамперед, 
міський і районний відділи 
культосвітньої роботи.

Добру справу роблять 
учасники художньої самоді
яльності клубу селища Ок- 
тябрського, які часто перед 
змінами влаштовують кон
церти для гірників шахти 
№ 2-3. Цей захід заслуговує 
всебічного поширення.

Широке поле діяльності 
по організації культурного 
відпочинку трудящих відкри
вається зараз перед гуртками 
художньої самодіял ьності, 
лекторськими бюро, спортив
ними товариствами. Вони по
кликані якнайкраще задо
вольнити запити робітників, 
колгоспників, інтелігенції.

Якомога ширше викори
стати сприятливі умови, ство
рені в нашій країні для оздо
ровлення і відпочинку радян
ських людей, — важливе зав
дання.

Ознаменуємо шахтарське свято 
новими трудовими успіхами!

НАСЛІДУЄМО ПРИКЛАД 
БУДІВЕЛЬНИКІВ

Тисячі тонні вугілля відванта
жив понад п’ятимісячний план 
колектив шахти № 2-3.

ІІраігнучи достойно. зустріти. 
День шахтаря, гірники, Інженер
но-технічні працівники і служ
бовці нашого підприємства на
слідували приклад будівельників 
Д им ипрівс ь кого тресту. Бон и 
взяли на себе підвищені соціа
лістичні' зобов’язання. Вирішено 
восьмимісячний план видобутку 
вугілля завершити до> 14 серпня 
і дата додатково вільна ешелонів, 
палива! плані підготовчих робіт 
виконати на 105 процентів, до 
1 серпня ввести в еАеплуатаДію 
лави № 5' і № 7 і до Дня шах
таря закінчити нарізку лав № 33 
і № 35; підвищити продуктив
ність праці проти плану на 
6 прюц.; за рахунок по
ліпшення організації праці ме
ханізації трудомістких процесів, 
економії матеріалів зберегти 100 
тисяч карбованців; падготуввти 
бригадно-курсовим методом ЗО 
бригадирів і 120 механізаторів.

А. СИРОТЕНКО, 
секретар наргбюро шахти.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Як і будівельники Димятрівсь- 

кого тресту, гірники Семенівснко- 
го вуглерозрізу прагнуть зустріти 
День шахтаря достойними вироб
ничими успіхами.

Наш колектив зобов’язався ви
конати восьмимісячний план вив- 
дзбутку вугілля до 15 серпня, а 
всікришннх робіт до 25 серпня, 
знизити зольність вугілля проти 
стандарту «а 0,5 процента, собі
вартість тонни палива на 2 про
центи, вартість будівельник робіт 
проти кошторису на 6 процентів,

В Сталінському обласному крає
знавчому музеї зберігається обу
шок, кайло і «санки», дерев’яний 
ящик, яким гірники дореволю
ційного Донбасу вивозили на собі 
із іибого видобуте вручну вугілля.

Роки соціалістичної Індустріа
лізації докорінно перетворили ву
гільну промисловість нашої краї
ни. Донбас став найбільшим і 
висоїюімеханізонами.м вугільним 
басейном. Сучасна, донецька шах
та — це підземний завод, осна
щений досконалою технікою.

Ось шахта № 1 імені Челюе- 
кінців. На всьому шляху — від 
вибою до' навантажувальної пло
щадки на поверхні — до вугілля 
не доторкається рука людини. 
Тут комбайни «Донбас», керовані 
майстрами вуглевидобутку, про
вадять підрубку пласта і навалку 
вугілля на конвейєри. Поі кон
вейєрах «чорне золото» попадає 
в порожні вагонетки. Насипаль
ник, натиснувши кнопку дистан

На знімку: кращий монтажник 
Семенівського монтажного управ
ління Е Ф. Курищспко. Він сис
тематично виконує норму на 150— 
160 процентів. Стахановець готує 
достойні трудові подарунки до 
Дня шахтаря.

Фото Г. "Ганського.

ГІРНИКІВ СЕМЕНІВСЬКОГО
підвищити продуктивність праці 
гірників експлуатаційної дільни
ці на 20 процентів, робітників 
будівельної дільниці на 10 
процентів.

Трудівники розрізу викликали 
на соціалістичне змагання за. 
гідну зустріч шахтарського. свята 
працівників Байдаківського ву
глерозрізу.

Взявши на себе підвищені зо
бов’язання, гірники) добиваються 
їх здійснення. Колектив виконав 
піврічний план. Зараз високої 

Шахта — підземний завод
ційного. керування, включає ле
бідку, і состав у міру заванта
ження поступово просувається 
вперед, уступаючи місце новій 
партії порожняка. Електровози 
забирають вантажені вугіллям 
поїзди і доставляють їх до, ство
ла. Звідси вугілля з допомогою 
підйомника видасться на поверх
ню і тут сортується спеціальними 
машинами, очищаються від поро
ди. По конвейєрах вугілля над
ходить в бункери для наванта
ження в залізничні вагони. На 
вивезенні вугілля і народи зайня
ті десятки потужних електрово
зів, які спроможні водити соста
ви в 40—50 вагонеток. Маши
ніст т. Кривуля почав водити 
великовагові поїзди, що скла
даються з 70 вагонеток. Для ре
гулювання руху поїздів і гаран
тування йото безпеки устаткова
ні автоматична сигналізація і 
блокйрювка.. Недавно' тут стали 
ходити «підземні трамваї» —

СЛОВО ПІДКРІПЛЮЮТЬ ДІЛОМ
В цехах заводу «Червоний ли

варник» обговорюється звернення 
бу д і всльників Д имитрівськоге
тресту. Робітники, 'ІНЖЄНЄрНО- 
технічні працівники і службовці 
заводу одностайно' підтримують 
почин трудівників будівельного 
управління.

К о лектив м ах пін о -абцрал ьного 
цеху, який здобув першість у пе- 
редтравневому соціалістичному 
змаганні, нині дав слово. викона
ти восьмимісячний план до. 25 
серпня, підвищити продуктив
ність праці на 2 процента, поліп
шити якість випускаємо» продук
ції, широко впровадити метод си
лового різання металу, запропоно
ваний токарем СередіньоволзіїКого 
машинобудівного заводу Василем 
Колосовим.

Підвищені зобов’язання беруть 
на себе не тільки колеіктиви це
хів, але і кожний робітник зокре
ма. Так, токарі Федорешкв, Гайда- 
дим, Береговин вирішили денні 
завдання виконувати на 180 — 
200 процентів.

Отаханоївці успішно здійсню
ють свої зобов’язання.

М. САДОВНИК, 
голова завкому заводу «Чер
во»! ий ливарник».

ВУГЛЕРОЗРІЗУ
продуктавноісті праці домагаються 
машиністи екскаваторів тт. Ру
дий, Мосіковченіко, Демиденко. 
Вони щозміни дають по півтори 
і більше норми.

Набагато перевиконують змін
ні завдання машиністи електрово
зів тт. Лук’яненко, Роїженкц і 
інші стахановці.

І. ГЕЙКО,
заступник секретаря паїрт- 

. бюро Семенівського вугле
розрізу.

поїзди, в яких гірники достав
ляються до. місця роботи у відда
лених вибоях.

Під землею працюють сотні ма
шин і механізмів різного призна
чення. Керування більшістю з 
них здійснюється на відстані. 
Шахта поповнюється найновішо®) 
технікою. Недавно воїна, збагати
лась гірничопрохідницьким ком
байном «ШБМ». Ця чудова маши
на не тільки вантажить породу у 
вагонетку, але й сама бурить гір
ничим масив, відбиває породу, 
вирівнює виробіток.

Багата техніка сприяє безпе
рервному підвищенню продуктив
ності праці, зростанню .видобутку 
палива. Тільки за останній рік 
виробіток кожного, гірника шахти 
збільшився на 11,5 процента. З 
тим же числом робітників шахта 
дає зараз вугілля на 20 процен
тів більше, ніж рік тому.

(РАТАУ).
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На допомогу вивчаючим економічну теорію

Основний економічний закон соціалізму
■Коли ми говоримо Піро еконо

мічні закони розвитку суспіль
ства-, та мова, йде не прю, зажени, 
які видаються урядами, створю
ються по волі людей. Мова йде 
про закони, які відображають еко
номічні процеси в житті суспіль
ства, які відбуваються незалежно 
'ВІД ВОЛІ І СВІДОМОСТІ людей.

В природі, наприклад, діють 
таюі сили, як блискавка, поводі, 
дощ, посух-а і т. д. Ці явища при
роди 'відбуваються незалежно від 
людини, від її волі та- бажання. 
Але люди навчалися приборкува
ти руйнівні сили природи, вико
ристовувати їх у -своїх інтересах; 
вивчаючи природу, її закони, во
ни навчилися будувати 'греблі і 
гідроелектростанції, використову
вати силу води для одержання 
електрики, зрошення ПОЛІВ І Т. д.

Так само, і в суспільстві, в його 
економіці відбуваються явища, 
які не залежать від волі людей. 
Товариш Сталін в своїй геніаль
ній праці «Економічні проблеми 
соціалізму в СРСР» показав, що 
люди не можуть «мінити або ска
сувати старі і сформувати або 
ствбірити ноні економічні закони; 
вони можуть відкрити і пізнати 
ці закони, вивчити їх і викори
стати' в інтересах суспільства. 
Так, наприклад, робітничий влад 
нашої країни під керівництвом 
Комуністичної партії використав 
економічні закони в інтересах 
трудящих, ліквідував класи ка
піталістів І ПОМІЩИКІВ, знищив 
експлуатацію людини людиною.

Бі-льїиість економічних З'аіио- 
Н'І'В діє протягом певного істо
ричного періоду, після чого вони 
поступаються місцем новим за
конам. Однак це відбувається не 
тому, що люди знищують або 
скасовують їх. Змінюються еко
номічні умови, в результаті чого, 
незалежно від волі людей, втра
чають силу, сходять зі сцени 
старі закони, а замість них ви
никають, вступають в силу Но
ві затони. Серед економічних 
законів даного- суспільства завж
ди існує, і діє -один основний за,- 
коїн, який визначає суть екооіюі- 
мічного ладу.

МЕТА КАПІТАЛІСТИЧНОГО 
ВИРОБНИЦТВА — 

МАКСИМАЛЬНИЙ ПРИБУТОК
.V капіталістичному суспіль

стві засоби виробництва належать 
приватним особам, капіталістам, 
-а робітники позбавлені засобів 
виробництва і вимушені продава
ти свою робочу силу. Це і є та 
основна економічна умова, в 
силу якої капіталістичне -вироб
ництво неминуче підкорене меті 
збагачення купки паразитів. Лю
дина тут підкорена безжалісному 
законові вилучення максималь
ного прибутку, приречена на 
тяжкі страждання, злидні, безро
біття і кровопролитні війни.

Товариш Сталін показав, ЩО' 
метою сучасного капіталістичного 
виробництва є забезпечення мак
симального капіталістичного при
бутку. Ця мета визначає і харак
тер засобів, якими вона дося
гається. Верховоди сучасного мо
нополістичного капіталізму доби
ваються забезпечення максималь
ного прибутку шляхом експлуата
ції, розорення і зубожіння біль
шості населення даної країни, 
шляхом закабалення і система
тичного пограбування народів ін
ших країн, особливо відстали; 
країн, нарешті, шляхом воєн і

Істотні риси і вимоги основного економічного закону соціалізму можна було б сфор
мулювати приблизно так: забезпечення максимального задоволення постійно зростаючих мате
ріальних і культурних потреб всього суспільства шляхом безперервного зростання і вдоско
налення соціалістичного виробництва на базі найвищої техніки.

Й. В. СТАЛІН. „Економічні проблеми соціалізму в СРСР".

мілітаризації нарадите господар
ства. Такі головні риси і вимоги 
основного економі чнюго закон у 
сучасняго капіталізму.

Поки земля, фабрики, й заводи, 
шахти й копальні, залізниці зна
ходяться в руках капіталістів, 
які жиріють на народному поті, 
слимак і крові, до того часу 
огінії’іііиіиіі економічний закон (ка
піталізму діє з невблаганною не
минучістю, незалежна від волі, 
і свідомості людей, -і неминуче 
існує експлуатація людини лю
диною.

Американські імперіалісти ша
леніють в своєму црапненві під-' 
готувати і розв'язати нону світо
ву війну, таж як бачать в цьому 
шлях до величезного збагачення. 
Вони ірозв’язали агресивну війну 
в Поріч, вони придушують трудя
щих податками, посилюють їх 
експлуатацію, здійснюють шале
ну гонку озброєнь. На всьому 
цьому американські імперіалісти 
загрібають баинослооиіі бариші. 
Доісигь сказати, що- иіциібуткиї мо
нополій СІЛА у 1951 -році збіль
шились в порівнянні з прибутка
ми в період другої світової війни 
в 2,5 ра-за.

Велика Жовтнева соціалістич
на революція в нашій країні до
корінно- змінила економічні умо
ви, економічний лад суспільства. 
Фабрики й заводи, земля, ша-хти 
й копальні, залізниці іі банки і 
т. д. — все це було відібраної у 
дармоїдів і паразитів і сталю за
гальнонародним надбанням. Ра
дянський народ став господарем 
свого життя, будівником соціа
лізму.

Ось ці нові економічні умовній 
привели до того', що- в нашій кра
їні втратили силу економічні за
тони сучасного капіталізму і ста
ли діяти нові економічні закони.

МЕТА СОЦІАЛІСТИЧНОГО 
ВИРОБНИЦТВА — ЛЮДИНА 

З її ПОТРЕБАМИ
Коли була встановлена Радян

ська влада в вашій країні, коли 
всі фабрики і заводи були наці- 
она'лізоівані, толи .земля, надра-, 
залізниці стали загальнонародним 
надбанням і не стало- фабрикан
тів, заводчиків, банкірів, не ста
ло- системи експлуатації, — з’я
вилась нова мета суспільного ви
робництва. У соціалістичного' ви
робництва не може бути тієї мети, 
якій підкорене (капіталістичне ви
робництво. У протилежність ка
піталізму метою суспільного ви
робництва ста® не прибуток, а

Рекомендована література по темі „Відкриття і обгрунтування 
товаришем Й. В. Сталіним основного економічного закону соціалізму"
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людина, з її потребами, тобто за
доволення її матеріальних і куль
турних потреб. З перших днів, пе
ремоги Радянської влади Комуніс
тична партія керувалась цією ме
тою, ні. на хвилину не- послаблю
ючи зусиль до того, щоб ЖИТТЯ 
радянських людей стало багатим, 
культурним, щасливим. Саме то
му наша партія і користується 
беззавітною любо-в'ю і підтрим
кою радянського народу, має ве
личезні- успіхи в 'розвиткові на
родного господарства, що- вона, ве
де свою роботу в інтересах всього 
суспільства.

Робітники нантої країни давно- 
вже позбавлені жахів безробіття, 
набули впевненість у завтраш
ньому дні. Колективізація сіль
ського господарства і ліквідація 
куркульства знищили куркуль
ську 'Кабалу, і злицні в селі.

В СРСР весь національний до
ход розподіляється в інтересах 
трудящих. Біля трьох чвертей ЙО
ГО йде па задоволення особистих 
матеріальних -і культурних по
треб радянських людей, а- остан
ня частина йде на розширення 
соціалістичного виробництва, і на 
інші загальнодержавні і суспіль
ні потреби.

В роки всіх попередніх сталін
ських п'ятирічок Комуністична 
партія і Радянський уряд незмін
но спрямовували розвиток народ
ного господарства нашої країни 
таким чином, іцо- воно- супровод
жувались неухильним підвищен
ням матеріального добробуту і 
культурного рівня ТРУДЯЩИХ.

.V 1951 -році національний до
ход СРСР перевищив рівень 1940 
року на 83 проц.; у 1952 році 
порівняно1 з 1951 роком він виріс 
ще на 11 процентів. В післявоєн
ні роки неухильно- знижувались 
ціни на продовольчі і промислові 
товари. Зараз вони нижчі, ніж у 
четвертому кварталі 1947 ржу. 
в середньому в два рази. Реальні 
доходи робітників і службовців, 
з розрахунку на одного' працю
ючого, в 1951 році були вищі, 
ніж у 1940 році, приблизно- на 
57 проц. і реальні доходи селян— 
приблизно на 60 проценті®. В 
1952 році доходи робітників і 
служібовців і доходи селян вирос
ли порівняно з 1951 роком ще 
на 7—8 процентів.

П'ятий п’ятирічний план, який 
є планом комуністичного будів
ництва, яскраво відображає вимо
ги основного економічного, закону 
соціалізму. В ньому намічається
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Й. В. Сталін. Політичний звіт 

Центрального Комітету XVI з’їз
дові ВКП(б) (Твори, том ХП, 
стор. 244—245, 321—322).

И. В. Сталін. XV в’їзд ВКП(б) 
(Твори, гоїм XII, стор. ЗОЇ).

Й. В. Сталін. Три роки проле
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дальше, істотне підвищення мате
ріального і культурного рівня ра
дянських людей, підвищення ре
альних ДОХОДІВ трудящих, поліп
шення справи освіти, охорони 
здоров’я, соціального забезпечен
ня, юоімунальпого, культурного об
служування -і т. д.

ЗАСІБ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ 
СОЦІАЛІСТИЧНОГО 

ВИРОБНИЦТВА
За допомогою якого ж засобу 

радянський народ добивається 
здійснення мети соціалістичного 
вироібн ицтва?

Як мета виробництва, так і за
сіб для її досягнення в соціаліс
тичному суспільстві зовсім інші, 
ніж при капіталізмі. Засобом для 
досягнення мети соціалістичного 
виріґшицтва служать не експлуа
тація і пограбування трудящих, 
а безперервне зростання і удоско
налення виробництва на базі ви
щої техніки. ІНШОГО' шляху не іс
нує, так як засоби виробництва, в 
нашій країні належать трудя
щим, експлуатація людини люди
ною ліквідована.

Діючи у ВІДПОЇВ ІДНЮСТІ з основ
ним економічним законом соціалі
зму, радянський народ під керів
ництвом Комуністичної партії 
здійснив індустріалізацію країни, 
створив могутню важку індустрію 
—матеріальну основу соціалізму.

Партія проводить політику 
найбільш швидкого розвитку ме
талургії, вугільної і нафтової про
миє ліовості, розвитку електроенер
гетики, виробництва машин і ус
таткування: пірокаїтниі етанів і 
металоріжучих верстатів, коїваль- 
сько-преісового устаткування і 
гідротурбін, паровозів і аівтомйбі- 
л-ів, тракторів і комбайнів і т. д. 
Радянський .народ з величезним 
натхненням будує нові фабрики і 
заводи, споруджує гігантські 
гідроелектростанції і канали, 
створює захисні лісонасадження 
і меліоративні споруди.

.Уже в передвоєнні роки Радян
ський Союз став однією з най- 
мотутніших машинобудівних дер
жав сійіту. У післявоєнні роки ви
робництво засобів виробництва 
росте швидше, ніж до війни. Так, 
у. 1952 році в СРСР було вироб
лено машин і устаткування знач
но. більше, ніж за першу і другу 
п’ятирічки, разом взяті.

Для чого необхідне нам це особ
ливо швидке зростання .виробниц
тва машин, і устаткування? Воно 
потрібне для того, щоб озброю
вати новою і найняв ітніішюю тех-
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пікою всі галузі пар.іідног.о госпо- 
щрства, а на ц'іі основі повністю 
наситити нашу країну предмета
ми СП'ГЖН'ЕСІННЯ, . стіворити доста
ток Продуктів і ІІС'Р’ГІІТІІ ДО КОїМу- 
К'І'СТИ ЧНЗГО ПірПІН'ЦНІІГУ розподіл у 
за потреібдімп, т.і'бто до найбільш 
всестороннього ЗаД:іВОі.'І'І‘,Н'НЯ по
стійно зростаючих матеріальних 
і культурних п.игреб радянського 
суспільства.

Товариш Сталін вчить, що для 
підготовки основних попередніх 
уМіОІВ переходу до комунізму необ
хідної пеірш за все міцно забезпе
чити безперервне зростання всьо
го суспільного виробництва. А це 
можливе лише при забезпеченні 
пнреважігоіго вростання (вироб
ництва засобі® виробництва, тоб
то всіляких машин і устатку
вання.

У п’ятій п’ятирічці (Продукція 
галузей, ЩО' виробляють засоби' 
виробництва, зростає приблизно 
на 80 проц., в тому числі пірог 
дукція машинобудування і мета
лообробки — приблизно в два ра
зи. А разом з цим виробництво 
предметів споживання збільшує
ться приблизно на 65 пі]юц. 
Швидко росте виробництво цукру, 
м’яса, масла, ситцю, шовковик і 
шерстяних тканин, взуття, одягу, 
меблів, радіоприймачів, швейних 
машин, годинників, велосипедів. 
Валовий урожай зерна збільшує
ться на 40—50 проц., в тому 
числі пшениці—на 5'5—65 про
центів. 1

Так, шляхом безперервного зро
стання і удосконалення соціаліс
тичного виробництва, озброєння 
його вищою технікою досягається 
мета соціалістичного виробництва.

Указавши на мету соцйлістич- 
ноаю виробництва і- засіб для її 
досягнення, товариш Сталін від
крив основний економічний закон 
соціалізму.

Істотними рисами і вимога
ми оюновното економічного закону 
соціалізму, вчить товариш Сталін, 
є «забезпеченая максимального 
задоволення постійно зростаючих 
матеріальних і культурних по
треб всього, суспільства шляхом 
безперервного зростання і вдоско
налення соціалістичного виробни
цтва на базі найвищої техніки».

Радянська влада, таким чином, 
не «створила», не «сформулюва
ла» цей закон. Він вступив у си
лу незалежно від волі людей, так 
як змінились економічні умбви 
після перемоги Великої Жовтне
вої соціалістичної революції.

Дією основного економічного 
закону соціалізму пояснюються 
велике досягнення в соціалісВИЧ
ИНІМ у перетворенні всього, народ
ного, господарства нашої країни, 
зростання добробуту і культурно
го рівня трудящих. П’ята п’яти
річка в усіх своїх частинах ви
ходить з вимог основного еконо
мічного закону соціалізму.

Радянський народ з великою 
енергією трудиться в ім’я здій
снення мети соціалістичного ви
робництва, розгортає всенародне 
змагання за. підвищення продук
тивності праці, за виконання і 
перевиконання державних пла
нів. Під керівництвом Комуніс
тичної партії, яка спирається на 
вимоги основного економічного 
закону соціалізміу, розробленого 
великим корифеєм науки товари- 
шем Сталіним, радянський наїрод 
успішно будує своє щасливе жит
тя — комунізм.

А. КОРЯГІН.
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Зустрічаємо жнива 
в повній готовності

Сім років я працюю камібайне- 
рюім Користі всьдої МТС. За цей 
час в колгоспі імені Лсніїна- зібрав 
шинад 3.000 гектарів різних сйь- 
еьдогоспадарських культур. Зараз, 
як -і завжди, я добро підготував 
(“ві-іі комбайн «Сталін ець-6» до 
збирання.

На збиранні црожаго важливо, 
щоб комбайн з пецшіого ж дня 
працював на наївну -потужність. 
Особливо' потрібно поспішати з 
косовицею озимої пшениці, бо-, як 
тільки вона виспіє, колоски опу
скаються до землі і комбайн їх 
догано скошує.

У нас, як показує практика, 
комбайни здебільшого псуються в 
перші дні збирання. Трапляється 
це черга недбайливе ставлення 
або недосві'дчшіють деяких ком
байнерів, які не дотримуються 
закеуав застереження, «бав’яяко- 
віЖцля перших заїздів. Як би 
стацганно не був відремонтований 
комбайн, він потребує регулюван
ня і перевірки. Не можна почина
ти косовиці хліба зразу повним 
хедером, на ідругій швидкості. 
Якщо хліб густий, я працюю ли
ше на- півхадеіра -і -веду комбайн 
на першій швидкості. В цей час 
особливо уважно гладкую за ма- 
ші»ю, підтягую кріплення. Ли-

ше переконавшись, що комбайн 
повністю справний і добре пе
реробляє весь зрізаний хліб, 
збільшую навантаження до шир
ми, а потім беру від нього все, 
що він може дати.

Вранці, коли роса ще не дозво
ляє -працювати, я оглядаю ком
байн, проводжу технічний огляд, 
заправляю машину. Під час .робо
ти уважно стежу за ненадійними 
частинами, заявляю про них ме
ханіку, Отже, коли приходить час 
замінити ту чи іншу деталь, вона 
уже під руками. Змащую машину 
завжди у встановлений час. Сні
даємо,, обідаємо й вечеряємо, по 
черзі, підмінюючи юдин другого. 
Розвантажуємо бункери, як пра
вило, на ходу. Працюєм» з 4 годин 
ранку й до пізня.

П-о плану наша МТС повинна 
привести збирання хлібів в кол
госпі імені Леніна за 20 робочих 
днів. Нам дали завдання зібрати 
за цей чаг комбайном «Стаїл-І- 
нець-6» 380 гектарів. Перегля
нувши свої можливості, колектив 
агрегату зобов'язався зібрати 500 
гектарів.

Жнива не за горами, і ми зу
стрічаємо їх у повній готовності.

Є. ВАСИЛЬЄВ,
комбайнер Кюрмстівсьдої МТС.

За кожним комбе
Наближаються жнива. Це по

требує всебічної підготовки до 
цього відповідального періоду.

Досвід передових колгоспів по
казує, іцоі, механізувавши всі ро
боти на збиранні врожаю, можна 
успішно впоратись з поставле
ним завданням.

Особливо слід подбати про1 зби
рання і скиртування соломи вс.тід 
за комбайнами.

Найкращим -засобом для переве
зення соломи на невеликі- відда
лі є кі-ниі і тракторні волокуші. 
Нині завдання полягаїє в тому, 
щоб кожен колгосп заздалегідь 
п і д готував щонайменше по- 4 кін
ні волокуші на кожен комбайн.

На жаль, керівники багатьох 
колгоспів не надають цьому на

ном—4 волокуші 
лерюного значення і по' суті ще не 
брались за виготовлення необхід
ної кількості волокуш і сіток для 
скиртування соломи.

Недопустимо безвідповідально 
ставляться до виготовлення воло
куш керівники артілей «Заповіт 
Леніна» (толова т. Кикоть), імені 
12-річчя Жовтня (голова- т. Гар
куша), імені Ропи Люксембург 
(голова т. Ііиі.тииіен'ко) та інші'.

Керівники колгоспів повинні 
негайно довести завдання колгосп
ним майстрам виготовити по 4 
Бздоюуші на кожен комбайн і за
безпечити майстерні необхідним 
матеріалом. Директори МТС і рай- 
сільгоісіівідд-іл зобов'язані доїдати 
необхідну технічну ,і організа
ційну допомогу, щоб ближчими 
днями це завдання було виконано.

Номер СІЛЬСЬКОЇ 
стінгазети

21 травня вийшов черговий, 
сьомий номер стінгазети «©перед» 
Недогарт ьюо-ї сільської Ради депу
татів трудящих.

Передова стаття «Краще підго
туватись до збирання врюжаяо» 
своієчаїспо. націлює хліборобів та 
всебічну підготовку до жнив, за
кидає до широкої механізації 
всього комплексу збиральних ро
біт, в-ід косовиці до збирання со
доми.

У ряді заміток стінгазета гос
тро критикує тих, хто несумлінно 
ставиться до дорученої справи. 
Під уїдаїр критики потратила по
рушниця трудовім дисципліни 
діі'яріка артілі -ім. 12-річчя Жовтня 
Марія Шаповап. За додасть у 
справі- впровадження передових 
методів праці на мвлочню-товарній 
фермі справедливо критикується 

завідуючий фермою Андрій Брайко. 
У юдористичноиу відділі «Здоро
венькі були» газета висміює за
ступника. ГОЛОВИ КОЛГОСПУ їм. 
Ждіанова т. Женілнніка за його 
безвідповідальне ставлення до бо
ротьби З СІЛЬСЬКІІ'ГІМ'ПОІДОРСЬКНМИ 

шкідниками.

Велика увага в стінгазеті при
ділена питанню масо-вочіолітпічіної 
роботи серед долгаапників. Газета 
розповідає ігро бездіяльність окре
мих агітаторів та керівника сіль
ського лекторію, критикує їх за 
те, що вони мало виступають пе
ред хліборобами з лекціями, допо
відями, бесідами.

Сьомий номер стінгазети «Впе
ред» різноманітний по- змісту, має 
привабливий вигляд, піднімає 
важливі питання колгоспного ви
робництва.

Треба побажати редколегії ви
могливіше ставитись до- літе
ратурного оформлення заміток і 
приділяти більше уваги їх пра
вильному розміщенню.

В молодших класах шкіл закінчився навчальний рік.
На знімку: учителька Людмила Георгіївна Зборовська на 

заключному уроці з географії в 4 класі Олександрійської се
редньої школи Я» 2 ім. Горького.

Фото Г. Ганського.

ЗВЕДЕННЯ
районного відділу сільського господарства про хід сінозбирання 

обробітку сільськогосподарських культур в колгоспах станом 
на 5 червня 1953 року

(в процентах до плану)

ЗАКЛАДЕНО ПЕРШІ 200 ТОНН 
СИЛОСУ

Хлібороби артілі -імені 18 парт- 
конфереінції одночасно з обробіт
ком посівів і Підготовкою до- жни® 
борються за нагромадження до
статку кормі® для громадського 
тваринництва.

Воїни першими розпочали сило
сування раннього силосу. Вже 
закладено на силос перші 200 
тонн еспарцету, люцерни та ін
ших трав.

С. УМАНЕЦЬ.

Відрадні
Протягом всього навчального 

раку вчителі середньої індоли 
№ 2 ім. Г‘ор-ькоіпо' діяльнії' готува
лися до екзаменів, мобі лізу юти 
учнів па постійну, наполегливу 
самостійну роботу, вміло- здій
снюючи індивідуальний ідонтроль 
над кожним учнем.

Поклавши в синову своєї пов
сякденної роботи геніальну працю 
товариша II. -В. Сталіна «Марк
сизм і питання мовознаївеша» та 
виконуючи (рішення XIX з’їзду 
партії, викладачі мови і літера
тури прагнули дати учням сталі 
і глибокі знання. їх і виявили в 
час екзаменів учні 8—9 класів.

У 8 «г» класі з рлсійсьтої лі
тератури- з 36 учнів іна «5» скла
ли екзамен 19, на «4» — 12, на 
«З» — 5 учнів; в 9 «в» (класі з 
22 учнів оцінку «5» одержали 
14, «4» — 16 і 2 учні одержали 
«ціпку «З».

У письмових творах запропоно
вані теми учні висвітлили з до
статньою повнотою, широко- вико
ристовуючи літературний мате
ріал, не обмежуючись програмним 
мінімумом. Зокрема, цінне вико
ристання критичної літератури: 
статей Д-ебролюбова., Герцнна.

(їв і-ю думку в письмових роботах 
учні ВИСЛОВИЛИ ЛОГІЧНО -і -послідов

но., вміло пов’язали -з сучасністю. 
Ось, наприклад, учень 9 «в» кла-

підсумки
су Олександр Стецеїь-ко у своієму 
творі на тему «Патріотизм і ге
роїзм російських людей у ВІЙНІ 
1912 ірюїку по роману Л. М. Тіінл- 
стото «Війна і мир» пише:

«В дні Великої Вітчизняної 
війни ірадянський народ від мало
го до великого піднявся на із-ахист 
своєї Ватьківщини. Радянські лю
ди доказали всьому .світові неймо
вірні чудеса відваги і мужності, 
Це — Олександр іМаїтроіеюв, Ліза 
Чайкііїна., герої-краеноідонц-і, Зоя і 
ІІІура Кос-м-одем'ямські і багато ін
ших, жі вкрили славою «вою 
л юбиму Батьківщину ».

Роботи написані на яиеикюіму 
ідейне-художньому рівні. Учениця 
(івітлаїна Гурж-ій в роботі на те
му: «Вазарав і Павлюї Киіщ:-анов- у 
римані І. С. Тургеїнєва «Баїть-ки і 
діти» вписує:

«іПірюйшов чіас і мрії героїв 
Тургеїнєва, Черниішевсьїкіот)', Цехо
ва і Некрасова збулися. Радян
ська земля, що була з-а часів ца
ризму пустинею, .розцвіла пиш
ним садам, який виростили радян
ські люди».

Ці та багато інших робіт дока
зують, що учні мають міцні і 
грунтовні знання, вміють віиісле- 
вити думку логічно, вірно, чітко 
і ‘я-едо.

П. КУШНІРЕННО, 
вчителька середньої шкоди № 2.

НОВІ книги
Вийшли з друку і надійшли в 

книготорговельну сітку респуб
ліки такі нові книги:

Максим ТАНК. Вірші, казки, пое
ми. Авторизований переклад з бі
лоруської. Держлітвидав (Москва). 
408 стор. Ціна 9 крб. 45 коп.

ЄЛІН-Ї1ЕЛІН. Оповідання І повіс

ті. Переклад з болгарської. Держ
літвидав (Москва). 408 стор. Ці
на 7 крб. 15 коп.

Георг ВІРТ. Вибрані твори. Пе
реклад з німецької. Держлітвидав 
(Москва). 444 стор. Ціна 8 крб. 
75 коп.
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міжрядь

ПАЛАЦ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ
ім. Калініна 
ім. Енгельса 
ім. Ворошилова 
ім. 18 партконференції 
„Прапор комунізму" 
ім. 19 з'їзду КПРС 
ім. 1'2-річчя Жовтня 
ім. Володимира Ульянова 
„Шлях до комунізму" 
ім. Сталіна (Бандурівка) 
ім. Молотова 
ім. Хрущова
ім. Сталіна (Ворошнловка) 
ім. 18 з'їзду ВКП(б) 
ім. Жданова 
ім. Будьонного 
„Заповіт Леніна" 
ім. Карла Маркса 
„Комунар"
ім. Рози Люксембург 
ім. Леніна 
„Перше травня"
По Олександрійській МТС
11о Користівській МТС
По району

О
2 
О.

24 55 90 53 100
24 42 75 80 0
23 24 100 50 100
17 19 41 100 100
16 27 ЗО 46 82
15 28 0 33 0
13 23 10 34 0
12 24 25 70 0
12 18 40 53 0
12 15 40 50 100
12 24 0 ' 100 0
11 20 9 80 80
11 20 100 71 0
11 13 * 0 40 0
10 18 61 40 0
10 22 40 63 0
9 5,6 0 40 100
8 13 40 63 100
7 0 85 67 100
6 9 0 70 0
6 11 56 55 0
3 6 16 35 100

13 19 42 57 50
10,7 17,8 38 57 45
12 18,5 40 57 47,6

Коли теплохід, піднімаючись 
вверх по Дніпру, проходить СХО'- 
вані під водою відомі козацькі по
роти, відкіривається мальовничий 
краєвид на місто чавуиу і сталі 
— Дніпропетровськ. По полотому 
схилу правого- берега простягає
ться парк. Над рікою, на скелі, 
височить пам’ятник великому 
кобзареві Тарасу Гіригоіровичу 
Шевченкові. А далі, в найвищій 
частині парку, потопає в зелені 
монументальний будинок — Па
лац культури студентів.

...В другій половині дня, доли 
в усіх чотирнадцяти вузах міста 
закінчуються заняття, сюди пря
мують майбутні інженери-м-ета- 
лурги і тіїрниіки, будівельники -і 
залізничники, лікарі і фармацев
ти, агрошіни і вчителі, щоб по
працювати над книгою або кон

спектом, послухати лекцію, допо
відь, потроїти в шахи, шашки. В 
місті и.і.ііі-чується близько- 18 ти
сяч студентів, і кожний знахо
дить в Палаці любиме для себе 
заняття.

Коли заходиш в приміщення, 
почуття захоплення викликає ве
личезний вестибюль, прикраше
ний 64-ма колонами. Під висо
ким куполом — величезні криш
талеві люстри. На. а.ркаіх "склепис
тих скель і на стінах — портре
ти великих російських корифеїв 
науки, літератури, мистецтва. Все 
внутрішнє оздоблення Палацу 
виконане з великим художнім 
смаком. Широко використані ліп
лення і розпис. Паркетна підлога 
всюди вкрита килимами. На вік
нах — оксамитні гардини, шов
кові завіси. Кімнати і фойє об

ставлені чудовими меблями. Чер- 
ьіінодер-евці Каунаса, Черн'гців, 
Львова -і Києва виготовляли дива
ни, кіріїсла-, книжкові шафи, гар
нітури читалень. Московськії май
стри кришталю прислали розкіш
ні люстри, ленінградські худож
ники — твори живопису. Ра
дянський уряд не пошкодував 
кошти, щоб перший в країні Па
лац культури студентів ПОВНІСТЮ 
відповідав запитам молоді.

При Палаці створено оркестр 
народних інструментів, драма
тичний колектив, симфонічний 
ансамбль, вокальна студія, гур
ток жтера-торів, почав працюва
ти музичний леїкторій, регулярно 
демонструються кінофільми, про
ходять творчі зустрічі, вечори 
обміну досвідом.

(РАТАУ).
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Вечорами в робітничому клубі

Кращі наваловідбійники країни

Кіиолекторії

ПО НАШОМУ МІСТУ і РАЙОНУ Нальоти американської авіації на міста

Людно вечорами в робітни
чому клубі селища Ок гавр
ського. Сюди приходять шах
тарі, будівельники, трудова 
інтелігенція, щоб послухати 
лекцію, доповідь, подивитись 
виступи учасників худож
ньої самодіяльності.

В цьому році в клубі для 
трудящих прочитано 32 лек
ції і доповіді на політичні, 
науково - освітні, медичні 
і інші теми. З великим інте
ресом були прослухані лек
ції про працю товариша

Самовіддано трудяться на 
шахті № 2-3 наваловідбійни
ки Шагіт Нігаматов і Василь 
Солдатов. План першого 
кварталу вони перевищили 
більше, як у півтора раза, 
видавши додатково на-гора 
сотні тонн вугілля.

Рішенням Центрального

Для поширення політичних 
і наукових знань серед 
трудящих в літньому кіно
театрі і клубі робітничого 
селища Октябрського створе
ні кіиолекторії.

Тут читаються лекції про 
міжнародний стан, великі 
будови п'ятої п'ятирічки.

Команда СРСР—чемпіон Європи з баскетбола
4 червня, в Масиві, на Цен

тральному стадіоні «Динамо» від
булися останні зустрічі цюзиграішу 
восьмої першості Сиропи з бас- 
кетбола для чоловічих команд.

Радянські баскетболісти ивюто 
останню зустріч провели з коман
дою Югославії і виграли з рахун
ком 57:43.

...Звучать фаіНіфаіР’И. Під звуки 
маршу на поле виходять учасни
ки змагань, іцо, заиінчиїлисія. їх 
вітають десятки тисяч глядачів’.

Під червоним праіпоіром першого 
іде- команда Радянського Союзу. 
Десять раз за чаю змагань підні
мався цей прапор біля західної 
трибуни стадіону на знак перемо
ги радянських баскетболістів.

Минулої неділі в трьох зо-, 
них почалися змагання на пер
шість області з футбола. в яких 
беруть участь 22 команди.

В першій зоні футболісти 
ново-миргородського «Медика.’ 
зустрілися з командою ново- 
українського «Колгоспника». 
І’ра закінчилася перемогою 
ново-миргородських спортсменів 
з рахунком 2:1. Команді «Хар

Й. В. Сталіна „Економічні 
проблеми соціалізму в СРСР“, 
про п'ятий п'ятирічний план 
розвитку народного госпо
дарства СРСР, життя і твор
чість Горького і Некрасова, 
про теперішнє і майбутнє 
Олександрії, про здорову 
сім'ю і законний шлюб.

Силами драматичного, ду
хового, хорового, домрового 
і вокального гуртків за п'ять 
місяців дано 34 концерти, 
які відвідали близько 7 ти
сяч чоловік-

Комітету профспілки робіт
ників вугільної промислово
сті і Міністерства вугільної 
промисловості СРСР тт. Ні- 
гаматову і Солдатову за ви
конання умов Всесоюзного 
соціалістичного змагання 
присвоєно звання „Кращий 
наваловідбійник".

Після лекцій, які читають 
дійсні члени міського від
ділення товариства для по
ширення політичних і науко
вих знань, демонструються 
кінофільми.

Днями відкриється третій 
кінолекторій в робітничому 
селищі Димитрове.

Жодної поразки не мала команда 
СРСР в змаганнях, що відбулися.

Ґлядіачі’, які переповнюють 
трибуну, палко аплодують пере
можцям. В порядку зайнятих в 
чемпіонат місць, під своїми дер
жавними прапорами ідуть спорт
смени Угорщини, Франції, Чеко- 
словаїччини, Ізраїля, Югославії, 
Італії, Єгипту, Болгаїрії, Бельгії, 
Швейцарії, Фінляндії, Румунії, 
Німеччини, Лівану, Данії і’ Шве
ції.

Баскетболісти вишиковуються 
на площадці перед заїхідаою три
буною, де на протязі 11 днів 
проходила наполеглива спортивна 
боротьба.

Оголошуються підсумки зма

Першість області з футбола
човика» (Мала Виска) зарахо
вано перемогу за. неявку по- 
мічнянського «Локомотива».

В другій зоні спортсмени 
«Медика» (Велика Виска) з ра
хунком 8:1 програли команді 
олександрійського «Шахїаря». 
Напружено проходила зустріч 
кам'янського «Машинобудівни
ка» з футболістами «Колгосп
ника» (Чигирин). Гра закінчи

В Олександрійській 
юнацькій спортивній 
школі розвивають свою 
спортивну майстерність 
десятки учнів шкіл міста.

На знімку: заняття з 
гімнастики.

Фото Г'. Танського.

Семінар дільничних 
зоотехніків

Днями закінчив свою ро
боту семінар дільничних зо
отехніків.

На семінарі обговорено пи
тання про підвищення про
дуктивності громадського 
тваринництва, впроваджен
ня нових прогресивних ме
тодів праці та налагоджен
ня обліку на фермах.

Збирають металолом
Учні шкіл міста і району 

прагнуть якнайбільше зібра
ти металевих відходів і зда
ти їх на приймальні пункти. 
Тільки учні Косівської семи
річної школи на приймаль
ний пункт сільського спо
живчого товариства здали 
8 тонн чорного і 100 кілогра
мів кольорового металолому. 
Більше двох тонн здали уч
ні міської семирічної шко
ли № 7.

Колгоспні футболісти
Недавно на спортивній 

площадці в селі Бандурівці 
відбулася зустріч футболь
них команд бандурівської 
артілі імені Сталіна та 
ясиноватської „Комунар". 
Гра закінчилась з рахунком 
2:0 на користь господарів 
поля. •

гань. Звання чемпіона Європи і 
почесний приз втретє завоювала, 
команда СРСР.

Друге місце і приз виграла 
команда Угорщини. Третє місце і 
приз — команда Франції.

Одна за одною команди-пере- 
мо жниці виходять вперед для 
оідержання нагород. Команді СРСР 
вручається великий художньо- 
(І’формлениїй кубок і диплом. 
Граївці нагороджуються золотими 
медалями і дипломами.

Команді Угорщини вручаються 
кубок і диплом, сіпоіртсміенац — 
срібні медалі і дипломи.

Кубок і диплом одержала також 
команда Франції, а її гравці — 
бронзові медалі і дипломи

(ТАТО).

лася перемогою кам'янців (3:1 )•
У третій зоні гостро прохо’ 

дила гра команд «Іскра» (Боб- 
рпнець)і «Локомотив»(Знам'ян
ка). Зустріч виграли залізнич
ники (2:1). Футболісти долип- 
ського «Колгоспника» па своє
му полі приймали компапіїв- 
ських одноклубників і добили
ся перемоги з рахунком 4:1.

і села
ПХЕНЬЯН. (ТАРС). Тривають 

бомбардування міст і сіл Північ
ної Кореї американською авіацією.

В ніч на 2 червня амери
канські бомбардувальники піддали 
масованому бомбардуванню насе
лені пункти повіту Кансо провін
ції Південний Пхенан і повіту 
Пхенвон тієї ж провінції. Па се-

ПЕРЕГОВОРИ
ПЕКІН. (ТАРС). Кореспондент 

агентства Сіньхуа передає з Кесо
на комюніке корейсько-китайської 
делегації на переговорах про пе
ремир'я, в якому говориться:

4-го червня об 11 г. ранку від

Традиційний похід паризьких трудящих до Стіни Комунарів
31 травня в столиці Франції 

відбувся традиційний похід па
ризьких трудящих до Стіни Кому
нарів на кладовище Пер-Лашез. 
Вшанування пам-яті героїв Па
ризької комуни перетворилося в

Як повідомляє австрійська пре
са', в найближчий час всі під
приємства швейної промисловості 
Австрії будуть переведені на не
повний робочий день. Однією з 
причин труднощів збуту є зрос
тання ціп на вироби швейної про

Страйковий рух
Третій місяць триває в Австра

лії страйк робітників кам'янову
гільної шахти „Джон Дарлінг", 
що належить найбільшій металур
гійній компанії. Страйк почався в 
знак протесту проти звільнення 
адміністрацією шахти заступника

Суперечності між імперіа
лістами Франції та імперіа
лістами Західної Німеччини 
продовжують загострюватися 
внаслідок економічної могут
ності Західної Німеччини, яка 
посилюється, шаленої бороть
би за Саар і за пануюче по
ложення в „Європейському 
об'єднанні вугілля і сталі", а 
також в „європейському обо
ронному об'єднанні".

(З газет).

Деталь „європейського 
об'єднання вугілля і сталі".

Рисунок художника Н. Звє- 
рєва (репродукція з газети 
„Ленинградская правда" 
№ 112 за 1953 р.).

ПОВІДОМЛЕННЯ
Відділ пропаганди і агітації міськкому КП України доводить до 

відома слухачів вечірнього університету марксизму-ленінізму про те, 
що екзамени будуть проводитись в приміщенні педагогічного училища.

9 червня з 10 до 17 годин - 1 група, з 18 до 23 годин — 
2 група, 10 червня з 10 до 17 годин — 4 група, з 18 до (23 голи
ни—З група, 11 червня з 10 до 17 годин — 5 група. Явка слухачів у 
визначений час обов'язкова.

Екзаменаційна комісія.

Заступник редактора С. І. МІРКОТАН.

Народний суд другої дільниці міста Олександрії розглядатиме 
справу громадянина Свирського Миколи Антоновича про розторпіен- 
ня шлюбу з громадянкою Лазаренко Катериною Іванівною. Прожива
ють в м. Олександрії.

Кореї
ла цих повітів американські льот
чики скинули близько чотирьох
сот бом,б, переважно великого 
калібру.

В ніч на 2 і 3 червня амери
канські нічні винищувачі і бом
бардувальники „В—26“ піддали 
кулеметному обстрілові житлові 
квартали Пхеньяна. Є жертви.

ПРО ПЕРЕМИР'Я В КОРЕЇ
булося закрите засідання делега
цій повного складу. Друга сторо
на запропонувала зробити перер
ву в переговорах на один день— 
до 11 г. ранку 6-го червня. Наша 
сторона погодилася з цією пропо
зицією.

грандіозну маніфестацію за мир, 
демократичні свободи, національ
ну незалежність, за створення 
уряду, який відповідав би інте
ресам французького народу.

(ТА РС).

мисловості, викликане знеціненням 
грошей.

В останній час на підприємствах 
швейної промисловості спостері
гаються численні звільнення ро
бітників.

(ТАРС).

в Австралії
голови профспілкової о*анізації.

На протязі двох місяців страй
кують робітники багатьох шахт 
цього району в знак солідарності 
з шахтарями „Джон Дарлінг". 
Члени профспілки сповнені ріши
мості добитися перемоги.

Зростання цін в Бразілії
Як повідомляє бразільська пре

са, федеральна комісія в справах 
постачання і встановлення ціп 
прийняла рішення збільшити ціни 
на хліб в Ріо-де-Жанейро на 14 
проЦ. і в Сан-Пауло—на 12 проц.

Лі Син Ман заявив, що в ра
зі укладення перемир'я він 
буде продовжувати війну в 
Кореї „до переможного кін
ця".

Південнокорейський вояка
Рисунок художника Ю. Но

вака (репродукція з газети 
„За прочньїй мир, за на
родную демократию!" №20 
за 1953 р.).

БК—04103. Адреса редакції, м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60. __ _________________________ Зам. № 844, Т. о.ООО.
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Збільшувати випуск продукції 
широкого вжитку, поліпшувати 
якість 1 асортимент її—обов’язок 
працівників місцевої промисловості 
і промислової кооперації.

Поліпшувати роботу 
місцевої промисловості

По нашій Батьківщину
Радянська держава дбає про 

всемірний розвиток місцевої 
промисловості і промислової 
кооперації, про поширення ви
пуску товарів високої якості. 
Це піклування про дальше 
зростання матеріального добро
буту і культури трудящих.
* Підприємства місцевої про
мисловості і промислової коопе
рації Олександрії виробляють 
харчові продукти, швейні, хі
мічні вироби, меблі тощо.

Промисловість міста може 
повністю задовольнити зростаю
чі запити населення. Однак 
наявні можливості не викорис- 

йруються. Щоправда, тепер 
Р&цева промисловість і артілі 

працюють набагато краще, ніж 
в минулому році. Переважна 
більшість підприємств справ
ляється з завданням. Проте в 
їх роботі є ще багато недолі
ків. Ряд керівників забувають, 
що держава вимагає виконання 
плану не тільки з кількісних 
і якісних показників, але й по 
встановленій номенклатурі і 
асортименту. Саме цього не ро
зуміють деякі господарники.

Взяти хоча б для прикладу 
міськпромкомбінат. Він не спра
вився з п'ятимісячною програ
мою, не дотримується асорти
менту, допускає брак. Директор 
міськпромкомбінату т. Хохлов 
пояснює такий стан тим, що, 
мовляв, немає умов. Справа не 
в умовах, а в прагненні поліп
шувати роботу. Цього якраз не 
виявляє т. Хохлов.

Влітку особливо великий по
пит на безалкогольні напої, 
але їх невистачає. ІІ досі чо
мусь не виробляється хлібний 
квас, хоч він передбачений 
планом міеькхарчокомбінату.

Директор цього підприємства 
т. Кізіль мириться з поганою 
якістю ситра, з невиконанням 
плану по асортименту. Щомі
сяця треба випускати сотні кі
лограмів бубликів. І хоч є по
пит, споживач рідко їх поба
чить в магазинах.

Багато справедливих нарі
кань йде на адресу артілі «Ви
робник». Останнім часом вона 
погіршила якість хлібо-булоч- 
них виробів. Хліб, що тут ви
пікається, несмачний, з підви
щеною вологістю.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ГІро XII пленум ЦК ВЛКСМ

Цими днями відбувся черго
вий XII пленум Центрального 
Комітету ВЛКСМ.

Пленум обговорив питання: 
про участь комсомольських ор
ганізацій Куйбишевської об
ласті в соціалістичному змаган
ні за виконання завдань п’я
того п'ятирічного плану; про 
участь комсомольських органі
зацій в дальшому поліпшенні 
роботи загальноосвітніх шкіл 
робітничої і селянської молоді;

Днями міськзмішторг забра
кував тонну хліба, яку вигото
вила артіль «Виробник». Прав
ління артілі і його голова тов. 
Пентешин не зробили з цього 
необхідного висновку.

Не дбає про поліпшення 
якості продукції маслозавод. 
Тут випускають морозиво різ
них назв, але за смаком воно 
майже нічим не відрізняється 
одне від одного, хіба тільки 
ціною. Недарма споживачі на
зивають морозиво з ізюмом — 
«морозиво з льодом».

Дивно те, що директор масло
заводу т. Іванов байдуже ста
виться до критичних зауважень 
трудящих.

Споживач вимагає добротної 
продукції, широкого асортимен
ту. Проте керівники артілі 
«Червона вишивальниця» слабо 
прислухаються до голосу тру
дящих. Пройдіться по магази
нах міста і ви не знайдете кра
сивих спортивних трусиків або 
майок. їх з успіхом можуть 
шити в «Червоній вишивальни
ці». Однак за це не тільки не 
беруться, а навіть зривають 
випуск того асортименту, який 
треба дати міськзмішторгу про
тягом другого кварталу. Минає 
перша декада червня, та артіль 
й досі не випустила швейних 
виробів на 101 тисячу карбо
ванців.

В боргу перед державою 
швейна фабрика. Через низь
кий рівень керівництва, слабу 
механізацію процесів праці 
підприємство відстає, не справ
ляється з програмою.

Місцева промисловість і ар
тілі промислової кооперації 
мають всі можливості з місяця 
в місяць виконувати план з 
усіх показників. Треба лише 
повністю використати наявні 
можливості. Необхідно повести 
рішучу боротьбу за якість про
дукції, за економію і бережли
вість.

Обов'язок партійних органі
зацій по-справжньому розгор
нути масово-виховну роботу, 
соціалістичне змагання, спря
мовуючи зусилля трудівників 
підприємств і артілей па по
ширення виробництва і поліп
шення якості товарів широкого 
вжитку.

про участь делегації радян
ської молоді в IV Всесвітньому 
фестивалі молоді і студентів.

ІІо обговорених питаннях 
пленум прийняв відповідні по
станови.

Пленум розглянув також ор
ганізаційні питання. У зв'язку 
з переходом на іншу роботу 
пленум увільнив від обов'яз
ків секретарів ЦК ВЛКСМ 
тт. Федорову 3. Т. і Юрков- 
ського В. М.

В музеї великого 
письменника

На колишній глухій станції 
Астапово (Рязанська область), 
нині станції Лев Толстой, в 
1910 році перестало битися серце 
Л. М. Толстого. В 1946 році Ака
демія наук СРСР створила в 
будиночку колишнього началь
ника станції музей великого 
письменника. В чотирьох його 
залах зосереджені рукописи, 
документи, особисті речі пись
менника, понад 4 тисячі теле
грам співчуття, надісланих сю
ди з усіх кутків земної кулі. 
За роки існування музею його 
відвідали близько 50 тисяч чо
ловік.

В зв'язку з 125-річчям з дня 
народження Л. М. Толстого, що 
минає в вересні, в музеї від
крились нові зали, в яких спе
ціальні розділи присвячені те
мам: „Лев Толстой і російська 
література*', „Прогресивні пись
менники світу про Толстого", 
„Лев Толстой—викривач імпе
ріалізму".

10 ТИСЯЧ• МОЛОДИХ 
спеціалістів

Закінчується навчальний рік 
у технікумах Міністерства лег
кої і харчової промисловості 
СРСР. Вони випустять нині по
над 10 тисяч молодих техніків- 
технологів 120 спеціальностей. 
Підготовлений великий загін 
спеціалістів для текстильного, 
швейного, взуттєвого вироб
ництва, для підприємств м'яс
ної, рибної, молочної, консерв
ної промисловості.

Газифікація міст 
Молдавії

У Кишиневі закінчено будів
ництво газороздавальної стан
ції. Горючий газ доставляти
меться сюди в цистернах із 
Західної України. З пуском 
станції дешеве паливо одер
жать в балонах ще сотні квар
тир трудящих міста.

За останні роки в Кишиневі, 
Тирасполі, Бельцах, Бендерах, 
Кагуні, Оргееві газифіковано 
кілька тисяч квартир.

Виконати восьмимісячннй 
план до 28 серпня, дати 300 
тисяч карбованців економії за 
рахунок зниження собівартості 
кіловатгодини електроенергії, 
на три дні раніше строку відре
монтувати два котлоагрегати, 
зберегти 200 тонн умовного 
палива, здійснити не менш 10 
раціоналізаторських пропозицій 
з річною економією 50 тисяч

Відповідаючи на заклик бу
дівельників Димитрівеького тре
сту, колектив-цегельного заво
ду №1 включився в соціаліс
тичне змагання за достойну 
зустріч Дня шахтаря і взяв на 
себе такі підвищені зобов'я
зання: 9-ти місячний план ви
конати до 20 серпня, знизити 
собівартість випускаємо! про

Москва. З кожним роком збільшується площа під зеленими 
насадженнями на території автозаводу імені Й. В. Сталіна. Весною 
цього року тут висаджено 857 дерев. 6.525 чагарників 3.500 квітів.

На знімку: на території автозаводу імені Й. В. Сталіна.
Фото В. Зуніна. Прескліше ТАРС.

154-і роковини

6 червня минуло 154 роки з 
дня народження великого ро
сійського поета О. С. Пушкіна. 
Радянські люди шанують па
м'ять генія російської і світової 
літератури. Твори О. С. Пуш
кіна набрали величезного по
ширення в Радянському Союзі.

О. С. Пушкіна

Найбільша сільська ГЕС Киргизії
На гірській річці Карабалти, 

що прорізає західну частину 
Чуйської долини, розгорнулось 
будівництво найбільшої в Кир
гизії сільської електростанції. 
Нова ГЕС призначена для об
служування 13 укрупнених кол

Ферми сріблясто-чорних ЛИСИЦЬ
Закінчено перший етап робіт 

по переселенню тварин з зони 
майбутнього Каховського во
доймища. В різні райони рес
публіки перевезені тисячі го
лів козуль, єнотовидних собак, 
диких кіз та інших звірів.

Дню шахтаря—достойну зустріч,!

ЗЕКОНОМИМО 300 ТИСЯЧ КАРБОВАНЦІВ
карбованців—такі зобов’язання 
взяв на себе колектив електро
станції тресту «Олександрія- 
вугілля», вступаючи в соціа
лістичне змагання на честь 
Дня шахтаря.

Енергетики дали слово впро
вадити автоматику горіння на 
одному котлі, автоматизувати 
запуск резервних живильних і 
конденсувальних насосів, змен

ЗДІЙСНЮЮТЬ ВЗЯТІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
дукції у порівнянні з минулим 
роком на 10 процентів, зеко
номити 15 процентів наливана 
технологічні потреби, підвищи
ти продуктивність праці на 10 
процентів, забезпечити зніман
ня з одного кубічного метра 
каналу печі 1400 штук цегли 
при нормі 1250 штук цегли 
на місяць. Добитись середнього 

з дня народження

І За 35 років радянської влади 
його вірші і поеми, прозаїчні, 
драматичні твори і казки ви
дані загальним тиражем близь
ко 63 мільйонів примірників. їх 
читають всіма мовами народів 
нашої країни. Книги О. С. Пуш
кіна стали широко відомі в за
рубіжних країнах.

госпів Калінінського, Петровсь- 
кого і Панфіловського районів, 
а також МТС і ряду підприєм
ств місцевої промисловості, які 
знаходяться в селах.

Наприкінці року міжрайонна 
ГЕС вступить в експлуатацію.

Важливого значення зараз 
набуває на Україні звіровод- 
ство. В колгоспах 11 областей 
тепер налічується 70 ферм 
сріблясто-Чорних лисиць.

(РАТАУ).

шити витрати електроенергії на 
власні потреби проти планових 
на 0,5 процента.

Робітники, інженерно-техніч
ні працівники і службовці на
шого підприємства викликали 
на соціалістичне змагання ко
лектив теплової електростанції.

В. ЛАРІОНЕНКО, 
голова місцевкому 

електростанції.

виробітку на одну пресозміну 
ЗО тисяч штук цегли—на 4 
тисячі більше норми.

Цегельники успішно здійсню
ють зобов'язання. План першої 
декади червня значно перекри
то. Завод випереджає графік 
на два дні.

В. САХАЦЬКИЙ, 
директор цегельного заводу Не 1.

— ^Д«КЦІЮ Сск-
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Партійне життя.

Як ми організували вивчення геніальної праці Й. В. Сталіна 
„Економічні проблеми соціалізму в СРСР“

Розповідь керівника теоретичного семінару рудоремонтного заводу т. ГУРЗИ

Поліпшувати житлові умови
трудящих

Комуністи і комсомольці, а 
також безпартійні активісти 
рудоремонтного заводу підви
щують свій ідейно-політичний 
рівень знань в різних ланках 
партійної освіти.

Поряд з вивченням в гурт
ках історії партії, історичних 
матеріалів і рішень XIX з'їз
ду КПРС при нашій парторга- 
нізації діє теоретичний семі
нар, слухачі якого до виходу 
в світ праці товариша Й. В. 
Сталіна «Економічні проблеми 
соціалізму в СРСР» оволодіва
ли знаннями економіки про
мислових підприємств.

З листопада 1952 року ми 
приступили до вивчення ге
ніального сталінського твору. 
Слухачі семінару протягом 
всього навчального періоду 
виявляли і виявляють виключ
ний інтерес до питань, вису
нутих і науково обгрунтова
них в цьому творі.

Як же ми організували вив
чення «Економічних проблем 
соціалізму в СРСР»?

Було застосовано такий ме
тод. Я доручав одному або двом 
добре підготовленим таваришам

Депутати Войнівської сіль
ської Ради проводять велику 
організаторську роботу серед 
населення. Вони—активні про
відники в життя рішень пар
тії і уряду, невтомно дбають 
про благоустрій села, вирішу
ють інші важливі питання.

Заслуженим авторитетом ко
ристується у трудівників села. 
Войнівки 64-річний депутат 
Антон Васильович Фіртич. Оби
раючи його до місцевого орга
ну влади, виборці знали, що 
він виправдає їх довір’я. В цьо
му вони повністю перекона
лися.

Незважаючи на свій похилий 
вік, т. Фіртич завжди енергій
ний, з любов’ю виконує свої 
депутатські обов’язки. Він ре

Суспільна соціалістична власність — 
основа могутності СРСР

В результаті перемоги Вели
кої Жовтневої соціалістичної 
революції і створення нового, 
соціалістичного способу вироб
ництва в нашій країні ліквідо
вана приватна власність на за
соби виробництва. Земля, її 
надра, води, ліси, фабрики і 
заводи, транспорт, банки стали 
всенародним добром. У ході бу
дівництва комуністичного сус
пільства суспільна соціалістич
на власність в СРСР збіль
шується у величезних розмірах.

На основі суспільної влас
ності на засоби виробництва у 
нас склалися нові, соціалістич
ні виробничі відносини в місті 
і на селі, які забезпечили мо
гутній розвиток продуктивних 
сил у нашій країні.

Суспільна соціалістична влас
ність, що утвердилася в СРСР, 
має форму або державної влас
ності (всенародне добро), або 

скласти реферати по одному з 
розділів праці товариша И. В. 
Сталіна і 3-4 слухачам підго
туватись до співдоповідей. Од
ночасно по цій же темі готу
ються всі слухачі.

На занятті'доповідачі деталь
но роз'яснюють зміст даної 
теми, а потім присутні зада
ють їм запитання. Як правило, 
доповідачі дають глибоко об
грунтовані відповіді.

В разі, якщо доповідач не
достатньо розкрив задане йому 
запитання, я надаю можливість 
відповісти бажаючому слухаче
ві. В результаті розгортається 
активна, невимушена співбесіда.

Після цього ми заслуховуємо 
співдоповідачів, які зосеред
жують всю увагу при викла
денні матеріалу на питаннях 
недостатньо висвітлених в до
повідях. Співдоповідачам та
кож ставляться запитання, а 
після відповідей на них при
ступаємо до співбесіди по 
всій темі.

Кожний слухач вільно ви
кладає свої думки. Якщо вони 
різні, я узагальнюю висловлю
вання товаришів з критичними 
зауваженнями і поправками.

Виправдовують довір'я виборців
гулярно відвідує сесії, засідан
ня виконкому, виступає при 
обговоренні питань, вносить 
цінні практичні пропозиції.

Тов. Фіртич завжди дома
гається виконання рішень се
сій. Так, на одній з сесій бу
ло вирішено провести повну 
електрифікацію села. Здійснен
ня цього заходу залежить від 
того, як візьмуться за діло де
путати та актив.

Відразу після сесії депутат 
т. Фіртич очолив групу тру
дівників, до якої входять в ос
новному активісти сільради, і 
приступив до завезення необ
хідних матеріалів для електри
фікації. Роботи проходять ус
пішно.

Зразково виконує свої депу

форму кооперативно-колгосп
ної власності (власність кол
госпів, кооперативних об'єд
нань).

Дальший розвиток економіки 
і культури нашої Батьківщини 
залежить від зростання і зміц
нення державної власності, 
яка, будучи найбільш розви
нутою формою соціалістичної 
власності, займає провідне міс
це в економіці нашої країни. 
Зміцнення кооперативно-кол
госпної власності спрямоване 
на дальший розвиток продук
тивних сил соціалістичного сіль
ського господарства, на підви
щення матеріального добробуту 
і культури колгоспників.

Суспільна соціалістична влас
ність—непорушна основа ра
дянського ладу, джерело багат
ства і могутності нашої держа
ви, запорука заможного і куль

Таким чином, ми спільно при
ходимо до загальної думки і 
матеріал добре засвоюється слу
хачами.

Ретельно- працюючи над під
вищенням свого політично-еко
номічного рівня, майже всі 
слухачі семінару стали глиб
ше орієнтуватись в законах 
суспільного розвитку і багато 
з них керуються теорією марк
сизм у-ленінізму при вирішенні 
практичних питань на вироб
ництві.

Майстер відділу технічного 
контролю т. Кпсельов, началь
ник електроцеху т. Травенко, 
начальник технічного відділу 
т. Герасимов і інші система
тично працювали над вивчен
ням «Економічних проблем со
ціалізму в СРСР», брали актив
ну участь у співбесідах по су
ті вивчаємого матеріалу, доби
лися хороших показників у 
своїй виробничій діяльності.

Зараз слухачі семінару на
полегливо готуються до під
сумкових занять, прагнучи по
казати па них глибокі, міцні 
знання.

татські обов’язки і, вчителька 
середньої школи Ярина Тпмо- 
фіївна Козленко. Вона часто зу
стрічається з виборцями, роз'яс
нює їм радянські закони, дає 
цінні поради, виступає перед 
ними з лекціями і доповідями.

На жаль, серед депутатів ще 
є й такі, що забувають про 
наказ виборців і не виконують 
своїх обов’язків. Так, депутат 
т. Чередниченко не завжди від
відує сесії сільради. Маючи се
редню освіту, вона мало висту
пає перед хліборобами з бесі
дами, не бере участі в громад
ському житті села.

В. МАКОВЕЦЬКИЙ, 
Інструктор виконкому районної 

Ради депутатів трудящих.

турного життя радянського на
роду.

Яскравим показником зрос
тання і зміцнення суспільної 
соціалістичної власності є без
перервне зростання національ
ного доходу СРСР. В нашій 
країні весь національний до
ход належить народові. Три 
чверті його йде на задоволен
ня особистих матеріальних і 
культурних потреб трудящих, 
а решта—на дальше розши
рення соціалістичного вироб
ництва і на інші загальнодер
жавні і суспільні потреби.

Неухильне зростання націо
нального доходу, умноження 
суспільної власності дозволили 
партії і урядові провести шес
тиразове за післявоєнні роки 
зниження цін на продовольчі і 
промислові товари, що значно 
підвищило реальну заробітну 
плату робітників і службовців,

В минулому році окремі гос
подарники не приділили на
лежної уваги своєчасній під
готовці житлового фонду до зи
ми, не використали відпуще
них коштів для ремонту бу
динків, в яких проживають ву
гільники.

Така недооцінка важливої 
справи продовжується і зараз. 
100 тисяч карбованців виділе
но трестом для капітального 
ремонту житлових будинків 
електростанції. Досі жодної ко
пійки не витрачено. Директор 
підприємства т. Нюренберг і 
його заступник т. Плеханов 
виявляють повну байдужість 
до того, щоб привести в поря > 
док житловий фонд.

Подібний стан на Байдаків- 
ській брикетній фабриці (за
ступник директора т. Ізраїль).

Для поліпшення житлових 
умов трудящих велике значен
ня має індивідуальне будівницт
во. Однак директор заводу «Чер
воний ливарник: т. Меркур'єв 
не допомагає індивідуальним 
забудовникам. Робітникам до
водиться по кілька разів звер
татись до нього з просьбою ви
ділити транспорт для завезен
ня будівельних матеріалів.

Гврьковський верстатобудівний завод виготовив верстат-гі- 
гант. призначений для обробки роторів турбогенераторів для но
вих електростанцій. Новий верстат працює чітко і злагоджено. 
Майстер, придержуючись за легкі перильця, піднімається по дра
бинці на площадку верстата-гіганта. Тут розміщений пульт управ
ління верстата. Легким натискуванням кнопок цей гігант приво
диться в дію.

На знімні: верстат-гігант. На передньому плані—майстер 
І • Ф. ВАСИЛЬЄВ і провідний конструктор В. ’ Н. КУТАЙЦЕВ 

Фото П. Вознесенського. (Прескліше РАТАУ).

а також доходи селян.
Збільшення соціалістичної 

власності в нашій країні від
бувається на основі розшире
ного соціалістичного відтворен
ня. З кожним роком в СРСР 
зростає число промислових під
приємств, посилюється осна
щення їх новою технікою, 
збільшується житловий фонд, 
зростає сітка комунальних під
приємств, шкіл, вузів, клубів, 
палаців культури, театрів, лі
карень і т. п., а також неу
хильно збільшується кількість 
продуктів споживання, призна
чених для задоволення особис
тих потреб трудящих.

Великим кроком вперед у 
справі умноження соціалістич
ної власності і створення ма
теріально-технічної бази кому
нізму є виконання п'ятого п'я
тирічного плану розвитку на
родного господарства СРСР, 
прийнятого XIX з'їздом партії.

Виражаючи інтереси радян
ського народу, Комуністична 
партія і Радянський уряд дба
ли і дбають про умноження і

Зневажливе ставлення до тру
дящих виявляють і в залізнич
ній конторі тресту „Олександ- 
ріявугілля». Забудовник т. Ба
бій хотів виписати камінь. Але 
ніхто не пішов йому назуст
річ. Тільки після втручання 
працівників тресту йому дали 
дозвіл на одержання каменю. 
Однак і після цього тяганина 
триває. Завгосп т. Святець ні
як не спроможеться завезти 
будівельний матеріал з кар'єру.

Значним недоліком є також 
погане освоєння позичок, оформ
лення зобов'язань. Міськкомун- 
госп (завідуючий т. Кашури- 
чев) затримує виділення при
садибних ділянок.

На шахті № 2-3, Байдаків- 
ському і Семенівському вуглеї 
розрізах, Байдаківській брикет
ній фабриці позички оформле
ні від 5 до ЗО процентів виз
начених сум. 1 це в той час, 
як чимало гірників бажають 
займатись індивідуальним жит
ловим будівництвом.

Господарські і профспілкові 
організації зобов'язані повсяк
денно дбати про поліпшені^, 
житлових умов вугільників^

А. БЄЛОКОНЄВ, 
працівник відділу кадрів тресту 

„Олександріявугілля".

охорону суспільної соціаліс
тичної власності. Конституція 
СРСР, радянські закони зобо
в'язують всіх громадян нашої 
країни свято берегти, зміцню
вати і розширювати суспільну 
соціалістичну власність.

Комуністична партія—спря
мовуюча і керівна сила радян
ського суспільства надає вели
чезного значення культурно- 
виховній роботі серед трудя
щих. Центральний Комітет 
партії вимагає від партійних 
організацій посилити свою ді
яльність по вихованню мас в 
дусі дбайливого ставлення до
соціалістичної власності, соціа
лістичного ставлення до праці.

Радянський народ, згуртова
ний навколо Комуністичної 
партії і Радянського уряду, бо
рючись за виконання планів 
п'ятої п'ятирічки, множить сус
пільну соціалістичну власність, 
вносить великий вклад у спра
ву дальшого зміцнення могут
ності Радянської Батьківщини, 
в справу побудови комунізму в 
нашій країні, м. 6СТР0ВЕРХ.
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Комплексно вести сільськогосподарські роботи
В БОРОТЬБІ 
ЗА ВИКОНАННЯ 
ГОЛОВНОГО 
ЗАВДАННЯ

Новий п'ятирічний план роз
витку СРСР з задоволенням 
зустріли хлібороби артілі імені 
18 партконференції. На своїх 
зборах вони зобов'язались дост
роково вирішити головне зав
дання у галузі сільського гос
подарства—забезпечити дальше 
підвищення врожайності всіх 
сільськогосподарських культур, 
збільшення громадського пого
лів'я худоби при одночасному 
зростанні його продуктивності. 
Уже цього року хлібороби ар
тілі змагаються за 24 центнери 
озимої пшениці, 40 центнерів 
кукурудзи, 20 центнерів соняш
ника з кожного гектара посіву 
і т. д. ’ Підвищені зобов'язання 
взяті також в галузі тварин
ництва.

На вирішення цих завдань і 
спрямовані зусилля хліборобів.

ПОСІВИ
В ЧИСТОМУ СТАНІ

Закінчилась весняна сівба, 
настав другий відповідальний 
період в боротьбі за високий 
врожай. 1 хоч колгосп успішно 
посіяв всі культури, це не 
викликало заспокоєння у хлі
боробів. Правління артілі (голо
ва т. Понов) і партійна органі
зація (секретар т. Уманець) 
спрямували колгоспників на 
своєчасне проведення обробітку 
посівів.

Велика увага приділяються 
організації праці. На посівах 
просапних культур за прикла
дом вінницьких хліборобів вве
дена індивідуальна відрядність. 
Кожному колгоспнику на весь 
час обробітку закріплено ділян
ку і визначені строки прове
дення основних робіт. Правлін
ня колгоспу забезпечило під- 
возку людей на віддалені поля, 
а партійна організація розгор
нула соціалістичне змагання 
між бригадами, ланками і ок
ремими колгоспниками за стис
лі строки і високу якість об
робітку посівів.

Це дало добрі наслідки. Кол
госпниці Клавдія Нарчук, Окса
на Птиціна, Марія Бандурко та 
інші на проривці кукурудзи

Посилити догляд за посівами
Настав найвідповідальніший 

період боротьби за високий 
урожай нинішнього року. Все 
тепер залежить від того, як ус
пішно хлібороби впораються з 
обробітком всіх сільськогоспо
дарських культур.

Проте частина керівників кол
госпів недооцінюють цього, втра
чають кращі строки догляду за 
посівами. Особливо тривожний 
стан створився з обробітком 
картоплі, овочів, кормових кор- 
неплодів та кормових бахчевих 
культур. Ця робота досі про
ведена на 40—57 процентів.

Недопустимо зволікається об
робіток цих культур у колгос
пах імені Енгельса (голова т. 
Шейко), імені XIX з'їзду КІІРС 
(голова т. Дегтяр), імені 12- 

при нормі 0,25 гектара прори
вали по 0,40—0,45 гектара. 
Набагато перевиконувались нор
ми і на обробітку інших куль
тур.

Старанно доглянуті посіви 
добре розвиваються. Всі 650 
гектарів зернових прополені від 
бур'янів. Своєчасно прорвані 
соняшник і кукурудза. Механі
затори тракторної бригади Тіта 
Крючкова вже двічі підпушили 
міжряддя, після чого колгосп
ники провели прополку в 
рядках.

Встановлено догляд і за ово
чевими культурами. Городня 
бригада, яку очолює Марія Шев
ченко, складається з пристарі
лих колгоспниць. Та вони, не
зважаючи на свій похилий вік, 
не відстають від молодих. 70- 
річні Ганна Голуб, Марія Га
ража, Ганна Бугрій та інші 
вже мають на своєму рахунку 
по 55—100 трудоднів. Город
ня бригада вирощує високий 
урожай капусти, помідор, огір
ків тощо.

Разом з цим в колгоспі ство
рюються умови для високих 
врожаїв майбутнього року. У 
чистому стані утримуються па
ри. Вони двічі прокультивовані, 
а після дощів забороновані. 
Уже зараз у кожній рільничій 
бригаді щодня дві підводи ви
возять у поле гній і складають 
його у кагати.

Дорідні хліба визрівають на 
полях.

НАЗУСТРІЧ 
ЖНИВАМ

ІЦе тривала сівба, а прав
ління артілі обговорювало пи
тання про підготовку до зби
рання врожаю. В майстернях 
закипіла робота.

Ковалі Петро Бугрій, Іван 
Коваленко та Марко Ткаченко, 
теслярі Семен Сідельник, Оноп- 
рій Бугрій та Сергій Тиква уже 
відремонтували всі шість сіва
лок і завершують ремонт віялок 
і сортировок.

Крім того, вони виготовляють 
все необхідне для механізації 
току, очищення зерна і наван
таження його на автомашини.

Для звільнення зібраних 
площ від соломи майстри виго
товили 4 кінні волокуші і від
ремонтували одну тракторну, 

річчя Жовтня (голова т. Гар
куша), «Шлях до комунізму» 
(голова т. Гордецький), «Запо
віт Леніна» (голова т. Кикоть) 
та деяких інших.

Керівники колгоспів імені 
Володимира Ульянова (т. Ря- 
бошапка), імені Молотова (т. Ма
зур), «Перше травня» (т. Сах- 
но) до цього часу не забезпе
чили закінчення проривки цу
крових буряків, що призводить 
до стікання рослин.

Не краще справа з прорив
кою кукурудзи. До виконання 
цього завдання приступило ли
ше кілька колгоспів.

Повільно проходить сіно
збирання та силосування кор
мів. Незадовільно ведуть цю ро
боту колгоспи «Перше травня», 
імені Леніна, імені Рози Люк

які працюватимуть за комбай
нами.

З власного досвіду хлібороби 
знають, що, як’би добре не бу
ли підготовлені жатки чи ком
байни, якість їх ремонту оста
точно виявляється безпосе
редньо на роботі. Нерідко роз
ворот жнив затримується через 
те, що доводиться усувати не
доліки, виявлені в перші годи
ни роботи збиральних машин.

Цього року все передбачено. 
Колгоспники помітили, що пло
щі зернових, де висівалось 
зерно понад встановлену нор
му, ростуть густіші і раніше 
достигають. З цією метоп» в 
колгоспі посіяно 10 гектар 
пшениці зі збільшеною нормою 
висіву. Таким чином створено 
своєрідний конвейєр достигання 
хліба. До того, як достигнуть 
загальні масиви на загущених 
посівах, можна буде вести жни
ва і випробувати всі збиральні 
машини.
БУДУЮТЬСЯ
НОВІ ПРИМІЩЕННЯ

Поряд з обробітком посівів, 
підготовкою до жнив, сінозби
ранням і силосуванням кормів 
у колгоспі ні на день не при
пиняються будівельні роботи.

В цій справі на допомогу 
колгоспникам прийшли комсо
мольці, з яких і створено бу
дівельну бригаду. Члени ВЛКСМ 
Павло Хрущ, Микола Замша, 
Леонід Бакуменко та інші 
швидко оволоділи будівельними 
професіями і вправно вико
нують складні роботи. Уже за
вершено спорудження двох 
фундаментальних тваринниць
ких приміщень, незабаром ста
не до ладу і новий колгоспний 
клуб. Цього року буде збудо
вано також контору та баню.

Механізатори МТС зараз ме
ханізують трудомісткі роботи 
на нових фермах, у коровнику 
вже встановлено електродоїль
ний апарат, обладнуються авто
поїлки та споруджується під
вісна дорога для подачі кормів 
і вивезення гною.

Хлібороби артілі імені 18 
партконференції В [ТІСНІЙ спів
дружності з механізаторами 
комплексно провадять всі сіль
ськогосподарські роботи, успіш
но вирішують завдання сільсь
когосподарського виробництва.

В. ЛЕОНТЬЕВ.

сембург, імені Карла Маркса 
та деякі інші. З вини керівни
ків Олександрійської та Кори- 
стівської МТС тт. Шоріна і 
Жука та голів окремих колгос
пів район зриває виконання 
планів закладки раннього сило
су, в той час значні площі ози
мих культур, посіяних на зеле
ний конвейєр, не використані 
для цих цілей, простоюють, втра
чають якість.

Чергове, важливе і відпові
дальне завдання хліборобів і 
механізаторів району — поліп
шити догляд за посівами, а ра
зом з цим забезпечити зразко
ве проведення сінозбирання і 
силосування кормів та підго
товку до жнив.

ЛИСТИ ДО РЕ ДАНЦІІ
Спорудити спортивні майданчики 

для дітей
— Знов розбили шибку!— 

вигукнув комендант Дегтярьов, 
почувши д^він падаючого скла. 
—Знову грають у футбола! От 
я їм зараз дам:

І комендант майже бігом по
спішив до воріт, зламав штан
ги, розігнав юних футболістів.

Такі сценки відбуваються 
дуже часто на подвір’ї гурто
житку № 46 по вулиці Кірова. 
Тут проживає багато дітей 
шкільного та дошкільного віку. 
Зараз літня пора., пора відпо
чинку та розваг. Але про це 
забув комендант гуртожитку 
т. Дегтярьов. Замість того, 
щоб допомогти дітям в облад
нанні спортивного майданчика, 
де вони змогли б пограти в 
футбола, волейбола, Дегтярьов 
забороняє провадити гри.

Торік при гуртожитку був 
хороший червоний куток, в 
якому діти шкільного віку і

Екскурсійно-туристська робота 
в школі

Вчителі середньої школи 
№ 10 систематично проводять 
з учнями екскурсії на міські 
підприємства. Старшокласники 
вже побували на тепловій 
електростанції, рудоррмонтному 
заводі, будівельному майдан
чику.

Особливо цікава екскурсійно- 
туристська робота в школі за
планована на літні канікули. 
ЗО кращих учнів 5—9 класів 
школи влітку побувають в сто
лиці нашої Батьківщини — 
Москві, в столиці Радянської 
України—Києві. Діти ознайом
ляться з історичними пам'ят
никами цих стародавніх міст, 
відвідають новобудови, музеї, 
сади, парки, стадіони.

Відбудуться екскурсії до міс
та Кіровограда.

20 учнів старших класів в

Пропаганда книги в дитячій бібліотеці
Дбаючи про виховання дітей 

у комуністичному дусі, колек
тив дитячої бібліотеки прагне 
якнайкраще використати всі 
форми масової пропаганди літе
ратури, прищепити юним чита
чам любов до книги, допомага
ти їм оволодівати знаннями.

В читальному залі вивішено 
рекомендаційні списки творів 
та ілюстрований альбом на 
тему «Ленін і Сталін—великі 
вожді народів». У картотеці 
зібрано газетні й журнальні 
статті про наших вождів. Для 
учнів старших класів є збірки 
творів В. І. Леніна і Й. В. 
Сталіна українською та росій
ською мовами.

Протягом цього року в бібліо

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

„Газетна
Під таким заголовком в га

зеті «Сталінський прапор» бу
ло вміщено передову статтю, в 
якій вказувалось на те, що в 
газетних вітринах будівельного 
управління Димитрівського тре
сту часто можна бачити заста
рілі газети.

Як повідомив редакцію сек- 

дорослі жителі мали змогу по
грати в шахи, почитати жур
нали, послухати бесіду або лек
цію. Зараз червоного кутка 
немає. Тому і не дивно, що 
діти не мають змоги правиль
но, розумно провести свій 
літній відпочинок.

Мені здається, якби комен
дант гуртожитку зрозумів ба
жання дітей займатись тим чи 
іншим видом спорту, він би не 
ламав штанги, а, навпаки, пі
дібрав би місце, силами гро
мадськості побудував спортив
ну площадку і цим допоміг би 
в організації культурного від
починку дітей.

Спортивну площадку хоч не
великого розміру може збуду
вати кожне домоуправління, 
якщо воно енергійно візьметься 
за діло, залучить на допомогу 
жильців і самих дітей.

К. ґасов.

час літніх канікул вирушать в 
похід по рідному краю. Вони 
вивчатимуть географію і еконо
міку своєї області. Для учнів 
1—4 класів будуть проведені 
екскурсії в колгоспний сад, па 
колгоспне поле, на завод «Чер
воний ливарник» і ін.

Крім цього, при школі буде 
організовано міський піонерсь
кий табір. В школі влаштову
ватимуться спортивні змагання, 
читацькі конференції, обгово
рюватимуться кінофільми тощо.

Проведення екскурсій і по
ходів поглибить знання учнів 
з географії, історії, фізики, хі
мії, природознавства і сприяти
ме успішному засвоєнню цих 
предметів в новому навчально
му році.

В. ЖУРАВСЬКИЙ, 
учень СШ № 10.

теці відбулося дві читацькі кон
ференції по книзі 0. Мусатова 
«Дім на горі», 10. Смілянського 
«Сашко». Участь дітей у таких 
конференціях посилює інтерес 
до книги.

Двічі на тиждень проводять
ся голосні читки в читальному 
залі, групові обговорення книг, 
індивідуальні бесіди на абоне
менті. Для учнів 6—7 класів 
виготовлена книжкова виставка, 
яка допомагає читачам розши
рити їх кругозір. Ця виставка 
користується великою популяр
ністю. Біля книжкової вистав
ки бібліотекар т. М. Мезенець 
провела бібліографічний огляд.

Г. КРАМАРЕНКО, 
завідуюча дитячою бібліотекою.

вітрина“
ретар парторганізації т. Вінець- 
кйй, статтю обговорено на пар
тійних зборах. Критика визна
на правильною.

Всі вітрини зараз добре об
ладнані. В них систематично 
вивішуються свіжі газети. Крім 
того, для виготовлених п'яти 
нових вітрин газети передпла
чено додатково.
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Японія. В префектурі Канагава недавно відбувся мітинг японсь
ких робітників, зайнятих на американських базах. Виступаючі з 
промовами протестували проти поганого поводження з робітниками, 
висловлювали своє обурення політикою переозброєння Японії. Ко
ло місця, де проходив мітинг, було сконцентровано понад 700 озбро
єних японських і американських військових поліцаїв. Незважа
ючи на погрози поліцаїв, після мітингу відбулася демонстрація.

На знімку: робітники на мітингу. На плакатах написано „Геть 
зрадницький кабінет Іосідаї". „Проти війни!". „Проти сваволі уря
дових чиновників". „Проти участі в роботах на військовому бу
дівництві".

1 Фото агентства Сіньхуа.

НОВІ нниги

Оповідання про індійсько соло

МІЖНАРОДНИЙ ОГЛЯД

ліжко, кілька старих прости
радл і ватну ковдру. На освіт
лення, мило і таке інше вона 
взагалі нічого не витрачає.

Щоб звести кінці з кінцями, 
селяни змушені залазити в бор
ги. Вони позичають гроші або 
зерно у поміщиків і лихварів 
під велпцезні проценти. Борг 
селянин уже не може віддати 
ніколи. Цей борг щороку зро
стає і переходить на дітей се
лянина, які також опиняються 
в кабалі у лихваря на все жит
тя. Нарешті, настає момент, ко
ли лихвар подає позов на убо
ге майно боржника. Селянин 
втрачає свій клаптик землі, во
лів, реманент і стає батраком. 
Загальна заборгованість індій
ських селян. досягає дев’яти 
мільярдів рупій.

Напівголодне існування, не
письменність, забобони сприя
ють поширенню різних хвороб 
в індійському селі. Селяни на
стільки темпі, що звичайно 
звертаються по допомогу не до 
лікаря, а до місцевих знаха
рів — «бухва», які лікують їх 

‘заклинаннями, нібито виганя
ючи «злих духів», що викли
кали недуг. Таке «лікування 
приводить, звичайно, не до оду
жання хворого, а до дальшого 
поширення захворювань і смер
ті. Не дивно, що середня три
валість життя людини в Індії 
дорівнює 23 рокам.

У книзі «Індійське село» мо
ва йде лише про селян. Автор 
ніч,ого не говорить про долю 
індійських батраків, які разом 
з сім’ями становлять близько 
ста мільйонів чоловік, тобто 
майже третю частину населен
ня країни. їх становище ще 
гірше, ніж селянина-орендаря.

За останні роки широкі ма
си селян Індії починають усві
домлювати необхідність доко
рінної ломки аграрних відно
син, необхідність передачі зем
лі селянам. Вони піднімаються 
на боротьбу за визволення від 
голоду і безземелля. Вірним їх 
союзником і керівником у бо
ротьбі за краще життя є робіт
ничий клас Індії, очолюваний 
ком у 11 і сти ч ною партієкі.

В. ЖАР0В.

До поїздки Даллеса 
в Африку і Азію

Недавно державний секретар 
(міністр закордонних справ) США 
Даллес зробив поїздку по краї
нах Близького і Середнього Схо
ду і Південної Азії. Протягом 
20 днів він разом з керівником 
так званого „управління взаємно
го гарантування безпеки" Стас- 
сеном відвідав 12 держав: Єги
пет, Ізраїль, Трансіорданію, Сірію. 
Ліван, Ірак, Саудівську Аравію, 
Індію, Пакистан, Туреччину, Гре
цію і Лівію.

Що примусило державного сек
ретаря США зробити таку три
валу подорож?

Висловлювання самого Даллеса 
та інших офіціальних осіб США 
щодо цього досить напевні. За 
цими заявами Даллес „просто" 
поїхав, щоб „особисто ознайоми
тися із становіуцем на місці” і 
доповісти про нього президентові 
Ейзенхауеру. Проте буржуазна 
преса вибовтала справжні причи
ни цієї поїздки. Так, наприклад, 
кореспондент газети „Нью-Йорк 
Геральд трібюн" Рассел писав: 
„Поїздка Даллеса на Середній 
Схід, в Індію і Пакистан може 
допомогти... усунути перешкоди, 
які затримують створення давно 
планованої середньос.хідньої орга
нізації оборони".

Одне слово, за твердженням 
преси, Даллес поїхав туди для то
го. щоб: по-перше, краще закрі
пити позиції нафтових трестів 
США, а заразом і ослабити пози
ції свого головного конкурента— 
Англії, які ще більш похитнулися. 
По-друге, — перетворити країни 
цього району у воєнно-стратегіч
ний плацдарм США. З цією ме
тою американські правлячі кола

Проти війни в Кореї
Чілійська преса повідомляє, що 

трудящі Нікарагуа вимагають не
гайного припинення вогню в Ко
реї і розв'язання корейської проб
леми мирним шляхом. Газета 
„Ель сітло" опублікувала звернен
ня місцевого комітету, боротьби 
за мир до Організації Об'єднаних 
Націй і урядів США, Китаю і Ко
реї, в якому висловлюється про
тест проти продовження воєнних 
дій, спрямованих проти корейсько
го народу.

(ТАРС).

Недостача шкільних 
приміщень в Італії

Згідно зведень Міністерства на
родної освіти, в італійських по
чаткових школах є лише 93.367 
класів, тобто 59,1 процента фак
тично необхідних приміщень, у 
середніх школах —14, 014 класів, 
тобто 66,3 процента, у вищих уч
бових закладах 12.620 аудиторій, 
тобто 76,8 процента необхідних 
приміщень.

(ТАРС).

Міський фінансовий відділ 
доводить до відома населення 
міста Олександрії, що з 15 червня 
1953 року в місті Олександрії та 
селищах Димитрове, Октябрське, 
Перемога буде провадиться до
датковий облік джерел доходу від 
сільського господарства.

Керівники будіїнкоуправлінь, ко
менданти будинків та всі приват
ні домовласники повинні заповни
ти та подати картки податкового 
обліку-додаток до ф. Яві міськ- 
фінвідділу до 15 червня 1953 р.

Картки податкового обліку— 
додаток до ф. № 1 можна одер
жати і здати на приймальних 
пунктах, які розташовані:

В конторі колгоспу ім. Леніна (про
вулок Колгоспний), в приміщенні 
бригади № 2 колгоспу їм. Леніна 
(провулок Кірова), в конторі артілі 
„Червона вишивальниця* 1*, в Ди- 
митрівській селищній Раді, в Ок- 
тябрській селищній Раді.

Недавно перекладена на ро
сійську мову і випущена в світ 
книга індійського економіста
1. У. Мумоу «Індійське село». 
В ній розповідається про тяж
ку долю селянства Індії. Автор 
описує район Південного Гуд- 
жерату, де капіталістичні від
носини на селі розвинуті біль
ше, ніж в інших районах кра
їни. Проте і тут панують фео- 
дально-поміщпцькпй гніт, лих
варство, здольщина, що несуть 
незліченні страждання трудів
никам землі. Картина, змальо
вана в книзі, дає ясне уявлен
ня про тяжку дійсність індій
ського села.

Формально селянам Півден
ного Гуджерату належить 36 
процентів землі. Проте майже 
три чверті селянських ділянок 
заставлені без усякої надії на 
викуп.

Невелика купка поміщиків і 
лихварів володіє майже всією 
землею. Вони самі не обробля
ють її, а здають в оренду дріб
ними ділянками строком на рік. 
Оренда здійснюється на кабаль
них умовах. Орендар повинен 
сіяти тільки ті культури, які 
вимагає поміщик. Турбота про 
насіння, волів і сільськогоспо
дарські знаряддя покладається 
на орендаря. Поміщик забирає 
собі половину врожаю і ще ча
стину з частки селянина на по
гашення його попередньої за
боргованості.

Кабальні умови оренди ви
значають злиденний життєвий 
рівень селян Індії. Автор кни
ги підрахував, що селянській 
сім’ї для задоволення мінімаль
них життєвих потреб необхідно 
229 рупій на рік. А середній 
річний прибуток орендаря ко
ливається в межах від 15 до 
80 рупій. Звичайно селяни ме
лють рисову полову разом з зер
ном і з цієї суміші печуть 
хліб, який їдять один, іноді 
два рази па день. Ні молока, 
пі овочів селяни не вживають. 
Автор говорить, що «випадки 
смерті від голоду серед цих се
лян багато численніші, ніж 
звичайно думають».Сім’я селя- 
нина-орендаря з середнім до
статком вважає за щастя мати

Пункти працюватимуть щоден
но з 10 червня до 15 червня 1953 
року з 9 годин ранку до 6 годин 
дня.

МІСЬКФІНВІДДІЛ. 

давно вже роблять спроби прив'я
зати країни Близького і Середньо
го Сходу до воєнної колісниці 
агресивного Північно-Атлантично- 
го союзу. Але під тиском народ
них мас, які прагнуть до миру і 
національної незалежності, всі 
подібні спроби в минулому кінча
лися провалом.

Які ж результати поїздки Дал
леса, його зустрічей з керівника
ми дванадцяти близькосхідних 
держав?

Зарубіжна преса в цьому питан
ні одностайна подорож держав
ного секретаря США не дала по 
суті справи бажаїіих їм результа
тів. Так, газета датських фінан
сових тузів „Берсен" писала: 
„... в Єгипті вся преса висловлюва
ла незадоволення перебуванням 
Даллеса в країні... в Ізраїлі, в мо
мент його переговорів з урядом, 
був влаштований великий мітинг 
протесту... в Лівані Даллеса зуст
річали з неприкритою ворожістю... 
Даллес своєю поїздкою поглибив 
суперечності між арабськими і 
західними країнами".

Сили миру зростають
Бюро Всесвітньої Ради Миру на 

початку травня на своєму засідан
ні винесло рішення: скликати 15 
червня в Будапешті сесію Все
світньої Ради Миру. Як відзнача
лося в заяві Бюро з приводу цьо
го рішення, сесія скликається для 
того, щоб знайти нові шляхи, які 
сприяли б переговорам великих 
держав і „щоб залучити до дій 
на захист миру всіх їнх. хто під 
впливом останніх подій починає 
усвідомлювати необхідність і мож
ливість переговорів".

Під „останніми подіями", про 
які згадується в комюніке Бюро, 
мається на увазі ті мирні кроки. 

Заступник редактора С. І. МІРКОТАН.

Олександрійський 
агролісомеліоративний технікум

ОГОЛОШУЄ

НАБІР СТУДЕНТІВ 
на 1-й курс технікуму 
на 1953—1954 навчальний рік.

Технікум готує молодших агрономів-агролісомеліо- 
раторів з середньою освітою.

Строк навчання —4 роки.
До технікуму приймаються громадяни віком від 14 до ЗО 

років з освітою в обсязі 7 класів.
Особи, що закінчили 8 і 9 класів середньої школи, прий

маються на 1-й курс технікуму на загальних підставах.
Вступники складають екзамени з української і російської 

мов, математики, Конституції СРСР в обсязі семирічки.
Особи, що одержали свідоцтво про закінчення семирічної 

школи в 1952 і 1953 рр. та нагороджені похвальними грамотами 
(відмінники), приймаються до технікуму без екзаменів.

Заяви про вступ приймаються з 1-го червня до 31 липня 
1953 року, здаються особисто або надсилаються поштою.

До заяви додаються такі документи:
1. Свідоцтво про освіту (тільки в оригіналі);
2. Копія свідоцтва про народження, завірена нотаріально, 

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 військовозобов'язаних запасу—військовий білет, для 

осіб Призовного віку —приписне свідоцтво (пред’являються осо
бисто);

7. Довідка з місця проживання.
Вступні екзамени проводяться з 1-го по 20 серпня.
Початок навчання 1-го вересня 1953 року.
Технікум забезпечує студентів стипендією та квартирами.
При технікумі є їдальня і учбово-дослідне господарство.
Адреса технікуму: м. Олександрія, Кіровоградської області, 

вул. Діброви, № 75.
ДИРЕКЦІЯ.

Громадянин Федоров Юрій Васильович, що проживає в місті 
Олександрії, порушує справу про розторгнення шлюбу з громадянкою 
Кисець Вірою Петрівною, яка проживає в місті Оха, Сахалінської 
області.

Справу розглядатиме народний суд м. Оха, Сахалінської області.

які за останній час ще раз зро
били уряди країн демократичного 
табору. Зокрема, мова йде про 
позитивну відповідь урядів СРСР 
і Народного Китаю, а також уря
дів країн народної демократії на 
Звернення конгресу народів на 
захист миру, яке закликає до пе
реговорів між п'ятьма великими 
державами з метою укладення 
Пакту Миру. До цих подій також 
належить новий важливий крок 
урядів Корейської Народно-Демо
кратичної Республіки і Китаю, 
спрямований до укладення миру 
в Кореї. Все це було зустрінуте 
з величезним ентузіазмом людьми 
доброї волі на всій земній кулі.

Під впливом цих подій рух при
хильників миру ще більше поси
лився, до нього приєднались нові 
мільйони чоловіків і жінок в усіх 
країнах світу. Що до цього пока
зовим є приклад Англії. За остан
ній час тут включилися в бороть
бу за мир нові численні профспіл
кові, кооперативні, релігійні орга
нізації. а також ряд політичних 
діячів. У багатьох найбільших 
містах країни провадиться зби
рання підписів під петиціями, що 
закликають до встановлення миру 
в Кореї і до переговорів між ве
ликими державами. 80 членів пар
ламенту—представників лейбори
стської партії внесли в парламент 
пропозицію — закликати британ
ський, уряд „проявити ініціативу 
в підготовці умов для угоди, яка 
б потягла за собою скликання 
конференції п'яти великих держав,! 
посилення ООН і скликання між
народної економічної конференції 
для обговорення можливості знач
ного розширення світової тор
гівлі".

Так, в кожній країні зростають 
СИЛТ| миру.

І. АРТЕМОВ.

БК—О41О4. Адреса редакції, м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60. Зам. № 846. Т. 5.000.

Олександрійська міська друкарня Кіровоградськрго обласного управління в справах поліграфічної промисловості, видазництв і книжкової торгівлі, м. Олександрія, вул. Шевченка, 71-
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Кожній рільничій бригаді— 
механізований тік

Озброєні історичними рішен
нями XIX з'їзду Комуністичної 
партії Радянського Союзу, хлі
бороби району енергійно бо
рються за успішне здійснення 
завдань, поставлених нойим 
(ґятирічним планом розвитку 
’РСР в галузі сільського гос

подарства. Зараз на полях кол
госпів добре розвивається ози
мина, буйно зеленіють посіви 
ярих культур. 6 всі підстави 
сподіватись, що урожай ниніш
нього року буде набагато ви
щий, ніж торік.

Колгоспи і МТС напружено 
Адоться до найвідиовідальні- 
Жїб періоду сільськогосподар
ського року—жнив. Особливу 
увагу вони приділяють механі
зації збиральних робіт, органі
зації збирання за потоковим 
методом. Це дозволяє послідов
но вести всі збиральні операції. 
За добу на всій площі, скоше
ній комбайном, має бути зібра
на солома і полова, злущена 
стерня, а зерно, звезене на тік, 
повинно очищатись, висушу
ватись і перевозитись в дер
жавні чи колгоспні амбари.

Підготовка зерна па токах— 
один з трудомістких процесів 
на жнивах. Виконання всіх 
операцій по очистці зерна на 
токах пов'язане з великими 
затратами праці, що відриває 
багато людей від інших відпо
відальних робіт в цей напру
жений період. Так, при відсут
ності механізації на обробіток 
100 тонн зерна протягом доби 
потрібно не менше 50 чоловік 
за зміну.

Між тим, досвід передовиків 
показує, що навіть найпрості
ша механізація токів у кілька 
раз підвищує продуктивність 
праці, зменшує потребу в лю
дях, полегшує працю, застері
гає від втрат і значно приско
рює хлібозаготівлі.

Торік, наприклад, добре був 
механізований тік в колгоспі 
ім. 18 з'їзду ВКП(б). Викорис
тавши електроенергію для руху 
зерноочисних машин та механі
зувавши навантаження зерна 
на машини, тут звільнили для 
інших робіт кілька десятків 
колгоспників. Все це дало змо
гу хліборобам артілі успішно 
впоратись з жнивами, достро
ково виконати державний план 
хлібозаготівель.

У колгоспах ім. Калініна та 
ім. Хрущова механізація токів 
здійснювалась шляхом викорис
тання кінних приводів від мо
лотарок тощо. Ця проста, дос
тупна кожному колгоспові, кож
ній рільничій бригаді механі
зація трудомістких робіт на 
току значно полегшила працю,

ЗБИРАННЯ
В районах південного Даге

стану достигають озимі. Перши
ми почали збирання ячменю 

звільнила для інших робіт ба
гато колгоспників.

Цього року механізувати ро
боти на. токах мають можли
вість і повинні кожна рільни
ка бригада. Для цієї мети ус
пішно можна використати на
явність електроенергії, двигу
нів, кінних приводів тощо. 
Слід лише проявити ініціативу, 
залучити до цього колгоспних 
майстрів, раціоналізаторів, ви
нахідників.

В артілі ім. 1.8 з'їзду ВКП(б) 
до наступних жнив раціоналі
затори удосконалюють сорти- 
ровки, збільшуючи їх потуж
ність, виготовляють транспор
тери для прискорення наван
таження зерна на автомашини. 
Механізують токи хлібороби 
артілі ім. Сталіна, Бандурівсь- 
кої сільради, ім. Леніна та де
які інші.

Проте частина керівників кол
госпів все ще пройнята антп- 
механізаторськими настроями. 
Вони не поспішають із здійс
ненням механізації токів, чим 
заздалегідь стають на шлях 
штурмівщини і зриву окремих 
важливих сільськогосподарсь
ких робіт, які необхідно буде 
вести разом з збиранням уро
жаю.

Це, зокрема, стосується кол
госпів ім. Володимира Улья- 
нова, «Перше травня», ім. 
Молотова та деяких інших.

Допомагати хліборобам у ме
ханізації трудомістких робіт, 
всіляко полегшувати їх працю 
—обов'язок МТС району. Од
нак вони ще незадовільно ви
конують його.

Серйозний докір треба заки
нути й на адресу бази сіль- 
госппостачу (директор т. Кап
лун) і райспоживспілки (голо
ва правління т. Терехов), які 
не забезпечують завозу необ
хідних матеріалів і запасних 
частин, необхідних для механі
зації токів, ремонту віялок, 
жниварок тощо.

Партійні організації зобов'я
зані взяти під свій непослаб
ний контроль роботи по меха
нізації токів, направити сюди 
кращих майстрів, здібних ус
пішно вирішити це завдання. 
До жнив механізований тік 
повинен бути в кожній ріль
ничій бригаді.

Механізувавши токи, пра
вильно розставивши людей на 
всіх ділянках збиральних ро
біт, максимально використавши 
техніку, хлібороби району змо
жуть швидко і без втрат про
вести жнива, достроково роз
рахуватися з державою по хлі
бозаготівлях, домогтися зраз
кового виконання своїх зобо
в'язань перед Батьківщиною.

ЯЧМЕНЮ
колгоспи імені Молотова і іме
ні Кірова, Дербептського райо
ну. На поля виведені комбайни.

Достроково завершити план 
першого півріччя

Зростає 
виробіток 

цегельників
Виконати восьмимісячний 

план по випуску валової про
дукції до 10 серпня і по обпа- 
ленню до 15 серпня, формува
ти за пресозміну 35 тисяч штук 
цегли при нормі 31,5 тисячі 
штук, знизити собівартість про
дукції на 5 процентів — такі 
зобов'язання взяли на себе 
працівники цегельного заводу 
№ 2, вступаючи у соціалістич
не змагання на честь Дня шах
таря.

Дане слово підкріплюється 
ділом. План першої декади 
червня значно перевиконано. 
Набагато підвищили виробіток 
вивантажники цегли тт. Бонда- 
репко, Максимов, Меткий, під
сипальники тт. блісаветська, 
Чуприна. Вони дають по 150 
процентів норми.

На заводі механізуються тру
домісткі процеси. Закінчують
ся роботи по електрифікації 
відкатки. Це дозволить висво- 
бодити для інших робіт вісім 
вагонників, зекономити чотири 
тисячі карбованців на місяць.

Трудящі нашого підприєм
ства наближаються до завер
шення піврічної виробничої 
програми.

П. КИДАЛОВ, 
директор цегельного заводу №2.

Скоротимо простої 
вагонів

Працівники станції Корис- 
тівка, йдучи назустріч Дню за
лізничника, зобов'язались ско
ротити простої вагонів на 1 го
дину, а транзитних—на 3—-10 
годин, добитись високих якіс
них показників роботи.

Колектив станції міцно до
тримує свого слова. Графік що
дня перевищується.

г І. РЯБУХА,
працівник станції Користівка.

10 Рейд перевірки готовності колгоспів і радгоспів 25
червня до збирання врожаю і хлібозаготівель червня

За рішенням бюро обкому КП України з 10 
по 25 червня в області провадиться рейд пе
ревірки готовності колгоспів, МТС і радгоспів 
до збирання врожаю та хлібозаготівель у 1953 
році.

Організацію рейду доручено редакції газети 
«Кіровоградська правда» та обкому ЛКСМУ. В 
перевірці беруть участь районні газети і ком
сомольські організації на місцях. Рейдові брига
ди створюються в кожному колгоспі, МТС і 
радгоспі з сількорівського активу, представни
ків комсомольських організацій і спеціалістів 
сільського господарства. Персональний склад 
рейдових бригад визначають редакції районних

газет разом з райкомами ЛКСМУ з погодження 
райкомів КП України.

Учасники рейдових бригад повинні з усією 
серйозністю поставитись до цього важливого 
громадського доручення з тим, щоб допомогти 
колгоспам, машинно-тракторним станціям і рад
госпам вчасно виявити й ліквідувати хиби у 
підготовці до збирання врожаю та хлібозаготі
вель. Всі матеріали перевірки обговорювати
муться на зборах колгоспників, працівників 
МТС і радгоспів, на зборах партійних і комсо
мольських організацій. Кращі матеріали будуть 
опубліковані в обласній і районних газетах.

Шестимісячне завдання виконано
Змагаючись за достойну зуст

річ Дня шахтаря, колектив за
лізничної контори тресту «Олек- 
сандріяву гілля» зобов'язався 
восьмимісячний план вантажо
перевезень викопати до 20 
серпня, знизити собівартість 
тонно-кілометра на 5 процен
тів, за рахунок кращої органі
зації робіт зекономити 3 тися
чі вагоно-годин, підвищити 
продуктивність праці на 15 про
центів.

В боротьбі за здійснення 
взятих зобов'язань здобуті пер

Назустріч Дню залізничника
З ініціативи колективу До

нецької магістралі розгорнулось 
соціалістичне змагання за гід
ну зустріч Дня залізничника. У 
змагання включились і праців
ники 11 дистанції служби ко
лії. Путівники, мостівники, бу
дівельники, трудівники коваль
сько-слюсарних майстерень зо
бов'язались до свята залізнич
ників виконати річний план 
планово-запобіжного ремонту 
на 60 процентів, зменшити 
бальність якості утримання ко
лії на 10 процентів, підвищи

★

Олександра Гайдадим—одна 
з кращих токарів заводу „Чер
воний ливарник". Ставши на 
трудову вахту на честь Дня 
шахтаря, вона щодня підви
щує продуктивність праці. Її 
змінний виробіток становить 
160—170 процентів норми.

Молода стахановка видає 
продукцію в рахунок другого 
півріччя.

На знімку: О. Гайдадим.
Фото Г. Танського.

¥

ші успіхи. 10 червня виконано 
шестимісячне завдання вантажо
перевезень.

Значних трудових успіхів до
биваються машиністи паровозів 
тт. Скляров, Юраш, помічник 
машиніста т. Горяка, робітни
ки колії тт. Мартиновська, 
Сергеєв, слюсарі депо тт. Шев
ченко, Плотніков і десятки ін
ших стахановців.

І. ЧОРНОМОР, 
секретар парторганізації 

залізничної контори тресту 
„Олександріявугілля“.

ти продуктивність праці на З 
проценти та ін.

В боротьбі за виконання сво
їх зобов'язань робітники доби
ваються значних успіхів. Ко
лектив околотку, яким керує 
майстер т. Поплавко, веде пе
ред. Він вже більш як напо
ловину реалізував річне зав
дання по підіймальному ре
монту колії.

Д. АВРАМЕНКО, 
працівник 11 дистанції служби 
колії.
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П ар тій не життя
Глибокі знання слухачів

Наполегливо працювали про
тягом року слухачі гуртка по 
вивченню історії партії при парт- 
організації тресту «Олександ- 
ріявугілля». Переважна біль
шість їх систематично конс
пектувала програмний мате
ріал. Старанно і творчо вико
нував свої обов'язки пропаган
дист т. ПІарковський. Особливу 
увагу він приділяв індивідуаль
ній роботі з слухачами, вчив 
тому, як опрацьовувати мате
ріал, складати конспект, готу
ватися до виступів. Глибокі 
знання слухачів на підсумко
вому занятті підтвердили, що 
навчання в гуртку проводились 
на високому ідейно-теоретично
му рівні. Відповіді тт. Бєлоко- 
пєва, Коваленка, Попова, Віся- 
гіної, Лебеденко та інших по
казали, що ці товариші, готую
чись до співбесід, використову
вали додаткову художню і пе
ріодичну літературу, наводили 
характерні приклади і факти з 
роботи підприємств тресту.

... 11а підсумкове заняття, 
що відбулося 8 червня, прибу
ли вчасно всі слухачі й пропа
гандист. В спокійній і діловій 
обстановці т. ПІарковський роз
почав бесіду по матеріалах 
XIX з'їзду партії та історич
ній промові товариша Й. В. 
Сталіна на з'їзді. З відповідя

Рік наполегливої праці
До підсумкових занять ре

тельно готувались слухачі 
гуртка по вивченню історії пар
тії при парторганізації міської 
лікарні.

До початку занять залиши
лось ще майже півгодини, але 
слухачі вже в повному зборі. 
По-діловому, спокійно розпоча
ла заняття пропагандист тов. 
Бульба.

Активну участь у бесіді взя
ли всі. Відповіді слухачів па 
поставлені пропагандистом пи
тання були вдумливими і свід
чили про глибоке засвоєння 
програмового матеріалу.

Слухачка т. Громова, відпо
відаючи на питання про між
народне становище Радянського 
Союзу, вказала на те, що дру

ми виступили слухачі тт. Бол- 
дирєва, Литвипенко, Стрюкова: 
Тов. Стрюкова з виключною 
ясністю розповіла про виступ 
товариша Сталіна, як програ
му дій комуністичних і робіт
ничих партій зарубіжних країн.

Простою і зрозумілою була 
розповідь т. Лебеденко про 
дальше послаблення світової 
капіталістичної системи. Вона 
використала цікаві факти з ос
танніх газетних матеріалів.

Змістовним був виступ про 
критику і самокритику секре
таря комсомольської організа
ції т. Вісягіної,

Слухачі тт. Мурзіна і По
пов докладно розказали про 
режим, економії та автоматиза
цію підприємств, що виготов
ляють продукцію широкого 
вжитку.

Підсумкові заняття пройшли 
при високій активності всіх 
слухачів і показали їх міцні і 
глибокі знання.

Однак в роботі гуртка' слід 
відзначити і окремі недоліки. 
ІЦе не всі слухачі конспекту
вали теми, що вивчалися. В 
майбутньому на це слід зва
жити пропагандисту і слухачам. 
Необхідно практикувати обмін 
досвідом по конспектуванню.

0. ЖАРІЙ.

га світова війна сплутала всі 
розрахунки імперіалістів.

- -Імперіалісти,—говорить тов. 
Громова,—сподівались, що в 
другій світовій війні вони зни
щать нашу державу або ослаб
лять її. Але вийшло навпаки. 
Радянський Союз вийшов з вій
ни ще більш сильним. Наба
гато зріс і міжнародний авто
ритет нашої Батьківщини.

Добре відповідали також слу
хачі тт. Благадирьов, Заслав- 
ська, Коваленко, Дорошенко.

Підсумкові заняття в гуртку 
показали, що пропагандист 
т. Бульба і слухачі протягом 
учбового року наполегливо пра
цювали над вивченням револю
ційної теорії марксизму-лені- 
нізму. Г. КОЛЕСНІКОВА.

Тр
«Буйні трави ростуть» — 

люблять похвалитись керів
ники Олександрійської МТС. 
Справді урожай багаторічних, 
однорічних і дикоростучих трав 
в колгоспах нинішнього року і 
добрий. Та їх сіяли й ростили 
не для того, щоб милуватись 
ними. Вони потрібні громад
ському тваринництву. Лише 
забезпечивши достаток висо
коякісного сіна, Силосу та ін
ших кормів, можна серйозно 
думати про успішне вирішен
ня завдань по дальшому зро
станню поголів’я худоби та 
підвищення її продуктивності.

Нині минають кращі строки 
сінозбирання і закладання ран
нього силосу, а колгоспи Олек
сандрійської >МТС майже не 
розпочинали цих робіт. Відомо, 
що косовицю бобових трав слід 
провадити в період бутонізації. 
Зараз значні площі вже зацві
ли, а збирання їх зволікаєть
ся. Втрачається час, урожай, а 
головне—якість сіна.

Головний агроном МТС тов. 
Байда визнає, що стан з сіно
збиранням і силосуванням дій
сно загрозливий. Однак при
чини цього він бачить лише в 
легковажному ставленні до цієї 
справи керівників колгоспів. 
Не будемо заперечувати. Такі 
факти мають місце.

А що ж зробила МТС і її спе
ціалісти для своєчасного роз
гортання сінозбиральних робіт? 
Дуже мало.

Тпмчасом, за договором з 
колгоспами передбачено, що 
МТС провадить комплексне 
збирання сіна й силосування, І

В колгоспах Вінницької об
ласті успішно проходить сіно
кіс.

На знімку: механізоване зби
рання сіна в колгоспі імені 
Сталіна, Джулинського району. 
Агрегат цеде тракторист Джу- 
линської МТС. комсомолець 
Іван Микитович САМАНДАС.

Фото Ю. Копита.

(ГІрескліше РАТАУ).

ави перестоюють
а також повинна вирити 2000 
кубічних метрів силосних тран
шей.

Ці зобов'язання в жодному 
колгоспі не виконуються. В ар
тілі ім. Ворошилова хоч і при
ступили до косовиці, але з пер
ших днів не забезпечують скла
дання сіна в копи і скирти. 
Воно пересихає, листочки трав 
осипаються, сіно втрачає най- 
поживнішу масу.

Повз ці факти спокійно про
ходить дільничний агроном МТС 
т. Пастух. Його цікавить бага
то питань, але сінокосінням і 
силосуванням він по суті не 
займається. Не дпвно, що у 
ворошиловському колгоспі і.м. 
Сталіна, який обслужує цей» 
же Пастух, трактори, що були 
послані на косовицю сіна, 8 
червня не працювали, бо бри
гадир рільщичої бригади Валю- 
щенко зняв з сінокісних агре
гатів колгоспників і послав на 
інші роботи.

Більше того, досі жоден кол
госп навіть не має робочих пла
нів сінозбирання і силосування.

Тепер, коли втрачено чима
ло часу, в МТС вдарили у всі 
дзвони. В колгоспи, бригади 
посипались директиви, частіше 
почали дзвонити телефони. Про
те, конкретні заходи до виправ
лення стану не вживаються.

ІЦе з весни МТСЧ одержала 
завдання переобладнати 3 ком
байни для проведення силосу
вання в колгоспах. Воно неви
конане й зараз: жоден комбайн 
до силосування не підготовле
ний.

Зрозуміло, що без машин 

колгоспам не впоратись з ви
конанням плану закладки ран
нього силосу. Та директор МТС 
т. Шорнії і тепер вишукує різ
ні причини і не забезпечує пе
реобладнання комбайнів.

А головний агроном т. Бай
да міркує так: ‘

Ми обов'язково переоб
ладнаємо комбайни і вони бу
дуть силосувати... пізні силос
ні культури.

Керівники Олександрійської 
МТС не хочуть зрозуміти, що 
кормодобування їх кровна спра
ва і не менш важлива, ніж, 
скажемо, вирощування сіль
ськогосподарських культур.

Про це яскраво свідчить хо
ча >такий факт. В МТС на по
саді агронома по кормодобувнії-, 
ню працює т. Задорожній. Заі 
весь час сінозбирання він від
відав лише один колгосп, але 
й там він навіть не поціка
вився, скільки силосу закладе
но. Та ні директор МТС ІІІо- 
рин, ні головний агроном Бай
да не спитали у Задорожнього, 
що ж він зробив за ці дні в 
справі кормодобування. л

Між тим, допомога агроно^ф 
кормодобувника дуже потрібна 
в колгоспах. Адже багато 
бригадирів тракторних і ріль
ничих бригад не знають, як 
краще організувати сінокіс, як 
скиртувати і силосувати корм. 
Саме з цих причин торік було 
зіпсовано майже третину зіб
раного сіна.

Олександрійська МТС може і 
повинна подолати відставання 
у справі заготівлі кормів.

В. ЛЕОНТЬЄВ.

На економічні теми

Шляхи зниження собівартості продукції
Директивами XIX з'їзду Ко

муністичної партії Радянського 
Союзу передбачено в п'ятій 
п'ятирічці знизити собівартість 
промислової продукції приблиз
но на 25 процентів.

Щоб виконати це завдання, 
необхідно, крім підвищення 
продуктивності праці, повсяк
денно здійснювати режим еко
номії матеріалів, палива, елек
троенергії, максимально заван
тажувати обладнання підпри
ємств, скорочувати управлінсь
кі витрати, втілювати госпроз
рахунок.

Товариш Сталін вказував, що 
зниження собівартості продук
ції є показником якості роботи 
промисловості, одним з найваж
ливіших джерел нагромаджень 
у народному господарстві. Ра
зом з тим воно є неодмінною 
умовою зниження цін і, зна
чить, зростання матеріального 
добробуту трудящих.

Відомо, що структура собі
вартості має свою специфіку. 
Собівартість вугілля відрізняє
ться від собівартості продукції 
інших галузей промисловості. 
Візьмемо, наприклад, видобу
вання вугілля, яке є найбільш 
трудомістким процесом. В собі
вартості палива значну питому 
вагу займає заробітна плата, а 
також матеріали і амортизація 
основних коштів при повній 
відсутності сировини.

Для того, щоб добитись ви
соких якісних показників, тре
ба забезпечити всемірне зрос
тання виробітку, удосконалю
вати методи і прийоми роботи, 
повторно використовувати крі
пильний ліс, економно витра
чати стрічкові полоси, мастило 
тощо. Все цс сприятиме зни
женню елементу допоміжних 
матеріалів, які входять в собі
вартість видобутку палива.

Підприємства тресту «Олек- 
сандріявугілля» полишили 
якісні показники роботи/Так, 
в першому кварталі нинішньо
го року собівартість однієї тон
ни палива обходиться шахті в 
порівнянні з відповідним періо
дом минулого року дешевше на 
6 карбованців 42 копійки, а 
на розрізі на 11 карбованців 
18 копійок.

Однак резерви зниження 
собівартості продукції далеко 
ще не вичерпані. Чимало гос
подарників не займаються роз
робкою і накресленням техпі- 
ко-економічних заходів, спря
мованих для забезпечення рен
табельної роботи підприємств.

Начальник шахти № 2—3 
т. ІІапчищепко, заспокоюючись 
досягнутими успіхами, мало 
дбає про економію.

На шахті є обладнання па 
700 тисяч карбованців, яке 
вже непридатне для викорис

тання. Але, оскільки воно не 
списане, па всю суму вичис
люється амортизація. Внаслі
док збільшується собівартість.

Ще гірші справи на Байда- 
ківському вугільному розрізі, 
Байдаківській брикетній фаб
риці.

Допускаються значні простої 
вагонів. В результаті доводить
ся виплачувати штрафи на де
сятки тисяч карбованців.

Не скрізь ведеться боротьба 
за високу якість вугілля. Так, 
Байдаківський розріз нерідко 
відвантажує електростан ціям 
паливо з підвищеною вологістю 
і зольністю. Тому енергетики 
змушені додатково витрачати 
дорогокоштовний мазут, що 
призводить до збільшення вар
тості виробітку кіловат-години.

Увага господарників повинна 
бути привернута до питань 
ефективного ви корнета пня тех- 

/іііки, впровадження передової 
технології, прогресивних мето
дів праці.

На заводі «Червоний ливар
ник», що обслужує вугільні 

підприємства, можна широко 
застосувати силове різання ме
талу, яке запропонував токар 
Середпьоволзького верстатобу
дівного заводу т. Колесов. Між 
тим, за почином новатора пра
цюють лише 2—3 чоловіки.

Вугільники нашого тресту 
дали слово достроково реалізу
вати річний план, добитись 
рентабельної роботи всіх під
приємств, зберегти сотні тисяч 
карбованців економії за раху
нок зниження собівартості про
дукції.

Чим глибше керівники під
приємств вникатимуть в еконо
міку, здійснюватимуть суворий 
режим економії, ширше мобілі
зують трудящих на боротьбу за 
бережливість, раціоналізацію 
виробництва, невпинне підви-і 
щення продуктивності праці, 
тим успішніше будуть здійсне
ні. взяті соціалістичні зобов'я
зання.

М. БОРИСЕНКО, 
начальник планового відділу 
тресту „Олександріявугілля".
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Нерушимою є дружба народів СРСР і Китаю
☆ ☆ ☆

До нових успіхів!
Китайська Народна Респуб

ліка завершила в основному 
відбудову народного господар
ства. За три з чимсь роки іс
нування республіки трудящі 
Китаю добилися величезних 
перемог. Аграрна реформа, за 
винятком невеликого числа 
районів, населених національ
ними меншостями, завершена, 
по всій країні. Держава взяла 
в свої руки всі підприємства, 
які належали бюрократичному 
капіталові, повністю реоргані
зувала їх і перетворила в під
приємства соціалістичного ха- 

(рактеру. Промислове і сільсько
господарське виробництво не 
тільки повністю відновлене, але 
по багатьох видах продукції 
перевершило найвищий рівень 
минулих років. У країні досяг
нуто небувалої єдності народу.

Тепер Китайська Народна 
Республіка вступила в період 

к ^зокого економічного будів- 
Ш&тва. 1953 рік є роком пер

шої китайської п'ятирічки. 
Планові завдання на цей рік 
передбачають збільшення ви
робництва чавуну на 14 про
центів проти минулого року, 
сталі—на 23 проценти, свин
цю і цинку—приблизно в пів
тора раза, електроенергії—на 
27 процентів, видобутку наф
ти—на 42 проценти, випуску 
верстатів — па 34 проценти. 
Здійснення цих завдань серйоз
но підвищить рівень економіки 
народного Китаю.

В різних районах країни 
швидкими темпами будуються 
великі промислові підприємства, 
проводяться великі роботи по 
освоєнню природних багатств.

В боротьбі за широке еко
номічне будівництво китайський 
народ спирається на братерську 
дружбу народів СРСР і Китаю.

«Хай міцніє і процвітає' ве
лика дружба Китайської Народ
ної Республіки і Союзу Радян
ських Соціалістичних Респуб
лік, яка є міцною опорою ми
ру і безпеки на Далекому Схо

Великою будовою в Китай
ській Народній Республіці є 
Аньшапьський металургійний 
комбінат, розташований в Апь- 
шані, на південний захід від 
Мукдена, в Північно-Східному 
Китаї.

Під час панування гомінда
нівських реакціонерів у Маньч
журії металургійний комбінат 
був майже повністю зруйнова
ний. Доменні печі і устаткуван
ня стали повністю непридатні. 
Дахи з більшості цехів були 
зняті. Територія комбінату за
росла бур'яном і являла собою 
картину повного запустіння і 
зруйнування.

Після перемоги народної ре
волюції в країні Аньшапьський 
металургійний комбінат перей
шов у повну власність народу. 
Зразу ж після вигнання гомін
данівських реакціонерів з 
Маньчжурії була розпочата від
будова зруйнованого комбінату.

Величезну допомогу в цій 
справі подав Радянський Союз, 
пославши в Китай своїх спе
ціалістів. Вивчивши етап під

ді і в усьому світі!» — писав 
И. В. Сталін у привітальній 
телеграмі Мао Цзе-дуну з на
годи третіх роковин Китайської 
Народної Республіки.

Радянський Союз посилає 
народному Китаю найновіше 
устаткування для споруджува
них заводів і фабрик, а також 
направляє висококваліфікова
них спеціалістів. На підприєм
ствах і на селі мільйони тру
дящих працюють за методом 
радянських передовиків про
мислового і сільськогосподар
ського виробництва.

З кожним днем міцніє друж
ба радянського і китайського 
народів. Трудящі Китайської 
Народної Республіки з вели
чезним піднесенням вивчають 
досвід соціалістичного будів
ництва в Радянському Союзі. 
«Щоб побудувати нашу краї
ну,—сказав Мао Цзе-дун,- мп 
повинні довести справу навчан
ня у Радянського Союзу до 
загальнонаціональних масшта
бів».

Ці слова вождя китайського 
народу стали лозунгом для 
мільйонів людей. Вони служать 
справі дальшого зміцнення ки
тайсько - радянської дружби. 
Трудящі Китаю від усієї душі 
заявляють, що вони будуть 
всемірно зміцнювати узи бра
терської дружби, наполегливо 
освоювати багатющий радянсь
кий досвід.

„Ми будемо й далі, — гово
рить Герой праці, токар Чжао 
Го-ю, —зміцнювати і посилю
вати демократичний табір миру 
на чолі з Радянським Союзом, 
захищати мир і безпеку в 
усьому світі і боротись до пов
ної перемоги за спільну спра
ву комунізму».

Наші два великих нарсди— 
Китаю і СРСР,—заявляє Герой 
праці, текстильниця Хао 
Цзянь-сю, — ще тісніше згур
туються і будуть впевнено йти 
вперед по шляху, вказаному 
Леніним і Сталіним.

На Аньшаньсьному металургійному комбінаті
приємства і наявність сирови
ни, вони довели можливість і 
доцільність не тільки відбудо
ви металургійного комбінату, 
але й його реконструкції і 
дальшого розширення. З допо
могою радянських спеціалістів 
колектив Аньшаньського мета
лургійного комбінату в корот
кий строк повністю відбудував 
підприємство, збільшив випуск 
і поліпшив якість продукції.

Уряд поставив перед колекти
вом будівників комбінату гран
діозне завдання: протягом кіль
кох років повністю перебудува
ти старе підприємство па основі 
сучасної техніки, збудувати 
ряд автоматичних і напівавто
матичних сталеливарних заво
дів, прокатних заводів, осна
щених сучасною технікою, в 
3—4 рази збільшити кількість 
і асортимент продукції.

Борючись за виконання цьо
го почесного завдання, будів
ники комбінату проявляють 
небувалий ентузіазм. На будо
ві розгорнулося трудове зма
гання. Скрізь видно гори бу

Дружба 
великих народів

У тісній дружбі з Радянсь- 
ким Союзом, країнами народ
ної демократії китайський на
род під керівництвом своєї ко
муністичної партії здійснив ко
рінні суспільно-економічні пе
ретворення.

За три роки в Китайській 
Народній Республіці обсяг про
мислової продукції зріс більш 
як в два рази. Значно зросла 
також продукція сільського 
господарства. Неухильно під
вищується матеріальний добро
бут трудящих. У 1952 році 
заробітна плата робітників і 
службовців була на 60—120 
процентів вища від рівня 1949 
року. Величезні досягнення 
має новий Китай в народній ос
віті. В містах і селах відкрито 
багато кінотеатрів і клубів, біб
ліотек і читалень.

Радянський народ проявляє 
величезний інтерес до всіх сто
рін життя, будівництва, до роз
цвітаючої нової культури Китаю.

Загальний тираж книг ки
тайських авторів, виданих у 
нашій країні, становить понад 
чотири з половиною мільйони 
примірників. Значна частина 
цих книг перекладена не тіль
ки на російську, але й на ба
гато інших мов народів СРСР.

Радянський народ з глибо
ким інтересом зустрів видання 
в СРСР вибраних творів Мао 
Цзе-дупа. Випущені російською 
мовою також книги Лю ІІІао-ці 
«Про інтернаціоналізм і націо
налізм», Лю Да-няна «Історія 
американської агресії в Китаї» 
та інші.

Твори китайських письмен
ників стали надбанням широ
ких мас радянського народу.

Перемога китайської народ
ної революції, великі успіхи 
нового Китаю - це новий тріумф 
всеперемагаючпх ідей марксиз- 
му-ленінізму.

Дружба великих народів— 
СРСР і Китаю—зростає і міц
ніє. Ця дружба буде жити вічно.

ВАДИМ КОЖЕВНИКОВ.

дівельного матеріалу, доставле
ного з усіх кінців країни. 
Снують паровози, автомашини.

В будівництві такого вели
кого промислового підприємства 
зустрічається багато трудно
щів, зв'язаних з недостачею 
кваліфікованих кадрів, мате
ріалів і устаткування. Незва
жаючи на все це, колектив бу
дівників комбінату під керів
ництвом комуністичної партії 
здобуває перемогу за перемо
гою.

Робітничий клас Китаю, який 
став господарем своєї країни, 
не боїться труднощів. В ім'я 
прекрасного майбутнього своєї 
батьківщини він іде на всякі 
жертви і злигодні. Робітники 
Китаю усвідомлюють те, що їх 
успіхи на фронті будівництва 
сприяють успіхам народних 
добровольців, які б’ються в 
Кореї проти американських за
гарбників, є успіхами всього 
табору миру, що бореться про
ти агресорів і паліїв війни.

СЮЙ 41. 
(Журнал „Народний Китай").

Великі зміни
Розповідь селянина Ч/КЛН СЮЕ-СЮ

Після мого повернення з Ра
дянського Союзу до себе, в 
село Кухань, селяни організу
валися в бригади взаємодопомо
ги і почали докладати всіх сил, 
щоб збільшити врожайність. 
Якщо раніше вони багато до 
чого ставилися з недовір'ям, то 
тепер вже говорять про будів
ництво соціалізму і про досяг
нення щасливого життя, якого 
добилися селяни Радянського 
Союзу.

Тепер в кожному будинку 
села тільки і говорять про брига
ди взаємодопомоги, про сіль
ськогосподарський кооператив, 
про колективну працю. В селі 
всі вступили в бригади взаємо
допомоги або в кооператив.

Після того, як я розповів 
селянам про методи обробітку 
груцту і про високі врожаї у 
радянських колгоспах, вони 
вже не говорять про те, що на 
піщаному грунті не можна до
битися високого врожаю. В ми
нулому році і! нашому селі з 
кожного му землі був зібраний 
високий урожай пшениці. Та
кого врожаю селяни ніколи не 
знали. В цьому році вони спо
діваються зняти ще більший 
урожай.

Дуже велике враження на 
селян нашого села справили 
мої .розповіді про колективне

Зростає культура китайського народу
Все більше й більше розши

ряються культурні зв'язки між 
Радянським Союзом і Китайсь
кою Народною 4Республікою. 
Під благотворним впливом пе
редової в світі радянської куль
тури все успішніше розвиває
ться культура вільного китай
ського народу.

Успішно ліквідується в міс
тах і селах тяжка спадщина 
минулого — неписьменність 
серед населення. В початкових 
школах країни вчиться 49 
мільйонів дітей.

Нові школи відкриваються в 
Тібеті. Недавно тут створено 
14 початкових шкіл. В них 
вчиться 1.300 чоловік.

У країні відкрито багато но
вих вищих учбових закладів- 
За три останніх роки їх число 

Уряд Китайської Народної Республіки поставив перед колек
тивом Аньшаньського металургійного комбінату (Північно-Східний 
Китай) завдання: протягом найближчих років повністю реконструю
вати старе підприємство на основі нової техніки, збудувати ряд 
автоматичних і напівавтоматичних сталеливарних заводів ,в 3-4 ра
зи збільшити кількість і асортимент продукції.

Борючись за виконання цього почесного завдання, будівни
ки комбінату розгорнули змагання і добиваються великих трудо
вих успіхів. Величезну допомогу в будівництві подають радянські 
спеціалісти.

На знімку, на одній з будівельних дільниць на Аньшаньсь- 
кому металургійному комбінаті. Прескліше РАТАУ.

життя і роботу радянських се
лян. В минулому, коли у нас 
ще була бригада, взаємодопомо- 

‘ ги, дуже важко було усусніль- 
; нити сільськогосподарські зна- 
! ряддя і худобу, бо кожний ста

рався триматися за своє осо
бисте і намагався одержати 
більше від інших. Тепер, зро
зумівши єдність спільних і при
ватних інтересів і організував
шись у сільськогосподарський 
виробничий кооператив, селяни 
вирішили щороку вйділятп час
тину врожаю як неподільний 
фонд з тим, щоб придбати 
худобу, сільськогосподарські 
знаряддя і добрива. Члени на
шого кооперативу визнали не
обхідним, використовуючи дос
від радянських колгоспників, 
запровадити систему оплати за 
працею, а не за Кількістю зем
лі, яка належить кожному чле
нові кооперативу.

У своєму кооперативі з дос
віду радянських колгоспників 
ми застосували також премі
ально-відрядну оплату праці.

Наші жінки також стали не
впізнанними. Почувши про те, 
що жінки в радянських кол
госпах нарівні з чоловіками 
управляють сільськогосподар
ськими машинами, вони вирі
шили ще активніше включити
ся в роботу.

зросло з 185 до 218. У вузах 
вчиться тепер 220 тисяч сту
дентів-—на 69 процентів біль
ше, ніж було в 1946 році. По
над 35 процентів усіх студен
тів вчаться в технічних вищих 
учбових закладах.

Скрізь відкриваються палаци 
культури. Вони є в Пекіні, 
Шанхаї, Мукдені, Тяньцзіні і 
багатьох інших містах.

Недавно Центральна народна 
урядова рада прийняла держав
ний бюджет на 1953 рік. Цим 
бюджетом передбачені великі 
асигнування на дальше підне
сення культури.

«Шлях, по якому йдемо ми 
й інші країни народної демо
кратії,—сказав міністр фінансів 
Бо І-бо,—це шлях Радянського 
Союзу. Сьогодні Радянського 
Союзу- це наше завтра».
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©Молотовська область. Команда камського плотовода „П'ятилетка"- ініціатор буксировки 
крупних караванів лісу. На Ново-Ільїнському рейді пароплав „П'ятилетка" забуксував плот об'ємом 
в 51.664 кубометри. Його довжина 500 і ширина 115 метрів. Для перевозки такої кількості лісу по 
залізниці треба було біля двох з половиною тисяч вагонів.

На знімку: плот в дорозі.
Фото Б. Візуля. Прескліше ТАРС.

| В країнах народної демократії
Підготовка в Польщі до збиральної кампанії

В Польщі розгорнулась кам
панія за дострокове закінчення 
ремонту збиральних машин і 
інвентаря. МТС вже відре
монтували більшу частину жни
варок, снопов'язалок і комбай
нів. Решту збиральних машин 
намічено відремонтувати до 20 
червня. До 1 липня буде за
кінчений ремонт молотарок і

двигунів до них. Особлива ува
га звертається на якість ре
монту машин.

Повсюдно організовуються 
курси по перепідготовці трак
тористів МТС і членів земле
робських виробничих коопера
тивів, які працюватимуть на 
збиральних машинах.

Вивчення російської мови в Болгарії

ЛИСТИ ДО РЕДАНЦІЇ
Бракороб

Одною з причин відставання 
Байдаківської брикетної фабри
ки є незадовільний ремонт об
ладнання.

Майстру пресувального цеху 
№ 1 т. Хомиченку дали зав
дання зробити зонти для пре
сів. На їх виготовлення витра
тили понад тонну заліза. Од
нак робота була забракована. 
Подібне сталося і з виготовлен

ням плавок та вуголків на ред- 
лери.

В цеху незадовільно вико
ристовують механізми. Прес 
№ 4 протягом двох років 7 
раз збирали і розбирали. Та 
він так і не працює. Майстер 
т. Хомпченко безвідповідально 
ставиться до своїх обов'язків, 
грубо поводиться з робітни
ками.

В. СЄРКОВ.

Безгосподарність
Кілька місяців тому було за

кінчено ремонт відвального аг
регату Байдаківського вугле
розрізу. Здавалося б, що піс
ля проведених робіт тут на
ведуть належний порядок. Та 
про це не подбали.

Скрізь розкидані рейки, різ
не залізо. В результаті байду

жого ставлення керівників роз
різу до важливої справи, від
сутності боротьби з безгоспо
дарністю десятки тонн металу, 
який можна використати, ва
ляється, засипається землею.

І. КУРКА, 
робітник Байдаківського 

вуглерозрізу.

СЛІДАМИ НЕОПУБЛІ КОВАНИХ ЛИСТІВ

До редакції газети «Сталін
ський прапор» надійшов лист, 
в якому повідомлялось про те, 
що на електростанції часто ви
користовується автотранспорт 
не за призначенням.

Як повідомив редакцію газе
ти заступник секретаря бюро

партійної організації т. Доб- 
ринський, факти, наведені в 
листі, підтвердились. Бюро вка
зало відповідальному за авто
транспорт комуністу т. Плеха- 
нову на слабий контроль з 
його боку за роботою авто
транспорту.

ЗВЕДЕННЯ
районного відділу сільського господарства про хід обробітку 

сільськогосподарських культур та збирання сіна 
в колгоспах станом на 10 червня 1953 року 

(в процентах до плану).

Лікують 
по-різному

Хворого мене поклали в місь
ку лікарню. Пролежавши там 
місяць, я відчув, що стан мого 
здоров'я не тільки не покра
щав, а ще погіршав. Причина 
цьому була та, що лікар т. За
порожченко не лікувала, а хо
тіла скоріше позбутися мене. 
Невипадково т. Запорожченко 
поспішила виписати мене з лі
карні з високою температурою.

Після цього я змушений був 
лягти в 4 міську лікарню в 
селищі Перемога. Тут я відчув 
справжню турботу про здоров'я 
людини.

Лікарі тт. Бузаньова і Са- 
венко уважно оглянули мене і 
негайно розпочали лікувати. З 
лікарні я вийшов здоровим і 
повернувся знову до праці.

Слід відзначити, що колектив 
працівників 4 лікарні створює 
хворим всі умови для скорішо
го їх лікування.

Я сердечно вдячний всім 
медпрацівникам за їх чуйне 
ставлення до хворих і кваліфі
ковану медичну допомогу.

Але поряд з цим хочу ска
зати, щоб міський відділ охо
рони здоров'я звернув увагу 
на роботу таких лікарів, як 
т. Запорожченко, щоб вони 
сумлінно виконували свої обо
в'язки.

П. МАРКОВ, 
житель м. Олександрії.

В Народній Республіці Бол
гарії закінчується навчальний 
рік на курсах по вивченню ро
сійської мови.

В Софії заняття на курсах 
російської мови наближаються 
до кінця. В цьому році в сто
лиці працювало 1.134 таких 
курсів, на яких навчалось 
14.390 чоловік.

25 травня в Хасківському ок
ругу закінчили роботу 215 кур
сів російської мови. Іх відві
дувало в цьому році 3.300 чо
ловік. Особливо добре працю
вали курси в Момчилградській, 
івайловградській, Харманлійсь- 
кій і Свіленградській околіях.

Шанхай будується
Преса повідомляє про широ

кий розмах капітального будів
ництва в Шанхаї. В числі но
вобудов—фабричні і заводські 
корпуси, житлові будинки, при
міщення для учбових закладів 
і лікарень, портові і складські 
приміщення.

В травні розгорнулася робо
та зразу на 76 будівельних 
площадках. Особливо важливе 
місце в роботах цього року 
займає будівництво нових ін
ститутів і шкіл.

В цьому році в місті буде

розширено і збудовано заново 
28 середніх шкіл. Розширяють
ся учбові корпуси інституту 
шляхів, політехнічного і пе-^ 
дагогічного інститутів, спору,^ 
жується новий будинок хіміч
ного інституту.

Будуються нові житлові кор
пуси для шанхайських трудя
щих. Крім 20 тисяч квартир, 
будівництво яких буде закін
чено в червні, почнеться бу
дівництво ще 6 тисяч квартир 
для робітників і службовців.

Успіхи вугільної промисловості в Угорщині
Угорські газети повідомля

ють, що вугільна промисловість 
Угорщини викопала виробни
чий план травня на 100,3 про
цента. Такого результату до
сягнуто завдяки соціалістично
му змаганню, що розгорнулося 
на шахтах на честь виборів у

Державні збори. Перше місце 
в змаганні зайняв Озудський 
вугільний трест, який виконав 
місячний план на 106,7 про
цента. Успішно закінчили мі
сяць Ноградський і Середньо- 
задунайський вугільні трести.

(ТАРС).

ПОДІЇ В КОРЕЇ

КОЛГОСПИ

ім. 18 партконференції
ім. Хрущова
ім. 12-річчя Жовтня
ім. Жданова
ім. Володимира Ульянова 
„Шлях до комунізму" 
ім. 19 з'їзду КПРС 
„Перше травня" 
ім. Ворошилова 
ім. Сталіна (Ворошиловка) 
ім. Карла Маркса 
ім. Сталіна (Бандурівка) 
„Комунар" 
ім. Молотова 
„Прапор комунізму" 
ім. Калініна 
ім. Енгельса
ім. Рози Люксембург 
ім. Будьонного 
ім. Леніна 
„Заповіт Леніна" 
ім. 18 з'їзду ВКП(б)
По Олександрійській МТС 
По Користівській МТС
По району
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Короткі сигнали
В жаркий літній день приєм

но з'їсти порцію морозива. Але 
коли підходиш до ларків і гля
неш па бідони з морозивом, то 
зразу зникає апетит.

Невже директор маслозаводу 
т. Іванов не розуміє, що моро
зиво слід тримати в чистих бі
донах, а не в таких, які вкри
ті іржою зовні і всередині?

Ф. ТАБОЛОВ, 
працівник школи механізації 

сільського господарства.
♦ **

Жителям селища Перемога 
доводиться часто ходити до 
міста, щоб купити книжку, 
учнівське приладдя, блокнот, 
зошит.

Дивно, чому торговельні ор
ганізації міста не спроможуть
ся відкрити в селищі книжко
вий кіоск?

В. САВЧЕНКО. 
Л. МИХАЙЛОВ.

Головне командування На
родної армії Корейської Народ
но - Демократичної Республіки 
повідомило, що 9 і 10 червня 
на всіх фронтах провадилися 
бої місцевого значення.

Вночі 8 червня американ
ська авіація знову вчинила на
літ на мирні населені райони 
Пхеньяна. Чунхва і Єнчжу в 
провінції Північний ІІхенан,

піддавши їх варварському бом
бардуванню. В результаті нальо
ту є багато жертв серед мир
ного населення, знищено по
над 200 житлових будинків і 
землянок.

За два дні зенітні частини 
Народної армії збили 3 і по
шкодили 9 літаків противника.

(ТАРС).

Посуха в Мексіці
Посуха в Мексіці 1953 року 

—найсильніша посуха за 50 
років. Вона загрожує знищити 
багатий урожай бавовни в пів
нічній частині Мексіки і запо
діяти шкоду врожаю в інших 
районах країни. В результаті 
посухи, за наявними оцінками, 
замість передбачуваних 1,5

мільйона кіп бавовни буде 
одержано лише 800 тисяч. У 
штатах Тамауліпас, Чіуауа, 
Дуранго і Казатекас повністю 
загинув урожай кукурудзи і 
бавовни. Сотні голів худоби за
гинули на випалених сонцем 
пасовищах.

БК—04105.

Ураган
В результаті ураганів, що 

пронеслися 8 червня над пів
денно-східною частиною штату 
Мічігап і північно-західною 
частиною штату Огайо, заги
нуло більше 100 і поранено 
понад 200 чоловік.

в США
Найсильніший ураган про

нісся над містом Флінт, зруй
нувавши 40 будинків у районі, 
де живуть робітники автомо
більного заводу.

(ТАРС).

Заступник редактора С. І. МІРКОТАН.
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Партійні організації повинні до
битись того, щоб кожний комуніст 
на ділі був активним бійцем за 
виконання партійних рішень.

Підносити боєздатність
парторганізацій

По нашій Б а т ь к і в щ и н і
XIX з‘їзд озброїв Комуніс

тичну партію, радянський на
род величною програмою гос
подарського і культурного бу
дівництва. Виконання іГятого 
п'ятирічного плану з'явиться 
великим кроком по шляху роз
витку нашої країни від соціа- 
ЛІЗМ4-Д0 комунізму.

В управі дальшого піднесен
ня соціалістичної промислово
сті і сільського господарства 
велика роль належить первин
ним нарторганізаціям. Вони по
кликані • підвищувати відпові
дальність і активність комуніс
тів в боротьбі за виконання 
державних планів, за дальший 
безперервний ріст суспільного 
виробництва, більш повніше 
використання внутрішніх ре
зервів, першокласної /радяпсь- 
кої техніки, за поліпшення 
всіх економічних і якісних по
казників.
В нашому місті і районі с немало 
первинних партійних організа
цій, які ведуть активну і пло
дотворну роботу по вирішенню 
важливих завдань.

Партійна організація колгос
пу ім. 18 з'їзду ВКП(б) завж
ди тримає тісний зв'язок з тру
дівниками соціалістичного зем
леробства. Вона невпинно дбає 
про ідейно-теоретичне вихован
ня кадрів, мобілізовує хліборо
бів на досягнення нових успі
хів у розвитку колгоспного ви
робництва. Під впливом парт
організації бригадир трактор
ної бригади т. Чередниченко 
став хорошим організатором у 
своєму невеликому колективі, 
залучив усіх механізаторів у 
змагання. Його змістовні запа
люючі бесіди мобілізовують ме
ханізаторів на високопродук
тивну працю. Тов. Чередничен
ко постійно вносить у роботу 
бригади все нове, передове. Ра
зом з трактористами він дбай
ливо вивчив передовий досвід 
Героя Соціалістичної Праці 
0. Гіталова і дедалі ширше 
впроваджує його у практику. 
Це допомогло бригаді в стислі 
строки і високоякісно провести 
весняну сівбу і зараз успішно 
обробляти просапні культури.

Великого значення надає по
літичній роботі в масах парт- 
організація бандерівського кол
госпу ім. Сталіна. Секретар 
парторганізації тов. Зіиченко 
особисто очолив агітколектив, 
повсякденно керує його робо
тою. Агітатори комуністи тт. 
Сродній, Давніченко, Плахот- 
ний, Тарапенко виховують кол
госпників в дусі радянського 
патріотизму і дружби народів, 
в дусі піклування про інтере-

Здача сі
Колгоспи Вінницької області 

приводять сінокіс. Зібрані сотні 
гектарів сіяних трав. Сільгосп
артіль ім. Кагановича, Ольго- 

си нашої соціалістичної держа
ви. В ці дні вони націлюють 
хліборобів на зразкове прове
дення обробітку посівів і своє
часну підготовку до збирання 
врожаю. В артілі зміцніла тру
дова дисципліна.

Більше стала приділяти ува
ги питанню соціалістичного 
змагання парторганізація бу
дівельного управління Димит- 
ріцського тресту, де секрета
рем партбюро т. Вінецький. На 
партійних зборах розглядались 
питання про застосування швид
кісних методів будівництва, 
шляхи зниження його собівар
тості і інші. Колектив управ
ління першим включився у зма
гання на честь Дня шахтаря.

Однак в роботі цієї партор- 
ганізації є ще істотні недоліки. 
Основним із них є відсут
ність контролю за виконанням 
власних рішень і рішень ви
щестоящих партійних органів, 
послаблення контролю за гос
подарською діяльністю адміні
страції, що негативно познача
ється на темпах роботи колек
тиву.

Такі ж хиби присущі і ро
боті парторганізації цегельно
го заводу № І. Хоч підпри
ємство в цілому виконує дер
жавний план, все ж працю»; не 
в міру своїх можливостей. За
вод справляється з завданням 
не завдяки ритмічності роботи, 
а, головним чином, за рахунок 
надпланового утримання робіт
ників. Обходять нарторганіза- 
цію і факти незадовільного ви
користання механізмів. При 
правильній організації праці 
робітників, вмілому викорис
танні механізмів, широко роз
горнутому соціалістичному зма
ганні завод зможе давати про
дукції значно більше, ніж дає. 
Треба тільки, щоб партійна ор
ганізація виховувала господар
ників, комуністів і всіх трудя
щих в дусі високої трудової і 
державної дисципліни, непри
миримості до недоліків.

Не відчувається партійного 
впливу в колгоспах ім. 12-річ- 
чя Жовтня (секретар парторга- 
нізації т. Дементій), ім. Моло
това (секретар парторганізації 
т. Коритько) та інших.

Успішне вирішення всіх зав
дань по керівництву господар
ською діяльністю підприємств 
і колгоспів, по комуністично
му вихованню колективів тру
дящих вимагає всемірного по
силення внутріпартійної та іде
ологічної роботи, піднесення 
активності і самодіяльності ко
муністів. В цьому—основа під
вищення боєздатності первин
них партійних організацій.

і державі
нільського району, здала на 
державний заготівельний пункт 
перші десятки центнерів сіна.

Нове досягнення 
планериста В. Ільченка
26 травня 1953 року відомий 

планерист ДТСААФ, заслуже
ний майстер спорту В. Ільчен- 
ко на двомісному планері 
„А—10“ з пасажиром зробив 
видатний ширяючий поліг на 
дальність. Вилетівши з Москви, 
пілот за 9 годин покрив від
стань у 830 кілометрів, зробив
ши посадку недалеко від Ста- 
лінграда. Цим польотом г. Іль- 
ченко перевищив на 210 кіло
метрів світовий рекорд, вста
новлений в 1938 році радянсь
ким планеристом І. Карташо- 
вим. Матеріали про цей політ 
надіслані в Міжнародну авіа
ційну федерацію (ФАІ) для ре
єстрації цього досягнення як 
нового світового рекорду.

Учбові заклади 
районного центру

У цьому році вищі і середні 
учбові заклади Білої Церкви 
на Київщині випускають 1.200 
молодих спеціалістів. Близько 
400 юнаків і дівчат закінчують 
десятирічки. Тільки два вузи— 
сільськогосподарський інсти
тут і педагогічний інститут 
іноземних мов — випускають 
350 вчених агрономів і викла
дачів середніх шкіл. Багато 
спеціалістів дадуть сільсько
господарський технікум, фельд
шерсько-акушерська школа і 
постійна школа бухгалтерів. 
Тепер в районному центрі на
лічується 25 учбових закладів, 
у яких навчається 12,5 тисячі 
дітей трудящих.

Туристська база 
у передгір'ях Ельбрусу

У мальовничій „Долині нар
занів" (Кисловодськ) відкри
лась нова туристська база 
ВЦРПС. Сюди прибула велика 
група туристів з Москви, Ле
нінграда, Києва та інших міст. 
Вони вийшли у багатоденні за
лікові походи на значок „Ту
рист СРСР“. Перша група йде 
складним гірським маршрутом 
на вершину гори Великий Бер- 
мамит (2.643 мєтри над рівнем 
моря), друга — до льодовиків 
підніжжя Ельбрусу, третя ви
їхала в Кабардинську АРСР.

Пленум ЦК КП України
Цими днями відбувся пленум ЦК КП Ук

раїни. Пленум обговорив питання про хиби в 
політичній роботі і в керівництві господарським 
та культурним будівництвом.

Пленум визнав незадовільним керівництво 
ЦК КІ1 України і Ради Міністрів УРСР захід
ними областями України.

Пленум відмітив, що Бюро ЦК і секретар 
ЦК К11 України тов. Мельников у своїй прак
тичній роботі допустили перекручення ленінсь
ко-сталінської національної політики нашої 
партії, які виявилися в порочній практиці ви
сування на керівну партійну і радянську робо
ту в західних областях України переважно пра
цівників з інших областей УРСР, а також у 
фактичному переведенні викладання в західно
українських вузах на російську мову.

Пленум викрив великі помилки в справі 
організаційно-господарського зміцнення колгос
пів у західних областях України.

Пленум ЦК КІ1 України намітив практичні

заходи по посиленню політичної роботи, послі
довному проведенню ленінсько-сталінської на
ціональної політики, усуненню хиб у керів
ництві господарським і культурним будів
ництвом.

Пленум ЦК КП України прийняв органі
заційні рішення.

Пленум зняв з поста першого секретаря і 
вивів із складу Бюро ЦК КІ1 України тов. 
Мельникова Л. Г., як такого, що не забезпечив 
керівництва, допустив грубі помилки в справі 
добору кадрів і проведення національної полі
тики партії.

Пленум обрав першим секретарем ЦК КГІ 
України тов. Кириченка 0. І., увільнивши його 
від обов'язків другого секретаря ЦК КП Ук
раїни.

Пленум обрав членом Бюро ЦК КП Украї
ни першого заступника Голови Ради Міністрів 
УРСР тов. Корнійчука 0. 6.

(РАТАУ).

В Петродворці (біля Ленінграда) відкрито літній сезон. 
Чудові пам'ятники російського зодчества, зруйновані гітлерівськи
ми варварами, успішно відбудовуються. Діють фонтани. Петродво- 
рець відвідують десятки тисяч ленінградців.

На знімку: фонтан Великого Каскади.

Фото І. Баранова.

Дизельелектроходи ДЛЯ
З Одеського порту в Жданов 

вийшов дизельелектроход „Ук
раїна". Він курсуватиме на па
сажирській лінії Ростов—Моск
ва—Ростов. „Україна"—комфор
табельний річковий експрес: 
тут прекрасні салони, рестора
ни, палуби для прогулянок, в

На будівництві Ярославського порту
Вантажні автомобілі безпе

рервно доставляють на буді
вельні дільниці правого берега 
Волги металеві конструкції, 
різні матеріали. Потужний па
ровий молот забиває металевий 
шпунт у майбутню причальну 
стінку Ярославського порту. 
Споруджуються майстерні,

Новий рибоконсервний комбінат
Ввійшов у дію рибоконсерв

ний комбінат в місті Мамонові 
(Калінінградська область). У 
цьому році нове підприємство 
випустить кілька мільйонів ба
нок консервів з тріски, салаки 
і частика. Всі процеси праці —

Пресклішс ТАРС.

нової водної магістралі 
каютах — душові установки, 
ванни, лампи денного світла, 
радіо. У найближчі дні для 
курсування по новій водній 
магістралі з Одеси вийдуть ще 
два однотипних дизельелектро
ходи „Белоруссия" і„Азербайд
жан".

склади, житлові будинки. Пож
вавішали роботи і на лівому 
березі Волги. Тут треба збуду
вати причальну стінку і ван- 
таЖо-перевалочну дільницю 
порту. Будуть прокладені внут- 
ріпортові залізничні колії, які 
з'єднають порт з основною ма
гістраллю — Північною заліз
ницею.

від приймання свіжої риби до 
випуску готових консерів—ме
ханізовані. Це вже третій чис
лом рибоконсервний комбінат, 
збудований в області за роки 
п'ятої п'ятирічки.

(РАТАУ).
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Більше вугілля Батьківщині!
Передбачити зростання виробництва найважливіших видів промислової 

продукції в 1955 році порівняно з 1950 роком, приблизно, в таких 
розмірах:'... вугілля—на 43 проценти.

(З „Директив XIX з'їзду партії по п'ятому п'ятирічному 
• плану розвитку СРСР на 1951—1955 роки").

Підвищуємо 
продуктивність праці

Берегти, як зіницю ока, 
єдність і дружбу народів СРСР

Дамо рідній Батьківщині 
більше вугілля- -під цим лозун
гом трудяться гірники дільниці 
№ 1 шахти № 2—3.

Нема того дня, щоб ми не 
перевищили графіка. За і 1 
днів червня наш колектив ви
конав план на 143,9 процен
та, тобто відвантажив понад 
завдання півтора ешелопа па
лива.

ІЦо забезпечує нам успіх в 
роботі? Насамперед, соціаліс
тичне змагання, невпинна бо
ротьба шахтарів за кращу ор
ганізацію праці, підвищення 
виробничої культури.

Ще недавно на дільниці було 
три зміни. Нині замість трьох 
створили дві. 24 робітники вис- 
вободилп для інших дільниць. 
Від цього видобуток вугілля не 
тільки не зменшився, а, нав
паки, збільшився. Якщо в квіт
ні дільниця викопувала добо
вий план на 106—108 процен
тів, то зараз — до 160 про
центів.

Роботу побудували по-ново
му. Бригади наваловідбійників 
працюють одночасно в двох 
лавах. Протягом двох змін ви
бирається вугілля. Третя зміна 
—ремонтно-підготовна — вона 
ремонтує механізми, перено
сить конвейєри, провадить по
садку виробленого простору.

Застосовуємо
XIX з'їздом партії поставле

ні великі завдання перед ву
гільною промисловістю країни. 
В директивах з'їзду вказано на 
необхідність збільшити видобу-, 
ток вугілля в 1955 році по
рівняно з 1950 роком, приб
лизно, на 43 проценти.

Я розумію, що від кожного 
з нас залежить виконання п'я
тої п'ятирічки. Тому прагну 
працювати високопродуктивно, 
удосконалюю методи, краще 
використовую внутрішні резер
ви. При нормі 13 тонн видобу
ваю 18—19 тонн вугілля.

Головне — правильно вести 
зарізку забою, її роблю в ме
жах метра ширини. Це дозво
ляє вільно, без затримки вики
дати вугілля на найдальшу 
відстань.

Раніше наваловідбійники не
продуктивно витрачали багато 
часу, їм доводилось часто са
мим дбати про забезпечення 
себе кріпильним матеріалом. 
Тепер лісогони доставляють 
його до місця роботи.

В результаті піднесення від
повідальності кожного за дору
чену справу, злагодженості 
всіх ланок виробництва, удос
коналення технологічного про
цесу різко зріс виробіток. На
валовідбійники Олександр Та- 
раненко, Микола Литвиненко, 
Іван Черкес, Олександр Годясв 
в півтора-два рази перевико
нують норми. Набагато пере
кривають завдання електрослю
сарі Віктор Огоров, Свген Бот- 
виновський та інші.

Ми добились колективної 
стахановської праці. На діль
ниці. цемає гірника, який би 
не справлявся з нормою. Але 
шахтарі не заспокоюються на 
успіхах. Кожний з нас добре 
розуміє, що на дільниці є чи
мало невикористаних резервів 
підвищення продуктивності пра
ці; які треба пустити в хід.

Наш колектив нарощує тем
пи, множить трудові перемоги, 
готує достойні виробничі пода
рунки Дню шахтаря.

М. ЛІСУНОВ, 
начальник дільниці № 1.

кращі методи
Зарізку роблю так. Спочатку 

прорізую одну сторону зверху 
донизу па 20—30 сантиметрів, 
потім другу—знизу, а решта 
вугілля легко обвалюється при 
невеликій витраті сил.

Після закріплення ніші бе
ру по ходу лави наступну ра
му. Перед здачею зміни при
воджу своє робоче місце в пов
ний порядок, щоб товариш міг 
зразу ж, не гаючи жодної хви
лини, приступити до діла.

Вступаючи в соціалістичне 
змагання за достойну зустріч 
Дня шахтаря, я вирішив що
зміни давати по 150 процентів 
норми. Свого слова додержую. 
Па моєму особистому рахунку 
— десятки тонн вугілля, ви
добутого понад завдання.

о. годяєв, 
наваловідбійник шахти № 2—3.

Впевнено 
йдемо вперед

Успіх виконання плану на
багато залежить від нас, тру
дівників підготовчої дільниці 
шахти № 2-3. Тому ми праг
немо т-ак працювати, щоб з де
кади в декаду, з місяця в мі
сяць перевиконувати план.

В першому кварталі ниніш
нього року у нас допускалось 
багато недоліків. Через недо
оцінку осушувальних робіт 
створювались ненормальні умо
ви для праці, виникали додат
кові труднощі.

Ніші керівники дільниці по
кінчили з непорядками. Ство
рена спеціальна бригада, яка 
займається дренажними робота
ми і осушенням штреків. Внас
лідок зросла продуктивність 
праці відкатників.

Серйозну увагу приділено 
своєчасному і високоякісному 
укладанню і ремонту колії. Ра
ніш не було постійної бригади 
путівників. Недавно створили 
її. Тепер усунуто знеосібку, 
безвідповідальність.

Чимало зроблено і в справі 
раціоналізації праці. Ще не
давно у нас були лебідники. 
Нині їх обов'язки з успіхом 
сполучають відкатники. Тільки 
на цьому щомісяця економить
ся 7.500 карбованців.

Па дільниці є багато водо
відливних установок, які обслу
жує 27 машиністів. Зараз про
вадяться роботи по створенню 
водопонижуючих колодязів. Тут 
будуть встановлені насоси з 
автоматичним включенням. Вже 
в найближчий час висвободить- 
ся 12 чоловік для інших діль
ниць.

Наш колектив перевиконує 
завдання. Однак ми можемо 
краще працювати. Для цього 
треба, щоб лісний склад (заві
дуючий т. Конда) по-справжньо
му дбав про забезпечення нас 
потрібним лісом.

Дуже часто лісоматеріал по
дається нестандартний. Замість 
ножок довжиною 2,70 і 2,40 
дають одного розміру. В резуль
таті немає можливості кріпити.

Колектив дільниці впевнено 
йде вперед, добивається дальшо
го піднесення виробничої куль
тури.

А. ГРАЧОВ, 
старший гірничий майстер 

шахти № 2—3. З

З кожним роком буро- 
вугільні підприємства 
Олександрії оснащують
ся новою потужною тех
нікою. І

На Семенівському вуг
лерозрізі тресту „Олек- 
сандріяву гілля" працю
ють чудові екскаватори 
Уральського заводу важ
кого машинобудування, 
бульдозери, електровози, 
відвальні агрегати і інші 
гірничі механізми.

На знімку: екскаватор 
вантажить породу у 
думкари.

Фото Г. Танського.

Ідея єдності і дружби наро
дів глибоко укоренилася в сві
домості радянських людей.

Ще задовго до революції, ко
ли численні неруські нації, 
придушені царизмом і буржу
азією, були цілком безправни
ми, комуністи роз'яснювали 
трудящим, що міжнаціональна 
ворожнеча вигідна тільки екс
плуататорам. Капіталісти і по
міщики, підбурюючи трудящих 
однієї національності проти 
трудящих іншої національності, 
намагалися тим самим затем
нити їх класову свідомість, 
роз'єднати і ослабити їх, щоб 
зміцнити своє панування, свою 
політику гноблення й експлу
атації народів. Щоб покласти 
край національній ворожнечі і 
гнобленню, треба було ліквіду
вати капіталістичний лад, утвер
дити владу трудящих, падати 
всім раніш пригнобленим на
родам свободу свого національ
ного розвитку. Ці історичні 
завдання були з успіхом роз
в'язані в нашій країні.

Визволені від національного 
гніту, народи нашої країни під 
кер І В11 ицтвом Ком у ністи ч ної
партії добилися визначних ус
піхів у розвитку своєї націо
нальної державності, господар
ства і культури. В СРСР жи
вуть і працюють понад 60 на
цій, національних груп і на
родностей, всі вони гордяться 
тим, що є членами великої бра
терської сім'ї народів, всі во
ни беруть активну участь в 
будівництві комуністичного сус
пільства.

Та й як не гордитися свої
ми завоюваннями будь-якому • 
народові Радянського Союзу! 
При Радянській владі життя 
визволених народів стало зов
сім іншим. Не стало експлуа
таторів і експлуатації людини 
людиною, не стало і гноблен
ня одних націй іншими. Недо
вір'я і ворожнеча між народа
ми змінилися довір'ям і друж
бою, благородною і дійовою до
помогою народів один одному 
в економічному і культурному 
розвитку.

Нації і народності набули 
цілком нових рис передових 
соціалістичних націй, яких ще 
не було в історії людства. До
помагаючи один одному, наро
ди СРСР створили найбільш 
передовий у світі суспільний і 
державний лад. Всі наші союз
ні і автономні республіки ма
ють впсокорозвинуту соціаліс
тичну промисловість і велике 
соціалістичне сільське госпо
дарство. Вони досягли загаль
ної письменності населення, 
створили широку сітку шкіл, 
технікумів, вузів, неухильно 
розквітає їх культура, наука, 
мистецтво. У нас давно кану
ли у вічність злидні, безробіт
тя й інші тяжкі злигодні тру
дящих, властиві буржуазним 
націям. Кожний бачить, як 
неухильно підвищується жит-> 
тєвий рівень всього населення 
СРСР, тоді як в буржуазних 
країнах трудовому народові жи
ти стає все гірше і гірше.

Дружба і згуртованість на
родів СРСР проявилися в усій 
своїй силі в роки Великої Віт
чизняної війни. Перемога Ра
дянського Союзу над німецько-

фашистськими полчищами, які 
наводили жах на весь світ, 
показала всім, в тому числі і 
нашим ворогам, що, поки іс
нує і процвітає дружба радян
ських народів, вони непере
можні.

В цьому велика заслуга Ко
муністичної партії. Вона твер
до і неухильно проводить полі
тику дружби народів, їх рівно
правності і братерської взаємо
допомоги в боротьбі за госпо
дарське і культурне піднесен
ня всіх союзних і автономних 
республік, національних окру
гів, у боротьбі проти зовніш
ніх ворогів Радянської держа

чий. Комуністична партія згур
тувала народи СРСР навколо 
великого російського паиоду, 
який заслужив загальне І виз
нання і довір'я, як старшого 
брата в сім'ї радянських наро
дів.

В основі дружби народів на
шої країни лежить спільність 
їх життєвих інтересів. Фак
тична рівноправність радянсь
ких громадян усіх рас і націо
нальностей закріплена Консти
туцією СРСР. Яке б то набу
ло пряме чи посереднє обме
ження прав або, навпаки, вста
новлення прямих чи посеред
ніх переваг громадян залежно 
від їх расової і національної 
приналежності, так само як і 
всяка проповідь расової або 
національної винятковості або 
ненависті і зневажання, кара
ються у нас законом, рішуче 
і нещадно.

Цей благородний і справед
ливий закон спрямований про
ти людей з старими буржуаз
ними поглядами, проти всіх 
тих, хто допускає або заохо
чує дії, які суперечать ідеоло
гії пролетарського інтернаціона
лізму і дружби народів. Воро
ги соціалізму намагаються від
родити національний розбрат, 
використати рештки націона
лістичних пережитків у свідо
мості відсталих людей, щоб 
ослабити довір'я між народами 
нашої країни. Не так давно 
Міністерство внутрішніх справ 
СРСР викрило злочинні дії при
хованих ворогів, які, користую
чись своїм службовим станови
щем, намагалися звести на
клеп па чесних людей з метою 
розпалити в радянському сус-1 
пільстві національну ворожнечу 
і тим самим ослабити силу Ра
дянської держави, підірвати 
морально-політичну єдність ра
дянського народу.

Радянська держава, радян
ський народ нікому не дозво
лять зневажати священні пра
ва радянського громадянина, 
якої б національності він не 
був, не допустять пі наймен
шого посягання на священну 
ленінсько - сталінську дружбу 
народів.

Комуністична партія, Радян
ський уряд вважають своїм свя
щенним обов'язком забезпечи
ти дальше зміцнення єдності і 
дружби народів Радянської краї
ни, зміцнення Радянської ба
гатонаціональної держави. Обо
в'язок кожного радянського 
громадянина—всемірно сприяти 
цій великій і благородній справі.

д. делов.
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Рейд перевірки готовності до збирання врожаю

Однобокість в підготовці до жнив
На подвір'ї другої рільничої 

бригади артілі імені Леніна 
біля навісу жваво працюють 
майстри. Вони вже вивели вго
ру дерев'яну споруду. Під дво
ма великими ящиками її па 
висоті двох метрів стоять ваги. 
Поруч на одній рамі установ
люються дві сортировки, транс
портер, виготовляється зерно- 
пульт. Це—майбутній тік. Всі 
роботи від подачі зерна в сор- 
тировку до вантаження його на 
автомашини тут будуть меха
нізовані.

Правління артілі (голова 
т. Андреєв) значну увагу при
діляє роботам на току. Актив
ну допомогу хліборобам по
дають і трактористи бригади 
№ 5 Користівської МТС. Ме
ханізація току здійснюється 
під керівництвом бригадира цієї 
бригади Павла Лановчука.

На перший погляд ніби все 
гаразд. Але більш детальне оз
найомлення з станом підготов
ки до жнив викликає серйозне 
занепокоєння.

— В хлібах нині коня схо
ваєш. Високий травостій—тако- 
г^. і врожаю ждати, — говорять 

‘колгоспники і з тривогою пог
лядають на збиральні машини, 
що стоять розкидані на бригад
них подвір'ях.

Біля майстерень другої ріль
ничої бригади 6 жаток, з них 
сяк-так підготовлено три. По
ряд стоїть молотарка «МК-1100» 
з Користівської МТС. Кінця ре
монту її не видно.

Республіканська нарада спеціалістів тваринництва Української РСР
Цими днями в Києві відбу

лась республіканська нарада 
спеціалістів тваринництва Ук
раїнської РСР, в якій взяли 
участь головні зоотехніки ра
йонних і обласних управлінь 
сільського господарства і заго
тівель, начальники управлінь 
тваринництва і ветеринарних 
відділів обласних управлінь 
сільського господарства, пра
цівники обласних контор інку
баторно-птахівницьких станцій, 
представники наукових закла

ПОРАДА АГРОНОМА

Догляд за тутовим шовкопрядом
Важливі завдання поставле

ні перед шовководами України. 
Протягом найближчих десяти 
років вони повинні розширити 
у 7,5 раза посіви шовковиці і 
в 15 раз збільшити заготівлю 
коконів тутового шовкопряда.

Це завдання успішно можпа 
вирішити, впровадивши пере
дову радянську науку і досвід 
передовиків-шовководів у кол
госпне виробництво. Проте у 
нашому районі агротехніка, ви
рощування гусені тутового 
шовкопряда ще низька. Тому 
в ряді колгоспів, як, наприк
лад, імені Енгельса, «Перше 
травня», імені Сталіна (Воро- 
шпловка) та деяких інших з 
року в рік не виконуються дер
жавні плани здачі коконів— 
отже держава недополучає ба
гато сировини для виробництва 
шовку, а в колгоспах змен
шується доход від цієї високо
прибуткової галузі сільського 
господарства.

Старший коваль Викентіп 
Кучеренко заявляє:

ЗО років відпрацював я 
в цій кузні. Люблю свою спра
ву, а тепер ось не справляюсь, 
виходить. Немолодий вже, а 
допомоги не дають. Раніше 
6-8 ковалів працювало тут, а 
зараз працюю один. Роботи ж 
не початий край.

Дійсно, впоратись з ремонтом 
всіх збиральних машин, забез
печити поточний ремонт кіс 
та інших частин з сінокосарок, 
які цього року в густому тра
востої особливо часто вихо
дять з ладу, Кучеренку важ
ко. Та правління ніяк не спро
можеться виділити йому постій
ного помічника. А випадкові 
люди, яких іноді направляє 
Андреєв до кузні, довго там не 
затримуються.

Подібний стан біля майсте
рень і в першій рільничій 
бригаді. Бригадир теслярів тов. 
Кашпуровськпй скаржиться:

— Правління колгоспу зро
било добру справу—склало гра
фік ремонту сільськогосподар
ського інвентаря, який виві
шено у нашій мастерні. А не
обхідними матеріалами для ре
монту нас не забезпечило. На
віть уже розпилянпй ліс з Вой- 
нівки ніяк не підвезуть.

Подібні претензії на адресу 
правління подають і ковалі, 
яких не забезпечують металом 
і запасними частинами. *Гому з 
трьох жниварок тут відремон
товано лише одну. Вражає без

господарність з боку правлін
ня. Одна, жниварка досі не 
очищена від торішнього сміття, 
вона зимувала і зараз стоїть з 
косою, що заіржавіла. Багато 
тепер часу і праці треба ви
тратити для її ремонту.

Не розпочато тут і ремонту 
гребок та віялок.

Цього року збирання врожаю 
має провадитись потоковим ме
тодом. Тому особливого значен
ня набуває виготовлення кін
них та волових волокуш і сі
ток для одночасного звільнен
ня площ і скиртування соломи 
й полови. Та цьому не приді
ляють належної уваги. Жодна 
наявна волокуша ще не відре
монтована, не виготовляються 
Й нові. Відсутні і сітки для 
транспортування.

Незадовільно готується до 
жнив живе тягло. Досить ска
зати, що 80 процентів коней в 
артілі нижче середньої вгодо
ваності. а якраз на них при
падає велика частина роботи 
по обслужуванню комбайнів, 
скиртуванню соломи, полови 
тощо.

Правлінню артілі треба роз
ставити людей так, щоб най
ближчим часом закінчити об
ладнання механізованого току, 
ремонт всього збирального ін
вентаря, зустріти жнива у 
повній бойовій готовності.

Рейдова бригада:
В. ГЛОБА, працівник райкому 

ЛКСМУ. Ф. ШИНКАРЕНКО, кол
госпник, В. СМОЛЯР, працівник 
редакції.

1953 році».
В дебатах па доповідь вис

тупило 23 чоловіки.
В роботі наради взяли участь 

Голова Ради Міністрів Україн
ської РСР тов. Ц. С. Корот- 
ченко, голова Президії Верхов
ної Ради Української РСР 
М. С. Гречуха.

На нараді з промовою висту
пив секретар ЦК КП України 
тов. 0. І. Кириченко.

(РАТАУ).

метрів житлової площі. Якщо 
в приміщенні долівка земляна, 
то треба зняти верхній шар її 
товщиною 5-10 сантиметрів, по
тім насипати свіжої землі, ут
рамбувати її і змазати глиною. 
У підготовлених і обладнаних 
приміщеннях за одип-два дні 
до внесення гусені треба про
топити, щоб довести темпера
туру в приміщенні до 24 гра
дусів. На нормальний розвиток 
гусені виливає не лише темпе
ратура, а й вологість навко
лишнього повітря. Висока во
логість його так само, як і ви
сока температура, негативно 
впливає на гусінь, викликаючи 
її захворювання.

Найвища відносна воло
гість повітря в приміщеннях— 
65-70 процентів, температура в 
перших трьох віках—25-26 гра
дусів тепла, в старших—чет
вертому і п'ятому—21-23 гра
дуси тепла. Коли необхідно 
підвищити температуру і зни

Московська область. В п'ятій п'ятирічці в широких масштабах 
здійснюється механізація трудомістких робіт. Димитровський екска
ваторний завод щомісяця відправляє в різні кінці країни машини, 
які значно прискорюють процеси роботи.

На знімку: збирання колісно-гусеничних екскаваторів для 
риття мілких зрошувальних каналів.

Фото С. Преображенського. Прескліше ТАРС.

НАУКА І ТЕХНІКА

ПЛАЩІ З ГАЗУ
В дощову погоду на вулицях 

з'являються перехожі у різно
кольорових непромокальних пла
щах—червоних, блакитних, зеле
них, чорних. Плащі зроблені з 
прозорого, схожого на плівку, ма
теріалу. до якого зовсім не при
стає вода. Такий матеріал виго
товляється з... газу.

В нашій країні видобувають 
багатб нафти. Її переробляють на 
заводах. Там нафту поступово 
нагрівають до високої темпера
тури і одержують із неї бензин, 
гас. парафін і інші цінні продук
ти. При цьому з нафти виділяють
ся також різноманітні гази. Май
же п'яту частину їх становить 
легкий горючий етилен. На хіміч
них заводах етилен з'єднують з 
іншим, негорючим газом—хлором. 
Одержується новий газ. названий 
хіміками хлорвінілом. При темпе
ратурі мінус 12 градусів хлорві
ніл стає рідиною. Коли цю ріди

ФАБРИКА ДУХІВ
Запах магнолію змінюється ніж

ним араматом фіалок. Несподіва
но війнуло вечірньою свіжістю— 
цс відкрили флакон з духами „Ру
салка". Сотні різних запахів на
повнюють лабораторію москов
ської парфумерної фабрики „Но
вая заря", де складається рецеп
тура духів.

За низьким столиком, що весь 
заставлений пробірками і колбами 
з пахучими речовинами, схилився 
найстаріший парфумер А. В. По- 
гудкін. Кропітливо, по краплині, 
підбирає він пахучі речовини і 
ефірні масла. До складу кожного 
ароматичного букету входять де
сятки різних пахощів, а створен

зити вологість, треба підтоплю
вати печі і одночасно, посили
ти провітрювання приміщення, 
а в дощову погоду треба від
кривати що й вікна та двері. 
Провітрювати приміщення тре
ба при будь-якій погоді, особ
ливо в період старших віків 
гусені і під час завивки ко
конів.

Матки для розкладання гу
сені на стелажах застосовують 
тонкі і не щільно плетені. Це 
забезпечить більший доступ 
повітря до гусені і краще про
вітрювання підстилки. .V папе
рі, що застосовується для під
стилки під гусінь молодих ві
ків, з метою збереження їх від 
хвороби рекомендується проби
вати отвори, як в зніймачах. 
В четвертому і п'ятому віці 
застосовувати нідстилочний па
пір забороняється.

Годувати гусінь треба досхо
чу і тільки свіжим листом. 
Корм розкладається рівним ша
ром ‘ по всій площі, годувати 
гусінь треба вдень і вночі, роз
поділяючи корм рівномірно про
тягом всієї доби. Гусені пер- 

ну потім нагрівають в особливих 
апаратах, вона перетворюється в 
білий порошок—пластикат. Це 
штучна смола. В техніці її інак
ше називають поліхлорвінілом.

Поліхлорвініл—дешевий і хоро
ший матеріал для багатьох виро
бів. Він не промокає, не пропу
скає електрики, легко фарбується 
в будь-які кольори. Із поліхлор
вінілу з добавкою пластифікато
рів (зм'якшувальних речовин) і 
виробляють різнокольорові ненро- 
мокаючі плащі. Але пе лише пла
щі. Електричні і телефонні прово- 
да тепер часто покривають не 
гумовою, а поліхлорвініловою ізо
ляцією. Із цієї ж смоли виготов
ляють гнучкі прозорі трубки для 
різних приладів. Поліхлорвінілом 
покривають бавовняні тканини. 
Одержується схожий на шкіру 
матеріал—текстовініт. Ним обби
вають сидіння у автобусах, і авто
мобілях.

ня їх часто триває протягом кіль
кох місяців. Понад 150 пахучих 
речовин існує в природі, І кожну 
з них А. В. Погудкін знає по за
паху. За два з лишком десятиріч
чя він створив понад п'ятдесят 
видів духів. Серед них—„Моя Мо
сква", „Русалка".

Коли букет ароматів створений, 
парфумер починає добір настоїв, 
які надають духам міцність і стій
кість. їх виготовляють із особли
вих мускусних речовин, що ви
робляються із залоз різних тварин.

Зараз фабрика „Новая1 заря“ 
випускає духи 150 назв.

дів, заступники голів облвикон
комів та іиші—всього близько 
1000 чоловік.

Учасники наради заслухали
і обговорили доповідь заступ
ника міністра сільського гос
подарства і заготівель УРСР 
тов. М. С. Співака «Про захо
ди по відтворенню поголів'я і 
підвищення продуктивності гро
мадського колгоспного тварин
ництва, а також: про вироб
ництво і заготівлю кормів у 
колгоспах Української РСР в

Щоб забезпечити вирощення 
високого врожаю коконів, всі 
шовководи повинні добре зна
ти агротехніку і при вирощен
ні гусені керуватись такими 
вказівками.

Для відгодівлі шовкопряда 
треба, насамперед, виділити су
хі, досить світлі приміщення з 
доброю вентиляцією, причому 
гусінь перших трьох віків слід 
поміщати в приміщення капі
тального типу, в яких є печі, 
а для четвертого і п'ятого ві
ків можуть бути використані 
приміщення більш легкого ти
пу, але обов'язково з печами 
для опалення. У всіх примі
щеннях, де буде відгодовува
тись гусінь, слід обов'язково 
провести дезинфекцію 4-про- 
центним розчином формаліну і 
сіркою (ЗО грамів на 1 кубо
метр приміщення), стіни і сте
ля біляться вапном.

На кожну коробку гусені 
потрібно не менше 100 кубо

(ТАРС).
—

того і другого віку видають па 
корм тільки різані листочки 
шовковиці 10-12 раз на добу. 
В четвертому і п'ятому віці не 
менш 8-7 раз на добу.

Збільшення розміру тіла гу
сені призводить до періодич
ного линяння (заміна старої 
шкірочки па нову, більш про
стору). Проміжки між линян
ням називаються віком гусені. 
Від початку розвитку до завив
ки коконів гусінь мас чотири 
линяння і п'ять віків. Перші 
три линяння тривають 1—1,5 
доби, а, четверте, при нормаль
них умовах,—близько двох діб.

Як тільки буде помічено, що 
деяка гусінь вже засипає, з 
метою прискорення линяння у 
решти гусені треба частіше її 
годувати дрібними порціями 
листя. Посилене годування про
довжується доти, доки пе зас
не вся гусінь. Гусінь, що 
спить, тривожить не можпа, 
бо вона може відірватися від 
місця, до якого прикріпила 
себе шовковиною і згодом не

(Закінчення на 4-й стор.).
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Міжнароднищогляд

В танку... 
до ранку

Молодь села Дівоче-Поле 
скаржиться на те, іцо в сільсь
кому клубі крім танців, майже 
нічого не буває. Дуже рідко чи
таються лекції, доповіді. Заві
дуючий т. Попов занедбав ро
боту клубу, не зважає на запи
ти хліборобів.

—Признаюся: не охота 
Клуб відвідувать мені, 
Бо з суботи до суботи 
Тільки танці там одні. 
Задля ніг
Не гріх, можливо,
І в танець, часом, піти, 
Але хочеться поживок
І для розуму знайти!

Євген БАНДУРЕНКО.

Что-ж! Все нутро мирка
И без очков увидеть можно.
Его потребность—

велика, 
Его способности—

ничтожньї.
Рис. Семенова.
Текст А. Безименського.

Прескліше ТАРС.

Догляд за тутовим 
шовкопрядом

Куточок гумору
Постанов не їсть худоба

В колгоспі ім. Калініца (голова правління т. Ручка) 
не закладено жодної тонни силосу, зате розмов про си
лосування ведеться багато.

БІЛЬШ 
КОРМІВ 

, ХУДОБІ .

РЯБУХА: — Я це з ферми, відпросилась 
Розпитать у вас про силос.

РУЧКА: — Глянь лише на ці ухвали, 
Всі про силос... Може мало? 
Гори силосу дамо!
А корова подивилась: 
—Це папери, а не силос... 
Ми Ж паперів не їмо!

Рис. О. Козюренка. Текст М. Білецького.

Постановляють і... 
до справи підшивають

Сировиною для виготовлення 
продукції па гудзиковій фабри-* 
ці с ракушки. Перед відправ
кою у виробництво її необхідно 
добре замочити, промити. Для 
цього є спеціальні чани. Та 
біда в тому, що ці чани не 
утримують води, а тримаються 
у воді. У чанах сухо, а на 
підлозі хоч плавай. Скільки б 
води не налив у них—вся ви
тече.

Отож гудзики і доводиться 
робити з брудної ракушки, що 
спричиняє передчасне псуван
ня інструменту і негативно 
позначається на якості про
дукції.

п'ятому віці—в міру її нагромад
ження .Для одержання хороших 
коконів велике значення має 
якість коконників. Для завив
ки коконів треба використову
вати трав'янисті коконники з 
неколючих трав і без запаху 
(суріпка, грицики, перекоти
поле тощо), а також штучні 
коконники (солом'яні йоржі 
тощо). Забороняється викори
стовувати для коконників гіл
ля дерев, будь-яку підстилку, 
сирі невисушені трави. З тра
ви коконники треба в'язати не- 
туго, невеликими віничками по- 
2-9 стебел у кожному.

Для гусені з однієї коробки 
грени треба готувати кокон
ників (трав'янистих не менше 
400-450 штук, солом'яних—од- 
нометрових — 200-250 штук). 
В кінці п'ятого віку годуван
ня гусені посилюється, тому 
що в цей час в тілі гусені по
силено розвивається шовкови- 
ділювальна залоза, і нестача 
корму спричиняє завивку сла
бих малошовконосних коконів.

Не раз правління фабрики 
(голова т. Самінський) прийма
ло ухвали ігро ремонт чанів 
для миття ракушки, але далі 
розмов не йдуть. Тільки й 
знай, що постановляють та до 
справи підшивають, а користі 
від цього—ні на копійку.

♦
Постанова не одна 
До справи підшита. 
Не залічиш ними дна 
У чанах розбитих. 
Тече вода з отих чанів, 
Тече витікає, 
А Самінський постанови 
Нові витіває.

Віршований текст 
ТАРАСА ШИПШИНИ.

За два дні до початку завивки 
гусені треба змінити підстилку. 
Завивка коконів є вирішальний 
період. Найкращі умови для 
цього такі: температура в ме
жах 19-20 градусів тепла, від
носна вологість повітря—60-65 
процентів і постійне провітрю
вання приміщення.

На полицях гусінь розміщу
ють окремо по днях початку 
завивки з метою забезпечення 
однорідності коконів за зрілістю 
під час збирання врожаю. Зби
рання з коконників коконів 
весняного вигодовування треба 
починати на 8-9 дрнь, а коко
нів повторного (літнього) виго
довування на 7-й день з дня 
масової завивки.

Під час збирання з кожного 
коконники в першу чергу зні
мають загиблу гусінь та коко
ни кара-качах, а потім усі ін
ші. Зняті кокони треба очища
ти від здору, сміття, виділяти 
кара-качах і розсортовувати їх 
за кольором і якістю на сорто
ву сумішку і коконний брак.

Н. СПУДКА, 
завідуючий Олександрійською 

конторою „МІжрайшовк".

Великий успіх демократичних 
сил Італії

Парламентські вибори в Італії, 
що відбулися 7-8 червня, ознаме
нувалися великим успіхом демо
кратичних сил. За комуністичну 
і соціалістичну партію проголосу
вало понад 9,5 мільйона виборців 
— па 1 мільйон 426 тисяч більше, 
ніж на минулих парламентських 
виборах у 1948 році. В той же 
час правляча християнсько-демо
кратична партія, яка виступала 
в блоці з іншими реакційними 
партіями (соціал - демократична, 
ліберальна і „республіканська"), 
зазнала серйозної поразки. Хрис
тиянські демократи і їх спільни
ки одержали на 12,2 процента го
лосів менше, ніж на попередніх 
виборах, втративши при цьому 2 
мільйони 8ОО тисяч голосів.

Італійські реакційні сили покла
дали на нинішні вибори великі 
надії. Намагаючись забезпечити 
собі абсолютну більшість в пар
ламенті. вони йшли на все—від 
виборчих махінацій до прямого 
терору тільки б перешкодити 
вільному волевиявленню народу. 
З цією метою правлячі кола про
тягли антидемократичний вибор
чий закон, за яким партія або блок 
партій, які одержали на виборах 
понад 50 процентів голосів (хоча 
б на один голос), мали б 65 про
центів місць у нижній палаті. Цим 
законом християнські демократи 
і їх спільники розраховували за
безпечити собі міцну більшість 
в парламенті.

Як показують результати вибо
рів, італійський народ відкинув 
цей реакційний закон. Ба
жаної більшості реакційний блок 
не набрав. Ліві ж партії (кому
ністична і соціалістична) мати
муть тепер у нижній палаті пар
ламенту 218 місць, або на 35 ман
датів більше, ніж після виборів 
1948 року.

Успіх демократичних сил Італії 
стане тим більш наочним, якщо 
врахувати обстановку, в якій про
ходили вибори. Напротязі п'яти 
років перебування при владі хрис
тиянські демократи провадили 
відкриту кампанію проти лівих 
партій, намагаючись ізолювати їх 
від мас. Антикомунізм був офі
ціальним лозунгом властей, най
менше підозріння в співчутті де
мократичним силам було джере
лом жорстоких репресій. В Італії, 
говорив Пальміро Тольятті, в ос
танній час створилося таке ста
новище, що досить було трудя
щому показати себе зв'язаним з 
ідеалом праці, миру і демократії, 
як його негайно брали під підоз
ріння і навіть оголошували „во
рогом націй". Порушення елемен

Заступник редактора С. І. МІРКОТАН.

Олександрійська гірничопромислова 
школа № 2

оголошує набір учнів на 1953 навчальний рік
В школу приймаються юнаки 1 дівчата 16—18 

років.
Школа готує кваліфікованих робітників таких 

спеціальностей:
Каменярів, штукатурів, теслярів, столярів. 
Строк навчання 6 місяців.
Учні перебувають в школі на державному утри

манні.
Початок навчання з 10 липня 1953 р.
До заяви слід додати такі документи: 
паспорт або метричну довідку, 
довідку про освіту, 
довідку про стан здоров'я, 
довідку з місця проживання. 
Прийом заяв до 1 липня 1953 р.
Адреса школи: місто Олександрія, селище Димитрове, 

гірничопромислова школа № 2.

Загублену квитанцію за №12931 від 7 квітня 1953 року, видану 
Мизовськнм приймальним пунктом „Заготскот" на ім-я Смоленської 
Марийськії Трохимівни за здану корову,—вважати недійсною.

тарних принципів законності і де
мократії набрало ще більш широ
кого характеру в ході виборчої 
кампанії.

Проте всі ці заходи не дали ба
жаних результатів тим, хто до 
них вдавався. Плани християнсь
ких демократів і їх спільників заз
нали провалу. Вибори з новою 
силою показали, що італійський 
народ осуджує антинаціональну 
політику правлячих кіл і розгор
тає проти цієї політики все більш 
рішучу боротьбу.

Урядова криза у Франції
Урядова криза у Франції, вик

ликана відставкою кабінету Мей- 
єра, триває майже місяць. Це вже 
вісімнадцята криза після 1946 ро
ку. Причина таких частих змін 
урядів у Франції полягає в зро
стаючій протидії народних мас 
політиці злиднів і озброєння, яку 
провадять французькі правлячі 
кола.

Відомо, що кабінет Мейєра, 
який впав у травні, виступав як 
ревний провідник цієї політики. 
Він боровся за продовження ві/і 
ни в Індо-Китаї, добивався рати
фікації договору про „європейсь
ку армію", спрямованого на від
родження німецької вояччини, 
здійснював широкий наступ на 
життєві права трудящих. Анало
гічною була і політична програ
ма, з якою виступив після від
ставки уряду Мейєра кандидат в 
прем'єр-міністри Поль Рейно.

Народні маси Франції відповіли 
на спробу Рейно сформувати уряд 
могутнім рухом протесту. В той 
день, коли Рейно просив у Націо
нальних зборів повноважень на' 
сформування уряду, в країні від
булися численні страйки. Делега
ції громадськості відвідали депу
татів і вимагали, щоб вони голо
сували проти надання Рейно цих 
повноважень. В результаті цього 
народного опору Рейно, який пред
ставляє у Франції найбільш ре
акційні групи, пробратися до вла
ди не вдалося.

Тоді в ролі кандидата на пост 
прем'єр-міністра виступив ради
кал-соціаліст Мендес-Франс. Але 
і йому не вдалося сформувати 
уряд.

Так само безуспішно намагався 
сформувати кабінет і Бідо, який 
є керівником католицької партії, 
що іменує себе „народно-респуб
ліканським рухом". Бідо вимагав 
для уряду широких повноважень, 
щоб зломити опір мас продов
женню війни в Індо-Китаї. Він 
також вимагав повноважень на 
проведення економічних і фінан
сових заходів, що йдуть на шко
ду інтересам народних мас. Уря
дова криза у Франції триває.

В. ХАРЬКОВ.

Адреса редакції, м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60. Зам. № 851. Т. 5.000.БК—04106.

Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління в справах поліграфічної промисловості, видавництв і книжкової торгівлі, м. Олександрія, аул. Шевченка, 71*

(Закінчення)^_______
зможе скинути шкірки, що 
призводить до загибелі. Гу
сінь, що просипається, не слід 
поспішати годувати, тому що 
ріст і розвиток її починається 
не з моменту скидання шкі
рочки, а з моменту першого 
годування. Крім того, годуван
ня окремої гусені призводить 
до нерівномірного розвитку 
всіх.

При підвищеній вологості 
повітря підстилка пліснявіє і 
стає джерелом поширення згуб
ної хвороби гусені—мускарді- 
ни. Отже підстилку треба міня
ти обов'язково. У першому ві
ці, коли гусінь ще маленька, 
при зміні підстилки можуть бу
ти допущені великі втрати. 
Зважаючи на це, підстилку в 
цей час не слід міняти. В дру
гому і третьому віці підстилку 
міняють на другий день після 
закінчення линяння. В четвер
тому віці підстилку міняють 
двічі—на другий день після 
линяння і в середині віку, а в
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Своєю кмітливістю і сміливим дерзанням радянські 
люди відкривають нові шляхи і можливості для удоско
налення виробництва, підвищення продуктивності праці і 
зниження собівартості продукції, приводять в рух додат
кові резерви, використання яких ще більше підносить 
економічну могутність нашої соціалістичної країни.

Повсякденно поліпшувати 
якісні показники роботи

Назустріч Дню шахтаря
Трудівники соціалістичної 

промисловості докладають всіх 
сил, щоб успішно викопати 
завдання, поставлені XIX з'їз
дом партії. Вони виявляють і 
ставлять на службу п’ятій 
п'ятирічці нові резерви вироб
ництва, ширять боротьбу за 
ріаиїм економії, за зниження 

«(вартості продукції.
Відомо, що нині головне в 

соціалістичному змаганні—бо
ротьба за підвищення якісних 
показників при обов’язковому 
виконанні кожним цехом, діль
ницею, підприємством держав
них планів в установленій 
номенклатурі і асортименті.

Там, де за це по-справжньо- 
борються, там і результати 

добрі. Колектив електростанції 
тресту «Олександріявугілля» за 
останній час багато зробив по 
впровадженню передової техно
логії, поліпшенню організації 
праці, підвищенню виробничої 
культури. Тут втілили автома
тику па ряді котлоагрегатів. 
Внаслідок набагато знизилась 
собівартість виробітку кіловат- 
години електроенергії, досягну
та більш надійна робота цехів.

Хороших якісних показників 
домагаються і транспортники 
тресту. Партійна організація 
залізничної контори спрямува
ла зусилля учасників змаган
ня на те, щоб неухильно змен
шувати витрати електроенергії, 
палива, розвивати раціоналіза
торський рух. Наочна агітація, 
масово-політична робота підпо
рядковані цьому завданню. 
Результати наявні. На підприєм
стві' здійснено десятки раціона
лізаторських пропозицій, які 
дають велику економію держав
них коштів. Контора працює 
рентабельно. Собівартість тон
но-кілометра в травні у порів
нянні з відповідним періодом 
минулого року знижено на 10 
процентів.

Так працювати можуть і по
винні інші колективи. Між тим, 
ряд підприємств трестів «Олек- 
сандріявугілля» і «Укрвугле-

------

Змагання на честь Дня шахтаря
Колективи передових вугіль

них трестів, шахт і вуглезба
гачувальних фабрик Сталінсь
кої області звернулись до всіх 
донецьких гірників із закли
ком розгорнути змагання за 
гідну зустріч Дня шахтаря. В 
своєму листі вони взяли на се

Колгоспне енергетичне сільце
Електроенергія дедалі більше 

застосовується в колгоспному 
виробництві Естонії. У сільсь
кій місцевості вже діє близько 
100 колгоспних електростанцій, 
які постачають енергію понад 
300 сільгоспартілям. До кінця 
п'ятої п'ятирічки стануть до 
ладу ще кілька десятків елек

монтаж» не дотримуються пла
нової собівартості, завдають 
державі значних збитків. Одною 
з головних причин такого не
терпимого явища є нехтування 
плану щодо рівномірності ви
пуску продукції протягом мі
сяця.

Мало приділяють уваги під
вищенню якісних показників 
господарники рудоремонтпого 
заводу. Великим резервом зни
ження собівартості продукції є 
широке впровадження нових 
методів, нової технології. За
вод оснащений чудовими віт
чизняними верстатами, тут на
лічується десятки майстрів своєї 
справи. Однак починання но
ваторів не знаходять широкої 
і дійової підтримки, їх досвід 
не розповсюджується. Молодий 
токар т. Бутов за прикладом 
Василя Колесова застосував 
силове різання металу і добив
ся великих успіхів. Яких же 
заходів вжила дирекція заводу, 
щоб досвід передовика зробити 
надбанням всіх токарів? Нія
ких. Дивно, що до цього бай
дуже поставилось і партбюро, 
очолюване т. Ключпиковим.

Таке формальне ставлення до 
творчої ініціативи стахановців 
з боку керівників заводу і по
яснює значною мірою те, що 
підприємство не знижує собі
вартості продукції, допускає 
збитки від браку.

Завдання по зниженню собі
вартості продукції, встановлю
ване державним планом, чітко 
і повно враховує всі якісні по
казники плану підприємства— 
зростання продуктивності пра
ці, зниження норм витрати си
ровини, палива, електроенергії, 
зменшення браку тощо. Не
ухильне виконання плану
вавши.

Партійні, господарські і проф
спілкові організації покликані 
повсякденно керувати змаган
ням трудящих за високі якісні 
показники, за рентабельну ро
боту підприємств, за достроко
ве виконання річної програми.

бе нові підвищені зобов’язання.
Бюро Сталінського обкому 

КП України схвалило патріо
тичну ініціативу зачинателів 
змагання і запропонувало парт- 
організаціям широко розгорну
ти змагання за гідну зустріч 
Дня шахтаря.

тростанцій, що працюють на 
торфі і сланці. Провадиться 
будівництво гідроелектростан
цій. Всі нині діючі електростан
ції Пильтсамаського і Йиге- 
васького районів включаються 
в єдине, перше в республіці 
колгоспне енергетичне сільце.

В рахунок другого півріччя
З воріт цегельного заводу 

№ 1 безперервно виїжджають 
автомашини, навантажені цег
лою. Цю продукцію колектив 
підприємства видає в рахунок 
другого півріччя.

Трудівники заводу успішно 
здійснюють зобов’язання, взяті 
на честь Дня шахтаря. Вони 
борються за те, щоб до кінця 
місяця будівельники міста до
датково одержали 1,5 мільйона 
штук цегли. Для цього робіт
ники і інженерно-технічні пра
цівники приводять в дію внут
рішні резерви виробництва, 
прагнуть краще використати 
механізми.

Будівельники дільниці № 1 
Димитрівського тресту, якою 
керує т. Сипельников, взявши 
па себе конкретні зобов’язання 
до Дня шахтаря, борються за 
їх виконання.

В найближчий час колектив 
здає в експлуатацію восьми-

Збільшується виробництво тканин
Радянський уряд і Комуніс

тична партія вцявляють безус
танне піклування про макси
мальне задоволення постійно 
зростаючих потреб радянських 
людей.

У нашій країні рік у рік 
збільшується виробництво тка
нин. За п’ятим п’ятирічним 
планом випуск бавовняних тка
нин у 1955 році зросте порів
няно з 1950 роком, приблизно, 
на 61 процент, а шерстяних 
— па 54 проценти.

Про спорудження в ряді міст 
нових текстильних підприємств 
і реконструкцію існуючих га
зета «Правда» 15 червня пові
домила:

У Краснодарі за роки п’ятої 
п’ятирічки споруджена і ввій
шла в дію перша черга кам
вольно-суконного комбінату, до 
кіпця цієї п’ятирічки ввійде в 
дію і друга черга комбінату. 
Підприємство устатковується 
найновішою технікою.

Розгортається будівництво

★
В перших рядах учас

ників соціалістичного 
змагання на честь Дня 
шахтаря іде наваловід
бійник шахти № 2-3 Ми
кола Манакін.

Взявши на себе підви
щені зобов'язання, він 
успішно перетворює їх в 
життя. Щозміни стахано- 
вець виконує норму на 
110 і більше процентів.

На знімку: 
М. Манакін.

Фото Г. Верушкіна.
★

Домагаючись збільшення зні
мання цегли з одного кубічно
го метра каналу печі, стаха- 
новці підвищують продуктив
ність праці. Так, бригада сад- 
чиків, якою керує т. ІІривало- 
ва, почала працювати в раху
нок липня.

Енергійно трудяться виван
тажники тт. Сягип, Зибін, Ма- 
пойленко, сушильник т. Таран. 
Вони довели свій денний виро
біток до 150 процентів.

Ряди передовиків день у 
день ширяться.

В. ЗЕЛЕНЕНЬКИЙ, 
майстер цегельного заводу № 1.

ЗНИЖУЮТЬ СОБІВАРТІСТЬ РОБІТ
квартирний житловий будинок. 
Високими темпами йдуть робо
ти на спорудженні 14-квартир- 
ного будинку і школи.

Стахановськпмп ділами від
значаються бригади теслярів 
т. Солонька, мозаїчників т. 
Гетьманця, мулярі бригади т.

другої черги Сталінабадського 
текстильного комбінату. Тут 
будуть споруджені прядильна і 
ткацька фабрики, реконструює
ться обробна фабрика.

Великий бавовняний комбі
нат будується на околиці міста 
Енгельса. Тут виросло житлове 
містечко, споруджуються під
собні підприємства, провадить
ся розбивка території під кор
пус фабрики № 3. На будів
ництві багато бригад викону
ють щодня по півтори-дві 
норми.

На спорудженні найбільшого 
в країні Херсонського бавовня
ного комбінату провадиться 
кладка стін прядильного кор
пусу, закладені фундаменти і 
інших виробничих будівель. 
Сотні спеціалістів майбутнього 
підприємства виїхали для під
вищення своєї кваліфікації в 
Москву, Ленінград, Іваново.

Розширяється Ленінградська 
ситценабивна фабрика. Вона ви
пускає вже 65 сортів, збільши

Удосконалюють 
технологію 

виробництва
Під знаком збільшення ви

пуску продукції, поліпшення 
всіх техніко-економічних по
казників проходить соціаліс
тичне змагання на заводі «Чер
воний ливарник».

В ливарному цеху впровад
жено новий метод безопочного 
формування. Це дало можли
вість ліквідувати витрати па 
виготовлення опок, розванта
жити формовочну площу, під
вищити продуктивність праці, 
знизити собівартість литва.

Успішно освоюється такий 
трудомісткий процес, як литво 
пальців до екскаваторів, які 
досі завозяться в Олександрію 
з інших заводів нашої респуб
ліки.

Серед трудящих наростає ви
робниче піднесення. Десятки 
робітників виконують план в 
рахунок липня, готують дос
тойну зустріч Дню шахтаря. 
Самовіддано трудяться форму
вальники тт. Кривенко, Шуль
га, слюсар т. Дерев’янченко, 
токар т. Береговий. Вони дають 
до двох норм за зміну.

0. ТРОЦЕВСЬКИЙ, 
працівник заводу 

„Червоний ливарник".

Власова. Завдяки суворому ре
жиму економії матеріалів вони 
значно знижують собівартість 
робіт.

Тільки комплексна бригада 
т. Башликова зберігає 1000 
карбованців на місяць.

С. ПЕТРОВ.

ла випуск штапельного полот
на та інших тканин. Після за
вершення реконструкції під
приємство випускатиме маркі
зету, зефіру, штапелю, сатину 
та інших тканин, приблизно, 
в півтора раза більше, ніж 
зараз.

Реконструюється найстарі
ший в країні Калініпський ба
вовняний комбінат «Пролетар
ка». Вже закінчується рекон
струкція обробної і будівницт
во нової ткацької фабрик. Під
приємство в цьому році збіль
шить випуск продукції порів
няно з минулим роком на 41 
процент.

Відбудовано Смоленський 
льонокомбінат. Тут працюють 
нові машини. Розмотувальні ма
шини, наприклад, майже в два 
з половиною раза прискорили 
процес розмотування пряжі, в 
півтора раза проти довоєнного 
періоду збільшено зйом півфаб- 
рикатів з снувальних машин.

(РАТАУ).
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Велика сила в боротьбі за мир
Всесвітній конгрес жінок, 

який закінчився вчора, с но
вою віхою на шляху руху на
родів на захист миру.

В цьому русі жінки являють 
собою величезну силу, їм по 
праву належить в ньому почес
не місце. «Тепер, коли народи 
світу сповнені нових надій на 
мирне врегулювання міжнарод
них незгод, обов’язок жінок 
зріс як ніколи»,- справедливо 
говориться у Відозві, прийнятій 
конгресом.

За останні роки в усьому 
світі зросла політична актив
ність жінок, міцніють інтерна
ціональні зв‘язки жіночих ор
ганізацій різних країн, ширить
ся міжнародний жіночий рух.

Скликання Всесвітнього кон
гресу жінок—яскраве свідчен
ня зростання організованості і 
масовості цього руху. В Копен
гаген з'їхалися делегатки, іцо 
представляють сотні мільйонів 
жінок сімдесяти країн. У них 
різні політичні переконання і 
вірування, різні професії, ВОНИ 
належать до різних соціальних 
верств, але їх об'єднали палке 
прагнення до миру, рішимість 
захистити права жінок, щире 
бажання добитися благополуч
чя і безпеки дітей.

Конгрес позитивно оцінив і 
схвалив роботу, яку провела 
найбільш масова жіноча орга
нізація світу—Міжнародна де
мократична федерація жінок. 
Ця робота була спрямована на 
захист прав жінок і дітей, на 
захист миру в усьому світі.

Значення конгресу полягай 
в першу чергу в тому, що він, 
обговоривши питання, які хви
люють кожну жінку, кожну 
матір, прийшов до одностайно
го розв'язання найважливіших 
проблем сучасного жіночого 
руху, ознаменував новий етап 
цього руху. Конгрес прий
няв Декларацію прав жінок, 
яка, безсумнівно, стане кон
кретною програмою діяльності 
жіночих організацій в їх бо
ротьбі за демократичні права 
жінок.

Конгрес виробив основу для 
об'єднання жінок незалежно 
від їх політичних переконань, 
релігійних вірувань і націо
нальності. Тим самим він дав 
силу орієнтування численним 
жіночим організаціям, зміцнив 
у них впевненість у торжестві 
тієї справедливої справи, з якою 
зв'язані життєві інтереси, спо
дівання і прагнення величез
ної більшості жінок усього 
світу.

В роботах конгресу взяли 
участь представниці жінок Ра
дянського Союзу, Китайської 
Народної Республіки, країн на
родної демократії. Це було но
вим вкладом у справу зміцнен
ня взаєморозуміння і співробіт
ництва між народами. Трудящі 
жінки всього світу глибоко 
цікавляться життям жінок Ра
дянського Союзу, де здійснена 
не тільки юридична, але й фак
тична рівноправність жінок, де 
їм широко відкритий шлях дер
жавної і політичної діяльності, 
де матері оточені увагою і пік
луванням усього суспільства. 
Приклад радянських жінок— 
повноправних і щасливих бу
дівниць нового суспільства, які 
радісно віддають свої багато
гранні здібності мирній творчій 
праці, стоять у перших рядах 

борців за мир, запалює мільйо
ни жінок усього світу.

В Декларації прав жінок, 
прийнятій конгресом, вказуєть
ся, тцо всі викладені в ній 
вимоги цілком реальні і здійс
ненні. «Це,—говориться в Дек
ларації, показав досвід ряду 
країн, де уряди, що діють від
повідно до волі народів, не 
тільки за законом надали жін
кам всі права, але й створили 
необхідні умови, які дають їм 
можливість користуватися цими 
правами».

Доповіді і промови, виголоше
ні на конгресі, з новою силою 
показали, що в багатьох краї
нах жінки по сьогодні про
довжують залишатися в нерів
ноправному або навіть пов
ністю безправному становищі. 
Ті елементарні права жінок, 
які були завойовані довгою і 
впертою боротьбою поколінь 
трудящих, нині розтоптані прав
лячими колами ряду країн.

За даними Організації Об'єд
наних Націй, в 15 країнах 
жінки і понині не мають пра
ва обирати і бути обраними до 
державних органів влади. В 
Португалії, наприклад, біль
шість жінок позбавлена права 
голосу. В Англії, Франції, 
Швеції для жінок нема рівної 
оплати за рівну з чоловіками 
працю: В багатьох країнах 
жінкам майже закритий доступ 
у вищі учбові заклади, відсут
нє професійне навчання жінок, 
вони не мають права здобути 
професію і розраховувати на 
одержання роботи, яка вима
гає кваліфікації. В ’ США в 
більшості галузей праці жінки 
одержують на 30—40 процен
тів менше, ніж чоловіки, а 
робоча сила жінки-негритянки 
оплачується в 2,5 раза нижче, 
ніж робоча сила білих жінок.

В колоніальних і напівколо
ніальних країнах жінки з ко
рінного населення зазнають 
подвійної дискримінації—за те, 
що народилися жінками, і за 
те, що у них інший колір 
шкіри, ніж у колонізаторів. 
Безпросвітні злидні, затурка
ність, поголовна неписьмен
ність, хвороби, виснажлива 
рабська праця—така доля со
тень мільйонів селянок в коло
ніальних і залежних країнах.

Життя жінок у тих держа
вах, правлячі кола яких про
водять політику гонки озброєнь, 
за останній час стало ще тяж
чим, їх становище безперервно 
продовжує погіршуватись. Мілі
таризація душить економічне і 
політичне життя цих країн, 
веде до збільшення воєнних 
податків, скорочення сітки 
лікарень, ясел, родильних бу
динків, закриття заводів і фаб
рик, що зайняті випуском мир
ної продукції, безперервного 
зростання дорожнечі. Усім сво
їм тягарем це лихо падає на 
сім'ї трудящих, на жінок і ді
тей. При безробітті жінок пер
шими звільняють з роботи, во
ни несуть величезні тяготи, 
будучи дружинами, сестрами, 
матерями безробітних. Політика 
мілітаризації веде до погіршен
ня матеріального становища 
сімей трудящих, завдає шкоди 
насамперед здоров'ю дітей, про
паганда ненависті і ворожнечі 
між народами калічить душу 
дитини.

Жінки країн, охоплених гон
кою озброєнь, все ясніше ро

зуміють, що їх повсякденна 
боротьба за свої права, за охо
рону материнства і дитинства 
нерозривно зв'язана з бороть
бою за мир. В ім я інтересів 
дітей, в ім’я майбутнього люд
ства жінки підносять свій го
лос на захист миру, проти по
літики підготовки війни.

Конгрес одностайно висло
вився за припинення війни в 
Кореї, за мирне врегулювання 
німецької, австрійської і япон
ської проблем, вимагав поклас
ти край війнам у В'єтнамі і 
Малайї. Переговори між вели
кими державами, укладення 
Пакту Миру між п'ятьма вели
кими державами, здійснення 
співробітництва між народами, 
заборона виробництва і вико
ристання всіх видів зброї масо
вого знищення людей—такі ви
моги конгресу.

У Відозві конгресу до жінок 
усього світу говориться:

«Сили, які чинять опір мир
ному розв'язанню міжнародних 
незгод і які загрожують вверг
нути людство в безодню війни, 
створюють агресивні блоки і 
воєнні бази. Наше прагнення 
—перепинити шлях цим силам.

Будемо ж боротися ще рішу
чіше за врегулювання міжна
родних проблем шляхом пере
говорів між заінтересованими 
державами».

Представниці жінок усього 
світу не могли обминути той 
незаперечний факт, що коло
ніальна експлуатація та іно
земне панування є злочином 
проти народів і являють небез
пеку для справи миру. «Буде
мо ж разом з мільйонами чо
ловіків і жінок, які героїчно 
борються за священну справу 
свободи, національної незалеж
ності і расової рівноправності. 
Будемо ж боротися за право 
народів самим вирішувати свою 
долю»,—закликає конгрес жі
нок усього світу.

Конгрес підніс свій голос на 
захист борців за мир, що заз
нають переслідування в тих 
країнах, правлячі кола яких 
проводять політику підготовки 
війни. Від імені сотень мільйо
нів жінок конгрес передав свій 
братній привіт мужнім борцям 
за мир, які томляться в тюр
мах, і закликав всі жіночі ор
ганізації посилити боротьбу за 
волю захисникам миру і неза
лежності народів.

Всесвітній конгрес жінок, 
його скликання і вся його ро
бота—яскравий прояв великої 
сили благородних ідей дружби 
і співробітництва між народами. 
Конгрес закликав жінок усього 
світу до ще більш тісного спів
робітництва, до організованої і 
наполегливої боротьби за свої 
права матерів, трудящих і гро
мадянок, Безперечно, що цей 
заклик почують і підхоплять 
мільйони і мільйони жінок. Рі
шення конгресу викличуть нове 
піднесення жіночого руху, 
сприятимуть зміцненню його 
нерозривних зв'язків з усім 
могутнім демократичним рухом 
за мир і міжнародну безпеку.

Радянська громадськість гли
боко співчуває тій великій 
справі, якій був присвячений 
Всесвітній конгрес жінок, і 
палко бажає його учасницям 
успіху в боротьбі за здійснен
ня прийнятих ними рішень.

(„Правда" аа 12 червня).

Пар гнійне життя

Підсумки першого року навчання 
у вечірньому університеті марксизму-ленінізму

XIX з'їзд КПРС вказав на 
необхідність систематично під
вищувати і удосконалювати 
ідейно-політичну підготовку на
ших кадрів, зобов'язав кожно
го комуніста невтомно оволоді
вати знаннями в галузі марк
сизму-ленінізму.

З метою задоволення зрослих 
запитів наших кадрів в Олек
сандрії було відкрито філіал 
Кіровоградського вечірнього 
університету марксизму-леиі- 
нізму.

Перший рік навчання в уні
верситеті показав, що переваж
на більшість слухачів серйоз
но, як і подобає комуністам і 
безпартійним активістам, поста
вились до справи оволодіння 
знаннями, регулярно відвідува
ли лекції, ретельно готувались 
до кожного семінарського за
няття, брали активну участь 
в них.

Керівники семінарських за
нять тт. Ерьомін, Агалакова, 
БеЙзер і Глазман проводили 
заняття на високому ідейному 
рівні, подавали постійну допо
могу слухачам в глибокому 
вивченні творів Маркса -- Ен
гельса—Леніна—Сталіна.

Наслідки відрадні. Із 115 
слухачів 97 здали екзамени на 
«5» і «4». 113 чоловік закін
чили перший курс і зараховані 
слухачами другого курсу.

Особливо добре попрацювали 
протягом року і виявили гли
бокі знання на екзаменах тт. 
Амур, Кашурпчев, Блоха, Кри- 
жановська, Зюзін, Сисоєв, Хар
ченко, Волошин, Бунін, Черняк, 
Чаговець, Хацкелевич, Плеха- 
нов, Фомічов та інші. Ці това
риші не мали жодного пропус
ку занять без поважних при
чин, старанно конспектували всі 
рекомендовані твори, глибоко 
вивчили всі без. винятку розді
ли і питання з програмового 
матеріалу.

Систематичним, наполегли
вим навчанням здобули мінні 
знання також тт. Ігнатенко, 
Закохайло, Артамонова, Верши- 
ніна, Корнєєва, Савченко, Гер
мам, Серіков та інші. Вони доб
ре навчились самостійно пра
цювати над книгою, вміло поєд
нували свою практичну роботу 
з вивченням революційної 
теорії.

Але за хорошими показника
ми криються і недоліки. Спра
ва в тому, що 20 слухачів, се
ред них тт. Варава, Малик, 
Булгаков з перших днів робо
ти університету повели себе 
неправильно: пропускали лек

Стінгазета транспортної дільниці
Недавно на транспортній 

дільниці Байдаківського вугле
розрізу почала виходити стін
на газета «Транспортник».

В передовій статті останньо
го номера, випущеного 1 черв
ня, газета мобілізовує колектив 
на неухильне підвищення про
дуктивності праці, на боротьбу 
за першість в соціалістичному 
змаганні на честь шахтарсько
го свята.

Газета вказує на недоліки, 
що заважають в роботі транс
портників, зокрема, критикує 
працівника відділу нормування 
т. Єременка, який не сприяє 

ції, не готувались до семінар
ських занять, не здали по 5— 
10 заліків. Замість того, щоб 
знайти в собі сили і наверста
ти прогаяне, воші самочинно 
припинили навчання.

Великим недоліком є також 
і те, що ряд слухачів ще не 
вижили засуджені партією еле
менти начотництва і талмудиз
му, допускали поверховий,шко
лярський підхід до вивчення 
теорії, недооцінювали значення 
лекцій і не закінчили повного 
самостійного вивчення обов'яз
кової літератури. Не закон
спектував т. Дівінський питан
ня аграрної політики вс,СРСР 
і доповіді товариша Й. В. 
Сталіна на 17 з'їзді партШ і 
замість «5» одержав оцгаку 
«З». Не вивчив як слід т. За- 
болотніков вчення товариша 
II. В. Сталіна про поглиблення 
загальної кризи .сучасного ка
піталізму і теж одержав трій
ку. Незадовільно працювали 
над собою тт. Колесников і 
Дробот. А секретаря парторга- 
нізації електростанції т. Бе
режного довелося силоміць ш- 
силати на екзамени. Через іш- 
глибокі знання комісія виста
вила йому оцінку «З».

Слід також відзначити неза
довільну роботу старост груп 
тт. Жданової і Логвина, які 
слабо здійснювали заходи по 
своєчасному реагуванню на 
пропуски лекцій і семінарсь
ких занять окремими слухача
ми, мало допомагали їм в своє
часному одержанні планів за
нять, чергових вказівок.

Партійна бібліотека (завідую
чий т. Морозов) теж по-справж
ньому не допомагала слухачам 
університету. Не всім їм ство
рювалась належна обстановка 
для зосередженої підготовки до 
занять.

З великим запізненням реа
гували на безвідповідальне 
ставлення до навчання деяких 
слухачів ряд первинних парт- 
організацій. Окремі з них ще 
й досі не вжили ніяких захо
дів до них.

Недоліки, що мали місце, ми 
повинні ліквідувати з тим, щоб 
в наступному навчальному році 
слухачі могли з успіхом оволо
діти знаннями з політичної 
економії і філософії, закінчили 
вечірній університет марксиз
му-ленінізму з хорошими по
казниками.

І. СУХОВИЙ, 
завідуючий відділом пропаганди 

і агітації міськкому КПУ.

поширенню досвіду передови
ків. Газета відзначає незадо
вільну роботу агітаторів тт. 
Майданника, Германа, Патала- 
хи, які забули про свої обов'яз
ки, відірвалися від мас.

Треба побажати редколегії 
ще глибше вникати в життя 
колективу, залучати до участі 
в стінгазеті більше робітників 
з тим, щоб зробити її справж
нім організатором мас. Редко
легія також повинна краще 
ставитись до оформлення стінга
зети, дбати про її регулярний 
випуск.

В. САВВА. агітатор.



Середа, 17 червня 1953 р. СТАЛІНСЬКИЙ прапор з

Ростовська область. Колектив Всесоюзного науково-дослідного інституту механізації і елек
трифікації радгоспів розробив високопродуктивний комплекс сінозбиральних машин. Ці машини 
за 8-10 годин забезпечують комплексно-потокове збирання сіна з 40-50 гектарів і підвищують про
дуктивність праці в порівнянні з усіма іншими механізованими способами збирання сіна у 8-10 
раз. В цьому році нові машини широко застосовуються на збиранні сіна в колгоспах і радгоспах 
області.

Фото Л. Портера. Прескліще ТАРС.

На знімку: зліва—підборно-копнительний агрегат тракториста 'Г. Т. Парткова на збиранні 
скошеного сіна. Справа—саморозвантажувальний тракторний візок.

Рейд перевірки готовності до збирання врожаю

< Ліквідувати виявлені недоліки
Рейдова бригада перевірила 

готовність колгоспу імені 18 
партконференції та тракторної 
бригади № 11 з Олександрійсь
кої МТС до збирання врожаю.

Перевірка показала, що ме
ханізатори тракторної бригади 
№ 11, працюючи по плану, 
добре підготувалися до жнив. 
З наявних тракторів 3 гото- 
вЬдо роботи. Ремонт четверто
го трактора завершується.

У стані тракторної бригади 
стоять напоготові два комбай
ни—«Сталінець—6» і «Кому
нар». Випробування І» показа
ло, що агрегати хоч сьогодні 
готові розпочати косовицю хлі
бів. Всі машини вже забезпе
чені достатком пального і мас
тила.

Недавно в тракторній бригаді 
проведені збори, де обговорю

Цього року Олександрійська 
МТС має зібрати в обслужува
них колгоспах не менше 98 
процентів всіх колоскових куль
тур. Щоб найшвидше виконати 
цю роботу, механізатори пра
цюватимуть за погодинним гра
фіком .

Передові комбайнери Анато
лій Бугрій, Іван Півняк, Ми
кола Кириченко та інші, до
строково завершивши ремонт 
своїх машин, виїхали в закріп
лені колгоспи. Зараз агрономи, 
механіки і комбайнери склада
ють маршрути для кожного аг
регату. У них вказується, де 
повинен кожного дня працю
вати комбайн, яку культуру 
збирати, кількість транспорт
них засобів, необхідних для за
безпечення безперебійного роз
вантаження комбайна на ходу.

В середньому на комбайн

Колгоспники артілі ім. 18 
з’їзду ВКП(б) і механізатори 
тракторних бригад Степана Че
редниченка і Пилипа Дунець- 
кого з Користівської МТС да
ли слово зібрати в нинішньому 
році по 32 центнери кукуруд
зи з кожного гектара;, по 19

Тваринники артілі імені Ка- 
лініна впроваджують па своїх 
фермах передові методи праці.

Цієї весни тут впровадили 
двопроміжну роботу доярок і 
чотпрьохразове доїння корів, 

вались питання підготовки до 
збирання врожаю. Кожному 
трактористу і комбайнеру дове
дене завдання, ознайомлено 
з графіком руху комбайнових 
агрегатів.

Гірше справи у колгоспі. 
Правда, ковалі та теслярі вже 
закінчили ремонт жаток, гре
бок, сіток для скиртування со
ломи тощо. Але частина робіт 
все ще зволікається.

Досі, наприклад, не завер
шено ремонту критого току, 
повільно провадяться роботи по 
механізації очистки зерна.

Колгосп повністю забезпече
ний необхідною кількістю дріб
ного інвентаря—відрами, віни
ками, мішками, лопатами, ящи
ками тощо, але частина з них 
потрібує ремонту.

Прагнення механізаторів
за завданням треба зібрати 325 
гектарів хліба. Але багато ком
байнерів беруть на себе підвище
ні зобов'язання—виробити не 
менше 500-600 гектарів.

Водій самохідного комбайна 
«С-4» Іван Чапаєв торік у во- 
рошиловському колгоспі ім. 
Сталіна зібрав 480 гектарів і 
намолотив 6,5 тисячі центне
рів зерна.

Нинішнього року він дав сло
во за 20 робочих днів скосити 
600 гектарів і намолотити 8 
тисяч центнерів хліба.

В своїй практичній роботі 
т. Чапаєв застосовує знання, 
набуті на курсах підвищення 
кваліфікації, використовує пе
редовий досвід. Помінявши міс
цями шнеки і замінивши на
прямок їх руху, він забезпе
чив рівномірну роботу бараба
на. Для боротьби з втратами 

Дбайливо доглядають посіви
центнерів соняшника та по 330 
центнерів цукровий буряків.

На колгоспних полях у ці 
дні кипить напружена робота 
по догляду за просапними куль
турами. Посіви соняшника на 
площі 75 гектарів та 90 гек
тарів кукурудзи чисті від бур'я

ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ НАДІЙ МОЛОКА
поліпшили догляд за тварина
ми. Це сприяє збільшенню на
дою молока. Коли раніше до
бовий надій по фермі дорівню
вав 438 літрів, то зараз—вдві
чі більше.

Ці роботи можна завершити 
протягом кількох днів. Але 
тому, що в колгоспі немає ро
бочого плану підготовки до 
збирання врожаю, вони відкла
даються з дня на день.

На всі виявлені недоліки ми 
звернули увагу правління кол
госпу з тим. щоб протягом 
тижня ліквідувати їх. Коли це 
буде зроблено, артіль імені 18 
партконференції в тісній спів
дружності з механізаторами ма
тиме всі можливості своєчасно 
і без втрат зібрати високий 
урожай і достроково виконати 
план хлібозаготівель. .

С. УМАНЕЦЬ — бригадир буді
вельної’ бригади, Т. КРЮЧКОВ- 
бригадир тракторної бригади Не 11, 
0. ЗАМША— секретар колгоспної 
комсомольської організації, 
П. КРАЙНІЙ—працівник райкому 

ЛКСМУ.

при збиранні високоврожайних 
площ досвідчений комбайнер 
замінив здовжувач грохота на 
решето.

Перед початком жнив т. Ча
паєв завжди обкатує і випро
бовує комбайн на збиранні ес
парцету. Не випадково його 
агрегат працює безперебійно і 
вдвічі-втричі перевищує змінні 
завдання.

Кращий машиніст молотарки 
«МК-1100» Іван Бутко зобо
в’язався в нинішньому році 
намолотити 1000 топи зерна. 
Щодня виконувати по 2-3 нор
ми—таке його слово.

Механі затори Олексан дрійсь- 
кої МТС одностайно прагнуть 
зразково підготуватися до жнив, 
щоб провести їх швидко і без 
найменших втрат.

Г. ПОГОМІЙ, 
сількор.

нів. Вони вже двічі оброблені 
вручну, вдруге проведено та
кож міжрядний обробіток трак
торами.

Гарний вигляд мають буря
кові плантації. Цукрові буряки 
ростуть, як з води.

Г. КРАВЧЕНКО.

Найбільших надоїв доби 
вагаться доярки Катерина Ус 
тенко, Марія та Ганна Ручка.

М. РУДЕНКО, 
колгоспник.

Листи до редакції 

Виховна робота серед учнів
Виховну роботу серед учнів 

систематично проводить колек
тив учителів середньої школи 
Л» 10. В просторому актовому 
залі і на шкільному подвір'ї з 
дітьми організовуються різні 
ігри.

До послуг дітей шкільна 
бібліотека. Тут вони завжди 
можуть одержати пораду, яку 
прочитати книжку. Бібліотекар 
т. Сотнікова епроводить бесіди

Берегти житлові будинки
Керівники Семенівського вуг

лерозрізу мало дбають про 
культурно-побутові умови ро
бітників. Будинки, де вони 
проживають, не ремонтуються, 
а це призводить до руйнуван
ня їх.

В свій час мешканці будин
ку № 18 по вулиці Трудових 
резервів селища Димитрове 
звертались до житлово-кому
нального відділу розрізу, щоб 
па будинку полагодили дах. 
Але завідуючий відділом т. Ко
роп ченко не виконав просьби.

Чого варті обіцянки Захарченка
ІЦе в січні звернувся я з 

просьбою до начальника пош
тового відділення селища Пере
мога т. Захарченка, щоб радіо
фікували мою квартиру.

—Напишіть заяву,—сказав 
т. Захарченко, — і ми все зро
бимо.

Заяву я написав, але не 
дочекавшись наслідків, вдруге 
в травні звернувся у відділен

Подвір’я захламлені
Вже не раз жителі будинків, 

що належать будівельному уп
равлінню Димитрівського трес
ту, звертались до керуючого 
будинками т. Крячка з прось
бою навести порядок на под
вір'ях. Але ці просьби зали

Саджанці прикопали і забули
До другої бригади артілі 

«Шлях до комунізму» весною 
завезли багато саджанців шов
ковиці. Але бригадир т. Кри- 
вошея не подбав про те, щоб 
вчасно висадити деревця в

Костянтинівські працівники 
магазинів споживчого това
риства. користуючись безкон
трольністю керівників райспо- 
живспілки, систематично не 
додержують встановлених го
дин торгівлі. 

„Замоки, який давно пора 
„зняти".

Рис. БЕ-ША.

з дітьми про зміст прочитаних 
ними книжок.

Багато уваги приділяють 
учителі гуртковій роботі. Добре 
працюють учнівські гуртки 
художньої самодіяльності. Хо
рошій гурток, яким керує 
т. Кермас, зайняв перше місце 
на міському 'огляді художньої 
самодіяльності і зараз успішно 
виступає з концертами в школі.

М. ПЕТРОВ.

Тепер тут зіпсований не лише 
дах, а й стеля, стіни в кімна
тах.

Не дбають і про впорядку
вання дворів. Вони забруднені. 
Ящики не очищаються від сміт
тя, не провадиться дезинфек- 
ція.

Начальнику вуглерозрізу тов. 
Дуднику треба примусити Ко- 
ропченка серйозно виконувати 
свої обов'язки.

Т. СЕМЕНЧЕНКО, 
робітник вуглерозрізу.

ня з тим же проханням. Мені 
ще раз той же Захарченко 
запропонував написати заяву. 
Я знову написав.

Невідомо, куди подів мої 
заяви т. Захарченко, відомо 
тільки, що радіоточка в моїй 
квартирі до цього часу не об
ладнана.

П. ОЛІЙНИК, 
робітник Байдаківської 

брикетної фабрики.

шились без наслідків. Подвір'я 
захламлені, ящики з-під сміття 
не очищаються по кілька років.

Міськсанінспекції та селищ
ному відділенню міліції слід 
втрутитися в цю справу.

Ф. ПРОКВАС.

грунт. Так і залишились вони 
прикопані в дерезі. Знав про 
це і голова правління колгос
пу т. Гордецький, але заходів 
не вжив.

Л. ПІВНЕНКО.

Відсутній 
елементарний 

порядок
Працівники Костянтинівсько- 

го сільського споживчого това
риства погано організовують 
торгівлю. В магазинах відсут
ній елементарний порядок. 
Продавці не дотримуються роз
порядку дня.

Так, продавець ларка № 2 
т. Руденко відкриває і закри
ває його тоді, коли йому за
хочеться. Не турбується він, 
щоб своєчасно доставити товар 
з бази до ларка.

Про погану роботу продавця 
Руденка знає і голова правлін
ня споживчого товаристват. Ба- 
бепко, але потрібних заходів 
не вживає.

Р. РУДЕНКО.
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Переможці в особисто-командній першості СРСР по спортив
ній гімнастиці 1953 року: абсолютний чемпіон СРСР, учасник 
XV олімпійських ігор, заслужений майстер спорту В. Муратов 
(„Іскра") і абсолютна чемпіонка СРСР, майстер спорту Г. Коно- 
валова („Динамо").

Фото В. Сичова. Прескліше ТАРС.

ЗВЕДЕННЯ
районного відділу сільського господарства про хід сінозбирання 

та силосування кормів, підживлення цукрових буряків
та обробітку овочів у колгоспах станом на 15 червня 1953 року 

(в процентах до плану).

КОЛГОСПИ

ім. Володимира Ульянова 
„Шлях до комунізму" 
ім. Енгельса
„Прапор комунізму" 
ім. 18 з'їзду ВКП(б) 
ім. Сталіна (Ворошиловка) 
ім. 19 з'їзду КПРС 
ім. Молотова
„Комунар"
ім. Сталіна (Бандурівка) 
ім. Хрущова
ім. 18 партконференції 
ім. Жданова
ім. Карла Маркса 
„Заповіт Леніна" 
ім. Ворошилова 
ім. 12-річчя Жовтня 
ім. Рози Люксембург 
ім. Калініна 
„Перше травня" 
ім. Леніна 
ім.
По
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80 0 84 78 63
77 0 0 88 100
70 27,7 91 92 51
66 0 100 66 58
65 0 100 100 22
63 0 — 78 0
61 7 84 100 0
56 61,6 — 100 0
50 37,6 46 62 84
46 19 — 85 4
36 87,5 — 100 0
36 0 100 83 0
36 0 100 100 56
35,5 8,75 0 66 0
32 0 100 46 36.
31і 20 100 80 0
31 2,5 63 73 19
24 0 100 50 0
23 0 0 62 16
23 10,8 28 100 16
10 0 0 0 0
46 15 59 79 49
44,7 11 95 80 20
45 15 68,6 77,5 37

Районне свято 
пісні і танцю

Минулої неділі на міському 
стадіоні відбулося районне свя
то пісні і танцю.

На свято прибуло багато кол
госпників, учителів та учнів.

Свято відкрив зведений хор 
в супроводі духового оркестру. 
Урочисто прозвучав Гімн Радян
ського Союзу та Гімн Україн
ської РСР.

Потім хор виконав Пісню 
про Сталіна та народні пісні.

Па святі успішно виступали 
самодіяльні танцювальні колек
тиви Бойківського та Ясино- 
ватського дитячих будинків.

Свято пісні і танцю показа
ло зростання художньої само
діяльності в селах району.

—©—

НОВІ книги
У книготорговельну сітку рес

публіки надійшли книги, видані 
російською мовою: Тетяна Тесе. 
Під нашим небом. Нариси і опо
відання. Видавництво „Известия" 
(Москва). 278 стор. Ціна 4 крб. 
90 коп.
М. Веснін. В боротьбі за мир. 
Нариси про фільми, що викрива
ють паліїв війни. Держкіновидав 
(Москва). 195 стор. Ціна 10 крб. 
90 коп.

А. Зегерс. Здрастуй, майбут
нє! Переклад з німецької. Видав
ництво дитячої літератури (Моск
ва). 223 стор. Ціна 5 крб. 90 коп.

С. Скляренко. Карпати. Роман. 
Авторизований переклад з]україи- 
ської Б. Турганова. Державне ви
давництво художньої літератури 
(Москва). 447 стор. Ціна' 8 крб. 
60 коп.

-----0-----

Перші помідори
у південних районах Таджи

кистану достигли ранні помідо
ри. Швидко розвиваються інші 
городні і баштанні культури. 
Цими культурами і картоплею 
у колгоспах Вахшської долини 
зайнята площа, яка в півтора 
раза перевищує торішню.

В країнах народної демократії
Збирання пшениці в Китаї

В провінції Шаньдун у Схід
ному Китаї, а також у провін
ції Хебей і Північному Китаї 
селяни приступили до збиран
ня врожаю пшениці. У про
вінції Шаньдун, де збирається 
43,5 процента всієї пшениці 
Східного Китаю, врожай, як вва
жають, залишиться на рівні 
минулого року—найвищого рів
ня з часу визволення країни.

В ряді повітів провінції Шань
дун, де застосовувались удоско
налені методи обробітку землі, 
урожай з одного гектара дося
гає приблизно трьох топи 
зерна.

В більшості зрошувальних 
районів провінції Хебей—най
важливішій житниці Північно
го Китаю—вирощується бага
тий урожай.

Болгарські шахтарі застосовують радянські 
методи праці

У кам'яновугільній і гірни
чорудній промисловості Болга
рії все ширше застосовуються 
передові радянські методи праці.

Колектив великої шахти «Бе
лі браг" завдяки застосуванню 
циклічного методу перевиконує 
виробничі плани. В результаті 
впровадження радянських ме
тодів праці Димитровський ба

сейн добився виконання плану 
за травень і перші 8 днів черв
ня на 130 процентів і дає ти
сячі тонн вугілля понад план.

На гірничорудних підприєм
ствах Родопського басейщ' ус
пішно застосовується ^гдан
ський метод швидкісної про
ходки галерей.

Зростання числа землеробських виробничих 
кооперативів у Польщі

Після першого Всепольсько- 
го з'їзду землеробської вироб
ничої кооперації збільшилося 
число селян, які бажають 
об'єднатися в землеробські ви
робничі кооперативи. Протягом 
5 місяців цього року в усіх

воєводствах країни було орга
нізовано 2.826 кооперативів.

Па 1 червня в країні налі
чувалося 7.682 землеробських 
виробничих кооперативи, які 
об'єднували понад 150 тисяч 
селянських господарств.

Піклування про трудящих у народному Китаї
Недавно в мальовничій міс

цевості в околицях Кантона 
закінчилося будівництво робіт
ничого селища. Збудовано 460 
будинків для сімейних робітни
ків і 115 будинків під гурто
житки.

У нові квартири тепер все

ляться робітники і службовці 
паперової фабрики, електро
станції, працівники пошти і 
телеграфу, управління морсько
го судноплавства і т. д. .

У квітні цього року для тру
дящих Кантона було відкрито 
7 нових амбулаторій.

Розквіт художньої самодіяльності в Болгарії

В країнах народної демократії

На будівництві Нової Гути

У Софії закінчився націо
нальний огляд колективів 
художньої самодіяльності місь
ких і сільських будинків-чи- 
талень. Огляд показав чудовий

розвиток художньої самодіяль
ності болгарських трудящих. В 
огляді брали участь понад 
4.000 виконавців.

(ТАРС).

За десять кілометрів на схід 
від Кракова, па березі Вісли, 
розкинулась гігантська будова 
металургійного комбінату Нова 
Гута. Комбінат даватиме народ
ній Польщі стільки металу, 
скільки виплавляла вся мета
лургійна промисловість країни 
напередодні другої світової 
війни.

Недавно уряд Польської На
родної Республіки прийняв ІІОС* 
танову, яка визначає головні 
завдання будови і строки вве
дення в дію першої черги гі
ганта металургії.

Тепер, вказується в поста
нові, будівництво комбінату за
вершує початковий етап і всту
пає в новий період. Вирішаль
ним завданням нового періоду 
є пуск у строки, передбачені 
шестирічним планом, основних 
виробничих цехів: двох цехів 
вогнетривких матеріалів, сило
вої, станції, половини коксово
го заводу і доменного цеху, 
майже половини мартенівських 
печей, а також блюмінга і лис
топрокатного стана.

Постанова уряду дістала га

рячий відгук будівників мета
лургійного гіганта. На всіх 
промислових об'єктах будови 
значно підвищились темпи 
робіт.

Бригади робітників присту
пили до монтажу сталевого ко
жуха першої домни. На пов
ний хід іде монтаж кауперів 
цієї печі. Завершені бетонні 
роботи на кладці фундаменту 
кауперів другої домни.

На силовій станції прова
диться монтаж котлів. Закінче
ні роботи по прокладці голов
ного тунелю, який з'єднає до
менний цех з силовою стан
цією.

Швидкими темпами йде бу
дівництво цеху вогнетривких 
матеріалів, який повинен поча
ти випуск продукції в цьому 
ропі.

Трудовим піднесенням зуст
рінута постанова уряду також 
робітниками, техніками та ін
женерами підприємств, які ви
конують замовлення для Нової 
Гути. Колектив металургійного 
заводу «Покуй» зобов'язався не 
тільки виконати в строк замов

лення комбінату, але й дати 
будівникам багато продукції 
понад план. Металурги заводу 
«Забже» вирішили виготовити 
для Нової Гути протягом цього 
року понад план 1.21Н) тонн 
сталевих конструкцій.

На будівельну площадку По
вої Гути ідуть машини, верста
ти, устаткування вітчизняного 
виробництва з Сталіногруда, 
Познані, Вроцлава, Пруткова, 
Заверце, Нової Солі, Мінська- 
Мазовецького та інших міст 
Польщі. Безперервним потоком 
надходять на будову транспор-, 
ти з машинами і усталюван
ням з Радянського Союзу. Ра
дянська промисловість, пише 
польська газета «Трибуна лю
ду», присилає на будову най
більш сучасне і точне устат
кування.

Нова. Гута росте не щодня, 
а щогодини. Країна зробить 
все, пише «Трибуна люду», 
щоб вона швидше почала свою 
працю в ім'я будівництва со
ціалізму, в ім'я миру.

Я. ІВАНОВ.

Заступник редактора С. І. МІРКОТАН.

Олександрійська фотографія „Укрфото" №2
обслужує фотографуванням в міському 

саду кожної суботи і неділі з 4 до 8 годин 
вечора.

Користуйтеся послугами держфотографії 
„Укрфото" №2, яка міститься по вулиці 
Жовтневій, №51.

Держфото.

ПРОДАЄТЬСЯ БУДИНОК
по вулиці Нижнє-Польовій, стіни шлакоблочні, дах толевий, 

вартість його 10.000 карбованців. Будинок належить громадянину Під- 
горному Миколі Сергійовичу,

Торги відбудуться 23 червня 1953 року о 12 годині дня.

За довідками звертатися на адресу: вулиця Шевченка, № 70, 
та вулиця Свердлова, № 11, сільгоспбанк.

Нарсуд першої дільниці міста Олександрії розглядатиме справу 
громадянки Липник Дарії Іванівни про визнання без вісті відсутнім 
громадянина Линника Никифора Івановича.

Народний суд другої дільниці міста Олександрії розглядатиме 
справу громадянки Шевченко Анастасії Іванівни про розторгнення 
шлюбу з громадянином Крупчинським Максимом Федоровичем.

Проживають в місті Олександрії.

БК—04107. Адреса редакції, м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60.

Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління в справах поліграфічної промисловості, видавництв і книжкової
Зам. № 855. Т. 5.000.

торгівлі, м. Олександрія, вул. Шевченка, 71-



і всіх країн, єднайте Рік видання ХХіУ-й

СТАЛІНСЬКИЙ
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

№ 73 (3904)

П'ятниця

19
червня 
1953 р.

Ціна 15 коп.

Успішне виконання плану першо
го півріччя буде надійною основою 
для дострокового виконання плану 
1953 року — третього року п’ятої 
п'ятирічки.

Підвищувати роль і дійовість 
виробничих зборів і нарад

Одним із випробуваних за
собів мобілізації широких мас 
трудящих на вирішення важ
ливих народно - господарських 
завдань, піднесення нашої про
мисловості є виробничі збори і 
наради. Комуністична партія 
вимагає, щоб профспілкові ор
ганізації .постійно дбали про 
робітничі *л)ори і наради, по
ліпшували їх зміст, широко 
використовували як трибуну 
критики знизу для ліквідації 
недоліків, що заважають під
вищувати продуктивність пфа- 
ці, йоліпшувати якісні показ
ники.

Великого значення надає 
зборам і фарадам профспілкова 
організацій Ссменівського вуг
лерозрізу, де головою шахт
кому т. Богданов. Проведення 
робітничих зборів тут завжди 
проходить під знаком боротьби 
за перетворення в життя зав
дань п'ятої п'ятирічки, істо
ричних рішень XIX з'їзду пар
тії. На зборах, які проходять 
з активною участю робітників, 
виявляються нові резерви ви
робництва, які потім перетво
рюються в джерело дальшого 
росту продуктивності праці, 
поліпшення якості і зниження 
собівартості продукції. Режим 
економії ставиться в центрі 
уваги.

Дуже важливо, що у зборах 
тут завжди беруть участь гос
подарники. Це дає змогу кра
ще вирішувати питання. Тіс
ний взаємозв'язок між госпо
дарниками і колективом, дійо
вість у вирішенні важливих 
завдань забезпечує успіх в 
роботі підприємства. Вуглероз
різ перевиконує план вугле
видобутку.

Слід, однак, визнати, що 
далеко не скрізь виробничі 
збори і наради зайняли належ
не їм місце. Погано викори
стовують цю трибуну для роз
гортання критики знизу, вияв
ляють байдужість до пропози
цій, зауважень і порад робіт

ників на Байдаківській брикет
ній фабриці.

У вміщеній в цьому номері 
газети статті про незадовільне 
виховання кадрів на фабриці 
вказується, що більше року 
фабричний комітет не спроміг
ся провести виробничої наради. 
На робітничих зборах, які теж 
відбуваються дуже рідко, хоч 
і розглядаються життєво-важ
ливі питання, але вони не до
водяться до кінця. Ще 10 
квітня були підведені підсумки 
виконання взятих зобов'язань 
колективами ;цехів, визначено 
переможців, присуджено їм пе
рехідні Червоні прапори, але 
вони так і залишились не вру
ченими. Фабричний комітет по 
суті відірвався від трудящих, 
не прислухається до їх голосу.

На наших підприємствах та 
будовах ще не перевелись гос
подарники, яКі вважають для 
себе зайвим бувати на робіт
ничих зборах, не бажають зна: 
тися з трудящими. Це, зокре
ма, стосується начальника бу
дівельного управління Димит- 
рівського тресту т. Святця. Він 
—випадковий гість на зборах. 
Таке зневажливе ставлення до 
мас нетерпиме. Профспілкова 
організація не прагне поправи
ти керівника, який забуває про 
свої прямі обов'язки. Тому і 
справи на будові не благопо
лучні.

Комуністична партія вчить, 
що керівники зобов'язані не 
лише вчити маси, її й вчитися 
у них, кропітливо вивчати їх 
практичний досвід. Тільки такі 
керівники гідні бути команди
рами виробництва.

Ось чому необхідно підвищу
вати роль і дійовість робітни
чих зборів і нарад. Профспіл
кові організації під керівницт
вом партійних організацій зо
бов'язані всемірно сприяти роз
витку творчої активності мас, 
мобілізації ініціативи і енергії 
їх на успішне здійснення зав
дань по комуністичному будів
ництву.

Ширити змагання за гідну зустріч 
шахтарського свята

Соціалістичне зобов'язання гірників 
Байдаківського вуглерозрізу

Великі завдання, накреслені XIX з'їздом 
Комуністичної партії Радянського Союзу, вима
гають від трудящих нашої країни ще ширшого 
розгортання соціалістичного змагання, ще на
полегливіше добиватися виконання і перевико
нання державних планів, поліпшення якісних 
показників, виявлення і приведення в дію но
вих резервів виробництва, підвищення продук
тивності праці і зниження собівартості про
дукції.

Як і всі шахтарі, колектив трудящих Бай
даківського вуглерозрізу, прагнучи достойно 
зустріти День шахтаря, бере на себе такі соціа
лістичні зобов'язання:

1. Виконати державний план восьми міся
ців до 25 серпня і дати додатково до Дня шах
таря кілька ешелонів палива.

2. Виконати план вскрипіних робіт червня, 
липня і серпня до 26 серпня і дати понад 
план трьох місяців сто тисяч кубометрів породи.

3. Підвищити продуктивність праці проти 
плану на 2 проценти.

4. Знизити собівартість тонни вугілля дро
ти плану восьми місяців на 2 проценти.

5. Знизити зольність вугілля проти вста
новленого стандарту на 0,5 процента.

6. Добитися виконання норм виробітку 
всіма робітниками на 115 процентів.

7. Підвищити продуктивність екскаваторів 
проти встановленого плану: одноковшових—на 
10 процентів, багатоковшових— на 5 процентів.

8. Довести середньодобову продуктивність 
одного електросостава до 1250 тонн на вивезенні 
вугілля і на вивезенні породи до 1350 кубо
метрів.

9. Шляхом підвищення продуктивності пра
ці, зниження собівартості тонни вугілля, полі
пшення якості палива зекономити 500 тисяч 
карбованців державних коштів.

іу. Освоїти річний ліміт, відпущений на 
капітальний ремонт житлового фонду і соціаль
но-культурних і побутових об'єктів. Капітально 
відремонтувати 500 квадратних метрів житлової 
площі.

Ми закликаємо вугільників міста Олександ
рії ще ширше розгортати змагання за достойну 
зустріч Дня шахтаря, підтягти відсталі діль
ниці до рівня передових, дати більше продук
ції рідній Батьківщині.

Соціалістичні зобов'язання обговорені І 
схвалені на зборах робітників, Інженерно-тех
нічних працівників І службовців Байдаківсько
го вуглерозрізу.

Поліпшуються якісні показники
Наполегливо трудяться гірни

ки дільниці № 1 шахти № 2-3. 
На-гора йде багато надпланово
го вугілля. В червні в порів
нянні з травнем продуктив
ність праці зросла на 10 про
центів, поліпшились якісні по
казники. Дільниця працює рен
табельно.

Ці успіхи—результат впро

В механічному цеху рудо- 
ремонтного заводу всі верстат
ники з'являються стахановця- 
ми. В дні соціалістичного зма
гання на честь шахтарського 
свята вони працюють з особли
вим піднесенням.

Розточник Василь Андреєв 

вадження кращої технології, 
суворого дотримання встанов
леного графіка.

Всі бригади перевиконують 
норми. Особливо енергійно бо
реться за виконання соціаліс
тичних зобов'язань, взятих на 
честь Дня шахтаря, зміна гір
ничого майстра т. Селищева. 
За десять днів червня вона ви

ВДВІЧІ ПЕРЕВИКОНУЮТЬ ЗАВДАННЯ
17 червня виконав завдання 
на 250 процентів, токар Ва
силь Петренко—на 230, сверд
лильниця Дарія Кирпита вироби
ла дві норми. Вчора токар Ма
рія Ярош за півзміпи справи
лась з денним завданням.

Цих успіхів передовики 

дала понад завдання 200 топи 
вугілля. Вдвічі перевиконують 
завдання наваловідбійники тт. 
Дрофа, Хитрий, Лишок. Стаха- 
новськими ділами відзначають
ся кріпильники тт. Черненко, 
Бслко, Корпиєвський.

Особисто я виконую завдан
ня на 130—140 процентів.

Ф. ГРИГОР'ЄВ, кріпильник.

п'ятирічки добиваються внаслі
док застосування кращих прийо
мів праці, наполегливої бороть
би за максимальне завантажен
ня обладнання.

м. волотковський, 
майстер механічного цеху 

рудоремонтного заводу.

Свердловська область. Закінчується навчальний рік в сітці 
партійної освіти. В цьому році сотні металургів Ново-Тагільсько
го заводу успішно вивчали в гуртках матеріали XIX з'їзду пар
тії і геніальну працю товариша Й. В. Сталіна „Економічні проб
леми соціалізму в СРСР".

На знімку: на занятті гуртка. ’ Прескліше ТАРС.

Нові підприємства
Інститут „Укрдіпросільгоспбуд“ 

приступив, до проектування нових 
ремонтно-механічних заводів, які 
будуть споруджені у Львові, Тер
нополі, Дрогобичі, Станіславі, Му- 
качеві і в селі К василів, Ровен- 
ської області. Заводи ремонтува
тимуть автомашини, мотори — 
тракторні і комбайнові, виготов
лятимуть запасні частини до сіль
ськогосподарських машин.

Одночасно початі роботи по 
проектуванню міжрайонних майс
терень капітального ремонту трак
торів у Чорткові, Тернопільської 
області, Сарнах, Ровенської об
ласті, і Красному, Львівської об
ласті.

(РАТАУ),

По радянській Батьківщині
Вугілля понад план

Колектив найбільшої в Караган
динському басейні шахти імені 
Жданова видав останній ешелон 
вугілля в рахунок програми пер
шого півріччя. Достроково вико
нані також підвищені річні зо
бов'язання по надплановому видо

бутку палива і надпланових на
громаджень. Загальна економія 
за рахунок зниження собівартості 
вугілля перевищила спочатку ро
ку півмільйона карбованців. У 
червні шахта стала підприємством 
суцільної циклічності.

Дніпровська ГЕС завершила піврічний план
Колектив Дніпровської гідро

електростанції імені В. І. Леніна 
на півмісяця раніше строку за
вершив виконання піврічної прог
рами вироблення електроенергії.

Мегалургійні підприємства Прид
ніпров'я, шахти Донбасу, рудники 
Криворіжжя одержують додатко
во велику кількість дешевої елек
троенергії.

Трудові успіхи нафтовиків
Колектив сьомого промислу 

об'єднання „Укрнафта" (Дрого
бич) достроково виконав завдан-

ня по видобутку нафти, розрахо
ване на сім місяців.

(РАТАУ).
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Партійне життя

Дбайливо виховувати кадри
Вірний друг українського народу

Колектив Байдаківської бри
кетної фабрики поповнюється 
новими кадрами, які закінчу
ють вищі і середні навчальні 
заклади. Лише за неповний рік 
на фабрику прибуло 12 інже
нерів і 11 техніків гірничої 
справи та брикетування. Тепер 
тут є десятки командирів 
виробництва. Ця велика сила 
здатна приводити в дію потуж
ну вітчизняну техніку, забез
печувати ритмічну роботу ко
лективу.

Ряд товаришів, які виявили 
свої здібності в практичній ді
яльності, висунуто на керівну 
роботу. Молодого спеціаліста 
механіка цеху т. Липицького 
призначено головним механіком 
фабрики, диспетчера т. Лавро
ва—інженером по техніці без
пеки, змінного інженера т. Кот- 
лярова — начальником відділу 
технічного контролю, змінного 
інженера т. Колесника — на
чальником цеху. Сумлінним 
працівником зарекомендував 
себе т. ІІокровський. Його приз
начено заступником головного 
інженера.

Успіх роботи підприємства 
був би більш гарантованим, 
коли б партійна і профспілко
ва організації, господарники 
дбайливіше ростили кадри, 
ідейно-політично загартовували 
їх. Та в цьому відношенні тут 
є істотні недоліки. Щоб уяви
ти стан роботи з кадрами на 
фабриці, досить навести такий 
приклад. З великої кількості 
інженерів і техніків до політич
ного навчання в гуртках було 
залучено минулого навчально
го року лише 20 товаришів.

Бувають випадки, коли вису
вають працівника і відразу про 
нього забувають. Це призво
дить до частої зміни посад. Так 
за 6—7 місяців тричі змінюва
лись начальники цеху № 1 і 
відділу технічного контролю. 
Молодого інженера т. Лсвицьку

Порочний стиль в роботі
Секретар парторганізації 

Олександрійської електростан
ції т. Бережний в своїй діяль
ності не відзначається актив
ністю. 1 тому політично-виховна 
робота серед трудящих занед
бана. Перед робітниками т. Бе
режний не виступає, відірвався 
від мас, перетворився в чину
шу.

Дійшло до того, що він від-

по стовпцях
Боротися за

Артіль «Червоний тесляр» 
випускає для трудящих різні 
меблі. їх можна придбати не 
тільки в Олександрії, але і в 
інших містах нашої області.

Стінна газета артілі «Ме- 
бельщик», говорячи про зрослі 
завдання, які стоять перед ко
лективом, піднімає питання 
про рішучу боротьбу за якість 
продукції.

В шостому номері газети, що 
днями вийшов, розповідається:

«У нас тільки розмови йдуть 
про поліпшення якості виробів. 
Меблі виготовляються недоброя
кісні. Не так давно в Еірово- 

зняли з посади начальника 
відділу технічного контролю за 
допущений брак. Головний ін
женер т. Лопата не поцікавив
ся роботою т. Левицької, не 
допоміг їй в набутті практич
них навичок. Йому байдуже до 
того, що ось уже понад два 
місяці молода спеціалістка не 
має роботи.

Зневажливе ставлення до 
спеціалістів з боку господарни
ків послаблює трудову і вироб
ничу дисципліну, призводить 
до частих поломок механізмів, 
браку. 8 травня, наприклад, 
через несвоєчасне змащення 
вийшов з ладу на п'ять годин 
підшипник барабана №12. В 
цьому повинен майстер сушиль
ного відділення т. Остащенко. 
14 червня з вини пресуваль
ників тт. Васильєва і Я пудика 
поплавпвся підшипник пресу, 
що призвело до тривалої зу
пинки пресу.

Які ж заходи вживаються 
для зміцнення трудової і вироб
ничої дисципліни, для засте
реження поломок механізмів? 
Голе адміністрування, пока
рання.

Виробничі наради, збори, лек
ції, доповіді, бесіди не вико
ристовуються на фабриці, як 
засіб виховного впливу па ко
лектив. В нинішньому році тут 
прочитано 7 лекцій на політич
ні і лише одну—на виробничі 
теми. Доповіді організовуються 
лише на свята. Більше року 
фабричний комітет не спромо
жеться провести виробничої 
паради.

Не адмініструвати, а дбайли
во .виховувати, берегти кадри. 
Тільки при цій умові буде за
безпечено чітку роботу під
приємства, виконання і пере
виконання виробничого плану.

А. БЄЛОКОНЄВ, 
Інспектор відділу кадрів 

тресту „Олександріявугілля".

мовлясться навіть від тих лек
цій, які плануються для тру
дящих електростанції по лінії 
міського відділення товариства 
для поширення політичних і 
наукових знань.

З таким порочним стилем у 
роботі секретаря парторганіза
ції т. Бережного далі миритись 
не можна.

М. СТАЦЕНКО.

СТІННИХ ГАЗЕТ 

якість виробів
град було відправлено меблі, 
які там забракували і поверну
ли назад.»

Висвітлюючи цей факт, «Ме- 
бельщик» чомусь не називає 
прізвищ бракоробів, обходить 
гострі кути.

Стінна газета повинна пов
сякденно боротись за високу 
якість продукції, показувати 
тих, хто по-халтурному ста
виться до роботи, створювати 
навколо бракоробів громадську 
думку. Слід сміливо розвивати 
критику і самокритику, сприя
ти широкому розгортанню со
ціалістичного змагання за ви
сокі якісні показники.

Вчора минуло 17 років з дня 
смерті Олексія Максимовича 
Горького- великого російсько
го письменника, основополож
ника соціалістичного реалізму, 
родоначальника радянської літе
ратури, вірного друга В. 1. 
Леніна і Й. В. Сталіна. Без
сумнівно, що вплив художньо
го слова 0. М. Горького на 
долю соціалістичної революції 
сильніший і глибший, ніж 
вплив будь-якого іншого росій
ського письменника.

Свій могутній талант, своє 
велике серце, що горіло чистим 
вогнем полум'яної любові до 
трудящих, 0. М. Горький від
дав великій меті—беззавітпому 
служінню радянському наро
дові, боротьбі проти капіталіс
тичного ладу, за торжество 
комунізму.

Протягом усього свого життя 
0. М. Горький вів напружену 
боротьбу проти всіх мерзот капі
талізму, проти шовінізму і націо
налізму, закликав трудящих всіх 
національностей Росії до об'єд
нання на базі інтернаціоналіз
му, до зміцнення дружби на
родів, дбав про розвиток про
гресивної національної культу
ри і літератури українського, 
білоруського, грузинського та 
інших народів.

ІЦе в юнацькі роки 0. М. 
Горький побував на Україні, 
глибоко знайомився з життям 
українського народу, його по
бутом і звичаями, добре вив-, 
чив народну творчість. «Мої 
симпатії до народності україн
ської виникли ще в 91 році, 
коли я ходив по Україні, зміц
ніли в 97—98, коли жив на 
Полтавщині», — писав 0. М. 
Горький в одному з своїх лис
тів.

У дореволюційні роки, коли 
українська мова і українська 
література фактично були за
боронені, 0. М. Горький очо
лив боротьбу прогресивних 
культурних сил Росії за виз
нання і розквіт національних 
літератур, у тому числі і ук
раїнської. Він широко знайо
мив російську громадськість з. 
творчістю Т. Шевченка, ІДІ’ран- 
ка, Л. Українки; М. Коцюбин
ського, сприяючи опублікуван
ню їх кращих творів у перек
ладах на російську мову, даю
чи їм високу оцінку в своїх 
літературно-критичних статтях 
і відзивах.

Творчість великого російсько
го письменника, пройнята ре
волюційними і гуманістичними 
ідеями, мала величезний вплив 
на таких українських пись- 
менників-демократів, як 1. Фран- 
ко, Л. Українка, 11. Грабов- 
ський, М. Коцюбинський. З 
Коцюбинським 0. М. Горько
го зв'язувала міцна особиста 
дружба. * Під впливом творів 
0. М. Горького у значній мірі 
формувались революційний сві
тогляд і художня майстерність 
багатьох українських прогре
сивних письменників, в їх

Громадськість міста широко 
відзначає 17-річчя з дня смерті 
великого російського письмен
ника, палкого борця за кому
нізм — Олексія Максимовича 
Горького.

В клубах і червоних кутках 
підприємств, будов і установ, а 

творчість все глибше проника
ла соціалістична ідеологія.

Після перемоги Великої 
Жовтневої соціалістичної рево
люції, що скинула владу капі
талістів і поміщиків, для ук
раїнського народу, як і для 
всіх народів Росії, настало те 
велике майбутнє, яке пророчо 
передвіщав 0. М. Горький. Під 
керівництвом Комуністичної

Великий російський письменник, 
основоположник радянської літе
ратури. невтомний борець за пе
ремогу комунізму О. М. Горький.

(Знімок зроблений в червні 
1935 року).

Прес кліше ТАРС.

партії, з допомогою великого 
російського народу на Україні 
була встановлена радянська 
влада—влада робітників і се
лян, почалося будівництво но
вого, соціалістичного життя.

Під керівництвом партії 
Леніна—Сталіна, під благотвор
ним виливом культури велико
го російського народу відбува
лись формування і розвиток 
української культури, націо
нальної формою, соціалістичної 
змістом. Українські радянські 
письменники глибоко вивчають 
твори 0. М. Горького/пере
кладають їх па українську мо
ву, все частіше звертаються до 
творчості великого письменни
ка для розв'язання насущних 
проблем соціалістичного реаліз
му і партійності літератури.

Потяг українських письмен
ників до Горького був непере
борний. Він змітав всілякі пе
решкоди і бар'єри, що їх на
магалися поставити між укра
їнським і російським народами 
українські буржуазні націо
налісти.

0. М. Горький- чуйно відгу
кувався па запити українських 
радянських письменників, по- 

Пам1яті О. М. Горького
також в навчальних закладах 
міста проводяться бесіди про 
життєвий шлях, літературну 
творчість видатного письмен- 
ника-революціонера.

В міській і районній бібліо
теках влаштовані книжкові вис
тавки з творів Горького. Серед 
них—роман «Мать», «Моп уні

батьківському підтримував па
ростки нового в українській 
літературі, критикував усе во
роже пролетарській „ідеології, 
все старе, віджиле. Іїого чис
ленні зустрічі і розмови з кра
щими письменниками України, 
листування з ними допомагали 
молодим письменникам знахо
дити нові теми, створювати 
реалістичні образи нової радян
ської людини, прославляти все- 
перемагаючу силу дружби на
родів СРСР, радянський патріо
тизм, виховувати радянських 
людей в дусі відданості Кому
ністичній партії, Радянському 
урядові, соціалістичній Батьків
щині.

У 1928 р., коли 0. М. Горь- 
кпй повернувся в СРСР з Іта
лії. де він протягом семи років 
за наполяганням В. 1. Леніна 
жив і лікувався, рідним з пер
ших місць, які він відвідав, 
була Україна.

Під час подорожі по Україні 
ще більше зміцнів особистий 
зв'язок 0. М. Горького з ук
раїнськими письменниками. У 
Харкові в одній з дружніх роз
мов він, викриваючи українсь
ких буржуазних націоналістів, 
закликав письменників всемір
но зміцнювати бретерські зв'яз
ки між російською і українсь
кою літературами.

Дружні зустрічі 0. М. Горь
кого з українськими літерато
рами проходили також у Моск
ві в 1934 -1935 рр., і кожно
го разу він розкривав перові 
ними нові творчі горизонти, 
допомагав, радив, учив і вихо
вував їх.

За пропозицією 0. М. Горь
кого в організованому іти 
журналі «Наши достижения» 
був відкритий відділ «Украй
на». Поряд з цим московські 
журнали систематично друку
вали найкращі твори українсь
ких радянських письменників.

Продовжуючи горьковські 
традиції, українські радянські 
письменники поглиблюють і 
розвивають багато порушених 
0. М. Горьким тем, ідей, проб
лем, образів і мотивів. Учитись 
на творчості 0. М. Горького 
означає для них, як і для всіх 
радянських письменників, —до
держувати основних принципів 
соціалістичного реалізму: висо
кої партійності, вміння ство
рювати типові образи, розкри
вати конфлікти, що відбува
ються в житті, показувати тор
жество нового, прогресивного 
над старим, віджилим, гину
чим.

Полум'яний борець за кому
нізм, великий друг трудящих 
усього світу, 0. М. Горький 
показує приклад беззавітного 
служіння справі Комуністичної 
партії, народові. В цьому слу
жінні він бачив смисл своєї 
творчості, свого життя, яке він 
до кінця віддав справі соціаліст 
тичного будівництва.

0. БІЛЯВСЬКА, 
кандидат філологічних наук.

верситети», «Детство» і інші. 
Вивішені літературні плакати.

Працівниками міської бібліоте
ки прочитано ряд доповідей На 
теми: «Горький — борець за 
мир», «Горький і радянська лі
тература». «Літературна спад
щина Горького».
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Зразково підготуємось до збирання врожаю
Вичікують третього дзвінка Механізація трудомістких робіт на збиранні

Багатий урожай дозріває на 
ланах колгоспу ім. 18 з'їзду 
ВКП(б). Пшениця, наприклад, 
дасть не менше 25 центнерів 
з гектара, як і записано в со
ціалістичному зобов'язанні. Не
забаром хлібороби вступлять у 
вирішальний етан боротьби за 
врожай—жнива. Як же до них 
підготувалась артіль?

Цими днями ми перевірили 
стан підготовки колгоспу до 
збирання врожаю та хлібозаго
тівель і прийшли до висновку, 
що в артілі цю важливу спра
ву відкладають на останній 
день, чекають, так би мовити, 
третього дзвінка. Про цс роз
повідають факти. ■

На колгоспних ланах пра
цюватиме 4 комбайни: два з 
Користі вської МТС, а два з 
школи механізації..Вони мають 
зібрати понад 850 гектарів ко
лоскових. Досі в артіль прибув 
лише один комбайн т. Ііадто- 
чого. Та й він не обладнаний 
соломо-половоконнителем—при
стосуванням для збирання по
леглих і високостеблпх хлібів, 
відсутні гребки для загрібання 
колосків зразу за хедером ком
байна. Між тим, в колгоспі вже 
зараз є багато місць, де посія
на на парах пшениця полягла. 
Другий комбайн т. Черппченка 
невідомо навіть коли буде від
ремонтований. Ще гірші спра
ви з комбайнами школи меха
нізації. Чи будуть вони взага
лі працювати, ніхто не знає.

Комбайнерам для збирання 
не відведені площі в натурі, 
не розробляються стахаповські 
маршрути, не складаються по
годинні графіки.

Незадовільно проходить в 
артілі і ремонт простих зби
ральних машин. Ще не готові 
до роботи три жаткп-самоскид- 
ки та дві лобогрійки.

Для забезпечення безпере
бійної роботи комбайнів кол
госпні майстри виготовили 6 
нових безтарок, 1(1 возів і 6 
гарб. Але старі -15 безтарок, 
16 гарб і 70 возів наполови
ну поламані.

В колгоспі є одна тракторна 
та вісім кінних волокуш, чо
тири волокуші виготовляються 
в майстерні. Гірше справа з 
виготовленням сіток для скир
тування. Для їх виготовлення 
невистачає 200 метрів дроту. 
І це зовсім не турбує завгоспа 
артілі т. Білецького.

Слід відмітити, що в колгоспі 
велика увага приділяється ме
ханізації трудомістких робіт па 
токах. Для зважування хліба, 
який надходивше від комбай
нів і відправлятиметься держа
ві в рахунок хлібозаготівель, є 
10-тонні ваги. Для просушки 
зерна споруджено зернонульт і 
цементну площадку.

—А оце зерноочисний агре
гат, — хвалиться агроном кол
госпу т. Меткий, — зроблений 
•нашим артільним механізато
ром Петром Козинцем. Обслу
жує агрегат всього 5 чоловік, 
а за добу вони очищають 500 
—600 центнерів зерна. Агре
гат висвобождас 40 колгоспни
ків па інші роботи. Такі агре
гати в нас є в обох бригадах.

Дійсно, т. Козинець зробив 
дуже корисну справу. Зараз 
він виготовляє сортувалку под
війної потужності. Але жаль, 
що агрегати як працювали в 
минулому році, так і стоять 
досі. Ніхто ними не цікавить
ся, а вони потрібують ремон
ту. З 4 токів один ще не від
ремонтований, а другий не 
вкритий. Вкривати їх збира
ються новою соломою, тоді, як 
в артілі є цілі скирти старої.

Це частина недоліків, які 
ми виявили. Однією з основ
них причин затягування підго
товки до збирання врожаю, як 
виявлено перевіркою, є відсут
ність робочих планів. Не маю
чи їх на період жнив, керів
ники колгоспу і бригадири 
рільничих бригад не знають, за 
що спершу братися. В кожній 
рільничій бригаді є більше як 
по 60 працездатних, але жо
ден колгоспник не знає, де 
буде працювати в час жнив. 
Не виділено людей для обслу
жування комбайнових агре
гатів.

11а всі виявлені недоліки у 
підготовці до збирання врожаю 
ми звернули увагу керівників 
колгоспу з тим, щоб вони най
ближчими днями ліквідували їх.

Рейдова бригада:
Р. ДУБОВЕНКО — секретар кол

госпної комсомольської організа
ції, С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО—бригадир 
тракторної бригади № 5, А. ФІР- 
ТИЧ „в. о. голови сільради, Г. П0- 
ГОМІИ—працівник редакції.

Додаткова очистка зерна піс
ля збирання комбайнами, зва
жування, навантаження та роз
вантаження його є надзвичай
но трудомісткими роботами на 
збиранні врожаю.

В питанні механізації цих 
робіт цінним є досвід колгосп- 
ників-раціоналізаторів Г. А. Бон
даренка (колгосп ім. Дзержин- 
ського, Перещепинського райо
ну, Дніпропетровської області), 
М. Д. Іванченка (колгосп 
ім. Хрущова, Всрхньо-Хортиць- 
кого району, Запорізької обла
сті), В М. Савченка (колгосп

•

1—рама; 2—рукава для крупних відходів; 3 -нижній решітний 
стан; 4—верхній решітний стан; 5-вітровий запобіжник; 6—приймаль
ний ківш віялки; 7—розподільний щит; 8—завантажувальний елеватор; 
9-електродвигун; 10—вентилятор; 11 елеватор чистого зерна; 12— 
зерновий бункер; 13—ваговий ящик; 14—вага; 15—площадка для ваги; 
16—драбина.

Агрегат складений з високо
продуктивної дерев'яної віялки 
з двома елеваторами і наван
тажувального пристосування. 
Віялка має два решітних стани 
і вентилятор.

Верхній решітний стан (4) 
має два решета—для полови 
і зернове, а нижній стан (3) 
мас три решета—для полови, 
для зерна і комбіноване під
сівне.

Завантажується зерно у віял
ку ковшовим елеватором (8) 
через приймальний ківш (6), 
який має шнековий розподіль
ник (7).

Очищене зерно з віялки по
падає в приймальник ковшово- 
го елеватора чистого зерна (11)

Зерноочисно-навантажувальні агрегати
(З досвіду колгоспників - раціоналізаторів)

ім. Хрущова, Петропавліцського 
району. Дніпропетровської об
ласті) та інших, що сконструю
вали зерноочисно - навантажу
вальні агрегати.

Застосування цих агрегатів 
на току значно підвищує про
дуктивність праці. Кількість 
колгоспників, зайнятих на об
робці зерна на току, змен
шується від 40—60 чоловік до 
6-8.

Нижче подано рисунок агре
гату конструкції колгосппого 
механіка М. Д. Іванченка.

і подається в бункер (12) єм
кістю 4,5 тонни:

При навантаженні і зважу
ванні зерно з бункера попадає 
в ваговий ящик (13) ємкістю 
900 кілограмів, встановлений 
па однотонній переносній вазі 
(14), зважується і самопливом 
вивантажується в кузов авто
машини.

Агрегат приводиться в дію 
електромотором (9) потужністю 
З квт.

Продуктивність агрегату 8— 
10 тонн за годину. Обслужу
ють його 5—6 чоловік.

Якщо зерно зважується на 
автомобільній вазі, то площад
ка для переносної ваги не по
трібна, а бункер встановлюєть
ся нижче на 1450 мм.

Пересувний зерноочисно-на
вантажувальний агрегат В. М. 
Савченка виготовлений на базі 
високопродуктивної віялки-сор- 
тувалки. Усі вузли і робочі ор
гани агрегату змонтовані на 
рамі (1).

Зерно, яке потрібно очища
ти, засипається у приймальний 
ківш елеватора-живильника (2) 
і ним, а далі елеватором (3) 
подасться на віялку (4). Очи
щене зерно з віялки збираєть
ся шнеком і подається елева
тором чистого зерна (5) у бун
кер (6). Усі три елеватори 
цього агрегату скребкові. З 
бункера зерно порціями по
дається у ваговий ящик (7), 
зважується па півтонній вазі 
(8) і самопливом вивантажуєть
ся в кузов автомобіля.

При перевезенні агрегату 
елеватор-живпльник (2) повер
тається і вкладається на еле
ваторі (3).

Агрегат призначений для ме
ханізованого очищення, зважу
вання та навантаження зерна 
та транспортні засоби. Продук
тивність агрегату—6 тонн за 
годину, час завантаження зер
ном 3-тонного автомобіля -- 
5—8 хвилин, обслуговують аг
регат 4—5 чоловік, включаючи 
машиніста.

В дію агрегат приводиться від 
двигуна потужністю 3—4 к. с.

1—рама агрегату; 2—елеватор- 
живильник; 3—завантажувальний 
елеватор; 4—високопродуктивна 
віялка-сортувалка; 5—елеватор 
чистого зерна; 6—бункер для чи
стого зерна; 7 — ваговий ящик 
місткістю 400 кг зерна; 8—пере
носна півтонка вага; 9—шків для 
приведення в дію робочих органів 
агрегату.

Є. ШЕВКО, 
нач. відділу винахідництва 

Міністерства сільського 
господарства і заготівель УРСР.

Запорізька область, колгоспники сільськогосподарської ар
тілі ім. Сталіна, Велико-Токмацького району, зобов'язались зібрати 
з площі 95 гектарів по 20 центнерів соняшника з гектара, а з 
окремих ділянок по 25 центнерів.

На знімку: обробіток міжрядь соняшника в колгоспі ім. Сталіна. 
Агрегат веде тракторист Велико-Токмацької МТС Іван /КМУІ'КО, 
який щодня перевиконує встановлені норми.

Фото А. Красовського. Прескліше РАТАУ.

Досвід передових колгоспів 
показує, що успіх збирання 
врожаю в значній мірі зале
жить від правильного викорис
тання механічної і живої тяг
лової сили.

На долю живого тягла за 
договорами колгоспів і МТС 
припадає чималий обсяг ро
біт. Коні та воли працюва
тимуть па внутріколгоспних 
роботах, по обслужуванню 
комбайнів, тракторних бригад, 
на скиртувані.

Там, де надається належна 
увага догляду, годівлі та ви
користанню живого тягла, що
року заощаджується значна

Готовити живе тягло до жнив
кількість пального і коштів, 
вчасно виконуються всі сіль
ськогосподарські роботи.

Проте керівники окремих 
колгоспів і рільничих бригад, 
деякі зооветспеціалісти вважа
ють, що коней та волів не 
слід використовувати на сіль
ськогосподарських роботах. 
Машини, мовляв, зроблять все.

Саме так міркують голови 
колгоспів ім. Молотова т. Ма
зур, «Прапор комунізму» т. Те
личко, ім. Калініна т. Ручка 
та деякі' інші. Не дивно, що 
тут значна частина коней 
нижчесередпьої вгодованості, 
знесилена, з травматичними 
пошкодженнями кінцівок. Та

ким чином великий резерв кол
госпного виробництва — живе 
тягло—не використовується або 
використовується недостатньо.

Керівники колгоспів повинні 
змінити своє ставлення до 
живого тягла, поліпшити його 
догляд і годівлю. Здорові, силь
ні копі та воли на жнивах 
принесуть велику користь. 
Одночасно слід подбати про 
організацію навісів, де буде 
відпочивати тягло в час жнив 
та заздалегідь підготувати не
обхідну упряж та інвентар.

М. ЛЕОНЕНКО, 
зоотехнік райсільгоспвідділу.
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ЛИСТИ ДО РЕДАКЦІЇ
Торговельні непорядки в селищі

Працівники відділу робітни
чого постачання дуже рідко 
бувають в робітничому селищі 
Димитрове, не цікавляться, як 
проходить тут торгівля.

В ці літні дні не знайдеш 
в селищі газованої води, ситра, 
морозива. А коли Я бувають 
вони, то тільки ввечері, коли 
спека спадає.

Магазини і ларки працюють 
з великими перебоями, часто 
протягом дня подовгу бувають 
закриті. А магазин № 29, який 
повинен відкриватись вечорами, 
вже більше 10 днів зовсім не 
працює.

Не краще організована спра-

ва і в місцях громадського 
харчування. В їдальні №10 
щомісяця змінюється завідую
чий. Тому й не дивно, що тут 
відсутній елементарний поря
док. Працівники їдальні дуже 
грубо поводяться з відвідува
чами, страву готують недоброя
кісну.

Всі ці факти добре відомі за
відуючому відділом робітничого 
постачання т. Прохоренку, але 
він байдуже ставиться до орга
нізації торгівлі в робітничому 
селищі.

Ф. БОГДАНОВ, 
голова шахткому 

Семенівського вуглерозрізу.

Самочинство
Важко одержати необхідний 

товар для магазинів сільських 
споживчих товариств з бази 
райспоживспілки. Завідуючий 
базою т. Настусенко днями 
затримує працівників сільських 
товариств в місті і відпускає 
їм товари не ті, які потрібні 
споживачам.

Так, 2 червня до райспожив
спілки по товари приїхав голо
ва правління Недогарського 
споживчого товариства т. Пух- 
тієнко. З вини Настусенка 
одержати товар з бази йому не 
вдалося. Довелось залишитись 
на другий день. А тим часом 
Настусенко вирішував свої осо
бисті справи.

Настусенка
По накладній для недогарсь- 

ких магазинів були виписані 
хустки, але Настусенко само
чинно викреслив їх і вписав 
туди дитячі ковдри, мануфакту
ру замінив мундштуками.

Так з легкої руки Настусен
ка пайовики Недогарського то
вариства були позбавлені мож
ливості одержати товари, на 
які в них зараз великий попит.

Чи довго правління райспо
живспілки (голова т. Терехов) 
буде потурати витівкам Насту
сенка?

А. ШВИДКИЙ, 
голова Недогарської сільради.

СЛІДА МИ НА ШИХ_ ВИСТУПІВ

„Плантації не
Під таким заголовком в газе

ті «Сталінський прапор» було 
вміщено статтю, в якій крити
кувалось правління колгоспу 
ім. Карла Маркса за поганий 
догляд плантацій цукрових бу
ряків.

Як повідомив редакцію го
лова правління артілі т. Тка- 
ченко, стаття була обговорена

оберігаються'4
на засіданні правління. Кри
тика визнана правильною.

Вжито дійових заходів по 
збереженню цукрових буряків 
від шкідників.

Бригадиру п'ятої рільничої 
бригади т. Новикову вказано 
на його бездіяльність в справі 
збереження цукрових буряків 
і зобов'язано утримувати план
тації в зразковому стані.

Товариські зустрічі футболістів
Минулої неділі на міському 

стадіоні олександрійська коман
да «Шахтар» зустрілася з кри
ворізькими футболістами.

Товариська зустріч закінчи
лася перемогою «Шахтаря» з 
рахунком 6:1.

У вівторок,
*

16 червня, від-

булася цікава товариська зуст
річ в Олександрії футболі 
стів «Шахтаря» з першою клуб 
пою київською командою «Ди 
намо». Гра в обох таймах про 
ходила в напруженому темпі.

Виграли олександрійські фут-
I болісти з рахунком 2:0.

Короткі сигнали
Керівники дільниці Київсько

го енергомонтажного управлін
ня (начальник т. Андрущенко) 
організацію праці в колективі 
пустили на самоплив. Наряди 
на роботи тут виписуються в 
кінці місяця, а якщо робітник 
захоче взнати скільки він за
робив за день, то начальник 
цеху т. Соколов замість від
повіді образить його.

Дуже грубо поводиться з 
робітниками і головний бухгал
тер дільниці М'ясников.

П. ЗАТЕНАЙЧЕНКО.
* «

Правління артілі ім. Каліні- 
на (голова т. Ручка) не дбає 
про організацію культурного 
дозвілля колгоспників. Примі
щення клубу закрито на • ве
ликий замок.

Дивну позицію зайняв сек
ретар парторгапізації т. Ко- 
шулько. Він не насмілиться 
поставити питання перед прав
лінням колгоспу про ремонт 
клубу та налагодження в ньо
му культурноосвітньої роботи.

С. СТЕПАНЕНКО.
* *♦

Погано обслужує відвідувачів 
бюджетна група міського Держ
банку. Операції тут провадить 
некваліфікований працівник, то
му біля вікна завжди утворюють
ся великі черги.

Керуючому банком т. Шульзі 
слід подбати про чітку роботу 
працівників цієї групи по об
служуванню трудящих.

П. ПРОКОПЕНКО.
* *

Подвір'я біля будинку №17 
по вулиці Жовтневій в анти
санітарному стані, але міськ- 
комунгосп зовсім не дбає про 
те, щоб навести тут порядок.

Група жителів будинку.
* ♦*

Я працюю робітницею авто
транспортної контори Димитрів- 
ського тресту. Маю троє дітей. 
Вже давно звертаюсь до адмі
ністрації контори, щоб дали 
мені квартиру, але мої прось
би залишаються без наслідків.

Т. НАГИБІНА, 
працівник автотранспортної 

контори Димнтрівського тресту.

АВСТРІЯ. Під час своєї недавньої поїздки по країні міністр 
внутрішніх справ Австрії Гельмер інспектував частини таємно 
створюваної австрійської армії. В місті Граце (англійська зона 
окупації) був проведений воєнний парад частин поліції і жандар
мерії, з яких створюється армія.

На знімку: міністр Гельмер на параді австрійських військ. 
Знімок із журнала „Вельтіллюстрірте".

Прескліше ТАРС.

ВІЙСЬКОВО - МОРСЬКИЙ ПАРАД З НАГОДИ 
КОРОНАЦІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ КОРОЛЕВИ

ЄЛИЗАВЕТИ II •
ЛОНДОН, 15. (ТАРС). Корес

пондент агентства Рейтер пере
дає з Портсмута, що сьогодні 
поблизу військово-морського, 
порту Портсмут відбувся мор
ський нарад з нагоди корона
ції англійської королеви Єлиза

вети II, У параді взяли участь 
206 кораблів 22 держав, у тому 
числі — радянський крейсер 
«Свердлов», американський 
крейсер «Балтімора», французь
кий крейсер «Монкольм» та 
інші.

ДО ПЕРЕБУВАННЯ В АНГЛІЇ РАДЯНСЬКОГО 
КРЕЙСЕРА „СВЕРДЛОВ"

ЛОНДОН, 16. (ТАРС). 15 черв
ня після закінчення військово- 
морського параду королева 
Єлизавета II влаштувала при
йом на честь командирів кораб
лів, які брали участь у параді. 
В числі гостей па прийомі був 
присутній командир радянсько
го крейсера «Свердлов» капі
тан першого рангу Рудаков.

Після параду, коли на рейді 
відновився рух суден, до ра
дянського крейсера попрямува
ли численні пасажирські паро
плави, моторні катери і парус
ні яхти. Пасажири тепло вітали 
радянських моряків. Радянсь
кий крейсер весь вечір до за
криття руху на рейді, як і в 
попередні дні, був у центрі 
загальної уваги.

15 червня командир крейсе
ра «Свердлов» одержав телегра
му, підписану від імені Това
риства англо-радянської друж
би головою національної ради 
товариства Джоном ІІлеттс-Мілл- 
сом і генеральним секретарем 
товариства Петом Слоуном. 
Телеграма говорить: «Від імені 
всього англійського народу, 
який прагне до миру і дружби 
з СРСР, ми бажаємо вам і всьо
му вашому екіпажеві доброї 
дороги в зв'язку з вашим від
плиттям 16 червня. Ваш візит 
був величезним вкладом у спра
ву зміцнення дружби між на
шими країнами, і ми щиро 
сподіваємось, що в майбутньо
му нам вдасться обмінюватись 
дальшими більш тривалими 
дружніми візитами».

Остаточні підсумки парламентських виборів 
в Італії

Н АУК А І ТЕХНІКА
Скільки важила б людина на різних небесних тілах

Вага кожного тіла і, зокрема, 
тіла людини залежить від сили 
тяжіння на поверхні планети або 
іншого небесного тіла, яка в свою 
чергу визначається його масою і 
розмірами. На Землі людина ва
жить в середньому 70 кілограмів, 
на поверхні нашого супутника 
Місяця вона важила б тільки 11,4 
кілограма (якщо, звичайно, важи
ти на пружинній вазі, а не корис
туватися гирями, бо вага їх на 
Місяці відповідно зменшується, а

тому результат зважування буде 
той самий, що й на Землі).

На поверхні Сонця вага люди
ни досягала б 1900 кілограмів. 
Якби людина могла існувати тут 
хоч одну мить, перше ніж пере
творитися в пару від високої тем
ператури, що існує на Сонці, — 
вона була б розчавлена під дією 
власної ваги. На різних планетах 
людина важила б: на Меркурії — 
16 кілограмів, на Венері—63, на 
Марсі—26, на Юпітері—165 (че

рез відцентрову вагу, яка через 
швидке обертання планети має 
велике значення), на Сатурні—65, 
на Урані—55 і на Нептуні—78 кі
лограмів.

На невеликій планеті астероїді 
(навколо Сонця обертається бага
то тисяч таких планет) людина 
важила б не більше 10 грамів; 
тут вона, зробивши стрибок, мог
ла б зовсім відірватися від по
верхні планети.

РИМ, 16 червня. (ТАРС). 
Центральне виборче бюро ка
саційного суду, перевіривши 
дані, подані міністерством внут
рішніх справ і провінціальними 
виборчими бюро, офіціально 
оголосило, що остаточні резуль
тати виборів палати депутатів 
Італії такі:

Загальне число
дійсними голосів
27.087.601.

визнаних
дорівнює

Християнсько-демократичний 
блок дістав 13.488.813 голосів,

В пустиню прилетів вітер. Силь
ний, він будь-кого може збити з 
ніг, підняти в повітря тонни піс
ку і занести його геть. Але дивна 
справа: скільки не дме, скільки 
не злиться вітер,—пісок не вору-

БК—04108.

Зупинені піски 
хнеться. Що ж це за чудо стало
ся з ним, з колись рухливим і та
ким слухняним будь-якому вітру 
піском?

Це чудо зробили з ним радян
ські вчені.

З відходів паперового виробни
цтва вони -приготували особливу 
речовину. Під дією цієї речовини 
на поверхні піску утворюється 
твердий шар. Він-то і не дозво
ляє вітру видувати пісок.

з них за християнсько-де
мократичну партію . подано 
10.834.466; соціал-демократич- 
ну партію—1.222.957; лібе
ральну партію—815.929; рес
публіканську партію —438.149; 
«Південно-тірольську народну 
партію» — 122.447; сардінську 
партію дії—27.231 і «Християн

сько-демократичного кандидата 
в уніномінальному округу до
лини ріки Аоста» —27.607 го
лосів.

За решту списків подано 
13.5’98.788 голосів, з них за 
комуністичну партію 6.120.709; 
соціалістичну партію 3.441.014; 
рух «народна єдність» 171.099; 
національну демократичну спіл
ку 120.685; за кандидатів анти
урядових списків в упіномі- 
нальпому округу долини ріки 
Аоста 24.194; «народно-монар
хічну партію» 1.854.850; «іта
лійський соціальний рух» 
1.579.880 і за інші списки 
286.337 голосів.

Урядовий блок зібрав на 
109.975 голосів менше, ніж 
усі опозиційні партії, тобто 
49,78 процента загального чис
ла голосів.Заступник редактора С. І. МІРКОТАН.
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Животворний радянський пат
ріотизм, нерушима дружба народів 
СРСР, морально-політична єдність 
радянського суспільства прискорю
ють наш рух до комунізму.

Могутня сила 
радянського патріотизму

По радянській Батьківщині
Комуністична партія — спря

мовуюча і керівна сила радян
ського суспільства. Її політика 
являє, життєву основу радян
ського ладу. Радянська держа
ва, радянський лад визначають
ся правильністю політики пар
тії, яка виражає потреби роз
витку матеріального життя 
сус|^ьства.

З твердою вірою в свої не
вичерпні сили радянський на
род неухильно слідує мудрій 
політиці нашої партії, з вели
чезним творчим піднесенням 
будує комуністичне суспільство.

Невичерпним джерелом твор
чості мільйонних мас трудя
щих є радянський патріотизм, 
в £і°в* якого лежать глибока 
відйіність і вірність народу 
своїй Радянській Батьківщині, 
братерська співдружність тру
дящих усіх націй нашої краї
ни. В радянському патріотизмі 
гармонійно поєднуються націо
нальні традиції народів і спіль
ні життєві інтереси всіх тру
дящих Радянського Союзу. Ра
дянський патріотизм згуртовує 
всі нації і народності нашої 
країни в єдину дружну братню 
сім'ю.

Могутня сила радянського 
патріотизму, морально-політич
ної єдності нашого суспільства 
яскраво проявилась як у роки 
мирного будівництва, так і в 
роки боротьби проти інозем
них загарбників. Дванадцять 
років тому, 22 червня 1941 
року, коли гітлерівська Німеч
чина віроломно напала на на
шу Батьківщину, багатоміль
йонний радянський народ на 
заклик Комуністичної партії 
піднявся на священну війну 
проти німецько - фашистських 
загарбників, що закінчилась, 
як відомо, цілковитим розгромом 
ворога.

Розгром гітлерівської Німеч
чини продемонстрував могутню 
силу нашого радянського і дер
жавного ладу, велику єдність 
партії, уряду і народу, мудрість 

Пам1яті великого російського 
письменника

і далекозорість внутрішньої і 
зовнішньої політики Комуніс
тичної партії.

Після побідопосного завер
шення Великої Вітчизняної 
війни радянські люди, пройня
ті свідомістю свого патріотич
ного обов'язку перед Батьків
щиною, добилися величезних 
успіхів у мирному розвитку 
економіки, в піднесенні науки 
і культури. Наша радянська 
держава перебуває в розквіті 
своїх сил.

Животворний радянський 
патріотизм викликає у радян
ських людей прагнення дати 
країні більше металу, вугілля, 
нафти, машин, хліба, бавовни, 
зробити все для того, щоб на
ша Батьківщина, була ще ба
гатшою і кращою.

Робітники і інженерно-тех
нічні працівники па підприєм
ствах борються за дальший 
розвиток промислового вироб
ництва, за підвищення продук
тивності праці, за поліпшення 
якості продукції і зниження 
її собівартості. Колгоспники, 
працівники МТС і радгоспів 
ширше розгортають соціалістич
не змагання за дальше підви
щення врожайності всіх сіль
ськогосподарських культур, 
збільшення громадського пого
лів'я худоби при одночасному 
зростанні її продуктивності. 
Зараз па полях Радянської Ук
раїни достигає високий урожай 
хлібів. Патріотичний обов'язок 
працівників сільського госпо
дарства—-своєчасно і без втрат 
зібрати врожай, достроково ви
конати державний план хлібо
заготівель, дати нашій проми
словості більше сировини, 
збільшити державні продоволь
чі резерви, створити необхідні 
громадські фонди у колгоспах, 
збільшити оплату трудодня кол
госпників.

Під керівництвом партії і 
уряду радянський народ доб'єть
ся нових перемог у будівниц
тві комунізму.

Будівництво 
міжколгоспних 
електростанцій

На річці Стривонка почалось 
спорудження Буньковицької гідро
електростанції, яка постачить 
електроенергію чотирьом колгос
пам Хирівського району.

Велика робота по електрифіка
ції колгоспних сіл провадиться 
також і в інших районах Дрого
бицької області. В Доблянському 
районі будується Бистрицька ГЕС, 
в Меденицькому Волощанська 
теплоелектростанція. У вересні 
цього року дасть струм колгос
пам Старо-Самбірська міжкол
госпна ГЕС.

На лівому березі річки Ікви 
збудована і пущена перша в Ро- 
венській області міжколгоспна 
гідроелектростанція. Станція буде 
обслужувати 12 колгоспів Мли- 
иівського району.

Почалося збирання 
троянд

На плантаціях Софіївського 
ефіромасличного радгоспу в Із
маїльській області цвіте казанлик- 
ська троянда, що дає дорогоцінне 
масло для парфюмерії, медицини, 
харчової промисловості. 120 зби
ральниць приступили до збирання 
пелюсток троянд. Для одержання 
кілограму трояндового масла пе
реробляється півтори тонни пе
люсток. Збирання їх провадиться 
тільки рано вранці і пізнього ве
чора, чим збільшується вихід мас
ла. В радгоспі збирають по 14 
центнерів пелюсток з гектара—на 
2 центнери більше, ніж у минуло
му році.

Ініціатива районної 
газети

Районна газета „Звезда", Касі- 
мовського району, Рязанської об
ласті, організувала на своїх сто
рінках заочну нараду колгоспни
ків, бригадирів, голів колгоспів і 
спеціалістів сільського госпо
дарства. В газеті виступило біль
ше ста передовиків сільського 
господарства району з розповіддю 
про свій досвід, з критикою хиб, 
пропозиціями про поліпшення ро
боти.

Бюро Касімовського райкому 
партії підбило підсумки заочної 
наради і визнало необхідним такі 
заочні наради проводити і в даль
шому.

Мільйони школярів країни про
водять канікули в приміських 
піонерських таборах. .Цього літа 
лише в піонерських таборах, від
критих профспілками, будуть від
почивати 2.750 тисяч дітей робіт
ників і службовців. Поблизу Оде
си недавно відкрилась одна із 
кращих чорноморських здравниць 
для піонерів і школярів України 
„Український Артек".

На знімку: піонери, які відпо
чивають в „Українському Артеці", 
на прогулянці.

Фото А. Подберезького. 
Прескліше ТАРС.

Реконструкція 
Куйбишевського порту

На верхньому молу Куйбишев
ського порту до самої води підхо
дять залізничні рейки. Потужні 
електричні крани переносять ван
тажі з волзьких суДен і вагонів. 
Тепер тут розгорнулися будівель
ні роботи, намічені за планом ре
конструкції Куйбишевського пор
ту. Розширяються причали верх
нього молу, на якому будуть про
кладені нові залізничні колії, вста
новлені вантажно - розвантажу
вальні механізми, збудовані прис
танські споруди.

Будівники достроково виконали 
річне завдання по земляних робо
тах. В площадку верхнього молу 
укладено 100 тисяч кубометрів 
піску.

Театр денного фільму
У Кишиневі відкрився перший 

у Молдавії кінотеатр денного 
фільму. На відміну від інших кіно
театрів такого роду в Кишинев- 
ському вперше поставлений екран 
з хлорвінілової смоли. Такий ек
ран дозволяє демонструвати філь
ми при яскравому сонці і при 
електричному освітленні, прекрас
но передає барви кольорової кіно
картини.

Посадка овочів 
у районі вічної 

мерзлоти
У віддалених північних аймаках 

Бурят-Монгольської АРСР закін
чилась посадка картоплі і овочів. 
Ще недавно в ці райони,"де ніколи 
повністю не відтає грунт, овочі 
завозилися здалеку. Тепер тут 
більше половини колгоспів і під
собних господарств підприємств 
успішно вирощують багато сортів 
овочів. У колгоспі їм. Сталіна в 
минулому році одержано з гекта
ра по ЗО центнерів капусти, більш 
як по 150 центнерів моркви, ба
гато картоплі, цибулі, буряків.

За п'ять днів—мільйон 
пудів оселедців

У рибаків Охотського узбереж
жя—гарячий час. Десятки бригад 
ведуть промисел оселедців. Лише 
за останні п‘ять днів на берег 
доставлено більше мільйона пудів 
риби.

Колектив Тауйського комбінату, 
Октябрського, Чекістського, Пар
тизанського та інших заводів на
багато раніше строку виконали 
річні плани вилову оселедців.

Чверть століття 
без капітального 

ремонту
Минуло 25 років, як токар ме

ханічного заводу т. Саркісян (м. 
Єреван) працює на універсально- 
фрезерному верстаті." За цей час 
його верстат ні разу не був у 
капітальному ремонті. Передовий 
токар працює на чотирьох верс
татах і щодня втроє і більше пе
ревиконує норму. Стахановець 
підготував більш як 40 слюсарів, 
токарів і фрезерувальників.

(РАТАУ).

ТЕХНІКА П’ЯТОЇ П’ЯТИРІЧКИ

18 червня минуло сімнадцять 
років з дня смерті великого ро
сійського письменника, осново
положника літератури соціаліс
тичного реалізму 0. М. Горь- 
кого. Безсмертні горьковські 
творіння, що збагатили скарб
ницю світової культури, стали 
надбанням найширших народ
них мас. Горький—улюблений 
письменник мільйонів людей.

Нова пасажирська лінія
Управління Чорноморського 

пароплавства відкрило нову па
сажирську лінію Одеса—Жданов— 
Одеса. В перший рейс вийшов 
теплохід „Котовський". На його

За даними Всесоюзної книж
кової падати, за роки радянсь
кої влади тираж творів 0. М. 
Горького в СРСР досяг 72 
мільйони 577 тисяч примірни
ків. Вони видані 71 мовою, в 
тому числі мовами народів, які 
до Великого Жовтня не мали 
своєї письменності.

(ТАРС).

борту—сотні пасажирів, що на
правляються в Євпаторію, Сева
стополь, Ялту, Феодосію, Керч 
Жданов.

(РАТАУ),

Пневматичний розвантажник цементу
На одному з будівельних май

данчиків Куйбишевської гідро
електростанції встановлений но
вий цікавий агрегат. Зовнішнім 
виглядом він нагадує двохвісний 
залізничний вагон довжиною 8 
метрів і висотою 4 метри, змонто
ваний на гумовому ходу. Це 
пневматичний розвантажник 
цементу, сконструйований Ле
нінградським філіалом Всесоюз
ного науково-дослідного інсти
туту будівельного і дорожного 
машинобудування і виготовле
ний Ленінградським заводом 
будівельних машин.

На будівництві великих гід
ротехнічних споруд цемент ви
користовується у величезних 
кількостях. Щодня на будови 
надходить багато вагонів, за
вантажених так званим «неза- 
тареним», тобто неу пакова
ним цементом. Розвантаження 
їх вручну—важка і трудомістка 
робота.

Пневматичний розвантажник 
механізує цю роботу і ліквідує 
втрати.

Принцип дії пневматичного 
розвантажника нескладний. З 
допомогою всмоктуючого устат

кування цемент по трубопро
водах надходить у фільтруюче 
пристосування, де Осідає. Звід
си він подається в бункери, з 
яких пересипається в кузови 
самоскидів або інших транспорт
них засобів.

Пневматичний розвантажник . 
легко пересувається трактором 
або вантажною машиною. Ке
рують ним два чоловіки. Уста
новка дозволяє розвантажувати 
і завантажувати цементом не 
тільки вагони, але й склади, 
трюми пароплавів і т. д.
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Назустріч Всесоюзному Дню залізничника

ВИРОБНИЧІ РЕЗЕРВИ В ДІЇ
Залізничники транспортної контори 

тресту „Олександріявугілля" йдуть в передо
вих рядах борців за дострокове виконання 
п'ятої п'ятирічки. Вони ширять соціалістичне 
змагання за поліпшення використання рухо

мого составу, скорочення обороту вагонів, 
збільшення ваги вантажних поїздів.

Контора працює рентабельно, має ви
сокі техніко-економічні показники.

Нижче ми друкуємо матеріали про тру
дові діла залізничників.

За мир!

Контора працює рентабельно
Виконуючи рішення XIX 

з'їзду партії про збільшення 
залізничних перевезень, робіт
ники, інженерно-технічні пра
цівники і службовці нашої 
контори в тісній співдружності 
з виробничими колективами 
шахти, брикетної фабрики, 
розрізів добились значних ус
піхів. 3 10 червня ми працює
мо в рахунок другого півріч
чя. План перевезень в вагонах 
Міністерства шляхів сполучен
ня набагато перевищується. За 
15 днів червня відвантажено 
додатково до завдання п'ять 
ешелонів бурого вугілля і бри
кету. На транспортних і ван
тажних операціях зекономлено 
8 тисяч дагоногодин.

Високих показників у вико
нані плану і прискорення обо
роту вагонів добились служби 
тяги і руху, колективи яких 
на ділі показали можливості 
формування, водіння важкова
гових поїздів. Тільки в травні 
з під'їзних колій тресту «Олек- 
сандріявугілля» відправлено 
35 маршрутів, що раніше зда
валось неможливим.

Нами знайдений шлях вико
ристання місцевого бурого ву
гілля та бою брикету для опа
лення паровозів. Раніше ми в 
паровозних топках використо
вували лише кам'яне вугілля, 
яке завозилось з Донбасу. За 
п'ять місяців нинішнього року

Збільшуємо перебіг 
локомотивів

Вся моя бригада включилась 
в соціалістичне змагання за 
дострокове виконання річного 
плану.

Внаслідок дбайливого утри
мання паровоза ми домоглись 
того, що міжпоїздний ремонт 
виконуємо безпосередньо на 
дільниці. Цим добились того, 
що паровоз не має жодного 
заїзду в депо між промивками.

Краще використати потужність паровозів
Великі завдання, які поста

вив XIX з'їзд партії, вимага
ють від кожного працівника 
залізничного транспорту удос
коналення методів роботи, вияв
лення і приведення в дію но
вих резервів.

Вдумуючись в цифри дирек
тив, я прийшов до висновку, 
що ми недостатньо використо
вуємо потужність паровозів. За 
прикладом кращих машиністів 
країни я став водити поїзди з 
перевищенням вагових норм на 
300—400 тонн. Згодом, нагро
мадивши досвід, більш як вдві
чі перевищив ці показники.

Добився підвищенпя ваги 
поїздів за рахунок зразкового 
утримання локомотива.

Перед тим, як відправитись 

нами зекономлено 3000 тонн 
кам'яного вугілля.

Перевезення вантажів марш
рутами дозволило скоротити 
експлуатаційний парк локомо
тивів на півтора паровоза, під
нести продуктивність праці па
ровозних і складальних бригад 
на ЗО процентів. Все це дало 
можливість тільки в першому 
кварталі зберегти понад міль
йон карбованців. Ми працюємо 
рентабельно.

Велику допомогу паровозни
кам подає колектив депо. Зав
дяки кращій організації праці, 
впровадження раціоналізатор
ських пропозицій вже збереже
но 60 тисяч карбованців дер
жавних коштів. Один підйомоч- 
ний ремонт локомотива нам 
обходиться на 25-30 тисяч 
карбованців дешевше заводсько
го.

Серед -транспортників широ
ко розгорнуте соціалістичне 
змагання за продовження між- 
промивочного перебігу, збіль
шення ваги вантажних поїздів.

Йдучи назустріч Дню .заліз
ничника і Дню шахтаря, транс
портники нашої контори день 
у дерь множать виробничі- пе
ремоги, добиваються поліпшен
ня всіх техніко-економічних 
показників.

В. КАРЛОВ. 
начальник залізнично-транспортної 

контори, інженер-майор тяги.

На черговому ремонті я 
розділяю бригаду на ланки і 
кожній даю завдання. Всі ви
конані роботи по вузлах пере
віряю і приймаю.

Ми не допускаємо браку в 
роботі і передчасного заїзду на 
промивку. Норми набагато пе
ревиконуємо.

П. ЗУБАЛЕЙ. 
старший машиніст.

у рейс, вживаю заходів, щоб 
топка не була зашлакована, 
перевіряю справність пісоч
ниці.

Вирішальне при водінні — 
вміло взяти з місця состав. Для 
цього старанно готуюсь. При 
наближенні до поїзда на від
стань 25—30 метрів посипаю 
колію піском. Це роблю для 
того, щоб не буксував паровоз, 
коли поїзд вирушає па малій 
швидкості.

Під'їхавши до состава, праг
ну головну частину його при
тиснути. Такий спосіб дозволяє 
мені не разом, а поступово при
водити в рух вагони. В путі 
враховую профіль колії. Де 
ухил—даю менше вугілля, де 
підйом — більше. Досягнуту 
швидкість не знижую.

Підвищуємо 
виробничу 
культуру

Паровозники депо залізнич
ної контори наполегливо бо
рються за виконання історич
них рішень XIX з'їзду партії. 
Ми забезпечуємо зроешючий 
обсяг ваптажоперсвезеїЛ за 
рахунок ефективного викорис
тання наявного парку, збіль
шення виробітку на паровоз.

Вже в травні обсяг вантажів, 
що припадає на один локомо
тив, підвищився в порівнянні 
з січнем на 33 проценти.

Які шляхи знайшов колек
тив депо для дальшого поліп
шення роботи? Перш за все 
ми пустили в хід такий вели
кий резерв, як підвищення по
тужності паровозів. Якщо, на
приклад, в минулому році ма
шиністи водили поїзди вагою 
600—800 тонн, то стахановці- 
новатори тт. Юраш, Зубалей і 
інші, застосувавши луліпський 
метод, перевищили вагову нор
му в півтора—два рази.

Від паровозників не відстали 
і ремонтники. Завдяки впро
вадженню передових прийомів 
праці, вони знизили простої 
паровозів на промивочному ре
монті на 28 процентів. В ре
зультаті за п'ять з половиною 
місяців збережено понад 100 
тисяч карбованців.

Депо перевиконує план з^ 
усіх показників. Цьому сприяє 
повсякденна боротьба колекти
ву за високу культуру вироб
ництва.

Розгорнуте соціалістичне зма
гання за достойну зустріч Дня 
залізничника і свята шахтарів 
приносить добрі результати. 
Всі робітники перевиконують 
взяті зобов'язання. Особливо 
відзначаються слюсарі тт. Пог
рібний, Додатко, Плотніков, то
кар т. Іванников. Вони довели 
свій виробіток до двох норм.

І. БОГОМОЛОВ, 
начальник паровозного депо.

Зараз працюю над питанням 
збільшення вагової норми поїз
дів на перегоні Брикетна—Ло- 
зоватка, де профіль путі знач
но важчий,, ніж на інших діль
ницях. Недавно я тут вже про
вів состав вагомо на 400 тонн 
більше норми.

Свої денні виробничі завдан
ня систематично викопую на 
140—150 процентів. Па цьому 
не заспокоююсь.

Мій досвід доводить: якщо 
всі машиністи будуть водити 
важковагові поїзди, ми пере
веземо більше вугілля для на
родного господарства, швидше 
виконаємо завдання п'ятої п'я
тирічки.

0. ЮРАШ, 
машиніст паровоза.

У минулий понеділок в сто
лиці народної Угорщини—Бу
дапешті відкрилась сесія Все
світньої Ради Миру. Па її по
рядку денному стоїть одне ос
новне питання, яке хвилює 
все прогресивне людство, Пе
реговори і ослаблення напру
женості міжнародного стано
вища».

Громадськість всіх країн рі
шуче вимагає від своїх урядів 
підтримати мирну ініціативу 
Радянського Союзу, який уро
чисто заявив, що всі спірні 
питання можуть бути врегульо
вані мирним шляхом, в тому 
числі і спірні питання з СП1А. 
І природно, що сесія Ради 
Миру в Будапешті, яка обго
ворює питання про ослаблення 
напруженості міжнародного ста
новища, прикувала до себе ува
гу народів усіх континентів. 
Перші результати, досягнуті в 
розв'язанні корейської пробле
ми, показують всю суть і пло
дотворність методу переговорів 
при розв'язанні спірних між
народних питань.

З високої трибуни сесії Все
світньої Ради Миру виступили 
десятки представників різних 
націй, різних громадських і 
релігійних організацій. Через

Пленум ЦГ
ВІЛЬНЮС, 17 червня. (ТАРС). 

Цими днями відбувся черговий 
пленум ЦК КП Литви. Пленум 
обговорив питання про великі 
хиби в політичній роботі і в 
керівництві господарським і 
культурним будівництвом у Ли
товській РСР.

Пленум відмітив серйозні по
милки і хиби в роботі ЦК КП 
Литви і Ради Міністрів Литов
ської РСР і, насамперед, наяв
ність перекручень у проведен
ні ленінсько-сталінської націо
нальної політики нашої партії, 
що виявилися особливо в сла
бому вирощуванні і висуванні 
литовських національних кад
рів на керівну партійну, ра
дянську і господарську роботу. 
Пленум осудив адмініструван
ня, що набрало великого по
ширення з боку партійних і

Почався набір слухачів до вечірнього 
університету марксизму-ленінізму

Почався набір слухачів на 
перший курс вечірнього універ
ситету марксизму-ленінізму.

До університету приймають
ся комуністи, комсомольці і 
безпартійні активісти, які ма

ПО СТОВПЦЯХ СТІННИХ ГАЗЕТ

Виховувати кадри в дусі правдивості і чесності
Важливе питання висвітлила 

стінна газета шахти № 2-3 
«Шахтар». Мова йде про чес
ність і принциповість в госпо
дарській роботі, про виховання 
кадрів в дусі високої вимогли
вості і правдивості.

«Інтереси держави треба ста
вити над усе,—пише «Шахтар». 
Не можна миритись з тим, що 
окремі працівники шахти при
ховують дійсний стан, прикра

ці виступи червоною ниткою 
проходить одна думка: необхід
но залучити до боротьби за мир 
всіх, хто усвідомив необхідність 
і можливість переговорів, усіх, 
хто хоч і не йде ще в рядах 
армії борців за мир, але чинить 
опір силам війни.

Як показують виступи учас
ників Будапештської сесії, при
хильники війни не ослаблюють 
своєї підривної діяльності. На
пруженість міжнародної обста
новки їм приносить мільярди 
доларів прибутків від воєнних 
замовлень. Учасники сесії на
гадують, що в своїх недавніх 
рішеннях агресивний Північно
атлантичний блок визнав не
обхідним продовжити гонку 
озброєнь, у Західній Німеччині 
підняли голову реваншисти, все 
ще намагається зірвати прово
каційними діями переговіШі в 
Кореї лісинманівська кліка/

Думки і бажання всіх про
стих людей земної кулі на 
Будапештській сесії висловила 
в своїй пропозиції індійська 
делегація, в якій говориться— 
«Хай закликом, що виходить з 
Будапешта, буде: переговори, 
переговори, 'Переговори в усіх 
питаннях, які породжують сьо
годні тертя!» “

КП Литви
радянських органів, замість 
розгортання масово-політичної 
роботи. Пленум викрив також 
великі хиби і помилки в спра
ві організаційно-господарського 
зміцнення колгоспів.

Пленум ЦІЇ КП Литви визнав 
необхідним рішуче виправити 
допущені помилки і намітив 
конкретні заходи по посилен
ню політичної роботи в респуб
ліці, послідовному проведенню 
ленінсько-сталінської націо
нальної політики, по поліп
шенню справи вирощування, 
підготовки і широкого висуван
ня національних литовських 
кадрів на керівну роботу в пар
тійні, радянські і господарські 
органи, по політичному і орга
нізаційно-господарському зміц
ненню колгоспів.

ють вищу і незакіичену вищу 
освіту.

При відділі пропаганди і 
агітації міськкому КП України 
створено приймальну комісію, 
яка працює по понеділках і 
четвергах з 6 годин вечора.

шають результати роботи, зай
маються окозамилюванням, при
писками. Так, наприклад, 13 
травня шахта не справилась з 
завданням. Однак плановий від
діл (начальник т. Щербов) 
подав зведення до тресту про 
те, що план виконаний. З та
кою антидержавною практикою 
треба повести рішучу бороть
бу».
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Рейд перевірки готовності до збирання врожаю

Зволікають підготовку 
до жнив

На запитання одного з учас
ників рейдової бригади, що 
зроблено в колгоспі «Заповіт 
Леніна» по підготовці до жнив, 
бригадир другої рільничої 
бригади т. Недоренко відповів 
одним словом: «Нічого».

Це сказано невипадково. 
Бригада й колгосп в цілому 
майже не розпочинали підго
товки до збирання врожаю.

Ось про іцо розповідають 
виявлені нами факти. В артілі 
є 14 жниварок, 13 зерноочис
них машин, 17 безтарок, 12 
гарб та багато, іншого необхід
ного на жнивах інвентаря. З 
усього названого відремонто- 
Гв;по ■ і то неповністю “ одну 

сниварку та розпочато ремонт 
другої. Це по суті і вся робота 
в підготовці до жнив.

Не дивлячись на такий три
вожний стан, правління артілі 
не вживає рішучпх заходів до 
того, щоб зрушити справу. Не 
дивно, що колгоспні майстерні 
й нині майже не працюють. 

Лехто з колгоспників, які по
винні ремонтувати інвентар, 
виконують інші роботи, а ко
валь першої рільничої бригади 
Тарасенко систематично про
гулює, залишаючи надовго куз
ню на замку.

Для ремонту інвентаря в 
обох бригадах невистачає за
пасних частин, заліза, лісома
теріалу. Тому зерноочисні ма
шини, які стоять біля майсте
рень, не ремонтуються, а кіль
ка віялок ще й досі перебу
вають на минулорічних токах. 
Там же стоять вкриті іржею 
два кінних приводи. Це готу

Спізнення зі збиранням урожаю, залишені на зібра
ній площі колоски, робота комбайна на високому 
зрізі, погано відрегульована молотарка, підвозка 
снопів без полога та інші недоліки, допущені при 
збиранні, приводять до великих втрат урожаю.

УРОЖАЙ (до правлінців артілі „Заповіт Леніна11): — Час, 
нарешті, „дорогі11 товариші, ліквідувати оцю дірку!

Прескліше РАТАУ.

Успішно провадять сінозбирання
Тваринники колгоспу ім. 

Першого травня домоглись знач
них успіхів у розвитку поголів'я 
худоби. Зараз в артілі напо
легливо борються за створення 
тваринництву міцної кормової 
бази.

Дійову допомогу в проведен
ні силосування кормів та сіно
збирання подають механізатори 
Олександрійської МТС. Тракто
рист Іван Мажара за неповних 

ються навіси, майданчики для 
очистки і просушки зерна.

Та це не турбує ні голову 
правління т. Киктя, ні його 
заступника т. Сушка.

11а полях колгоспу дозріває 
багатий урожай. Уже тепер 
озима пшениця на площі близь
ко 200 гектарів полягла. Але 
цього не помічають не лише в 
колгоспі, а навіть і в Корис- 
тівській МТС, яка повинна на
діслати в артіль 3 комбайни. 
Покищо прибув лише один, але 
й він не забезпечений присто
суванням для збирання полег
лого хліба і протипожежним 
інвентарем. Два інші комбайни 
ще ремонтуються.

Подібний стан і з трактора
ми бригади Петра Фатовенка. 
Трактор «ХТЗ—ПАТІ», що по
винен працювати в агрегаті з 
комбайном, стоїть в колгоспі 
без головки блока, а трактор 

і «ДТ—54»—на ремонті в МТС. 
Для створення запасу пального 
і мастила в тракторній бригаді 
невистачає тари. Комбайнери 
не знають, які площі будуть 
збирати.

Часу на розкачування немає. 
Правління колгоспу і парторга- 
нізація повинні негайно мобі
лізувати хліборобів па те, щоб 
протягом ближчого часу відре
монтувати весь інвентар, всі 
токи, підготувати живе тягло.

Лише при цій умові можна 
своєчасно зібрати урожай і за
побігти втратам хліба.

В. ГЛОБА — працівник райкому 
ЛКСМУ, І. ДРОБОТ—секретар ком
сомольської організації, Г. НЕСТЕ
РЕНКО — завідуючий сільським 
клубом, В. ВАРВАРКІН —агроном.

два дні засилосував 55 тонн 
люцерни. Всього в колгоспі зак
ладено 80 тони силосу.

Успішно проходить сінозби
рання. Тут вже скошено по
над 150 гектарів трав. Тракто
рист Степан Грищенко щодня 
скошує біля 20 гектарів, тобто 
виконує виробниче завдання 
па 125-140 процентів. Значна 
частина сіна вже заскиртована.

М. ГУШЛЕВСЬКИЙ.

= Ким бути?
Яке щастя відчувати себе потрібним великій країні! 

Кожний юнак і кожна дівчина, закінчуючи середню школу, 
ставить перед собою питання: „Ким бути? В який поступи
ти вищий навчальний заклад?11

Всі професії у нас важливі, почесні, необхідні, і кож
ний має змогу вільно обирати ЇХ. Ким би ти не став, моло
дий товаришу,—інженером чи вчителем, агрономом чи лі
карем—ти завжди будеш корисним рідній Батьківщині, 
вноситимеш свій вклад у справу будівництва комунізму.

Йдучи назустріч побажанням випускників шкіл, ми 
звернулись з проханням до ряду спеціалістів міста й райо
ну розповісти про свої професії.

Нижче вміщуємо відповіді.

Навчати, виховувати
/. РЕВТОВ, заслужений вчитель шкіл УРСР, 

вчитель Олександрійської СІП № 1
Вийти на шлях самостійного 

життя—таке прагнення всіх 
без винятку юнаків і дівчат— 
випускників середніх шкіл.

Одні бажають з надр землі 
видобувати руду, вугілля, ін
ші—вирощувати багаті врожаї, 
виховувати молоде покоління, 
боротися за здоров'я людини. 
Скільки чудових професій! Для 
набуття їх у нашій країні 
відкрито широкі шляхи до 
вищих навчальних закладів.

Але мені хочеться зупинити
ся на '“одній із багатьох про
фесій, яка зв'язана з благород
ною справою виховання підро
стаючого покоління — професії 
вчителя.

Бути радянським вчителем— 
велика честь. В його руках 
формуються чудові моральні 
риси наших дітей. Скільки ге
роїв виховала радянська школа! 
Серед них —безсмертні імена 
молодогвардійців, Зої Космо- 
дем'янської, Лялі Убийвовк і 
багатьох інших, які уславили 
наш народ в грізні дні Вели
кої Вітчизняної війни. Мільйо
ни вихованців працюють, не

исона, гуманна професія
, лікар Олександрійської міської лікарні, 

Ради Україно ької. РСР.

В
Ф. РЄПКА

депутат Верховної
Велике щастя жити і труди

тись на благо рідної Батьків
щини. Це щастя я відчула ли
ше після перемоги Великої 
Жовтневої соціалістичної рево
люції. До цього тяжко було 
людям. Злидні, поневіряння в 
наймах гнітили кожного трудів
ника. Про надбання спеціаль
ності бідноті і думати нічого 
було.

Радянська влада принесла 
нам визволення, відкрила 
шляхи до науки. І я, як і 
мільйони інших, оволоділа про
фесією, стала лікарем.

Лікар! Яка це висока і гу
манна професія! Це він покли
каний обешгати найцінніший 
капітал—людину. Немабільшо-

Оволодівайте агрономічною наукою
О. ЄМЕЛІНА, агроном районного відділу, сільського господарства

Бути спеціалістом сільського 
господарства—це значить здій
снювати завдання по підвищен
ню врожайності всіх сільсько
господарських культур, боро
тись за дальше збільшення 
громадського поголів'я худоби 
при одночасному зростанні її 
продуктивності.

Сільське господарство—єди
не виробництво, яке доставляє 
людству необхідну і нічим не- 
заміннму енергію у вигляді 
продуктів харчування, а також 
сировини для промисловості. 

шкодуючи сил, для блага рід
ної Батьківщини.

Дорогі друзі! Поступайте в 
педагогічні і вчительські інсти
тути! Оволодівайте педагогіч
ною справою. Станете вчителя
ми і ви побачите, як під ва
шим впливом ростимуть люди, 
як формуватимуться їх харак
тери, як прислухатимуться во
ни до вашого голосу. Беріть 
тільки з собою великий багаж 
знань.

Оглядаючись на свій життє
вий шлях, я з радістю усві
домлюю, що 32 роки присвятив 
благородній справі вчителя. За 
цей час навчив 1320 учнів.

Радянський уряд, Комуні
стична партія високо оцінили 
мою працю, нагородивши дво
ма орденами, присвоївши мені 
звання заслуженого вчителя 
шкіл Української РСР.

В своїй роботі я відчуваю 
цілковите моральне задоволен
ня. Ще раз звертаюсь до вас, 
молоді друзі. Готуйтеся влитись 
у фалангу радянських вчителів. 
Ми вас чекаємо!

го задоволення і радості для 
радянського лікаря, як вряту
вати життя людини і бачити її 
потім мовною сил і здоров'я.

За своє трудове життя мені 
особисто вдалося врятувати від 
смерті сотні радянських грома
дян, багато їх оздоровила. І це 
завдяки знанням, які набула 
в радянських навчальних зак
ладах.

Наша партія і уряд створю
ють всі необхідні умови для 
роботи лікарів, сприяють даль
шому розвитку радянської ме
дицини.

Праця лікарів дуже потріб
на. Вивчайте медичну справу, 
готуйтеся стати кваліфікована-^ 
ми лікарями!

Ось чому Комуністична пар
тія і Радянський уряд приді
ляють виключну увагу розвит
ку сільського господарства, 
дбають про підготовку кадрів 
для нього.

На основі досягнень передо
вої агробіологічної науки тру
дівники соціалістичних полів 
щорічно вирощують високі вро
жаї, збагачують Батьківщину.

Вивчайте агрономію — науку 
різних напрямків! Оволодівайте 
професіями агрономів: но за
провадженню травопільних сі

Юнаки і дівчата!
Поступайте 

у вищі і середні нав
чальні заклади! Го- 
туйтеся стати ак
тивними будівни
ками комуністич
ного суспільства!

Ставайте інженерами!
Ю. ШПЕК'ГОРОВ, 

головний інженер тресту 
„Олександріявугілля", 

гірничий директор
Юні друзі, випускники се

редніх шкіл! Мине ще кілька 
днів, і ви, здавши екзамени на 
атестат зрілості, одержите пу
тівку у вищі навчальні закла
ди. Вас зараз хвилює питання: 
«Ким бути?» Адже доріг багато.

Я хочу розповісти вам про 
професію гірничого інженера.

Паша країна має великі за
паси корисних копалин: вугіл
ля, руди, золота, міді тощо. 
Всі процеси видобутку механі
зовані. Кам'яне вугілля вий
мають з пласта комбайнами, 
руду підрубують перфараторни- 
ми молотками, які працюють 
під дією стислого повітря. 
Від Забою до поверхні роботи 
викопуються з допомогою ме
ханізмів. Сучасна шахта—це 
справжній механізований завод.

В районі Олександрії буре 
вугілля залягає неглибоко, і 
процес видобутку в основному 
провадиться відкритим спосо
бом. Розрізи Олександрії осна
щені високопродуктивними ек
скаваторами, потужними елек
тровозами. Управління всім тех
нологічним процесом вуглеви
добутку зводиться до правиль
но поставленої експлуатації тех
ніки, умілої її розстанов
ки і попереднього осушення 
вугільного пласта і надвугіль- 
пих наносів.

Як бачите, гірничий інженер 
повинен бути всебічно розви
неним, досконало знати меха
нізми, вміти будувати, па ос
нові знань орієнтуватися і прий
мати безпомилкове рішення в 
складних гірничих умовах.

Уряд високо цінить працю 
шахтарів. Для робітників, ін
женерів і техніків гірничої 
справи введено спеціальну фор
му, звання, вони відзначаються 
нагородами, користуються піль
гами.

Професія гірничого інжене
ра захоплююча і дуже потріб
на для дальшого розвитку ін
дустріальної могутності нашої 
країни. Обирайте цю ‘професію 
на все життя.

возмін, по технічних культу
рах, агролісомеліораторів, пло- 
доовочеводів, шовководів, бджо- 
ловодів, ентомологів. їх роль і 
завдання великі і почесні— 
забезпечувати неухильне зро
стання сільськогосподарського 
виробництва на базі передової 
вітчизняної техніки, створюва
ти достаток продуктів в нашій 
країні для максимального за
безпечення все зростаючих 
потреб населення.
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Встановився регулярний річ
ковий пасажирський рух між 
Москвою і Ростовом на Дону. 

По цій лінії провадять рейси 
комфортабельні пасажирські 
судна: дизель -електроход
„Россия", теплоход „Сергей 
Киров“ і інші.

На знімку: в ресторані ком
фортабельного дизель-електро- 
хода „Россия"..

Фото П. Ввзнесенського.

Прескліше ТЛРС.

І

чні лекції
Лекторами міського комі

тету КП України організо
вано читання лекцій для 
трудящих міста на свіжому 
повітрі. Днями лектор т.Ста- 
ценко виступила на літній 
кіноплощадці з лекцією 
„Й. В. Сталін про подолання

для трудящих 
різниці між розумовою і фі 
зичною працею".

Публічні лекції також чи
таються в селищах Октябр 
ському, Перемога, Димитро 
ве та на підприємствах міс
та щопонеділка.

Колгоспи одержують нові автомашини
Виконуючи рішення XIX 

з'їзду партії по дальшому 
розвитку поголів'я тварин
ництва при одночасному 
підвищенні його продуктив
ності, колгоспи ім. Молото
ва, ім. Ворошилова, ім. Карла 
Маркса та „Прапор комуніз
му" домоглись значних ус

піхів. Вони не тільки вико
нали, а й набагато переви
щили план молокопоставок. 
За здане молоко державі ці 
колгоспи одержали нові ван
тажні автомашини. В артілі 
ім. Карла Маркса це вже 8 
автомашина.

Зростають колгоспні прибутки
Великі прибутки дають 

сільгоспартілі ім. Ворошило
ва допоміжні галузі колгосп
ного виробництва. Лише від 
пасіки з 250 вуликів, 9 гек
тарів зарибнених ставів та 
городництва заплановано 
одержати понад 600 тисяч 
карбованців доходу. На кол

госпному ринку вже прода
но 1500 кілограмів меду та 
багато овочів.

Загальні прибутки в арті
лі на кінець року станови
тимуть 3 мільйони 263 тися
чі карбованців. Це на 1 міль
йон 154 тисячі більше, ніж в 
1952 році.

Мед на
Багатий збір меду прова

дить колгосп ім. Карла 
Маркса. Лише від 44 бджоло
сімей одержано 830 кілогра
мів. З усієї пасіки в 170 ву 
ликів заплановано одержати 
10.300 кілограмів.

трудодні
Незабаром в колгоспі роз

почнуть видачу меду на 
трудодні. Членам артілі Вік
тору і Оксані Ткаченкам, 
Ользі Чернишовій і іншим 
нараховано на вироблені 
трудодні по 18—23 кілогра
ми меду.

М. А. Римський-Корсаков
21 червня 1953 р. минає 45 ро

ків з дня смерті великого росій
ського композитора Миколи Анд
рійовича Римського-Корсакова.

Римський-Корсаков народився 
к м. 'Гіхвіні, Новгородської губер
нії, в дворянській сім'ї. Талані 
майбутнього композитора проя
вився в ранньому віці, і шести 
років він уже почав вчитися му
зики. В 12 років його віддали до 
Петербурзького морського корпу
су, після закінчення якого він 
відправився в кругосвітнє плаван
ня. Повернувшись до Петербурга, 
Микола Андрійович зблизився з 
видатними російськими компози
торами Балакіревим, Мусоргським, 
Кюї, Бородіним і відомим музич
ним критиком Стасовим. Рим
ський-Корсаков був активним 
членом балакірєвського гуртка, 
що ввійшов в історію російської 
музики під назвою „Могутньої 
кучки".

У 23-річпому віці він написав 
свій перший значний твір — сим
фонічну картину „Садко". Май
же через 30 років він знову по
вернувся до цієї теми і створив 
свою визначну оперу-билину про 
сміливого і енергійного гусляра 
Садко, героя народного епосу.

Найбільш популярні і улюблені 
нашим народом опери Римського- 
Корсакова—весіння казка „Снігу

ронька", написана за одноіменною 
драмою О. М. Островського, 
„Майська ніч“і „Ніч перед різд- 
вом“ на сюжети повістей М. В. 
Гоголя, „Моцарт і Сальєрі", „Каз
ка про царя Салтана" і „Золотий 
півник" за Пушкіним та інші.

Опера „Золотий півник", на
писана в 1907 році, є гострою 
сатирою на царське самодержав
ство.

Римський-Корсаков склав і об

робив „Збірку 100 російських на
родних пісень". Він створив та
кож близько 80 романсів на текс
ти Пушкіна, Л. М. 'Голстого. Лєр
монтова, Майнова та інших.

Микола Андрійович Римський- 
Корсаков був передовим прогре
сивним громадським діячем свого 
часу. В 1905 р. він виступив на 
захист революційно настроєного 
студентства Петербурзької кон
серваторії, яке примкнуло до по
літичного страйку і зазнало жорс
токих репресій з боку поліції і 
начальства консерваторії. Компо
зитор був звільнений з консерва
торії. Поліція заборонила викону
вати його твори. Ці дії царської 
влади викликали хвилю протесту 
по всій Росії. Після зміни статуту 
консерваторії і її адміністрації 
Римський-Корсаков повернувся до 
викладання.

Творчим відгуком великого му
зиканта на події першої російсь
кої революції була його обробка 
для симфонічного оркестру і хору 
народної пісні „Дубинушка".

Героїчні риси російського націо
нального характеру, мужність, 
свободолюбство, готовність до 
подвигу знайшли в його творах 
яскраве художнє втілення.

Заступник редактора С. І. МІРКОТАН.

На першість області 
з футболу

Тільки що відшуміла до
щова злива. Але сотні олек- 
сандрійців 18 червня поспі
шали на міський стадіон. 
Тут відбувалась спортивна 
зустріч на першість області 
з футболу. Господарі поля 
приймали ново-українських 
спортсменів—-команду „Кол
госпник".

З перших хвилин гра на
була гострого характеру. 
Вже на п'ятій хвилині олек- 
сандрійці забивають у во
рота гостей другий м'яч. Не
зважаючи на несприятливі 
умови гри, команда „Шах
тар" раз у раз атакує воро
та ново-українців і доби
вається значного успіху. 
Перша половина гри закін
чилась з рахунком 4:0.

В другій половині гри гос
ті безуспішно атакували во
рота олександрійців. Гра за
кінчилась з рахунком 6:0 на 
користь господарів поля.

Олександрійське гірничопромислове 
училище №1 оголошує набір учнів 

на 1953-54 навчальний рік
В школу приймаються юнаки від 16-17 років

з 7-класною освітою.
Училище готує кваліфікованих робітників 

таких спеціальностей:
Машиністів екскаваторів, шахтних електрослюсарів, 

ковалів вільної ковки, електрослюсарів і слюсарів по 
ремонту промислового обладнання.

Строк навчання 2 роки.
Ті, що вступають, тримають іспити з російської мови 

і математики:
Навчання в школі безкоштовне. Учні забезпечуються 

харчуванням, форменим обмундируванням, взуттям, білизною, 
підручниками і гуртожитком.

Початок навчання 1- го вересня.
До заяви слід додати такі документи:

Свідоцтво про народження (копія)
Свідоцтво про освіту
Довідка про стан здоров'я
Довідка з місця проживання
Довідка про склад сім'ї )
Автобіографія
Три фотокартки розміром 3x4.

Прийом заяв з і червня до 10 липня 1953 року.
Адреса школи: місто Олександрія, селище Октябрське, 

гірничопромислове училище № 1.
ДИРЕКЦІЯ.

Реалізація курчат
В нинішньому році Олек

сандрійська інкубаторна 
станція закінчує інкубацій
ний сезон на 10 днів раніше, 
ніж торік. План закладки 
яєць виконано на 123,2 про
цента. Із 127 тисяч заплано
ваних колгоспам видано 128 
тисяч штук курчат, качат, 
гусят’та індичат. Населенню 
продано 52 тисячі штук мо
лодняка птиці замість 36 
тисяч за планом.

Олександрійський культосвітній 
технікум Міністерства культури УРСР 

оголошує набір студентів на стаціонарний 
та заочний відділи

Бібліотечний відділ готує працівників бібліотечної справи. 
Клубний відділ методистів, директорів будинків культури 

та інших фахівців культурно-освітньої роботи.
На відділі провадиться навчання на інструментах: баяні, 

мандоліні, скрипці.
Особи, які закінчили 10 класів, приймаються на III курс 

бібліотечного відділу стаціонарного навчання та обох відділів 
заочного навчання.

Вступні екзамени—з 1 по 20серпня, на заочному відділі— 
з 1 по 31 липня.

Адреса технікуму: Олександрія, Кіровоградської області.
ДИРЕКЦІЯ.

Олександрійська школа медичних сестер
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

на перший курс 1953-54 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 н 
геометрії (письмово й усно), Конституції СРСР та УРСР.

Особи, які закінчили 7 класів на „5“ у 1952-53 навчаль
ному році, приймаються до школи без екзаменів і забезпечу
ються стипендією.

Заяви про вступ приймаються з 1 червня по 1 серпня- 
І До заяви слід додати такі документи: свідоцтво про
' освіту (в оригіналі), свідоцтво про народження (в оригіналі), 

автобіографію, три фотокартки, довідку про стан здоров'я. 
Школа має два відділи: акушерський, строк навчання 

З роки, сестринський — 2 роки.
Вступні екзамени з 1 серпня.
Початок навчання 1 вересня.
Адреса: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. 

Пролетарська, 9.
ДИРЕКЦІЯ.

В магазинах уцінених товарів 
№№ 30, 23 і 22 

відділу робітничого постачання, Димитрівського тресту, 
в місті Олександрії продається:

взуття, одяг, білизна, галантерея та інші 
товари по значно знижених цінах.

Народний суд другої дільниці міста Олександрії розглядатиме 
справу громадянина Чаплигіна Павла Олексійовича, що проживає в 
Кривому Розі, про розторгнення шлюбу з Ларіоновою Дією Іванівною, 
яка проживає в місті Олександрії,

БК—04109. Адреса редакції, м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60. Зам. № 882. Т. 5.000.

Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління в справах поліграфічної промисловості, видавництв і книжкової торгівлі, м. Олександрія, вул. Шевченка, 71і
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Одностайною передплатою нової 
Державної позики розвитку народ
ного господарства СРСР ще більше 
зміцнимо економічну могутність і 
обороноздатність Радянської 
держави!

У Раді Міністрів СРСР
Про випуск Державної позики розвитку 

народного господарства СРСР 
(випуск 1953 року)

З метою залучення коштів населення 2. Облігації позики і виграші по них
для фінансування заходів по здійсненню 
П'ятого п'ятирічного плану розвитку СРСР 
Рада Міністрів Союзу РСР постановила: 

— 1. Випустити Державну позику розвит- 
ку народного господарства СРСР (випуск 
1953 року) на суму 15 млрд. карбованців 
строком на 20 років.

звільнити від обкладання державними і 
місцевими податками 1 зборами.

3. Затвердити подані Міністерством фі
нансів СРСР умови випуску Державної 
позики розвитку народного господарства 
СРСР (випуск 1953 року).

Зберемо врожай у стислі строки і без втрат
» /Зід учасників обласної наради комбайнерів до всіх комбайнерів

і працівників комбайнових агрегатів області
л Дорогі товариші!

Колгоспники і колгоспниці, 
працівники МТС і радгоспів, 
спеціалісти сільського госпо
дарства, самовіддано борючись 
за виконання завдань, постав
лених. перед ними XIX з'їздом 
Комуністичної партії Радянсь
кого Союзу, д осягли значних 
успіхів. На ланах колгоспів і 
радгоспів нашої області буйно 
ростуть хліба, обіцяючи бага
тий урожай.

Завдяки невтомному піклу
ванню партії та уряду про даль
ший розвиток соціалістичного 
сільського господарства машин
но-тракторні станції області 
одержали велику кількість ком
байнів. Цими машинами можна 
збирати врожай зернових більш 
як з 95 процентів площі посі
ву. А це значить, що комбай
нери великою мірою вирішують 
долю врожаю.

Досвід показує, що кожний 
комбайнер при повному і пра
вильному використанні довіре
ної йому машини може вико
нувати і значно перевиконува
ти денні й сезонні норми ви
робітку. Підвищення продук
тивності машин прискорює зби
ральні роботи, скорочує втрати 
врожаю, держава при цьому 
одержує більше хліба.

Товариші комбайнери! Го
туючись до жнив у цьому ро
ці, ми повинні не допустити 
повторення минулорічних по
милок, коли значну кількість 
комбайнів було відремонтовано 
неякісно, коли більшість ма
шин не мала пристосувань для 
збирання високоврожайних і 
полеглих хлібів, коли досвід 
передовиків не став надбанням 
усіх комбайнерів. Внаслідок 
цього торік були розтягнуті 
строки косовиці комбайнами, 
що привело до великих втрат 
зерна.

Перед нами стоїть завдання 
— в найближчі дні завершити 
ремонт комбайнів, обладнати їх 
пристосуваннями для збирання 
висбковрожайних і полеглих 
хлібів, електроосвітленням, 
зерновловлювачами і протипо
жежним інвентарем.

У здійсненні поставлених 

перед нами завдань допоможе 
випробуваний метод організації 
п раці—соціалісти чне змагав ня.

Міг наслідуватимемо приклад 
передових майстрів збирання— 
комбайнерів Героїв Соціалістич
ної Праці тов. Бойка з Бобри- 
пецької МТС, тов. Нзана з Кар- 
бівської МТС, тов. Чернявсько- 
го з Устимівської МТС, які 
зобов'язалися в цьому році зіб
рати комбайном «Сталінець-6»: 
тов. Бойко—500 гектарів зер
нових і намолотити 12.000 
центнерів зерна, 50 гектарів 
еспарцету і намолотити 750 
центнерів насіння, 150 гекта
рів люцерни і намолотити 300 
центнерів насіння, ЗО гектарів 
соняшника; тов. Сзан — 600 
гектарів зернових і намолотити 
14.000 центнерів зерна, 100 
гектарів соняшника; тов. Чер- 
нявський—750 гектарів зерно
вих і намолотити 16.750 цент
нерів зерна. Ми наслідуватиме
мо приклад водіїв самохідних 
комбайнів—Героя Соціалістич
ної Праці комбайнера Чигирин
ської МТС тов. Бражника і 
комбайнера Аджамської МТС 
тов. Терсщснка, які зобов'яза
лися за 20 робочих днів ско
сити по 450 гектарів і намоло
тити по 9.000 центнерів зерна.

Включаючись у змагання, 
ми, учасники обласної паради, 
закликаємо всіх комбайнерів і 
працівників комбайнових агре
гатів нашої області забезпечи
ти протягом усього періоду 
збирання врожаю денний виро
біток на комбайнах:

«Сталінець-1»—не менше 16 
гектарів,

«Сталінець-6»—не менше 16 
гектарів,

«Сталінець-4»- не менше 12 
гектарів,

«Комунар» — не менше 11 
гектарів;

намолочувати за день:
«Сталіпцем-1» — не менше 

320 центнерів,
«Сталінцем-6» — не менше 

32(1 центнерів,
«Сталінцем-4» — не менше 

260 центнерів,

«Комунаром»—не менше 220 
центнерів.

Самовіддано працювати, зіб
рати врожай у стислі строки і 
без втрат—патріотичний обов'я
зок кожного комбайнера перед 
Батьківщиною. Ми даємо слово 
провести збирання зернових за 
20 робочих днів. Крім зерно
вих і соняшника, в строк і 
якісно скосимо насінники трав. 
Слідом за комбайнуванням за
безпечимо збирання і скирту
вання соломи та полови, а та
кож лущення стерні.

Ми братимемо активну участь 
у проведенні механізації токів, 
щоб усе зерно від комбайнів 
зразу очищалося.

Сміливо застосовуючи пере
довий досвід збирання, доб'ємо
ся, щоб комбайни працювали 
протягом 16—20 годин на до
бу. Боротимемося за правильне 
використання кожної хвилини 
робочого часу, організуючи ро
боту агрегатів за годинним гра
фіком. Розвантажуватимемо ком
байни тільки на ходу. Зробимо 
все, щоб машини працювали 
безперебійно.

Товариші комбайнери, пра
цівники комбайнових агрегатів! 
Ми закликаємо вас включитися 
в соціалістичне змагання за 
успішне проведення жнив. Візь
мемо від машин все, що вони 
можуть дати! Перевиконаємо 
встановлені денні й сезонні 
норми виробітку, не допустимо 
втрат!

Невтомною працею внесемо 
свій вклад у справу будівницт
ва комунізму в нашій країні, 
у спільну боротьбу народів за 
мир в усьому світі!

Хай живе Комуністична пар
тія Радянського Союзу—велика 
спрямовуюча і керівна сила ра
дянського народу в боротьбі за 
побудову комунізму!

Хай живе великий Союз Ра
дянських Соціалістичних Рес
публік—твердиня дружби і сла
ви народів нашої країни, нез
ламний оплот миру в усьому 
світі!

БАТЬКІВЩИНІ—ПОЗИКУ!
Плакат художника В. Вікторова.

Організована передплата 
нової позики

Для дальшого зміцнення країни
Як тільки по радіо було пе

редано повідомлення Ради Мі
ністрів Союзу РСР про випуск 
нової Державної позики роз
витку народного господарства 
нашої країни, понад 400 вугіль
ників Семепівського розрізу 
зібралися на мітинг.

Слово попросив машиніст 
екскаватора т. Рудий.

—Наші карбованці, дані в по
зику державі, —сказав він,—бу
дуть використані для успіш
нішого здійснення п'ятого п'я
тирічного плану, для дальшого 
зміцнення могутності рідної 
Батьківщини. Передплачуючи 
облігації нової позики, я зобо

В ім’я миру і щастя
Рудоремонтпий завод. Після 

гудка, який сповістив про за
кінчення робочого дня, робіт
ники не поспішали додому. 
Вони зібрались па збори з на
годи випуску нової Державної 
позики.

Кращий фрезерувальник тов. 
ПІтенгелов в своєму виступі 
заявив:

—Кожний з нас бачить, як 
зростає Олександрія, одне з ба
гатьох міст великого Радян
ського Союзу. Нові школи, лі
карні, Палаци культури, жит
лові будинки виростають па 

в'язуюсь працювати ще напо
легливіше, працювати так, як 
цього вимагають інтереси дер
жави.

—Невпинно зростає економі
ка нашої країни, матеріальний 
рівень життя трудящих, —зая
вив у своєму виступі началь
ник вугільної дільниці т. Прос- 
няков.—Під керівництвом Ко
муністичної партії радянський 
народ упевнено йде до кому
нізму. Своєю самовідданою пра
цею і трудовими карбованцями 
ми прискоримо здійснення цієї 
заповітної мети.

Більше половини робітників 
вуглерозрізу в перший же день 
підписались па нову позику.

наших очах. Кошти, що відпус
каються на велике мирне бу
дівництво, в значній мірі по
повнюються державними пози
ками. Ось чому ми завжди з 
радістю віддаємо свої трудові 
збереження в позику державі.

Швидко переходили з рук в 
руки підписні листки. Протя
гом одної години близько 250 
робітників поставили в них 
свої підписи, передплативши 
облігацій на суму своїх дво
тижневих заробітків.
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Пленум
19 червня відбувся черговий 

пленум райкому партії, який 
обговорив питання «Виконання 
постанови бюро обкому КІІ 
України від 21 квітня 1952 
року про керівництво бюро 
Олександрійського райкому пар
тії первинними партійними ор
ганізаціями».

З доповіддю по цьому питан
ню виступив секретар райкому 
т. Рибак. Доповідач вказав, 
що, виконуючи постанову бюро 
обкому партії, райком конкрет
ніше став керувати роботою 
первинних партійних організа
цій, внаслідок чого в колгос
пах «Прапор комунізму», ім. 
18 з'їзду ВКП(б), ім. Сталіна, 
Бандурівської сільради, та ін
ших парторганізаціях поліп
шилась організаційно-партійна 
і масово політична робота. Але 
поряд з цим,—сказав т. Рибак,— 
в-роботі районної парторгані- 
зації мають місце і недоліки. 
Постанова бюро обкому партії 
нами ще повністю не виконана.

Учасники пленуму, які взя
ли участь в обговоренні допо
віді, різко критикували роботу 
бюро і відділів райкому партії 
за недостатню допомогу пар
тійним організаціям і слабий 
контроль за їх діяльністю.

— Відділ партійних, проф
спілкових і комсомольських 
організацій райкому партії (за
відуючий т. Філоненко),—вка
зав член ревізійної комісії рай
кому т. Кучерявий, — погано 
контролює роботу первинних 
нарторганізацій і недостатньо

Оволодівати марксистсько-ленінською філософією
В міській сітці партійної ос

віти закінчили свою роботу 
створені в минулому навчаль
ному році два гуртки по вив
ченню діалектичного і історич
ного матеріалізму. Перший 
працював при парторганізації 
Димитрівського тресту, другий 
—при парторганізації міської 
лікарні № 1. В них навчалось 
25 інженерів, техніків, лікарів.

Протягом року пропагандис
ти тт. Слизько і Герман зміс
товно і дохідливо викладали 
слухачам програмний матеріал, 
забезпечили виконання нав
чального плану. Всі слухачі 
вели поширені конспекти, бра
ли активну участь у співбесі
дах. Невипадково на підсум
кових заняттях вони виявили 
свої глибокі, міцні знання з 
усіх питань діалектичного і 
історичного матеріалізму.

Слухачка т. Бочарникова па

Агітколектив колгоспу ім. 18 
“артз'їзду складається з 32 
комуністів і безпартійних ак- 
тивістів. Він є надійним поміч
ником первинної парторгапіза- 
ції.

В полі, на тваринницьких 
фермах, в тракторних бригадах 
агітатори проводять бесіди, 
розповідаючи трудівникам про 
події, що відбуваються в на
шій країні і за рубежем, 
знайомлять з досвідом передо
виків сільського господарства, 
пропагують рішення XIX з'їз
ду партії і геніальну працю 
її. В. Сталіна «Економічні 
проблеми соціалізму в СРСР».

райкому КП
обізнаний з дійсним станом 
справ у них. Довгий час в пар
тійній організації радгоспу „Ко
мінтерн" (секретар т. ■ Люлін) 
не проводились засідання бюро, 
але т. Філоненко не поціка
вився партійними справами, 
не надіслав туди інструктора 
відділу для допомоги секрета
реві парторганізації пожвавити 
роботу.

Про недоліки в роботі з кад
рами говорив у своєму виступі 
член пленуму т. Кондратенко. 
—Працівникам райкому партії,- 
сказав він,--необхідно частіше 
бувати на місцях і подавати 
практичну доиомогу секретарям 
партійних організацій. Треба 
навчати їх плануванню роботи, 
як конкретно здійснювати конт
роль над господарською діяль
ністю правлінь артілей.

Слід перебудувати роботу 
семінарів секретарів парторга- 
нізацій. Треба, щоб вони стали 
центром ідейного зростання 
керівників парторганізацій, а 
не черговими парадами з біжу- 
чих питань.

Час вже працівникам райко
му партії,—говорить далі тов. 
Кондратенко, — подумати про 
створення партійних груп в 
рільничих бригадах, на фер
мах. Це активізуватиме кому
ністів.

Член пленуму т. Смогаржев- 
ський говорив в своєму висту
пі про необхідність підвищу-
вати роль первинних партор- 

і галізацій на місцях.—Треба,—- 
| заявив т. Смогаржевський, —

запитання пропагандиста т. Гер- 
мана глибоко роз'яснила основ
ні риси марксистсько-філософ
ського матеріалізму. В підтверд
ження того, що буття визна
чає свідомість людей, т. Бочар
никова навела переконливий 
приклад. Вона сказала, що тру
дящі капіталістичних країн 
піддаються жорстокій експлуа
тації, позбавлені елементарних 
політичних прав, живуть в 
голоді. Таке злиденне існуван
ня наводить їх на думку вести 
боротьбу проти капіталістично
го ладу. Цим і пояснюється 
наростаючий і міцніючий рух 
народів колоніальних і залеж
них країн. Боротьба трудящих 
за життєві права в капіталіс
тичних країнах не випадкове 
явище, а відбиття об'єктивної 
дійсності.

Добре також відповідали тт. 
Дорош, Дудук, Сухова, Ригов- 
ська, Бучинська та інші.

Колгоспні агітатори
Кожну бесіду агітатори пов'я

зують з місцевими фактами. 
Так, тт. Пузенко, Білик, Варла- 
мова, висвітлюючи завдання в 
галузі сільського господарства, 
навели яскраві приклади з 
життя свого колгоспу, які по
казують його зростання і даль
ший розвиток.

Заслуженою повагою серед 
працівників тваринницької фер
ми користується агітатор вчи
телька т. Пиріг. Це вона до
помогла кращій доярці Вірі 
ІІавлюк виконати взяті в ми
нулому році зобов'язання. Тов. 
ІІавлюк надоїла від кожної фу
ражної корови по 3.500 літрів

України
щоб працівники райкому пар
тії, коли приїжджають до кол
госпу, розмовляли з секрета
рем парторганізації, цікавились 
його роботою. А в нас часто 
буває так, що вони, погово
ривши з головою правління, 
навіть не зустрінуться з сек
ретарем парторганізації.

Критикував також в своєму 
виступі т. Смогаржевськпй і 
відділ пропаганди та агітації 
райкому партії (завідуючий тов. 
Гасаєнко) за погане керівницт
во діяльністю агітколективів. 
Він сказав, що при парторганіза
ціях колгоспівім. Рози Люксем
бург, ім. Енгельса агітко
лективи зовсім не працюють, 
проте працівники відділу не 
допомогли секретарям цих парт
організацій налагодити роботу 
агітаторів.

Про необхідність розгортан
ня критики і самокритики в 
партійній організації, зміцнен
ня партійної і господарської 
дисципліни, дотримання Стату
ту сільськогосподарської арті
лі, посилення контролю з боку 
парторганізацій над господар
ською діяльністю правлінь кол
госпів, ширшого розгортання 
масово-політичної роботи гово
рили в своїх виступах тт. Шо- 
рин, Сеймук, Кошелєв, Попов, 
Філоненко та інші.

По обговореному питанню’ 
пленум прийняв рішення, спря
мовані на поліпшення керів
ництва з боку бюро райкому 
партії роботою иервинних парт
організацій.

В гуртку пропагандиста 
т. Слизька хороші знання по
казали тт. Вальков, Жарій, 
Орлов, Корпіснко. Багато слу
хачів цього гуртка виявили 
бажання поступити у вечірній 
університет марксизму-лепі- 
нізму.

В наступному навчальному 
році слід збільшити кількість 
гуртків по вивченню марк
систсько-ленінської філософії, 
організувати їх, зокрема, в трес
ті «Олександріявугілля», на 
шахті №2-3, на теплоелектро
станції, вугільних розрізах, 
Байдаківській брикетній фабри
ці і в деяких школах. Тут 
працює багато інженерів, тех
ніків, вчителів, які бажають 
глибше вивчати теорію марк- 
сизму-леніпізму. Для організа
ції таких гуртків є добре під
готовлені кадри пропагандистів.

М. НУРУЛІН, 
Інструктор міськкому КПУ.

молока. Цього року вона дала 
слово збільшити надій до 4.000 
літрів.

Колгоспна парторганізацій 
спрямовує роботу агітколекти
ву, систематично керує ним. 
Двічі на місяць з агітаторами 
проводяться семінари, де вони 
діляться своїм досвідом. Па 
одному з останніх семінарів 
обмінялись досвідом своєї робо
ти агітатори тт. Гоичарова і 
Білецька.

На допомогу агітаторам чи
таються лекції, доповіді.

Г. КОЛЕСНИКОВА.

Соціалістичне змагання на честь 
Дня шахтаря

Працюватитак,я»£передовики
Піврічний план—достроково

Чудову техніку дала радянська держава гірни
кам Олександрії. На розрізах працюють потужні 
гусеничні 1 крокуючі екскаватори, відвальні агрега
ти, електровози, путєукладачі й інші механізми.

Досконало оволодівши складною технікою, 
гірники нарощують темпи, збільшують видобуток 
палива.

Визначного трудового успіху досяг колектив 
тресту ..Олександріявугілля'-. 18 червня він достро
ково виконав план першого півріччя. В цьому році 
продуктивність праці у порівнянні з відповідним пе
ріодом минулого року зросла на 14 процентів, собі
вартість продукції знижено на 12,5 процента.

Попереду у соціалістичному змаганні йдуть 
трудівники Семенівського вуглерозрізу. Вони мають 
на своєму рахунку кілька тисяч тонн вугілля, віці 
вантажених понад шестимісячну програму. Зразки 
самовідданої праці тут показують машиністи екска
ваторів тт. Демиденко, Московченко, Рудий. Кожний 
з них дає більше як по півтори норми.

Змагаючись за достойну зустріч Дня шахтаря, 
гірники тресту взяли зобов'язання до свята додатко
во видобути десятки тисяч тонн палива'.

Вчора з глибоких траншей розрізів 1 шахти №2-3 
відправлено кілька ешелонів надпланового вугілля.

— л
Зростає видобуток палива

З під'їзних колій Байдаків- 
ського вуглерозрізу один за од
ним відходять ешелони з ву
гіллям. В ці дні колектив під
приємства наполегливо бореть
ся за здійснення соціалістич
них зобов'язань, взятих на честь 
Дня шахтаря.

1 вугільна, і вскрииша діль
ниці перевиконують виробничі 
завдання. Особливо енергійно 
трудиться машиніст екскавато
ра Іван Горовецький. 20 і 21 
червня він виконав змінну нор
му більше як на 120 процен
тів. Працюючи на видобутку 
вугілля, екскаваторник Микола 
Якина разом з тим провадить 
вскришні роботи. Щоденні по
казники стахановця становлять 
125—130 процентів норми.

Добре працюють і електро
возники. Машиніст електровоза 
т. Данилов при нормі 450 тонн 

СТАЛІНСЬКА ОБЛАСТЬ. Шахта № 1 імені Челюскінців трес
ту „Сталінвугілля” оснащена по останньому слову техніки. Потуж
ні вугільні комбайни „Донбас” добувають вугілля в забоях, елект
ровози водять по гірничих виробках важковагові состави з вугіл
лям, нові штреки шахти проходить вугільно - прохідний комбайн 
„ШБМ-І-У”. Підземний транспорт обладнаний авт облокіровкою і 
сигналізацією, по потужних стрічкових транспор терах вугілля 
подається із шахти на-гора. Гірники шахти працюють за графі
ком циклічності і в цьому році вже видали понад план більше 
трьох тисяч тонн вугілля.

На знімку: в підземній диспетчерській. Диспетчер Г. А. Бара- 
новський керує роботою підземного транспорту.

Фото С. Гендельмана. Прескліше ТАРС.

вивіз 21 червня 705 тонн ву
гілля. В півтора раза переви
конав змінне завдання маши
ніст електровоза т. Кузьменко.

Останні дні значно поліп
шив роботу колектив відваль
ного агрегату. 20 і 21 червня 
вскришники реалізували план 
на 110 процентів. Уміло вико
ристовує техніку машиніст го
ловного пульту управління Ми
кола Шуліка. В результаті 
дбайливого догляду за механіз
мами, тісної взаємодії всіх ла
нок складної землерийної ма
шини він добився високих по
казників. Агрегат працює на 
високому рівні.

Трудівники розрізу завершу
ють піврічний план видобутку 
вугілля.

В. ШАПОВАЛЕНКО, 
працівник Байдаківського 

вуглерозрізу.
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Всебічно цідготуватись до жнив і хлібозаготівель
Нестерпна повільність

Невтішні справи з підготов
кою до жнив в косівському 
колгоспі ім. Молотова. Багато 
збиральних машин та іншого 
інвентаря зимувало в полі під 
відкритим небом. І лише недав
но його притяглії до майсте
рень заіржавленим, наполовину 
поламаним. Такий стан пояс
нюється безгосподарністю та 
бездіяльністю правління артілі 
і його голови т. Мазура. В кол
госпі й зараз не поспішають з 
ремонтом збирального інвента
ря. Рейдова бригада була вра
жена «ремонтом» жаток: для 
замилювання очей їх змастили 
і то з 10 лише 7. Насправді 
жодна жатка до роботи непри
датна. Не відремонтовані також 
трієри. З 4 віялок полагодже
на тільки 1, з 6 сортировок— 
3. Не кращі справи і з транс
портними засобами. З 20 возів 
справні лише 9.

В колгоспі панує самоплив' 
і знеосібка. В майстернях кол
госпникам не видають нарядів, 
на роботу виходять вони пізно 
і працюють аби день до вечо
рі, їх не контролюють і ніхто 
роботи від них не приймає. 
Бригадир рільничої бригади 
Василь Коритько навіть не знає, 
який інвентар закріплено за 
бригадою.

Особливо поганий етап з ре
монтом та будівництвом критих 
токів і зерносховищ. В колгос
пі лічиться 2 токи, але вкри
вати їх збираються новою со

Залізничники готуються до перевезення хліба нового врожаю
І.

Змагаючись з працівниками 
пункту «Заготзерно», залізнич
ники станції Олександрії прис; 
корюють відвантаження торіш
нього хліба, щоб своєчасно 
звільнити всі складські при
міщення і елеватор для прий
мання нового урожаю. Завдан
ня по відвантаженню хліба 
перевиконується.

Підготовка господарства стан
ції до приймання і перевезен
ня хліба нового врожаю органі
зована по плану. Вже є відпо
відний запас хлібних щитів, 
пломб, шпагату та інших необ
хідних матеріалів. Створена 
також спеціальна бригада для 
поточного ремонту вагонів та 
щитів.

Зараз готуються кадри вага- 
рів, від яких у великій мірі 
залежить успіх відвантаження 
хліба.

Працівники елеватора готують 
навантажувальні механізми, 
транспортери, освітлюють ро
бочі місця. Звільнені склади

Все ширше розгортають соціа
лістичне змагання хлібороби 
артілі «Прапор комунізму» і 
механізатори тракторних бригад 
Антона Губського і Федора 
Братка, які обслужують кол
госп, за те, щоб до початку 
жнив завершити всі роботи по 
догляду за посівами просапних 
культур.

На 90 гектарах цукрових. 
буряків вони вже провели руч

ломою. Не очищають токів та
кож від залишків мінеральних 
добрив, які там зберігались, і 
від іншого хламу. Один критий 
тік будується, але надто по
вільно. Зерносховища перебу
вають в дуже занедбаному ста
ні—нецобілені. Не виділено і 
додаткового приміщення для 
приймання хліба, не споруд
жуються майданчики для суш
ки зерна.

Керівники колгоспу ім. Моло
това (голова правління т. Мазур) 
незадовільно готуються до зби
рання врожаю—зволікають ремонт 
збиральних машин, криті токи 
думають вкривати новою соломою.

— Що це, критий тік чи кол 
гоепне водоймище?

Рис. Зубова.
Прескліше ТАРС.

вже продезинфіковані і готові 
прийняти хліб нового врожаю.

Колектив залізничників стан
ції Олександрії у змаганні з 
працівниками станції Користі в- 
ка на честь Всесоюзного Дня 
залізничника взяв на себе 
нові, підвищені зобов'язання— 
скоротити простої вагонів на 
ЗО хвилин, а збірних поїздів — 
на 10 хвилин. Під комерцій
ними операціями скоротити 
простої вагонів на 5 процен
тів; половину добового завдан
ня по вантаженню хліба вико
нувати вночі.

Залізничники тт. Щербина, 
Краснюк, Фсдоренко, Слюта, 
Пакшин та інші з честю вико
нують взяті зобов'язання.

Д. АВРАМЕНКО, 
працівник 11 дистанції колії 

ст. Олександрії.

II.
Недавно партійна організація 

станції Користівка обговорила 
питання про підготовку до пе
ревезення хліба врожаю 1953 
року. Начальник станції т. Без

Комплексний догляд за посівами
не шарування, проривку рос
лин і перевірку збереження 
густоти коренів. Зроблено та
кож два механічних спушеная 
міжрядь та підживлення рослин.

Посіви кукурудзи па площі 
140 гектарів та соняшника на 
такій же площі прополені в 
рядах вручну та дворазово спу
шені міжряддя.

Сумлінною працею в ці дні 
відзначаються буряководи ла

Механізація очистки зерна па 
колгоспних токах почата під ке
рівництвом’ бригадира трактор
ної бригади Микити Лелеки, 
але потрібної допомоги прав
ління артілі механізаторам ■ не 
подає.

Ііе кращі справи і в трак
торних бригадах, які обслужу
ють колгосп. За бригадою № 11 
т. Дейнегп закріплено 2 ком
байни. Вони вже прибули на 
місце. Але комбайн «Кому
нар» без грабель, немає прис
тосування для збирання полег
лих хлібів і соломокопнителя. 
Два комбайни, які лічаться за 
тракторною бригадою № 10,
ще й досі знаходяться в МТС. 
Комбайнери не знають площ, 
на яких будуть збирати хліб. 
Для комбайнових агрегатів не 
складаються маршрути.

З впни агронома колгоспу 
т. Задиріенка досі не закінче
но складання робочого плану 
на період збирання врожаю. А 
тому колгоспники не знають, 
які роботи виконуватимуть на 
жнивах.

Серйозні недоліки в підготов
ці до збирання врожаю керів
ники колгоспу повинні, не гаю
чись, ліквідувати.

Рейдова бригада:
І. РОРОХА—секретар комсомоль

ської організації колгоспу, Т. САВ- 
ЧЕНКО—колгоспниця А. ЯРОШЕВ- 
СЬКА — агроном райсільгоспвід- 
ділу.

кровний доповів, що станція в 
основному готова до хлібоцере- 
резень. Є в запасі вагони, хліб
ні щити тощо, підготовлене й 
вагове господарство.

Директор Користівського 
пункту «Заготзерно» т. Пеїж- 
ко інформував залізничників, 
що майже всі склади «Загот
зерно ■ вже готові до прийман
ня хліба, напоготові стоять 
навантажувальні механізми.

З метою кращого проведення 
приймання і відвантаження хлі
ба нового врожаю між заліз
ничниками і заготівельниками 
укладено договір на соціаліс
тичне змагання. Велика увага 
в договорі надається застосу
ванню передового досвіду на 
вантаженні хліба.

Колектив залізничників стан
ції Користівка готовий з честю 
викопати важливе господарське 
завдання по перевезенню хліба 
врожаю 1953 року.

І. РЯБУХА, 
працівник станції Користівка.

нок Ганни Губської, Мотрі 
Карпець, Ганни Шшовал, які 
борються за 350 центнерів 
цукрових буряків з кожного 
гектара.

Високопродуктивно викорис
товують свої машини «У-2» на 
міжрядному обробітку просап
них культур трактористи Іван 
Шульга, Опопрій Забродпійі ін.

Є. БЕРЕЗНЯК, 
депутат сільської Ради.

Механізація трудомістких робіт 
на збиранні

Волокуші на збиранні і скиртуванні соломи
Своєчасне збирання і скиртування соломи—одна з найваж

ливіших частин всього комплексу збиральних робіт.
Щоб швидко провести ці роботи, треба їх механізувати.
В ряді передових колгоспів в минулому році збирання со

ломи слідом за комбайном і скиртування її провадились тро
совими волокушами, які дозволили значно підвищити продук
тивність праці. За день тросовою волокушею, призначеною для 
транспортування соломи двома тракторами, збирається солома 
більше ніж з 50 гектарів площі, зібраної комбайном. Вона за
міняє до 40—45 парокінних возів і вивільнює понад 80 кол
госпників. Нижче подається рисунок тросової волокуші для двох 
тракторів.

1—верхній і нижній троси (довжина кожного троса—25 метрів, 
діаметр—10—15 міліметрів); 2—задні дерев'яні або металічні стойки; 
З—дерев'яні бокові розпірки; 4—перемички з господарського ланцюга; 
5-кронштейн для кріплення тягового кінця волокуші.

Тросові волокуші використовуються і для скиртування соло
ми. Для цьогд необхідний тяговий трос довжиною 50 — 60 мет
рів, а також трос або дріт для поворотної тяги. Ширина скирти 
при скиртуванні тросовою волокушею повинна бути не менше 
10 метрів.

Для зменшення зусилля, потрібного щоб затягнути волоку
шею солому на скирту, рекомендується тягові троси направляти 
по блоках, встановлених на укріплених в кінці скирти по її 
краях стовпах.

В ряді колгоспів для транспортування кіп соломи і скирту
вання її успішно застосовувалась трикінпева волокуша для ро
боти з одним трактором, рисунок якої тут вміщений.

Основний трос трпкінцевої волокуші йде понизу з обох 
боків соломи, іцо транспортується, а додатковий—через верх. 
Всі три кінці волокуші закріплені на буксирному гаку трактора.

Ця волокуша також з успіхом може бути використана і 
при скиртуванні соломи. Для цього необхідний тяговий трос і 
трос або дріт для поворотної тяги.

Є. ШЕВКО, 
нач. відділу винахідництва Міністерства 

сільського господарства і заготівель УРСР.

Зроблено майстрами артілі
Готуючись до збирання вро

жаю, хлібороби артілі ім. Во- 
рошилова завершують механі
зацію трудомістких процесів 
праці на токах першої і дру
гої бригад. Колгоспні майстри 
Василь Козак і Микола Півник 
з допомогою механіка Олек
сандрійської МТС т. Кайденка 
механізували на току очистку, 
просушку та вантаження хліба. 
Зерно посту пати ме ел еватором 
па переобладнану віялку з 
прискореними оборотами та 
збільшеними решетами, а потім 

по іншому елеватору надходи
ти ме в бункер для вантаження 
на автомашину. Для просушки 
зерна до приводу підключаєть
ся зернопульт.

Весь комплекс механізації 
роботи на току можна рухати 
двигуном або кінним приводом. 
Механізація дасть змогу висво- 
бодити для інших робіт 25 кол
госпників і в кілька разів ско
ротити час очистки і відванта
ження хліба.

В. ЖЕЖЕРЯ, 
голова артілі їм. Ворошилова.
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На сесії Всесвітньої Ради Миру
Декларація про відкриття всесвітньої кампанії

Події останніх місяців при
несли народам переконання, 
що можна прийти до мирного 
врегулювання всіх міжнарод
них незгод.

Народи проймаються свідо
містю, що шляхом наполегли
вої і впертої боротьби вони 
можуть-добіпися перемоги миру.

Всесвітня Рада Миру, яка, 
засідала з 15 по 20 червня в 
Будапешті, закликає народи 
подвоїти свої зусилля, щоб бу
ли початі переговори з метою 
мирного розв'язання спірних 
міжнародних питань.

Кожний народ] має право 
вільно вибирати свій спосіб 
життя і повинен поважати той 
спосіб життя, який вільно 
обрали інші народи.

Необхідне мирне співіснуван
ня різних систем таким чином 
стає можливим, а зв'язки між 
народами—вигідними для всіх.

Це співіснування передбачає, 
що всі конфлікти і спори по
винні розв'язуватись шляхом 
переговорів.

Перемир'я в Кореї, яке пере
дуватиме встановленню миру, 
повинно бути негайно підписа
не на основі вже досягнутих 
угод. Всяка нова затримка при
водить до нових жертв, руйну

20 червня 1953 року.
Народилась велика надія. 

Кожна людина тепер бачить, 
що згода можлива. Можна по
класти край кровопролиттю. 
Можна покінчити з холодною 
війною.

Провал авантюри іноземних найманців у Берліні
БЕРЛІН, 17. (ТАРС). Вчора 

в демократичному секторі Бер
ліна мали місце волинки на 
деяких підприємствах, зокрема 
серед будівельних робітників. 
Приводом до припинення робо
ти було підвищення на десять 
процентів норм виробітку, яке 
проводилось останніми днями 
на деяких підприємствах, що, 
однак, було відмінено урядом 
Німецької Демократичної Рес
публіки 16-го червня. Проте 
підвищення норм було тільки 
приводом для провокаторів з 
числа іноземних агентів, які 
засіли в Західному Берліні, 
щоб влаштувати волинки на 
підприємствах і вилазки на 
вулицях Берліна.(

У зв'язку з цим уряд Ні
мецької Демократичної Респуб
ліки вдень 17-го червня опуб
лікував заяву, в якій гово
риться:

«На заходи уряду Німецької 
Демократичної Республіки по 
поліпшенню становища насе
лення фашистські та інші реак
ційні елементп Західного Бер
ліна відповіли провокаціями і 
серйозними порушеннями по
рядку в демократичному секто
рі Берліна.

Ці провокації повинні утруд
нити відновлення єдності Ні
меччини. Привід для припинен
ня роботи будівельними робіт
никами в Берліні відпав в ре
зультаті вчорашнього рішення 
в питанні про норми.

Безпорядки, що сталися, є 
справою провокаторів і фашист

вань і страждань. Так само 
повинні бути припинені всі 
інші проваджені війни і агре
сивні дії проти незалежності 
народів. Застосування зброї 
проти будь-якого національно- 
визвольного руху є фактором 
міжнародного напруження і 
може створити вогнище війни.

Німецький народ має право 
на возз’єднання і національ
ний суверенітет при поважан
ні безпеки своїх сусідів і не
допущенні відродження міліта
ризму і реваншизму.

Японія повинна повністю 
здобути свій національний 
суверенітет на основі мирного 
договору, який буде визнаний 
всіма заінтересованими країна
ми і гарантуватиме безпеку 
народів Азії і Тихого океану.

Безпека народів і збережен
ня миру можуть бути гаранто
вані, якщо народи примусять 
поважати свій суверенітет, бу
дуть боротися проти іноземно
го втручання у влаштування 
їх життя, проти воєнних баз і 
будь-якої окупації іноземни
ми військами.

Поступове встановлення без
пеки дозволить припинити гон
ку озброєнь, приступити з до
помогою переговорів до їх ско-

Відозва Всесвітньої Ради Миру
В ці дні ми урочисто закли

каємо народи вимагати від своїх 
урядів, щоб вони шляхом пе
реговорів прийшли до згоди.

Ми повинні підтримати будь- 
яке починання будь - якого 

ських агентів іноземних дер
жав та їх пособників з німець
ких капіталістичних монополій. 
Ці сили незадоволені демокра
тичною владою в Німецькій 
Демократичній Республіці, яка 
організує поліпшення стано
вища населення. Уряд закли
кає населення:

1. Підтримати заходи по не
гайному відновленню порядку 
в місті і створити умови для 
нормальної і спокійної роботи 
на підприємствах.

2. Винні в безпорядках бу
дуть притягнуті до відповідаль
ності і суворо покарані. Робіт
ників і всіх чесних громадян 
закликають затримувати про
вокаторів і передавати їх дер
жавним органам.

3. Необхідно, щоб робітники 
і технічна інтелігенція в спів
робітництві з органами влади 
самі вживали необхідних за
ходів для встановлення нор
мального ходу роботи».

Ця заява уряду Німецької 
Демократичної Республіки до 
населення підписана прем'єр- 
міністром Німецької Демокра
тичної Республіки Отто Гроте- 
волем.

Увечері того ж дня уряд 
Німецької Демократичної Рес
публіки опублікував заяву про 
провал авантюри іноземних 
наймитів у Берліні. В цій зая
ві говориться:

«В той час як уряд Німець
кої Демократичної Республіки 
спрямовує сні>ї зусилля на те, 
щоб шляхом проведення нових 
важливих заходів поліпшити 

на користь переговорів 
рочення і ті ресурси, які йшли 
досі на справу руйнування і 
смерті, спрямувати на справу 
встановлення більш високого 
рівня життя для всіх.

Між всіма країнами повинні 
бути встановлені екбномічіїї й 
культурні зв'язки на основі 
рівності, взаємної вигоди і без 
будь-якої дискримінації.

Переговори змінять хід подій. 
Організація Об'єднаних Націй 
може сприяти цим переговорам, 
якщо вона буде вірна духові 
свого Статуту. Вона повинна 
прийняти всі держави, які звер
нулися з просьбою про їх 
прийняття. Китай, як й інші 
нації, повинен бути представ
лений в Організації Об'єднаних 
Націй урядом, ним' обраним.

Виходячи з усього цього, 
Всесвітня Рада Миру вирішує 
розгорнути широку міжнарод
ну кампанію па користь пере
говорів. У ході цієї кампанії 
народи виразять у різноманіт
них організованих формах свою 
вимогу мирного розв’язання 
всіх конфліктів і всіх спірних 
питань між державами.

Тільки народи можуть, без
перервно борючись, добитися 
переговорів, згоди і миру.

уряду, що має на меті мирне 
розв'язання конфліктів. Ми по
винні перешкодити дії тих, хто 
заважає або затягує досягнен
ня угоди.

Перемога миру близька. Від 
нас залежить добитись її.

матеріальне становшце насе
лення і звертає особливу увагу 
на поліпшення становища ро
бітників, продажні елементи, 
агенти іноземних держав Та їх 
пособники з кіл німецьких мо
нополістів спробували -зірвати 
заходи уряду.

Встановлено, що страйки, які 
мали вчора місце на деяких 
підприємствах, а також прово
каційні вилазки окремих груп 
фашистських агентів на вули
цях демократичного сектора 
Берліна проводилися за, єдиним 
планом, розробленим у Захід
ному Берліні і приуроченим 
до певного моменту. Ексцеси 
закінчилися повним провалом 
затіяної авантюри, бо вони на
трапили на відсіч великої час
тини населення і органів влади.

На підприємствах віднов
люється нормальна робота. На 
вулицях підтримується порядок. 
Ніякі вилазки провокаторів і 
карних елементів не будуть 
терпимі.

Провалились мерзенні нама
гання іноземних агентів пере
шкодити проведенню важливих 
заходів уряду, спрямованих на 
поліпшення життєвого стано
вища населення. Провалилася 
також спроба посіяти замішан
ня, щоб створити нову пере
шкоду на шляху відновлення 
єдності Німеччини. Уряд Ні
мецької Демократичної Респуб
ліки вживе рішучих заходів, 
щоб винуватці безпорядків були 
суворо покарані. Провокатори 
не можуть розраховувати па 
милість».

Народна Республіка Болгарія. В столиці республіки Софії 
розгорнулось велике житлове будівництво. В1 цьому році тут спо
руджується біля 400 житлових і 57 громадських і адміністратив
них будинків.

На знімку: повий будинок державної публічної бібліотеки 
імені В. Коларова в Софії.

Прескліше ТЛРС.

На міжнародні теми

Уцінада не здається
З сторінок японських газет ось 

уже кілька тижнів підряд не схо
дить назва села Уцінада.

Чим же воно знамените це 
село?

Уцінада розташоване в звичай
ній сільській місцевості на мор
ському узбережжі. Його семити
сячне населення добуває собі їжу 
землеробством і рибальством. За
дихаючись від безземелля (в Япо
нії найкращі землі належать по
міщикам), доросле населення Уці- 
нади з настанням осені звичайно 
іде до весни у віддалені райони, 
шукаючи якого-небудь заробітку.

На початку цього року уціна- 
дців спіткало лихо, що прийшло в 
сотні інших японських сіл (ЦС ра
ніш -уряд вирішив реквізувати у 
них землю з метою влаштування 
на ній артилерійського полігону 
для американських окупаційних 
військ. Справа в тому, що за так 
званою адміністративною угодою, 
укладеною між США і Японією, 
остання зобов'язана надати аме
риканським військам на своїй 
території бази, полігони, учбові 
плаци. Формально ці війська пе
ребувають тут для „охорони Япо
нії" (невідомо від кого!), фактич
но ж—це окупаційна армія. Що 
характерно — окупанти не підпо
рядковані японським законам, не 
підсудні японському судові. І вони 
цим зловживають. В країні відмі
чені тисячі різних злочинів, зроб
лених солдатами США—грабежів, 
насильств над жінками, вбивств 
мирних жителів... Проте поверне
мось до села Уцінада.

Коли американські солдати об
городили оброблені поля уцінад- 
ських селян колючим дротом І 
почали на них випробовувати 
артилерійські снаряди, то всі жи
телі села виступили з рішучим 
протестом. Уцінадців підтримала 
широка громадськість Японії— 
профспілкові організації, студент
ство. селяни. Для всіх них випа
док у селі Уцінада став уособлен

ПОПРАВКА
В номері нашої газети за 19 

червня ц. р. в статті „Дбайливо 
виховувати кадри" трапилась по

Заступник редактора С. І. МІРКОТАН.
В магазинах уцінених товарів 

№№ ЗО, 23 і 22 
відділу робітничого постачання, Димитрівського тресту, 

в місті Олександрії продасться:
взуття, одяг, білизна, галантерея та інші 

товари по значно знижених цінах.

ням загальної трагедії країни, де 
іноземні окупанти чинять сваволю, 
а правлячі кола з лакейською до
гідливістю потурають їм. Досить 
сказати, наприклад, іцо у япон
ських селян відібрано під амери
канські аеродроми і полігони 
близько 115 тисяч гектарів землі.

Побоюючись народного . гніву, 
власті пішли на маневр^ Вони 
оголосили, що полігон біля села 
Уцінада створений тимчасово—до 
квітня. Але минув квітень. Влас
тям треба було якось викручува
тись. З Токіо в місто Канадзава 
(головне місто префектури Ісікава, 
куди входить село Уцінада) при
була урядова делегація, щоб умо
вити уціиадських селян віддати 
добровільно свою землю амери
канським окупантам. Але, коли 
представники уряду вийшли з ва
гона на станцію Канадзава, вони 
побачили кілька тисяч уцінадців, 
які прийшли на'знак претесту з 
подертими прапорами і солом'я
ними флагами. Коротше, урядова 
делегація не тільки нікого не 
умовила, але, як повідомляють 
японські газети, ледве втекла під 
прикриттям поліцейського кор
дону.

Як повідомило японське радіо, 
вранці 15 червня американський 
полігон біля села Уцінада запра
цював знову. Сюди прибули сот
ні жандармів, щоб захистити за
океанських гостей від народного 
обурення. Але Уцінада не здаєть
ся. На території полігону, недале
ко від місця вибухів артилерій
ських снарядів вдень і вночі пе
ребувають близько трьохсот се
лян, які оголосили сидячий 
страйк. Друга група селян роз
містилась біли дротяного загород
ження, яким обгороджений по
лігон.

Японський народ протестує 
проти іноземної окупації.

І. АРТЕМОВ.

милка. В другому абзаці дванад
цятий рядок слід читати „...інже
нера т. Клименка" і далі за текс
том.

БК—04110. Адреса редакції, м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60. Зам. № 89?. Т. 5.000.

Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління в справах поліграфічної промисловості, видавництв і книжкової торгівлі, м. Олександрія, вул. Шевченка. 71.



Пролетарі всіх країн, єднайтеся! Рік видання ХХІУ-й
/.

сталінський
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

" № 76 (3907}"

П'ятниця 

26 
червня 
1953 р.

■-------------------■
Ціна 15 коп.

Нова позика є великим вкладом у справу 
мирного будівництва в нашій країні, у 

. справу зміцнення могутності нашої великої 
Батьківщини. Вона сприятиме дальшому 
зростанню матеріального добробуту і 
культурного рівня трудящих.

Позика 
п'ятої п'ятирічки

На зміцнення могутності радянської держави
Разом з усім радянським 

народом з великим підне
сенням зустріли урядове 
повідомлення „Про випуск 
Державної позики розвитку 
народного господарства 
СРЄР (випуск 1953 року)" 
трудящі нашого міста 1 
району.

Рада Міністрів Союзу РСР 
постановила випустити нову 
позику з метою залучення 
коштів населення для фінан
сування заходів по здійснен
ню П'ятого п'ятирічного пла
ну розвитку нашої країни.

цієї нагоди на підприєм
ствах, будовах, в колгоспах 
і установах, а також в нав
чальних, культурних 1 ліку
вальних закладах відбулися 
багатолюдні мітинги 1 збори.

Робітники, майстри, інже
нери, хлібороби, вчителі, 
лікарі — люди різних спе
ціальностей вбачають в но
вій позиці дальший розквіт, 
зміцнення економічної мо
гутності і обороноздатності 
нашої Батьківщини, вба
чають ту величезну увагу, 
яку проявляють Комуністич
на партія 1 Радянський уряд 
до потреб трудящих.

Батьківщині — позикуі 
Такий лозунг зараз чути 
повсюдно. Дружно прохо
дить передплата облігацій 
нової позики на Семенів- 
ському і Байдаківському 
вуглерозрізах. Розписую
чись в підписному листку, 
кращий машиніст екскавато
ра т. Рудий заявив:

— Паші карбованці, дані 
в позику країні, будуть ви
користані для успішного 
здійснення п'ятої п'ятирічки. 
Передплачуючи облігації, я 
зобов'язуюсь працювати ще

Недавно до Одеси повернулись китобої флотилії „Слава“, 
які завершили сьомий антарктичний рейс. Успішно виконавши 
завдання по вилову китів, відважні мореплавці доставили тисячі 
тонн китового жиру та інших продуктів переробки туш китів.

На знімку: відкачка китового жиру в цистерни з флагмана 
флотилії „Слава'* в Одеському морському торговому порту.

Фото А. Фатеева. 

наполегливіше, працювати 
так, як цього вимагають 
інтереси держави.

На багатолюдному' мітин
гу колективу шахти № 2-3 
виступив посадчик лави 
т. Максимов.

—З великим бажанням я 
віддаю в позику державі 
свій двотижневий заробі
ток, — сказав він,—бо знаю, 
що він піде для великої 
справи побудови комунізму.

За першу годину 446 
шахтарів оформили перед
плату.

Схвильовану промову вис
ловив на мітингу колективу 
трудящих рудоремонтного 
заводу стахановець фрезеру
вальник т. Штенгелов. Він 
сказав:

—Кожний з нас бачить, 
як зростає Олександрія, 
одне з багатьох міст вели
кого Радянського Союзу. 
Нові школи, лікарні. Пала
ци культури, житлові бу
динки виростають на наших 
очах. Кошти, що відпуска
ються на велике мирне бу
дівництво, в значній мірі 
поповнюються за рахунок 
державних позик. Ось чому 
ми завжди з радістю віддає
мо в позику державі свої 
трудові заощадження.

Організовано проходить 
передплата облігацій в се
лах району. Одними з пер
ших закінчили її хлібороби 
артілі „Шлях до комунізму".

Позика п'ятої п'ятирічки 
- кровна справа всіх радян
ських людей. Тому вони 
палко схвалюють постанову 
Радянського уряду, одно
стайно передплачують нову 
позику.

ГІрескліше ТАРС.

З великим піднесенням зуст
ріли трудящі нашої країни по
станову Радянського уряду про 
випуск нової Державної позики 
розвитку народного господарст
ва СРСР. На заводах і фабри
ках, в установах і учбових зак
ладах, в колгоспах, МТС і рад
госпах відбулися багатолюдні 
мітинги.

Робітники, майстри, інжене
ри Московського автозаводу 
імені Сталіна, прослухавши по
відомлення про випуск позики, 
обмінюються думками. Перед 
товаришами по роботі на мі
тингу в інструментальному цеху 
виступив молодий слюсар 
А. Вєтошкін. Схвильовано го
ворить він про розквіт нашої 
Батьківщини, про величезну 
увагу Комуністичної партії і 
Радянського уряду до потреб 
трудящих.

В позику— 
двотижневий 

заробіток
Чотири години дня. Робітни

ки деревообробних майстерень 
Семенівського тресту з вели
кою увагою слухали по радіо 
постанову Ради Міністрів СРСР 
«Про випуск Державної позики 
розвитку народного господар
ства СРСР(випуск 1953 року)». 
Як тільки закінчився робочий 
день, всі вони зібрались на 
збори.

Слово взяв кращий столяр 
стахановець Василь Пасиль- 
ченко.

— Товариші!—звернувся він 
до присутніх.—Всім нам відо
мо, куди йдуть державні пози
ки. Вони йдуть на дальше 
зміцнення нашої чудової Ра
дянської Батьківщини, на те, 
щоб щасливіше і краще жи
лось радянським людям. Я під
писуюсь на двотижневий за
робіток. У відповідь на поста
нову уряду я зобов'язуюсь 
працювати ще краще і випус
кати вироби лише відмінної 
якості.

Свої патріотичні думки ви
словили також стахановці Афа- 
насій Гаврилов, Павло Єремен
ко, майстер лісопильного цеху 
Микола Кобилепко.

Протягом години весь колек
тив майстерень оформив під
писку на двотижневий заро
біток.

М. НУРУЛІН, 
інструктор МК КПУ.

Пленум української республіканської ради профспілок
Цими днями у Києві відбув

ся пленум Української респуб
ліканської ради профспілок, 
який обговорив питання оздо
ровлення трудящих в санато
ріях і будинках відпочинку 
республіки.

На Україні працює 106 сана
торіїв і 85 будинків відпочин
ку ВЦРЦС, ЦК профспілок і 
Міністерства охорони здоров'я 
УРСР. Цього року в них буде

Планувальниця Г. Черкасова 
сказала:

— Кожний з нас знає, куди 
йдуть кошти від позик. На на
ших очах перетворюється Моск
ва. Дивишся і радуєшся: все 
створено нашими руками, на
шою працею, під керівництвом 
любимої партії. Будемо ще біль
ше зміцнювати могутність Бать
ківщини.

Одностайно передплачували 
нову позику верстатобудівники 

і заводу «Красний пролетарки», 
сталевари і прокатники Москов
ського заводу «Серп и молот». 
Підручний сталевара Ю. Мото- 
рін сказав на. зборах 

| ків заводу «Серп н 
присвячених випуску

[ зики:
-— В цьому році я 

варінні вступаємо до вечірньої

робітпи- 
молот», 

нової по-

і мої то-

Слово гірників шахти
З великим патріотичним під

несенням зустріли випуск но
вої Державної позики гірники 
шахти № 2—3.

В нарядній першої дільниці 
повно людей. Після короткої 
промови начальника дільниці 
т. Лісунова шахтарі один по 
одному, усвідомлюючи велич 
цілі, на яку призначені кошти 
від нової позики, охоче оформ
ляють її передплату.

Посадчик лави т. Максимов, 
поставивши свій підпис, сказав:

— Це наша кровна справа, і 
я дуже гордий тим, що части
на мого заробітку піде на спо
рудження світлої будови кому
нізму.

— Наш уряд,—говорить ма
шиніст електровоза т. Ястреб, 
— все більше^ й більше пік-

На благо Вітчизни
3 великим піднесенням три

ває передплата на нову по
зику серед механізаторів Олек
сандрійської МТС. У всіх трак
торних бригадах відбулися збо
ри. Тракторист стахановець 
Олекса Кравченко з бригади 
№9, який виступив на зборах, 
сказав:

— Па колгоспних полях пра
цюють потужні трактори. Ра
дянський уряд, Комуністична 
партія щедро осла гцують пай по

оздоровлено на 12 тисяч чоло
вік більше, ніж у минулому 
році.

Пленум обговорив також пи
тання «Про стан і заходи по
ліпшення фізкультурно-масової 
і спортивної роботи в проф
спілкових організаціях Україн
ської Рср».

На обговорені питання пле
нум прийняв відповідні рішен
ня. 

школи робітничої молоді. Ми 
добре знаємо, що кошти від по
зик допоможуть спорудити нові 
учбові заклади. Тому я з вели
кою охотою передплачую пози
ку і віддам усі сили на вико
нання почесного зобов'язання, 
прийнятого колективом цеху,—— 
дати до кінця року кілька ти
сяч тонн металу понад план.

* «

Мітинги і збори з нагоди ви
пуску нової позики відбулися 
в багатьох містах і селах Ра
дянської України, а також у 
Ленінграді, Ризі, Алма-Аті, 
Талліні і в інших містах країни.

Трудящі міста і села палко 
схвалюють постанову Радянсь
кого уряду про нову позику.

(РАТАУ).

дується про поліпшення добро
буту радянського народу. Ми 
добре знаємо, що й нова пози
ка піде на дальше зміцнення 
Батьківщини, на нове піднесен
ня нашого добробуту. Будують
ся нові школи, лікарні, сана
торії, впорядковуються міста й 
рооітпичі селища, створюються 
нові будинки культури, театри, 
стадіони. Все це робиться для 
блага радянських людей і тому 
ирисмно і радісно взяти участь 
у цій справі.

З великим ентузіазмом пе
редплачують позику комсомоль
ці і молодь шахти.

За першу годину після пові
домлення постанови про випуск 
нової позики 446 гірників шах
ти оформили передплату.

П. КАРПОВ.

редовішою технікою сільське 
господарство. Я з радістю по
зичаю державі свої трудові за
ощадження. Ми добре знаємо, 
що кожен карбованець іде на 
дальший розвиток народного 
господарства, на благо люби
мої Вітчизни.

Дружно проходить передпла
та на нову державну позику 
по всіх тракторних бригадах. 
Значну частину позики меха
нізатори внесли готівкою.

1. ШОРІН.

Пленум розглянув організа
ційне питання. У зв'язку з 
переходом на навчання тов. 
А. Г. Колибанова пленум увіль
нив його з посади голови Ук
раїнської республіканської ради 
профспілок.

Головою Української респуб
ліканської ради профспілок 
обраний тов. К. Ф. Москалець.

(РАТАУ).
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Вище пильність радянських людей
Народи Радянської країни 

зайняті мирною творчою працею. 
Невичерпна творча енергія ра
дянських людей спрямовується 
Комуністичною партією на те, 
щоб безустанно зміцнювати мо
гутність нашої Батьківщини, 
розвивати і вдосконалювати су
спільне виробництво і, на цій 
основі, все краще, все повніше 
задовольняти постійно зростаю
чі матеріальні і культурні по
треби трудящих.

Добиваючись нових і нових 
успіхів у господарському і 
культурному будівництві, ра
дянські люди тим самим зміц
нюють справу миру в усьому 
світі. І цс зрозуміло: наша 
Батьківщина є непохитним 
оплотом миру, головною пере
шкодою на шляху підготовки і 
розв'язування пової війни.

В міцному і тривалому мирі 
кровно заінтересовані всі наро
ди. Політика Радянського Сою
зу, яка виходить з того, що 
нема ні одного спірного питан
ня міжнародного життя, яке не 
могло б бути розв'язане мир
ним шляхом, знаходить гарячу 
підтримку всіх, кому дорогі 
інтереси миру. Але є, однак, 
реакційні сили, які ставлять 
своїм завданням зірвати мирне 
розв'язання спірних питань, 
не допустити пом'якшення на
пруженості в міжнародних від
носинах. Факти з усією очевид
ністю показують, що ці сили 
не спиняються ні перед чим, 
пускають в хід будь-які засоби 
для здійснення своїх чорних 
замірів. Про це свідчить, зок
рема, підривна діяльність, яку 
ведуть проти Радянського Союзу 
та інших миролюбних демокра
тичних- країн розвідувальні ор
гани держав агресивного Атлан
тичного блоку, в першу чергу 
Сполучених Штатів Америки.

Все це зобов'язує радян
ських людей всемірно підвищу
вати пильність, неослабно і 
пильно стежити за підступами 
імперіалістичних розвідок. Необ
хідно при цьому враховувати, 
що іноземні розвідки тепер вже 
не мають і не можуть мати 
скільки-небудь значної соціаль
ної опори всередині нашої краї
ни. Тому в своїх планах під
ривної роботи проти СРСР вони 
роблять ставку на всякого роду 
покидьки, на Запроданців і 
зрадників Батьківщини, на ко

НА ПАРТІЙНІ ТЕМИ

Боротись за виконання партійних рішень
Контролювати діяльність ад

міністрації—важливе завдання 
парторганізації підприємства. 
Якщо до активної роботи залу
чається вузьке коло людей, то, 
які б вони не були здібні і як 
би не знали справу, вонп не 
зможуть так повно і правильно 
викрити недоліки і підказати 
заходи для їх ліквідації, як це 
зробить вся організація, вико
ристовуючи досвід колективу. 
Немає сильнішого засобу вихо
вання в комуністів високого 
почуття відповідальності за до
ручену справу, як участь їх в 
обговоренні виробничих питань 
і практичному здійсненні їх.

Партійна організація має пра
во вимагати від господарників 
подавати для ознайомлення не
обхідні матеріали про роботу 
підприємства, заслуховувати їх 

лишніх фашистських прислуж
ників, які перейшли «в спад
щину» від гестапо до амери
канської розвідки.

Шукаючи агентів для веден
ня підривної роботи проти 
СРСР, іноземні розвідувальні 
органи особливу увагу приділя
ють таборам для так званих 
«переміщених осіб», де насиль
но затримується значне число 
колишніх військовополонених 
і цивільних осіб, вивезених з 
СРСР німецько-фашистськими 
окупантами під час війни. Ко
ристуючись тяжким становищем 
цих людей, офіцери американ
ської розвідки застосовують до 
них всі засоби тиску — обман, 
підкуп, шантаж і т. п., —щоб 
примусити їх погодитися вести 
розвідувальну і підривну роботу 
проти своєї Батьківщини.

Важко уявити собі що-небудь 
більш віроломне. Радянський 
Союз, США, Англія були союз
никами в другій світовій війні, 
причому радянський народ, 
який витримав на своїх плечах 
основний тягар боротьби за 
врятування світової цивілізації 
і культури від фашистського 
варварства, зазнав у війні най
більших жертв. А тепер розві
дувальні органи США намага
ються використати осіб, вивезе
них з СРСР нашим спільним 
ворогом—гітлерівськими війсь
ками, а також прямих фашист
ських підсобників для підрив
ної діяльності проти СРСР!

Люди, завербовані американ
ською розвідкою, навчаються в 
спеціальних «школах», створе
них у Західній Європі, особли
во в американській зоні окупа
ції Німеччини. їх навчають там 
«мистецтва» диверсій, терору, 
шпигунства, вбивств. Потім 
підривникам і вбивцям дають 
зброю, отрути, радіопередавачі, 
фальшиві документи і з амери
канських літаків скидають на 
територію нашої країни.

Як відомо, один з таких фак
тів мав місце наприкінці квіт
ня нинішнього року: спеціаль
но устаткований американський 
літак без розпізнавальних зна
ків був посланий на територію 
Української РСР, з літака бу
ли скинуті чотири озброєних 
до зубів бандити, які пройшли 
спеціальну виучку в американ
ській шпигунсько-диверсійній 
«школі» поблизу Мюнхена.

звіти, ставити питання перед 
адміністрацією про ліквідацію 
недоліків, рекомендувати про
ведення тих чи інших заходів, 
що сприяють поліпшенню ро
боти, сигналізувати вищестоя
щим органам про стан справ па 
виробництві. Масовий партій
ний контроль може бути дійо
вим тоді, коли вивчені методи, 
якими слід його здійснювати.

Незважаючи на істотні недо
ліки в організації праці і тех
ніці безпеки на Байдаківській 
брикетній фабриці, первинна 
парторганізація, партбюро і 
його секретар т. Лебедєв в ни
нішньому році лише раз заслу
хали звіт директора т. Ф’ілінова 
про підсумки роботи фабрики 
за перший квартал і завдання 
колективу по успішному вико

З опублікованого з цього 
приводу повідомлення Мініс
терства внутрішніх справ Союзу 
РСР відомо, що американські 
лазутчики були спіймані, ареш
товані і за вироком Військової 
Колегії Верховного Суду СРСР 
розстріляні. Така доля чекає 
всіх шпигунів і диверсантів, 
яких іноземні розвідувальні 
органи спробують закидати в 
нашу країну!

Засилка на нашу територію 
спеціально навчених шпигунів 
і вбивць — цс тільки частина 
тієї широкої підривної роботи, 
яку ведуть проти Радянського 
Союзу американські розвіду
вальні органи. Ця підривна ро
бота, як встановлено з цілкови
тою неспростовністю, запа
люється і заохочується певни
ми реакційними колами США.

Всьому світові відомо, що 10 
жовтня 1951 року конгресом 
США був прийнятий так зва
ний «закон про взаємне гаран
тування безпеки», який перед
бачає асигнування урядом Спо
лучених Штатів 100 мільйонів 
доларів для фінансування під
ривної, диверсійної діяльності 
на території Радянського Союзу 
і країн народної демократії. 
Міжнародна громадськість спра
ведливо розцінила цей закон 
як грубе порушення міжнарод
ного права і принципів держав
ного суверенітету, несполучне 
з нормальними відносинами між 
країнами.

Незважаючи па протести ми
ролюбних держав і широких 
громадських кіл в усьому сві
ті, закон про асигнування на 
організацію підривної діяльно
сті неухильно проводиться в 
життя. Більше того, 20 червня 
1952 року конгресом США був 
прийнятий новий закон, який 
не тільки передбачає дальше 
витрачання сум, асигнованих 
за законом 1951 року, але й 
дозволяє використовувати для 
фінансування підривної шпи
гунської діяльності будь-які до
даткові суми за рахунок кош
тів, відпущених на заходи Пів
нічно-атлантичного союзу. На
решті, зовсім недавно, 5 трав
ня 1953 року, уряд США вніс 
на розгляд конгресу законо
проект про подання воєнної 
допомоги іноземним державам 
у наступному фінансовому році, 
Цей закон також передбачає 

нанню державного плану в пер
шому півріччі.

На цих партійних зборах бу
ли піддані різкій критиці за 
хиби в роботі окремі інженер
но-технічні працівники, дирек
тор т. Філінов і головний ін
женер т. Лопата. Комуністи 
вносили конкретні пропозиції, 
спрямовані па забезпечення 
широкого розгортання соціаліс
тичного змагання серед трудя
щих, щомісячного виконання і 
перевиконання виробничих пла
нів.

Партійні збори в своїй поста
нові зобов'язали тт. Філінова і 
Лопату в травні пустити в дію 
приточну і витяжну вентиля
цію в сушильно-пресовому це
ху, зробити централізоване зма
щення механізмів.

Однак хороша справа не до- 

асигнування коштів на дивер
сійну та іншу підривну діяль
ність проти Радянського Союзу 
і країн народної демократії. 
Буквально цими днями, 13 
червня, американське телеграф
не агентство Юнайтед Пресе 
повідомило, що уряд США по
тихеньку добився початкового 
схвалення конгресом коштів, 
призначених для фінансування 
«антикомуністичного підпілля » 
в Азії. Комісії сенату і палати 
представників, які розглядають 
законопроект про «допомогу 
іноземним державам», схвали
ли асигнування для цієї мети 
95.700 тис. доларів, що повин
ні бути витрачені в Азії або 
Європі.

Про справжнє призначення 
горезвісних «законів про взаєм
не гарантування безпеки» від
крито пише навіть буржуазна 
преса США. Так, воєнний огля
дач американської газети «Стар 
леджер» Леонард іїесон писав: 
«Я знаю дуже добре, що США 
ведуть шпигунство і диверсійну 
діяльність за залізною завісою. 
Розміри нашої диверсійної 
діяльності дуже великі, і цим 
пояснюється те, що нас так 
часто ловлять». Досить відо
мий діяч республіканської пар
тії США, губернатор штату 
Нью‘І!орк Дьюї на повний го
лос закликав до створення «хо
рошої шпигунської системи 
проти Радянського Союзу», за
являючи, що для здійснення 
цієї мети С1ПА повинні «від
мовитися від перебірливості 
щодо того, хто допомагатиме» 
в цьому Сполученим Штатам. 
Відверті признання подібного 
роду не раз лунали і в аме
риканському ^конгресі.

Слід відмітити, що реакцій
ні кола США, які запалюють 
і спрямовують підривну роботу 
американської розвідки проти 
нашої країни, не від того, щоб 
при нагоді стати в позу про
повідників і лицемірно пого
ворити про «мораль», «гуман
ність», «моральні норми».

Можна спитати цих панів: 
чи морально вербувати шпигу
нів і диверсантів серед колиш
ніх військовополонених, затри
маних і переміщених осіб, ви
користовувати всі засоби при
мусу для того, щоб перетвори
ти їх у зрадників батьківщини, 

ведена до кінця. Прийнявши 
рішення, партійне бюро забуло 
про забезпечення контролю за 
його виконанням і воно досі 
здійснюється незадовільно.

На цих партійних зборах 
було запропоновано господар
никам забезпечити кращим ос
вітленням цехи і територію фаб
рики згідно иравил техніки 
безпеки. Головний інженер фаб
рики т. Лопата так і не прис
тупив до виконання прийнятої 
постанови, хоч він знає шляхи 
і методи ліквідації недоліків. А 
сталося це тому, що партбюро 
не контролювало його, не ви
магало від нього запроваджен
ня в життя конкретних заходів 
для забезпечення фабрики по
трібним освітленням.

За прийнятою постановою 
партзборів заступник директора 
фабрики т. Ізраїль ще в квітні 
повинен був налагодити безпе
ребійне постачання цехів і 
дільниць питтєвою водою, але 
він не зайнявся як слід цим 

І готувати з них у тайниках 
І американської розвідки підрив

ників і вбивць, а потім заси
лати їх на територію країни, 
яку вонп зрадили, для того, 
щоб збирати шпигунські відо
мості, висаджувати в повітря 
заводи, вбивати людей? Коли 
це «морально», то що ж тоді 
вважати аморальним, злочин
ним?

Ясно, що розглагольствуван- 
ня реакційних буржуазних по
літиків про «гуманність» і «мо
раль» потрібні їм лише для 
прикриття тієї чорної підрив
ної роботи, яку ведуть імпе
ріалістичні розвідки проти ми
ролюбних держав. Подібними 
фальшивими проповідями вони 
намагаються усипити пиль
ність народів, підірвати їх волю 
до боротьби проти підступів 
ворогів миру. Звідси випливає 
непорушний висновок: бороть
ба за збереження і зміцнення 
миру вимагає всемірного під
вищення пильності.

Радянські люди знають, що 
певні імперіалістичні кола, ке
руючись своїми корисливими 
інтересами, намагаються за
гострити міжнародну обящтн- 
ку, не гребуючи ніякимі^'за
собами. Це зобов'язує наших 
людей пильно і безустанно 
стежити за підступами ворогів 
миру.

Комуністична партія Радян
ського Союзу вважала і вважає 
виховання трудящих в дусі 
високої політичної пильності, в 
дусі непримиренності- і твер
дості в боротьбі з внутрішніми 
і зовнішніми ворогами одним 
із своїх найважливіших зав
дань. Партія вчить, що кожна 
радянська людина на будь-якій 
ділянці і в усякій обстановці 
повинна проявляти постійну 
пильність, зірко стояти на вар
ті інтересів Радянської держа
ви, всіма силами зміцнювати 
безпеку нашої Батьківщини.

Всемірно підвищуючи полі
тичну пильність, радянські 
Люди будуть і далі без вагань 
присікати будь-які підступи 
імперіалістичних розвідок, їх 
намагання підірвати комуні
стичне будівництво в нашій 
країні, перешкодити справі збе
реження і зміцнення миру.

(„Правда“ за 21 червня).

питанням, пустив’ вирішення 
його на самоплив. 1 зараз ро
бітникам доводиться витрачати 
багато робочого часу на роз
шуки води.

В результаті слабо налагод
женого контролю за виконан
ням прийнятих власних рішень 
і рішень вищестоящих партій
них органів бюро парторганіза- 
ції не добилось від господарни
ків чіткої, ритмічної роботи 
фабрики. Байдаківська брикет
на фабрика із місяця в місяць 
відстає, не виконує виробничої 
програми.

Хиби, що мають місце в ро
боті партійної організації, слід 
негайно виправити. Треба під
вищити відповідальність за ви
конання партійних рішень. Ли
ше при цій умові можна роз
раховувати на успіх.

В. ВАСИЛЬКОВ, 
Інструктор відділу партійних, 

комсомольських І профспілко
вих організацій Олександрійсь

кого міськкому КП України.



І

П'ятниця, 26 червня 1953 р. СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР З

Говорять молоді спеціалісти Напередодні жнив
На вугільних підприємствах нашого 

міста працює багато інженерно-техніч
них працівників. Більше половини їх 
становлять недавні випускники вузів і 
технікумів.

Днями управління тресту „Олексан- 
дріявугілля" і редакція газети „Сталін
ський прапор“скликали нараду молодих 
спеціалістів. На ній обговорювалось пи-

тання про роль і завдання командирів 
виробництва’в боротьбі за дострокове 
виконання п'ятої п'ятирічки.

Учасники наради поділились своїм 
досвідом, відмітили недоліки в ророті, 
вказали на необхідність оточити увагою 
нові інженерно-технічні кадри.

Нижче вміщуємо кілька виступів.

Йти в ногу
з життям

Почесні завдання
Ф. ШЕМЕТ—механік дільниці шахти № 2-3

Батьківщина вимагає від нас, 
вугільників, щоб ми давали 
більше вугілля для народного 
господарства. Гірники нашої 
шахти, застосовуючи передові 
методи, поліпшуючи техноло
гічний процес, збільшують ви
добуток палива, знижують його 
(щйівартість.
І У загальній боротьбі колек

тиву за дострокове здійснення 
п'ятої п'ятирічки значну роль 
відіграють молоді спеціалісти.

Одержавши диплом механіка, 
я знову повернувся на свою 
шахту. Мене направили на від
сталу дільницю № 4. Від неї 
набагато залежало виконання 
плану. Я енергійно взявся за 
^шіо. Налагодив роботу механіз
мів, ліквідував знеосібку, під
вищив відповідальність кожно
го слюсаря за доручену справу. 
Згодом підготовча дільниця ио- 
чала справлятись з завданнями.

Тоді мене призначили меха
ніком видобувної дільниці № 1. 
Тут лави № 34 і 36 перебува
ли в занедбаному стані, не в 
порядку було і гірниче облад
нання. Довелось докласти бага
то зусиль, щоб поліпшити ро- '

Без допомоги і уваги
А. ЗУЄВ - начальник електроцеху 

теплової електростанції
Багато було хвилювань, коли 

я вперше переступив поріг 
виробництва. Іноді не вірилось, 
що виправдаю довір'я. Адже 
знань, які я одержав у вищо
му учбовому закладі, недо- 
сить, щоб керувати колекти
вом.

Обсяг роботи у нас значний, 
вимоги великі. Зрозуміло, що 
молодий спеціаліст зустрічаєть
ся з чималими труднощами в 
своїй практичній діяльності. 
Своєчасно уникнути їх, ство
рити умови для нормальної 
роботи—такий обов'язок керів
ників тресту і електростанції.

На жаль, висунувши на від
повідальні посади вчорашніх 
студентів, про них швидко за- 

боту. В нас було 142 чоловіка- 
Внаслідок кращого викорис
тання техніки, удосконалення 
виробничого процесу ми напо
ловину зменшили кількість ро
бітників. Видобуток вугілля 
при цьому значно збільшився.

Колектив дільниці успішно 
викопує графік. .3 20 червня 
він видає вугілля в рахунок 
другого півріччя.

Всі гірники стали стаханов- 
цями. При нормі 13 кожний 
наваловідбійник дає 24 — 35 
тонн вугілля за зміну.

Як командир виробництва, я 
вбачаю свої завдан/ія не тільки 
в тому, щоб забезпечувати ви
конання плану, але й вихову
вати трудящих в дусі радянсь
кого патріотизму, дружби на- 

•родів, в дусі соціалістичного 
ставлення до праці. Щодня 
проводжу бесіди, влаштовую чит
ки газетч знайомлю гірників з 
виробничими успіхами праців
ників нашої промисловості і 
колгоспного села. Все це мобі
лізує шахтарів на боротьбу за 
дальше збільшення видобутку 
вугілля.

бувають. У нас є здібний ін
женер начальник експлуата
ційного відділу, т. Кропп" Ро
боти у нього дуже багато, а 
у відділі лише один праців
ник. Тов. Кроппу важко, він 
просить допомоги, її не по
дають йому.

Я вважаю, що особливу ува
гу ми повинні звернути на. те, 
щоб правильно організувати 
свій робочий день. Я не зго
ден з доводами т. Кощія про 
те, що не можна впоратись з 7 
справами за 8 годин. Треба 
ефективно працювати всі 480 
хвилин, не розмінюватись на 
дрібниці, знаходити час для 
навчання, культурного відпо
чинку.

Г. Л7ПИЦЬКИЙ головний 
механік Байдаківської 

брикетної фабрики
Брикетна фабрика оснащена 

різними механізмами, моторами, 
обладнанням. Забезпечити їх 
чітку дію — обов'язок меха
ніка.

За недовгий час роботи на 
підприємстві я чимало зробив 
для поліпшеная використання 
складної техніки. 1 якщо ми 
тепер працюємо набагато кра
ще, ніж в минулому році, то 
це заслуга механізаторів, які в 
процесі роботи безперервно 
вчаться.

Мені здається, що кожний 
інженер, а тим більше моло
дий,—якщо він хоче бути на 
висоті завдань, повинен систе
матично підвищувати свою ді
лову кваліфікацію. Ми повин
ні завжди йти в ногу з жит
тям. А для цього треба прис
лухатись до робітників, вчй- 
тись у них, передавати вироб
ничникам свої знання, удоско
налюватись.

Я, наприклад, щодня 2-3 
години знаходжу для підвищен
ня знань. Вивчаю техніку, 
знайомлюсь з новою літерату
рою, досягненнями в галузі 
брикетування.

Що заважає в роботі моло
дих спеціалістів? Дехто з них 
технічні питання вирішує по
спішно, без аналізу, глибокого 
обізнання з ділом. Усунути 
цей недолік можна спільними 
зусиллями. Нас слід час від 
часу збирати, вказувати на 
помилки, обговорювати насущ
ні завдання, обмінюватись дум
ками.

Перед собою я поставив зав
дання: добитись чіткої, беза
варійної роботи всіх механіз
мів, створити достатній запас 
потрібних деталей, втілити в 
усі ланки виробництва графік, 
сміливо впроваджувати досяг
нення вітчизняної техніки. Я ро
зумію, що самопливом цього не . 
здійснити. Слід, засукавши 
рукава, наполегливо працювати, 
щодня поповнювати знання, 
невпинно йти вперед.

Понад 1.100 гектарів орної 
землі закріплено за першою 
рільничою бригадою бандурів- 
ської артілі ім. Сталіна. На 
цій площі хлібороби в тісній 
співдружності з механізаторами 
нашої бригади вирощують ви
сокий урожай всіх сільськогос
подарських культур. Вони бо
рються за 23 центнери озимої 
пшениці, 35 центнерів кукуруд
зи, 350 центнерів цукрових бу
ряків з кожного гектара посіву 
і т. д. Ці зобов'язання,як пока
зує стан посівів, будуть пере
виконані.

На великих масивах дозрі
ває високий урожай зернових 
культур. Головне тепер—своє
часно і якісно провести збиран
ня його. Для цього потрібно 
завершити весь комплекс робіт: 
обробіток Просапних культур, 
сінозбирання та силосування 
тощо. В цьому механізатори 
подають значну допомогу. На
ми вже скошено близько 200 
гектарів і засилосовано Понад 
150 тонн зеленої маси. Трак
торист комсомолець Олекса 
Бульба з причіплювачем Воло
димиром Буханець, працюючи 
на силосуванні, подрібнювали 
по 30-35 тонн зеленої маси 
при завданні 16.

Велику допомогу подають 
трактористи у справі механіза
ції трудомістких процесів пра
ці на жнивах. Бригадир буді
вельної бригади Петро Таранен- 
ко разом з колгоспними майст
рами Олександром Каретним і 
Михайлом Фургайлом побували 
в Лікарівському кінзаводі і за

Серйозні
Колгоспники артілі «Перше 

травня» щороку в числі пер
ших розпочинають косовицю 
хлібів. Лічені дні до цього за
лишаються і нині. Та, на жаль, 
артіль ще не готова до вирі
шальної битви за врожай.

Ще й тепер на бригадних 
токах не можна провадити 
приймання і очистку зерна, 
розпочаті роботи по механіза
ції трудомістких робіт на цент
ральному току зараз припине
ні. Правління ж артілі не вжи
ває ніяких заходів, щоб дове
сти до кінця це важливе по
чинання.

Недопустимо зволікається в 
колгоспі також ремонт простих 
машин—жниварок, віялок, во
зів. Це сталося тому, що в 
артілі довгий час використо-

його прикладом виготовили 
спеціальну сортувалку, яка 
буде рухатись з допомогою 
трактора. Механізовано також 
подачу зерна на зерноочисні 
машини і його навантаження 
на автомашини. Продуктивність 
комплексної механізації—понад 
6.000 центнерів за день. Зав
дяки цьому висвобождається 
для інших робіт понад ЗО кол
госпників.

Разом з комбайнером ордено
носцем Іваном Захарченком та 
бригадиром рільничої бригади 
Йосипом Мірошниченком ми 
об'їздили поля, склали робочі 
плани і маршрути руху для 
його агрегату. В цих планах 
передбачено все необхідне для 
успішного проведення збиран
ня врожаю. Комбайн т. Захар- 
ченка укомплектований лу
щильником, соломокопйителем, 
пристосуванням для збирання 
полеглого хліба.

Очистка площ від соломи бу
де провадитись двома трактор
ними волокушами, для яких 
також ' розроблено маршрут. 
Крім цього, виготовлено і ви
ділено для роботи за комбай
ном вісім волових волокуш, 10 
гарб, безтарок і ін.

Для роботи на току і ком
байнах вже закріплені постійні 
возії зерна, пального, води. Мо- 
білізуючи всі внутрішні вироб
ничі резерви, ми в цьому році 
зобов’язалися зібрати врожай 
за 18 робочих днів. Свого сло
ва дотримаємо.

В. БУЛЬБА, 
бригадир тракторної бригади № 1

■ Користівської МТС.

недоліки
вували теслярів не за призна
ченням.

Непідготовленість критих то
ків до приймання хліба, від
сутність механізації трудоміст
ких робіт па жнивах і зволі
кання ремонту простих зби
ральних машин викликає сер
йозну тривогу за своєчасне 
проведення жнив.

Правління колгоспу повинно 
мобілізувати всі сили хліборо
бів на те, щоб виправити 
виявлені недоліки протягом 
найближчих «днів.

Рейдова бригада:
0. ГРИГОРЕНКО—агроном район
ного управління сільського гос
подарства і заготівель, В. ТА- 
РАНЕНКО—секретар колгоспної 
комсомольської організації, 
Н. ГУШЛЕВСЬКИЙ-колгоспник.

Обмінюватись досвідом роботи
С. КОЩІЙ -начальник котельного цеху електростанції

Після закінчення Новочер
каського політехнічного інсти
туту я прибув до Олександрії. 
Спочатку працював заступим- 1 
ком начальника котельного 
цеху. Нелегко було.

Труднощі створювались тим, 
що більшість працівників впер
ше прийшли на виробництво. До
велось наполегливо навчатись. 
Це допомогло нам поліпши
ти роботу агрегатів, підвищи
ти культуру виробництва. 
Якщо в минулому році щоміся
ця витрачалось 300—400 тонн 
мазути, то зараз жодного кіло
грама. Досягнуто це в резуль
таті застосування нового техно^ 

логічного процесу, використан
ня бурого вугілля.

Ми взялись провести ремонт 
і реконструкцію обладнання. 
Слід сказати, що з завданням 
успішно справились. Замість 
того, щоб відремонтувати котел 
за 20 днів, ми пустили його в 
дію на 4 дні раніше. Внаслі
док додатково виробили тисячі 
кіловат-годин електроенергії.

Нині працюю начальником 
цеху. Хоч мій кругозір значно 
розширився і я збагатився досг 
відом, однак не можна сказати, 
що в практичній роботі в мене 
немає недоліків, промахів. Час

то доводиться допізна бути на 
роботі.

Керівники станції, літні ін
женери не передають нам, мо
лодим спеціалістам, свій досвід. 
За два роки моєї самостійної 
роботи нас ніхто не збирав, не 
цікавився, що хвилює молодих 
спеціалістів, не виявляв, яка 
необхідна нам допомога.

Саме через таку байдужість 
з 11 інженерно-технічних пра
цівників, які за останні роки 
закінчили вищі учбові заклади, 
па станції залишилось лише 5.

Треба рішуче змінити .став
лення до молодих командирів 
виробництва.

Вінницька область Колектив Калинівської МТС закінчив 
ремонт всіх причіпних і самохідних комбайнів. Комбайни направ
ляються в колгоспи.

На знімку: кращі комбайнери МТС Степан Павлович КЛИМ- 
ЧУК і Іван Іванович ЛАДИНЮК виїжджають з МТС із своїми 

комбайнами до місця роботи.
Фото Ю. Копита. (Прескліше РАТАУ).
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Листи до реданцн

Безвідповідальний бібліотекар
Кожний, хто приходить до 

бібліотеки Костянтпнівського 
сільського клубу, може побачи
ти на дверях табличку з чіт
ким розпорядком дня. Але, на. 
жаль, цього розпорядку бібліо
текар т. Головатенко не дотри
мується. Роботи з читачами 
ніякої не проводить. Взяти 
кнпжку чи почитати газету 
або журнал тут дуже важко 
тому, що бібліотека майже 
цілими днями закрита на замок.

У згоді живуть Білани
Акуратно одержує заробітну 

плату Тетяна Білан, що лічить
ся фінансовим агентом в с. Бан- 
дурівці, а роботу за неї вико
нують інші. Тепленько живеть
ся їй під крильцем у свого 
чоловіка—голови Бандурівської 
сільради.

Не раз між подружжям відбу
ваються лагідні розмови приб
лизно такого змісту:

—Василю Петровичу,—гово
рить Тетяна Григорівна, — ти

Продавець - неряха
Базовану воду, морозиво, сит

ро і нарзан керівники столо
вої. що міститься па електро
станції (завідуючий т. ІОрчеп- 
ко) доручили продавати нерясі 
Залюбовській. Часто трудящі, 
підходячи до візочка з безал
когольними напоями, втрача
ють бажання користуватись 
продуктами з брудних рук про

СЛІДАМИ^ НАШИХ ВИСТУПІВ
„Примхи Тертичної"

Під таким заголовком в га
зеті «Сталінський прапор» було 
вміщено листа, в якому писа
лось про погану роботу бані 
шахти №2-3 в селищі Октябр- 
ському. Зокрема, в листі вка
зувалось на те, що кочегар 
бані т. Тертична дуже грубо 
поводиться з відвідувачами і з

На сесїг Всесвітньої Ради Миру

За широкий культурний обмін
На сесії були схвалені за

пропоновані пані Ежені Коттон 
такі рекомендації комісії в пи
таннях культурного обміну:

«Народи всіх країн з повою 
силою демонструють сьогодні 
своє прагнення подолати геог
рафічні та ідеологічні кордони 
і відновити міжнародне спілку
вання.

Звідси випливає потреба на
лагодити найширший культур
ний обмін з тим, щоб усі лю
ди могли ділитись один з од
ним результатами своєї роботи, 
технічним прогресом, досягнен
нями науки, техніки і мис
тецтва.

Ці зв'язки, необхідні для 
загального і плодотворного роз
витку культури, допоможуть 
також усунути непорозуміння 
і недовір'я, дозволять безпо

А іноді коло бібліотеки мож
на побачити об'яву, в якій 
сповіщається, що бібліотекар 
пішла в поле. По якому полю 
цілими днями блукає Голова
тенко, невідомо, бо нікому не 
вдалося побачити її там, де 
працюють зараз костянтпнів- 
ські хлібороби.

І. РУДЕНКО, 
заступник секретаря 

комсомольської організації 
колгоспу їм. Калініна.

вже зроби так, щоб сьогодні 
за мене попрацював хтось. Ко
ли сам не можеш, то доручи 
секретареві сільради, бо в мене 
багато роботи вдома.

—Все зроблю для тебе, моя 
любонько, — відповідає Білан 
Василь, —* не турбуйся про 
обов'язки фінагента.

І справді. Турбуватись Білан 
Тетяні не доводиться. Спокій
но живеться їй під крильцем 
у чоловіка.

0. БАНДУРА.

давця. Візочок, стакани бруд
ні, вкриті пилюкою.

На зауваження робітників 
Залюбовська відповідає гру
бістю, ображає їх.

Порушує вона, правила ра
дянської торгівлі—не дає здачі 
покупцям, пояснюючи тим, що 
в неї немає дрібних грошей.

В КУЙОВДА, 
працівник електростанції.

її вини часто в бані бракува
ло гарячої води.

Як повідомив редакцію на
чальник шахти т. ІІанчищенко, 
факти, наведені в листі, відпо
відають дійсності.

За грубе поводження з від
відувачами і халатне ставлення 
до виконання своїх обов'язків 
Тертичну з роботи знято.

середньо знайомитися з досяг
неннями кожної з країн і 
сприятимуть тим самим справі 
ослаблення міжнародного на
пруження.

Громадська думка повинна 
вплинути на уряди з метою 
усунути перешкоди, які зава
жають такому обмінові, з тим, 
щоб кожний народ міг познайо
митися з людьми, книжками, 
фільмами, театрами, постанов
ками, творами мистецтва інших 
народів.

Ми рекомендуємо всім орга
нізаціям і культурним устано
вам, університетам і бібліоте
кам, науковим, літературним, 
художнім, технічним, профе
сійним товариствам, жіночим, 
молодіжним, студентським асо
ціаціям і т. д. організувати на 
основі взаємності і обопільного 
поважання національної куль

Звідусіль
В Астрахані почалося будівниц

тво великого млинового комбіна
ту. Підприємство буде повністю 
механізоване. Виробнича потуж
ність його — 205 тонн борошна 
сортового помелу за добу.

« " *
У Харкові здана в експлуатацію 

нова бавовняиопрядильна фабри
ка, устаткована за останнім'7 сло
вом техніки. Видано перші сотні 
метрів тканини.

* ‘* *
Колгоспи Криму, що займають

ся вигодівлею тутового шовкопря
да, почали масову здачу коконів 
державі. Знатний шовківник об
ласті М. Дудкіна за 10 днів до 
строку здала по 90 кілограмів 
коконів при плані 45 кілограмів.

*
На технологічному факультеті 

Київського технологічного інсти
туту легкої промисловості інте
ресний дипломний проект захис
тив з відзнакою А. Ковальський. 
Він розробив реконструкцію в'я
зального і швейного цехів Київ
ської трикотажної фабрики імені 
Рози Люксембург. Реконструкція 
без розширення виробничої пло
щі забезпечує збільшення випус
ку продукції в три рази.

* " *
В місті Стара Русса (Новгород

ська область) завершується будів
ництво великої трикотажної фаб
рики промислової кооперації. Вже 
здані в експлуатацію мотальний 
і в'язальний цехи. Вони оснащені 
найновішою технікою.

&.ф * „
Поряд з польовими роботами 

колгоспники Київської області 
провадять пошарово-поверхневе 
видобування торфу на добрива. 
Колгоспи області заготують і ви
везуть на поля в два рази більше 
торфокомпостів, ніж у минулому 
році. На заготівлі торфу широко 
застосовуються механізми.

тури відвідини, зустічі, вистав
ки, обмін публікаціями між 
країнами в регіональному і у 
всесвітньому масштабі.

Ми вітаємо кожну таку іні
ціативу, що сприяє встанов
ленню атмосфери миру і друж
би, від кого б вона не вихо
дила. Перший конгрес діячів 
культури країн американського 
континенту, Всесвітній фести
валь молоді і студентів, різні 
міжнародні конференції вчених, 
пропозиції обмінятись делега
ціями, зроблені різними краї
нами, є в цьому відношенні 
багатонадійним прикладом.

Нинішнє становище відкри
ває необмежені можливості для 
такого розвитку відносин між 
людьми.

Доб'ємося, щоб спілкування 
народів прискорило необхідні 
переговори між урядами».

В країнах народної демократії
Болгарська промисловість випустила 

перший комбайн
Колектив заводу сільськогос

подарського машинобудування 
імені Георгія Дпмитрова в місті 
Русе випустив перший комбайн 
вітчизняного виробництва. Зраз

Створення в 
землеробської

Президія Ради міністрів Поль
ської Народної Республіки 
постановила, створити при Раді 
міністрів Раду землеробської 
виробничої кооперації.

Як вказується в рішенні, 
Рада повніша стежити за стро
гим додержанням статуту земле
робської виробничої кооперації 
і. насамперед, — за додержан
ням принципу добровільності

Нові корейські кінофільми
Незважаючи на тяжкі умови 

війни, успішно розвивається 
молода кінематографія Корей
ської Народно-Демократичної 

І Республіки. Як повідомляє га- 
I зета Мінчжу чосон , недавно 

державна кіностудія закінчила 
виробництво двох нових худож
ніх і одного документального 
кінофільмів'.

Санітарна авіація в Румунії
У 1949 році з допомогою 

Радянського Союзу в Румунії 
була створена санітарна авіація. 
Цс один з численних доказів 
піклування пародно-демокра- 
тичної держави про людей 
праці. Тепер бази санітарної 
авіації устатковані в більшості 
промислових районів країни.

. Поширення методів радянських передовиків 
виробництва

Місячник монгольсько-радян
ської дружби, який проходить 
тепер у Монгольській Народній 
Республіці, проводиться під 
знаком широкого впроваджен
ня передового досвіду радян
ських новаторів. З цією метою 
на підприємствах, в аратських 
виробничих об'єднаннях і держ- 
госпах створені стахановські 
школи. Вивчаючи в них мето
ди роботи радянських новато
рів, робітники і скотарі праг
нуть застосувати їх зразу на 
практиці. Будівельники, які 
споруджують житлові і служ

Іригаційні роботи в Китаї
Китайські газети повідомля

ють про успішне будівництво 
гідротехнічних споруд на річ
ці Хуайхе. План поточних бу
дівельних робіт передбачає 
створення 3 водоймищ, 5 шлю
зів і 14 гребель.

Головні з цих об'єктів уже 
здані в експлуатацію, інші бу
дуть закінчені до початку лип

Збирання зернових в Угорщині
У південних районах Угор

щини почалося збирання зер
нових. В комітеті Зала, як по
відомляють газети, окремі держ- 
госіїи, виробничі кооперативи 

ком для болгарського комбайна 
послужив радянський комбайн 

Сталінець-6 ■, що завоював 
широку популярність у Болга
рії. Випробування нового ком
байна. дали добрі результати.

Польщі Ради 
виробничої кооперації

при організації і виборі типу 
новостворюваних кооперативів, 
допомагати землеробським ви
робничим кооперативам в їх 
боротьбі проти класового воро
га, стежити за правильним 
розподілом доходів, забезпечити 
справжню участь членів коопе
рації в керівництві колектив
ним господарством і т. д,
— (

Один з нових художніх філь
мів «Ланка мисливців за літа
ками» розповідає про героїчні 
подвиги стрільців-мисливців за 
ворожими літаками. Докумен
тальний кінофільм «Господарі 
землі показує працю селян, 
які наполегливо борються 
високі врожаї.

Кожна область обслужується 
санітарним літаком.

Збільшується роль санітар
ної авіації в поданні невід
кладної медичної допомоги 
трудящим. Санітарні літаки 
перевозять хворих і лікарів, 
доставляють медикаменти в най- 
віддаленіші кутки країни.

(ТАРС).

бові будинки в Улан-Баторі, 
вивчивши брошуру депутата 
Верховної Ради РРФСР знатно
го муляра лауреата Сталінсь
кої премії В. Корольова, поча
ли провадити кладку стін за 
його методом і добилися в цьо
му чималих успіхів.

Одним з найкращих токарів 
Улан-Баторського автомеханіч- 
пого заводу є Бавудоржі. Ово
лодівши досвідом знатного ра
дянського токаря Бушуєва, він 
щодня виробляє по 2-3 норми.

ня, до настання періоду роз
лив^.

З січня по травень на бу
дівництві виконано понад 8 
мільйонів 200 тисяч кубомет
рів земляних робіт, укладено 
126 тисяч кубометрів бетону, 
змонтовано понад 1.100 тонн 
різних металевих конструкцій.

і села вже закінчили збирання 
озимого ячменю.

В ряді сіл почалась молоть
ба ячменю.

(ТАРС).

Заступник редактора С. І. МІРКОТАН.
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Наша могутня радянська держава 
в розквіті сил впевнено йде до 
комунізму.

Вчасно підготувати школи 
до нового навчального року

Трудящі міста й району дружно 
передплачують нову позику

Комуністична партія і Радян
ський уряд неустанно піклують
ся про виховання і навчання 
майбутніх будівників комунізму.

В директивах XIX з'їзду пар
тії по п'ятому п'ятирічному 
плану розвитку СРСР передба
чено в найближчі роки завер- 

*шити перехід від семирічної р загальної середньої освіти в 
4 столицях республік, містах 

республіканського підпорядку
вання, в обласних, крайових і 
найбільших промислових цент
рах, підготувати умови для 
повного здійснення в наступ
ній п'ятирічці загальної серед
ньої освіти в усіх містах і 
сільських місцевостях.

На народну освіту Радянсь
ка держава відпускає величезні 

кошти. Тільки на ремонт шкіл 
в цьому році по Українській 
РСР асигновано понад 163 міль
йони карбованців.

В новому 1953-54 навчаль
ному році кількість середніх 
шкіл в республіці порівняно з 
минулим роком зросте більш 
як на 500, а число учнів у 
8-10 класах збільшиться на 
363 тисячі 300 чоловік.

Відповідно розширяється 
шкільна сітка і в нашому міс
ті та районі. Число учнів-де- 
сятіїкласників майже подвоїться.

Зараз розгорнулась підготов
ка шкіл до нового навчаль
ного року — ремонт шкільних 
приміщень, учительських квар
тир, полагодження і придбання 
інвентаря та наочних посібни
ків і приборів, завезення пали
ва, забезпечення підручниками 
і навчально-письмовим прилад
дям.

Вже тепер необхідно подбати 
також про створення матеріаль
но-технічної бази для впровад
ження політехнізації.

Успішно справляються з важ
ливим завданням по підготовці 
до нового навчального року 
міські середні школи №4 і № 6, 
районні — Бандурівська, Ліка- 
рівська і Мартоіванівська серед
ні школи, Дівочепільська, рад
госпу «Комінтерн» семирічні 
школи, Сонінська і Трудівська 
початкові школи та інші. Тут 
з допомогою громадськості май
же повністю закінчено ремо'нт, 
завезено паливо.

Однак в цій справі ще да
леко не скрізь благополучно. 
Міська рембудкоптора (завідую
чий т. Ступа) понад місяць

В КОТЛОВАНІ КУЙБИШЕВСЬКОЇ ГЕС
ЖИГУЛБОВСЬК. Велике по

жвавлення панує зараз на Волзі 
в районі Жигулів. Вгору і вниз 
но річці, повз одягнені в зеле
не вбрання береги, йдуть па
роплави з лісом, вугіллям, бу
дівельними матеріалами, маши
нами, механізмами, устаткуван
ням.

В котловані ГЕС цілу добу 

тому уклала договір на ремонт 
середньої школи №13 в селищі 
Перемога, але досі не почина
ла й<?го. Ця ж контора перек
ривала дах в середній школі 
№4. Викопавши роботу напо
ловину, припинила її. Взагалі 
в ремконторі відсутній належ
ний порядок, а керівники міськ- 
комунгоспу миряться з цим.

В значній частині шкіл зво
лікається ремонт і придбання 
палива та інвентаря через не
задовільне фінансування з боку 
міського і районного фінансо
вих відділів. Вони досі спро
моглися з асигнованих сум для 
цієї мети відпустити менше по
ловини коштів.

Серйозні претензії слід пред'я
вити і керівникам Олександ
рійської райспоживснілки (го
лова правління т. Терехов). Ни
ми дуже мало зроблено, щоб 
забезпечити школи вкрай не
обхідними будівельними мате
ріалами. 1 тому школи району 
змогли одержати тут лише 55 
листів фанери, 20 рулонів толі, 
тонну вапна. Оце і все. Через 
це шкільним працівникам до
водиться мандрувати до спо
живчих товариств інших райо
нів—в Новопразькому дістава
ти вапно, Червонокам'янсько- 
м у—цемент, в Кіровограді—бі
лило і т. д. ,

В цьому навчальному році в 
нашому місті повинна стати до 
ладу нова середня школа, яку 
споруджує будівельне управ
ління Димитрівського тресту. З 
вини керівників управління 
(начальник т. Беренштам, сек
ретар парторганізації т. В1- 
нецький) попередній строк зда
чі її в експлуатацію зірвано. 
Останній строк визначено 1 
жовтня. Та коли будівельні ро
боти будуть вестись і далі та
кими повільними темпами як 
зараз, то навряд чи буде го
това школа і до нового строку. 
Миритись з таким станом не 
можна. Це повинні зрозуміти 
будівельники.

Підготовка шкіл до нового 
навчального року—справа ве
ликої державної ваги. Місцеві 
партійні, радянські, профспіл
кові і комсомольські організа
ції зобов'язані приділяти по
всякденну увагу школам, взяти 
підготовку їх до нового нав
чального року під непослаб
ний контроль громадськості.

працюють десятки землерийних 
машин. Виймання грунту йде 
па глибині, значно нижче від 
рівня Волги.

Серед зайнятих тут механі
заторів розгорнулося соціалі
стичне змагання за гідну зу
стріч третіх роковин з дня по
станови уряду про будівництво 
Куйбишевської ГЕС.

Одностайність
— На прикладі нашого міста 

ми бачимо, куди йдуть кошти 
від державних позпк,—сказав у 
своєму виступі на зборах, при
свячених випуску нової пози
ки, працівник тресту «Олек- 
сандріявугілля» т. Трофимов.— 
У нас виростають нові житлові 
будинки, школи, клуби, лікар
ні. Нова позика йде на дальше 
зміцнення могутності Батьків
щини, зростання добробуту тру
дящих. Я з радістю віддаю свій 
двотижневий заробіток дер
жаві.

Дружною підпискою відпові
ли працівники тресту на уря
дове повідомлення про випуск 
державної позики.

—Хай це буде нашим скром
ним вкладом у справу бороть
би за мир, за щастя народу,— 
говорив кожен з них, простав
ляючи суми на підписних 
листках.

М. БОЛДИРБВА, 
працівник тресту 

„Олександріявугілля**.

25 і 26 червня на багатьох 
підприємствах Москви відбува
лися збори протесту проти аван
тюри іноземних найманців у 
Берліні, що мала місце 17 числа.

1а автозаводі імені Сталіна 
в зборах брали участь тисячі 
робітників, інженерів, техніків 
і службовців. Збори відкрив 
секретар парткому заводу т. Же- 
ребін.

На трибуну піднімається за
ливальник ливарного цеху №■ З 
т. Носов. Він говорить:

— У Берліні купка фашист
ських провокаторів і найманців 
за завданням і при підтримці 
агресивних іноземних кіл на
магалася спровокувати погроми 
і безпорядки. Ця провокація 
закінчилася провалом. Жителі 
Берліна затаврували ганьбою 
фашистських авантюристів і їх 
покровителів. Трудящі Німець
кої Демократичної Республіки 
висловлюють повну підтримку

Росте і впорядковується Сталінабад—столиця Таджикістана. Щороку в місті з’являються де
сятки нових житлових і культурно-побутових будинків. Тільки в минулому році на будівництво і 
благоустрій Сталінабада витрачено біля 100 мільйонів карбованців.

На знімку: площа імені Москви. Прескліше ТАРС.

Для блага народного
Заможно і культурно живуть 

хлібороби артілі ім. Сталіна, 
Бапдурівської сільради. В ми
нулому році вони одержали па 
трудодні багато грошей, хліба, 
значні кошти виділені на гро
мадське будівництво.

З радГстю зустріли колгосп
ники повідомлення про випуск 
нової Державної позики, спря
мованої на дальше зміцнення 
Вітчизни, піднесення добробу
ту радянських людей.

Виступаючи на зборах, при
свячених випуску позики, кол
госпник Корній Бульба сказав:

— Я охоче віддаю державі 
свої заощадження, бо знаю, що

Розквітати рідній Батьківщині
Зразу ж після того, як радіо 

принесло звістку про випуск 
Державної позики, колектив ро
бітників Користівської МТС зіб
рався па мітинг.

Заступник директора МТС' 
по політчастині т. Попов вис
ловив думки і почуття всіх ме
ханізаторів.

За справу миру і демократії!
і солідарність урядові.

Ми, автозаводці, висловлюємо 
глибоке обурення з приводу 
нахабної вилазки іноземних 
найманців і твердо віримо, що 
трудовий народ Німеччини ще 

/ тісніше згуртується навколо 
свого уряду, Соціалістичної єди
ної партії Німеччини і дасть 
відсіч будь-яким підступам во
рогів миру і демократії.

Потім виступили начальник 
ливарного цеху № 4 т. Івануш- 
кіна і слюсар механічного цеху 
т. І’лазков, які затаврували 
авантюру фашистських змовни
ків у Берліні.

На зборах одностайно було 
прийняте звернення до робіт
ників Німеччини. В ньому го
вориться:

«Ми, робітники, інженерно- 
технічні працівники і служ
бовці Московського автомобіль
ного заводу імені Сталіна, зіб
равшись на мітинг п 

кожний карбованець буде ви
користаний для розвитку со
ціалістичного народного госпо
дарства, для поліпшення нашо
го життя.

Одностайно передплачуючи 
нову позику, хлібороби артілі 
зобов'язуються зібрати цього 
року ще вищі врожаї всіх сіль
ськогосподарських культур,щоб 
внести достойний вклад в спра
ву будівництва комунізму.

Дружно пройшла підписка в 
першій та другій рільничих 
бригадах. Понад шість тисяч 
карбованців колгоспники внес
ли готівкою.

В. БІЛАН.

—Комуністична партія і Ра
дянський уряд,—сказав він,— 
постійно дбають про добробут 
трудящих. Ми горді тим, що 
маємо змогу вносити частину і 
своїх коштів в загальну спра
ву дальшого розквіту рідної со
ціалістичної Батьківщини.

В. СІМУРЕНКО.

проти авантюри іноземних най
манців у Берліні, тавруємо гань
бою підступи фашистських змов
ників.

Злочинна авантюра інозем
них найманців провалилася. 
Події в Берліні показали міц
ність демократичного ладу в 
Німецькій Демократичній Рес
публіці, підтримку її уряду і 
Соціалістичної єдиної партії 
широкими народними масами.

Ми впевнені, що робітничий 
клас Німеччини не піддасться 
ніяким новим провокаціям, під
вищить пильність, зразковою 
працею підтримає уряд Німець
кої Демократичної Республіки, 
його боротьбу за об'єднання 
Німеччини в єдину, демокра
тичну, миролюбну державу.

Робітники Німеччини, вам 
забезпечена гаряча підтримка з 
боку всього демократичного 
табору».

(ТАРС).
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Крах авантюри іноземних наймитів у Берліні
За останні дні широка гро

мадськість в усіх країнах світу 
була стурбована повідомлен
нями про авантюру іноземних 
наймитів у Берліні і про про
вокаційні дії кліки Лі Сип Ма
на у Південній Кореї. Не під
лягає сумніву, що ці події на 
різних континентах земної кулі 
нерозривно зв'язані між собою. 
Мова йде про злочинні підсту
пи ворогів миру, підступи тих 
реакційних кіл, які бояться 
миру, не хочуть миру, роблять 
все, щоб не допустити ослаб
лення міжнародного напру
ження.

Реакційна преса СІП А, Ан
глії, Західної Німеччини і дея
ких інших країн у ці дні роз
горнула широку пропагандист
ську кампанію, що мас на меті 
перекрутити справжній смисл 
подій, які сталися 17 червня 
в Берліні. Ці органи преси 
докладають всіх зусиль до то
го, щоб перешкодити широким 
масам розібратися в тому, що 
сталося, а заодно приховати 
від громадськості провокатор
ську діяльність тих сил, які 
буди натхненниками і органі
заторами злочинної авантюри 
в Берліні.

Факти свідчать, що вчинена 
17 червня в Берліні провока
ція старанно підготовлялася ти
ми реакційними колами захід
них держав та їх пособниками 
з числа великих західнонімець
ких монополістів, які в ім'я 
своїх корисливих, антинарод
них інтересів намагаються зір
вати справу миру, загострити 
відносини між країнами, по
сідай смуту між народами.

Провокація в демократичному 
секторі Берліна є справою рук 
тих, хто боїться мирного роз
в'язання німецького питання, 
хто боїться зміцнення демокра
тичних сил німецького народу, 
кому є ненависними успіхи 
Німецької Демократичної Рес
публіки.

Ворожі німецькому народові 
сили, які окопалися в захід
них секторах Берліна, пере
важно в американському сек
торі, вже протягом тривалого 
часу готувалися завдати удару 
по Німецькій Демократичній 
Республіці. За повідомленням 
західнонімецького журналу 
«Дер шпігель», боннський мі

ністр Кайзер, який є правою 
рукою Аденауера і який осо-' 
бисто керував провокаціями в 
Берліні, ще в березні минуло
го року хвастав, що «генераль
ний план, можна сказати, го
товий» і призначений день 
«настане швидше, ніж скеп
тики сміють сподіватися».

6 всі підстави вважати, що 
окупаційні власті Англії і 'Бран
нії також були в курсі захо
дів по підготовці злочинної 
авантюри в Берліні.

Як видно з показань затри
маних 17 червня зачинщиків 
безпорядків, підготовка прово
кації проходила під безпосеред
нім керівництвом американ
ських військових властей. Збі
говища фашистських авантю
ристів концентрувалися в аме
риканському секторі Берліна. 
Американські офіцери озброїли 
і проінструктували погромни
ків, найнятих за долари, вка
зали їм об'єкти для підпалів і 
нападів. Один з таких найми
тів, затриманий в день "прово
кації,. Вернер Кальковський, 

перекинутий в складі числен
ної фашистської банди з аме
риканського в демократичний 
сектор Берліна для організації 
заколоту, зізнався на допиті: 
«Ми дістали завдання робити 
нальоти на урядові будинки, 
провадити підпали, грабувати 
магазини, збивати з ніг народ
них поліцейських, і взагалі 
діяти проти органів влади та
кож і’з допомогою зброї».

Намагаючись замести сліди 
злочину, організатори берлін
ської провокації роблять спро
би видати безпорядки в Берлі
ні 17 червня за «вияв почут
тів німців». Дозволено спитати, 
проте, цих панів: яке відио; 
шенпя до «почуттів німців» 
мас та обставина, що до по
чатку безпорядків американ
ські грузовики, наповнені пляш
ками з бензином для підпалу 
будинків, виявились біля кор
донів радянського сектора в 
Берліні? Хіба не з метою під
бурювання до заколоту сюди ж 
були підтягнуті американські 
гучномовці? Хіба не з цією ж 
метою американські офіцери 
опинилися в центрі фашист- 

| ських загонів, які безчинству
вали в Східному Берліні? Хіба 
не американські літаки скида
ли над демократичним секто
ром заздалегідь підготовлені 
листівки, що закликали до про
довження волинки на підпри
ємствах? Хіба не американ
ська поліція безпосередньо бра
ла участь у викраденні заступ
ника прем'єр-міністра Німець
кої Демократичної Республіки 
Отто Нушке?

Організаторам провокації в 
демократичному секторі Берлі
на не вдасться сховати кіпці у 
воду.-Факти, вже відомі світо
вій громадськості, і ті, що роз
криваються в ході розслідуван
ня подій 17 червня, незапе
речно показують, що в цей 
день вороги миру влаштували 
на вулицях німецької столиці 
велику провокацію, спрямова
ну проти корінних інтересів 
німецького народу, проти спра
ви миру в усьому світі.

Тепер з цілковитою очевид
ністю розкрилося, що авантю
ра іноземних наймитів у Бер
ліні підготовлялася давно і 
фінансувалася американською 
розвідкою за рахунок фонду, 
відпущеного ще в 1951 році 
конгресом США в сумі ста 
мільйонів доларів, па підривну 
діяльність проти Радянського 
Союзу і країн демократичного 
табору. Вигадувані на ці гро
ші агенти західних держав і 
намагалися викликати фашист
ський заколот у Берліні.

Навіть англійська буржуазна 
преса відзначає, що ця прово
кація була результатом вели
ких зусиль західних держав. 
«В даному разі, — пише анг
лійський журнал «Економіст», 
—ми, звичайно, маємо свого 
роду кульмінаційний пункт, 
досягненню якого протягом 
багатьох років сприяла пропа
ганда Бі Бі Сі, «ГолосуАмери
ки» і «Радіо вільної Європи». 
Інший англійський журнал, 
«Нью стейтсмен енднейшн», 
визнає: «Твердження західних 
держав, що бунти мали сти
хійний характер, слід розгля
дати в світлі того, що, як усім 
відомо, мільйони доларів були 
витрачені на агентів і радіо- 
пропаганду, розраховану на те, 

щоб зробити саме такий ефект».
Подібні визнання містить не 

тільки англійська преса, але 
й американська. Так, за пові
домленням агентства Юпайтед 
Пресе від 18 червня, деякі 
члени конгресу США «були 
схильні приписати» безпоряд
ки в Берліні «пропагандистсь
ким зусиллям СІП А і прихова
ному використанню секретних 
урядових фондів». СенаторІІот- 
тер заявив, що безпорядки в 
демократичному секторі Берлі4 
на, так само як і авантюри, 
вчинені в свій час іноземними 
агентами в Чехословаччині, «не 
є випадковістю» 1 що вони бу
ли стимульовані зусиллями 
США.

Не підлягає сумніву, що коли 
б не було іноземних натхнен
ників авантюри в Берліні, коли 
б не були надані багато мільйо
нів доларів фашистським аван
тюристам з боку певних заоке
анських кіл, не було б і самої 
авантюри.

У цьому зв'язку привертає 
до себе увагу той факт, що 
після провалу задуманої прово
кації президент Ейзенхауер 
визнав можливим оголосити 18 
червня, що СІНА нададуть так 
звану додаткову допомогу За
хідному Берліну в розмірі 50 
мільйонів доларів. Офіціальне 
призначення цих асигнувань— 
«дальше зміцнення економіки 
Західного Берліна». Але в 
берлінських колах не без під
стави розглядають цю доларову 
подачку як спробу підбадьори
ти американських агентів у 
Берліні, які зазнали провалу.

Безпорядки, викликані аген
турою іноземних держав у де
мократичному секторі Берліна, 
не можна розглядати ізольова
но. Авантюра іноземних найми
тів у Берліні має прямий зв'я
зок з провокацією кліки Лі 
Син Мана в Південній Кореї.

Не випадково, що авантюра 
фашистських змовників у Берлі
ні і авантюра Лі Син. Мана в 
Кореї вчинені якраз у той час, 
коли в результаті політики 
миролюбних сил з'явились оз
наки ослаблення напруження в 
міжнародній обстановці.

В результаті переговорів у 
ІІаньминьчжоні підписана угода 
про репатріацію військовополо
нених. Перемир'я в Кореї могло 
стати дійсністю вже в найближ
чі дні. Проти припинення вій
ни в Кореї не влаштовує про
тивників миру, які роблять 
ставку па війну. Для того, щоб 
перешкодити підписанню угоди 
про перемир'я в Кореї, ці край
ні елементи вдалися до злочин
ної провокації. В ніч на 18 

'червня за наказом Лі Син Мана 
в Масані, Пусані та іііших та
борах військовополонених, що 
перебували під контролем аме
риканського командування, бу
ло проведене масове «звільнен
ня» полонених бійців корей
ської Народної армії, які підля
гали передачі під опіку комісії 
нейтральних країн.

Широкі громадські кола в 
усьому світі справедливо роз
цінюють цю провокацію лісин- 
манівської кліки як пряму 
спробу зірвати укладення угоди 
про перемир'я в Кореї. Відби
ваючи думку широких громад
ських кіл, конференція індій
ських послів у європейських 
країнах, що проходила під 
головуванням Перу, розцінила 

дії Лі Син Мана як «навмисну 
спробу зірвати майже досягну
ті угоди .

Неважко зрозуміти, що прово
кації в Берліні і в Південній 
Кореї мають одну й ту саму 
мету—перешкодити все більш 
зростаючим силам миру .доби
тись ослаблення міжнародного 
напруження і одночасно розв’я
зати сили реакції; сили війни.

Крайні агресивні кола не 
випадково вибрали для цих 
провокацій саме даний момент.

Загальновідомо, що уряд Ні
мецької Демократичної Респуб
ліки, підтримуючи зусилля 
миролюбних держав, які доби
ваються ослаблення міжнарод
ної напруженості, провів за 
останній час ряд. важливих 
заходів, які сприяють зближен
ню між східною і західною 
частинами Німеччини. Одночас
но уряд Німецької Демократич
ної Республіки прийняв ряд 
рішень, що ведуть до значно
го поліпшення добробуту на
селення республіки. Ці заходи 
уряду НДР були справедливо 
розцінені громадськістю в саміД 
Німеччині і за її межами як 
великий крок но шляху ство
рення загальної основи для 
об'єднання розчленованої Ні
меччини в єдину, демократич
ну і миролюбну державу.

Кліка Аденауера та її покро
вителі побачили в цих заходах 
уряду 11ДР певну загрозу своїй 
політиці, спрямованій до того, 
щоб всякими засобами пере
шкодити об'єднанню Німеччи
ни, перешкодити справі зміц
нення миру в Європі.

іноземні провокатори штов
хають німців на шлях війни. 
Для них Німеччина—чужа зем
ля, для них німецький народ 

- чужий народ. І вони стара
ються використати німців для 
проведення будь-яких своїх за
мірів, незважаючи на наслід
ки, які випливають від цього 
для німецького населення.

На щастя для німецького на
роду, для справи миру в Євро
пі злочинна спроба іноземних 
наймитів провалилася. Події в 
Берліні показали міцність де
мократичного режиму в Німець
кій Демократичній Республіці, 
підтримку її уряду широкими 
народними масами. Провокато
рам не вдалося повести за со
бою скільки-небудь значну час
тину населення Берліна. На
родні сили Німецької Демокра
тичної Республіки дали рішу
чу відсіч фашистським прово
каторам та ЇХ зарубіжним ха
зяям.

Тепер організатори провока
ції’ 17 червня, які зазнали про
валу, проливають крокодилові 
сльози з приводу жертв, що 
мали місце в Берліні. Проте ці 
лицемірні вболівання не обду
рять чесних людей. Кому не 
ясно, що коли б не було заку
лісних організаторів злочинної 
авантюри, коли б із західних 
секторів не були кинуті в де
мократичний сектор банди фа
шистських погромників і про
вокаторів, у Берліні не було б 
безпорядків, не було б жертв.

Крах авантюри іноземних 
наймитів у Берліні відкрив очі 
багатьом з тих, хто вірив брех
ливим твердженням пропаган
дистів ворогів миру. Широкі 
кола німецького народу тавру
ють ганьбою злочинні дії аван

тюристських змовників. Трудя
щі Німецької Демократичної 
Республіки підтримують заходи 
свого уряду, спрямовані на те, 
щоб покласти край ворожим 
вилазкам. Вони схвалюють дії, 
проваджені урядом республіки 
для рішучого підвищення жит
тєвого рівня населення, для 
розвитку приватної промисло
вості, приватної торгівлі і ре
месла, для піднесення сільсь
кого господарства. Мільйони 
німців розуміють, що ці заходи 
істотно полегшують розв'язан
ня головного завдання, яке 
стоїть перед німецьким наро
дом,—об'єднання Німеччини на 
мирних, демократичних нача
лах, Німецький народ, життєво 
заінтересований в ліквідації 
розколу рідної країни, не піде 
за’ тими, хто намагається вверг
нути його в безодню нового^ 
лиха і нещастя. Він піде поХ 
шляху миру, демократії, єд- * 
пості.

У своїй заяві «Про станови
ще і безпосередні завдання пар
тії», прийнятій 21 червня, 
пленум Центрального Комітету 
Соціалістичної єдиної партії Ні
меччини, викривши справжніх 
натхненників і винуватців фа
шистської авантюри в Берліні,^ 
намітив конкретні шляхи даль- у 
шого зміцнення демократичного 
режиму в НДР, підвищення ма
теріального добробуту трудящих 
республіки. В цій заяві під
креслюється корінна різниця 
двох політичних курсів: полі
тики кліки Аденауера, спрямо
ваної на розв'язування війни, 
і політики Соціалістичної єди
ної партії Німеччини і уряду 
НДР, спрямованої на зміцнен
ня миру. В заяві говориться:

«Аденауер, Олленхауер, Кай
зер і Рейтер взяли курс на 
війну. Тому вони обрушуються 
на пас ударами. Тому Західна 
Німеччина перетворюється у 
вогнище фашизму і реакції.

Паша партія і наш уряд 
стоять за мир. Тому ми три
маємо курс на зразкову мирну 
економіку. Наш новий курс є 
найгострішою зброєю всіх нім
ців проти будь-якої воєнної 
провокації на німецькій землі».

Події в Берліні і Південній 
Кореї показують, що вороги 
миру не зупиняються перед 
застосуванням найбільш край
ніх засобів, щоб перешкодити 
ослабленню міжнародної напру
женості, зірвати справу зміц
нення співробітництва народів. 
Разом з тим ці події показують, 
що сили народів у боротьбі за 
мир зростають і міцніють, дають 
відсіч підступам ворогів миру. 
Авантюра іноземних наймитів 
у Берліні зазнала краху. Згур
тованість і організованість ми
ролюбних сил, єдність їх дій є 
запорукою того, що провокація 
кліки Лі Син Мана і його по
кровителів також зазнає банк
рутства.

Всі, кому дорога справа ми
ру, зроблять з цих подій пот
рібні висновки, будуть безус
танно підвищувати пильність, 
викривати підступи реакційних 
кіл, ще більше посилювати бо
ротьбу за збереження і зміц
нення миру.

(Передова „Правдьі" 
за 23 червня).
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Бути готовими розпочати жнива

Трудове піднесення 
хліборобів

Напередодні жнив напруже
но трудяться хлібороби артілі 
ім. XIX з'їзду К11РС. Вони 
прагнуть зразково провести всі 
роботи по обробітку посівів і 
забезпечити всебічну підготов
ку до вирішального періоду 

* -сільськогосподарського року. 
; 3 особливим піднесенням в

ці дні працюють колгоспники 
першої рільничої бригади Гри
горія Хоцького. Вони забезпе- 

.» чили ретельний догляд за по
сівами, добре підготувалися до 
жнив. Люди бригади вже зна
ють свої місця і чекають по
чатку збирання високого вро- 
жаю, вирощеного їх невтом
ними рука*у,(

Та, не л дивлячись на це, 
бригадир ’г. Хоцький щодня 
перевірно весь'' інвентар, ана
лізує плани. На жнивах не по
винно бути будь-яких непола
док, недоробок. Особлива ува- 

х га приділяється розпорядку 
дня, зміцненню трудової дис
ципліни.

Робочий день у переджнив

В зернових районах Таджикістана розгорнулась масова косо
виця хлібів. Першими на колгоспні поля вивели комбайни механі
затори Дагана-(<ииксьдої МТС, які взяли соціалістичні зобов'язан
ня зібрати врожай в кращі строки і без втрат.

На знімку: самохідний комбайн Д. Бабаєва на збиранні пше
ниці в колгоспі імені Ворошилова, Дагана-Киикського району.

Фото Б. Зайцева. 

ЗВЕДЕННЯ
районного управління сільського господарства і заготівель 

про хід сінозбирання, силосування кормів і догляду за посівами 
в колгоспах станом на 25 червня 1953 року

(в процентах до плану).
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ім. Володимира Ульянова 100 73 40 25 100 0
„Шлях до комунізму" 100 68 ЗО 100 53 0
ім. 19 з'їзду КГІРС 100 69 22,2 100 55 100
„Прапор комунізму" 100 85 50,7 100 68 100
ім. Сталіна (Ворошиловка) 82 60 15,8 100 100 100
ім. Енгельса 82 97 8,3 75 40 0
ім. 18 з'їзду ВКП(б) 78 64 16 60 . 33 • 0
ім. Сталіна (Бандурівка) 77 100 <5 100 56 100
„Перше травня" 76 57 26,6 16 . 60 100
ім. І8 партконфереиції 75 9 87,5 100 100 100
ім. Рози Люксембург 74 33 3,2 100 60 0
„Комунар" 66 0 61,6 83 57 0
ім. Ворошилова 65 87 12,5 100 50 100
ім. Хрущова 61 40 32 84 100 100
ім. Молотова 61 34 28 100 100 0
ім. Будьонного 61 29 0 100 100 0
„Заповіт Леніна" 61 ■ 19 26 60 28 0
ім. Карла Маркса 59 66 13,5 40 46 100
ім. 12-річчя Жовтня 54 0 26,5 10 46 0
ім. Жданова 45 49 12 61 ЗО 100
ім. Леніна 42 49 16,8 100 62 0
ім. Калініна 24 0 14 100 33 0
По Олександрійській МТС 70 47 25 69 65 76
По Корисгівській МТС 67,4 60 29,3 91 56,6 24
По району 69,3 53,9 27,2 81 59 47

ні дні в артілі розпочинаєть
ся о 6 годині ранку. В цей 
час всі хлібороби вже в полі. 
Вони завершують останні ро
боти по обробітку посівів.

У змаганні з кожним днем 
ростуть ряди передовиків, які 
значно перевиконують вста
новлені завдання. Так, на об
робітку кукурудзи колгоспниці 
Ганна Гончар, Катерина Овча- 
ренко, Палагея Яценко та ін
ші виробляють по півтори і 
більше норми.

Зараз ще раз перевіряються 
жниварки, гребки, безтарки, 
гарби. Виявлені недоліки в їх 
ремонті зразу ж усуваються.

Висока активність хліборобів, 
що проявляється в дні підго
товки до жнив; свідчить про 
те, що воші зроблять все, щоб 
швидко і без втрат зібрати ви
сокий урожай і достроково роз
рахуватись з державою по хлі
бозаготівлях.

В. БЄЛОВА, 
секретар колгоспної 

парторганізації.

Прескліше ТАРС.

Повільно 
виправляють недоліки

Скоро жнива. Та в колгоспі 
імені Хрущова далеко но все 
підготовлене до цього відпові
дального періоду. Взяти хоча 
б збиральний інвентар. З наяв
них 8 жниварок відремонтова
но лише 6, з 10 безтарок під
готовлено до роботи 5. Не за
вершено ремонту одної гребки, 
4 гарб і ін.

За планом колгосп повинен 
мати чотири тракторні волоку
ші, а є лише одна, невиста- 
чає також чотирьох кінних 
волокуш. Перша рільнича 
бригада досі не обладнала току. 
Обмаль тут бризентів, лопат, 
відер та іншого необхідного 
дрібного інвентаря.

Не краще справи з підготов
кою складних збиральних ма
шин. З трьох комбайнів Олек
сандрійської МТС. які повинні 
працювати на збиранні врожаю, 
відремонтовано і направлено в 
колгосп один. Решта все ще 
перебуває на садибі МТС. Не 
готові до роботи також три 
трактори.

Не дивлячись на це, прав
ління артілі (голова т. Тара
ненім) і дирекція МТС дуже 
повільно виправляють недоліки.

С. ЖБИРЬ, 
агроном.

Псується корм
Ще па початку червня в кол

госпі «Шлях до комунізму» 
було скошено багато природ
них трав на сіно.. Та біда в 
тому, що воно досі лежить на 
луках. Частина в невеликих 
копицях, а частина -просто в 
покосах.

Достаток опадів сприяв під
вищенню води в річці, і багато 
сіна замочено. Але це все не 
турбує правління артілі і його 
голову Гордецького. Гірше то
го, вранці 21 червня на луки 
було запущено колгоспних ко
рів, які розкидали копиці сіна 
і змішали його, з гноєм і бру
дом.

Так через безвідповідальність 
правління в артілі «Шлях до 
комунізму» втрачається багато 
цінного корму.

Г. ІВАНОВ.

Збирання почалося
На полях Херсонської об

ласті достигає багатий урожай. 
Знатний комбайнер країни Ге
рой Соціалістичної Праці 
М. Брага в колгоспі імені Хру
щова, Голопристанського райо
ну, почав збирання озимого яч
меню. За попередніми підрахун
ками, кожний гектар .дасть 
близько ЗО центнерів зерна. 
Почали косовицю ячменю й ін
ші колгоспи.

<Г *
*

Колгоспи імені Кагановича, 
імені Енгельса і імені Каліні- 
на, Берегівського округу, За
карпатської області, приступи
ли до збирання ячменю. В поле 
вийшли комбайни. В колгоспі 
імені Суворова, Ужгородського 
округу, комбайнер Іван Поля- 
ков намолотив з кожного гек
тара по 24 центнери ячменю.

і (БАТА У).

Соціалістичне змагання на честь 
Дня шахтаря

Творча ініціатива трудящих
В місті широкого розмаху на

було соціалістичне змагання за 
достойну зустріч Дня шахтаря. 
Трудящі підприємств виявляють 
приховані резерви виробництва, 
ставлять їх па службу п'ятій 
п'ятирічці.

На заводі «Червоний ливар
ник» впроваджено новий метод 
безопочного формування. Це 
дало можливість значно збіль
шити випуск продукції. Колек
тив п'ятий день працює в ра
хунок другого півріччя.

Як і раніше, вчора тут всі 
верстаніикп працювали з под
воєною енергією. Особливо ви
соких показників добився то
кар Анатолій Береговий. За
стосувавши метод силового рі
зання металу, запропонований 
Василем Колесовим, стахано- 
вець виконав денну норму на 
200 процентів. В півтора раза 
перевищили завдання котель
ник .Степан Стороженко, фор
мувальник Гурій Берест і інші.

Чітко працює електростан
ція тресту «Олександріявугіл
ля». В червні надійшло багато

Дотримуємо
Гірники нашої дільниці, всту

паючи в соціалістичне змаган
ня за достойну зустріч Дня 
шахтаря, дали слово щодня ви
давати на-гора сотні тонн над
планового вугілля, неухильно 
підвищувати продуктивність 
праці, знижувати собівартість 
палива.

Чимало передовиків змагання 
з честю виконують взяті на 
себе зобов'язання.

По півтори норми
День у день нарощує темпи 

колектив дільниці кам'яного 
кар'єру Димитрівського тресту. 
Нами достроково викопано пів
річну програму. Кілька днів 
тому мп завершили місячний 
план.

В червні продуктивність пра
ці забойщиків у порівнянні з 
травнем зросла на 3 проценти.

Трудівники кар'єру зобов'я
зались до кінця червня дати 
додатково будовам міста 600 
кубометрів каменю і 400 кубо
метрів щебеню.

Перевиконують завдання
Поліпшити роботу всіх цехів 

і дільниць, краще використати 
техніку, достроково викопати 
8-місячний план—таке завдан
ня поставив перед собою ко
лектив Байдаківської брикетної 
фабрики, вступаючи в соціаліс
тичне змагання за достойну 
зустріч Дня шахтаря.

З кожним днем стає менше 
поломок’ механізмів, збіль
шуються темпи.

Першість у змаганні тримає 
шліфувальне відділення сушиль

Гуртожиток для молодих будівельників
Новий двоповерховий буди

нок- розміщений по вулиці 
Димптрова. В ньому свіжовпбі- 
лені кімнати, прибрані ліжка, 
тумбочки, столи, стільці. В 
червоному кутку є доміно, 

раціоналізаторських пропози
цій. Електротехнік т. Гарланов 
запропонував автоматизувати 
підтримку рівня води в конден
саторах. Старший черговий бі
ля щита т. Пазинич висловив 
думку змінити систему висо
ковольтної лінії передач на 
підстанції. Це дасть 50 тисяч 
карбованців річної економії.

Начальник котельного цех.у 
т. Кощій вніс пропозицію про 
зміну конструкції ротора димо
соса. Реалізація її сприятиме 
зменшенню витрат електроенер
гії на власні потреби.

Ряд нововведень здійснено в 
депо. Майстер т. Кончин і то
кар т. Іванніков виготовили 
пристосування для обробки го
ловок анкерних болтів. В ре
зультаті в три—п'ять разів при
скорились ремонтні роботи і 
значно полегшилась праця ко
тельників.

Завдяки впровадженню раціо
налізаторських пропозицій з по
чатку року колектив депо .збе
ріг 60 тисяч карбованців дер
жавних коштів.

А. ЛЬВОВ.

свого слова
Високими показниками в ро

боті відзначаються наваловід
бійники тт. Шмаков, Оніцев, 
Бегма, Пристромов. Стахановці 
дають 140—150 процентів нор
ми. Від них не відстають від
катники тт. Баранок, Тимчеп- 
ко, Бобошко.

В червні наш колектив діль
ниці випереджає дільницю № 2.

О. БАХТІНА, 
робітниця дільниці № (» 

шахти № 2—3.

Енергійно працюють бутоло- 
ми Григорій Третяк, Олексій 
Худяй, Іван Скрипка, Леонід 
Недавній. Ці стахановці вироб
ляють но 150. процентів норми. 
В півтора раза перевищують 
денні завдання вантажники 
бригади Марії Дроганець.

Трудящі нашої дільниці го
тують гідну зустріч Дню шах
таря. . ,

І. 0ТАЙАШВІЛІ, 
начальник дільниці кам'яного 

кар'єру.

но-пресового цеху, очолюване 
майстром, т. Бекишевим. Тут 
систематично перевиконується 
план. До двох норм дають 
Степан Сокуренко, Павло Го
ловко, Василь Бурмак.

В цехах ширяться ряди пе
редовиків, зростає продуктив
ність праці. Значно підвищили 
свій виробіток сушильниця 
Віра Царенко, пресувальник 
Яким Бирко, слюсар Федір Фе- 
доре'нко та багато інших ви
робничників. І. ПЕТРЕНКО.

шахмати, шахи, баян, радіо 
приймач.

Це гуртожиток для будівель
ників Димитрівського тресту. 
Днями він прийняв 110 випуск
ників гірничопромислової шко
ли №3. г. КОЛЕСНИКОВА.
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Куточок гумору
В їдальні № 5 Олександрійського міськзмішторгу 

відвідувачів обслужують повільно і неуважно. Громадянин 
т. Мочалов пише:

„Зайшов я до їдальні повечеряти і просидів півтори 
години, доки мене обслужили. З такою роботою деяких 
офіціанток і буфетниці миритись не можна'*...

— Тут нас не стільки годують, скільки наш час 
з'їдають...

Рис. К. ЄЛИСЕЄВА.
---------------------------------- - -----О о

Вотчина
—Мій будинок, моя школа...
Часто любить хвалитись Ана

толій Марковим Гаєнко. Почут
тя самовдоволення щоразу охоп
лює його, коли він сідає, в ди
ректорське крісло.

—Я тут господар, — міркує 
Анатолій Марковим, — які по
рядки захочу, такі й наведу.

Особливо подобається Анато
лію Марковичу, коли йому хто 
догоджає. Такий працівник 
завжди в нього в пошані.

Але знайшлися люди, які не 
примирилися з насаджуваними 
порядками, з поведінкою ди
ректора. Вони бажають, щоб 
порядки були такі, які перед
бачені радянськими законами, 
і щоб їх завжди дотримувався 
Анатолій Марковим. Та крутий 
в нього характер.

—В моїй школі ніхто не 
сміє мені вказувати, критику
вати мене. За таких я берусь.

Так з допомогою дружини 
він взявся за викладачів тт. 
Губль, Зибайлову і багатьох 
інших.

— Ненадійні це люди.—під
бурила чоловіка Ольга Іванів
на,—капосні. Губль по відно
шенню’ до нас надто принципо
ва, не слухач мене. Треба її 
поставити „в такі умови, щоб 
вона і школу, і будинок за
лишила.

Живе т. Губль в будинку 
№ 18 по вулиці Жовтневій. 
Живуть тут і інші працівники 
школи, в тому числі і Гаєнки. 
Всі вони мають однакові права. 
Але не так думає Ольга Іванів
на. Вона собі дозволяє значно 
більше: вказувати, наказувати, 
ображати мешканців і навіть 
використовувати їх в своїх 
особистих справах. Техпраців
ницю т. Дуду вона взяла за 
домашню робітницю, хоч за це 
їй дуже рідко платила.

—Хто ж мені допомагати 
буде як не «низи», в мене ж 
діти, а їх ми мусимо глядіти. 
З Дудою розрахунки ведуть в 
школі механізації. Підкоряйся 
тільки та слухай начальство, і 
все буде добре.

Але разом з т. Губль не 
сподобалася Ользі Іванівні ста

Гаєнків
ренька бабуся, якав неї живе. 
Посипались на неї образи. 
Мовляв, сяка-така живе в на
шому будинку, а слухати мене 
не хоче. Лютувала Ольга Іва
нівна, по-всякому обзивала 
стару жінку.

—Вигнати треба, — заявила 
яона чоловікові.

І це кого? Жінку, яка ви
ростила десятеро дітей, жінку, 
в якої два сини полягли смер
тю хоробрих, захищаючи в ми
нулій війні рідну Батьківщину. 
Зараз держава їй допомагає, 
всюди вона користується пова
гою, а Гаєнки дозволяють зну
щатись з неї.

—Моя дружина дуже нерво
ва і якщо ображає кого, то це 
цілком «закономірно», — пояс
нює Анатолій Маркович.

Ольга Іванівна поводить се
бе грубо не тільки дома, а й 
в колективі середньої школи 
№ 2, де вона працює вчитель
кою. На педагогічній раді вже 
говорили про її поведінку. Од
нак вона не вгамовується. Ба
гатьох обсипає непристойними 
словами, веде себе заносливо. 
І в цьому їй потурає чоловік, 
Анатолій Маркович, який воз- 
сідає в кріслі директора школи 
механізації сільського госпо
дарства.

Іван КРАПИВА.

ГАЄНКО: 
—Куди хочу, туди й верну.

Рис. А. ЗУБОВА.

Провокатори намагаються 
діяти з підпілля

БЕРЛІН, 25 червня. (ТАРС). 
Фашистські провокатори, що не 
мають ніякої опорп серед на
селення Німецької Демократич
ної Республіки, намагаються в 
ряді місць перейти до підрив
них дій.

Так, наприклад, на одному 
з виробничих об'єктів у райо
ні міста Гера ворожі елементи 
підкинули пачку вибухівки, а 
на іншому намагалися вивести з 
ладу транспортер і сортувальну 
установку. Проте в обох ви
падках ці диверсійні акти були 
відвернуті. Завдяки пильності 
робітників і службовців була 
також відвернута диверсія на 
копіювальній фабриці кіносту
дії «Дефа».

Намагання найманої ворожої 
агентури перейти до дій з під
пілля, спрямованих на органі
зацію диверсій і провокацій, 
зустрічають відсіч з боку на
селення, яке активно допома
гає народним властям не до
пускати ворожих підступів.

Суд над фашистською 
воєнною злочинницею 

Ерною Дорн
БЕРЛІН. (ТАРС). Газета 

«Нейєс Дейчланд» повідомляє, 
що 22 червня окружний суд в 
Галле засудив фашистську 
воєнну злочинницю Ерну Дорн 
до страти. Ця злочинниця була 
звільнена організаторами про
вокацій 17 червня з тюрми в 
Галле, куди за вироком суду 
в 1953 році вона була ув'яз
нена па 15 років за злочини 
проти людяності, вчинені нею 
в гітлерівському жіночому 
концтаборі Равенсбрук. Після 
своєї втечі з тюрми 17 червня 
вона взяла найактивнішу участь 
у безчинствах, влаштованих у 
цей день фашистськими прово
каторами в Галле.

Лісові пожежі в Канаді
Канадська преса повідомляє 

про великі лісові пожежі в Ка
наді. За повідомленням газети, 
тільки в провінції Квебек у 
цьому році повністю знищено 
пожежами 35 тисяч акрів лісів. 

(ТАРС).

Зростання цін у Греції
Грецька преса повідомляє, 

що урядова комісія цін вирі
шила знову підвищити ціни на 
цукор на 16 процентів, на мас
линову олію—на 12 процентів, 
на мідь, бронзу і вироби з них 
— на 25 процентів. Комісія 
вирішила також з 1 липня 
збільшити вартість квитків на 
всі види міського транспорту 
на ЗО процентів.

і (ТАРС).

Туберкульоз — 
бич японського народу

За повідомленнями, одержа
ними з Токіо, японське мініс
терство охорони здоров'я ого
лосило, що понад 4 мільйони 
японців, тобто 5 процентів 
всього населення, хворі на ту
беркульоз.

(ТАРС).

Міжнародний огляд
Що сталося в Берліні

17 червня в демократичному 
секторі Берліна сталися безпоряд
ки, учинені з провокаційною ме
тою агентурою іноземних імперіа
лістичних держав. ,

За заздалегідь розробленим пла
ном, загони фашистів, які користу
ються повною свободою і покрови- 
тельством властей у західних 
секторах Берліна, перейшли в 
цей день у демократичний сектор 
міста. Бандити, які захопили з 
собою багато пляшок з сіркою, 
фосфором, бензином зробили 
спробу організувати там страйки 
робітників, підпали, напади на 
продовольчі склади, магазини, 
клуби, установи. Вони також ста
вили своєю метою вбивати пар
тійних працівників, співробітни
ків урядових установ. Слідом за 
цим фашистська агентура повин
на була почати погроми і в інших 
містах Німецької Демократичної 
Республіки. Як відмічала берлін
ська демократична преса, вороги 
миру хотіли таким чином встано
вити в НДР фашистську владу, 
зірвати плани мирного об'єднання 
Німеччини.

Проте цей мерзенний замір з 
тріском провалився. Проти змов
ників виступили населення демо
кратичного сектора Берліна і на
родна поліція. Протягом доби спо
кій у радянському секторі міста 
був відновлений.

Характерно, що, як указували 
зарубіжні газети, фашисти «ціяли 
під безпосереднім керівництвом 
американських військових властей. 
Погромники концентрувалися в 
американському секторі Берліна, 
їх оплачували доларами, озброю
вали та інструктували американ
ські офіцери.

Чому ж фашистські найманці 
були підняті на провокацію в 
Берліні саме тепер?

Справа в тому, що за останній 
час уряд НДР провів в інтересах 
ослаблення міжнародної напруже
ності ряд важливих заходів, що 
сприяють зближенню між східною 
і західною частинами Німеччини. 
Він також прийняв рішення, що 
веде до значного підвищення 
матеріального добробуту населен
ня республік.

Міжнародна реакція, яка нама
гається штовхнути німців на 
шлях війни, а також правлячі 
кола Західної Німеччини, що вис
лужуються перед нею, побачили 
в цих заходах уряду НДР загрозу 
своїй політиці, спрямованій на те, 
щоб перешкодити об'єднанню 
країни і зміцненню миру в Європі.

Крах авантюри іноземних най
манців у Берліні—нове свідчення 
того, що німецький народ не під
тримує політику паліїв війни, що 
він стоїть за мир, за єдність своєї 
країни, за демократію.

Заступник редактора С. І. МІРКОТАН.

В усіх магазинах промислових виробів 
Олександрійського 

міськзмішторгу 
продаються уцінені товари:

взуття, готовий одяг, галантерея та інші, 
на які ціни знижені з 1 червня від 15 до 60 
процентів.

ГРОМАДЯНИ! Купуйте дешеві товари широкого 
вжитку в наших магазинах.

Домашні господарка!
Охолодження продуктів значно зберігає їх 

якість. Для цієї мети ви можете придбати лід в ма
газині № 21, що міститься на вул. Рози Люксем
бург, № 10.

ДИРЕКЦІЯ.

Народний суд другої дільниці міста Олександрії розглядатиме 
справу громадянина Чаплигіна Павла Олексійовича, що проживає в 
Кривому Розі, про розторгнення шлюбу з Чаплнгіною Лією Іванівною, 
яка проживає в місті Олександрії.

Провокація ворогів миру 
в Кореї

Майже одночасно з вилазкою 
фашистів у Берліні, в ніч на 18 
червня, вороги миру вчинили ще 
одну провокацію, але тепер у 
Південній Кореї. В цю ніч за на
казом підкореного американцям 
правителя Південної Кореї Лі 
Син Мана його охоронні частини 
випустили під виглядом „звільнен
ня" близько 26 тисяч полонених 
бійців Корейської Народної армії 
з таборів, які розташовані у Пів
денній Кореї і знаходяться у 
віданні американського військо
вого командування. Таке „звіль
нення" Лі Син Ман провадив і в 
наступні дні.

Яку ж мету ставили лісинма- 
нівці, захопивши полонених бійців 
Корейської Народної армії?

Відомо, шо 8 червня в Пань- 
мипьчжоні була підписана угода 
про репатріацію військовополоне
них. Не питання протягом трива
лого часу було єдиним спірним 
пунктом, що перешкоджав повній 
договореності про перщіир'я. Під
писання угоди про' репатріацію, 
отже, усувало цю перешкоду.

Але імперіалістів припинення 
війни в Кореї не влаштовує — 
зникнуть величезні воєнні прибут
ки. Намаганням зірвати мир і пояс
нюється провокація лісинманівців.

Справа втому, що „звільнених" 
військовополонених вони почали 
зразу ж пасильственно мобілізо- 
вувати в свої війська, прикриваю
чи це їх „небажанням" поверну
тися па батьківщину. Відповідно 
до угоди про репатріацію, ці вій
ськовополонені ПІДДЯГЛІЙ Передачі 
під опіку спеціальної ксімісії ней
тральних країн, якій доручалося 
визначити справедливо їх дальшу 
долю. Захопивши у свої руки цих 
людей, кліка Лі Син Мана не 
тільки зриває вже підписану уго
ду про репатріацію, але й ставить 
під загрозу саме перемир'я.

Повідомляючи про ці події » 
Кореї, зарубіжна преса вказує, 
що, як і фашисти в Берліні, Лі 
Син Ман діяв не сам. Американ
ська реакційна газета „Вашінгтон 
пост", наприклад, писала: „Є під
стави підозрівати, що деякі аме
риканці, якщо вони і не брали 
участі в змові, то, принаймні, 
знали про це заздалегідь і не зро
били нічого для того, щоб запо
бігти їй".

Не випадково тому світова гро
мадськість бачить нерозривний 
зв'язок між провокаціями в Бер
ліні і в Південній Кореї, вбачаю
чи в них намагання реакції пе
решкодити ослабленню напруже
ності міжнародного становища. 
Провокація Лі Син Мана виклика
ла могутню хвилю протестів в усіх 
країнах світу.

А. ГЕОРГІЄВ.
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Повідомлення
Міністерства фінансів СРСР
Державна, позика розвитку народного господарства СРСР (випуск 

1953 року), випущена на суму 15 млрд. карбованців, розміщена, на 
кінець дня 27 червня па 15 мільярдів 343 мільйони карбованців.

Міністерством фінансів СРСР, на підставі вказівок Ради Міністрів 
СРСР, дано розпорядження припинити повсюдно з 28 червня 1953 року 
дальшу передплату позики.

Міністр фінансів СРСР А. Звєрєв.

Слово мільйонів радянських людей
нашій країні проходять 

зЖіи трудящих, присвячені 
недавнім подіям у Берліні. Ці 
події привернули до себе пиль
ну увагу всіх радянських лю
дей. Трудящі Радянського Сою
зу справедливо розглядають 
авантюру іноземних найманців 
у Берліні як новий мерзенний 
замах сил реакції і фашизму 
на мир і безпеку народів.

У^сво'х виступах радянські 
лй$н відзначають, що могутнє 
зрЦЗгання руху за мир в усьо
му світі викликає лють чорних 
сил реакції. Організацією всяко
го роду провокацій вороги миру 
намагаються перешкодити мир
ному розв'язанню німецького 
питання, не допустити ослаб
лення напруженості сучасного 
міжнародного становища..

Висловлюючи глибоке задово
лення тим фактом, що підлий 
замір іноземних найманців про
валився, радянські люди в сво
їх виступах на зборах заявля
ють, що організаторам і підбу
рювачам берлінської провокації 
не вдасться замести сліди. 
Наклепи і брехня, поширювані 
реакційною пропагандою в за
хідних країнах з приводу подій 
у Берліні, нікого не введуть в 
оману — ні в Німеччині, ні за 
її межами. Як не називай іно
земних найманців, які бешке
тували 17 червня в Берліні, їх 
не видаси за «демократів», з 
них не змиєш ганебного тавра 
найманих фашистських погром
ників!

На своїх зборах робітники і 
службовці підприємств і уста
нов Москви, Ленінграда, Києва, 
Мінська, Свердловська, Сталін- 
града, Горького, Ростова на 
Дону та інших міст Радянсько
го Союзу, вірні прапорові про
летарського інтернаціоналізму, 
непохитні поборники миру і 
дружби між народами, вислов
люють свою палку солідарність 
з трудящими Німеччини, які 
борються проти провокацій 
ворогів миру. Радянські люди 
знову і знову нагадують ні
мецькому народові, що шлях 
національного відродження йде 
тільки через мир і демократію, 
що німецькому народові не по 
дорозі з провокаторами нової 
війни, які бажають лише одно
го — перетворення німців у 
гарматне м'ясо, у найманих 
солдатів для нової агресії.

У зверненні до берлінських 
робітників, прийнятому на ба
гатотисячних зборах робітни
ків і службовців Московського 
автозаводу імені и. В. Сталіна, 
говориться:

«У ці тяжкі для німецького 
народу дні ми висловлюємо 
цілковиту солідарність з робіт
ничим класом і всіма трудящи
ми Німеччини і разом з ними 
переконані, що провокація в 
демократичному секторі Берліна 
є справою рук тих, хто боїться 
мирного розв'язання німецько
го питання, хто страшиться 

зміцнення демократичних сил 
німецького народу, кому не
нависні успіхи Німецької Де
мократичної Республіки, яка 
міцно стала на шлях миру і 
демократії...

Ми впевнені, що робітничий 
клас і всі трудящі Німеччини 
не піддадуться ніяким провока
ціям, підвищать пильність, зраз
ковою працею підтримають Уряд 
Німецької Демократичної Рес
публіки, його боротьбу за об'єд
нання Німеччини в єдину, де
мократичну, миролюбну дер
жаву.

Робітники Німеччини, вам 
забезпечена гаряча підтримка 
з'боку всього демократичного 
табору! Тісніше згуртовуйтесь 
навколо Уряду Німецької Демо
кратичної Республіки, навколо 
Соціалістичної єдішої партії 
Німеччини!

Хай живе дружба і співробіт
ництво між німецьким і радян
ським народами!

Геть провокації ворогів 
миру!»

ІІочуття і думки українсько
го народу висловив сталевар 
київського заводу «Більшовик» 
т. Николгок. Він сказав:

—Останні події в Німеччині 
свідчать про те,що фашистські 
елементи, запалювані і спрямо
вувані крайніми реакційними 
силами, які перебувають за 
межами Німеччини, намагають
ся втягти німецький народ у 
катастрофу нової війни. Але 
трудящі Німеччини все тісніше 
згуртовуються навколо своєї 
Соціалістичної єдиної партії і 
дають гідну відсіч провокато

По нашій Бат_ьківцууіі
Прийом у вищі учбові 

заклади
Виті учбові заклади почали 

прийом заяв. Вузи Радянського 
Союзу зачислять на перший курс 
400 тисяч студентів. Нове попов
нення є найбільшим за весь час 
існування вищої школи в нашій 
країні.

На перші курси університетів 
та інститутів Радянської України 
буде прийнято 48.300 юнаків і 
дівчат—на кілька тисяч більше, 
ніж торік. _______

Призов молоді 
в гірничопромислові 

школи і в школи ФЗН
З 25 червня на Україні по

чався призов молоді в гірничо
промислові школи і в школи фаб
рично-заводського навчання тру
дових резервів Міністерства куль
тури УРСР, що готують кваліфі
кованих будівельників масових 
професій—мулярів, теслярів, шту
катурів та інших.

Цікава знахідка
Бригадир колгоспу імені Па

ризької Комуни, Жовтневого 
району, Станіславської області, 
т. Богацький під час роботи в 
полі знайшов глиняний горщик з 
срібними монетами. В ньому було 
35 монет XVII століття різних 
європейських держав—Угорщини, 
Польщі й інших. 

рам. Вилазка іноземних най
манців провалилася. Ворогам 
миру не вдасться збити німець
кий народ' з демократичного 
шляху розвитку!

Гнівно і схвильовано прозву
чав голос трудящих Сталінгра- 
да, міста-героя. Молода робітни
ця Сталінградського тракторно
го заводу т. Шестолаиова, вис
тупаючи на зборах, заявила:

—Вороги миру жадають від
родження фашизму, нової війни. 
Заради цього вони готові на 
всяку підлоту. Ми знаємо, хто 
стояв за спиною підлих убивць, 
які орудували в демократично
му секторі Берліна. Ми раді, 
що трудящі Німецької Демокра
тичної Республіки розбили роз
рахунки ворогів миру. Нам до
рога справа, миру, і ми зробимо 
все, щоб відстояти його!

У виступах трудящих Москви, 
Ленінграда, Києва, Мінська, 
Сталінграда, Свердловська та 
інших міст висловлені думки і 
почуття всього радянського 
народу.

Радянські люди знають, що 
волю, почуття, справжні інте
реси німецького народу відби
вають не фашистські погромни
ки і реваншисти, з якими ні
мецькому народові не по доро
зі, а зростаючі і міцніючі де
мократичні сили Німеччини.

Це факт, що навіть у Захід
ній Німеччині, незважаючи на 
поліцейський режим, встанов
лений там «західними» окупан
тами і продажною боннською 
клікою, більш як п'ятнадцять

Аджарська АРСР. На Зелено
му Мисі після капітального ре
монту відкрився санаторій ВЦРПС.

На знімку: відпочиваючі на те
расі санаторію.

Фото В. Бабаяна.

Прескліше ТАРС. 

мільйонів чоловік висловилися 
проти антинародної політики 
Аденауера, проти, воєнного 
боннського договору.

Це факт, що нові економічні 
та інші заходи Уряду Німець
кої Демократичної Республіки, 
вжиті за пропозицією ЦК Со
ціалістичної єдиної партії Ні
меччини, із задоволенням 
сприйняті широкими колами 
німецького населення. Ці захо
ди ведуть до дальшого підне
сення життєвого рівня мас, 
сприяють справі мирного розв'я
зання німецької проблеми, 
відповідають корінним інтере
сам німців на Сході і Заході 
Німеччини.

Це факт, що авантюра став
леників реакції в Берліні га
небно провалилася саме тому, 
що демократичні сили Німець
кої Демократичної Республіки 
зуміли відбити підлу вилазку 
фашистських погромників. Тим 
самим демократичні сили пока
зали свою здатність протистоя
ти будь-яким підступам прово
каторів, ворогів німецького на
роду, які намагаються переш
кодити єдності Німеччини і 
знову ввергнути її в нещастя 
і лихо.

Зростає гнів і обурення тру
дящих Німецької Демократич
ної Республіки проти організа
торів і призвідників безчинств, 
імперіалістичних агентів. Тру
дящі виявляють цілковите до
вір'я своєму народному Урядо
ві і Центральному комітетові 
С6ПН. Па зборах і мітингах,

Теплофікація
і міст Алтаю б

У містах Алтаю початі роботи 
по теплофікації житлових, куль
турно-побутових і адміністратив
них будинків. У Зиряновську 
центральне опалення одержують 
житла і клуб гірників, дитячі яс
ла, лікарняне містечко. Прокла
даються теплофікаційні лінії до 
нових будинків.

22 червня в Усть-Каменогор
ську до теплофікаційної сітки 
підключений багатоквартирний бу
динок металургів. 11,е -тринадцятий 
великий будинок, устаткований з 
початку цього року зручною си
стемою опалення.

Закінчився перший 
круг змагань 

на першість країни 
з футбола

і Закінчився перший круг зма
гань на першість країни з футбо
ла команд класу „А“.

На першому місці — тбіліська 
команда „Динамо", яка набрала в 
10 іграх 15 очок, на другому— 
московська команда „Спартак", 
що має 13 очок. Третє місце зай
має московська команда „Локо
мотив". У неї дванадцять очок.

Турнірну таблицю замикає ле
нінградська команда „Динамо", 
у якої чотири очка.

Другий круг почався 25 червня. 

що проходять в республіці, 
найрізноманітніші верстви на
селення повністю схвалюють 
заходи Уряду Німецької Демо
кратичної Республіки, спрямо
вані на те, щоб покласти край 
ворожим вилазкам, на поліп
шення життєвих умов населен
ня і на досягнення угоди між 
німцями Східної і Західної Ні
меччини, як важливої переду
мови відновлення єдності всієї 
Німеччини. Трудящі республі
ки виявляють непохитну ріши
мість захистити свої досягнен
ня в галузі мирного будівниц
тва, зміцнювати Німецьку Де
мократичну Республіку новими 
виробничими успіхами, ще на
полегливіше боротися за мир, 
за створення єдиної, незалеж
ної, миролюбної, демократич
ної Німеччини.

Берлінські події дістали ши
рокий відгук в Німеччині і за 
її межами, бо вони ще раз 
показали, що вороги миру йдуть 
на крайні провокації, викорис
товують наймерзенніші і наії- 
підліші засоби для розпалюван
ня ворожнечі між народами, 
для підриву справи миру.

Радянський народ, всі миро
любні народи твердо впевнені 
в тому, що загроза фашизму і 
нової агресії, що йде з Захід
ної Німеччини, може бути від
вернута. Німецький народ, його 
демократичні патріотичні сили 
здатні перепинити шлях фашиз
мові. На робітничому класі Ні
меччини, на її демократичних 
силах£лежить величезна від
повідальність за долю своєї 
країни, за долю миру в Свропі.

Радянський народ, всі народи, 
кровно заінтересовані в міцно
му і тривалому мирі, простя
гають руку дружби і допомоги 
німецькому народові в його 
справедливій боротьбі за мир
не об'єднання країни, проти 
підступів ворогів миру.

Справу збереження і зміц
нення миру народи все міцні
ше беруть у свої руки. Ще 
наполегливіше і рішучіше від
стоювати мир, ще. тісніше згур
товувати свої ряди для відсічі 
ворогам миру—таке благород
не завдання всіх, кому дороге 
майбутнє людства.

Події в Берліні учать миро
любні народи пильності, вима
гають від них неослабної зір
кості до підступів ворогів миру. 
Щоб чорні заміри реакції і далі 
були зірвані, трудящі всіх кра
їн, все передове людство бу
дуть з ще більшою рішимістю 
відстоювати справу збереження 
і зміцнення миру.

(Передова „Правдьі“ 
за 27 червня).
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Проти підлих провокацій ворогів миру і демократії
Гнівний голос трудящих України

З почуттям глибокого гніву 
і обурення дізнались трудящі 
України, як і весь радянський 
народ, про підлу провокацію 
іноземних найманців, іцо вчи
нили 17 червня 1953 року в 
демократичному секторі Берліна 
безпорядки і намагалися пору
шити мирне життя Німецької 
Демократичної Республіки.

Вірні справі збереження ми
ру і дружби між народами, тру
дящі України разом з усім ра
дянським народом висловлюють 
на мітингах і зборах свої пал
кі почуття солідарності берлін
ським пролетарям. які показу
ють вірність Соціалістичній 
єдиній партії Німеччини і уря
дові Німецької Демократичної 
Республіки, висловлюють гнів 
і обурення зухвалою провока
цією іноземних найманців у 
Берліні.

На зборах колективу Київсь
кого судноремонтного і судно
будівного заводу імені Сталіна 
бригадир котельників т. Стри- 
жеус, висловлюючи думки при
сутніх, сказав:

- Трудящі всього світу під
німають голос протесту проти 
провокацій паліїв війни. Події, 
що мали місце в Берліні, не 
можна розцінювати інакше, як 
намагання ворогів миру, воро
гів людства, найманців амери
канських монополістів втягну
ти німецький народ і народи 
всього світу в нову страхітли
ву війну. Ми, київські судно
будівники, вітаємо берлінських 
робітників, які у відповідь на 
фашистські провокації ще тіс
ніше згуртувалися навколо сво
го народного уряду і показали 
єдність і стійкість.

Глибоке обурення у трудя
щих Байдаківського вуглероз
різу викликала підла авантюра 
в Берліні.

Позавчора відбулись збори 
робітників, інженерно-техніч
них працівників і службовців 
підприємства.

Збори відкрив секретар парт- 
бюро т. Міщенко. Він, розпо
вів про те, що у східному Бер
ліні вороги миру намагались 
розпалити пожежу третьої

Про підсумки розміщення нової позики
Державна, позика розвитку 

народного господарства, випу
щена на суму 15 мільярдів 
карбованців, розміщена протя
гом трьох днів на 15 мільярдів 
343 мільйони карбованців.

Нова позика зустрінута одно
стайним схваленням всього ра
дянського народу, всіх верств 
населення нашої Батьківщини. 
З великим піднесенням прой
шла передплата позики серед ( 
робітників, селян і радянської 
інтелігенції.

Дуже виразно сказав про ви
пущену позику найстаріший 
металург Верх-Ісетського мета
лургійного заводу Федір Ландін: 
«Радянська держава здійснює 
широку програму мирного бу
дівництва. Зростають і кра
щають паші міста, оснащують
ся першокласною вітчизняною 
технікою фабрики і заводи. У

Багатолюдні збори відбулися 
на багатьох інших підприємст
вах столиці України.

Підла авантюра продажної 
кліки Аденауера і реакційних 
елементів капіталістичних дер
жав викликала обурення трудя
щих Львівщини. 26 червня 
після денної зміни зібрався ко
лектив заводу «Львівсільмаш», 
щоб приєднати свій голос про
тесту до могутнього голосу тру
дящих Радяїґського Союзу з 
приводу подій 17 червня у 
Берліні.

—Провокації іноземних най
манців у Берліні, — говорить 
слюсар т. Федоряго, — мають 
прямий зв'язок з підлими дія
ми кліки Лі Син Мана у Пів
денній Кореї. Ми обурені без
чинствами паліїв війни, які на
магаються всіма силами і засо
бами перешкодити мирному роз
в'язанню міжнародних питань. 
Ми впевнені, що паліям нової 

і війни ніколи не вдасться за 
криваві долари купити працьо
витий німецький народ, звер
нути його з шляху боротьои 
за мир і демократію.

Збори протесту проти авантю
ри іноземних найманців в Бер
ліні відбулися також па під
приємствах Харкова, Сталіне», 
Воронніловграда, Дніпропетров
ська і багатьох інших міст 
України. У прийнятих на збо
рах резолюціях український 
народ висловлює обурення дія
ми паліїв війни, шле братер
ський привіт німецьким трудя
щим і закликає їх до боротьби 
за мир, єдність і демократію.

(РАТАУ).

Зміцнювати єдність своїх
світової бойні, викликати во
рожнечу німців заходу і сходу, 
зірвати заходи демократичного 
уряду, спрямовані на поліп
шення життєвих умов трудя
щих.

З промовою виступив стрі
лочник т. Савва.

—Ми добре знаємо,—сказав 
він, — хто ініціатор провока
ції в Берліні. Це — іноземні 
найманці, ті, що намагаються 
перешкодити мирному розв'я- 

великих масштабах провадиться 
житлове і культурно-побутове 
будівництво. Цілям мирного бу
дівництва служить і нова по
зика. Ось чому ми добровільно 
і охоче віддаємо в позику дер
жаві свої трудові заощадження.

Гаряче відгукнулося на ви
пуск позики і колгоспне се
лянство. На зборах колгоспу 
імені Сталіна, Веселовського ра
йону, Ростовської області, голо
ва колгоспу т. Захаров заявив: 
«На наших великих полях пра
цюють десятки тракторів, ком
байнів та інших найновіших 
машин, що полегшують нашу 
працю. Ми знаємо, що наші 
позики йдуть на зміцнення 
справи миру». Передплата пози
ки селянами пройшла з вели
ким успіхом; про це свідчить, 
зокрема, той факт, що більше 
половини суми передплати вже

Бути 
пильними

Події, що сталися 17 черв
ня в Берліні, схвилювали всіх 
чесних людей світу, які праг
нуть мпру і не бажають но
віші кровопролить. Один за 
одним виступали трудівники 
рудоремонтпбго заводу на мі
тингу, який відбувся 29 червня.

— Авантюра, організована 
американськими імперіаліста
ми,—сказав сталевар т. Руден- 
ко,—була спрямована ца те, щоб 
встановити фашистський режим, 
не допустити об'єднання Ні
меччини. Народи світу не раз 
приборкували і надалі зуміють 
приборкати будь-які вилазки 
паліїв війни. Ми, радянські 
люди, не допустимо нового 
кровопролиття-, подвоїмо свої 
сили в труді, посилимо пиль
ність і будемо наполегливо бо
ротися за збереження миру на 
всій землі.

Палку промову виголосив 
фрезерувальник механічного 
цеху т. ІПтенгелов.

— Четвертий рік війни в 
Кореї,—говорить він,—показав 
слабість табору імперіалізму, 
який, відчуваючи свою заги
бель, намагається розв'язати 
нову світову війну. Провокація 
в Берліні викликала обурення 
мільйонів людей світу. Ми ви
словлюємо повну солідарність 
з робітничим класом Німецької 
Демократичної Республіки, який 
дав рішучу відсіч провокато
рам, і закликаємо робітників 
Німеччини бути пильними і 
ще активніше боротися за мир 
і демократію.

Г. КОЛЕСНИКОВА.

рядів
занню німецького питання, 
зірвати мирне будівництво в 
Німецькій Демократичній Рес
публіці.

Ми, радянські люди, солідар
ні з трудящими Німецької Де
мократичної Республіки, які 
дали відсіч паліям війни.

Наш обов'язок завжди бути 
пильними, не забувати, що 
існують сили, яким не до 
вподоби мир і дружба між на
родами.

сплачено ними готівкою.
З великою активністю прой

шла передплата позики серед 
учених, державних службовців 
і всієї радянської інтелігенції. 
На мітингу в Академії наук 
визначні вчені говорили про 
безперестанне зростаніія радян
ської економіки, про розквіт 
науки в нашій країні і про 
значення державних позик в 
розвитку народного господарства 
і науки.

Одностайне схвалення випус
ку позики і успішне її розмі
щення свідчить з новою силою 
про єдність радянського наро
ду, про його гарячу підтримку 
заходів Комуністичної партії і 
Радянського Уряду.

Це цілком зрозуміло. Наші 
радянські позики йдуть на цілі 
мирного господарського і куль
турного будівництва. Вони

Відсіч паліям війни
Перед початком зміни зібра

лись робітники, інженерно-тех
нічні працівники і службовці 
шахти №2—3. Збори з приво- 

! ду подій в Берліні відкрив 
голова шахткому т. Станкові 
Слово надається наваловідбій
нику Шагіту Нігаматову.

— Трудящі Німецької Демо
кратичної Республіки, — гово
рить він, — впевнено будують 
нове життя, наполегливо бо
рються за свою свободу, не
залежність, за міцний і три
валий мир. Але аденауери і 
їх заокеанські хазяї не хочуть 
миру, возз'єднання Німеччини, 
тому вони організували аван
тюру в Берліні, яка. ганебно 
провалилась. Ця провокація 
знову показала міцність демо
кратичного ладу Німецької Де
мократичної Республіки, згур
тованість трудящих навколо 
Соціалістичної єдиної партії 
Німеччини. Вище піднімемо 
пильність. Будемо зміцнювати 
дружні зв'язки з німецьким на
родом, зі всіма народами, що

Слово гірників
Семенівського розрізу

Разом з усім радянським 
народом своє обурення з при
воду авантюри, вчиненої іно
земними наймитами 17 червня 
в Берліні, висловив колектив 
Семенівського вуглерозрізу.

Біля 500 робітників, робіт
ниць, інженерно-технічних 
працівників і службовців зібра
лися 29 червня в нарядній 
розрізу. Збори відкрив голова 
шахткому т. Богданов. Він 
надає слово машиністу екскава
тора, стахановцю т. Москов- 
ченку.

—Своїми підлими діями, — 
говорить він,—фашистські най
мити хотіли перешкодити мир
ному розвиткові Німецької Де
мократичної Республіки і об'єд
нанню Німеччини в єдину 
миролюбну державу. Фашистські 
агенти і боннська кліка. Аде
науера намагалися втягнути 
німецький народ у війну. їх 
авантюра провалилася. Німець
кий народ не допустив нової 
катастрофи.

сприяють зростанню багатства 
нашої Батьківщини і ще повні
шому задоволенню матеріальних 
і культурних потреб народу, 
що є- повсякденною турботою 
Партії і Уряду.

На кошти випущеної позики 
будуть збудовані нові фабрики 
і заводи, ще краще будуть ос
нащені машинно-тракторні стан
ції тракторами, комбайнами та 
іншими сільськогосподарськими 
машинами. Кошти позики сприя
тимуть розширенню науки, на
родної освіти і охорони здо
ров'я.

В той же час наші державні 
позики приносять значні дохо
ди безпосередньо населенню. 
Тільки за 1952 і 1953 роки 
населенню буде виплачено по 
позиках близько 17 мільярдів 
карбованців.

Радянський уряд, враховую
чи безперервне зростання гро
шових нагромаджень соціаліс
тичного господарства, визнав 

борються за міцний і трива
лий мир.

На трибуну піднімається на
валовідбійник Микола Манакіп.

Іноземні імперіалісти на
магались розпалити пожежу 
третьої світової війни. їх підла 
авантюра в Берліні потерпіла 
крах. Сили миру і демократії 
міцніші сил війни. Ми, гірни
ки Олександрії, як і всі Ж 
дянські люди, тавруємо ганьбо® 
фашистських провокаторів, най
манців американських імперіа
лістів, що намагались зірвати 
мпрне розв'язання німецького 
питання.

Збори колективу шахти схва
лили звернення до робітників 
промислових підприємств Бер
ліна, в'* якому висловлюють 
впевненість, що німецькі 
дяіці ще тісніше згуртують!^ 
навколо Соціалістичної єдиної 
партії Німеччини та. уряду де
мократичної республіки, зміц
нять єдність робітничого кла
су, підвищать пильність в бо
ротьбі за мир.

Ми закликаємо робітників 
Німецької Демократичної Рес
публіки ще тісніше згуртува
тися навколо Центрального 
Комітету Соціалістичної єдиної 
партії Німеччини, завжди бути 
пильними і ще активніше бо
ротися за зміцнення миру і 
демократії.

На трибуну піднімається 
молодий робітник, комсомолець 
т. 1’ожко.

—Я від імені юнаків і дів
чат вуглерозрізу звертаюся до 
наших юних друзів Німецької 
Демократичної Республіки йти 
в перших рядах борців за 
об'єднання Німеччини, за мир 
і соціалізм. Ви в своїй бороть
бі не одинокі. Наша солідар
ність па вашому боці.

Колектив Семенівського вуг
лерозрізу прийняв звернення 
до робітників Німецької Демо
кратичної Республіки.

м. НУРУЛІН, 
Інструктор відділу пропаганди 

і агітації міськкому партії.

доцільним у цьому році різко 
скоротити залучення в бюджет 
коштів населення у формі по
зик. Сума випуску нової пози
ки була встановлена, як відо
мо, в два рази менша порівня
но з 1952 роком.

Збільшення грошових нагро
маджень соціалістичного госпо
дарства є результатом успішно
го виконання планів розвитку 
народного господарства і свід
чить про дальше могутнє під
несення економіки нашої краї
ни. Розвиток суспільного ви
робництва забезпечує дальше 
зростання національного дохо
ду і дає можливість система
тично підвищувати матеріаль
ний добробут радянського на
роду.

Значне зменшення суми ви
пуску позики порівняно з ми
нулим роком і її успішна реа
лізація свідчить разом з тим 
про міцність радянського кар
бованця і сталість радянських
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Збори міського 
партійного активу

Стежити за достиганням хлібів
Питання про стан і заходи 

по забезпеченню виконання 
критичних зауважень і пропо
зицій комуністів, висловлених 
на VII міській партійній кон
ференції і на звітно-виборних 
зборах в первинних парторгані- 
заціях міста, обговорили збори 
міського партійного активу, 
що відбулися циміГ днями.

своїй доповіді секретар 
1В ьккому партії т. Луценко 
Лдзначив, що більшість партор- 
ганізацій підприємств та уста
нов, зваживши на критичні 
зауваження і пропозиції кому
ністів, поліпшили організацій
но-партійну і масово-політич
ну роботу. Для підготовки 
питань, які розглядаються на 
зборах, секретарі парт'організа- 
цЦ^ширше стали залучати ко

муністів, а це в свою чергу 
Активізувало роботу зборів. 
Зросла також авангардна роль 
комуністів на виробництві, під
вищилась відповідальність їх 
за виконання партійних до
ручень.

Але поряд з цим доповідач 
і учасники зборів викрили 
серйозні недоліки в роботі місь
кої парторганізації по виконан
ню критичних зауважень і 
пропозицій комуністів.

Конкретні заходи, спрямовані 
на виконання зауважень і про
позицій комуністів, схвалила па 
зборах первинна парторганіза- 
ція Семенівського монтажного 
управління, проте секретар 
парторганізації т. Федоренко 
не забезпечив виконання цих 
заходів, тому багато з них 
залишились не здійсненими.

Комуністи парторганізації 
рудоремонтного заводу на своїх 
звітно-виборних зборах різко, 
критикували керівництво заво
ду і парторганізації за відсут
ність дійової боротьби з брако
робами. Тут же було подано 
ряд цінних пропозицій, спря
мованих на боротьбу за якість 
продукції. Та секретар парт- 
бюро т. Ключников не прислу
хається до голосу комуністів, 
тому не випадково завод і за
раз продовжує випускати бра
ковану продукцію.

Працівник Димитрівського 
тресту т. Іванов піддав гострій 
критиці міськком партії і ре
дакцію газети «Сталінський 

фінансів. Основою міцності фі
нансів соціалістичної держави 
і її грошової системи є не
ухильне зростання мирної со
ціалістичної економіки, невпин
не збільшення національного 
доходу країни, який вико
ристовується повністю в інте
ресах народу.

Купівельна сила радянського* 
карбованця зростає з кожним 
днем. Грошова система Радян
ського Срюзу є сталою, радян
ська валюта тепер міцна як 
ніколи.

У зв‘язку з цим позбавлені 
всякої підстави чутки про ні
бито наступну нову грошову 
реформу, які набрали за остан
ній час деякого поширення 
серед частини населення. Ці 
чутки не мають під собою ні
якого грунту, є брехливими і 
шкідливими. Відомо, що грошо
ві реформи звичайно проводять- 

прапор» за те, що ініціатором 
змагання на честь Дня шахта
ря вони дали змогу виступити 
колективу, який не виконує 
своїх планових завдань.

—Міськкому К1І України і ре
дакції газети,—сказав т. Іванов, 

треба серйозніше підходити 
до такої важливої справи і 
давати виступати з закликом 
тим колективам, які своєю само
відданою працею показують 
приклад в боротьбі за виконан
ня завдань п'ятої п'яти
річки.

Учасники зборів партійного 
активу критикували працівни
ків міськкому партії за те, що 
вони слабо здійснювали кон
троль за роботою первинних 
парторганізацій, внаслідок чо
го і виконання критичних 
зауважень та пропозицій кому
ністів в багатьох парторганіза- 
ціях здійснюється незадовільно.

Працівник Байдаківської бри
кетної фабрики т. Клименко 
в своєму виступі заявив, що 
пропозиції комуністів щодо 
поліпшення політично-виховної 
роботи в масах викопуються 
слабо.

— Агітатори, — говорить 
т. Клименко, — працюють не
систематично. Відділ пропаган
ди і агітації міськкому партії 
не подбав про те, щоб пожва
вити діяльність агітколективів, 
які на ряді підприємств при
пинили свою роботу.

Комуністи тт. Артюхов, 
ІІІпекторов, Матюшенко, Хари- 
тонов та інші в своїх висту
пах говорили про те, що пра
цівникам міськкому партії слід 
глибше вникати в життя пар
тійних організацій, вивчати і 
популяризувати досвід роботи 
кращих секретарів, на конкрет
них прикладах партійної робо
ти навчати їх практичному 
здійсненню рішень XIX з'їзду 
партії по мобілізації трудящих 
на дострокове виконання зав
дань п'ятого п'ятирічного 
плану.

Учасники зборів партійно
го активу намітили конкретні 
заходи по поліпшенню керів
ництва первинними партійними 
організаціями, по виконанню 
ними критичних зауважень і 
пропозицій комуністів.

ся в умовах розладу економіки 
і різкого знецінення грошей.

В нашій країні нічого подіб
ного немає. Навпаки, в після
воєнний час, в результаті без
перервного піднесення всіх га
лузей народного господарства, 
зйачного зниження собіварто
сті продукції і на цій основі 
систематичного зниження роз
дрібних цін на продовольчі і 
промислові товари, радянський 
карбованець рік у рік міцніє і 
підвищується його купівельна 
спроможність.

Досить сказати, що за остан
ні п'ять з чимсь років купі
вельна спроможність радян
ських грошей зросла більш як 
в два рази. Радянські люди 
знають, що тепер вони можуть 
купити в два з лишком рази 
більше товарів на ту ж саму 
суму грошей, ніж наприкінці 
1947 року.

Нові вдосконалення 
на комбайні тов. Бойка

1> газеті Радянська Украї
на» за 27 червня опубліковано 
повідомлення про нові вдоско
налення, які зробив комбайнер 
Бобринецької МТС, Кіровоград
ської області. Герой Соціаліс
тичної Праці Василь Юхимович 
Бойко.

При наявності вдосконаленої 
третьої очистки тов. Бойко у 
минулому році відправляв зер
но прямо ..з-під комбайна на 
приймальні пункти. В цьому 
році тов. Бойко зробив ряд 
вдосконалень, які дозволять во
дити комбайн на високих швид
костях і давати за 10 годин 
намолот в 700—800 центнерів 
зерна.

Щоб збільшити повітряний 
струмінь, тов. Бойко прилад
нав внизу під середньою декою 
додатковий вентилятор, зробив 
інші пристосування і цим по
ліпшив роботу грохота, моло
тарки. Нове вдосконалення доз
воляє майже вдвоє збільшити 
продуктивність комбайна на 
збиранні високоврожайних хлі
бів, підвищити якість очистки 
зерна та повністю ліквідувати 
попадання його в солому і 
полову.

Змагаючись з майстрами ком
байнового збирання з тт. Гіото- 
чиловим і Брагою, Василь Бой
ко зобов'язався скосити в кол
госпі імені Куйбишева за 18 
днів 500 гектарів колоскових.

(РАТАУ).

В колгоспі „Заповіт Леніна" 
(голова правління т. Кикоть) 
на бурякових плантаціях рос
туть бур'яни.

— Посіяли буряки,
а виросли будяки...

Мал. О. Козюренка.

Партія і Уряд постійно пік
луються про підвищення жит
тєвого рівня радянських гро
мадян, гарантують міцність їх 
доходів і заробітків. Трудящим 
нашої країни нема ніяких під
став турбуватися за свої за
ощадження.

Проведена на високому полі
тичному рівні передплата пози
ки, в умовах великого вироб
ничого піднесення в промисло
вості і в сільському господар
стві, є гарантією того, що сума 
доходів, передбачена в бюдже
ті на 1953 рік від цієї позики, 
буде забезпечена, що сприя
тиме успішному виконанню на
родногосподарського плану.

Міністр фінансів СРСР
А. ЗВЄРЄВ.

Почалася вибіркова косовиця
Звернення учасників облас

ної наради комбайнерів викли
кало нове трудове піднесення 
у працівників комбайнового 
агрегату Анатолія Бугрія, а 
також у хліборобів першої ріль
ничої бригади колгоспу ім. 18 
партконференції, па полях якої 
працюватиме комбайн. 'Вклю
чившись в соціалістичне зма
гання за проведення жнив у 
стислі строки і без втрат, за 
максимальне використання ре
зервів підвищення продуктив
ності машин, за виконання і 
перевиконання денних норм 
виробітку та зваживши па не
доліки, виявлені рейдовою 
бригадою по перевірці готов
ності до жнив, хлібороби брига
ди забезпечили зразкову підго
товку до збирання врожаю.

Комбайнер т. Бугрій, який 
зобов'язався за 18 робочих днів 
скосити 500 гектарів колоско
вих і намолотити 12.000 цент
нерів зерна, одним з перших в 
Олександрійській МТС відре
монтував свою машину. Ком
байн обладнаний соломо-полово- 
копнителем, зерновловлювачем, 
освітленням для роботи вночі, 
протипожежним .інвентарем, а 
також забезпечений запасними 
частинами для поточного ре
монту. Зараз комбайн випро
бовується на збиранні багато
річних трав. Працює добре. 
Денний виробіток 18 гектарів, 
за який боротиметься т. Буг
рій, буде забезпечений.

Колгоспники рільничої 
бригади Василя Юниченка ба
гато праці вклали, щоб вико
нати соціалістичне зобов'язан
ня—виростити на кожнім гек
тарі по 24 цептнери зернових. 
Багатими будуть цьогорічні 
жнива.

Збирання врожаю в бригаді 
буде провадитись за потоковим 
методом. Вже складено бригад
ний робочий план на період 
жнпв. Комбайнер разом з 
бригадиром рільничої бригадні 
старшим трактористом Іваном

Збільшується
Впровадження передових ме

тодів праці на товарно-молоч
ній фермі артілі ім. 12-річчя 
Жовтня, зокрема двохпроміа?- 
ної роботи доярок і чотирьох- 
разового -доїння, сприяло різ
кому збільшенню надою мо
лока.

Артіль за шість місяців цьо
го року по надою молока вий
шла в передові і тримає друге 
місце в районі. Надій молока 
на кожну фуражну корову за 
півріччя тут становить 954 
літри—на 100 літрів більше 
планового завдання.

Створюють достаток кормів худобі
Колгоспники сільгоспартілі 

«Прапор комунізму» поряд з 
підготовкою до жнив нарощу
ють темпи сінозбирання та си
лосування кормів. Велику увагу 
цій справі приділяють бригадир 
першої рільничої бригади 
т. Рахубовський та завідуючий 
фермою т. Кімлик. Завдяки 
цьому в колгоспі вже закладе
но близько 200 тонн раннього 
силосу та скошено і заскирто

Ліщенком оглянули площі. 
Складено попередні графікй- 
маршрутп. Збирати хліб поч
нуть на 11 полі, потім переї
дуть на поле № 9 і т. д.

Для обслужування комбайна 
виділено 8 колгоспниць на чолі 
з кращою ланковою Поліною 
ИІишньовою. Вони працювати
муть на цій роботі протягом 
цілого сезону. Возити зерно 
від комбайна буде (і возіїв: 
Микола Кучеренко, Олександра 
ІІетрусеико, Іван Латиш та ін. 
Петро Скрипник та Григорій 
Бахмач працюватимуть на під
везенні пального та води.

Щоб скиртувати солому і по
лову зразу ж за комбайном, 
виготовлено 2 кінних та трак
торну волокуші, сітку, 6 гарб. 
Згрібання колосків і лущення 
стерні буде провадитись в аг
регаті з комбайном.

Позавчора хлібороби бригади 
розпочали вибіркову косовицю. 
В густу пшеницю врізалися дві 
жатки. Жаткарі Петро Голо
вань, Сидір Усенко, Дем'ян 
Щавотін та Іван Невкипілий 
скосили перші гектари озимої 
пшениці. За жатками ланки 
Оксани Птиціної та Ніни Юни- 
ченко в'яжуть хліб в снопи.

Дія очищення зерна облад
нано механізований тік, а для 
зважування його встановлені 
ваги, на які заїжджатимуть 
безтарки й автомашини. Це 
висвободпть значну частину 
людей для інших польових ро
біт і дасть змогу за 10 робо
чих днів виконати план хлі
бозаготівель.

Вступивши в жнива, хлібо
роби сповнені рішимості успіш
но завершити вирішальний етап 
боротьби за врожай, боротьби 
за виконання головного завдан
ня в галузі сільського госпо
дарства, накресленого XIX з'їз
дом нашої партії в директивах 
по п'ятому п'ятирічному плану.

Т. ГРИГОРЕНКО.

надій молока
За червень на кожну фураж

ну корову в артілі надоєно 
310 літрів молока—на кілька 
літрів більше, ніж за цей час 
надоїли доярки передового кол
госпу ім. 18 з'їзду ВКП(б).

Тваринники артілі ім. 12- 
річчя Жовтня, впроваджуючи 
у виробництво все нове, прог
ресивне, сміливо розв'язують 
завдання, поставлені перед ни
ми директивами нового п'яти
річного плану розвитку СРСР.

І. ВАКУЛЕНКО, 
зоотехнік.

вано сіна з площі 57 гектарів.
Колгоспникам подають актив

ну допомогу механізатори Ко- 
ристівської МТС. Трактористи 
тт. Шульга, Кравченко, Луцен
ко та інші па силосуванні та 
сінокосі щодня виконують свої 
завдання на 110—125 про
центів.

А. ГОРИСЛАВЕЦЬ, 
заступник голови правління 

артілі.
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НА ШКІЛЬНІ ТЕМИ

Закінчився_навчальний рік. Учні виїхали в піонерські табори,” 
де їх жде веселе літо—походи, ігри, прогулянки. Діти робітників 
і службовців московського заводу „Физприбор" відпочивають в 
піонерському таборі, що розташований на мальовничих околицях 
Орєхово-Зуева.

На знімку: піонери на галявині читають любимі книжки. 
Фото В. ІГунова. Прескліше ТАРС.

Одержали атестати зрілості
Днями відбувся випускний 

вечір в Олександрійській школі 
робітничої молоді № 1. Всі 32 
учні десятих класів успішно 
склали державні екзамени і 
одержали атестати зрілості.

Екзамени показали, що учні 
набули міцні знання з усіх 
предметів. 16 десятикласників 
здали екзамени лише на «5» і 
«4».

Високих успіхів у навчанні 
домоглася колектор Олексан
дрійської дільниці тресту «Союз- 
шахтоосушення» Марія Чабро. 
Вміло поєднуючи працю з 
навчанням, вона одержала на 
екзаменах всі п'ятірки і лише 
одну четвірку. Тов. Чабро на
городжена срібного медаллю. їй 
вручено атестат зрілості особли
вого зразка.

Кращим стахановцем на ви
робництві зарекомендував себе 
електрозварник автотранспорт
ної контори Кіровоградського 
автотресту т. Бесарабов. Він 
систематично виконує по пів
тори—дві норми і з хорошими 
оцінками закінчив середню 
школу.

Не раз одержувала від ди
рекції подяку за сумлінну ро
боту працівниця швейної фаб
рики комсомолка Ж. Шарай. 
Її виробіток 2-3 норми. В цьо

му році т. Шарай також набу
ла середню освіту.

Слід відзначити наполегли
ву роботу протягом навчально
го року і випускників акуму- 
ляторника електроцеху тепло
електростанції В. Гниненка, 
шофера автобуса Г. Куршев- 
ського, начальника дільниці 
управління комплектування 
обладнання т. Фрішмана, шо
фера автотранспортної контори 
тресту «Укрвуглемонтаж» 
т. Третяка, столяра промислової 
артілі «Червоний тесляр» В. За
порожця, які успішно домогли
ся своєї мети—одержали атес
тати зрілості.

Проте, відзначаючи досягнен
ня, не можна обійти і недолі
ки, яких у нас ще багато. 
Частіша учнів через нествореп- 
ня їм належних умов залиши
ла школу, окремі учні мають 
ще низьку успішність.

Уже зараз почався набір 
учнів до нашої школи. Партій
ні, комсомольські і профспіл
кові організації, керівники під
приємств повинні допомогти 
робітничій молоді поступити до 
вечірньої школи, створити їй 
для цього відповідні умови.

м. литвинов,
директор ШРМ № 1.

Школа в ці дні
Підготовка до нового нав

чального року в середній шко
лі №10 розпочалася одночас
но з перевідними та випуск
ними екзаменами.

Директор школи т. Моска
ленко з допомогою місцевих 
організацій, зокрема колективу 
будівельного управління Димит- 
рівського тресту, домігся того, 
що на 15 червня всі ремонтні 
роботи шкільного приміщення 
були закінчені.

Силами учнів під керівницт
вом вчителів відремонтовано 
наочні приладдя.

Всі вчителі забезпечені світ
лими і просторими квартирами 
в двоповерховому будинку біля 
школи.

В кінці навчального року 
методичний куток для вчителів 
було перетворено в педагогіч
ний кабінет, де зосереджена 
вся методична література, ма
теріали про досвід роботи вчи
телів і учнів.

В травні на засіданні педа
гогічної ради затверджено план 
методичної роботи на наступ
ний навчальний рік. Планом 

І передбачено грунтовне опрацю
вання всим педагогічним ко
лективом для обласних педа
гогічних читань трьох тем: про 
методику проведення практич
них і лабораторних робіт та 
екскурсій у зв'язку з впровад
женням елементів політехніч
ного навчання в школі, про 
краєзнавчу роботу в школі та 
про види письмових робіт.

Зараз із 26 учителів школи 
6 перебувають на обласних 
курсах підвищення кваліфіка
ції, 3—па сесіях заочників ін
ститутів.

Під час літніх канікул ро
бота з учнями не припини
лась. Майже щодня провадять
ся екскурсії по вивченню рід
ного краю. Учні доглядають за 
пришкільними ділянками. На 
озелененому, привітному под
вір'ї школи організовуються 
ігри.

Систематично працює хоро
вий гурток, який вже побував 
на обласному огляді худож
ньої самодіяльності.

І Л.ЛЮБИВЕЦЬ, завуч СШ № 10.

Заходи уряду
Німецької Демократичної Республіки

БЕРЛІН, (ТАРС). Берлінська 
демократична преса публікує 
нові важливі рішення уряду 
Німецької Демократичної Рес
публіки, спрямовані на по
ліпшення життєвого рівня на
селення. Газети публікують, 
зокрема, рішення Ради мініст
рів НДР в питанні про оплату 
за робочий час, втрачений у 
зв'язку з фашистськими прово
каціями, рішення про заходи, 
що сприятимуть розвиткові 
ремесла і приватної промисло
вості.

В цьому рішенні, зокрема, 
говориться, що всім народним 
підприємствам НДР пропонуєть
ся подавати негайне сприяння

Допомога Радянського Союзу Іранові 
в боротьбі з сараною

ТЕГЕРАН, (ТАРС). Як відзна
чають газети „Еттелаат", „Кей- 
хан", „Журналь де Тегеран", 
„Рангін кяман” та інші тегеран
ські газети, іранське міністерство 
землеробства влаштувало 24 черв
ня прийом на честь радянської 
авіаційної експедиції, яка прова
дила цього року в Ірані боротьбу 
з сараною.

Виступаючи на прийомі, вико
нуючий обов'язки міністра земле
робства Мансур Атаї гаряче по
дякував членам радянської експе
диції за проведену ними роботу і 
висловив певність у тому, що 
ірано-радянськс співробітництво 
в справі боротьби з сараною, яка 
в Ірані є одним з найлютіших во
рогів сільськогосподарських куль
тур, буде зміцнюватись і розши
рюватись.

Начальник радянської авіацій
ної експедиції Назаров повідомив,

Західнонімецькі і японські монополії в погоні 
за ринками Бразілії

МОНТЕВІДЕО, 28 'червня. 
(ТАРС). Західнонімецькі і японсь
кі монополії намагаються зміцни
ти свої позиції в Бразілії та в ін
ших латиноамериканських краї
нах. Як повідомляє газета „Кор- 
рейо да манья". в номері від 18 
червня, в Гоянію—столицю штату 
Гояс—прибув представник групи 
західнонімецьких монополій Бру- 
но Мозер, щоб вивчити можли
вості вкладення капіталів у цьому 
штаті. Західнонімецькі промислов

У відповідь на вимоги західноєвропейських країн 
про зниження тарифів і мит на товари, що ввозяться в 
Сполучені Штати, американський конгрес має намір вима
гати додаткових обмежень імпорту товарів.

своїми запасами матеріалів роз
виткові ремісничого виробниц
тва, а також подавати допомо
гу приватним підприємствам.

Опубліковано також розпо
рядження уряду НДР, спрямо
ване на поліпшення забезпе
чення населення будівельними 
матеріалами. Ці заходи уряду 
НДР дають можливість швидко
го повсюдного розвитку жит
лового будівництва. У вільний 
продаж виділяються різні б(*і 
дівельпі матеріали. ’

Опублікована також вказівка* 
Ради міністрів НДР про те, що 
всі ці заходи уряду НДР не
гайно набирають сили і обо
в'язкові для всіх органів вла
ди на місцях.

що літаки цієї експедиції у квіт- * 
ні, травні і червні обробили в 
провінції Фарс, а також у районі 
ІєЗда 42.670 гектарів землі, зара
жених сараною. На оброблених 
площах сарана була повністю зни
щена.

Радянська експедиція в цьому 
році виконала роботу вдвоє біль
шу, ніж торік.

Вже третій рік підряд в роботі 
радянської експедиції беруть 
участь іранські спеціалісти, які за 
цей час набули досвіду в авіахі- 
мічних заходах по боротьбі з 
шкідниками сільськогосподар
ських культур.

У зв'язку з успішним виконан
ням завдання радянського уряду 
в справі подання допомоги Ірану 
в боротьбі з сараною радянська 
авіаційна експедиція повертається 
з ІрЛну в Радянський Союз.

ці, заявив він, заінтересовані у 
вкладенні великих капіталів у Бра- 
зілію, зокрема в її промислове 
виробництво. Вони цікавляться 
районами плоскогір'я, де хочуть 
збудувати підприємства для об
робки місцевої сировини.

Газета опублікувала також за
яву, з якою виступив у Сан-Пауло 
японський посол в Бразілії. Він 
говорив про прагнення японського 
уряду розширити свою торгівлю 
з країнами Латинської Америки

Автоматичний вимикач
Електричні нагрівальні при

лади широко використовують
ся в побуті. Однак несвоєчас
но виключені плитки або чай
ники часто призводять до не
приємних наслідків — поломки 
приборів, а іноді і до пожеж.

Недавно на засіданні бюро 
раціоналізації і винахідництва 
Ленінградського управління по
жежної охорони проводились 
випробування моделей автома
тичних вимикачів для електро
плиток і чайників, які запро
поновані В. Н. Куделіним.

Тривалість
Є найпростіші одноклітинні 

тварини, які живуть тільки од
ну годину. Лише кілька годин 
триває життя метеликів - поде
нок. Поруч з тим деякі тварини, 
наприклад великі крокодили 
або гігантські черепахи, дожи
вають до 200—300 років.

Столітнє життя—нерідке яви
ще серед мешканців світового 
океану. До 80—100 років жи
вуть лососі, коропи, соми. А 
щуки живуть і значно більше.

З птахів сторічного віку ДО

Випробування дали позитив
ні результати. Закипаючи, чай
ник автоматично відключаєть
ся від сітки. Автоматичне ви
микання через 4—6 хвилин 
відбувається також, якщо при
бор підключають в сітку без 
води.

Своєрідний вимикач у елек
троплитки. Дякуючи йому, мож
на встановити точний строк дії 
плитки від 20 хвилин до 3 го
дин, після чого вона автома
тично відключається.

ЖИТТЯ тварин
сягають гуси, лебеді, гаги, ор- 
ли-беркути, коршуни, папуги. 
Соколи доживають до 150—170 
років.

Серед ссавців гака трива
лість життя—виняткове явище. 
Собаки живуть не більше ЗО— 
35 років (і то рідко), вовк—15 
років, лев—35, ведмідь бурий 
—50, деякі мавпи—50—60, кінь 
— 50 (зрідка 60), корова — 25, 
вівця—15 років.

Із ссавців тільки слони жи
вуть довго—до 150 —200 років.

Будинок за місяць
В Ленінграді на проспекті 

імені Й. В. Сталіна все часті
ше стали з’являтися будинки, 
збудовані не з цегли, а із ве
ликих шлакобетонних блоків. 
Кожний блок, вагою в три тон
ни, виготовляється на спеціаль
ному заводі.

Ось башенний кран легко 
підхопив і поніс чергову де
таль монтованого будинку. 
Блоки, що замінюють 800— 
1.000 штук цегли, швидко ут
ворюють стіну.

За місяць виростають стіни 
шестиповерхового семидесяти- 
квартирного будинку. Робота, 
на яку треба було б на зви
чайній будові біля ста мулярів, 
легко виконується тут десять
ма монтажниками.

В нинішньому році в Ленін
граді з крупних блоків будує
ться одночасно п'ятнадцять бу
динків. В чотирьох із них вже 
поселились мешканці.

----------------—------ ------ ------------------------------------------------------------------- ч.д,

„ЗНИЖЕННЯ" БАР'ЄРІВ...
Рисунок Бор. Єфімова (репродукція з журналу 

„Новое время" № 21 за 1953 р.).
(Прескліше РАТАУ).

Підвищення плати за навчання в Афінському університеті
СОФІЯ, 29 червня. (ТАРС). Бол

гарське телеграфне агентство пе
редає, що за повідомленням грець
кої газети „Аллагі", грецький 
уряд вирішив збільшити плату за

навчання в Афінському універси
теті. „В результаті цього заходу, 
— пише газета, — вища освіта в 
Греції стає привілеєм багатих".

Заступник редактора С. МІРКОТАН.
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Трудящі Олександрії!
Ширше розгортайте змагання за вико

нання і перевиконання виробничих завдань. 
Вишукуйте нові резерви для дострокового 
завершення п‘ятої п'ятирічки.

Рівнятись на передовиків
„Чим ближче до традиційно- 
/ свята шахтарів, тим ширше 
розгортається соціалістичне 
змагання на вугільних підпри
ємствах та будовах нашого 
міста.

В ході змагання трудящі 
виявляють і ставлять па служ
бу п'ятій п'ятирічці нові ре
зерви виробництва.

Чимало колективів ^успішно 
викрнують взяті па себе соціа
лістичні зобов'язання. Так, 
трудівники Семенівського вуг
лерозрізу відвантажили понад 
план першого півріччя кілька 
десятків ешелонів вугілля. Ба
гато надпланової продукції ви
дав завод «Червоний ливарник».

Значних успіхів у змаганні 
домігся колектив цегельного 
заводу № 1. Впровадження пе
редових методів роботи і по
ліпшення технології вироб
ництва дало можливість в пер
шому півріччі виробити додат
ково до завдання сотні тисяч 
штук цегли. Трудівники під
приємства застосували при обпи
ленні сирцю місцеве буре ву
гілля і крошку брикету. Вна
слідок цього зекономлено сотні 
тонн умовного палива. Цим збе
режено 50 тисяч карбованців.

В перших рядах ідуть і за
лізничники тресту «Олександ- 
ріявугілля». Вони з місяця в 
місяць, з кварталу в квартал 
перевиконують план з усіх 
кількісних і якісних показни
ків. Контора працює рентабель
но. Тут широко втілюються 
кращі ‘ методи, підтримуються 
цінні починання новаторів.

Коли машиністи паровозів 
тт. Юраш і Зуболей виступили 
ініціаторами водіння важкова
гових составів, партійна орга
нізація і господарники зроби
ли їх досвід надбанням всіх 
водіїв локомотивів. Нині майже 
всі машиністи паровозів водять 
важковагові поїзди.

Недавно в Донбасі гостювала делегація гірників Кузнець- 
кого басейну. Гості відвідували шахти, заводи гірничого машино
будування, ділились досвідом роботи. Кузбасівці відвідали пере
дову шахту № 40 „Курахівка", колектив якої змагається з гірни
ками кузнецької шахти „Чорна гора". Шахтарі „Курахівки" вирі
шили продовжити соціалістичне змагання з кузбасівцями і зобов'я
зались видобути в цьому році ще десять ешелонів палива понад 
план.

На знімку: начальник шахти № 40 „Курахівка" Борис 
Юрійович ПАППУ (третій зліва) знайомить гостей з планом 
гірничих робіт.

Фото С. Гендельмана. Прескліше ТАРС.

Творчо працюють трудівни
ки депо. В результаті здій
снення раціоналізаторських 
пропозицій тут з початку року 
зекономлено понад 60 тисяч 
карбованців державних коштів.

Приклад передовиків пока
зує, які великі внутрішні ре
зерви є на кожному підпри
ємстві, якщо повсякденно, на
полегливо боротись за їх вияв
лення і приведення в дію.

Успішно здійснювати п'яти
річку—значить щодня викону
вати і перевиконувати план з 
усіх показників, працювати 
ритмічно, за заздалегідь роз
робленим графіком.

Є, проте, чимало прикладів, 
коли на окремих підприємствах 
нехтують вимогу державного 
плану щодо рівномірності ви
пуску продукції.

На перший погляд ніби все 
гаразд на Вайдаківському вуг
лерозрізі. План першого пів
річчя виконано. Додатково до 
нього відвантажено кілька еше
лонів вугілля. Але якщо глиб
ше вникнути в справу, озна
йомитись з показниками робо
ти в окремі дні, то стане ясно, 
іцо тут міцно вкорінилася 
штурмівщина. В першій декаді 
— перепочивають, в другій— 
розкачка, а в третій—аврал. В 
кінці місяця приводяться в дію 
всі' засоби, аби виконати план. 
І коли його надолужать, зно
ву настає спокій. Про це свід
чить той факт, що вже 1 лип
ня розріз не справився з добо
вим планом.

Почалось друге півріччя. З 
перших його днів треба вико
нувати і перевиконувати план. 
Партійні, профспілкові і госпо
дарські організації повинні по
силити керівництво соціаліс
тичним змаганням, поширювати 
кращий досвід, підтягувати від
стаючі дільниці і цехи до рів
ня передових.

Соціалістичне змагання на честь Дня шахтаря

Чим ознаменовані перші дні роботи 
в другому півріччі?

З таким запитанням звернулась редакція газети „Сталін
ський прапор" до ряду керівників підприємств нашого міста. 

Нижче публікуємо їх відповіді.

На зекономленому 
паливі

В. САХАЦЬКИЙ 
директор цегельного 

заводу № 1
Колектив цегельного заводу 

• № 1 за перше півріччя вико
нав план 7 місяців. Завдяки 
удосконаленню технологічного 
процесу зекономлено сотні тонн 
умовного палива. Цим збереже
но 50 тисяч карбованців.

З першого липня ми почали 
працювати на зекономленому 
паливі.

Трудівники нашого підприєм
ства успішно здійснили соціа
лістичне зобов'язання по зни
женню собівартості продукції.

Вчора і позавчора всі цехи 
перевищили графік. Понад зав
дання вироблено десятки тисяч 
штук цегли.

Кращих показників домігся 
формувальний цех, яким керує 
т. Дпнамов.

Збільшується оборот вагонів
В. КАРЛОВ — начальник 

залізничної контори 
Залізничники транспортної 

контори перевезли понад план 
першого півріччя десятки ти
сяч тонн вантажів. Значно пе
ревиконано завдання по пере
везенню вантажів у вагонах 
Міністерства шляхів сполу
чення.

Протягом шести місяців на 
транспортних і вантажних опе
раціях зекономлено понад 11 
тисяч вагоно-годин. Набагато 
збільшився оборот вагонів і ло
комотивів.

З перших днів другої поло
вини року залізничники ви
переджують графік. Кілька 
важковагових составів провели 
машиністи паровозів тт. Зуба- 
лей, Юраш, Скляров і іпші но
ватори виробництва.

Використовуємо техніку на повну потужність
М. ФЕДОСЕНКО—головний інженер 

Семенівського вуглерозрізу
На рахунку нашого колек

тиву—десятки ешелонів вугіл
ля, відвантажених додатково до 
плану першого півріччя. Взяті 
темпи не знижуємо. Перші дні 
липня нами ознаменовані даль
шим збільшенням видобутку 
палива.

Робітники і інженерно-тех
нічні працівники підприємства 
ставлять перед собою завдання 
рішуче підвищити коефіцієнт 
використання екскаваторів. Су
воре дотримання графіка попе
реднього ремонту машин дасть 
можливість ліквідувати полом
ки і простої механізмів.

Особливу увагу приділяємо 
підготовці запасів вугілля для 
видобутку. На вскришну діль
ницю переведені кращі маши
ністи екскаваторів. Найближ
чим часом пустимо в дію від-

Закріплюємо здобуті успіхи
М. ЛІСУ НО В начальник

Початок другого півріччя 
колектив нашої дільниці озна
менував новими успіхами в 
труді. Першого і другого лип
ня нами видано на-гора багато 
надпланового вугілля.

Впровадження двозмінної ро
боти, поліпшення організації 
виробництва, більш ефективне 
використання механізмів дало 
можливість день у день пере
кривати план. Ми добились 
одного циклу на добу.

В першому півріччі дільни
ця видобула понад план 3.500 
тонн вугілля. За рахунок пов
торного використання кріпиль
ного лісоматеріалу зекономлено 
ЗО тисяч карбованців.

Підвищення культури вироб
ництва дозволило зменшити 

вальний агрегат. Зараз закін
чуємо підготовчі роботи.

В ході соціалістичного зма
гання на честь Дня шахтаря 
зростають ряди передовиків. 
Багато механізаторів значно 
підвищили продуктивність пра
ці. Так, машиністи екскавато
рів тт. Московченко і Рудий 
нині дають на 500—600 тонн 
вугілля більше, ніж передба
чено нормою.

Успіх видобувників набагато 
залежить від дільниці, яка від
вантажує паливо. Бували дні, 
коли вона стримувала роботу 
гірників. Нині своєчасно від
вантажується вугілля. Зразки 
самовідданої праці тут показує 
екскаваторник т. Погрібняк. 
Він виробляє по півтори норми.

Вчора наш колектив відван
тажив сотні тонн вугілля понад 
добове завдання.

дільниці № 1 шахти №2-3 
кількість робочої сили. Тільки 
на цьому в червні збережено 
10 тисяч карбованців.

Різко зросла продуктивність 
праці. В попередньому місяці 
виробіток на одного наваловід
бійника зріс проти планового на 
З топііи.

Як і раніше, в соціалістич
ному змаганні з‘а достойну 
зустріч Дня шахтаря попереду 
йдуть наваловідбійники тт. Лит- 
впненко, Тараненко, Черкес, 
Зайчиков. Свої норми вони ви
конують па 150 процентів. 
Особливо відзначається стаха- 
повською працею зміна гірни
чого майстра т. Селшцева, яка 
в червні викопала план на- 160 
процентів. 11а високому рівні 
Йде зміна і зараз.

Пленум Центрального
29—30 червня відбувся Пленум Централь

ного Комітету КП України.
Пленум обговорив питання:
1. Про підсумки весняної сівби, догляд за 

посівами, підготовку та проведення збирання 
врожаю, хлібозаготівель та заготівель інших 
сільськогосподарських продуктів в 1953 році.

2. Про збільшення виробництва, підвищен
ня якості товарів широкого вжитку і заходи 
по забезпеченню покращення побутового обслу
жування трудящих.

У першому питанні з доповіддю виступив 
заступник Голови Ради Міністрів Української

Комітету КП України
РСР тов. II. Т. Кальченко. У дебатах на допо
відь виступили 16 чоловік.

У другому питанні з доповіддю виступив 
Голова Ради Міністрів Української РСР тов. 
Д. С. Іїоротченко.

У дебатах на доповідь виступили 10 чо
ловік.

На Пленумі з промовою виступив секретар 
ЦІЇ Компартії України тов. 0. І. Кириченко.

У заслуханих питаннях Пленум Централь
ного Комітету Комуністичної партії України 
прийняв розгорнуті рішення.
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Активізувати роботу парторганізації
На пленумі міськкому КП України

Байдаківська брикетна фаб
рика—одне з основних підпри
ємств в комплексі буровугіль- 
ної промисловості Олександрії. 
На колектив цього підприємст
ва покладено відповідальне зав
дання—переробляти буре ву
гілля, яке надходить з розрізу 
і шахти, на брикет. На жаль, 
з цим завданням колектив 
справляється незадовільно. Фаб
рика з місяця в місяць не ви
конує виробничого плану.

Щоб з'ясувати причини, які 
породжують відставання, вка
зати шляхи на виправлення 
недоліків, пленум міськкому 
партії, який відбувся 29 черв
ня, заслухав доповідь секретаря 
партійного бюро фабрики тов. 
Лебедєва про роботу парторга
нізації.

Звітуючи на пленумі, т. Ле- 
бедєв відзпачив деяке поліп
шення партійно-ограпізаційної 
і масово-політичної роботи, 
вказав на недоліки, які мають 
місце в роботі парторганізації. 
Однак, він не зміг глибоко 
проаналізувати причіпні відста
вання колективу, обійшов гост
рі кути.

На це звернули увагу в сво
їх виступах члени міського 
комітету партії. Вони піддали 
різкій критиці бюро первинної 
парторганізації за те, що воно 
не забезпечило такого рівня 
роботи1, який би відповідав зав
данням, поставленим XIX з'їз
дом партії. До цього часу бюро 
не спромоглося узагальнити 
критичні зауваження і пропо
зиції комуністів, висловлені на 
звітно-виборних зборах, не роз
робило заходи, спрямовані на 
виконання цих пропозицій. Це 
її призвело до послаблення 
контролю за здійсненням влас
них рішень і рішень вищестоя
щих органів, зокрема до по
слаблення контролю за діяль
ністю адміністрації. Не дивля
чись на істотні хиби в орга
нізації праці, партбюро лише 
раз в цьому році заслухало 
звіт директора т. Філінова про 
підсумки роботи за перший

ЗО червня відбулися збори 
районної парторганізації. З до
повіддю про стан та заходи по 
зміцненню’і підвищенню пар
тійної, державної та трудової 
дисципліни виступив секретар 
райкому партії т. Рибак.

—Успішне виконання зав
дань, поставлених XIX з'їздом 
партії,—сказав доповідач, — 
вимагає дальшого зміцнення 
партійної і державної дисцип
ліни, підвищення відповідаль
ності наших кадрів за доруче
ну справу. В центрі уваги пар
тійних організацій і всіх кому
ністів повинна бути наполегли
ва боротьба за виконання пар
тійних і державних рішень і 
директив.

На жаль, є ще в нас такі 
парторганізації, які не здійсню
ють вимог Статуту, а тому пар
тійна і державна дисципліна 
перебуває тут на низькому рівні.

Так, на низькому рівні про
водиться організаційно-партій
на і політично-виховна робота в 
парторганізації бази сільгосп- 
ностач, де секретарем т. Пана- 
сенко. І тому не випадково в цій 
організації комуніст Каплун

квартал і завдання колективу 
по успішному виконанню дер
жавного плану в першому пів
річчі. Але, прийнявши рішен
ня, бюро парторганізації за
було про нього, тому воно 
здійснюється?1 незадовільно.

Секретар парторганізації бу
дівельного управління Димит- 
рівського тресту т. Вінецький, 
начальник транспортної конто
ри цього ж тресту т. Закохай- 
ло, інструктор міськкому пар
тії т. Сидоренко говорили про 
поверхове, часом формальне 
керівництво партійними група
ми на фабриці. За півроку пар
тійне бюро не заслухало на 
засіданні жодного партгрупор- 
га. З запланованих двох семі
нарів партгрупоргів проведено 
один. Відсутність належної ро
боти з иартгрупоргамп негатив
но позначилась на діяльності 
груп. Якщо раніше партгрупа 
механічного цеху працювала 
добре, то тепер вона по суті 
припинила будь-яку роботу.

Вказувалось також на те, що 
не всім комуністам даються 
партійні доручення. Тут вій- 
шло в практику давати дору
чення лише тим товаришам, 
які їх виконують.

Велику увагу па пленумі 
було приділено сталу ідеоло
гічної роботи серед трудящих 
фабрики. Заступник голови 
міськради т. Срібний та інші 
товариші говорили, що партій
не бюро мало дбає про полі
тичне навчання кадрів, тому 
більшість слухачів гуртка по 
вивченню матеріалів XIX з'їз
ду партії (пропагандист т. Ло
пата) і теоретичного семінару 
(керівник і. Лантух) не засвої
ла програмного матеріалу. Ком
сомольський гурток розпався. 
Політичним навчанням майже 
не був охоплений середній тех
нічний персонал.

Бюро парторганізації недо
статньо використовує, як за
сіб виховного впливу на маси, 
лекції, доповіді та бесіди. В 
цьому році для колективу фаб
рики було прочитано всього 7 

Районні партійні збори
втратив почуття партійної від
повідальності, став на шлях 
зловживання своїм службовим 
станом в своїх особистих інте
ресах.

Комуністи, які взяли участь 
в обговоренні доповіді, викрили 
ряд недоліків в роботі первин
них парторганізацій, бюро і 
відділів райкому партії. Член 
партії т. Новічкова сказала:

—Виконуючи рішення XIX 
з'їзду партії, паша районна 
парторганізація домоглася дея
ких успіхів у виконанні полі
тичних і господарських завдань, 
але ці успіхи були б значно 
кращими, якби бюро райкому 
партії більш серйозно підходи
ло до справи добору і розста
новки керівних кадрів. Та у 
нас буває так, що комуністів, 
які скомпрометували себе, рай
ком партії посилає на більш 
відповідальні роботи. Головою 
правління ІІротопопівського 
споживчого товариства працю
вав комуніст т. Лавреатьєв. 
Він же був і секретарем терито
ріальної парторганізації. Тов. 
Лаврентьєв розвалив роботу 
парторганізації. Не кращі спра

лекцій. І лише одна лекція 
була підготовлена працівником 
фабрики т. Строгановим.

Незадовільно здійснювалось 
і керівництво агітколективом, 
тому з 28 агітаторів більша 
половина зовсім не працює. Се
мінари з ними проводяться від 
випадку до випадку.

Секретар партбюро Байдаків- 
ського вуглерозрізу т. Ліщен
ко говорив про занедбаність 
комсомольської роботи. Про це 
свідчить хоча б той факт, що 
за період існування комітету 
комсомолу не складено жодно
го протоколу його засідання. 
Комсомольська, а також і проф
спілкова організації випали з 
поля зору партійного бюро.

Про відсутність технічного 
навчання кадрів на фабриці 
говорили на пленумі директор 
заводу «Червоний ливарник» 
т. Меркур'єв і начальник цеху 
Байдаківської брикетної фабри
ки т. Клименко.

Інструктор обкому партії 
т. Анохін, критикуючи роботу 
партбюро, вказав, що воно не 
займається питаннями запро
вадження у виробництво пере
дових методів праці, зокрема 
методу т. Колесова, не бореть
ся з проявами голого адмі
ністрування з боку керівників 
фабрики.

В обговоренні питання взяли 
участь головний інженер трес
ту «Олександріявугілля» тов. 
Шпекторов, директор Байдаків
ської брикетної.фабрики т. Фі- 
лінов, секретар міськкому КІІ 
України т. Луценко та інші. 
Всього—12 чоловік.

Пленум міськкому партії 
прийняв постанову, в якій на
креслив заходи, спрямовані на 
рішуче піднесення організа
ційно-партійної і масово-полі
тичної роботи на Байдаківській 
брикетній фабриці з тим, щоб 
подолати відставання цього під
приємства, добитись щомісяч
ного виконання і перевиконан
ня ним виробничих планів.

ви залишив він і в споживчо
му товаристві. Однак невідомо, 
за які «заслуги» його висуну
то в райспожпвспілку завідую
чим торговельним відділом.

Подібні факти неправильного 
добору кадрів наводили в своїх 
виступах і інші комуністи, зо
крема вказували, що за розвал 
роботи голова правління Бан- 
дурівського споживчого това
риства т. Дудник був знятий 
зборами'пайовиків з посади, а 
зараз він з легкої руки приз
начений завідуючим торговель
ним відділом райвиконкому.

Про недоліки в доборі і ви
хованні секретарів парторгані
зацій говорив у своєму виступі 
комуніст т. Горбенко.

—На секретарів партійних 
організацій, — сказав він, — 
треба обирати досвідчених і 
витриманих комуністів, які 
служать зразком в дотриманні 
партійної і державної дисцип
ліни.

Районні партійні збори прий
няли рішення, спрямоване на 
дальше •зміцнення партійної, 
державної і трудової дисциплі
ни в парторганізації району.

Сили миру і демократії- 
непереможні

Справа миру в руках народів
Глибоке обурення викликала 

звістка про провокаційну ви
лазку фашистських наймитів у 
Берліні серед колективу заво
ду «Червоний ливарник .

Вірні справі збереження ми
ру і зміцнення дружби між на
родами, робітники, інженерно- 
технічні працівники і службов
ці зібрались днями на збори, 
щоб висловити свої палкі по
чуття солідарності берлінським 
трудящим, які показали вір
ність Соціалістичній єдиній 
партії Німеччини і уряду Де
мократичної Республіки.

Слово попросив токар-стаха- 
повець т. Вдовенко. Він ска
зав:

— В той час, як все про
гресивне людство світу бореть
ся за мир, останки фашист
ських банд, куплені за долари 
американськими імперіалістами, 
вчинили безчинства в демокра
тичному секторі Берліна. Вони 
намагалися втягнути німецький 
народ у нову війну. Але підлі 
намагання потерпіли крах. По

Зірко слідкувати за проявами ворогів
Трудовий день закінчився. 

В приміщенні клубу зібралися 
робітники, інженерно- технічні 
працівники, службовці тепло
електростанції, щоб висловити 
гнівний протест проти авантю
ри іноземних наймитів у Бер
ліні. З великою увагою вони 
прослухали повідомлення зас
тупника секретаря парторгані
зації т. Дороніна про провал 
фашистської провокації в -Бер
ліні. Слово попросив слюсар 
т. Гнатченко:

— Ми з обуренням дізнались 
про підлі вилазки фашистських 
бандитів у східному секторі 
Берліна, — сказав він. Що 
являють собою берлінські по
дії, хто організатор фашист
ських реваншистів, всім людям 
доброї волі відомо. Це вилазки 
ворогів миру, за спиною яких 
стоять ненаситні американські 
претенденти на світове пану
вання.

Трудящі Німецької Демокра
тичної Республіки під керів
ництвом Соціалістичної єдиної 
партії Німеччини не дали обма
нути себе американським най
митам і залишилися вірними 
їй. У відповідь на провокацій
ні дії американських імперіа

Гнівний голос хліборобів
Вранці 2 липня понад 100 

колгоспників артілі імені 18 
партконференції зібрались на 
мітинг з приводу злочинної 
авантюри іноземних найманців в 
демократичній частині Берліна.

Хлібороби з величезним гні
вом таврували фашистських го
ловорізів, які вчинили прово
каційну вилазку проти Німець
кої Демократичної Республіки.

Ніщо не перешкодить ні
мецьким трудящим будувати 
єдину, демократичну, миролюб
ну Німеччину. Підлі плани фа
шистських провокаторів і їх 
хазяїв потерпіли крах. Паліям 
нової війни не вдасться пере
пинити шлях до миру • і єднос
ті Німеччини,—сказав у своєму 

чуття опції і презріння вик
ликала ця авантюра у людей 
доброї волі. Ми. радянські лю
ди, палко вітаємо рішучу від
січ провокаторам. Ми впевне
ні, що справедлива справа не
переможна.

Кращий формувальник тов. 
Берест заявив: у

— Провокації в Берліні і 
Південній Кореї переслідують 
одну і ту ж мету—перешкоди
ти ростучим силам миру і де
мократії і знову розв'язати 
війну. Всі, кому дорога спра
ва миру, будуть невтомно під
носити свою пильність, викри
ватимуть ворогів миру, ще біль
ше посилюватимуть боротьбу 
за зміцнення дружби мі?Ж на
родами.

Учасники зборів одностайно 
прийняли резолюцію, в якій 
запевнили пролетарів Німець
кої Демократичної Республіки, 
що вони завжди матимуть га
рячу підтримку в боротьбі за 
мир від усього прогресивного 
людства.

лістів мп подвоїмо свою енер
гію по виконанню взятих соціа
лістичних зобов'язань до Дня 
шахтаря.

Палку, проникливу промову 
виголосив акумуляторний елек- 
троцеху т. Гнієнко:

—Ворожі німецькому народу 
реакційні сили, які засіли в 
західній частині Німеччини і 
підбурювані запроданцем Адена- 
уером, уже давно готувалися 
завдати удар по Німецькій Де
мократичній Республіці. Цю 
провокацію вони здійснили 17 
червня з метою втягнути на
род в нову криваву бойню. Але 
провокація провалилася. Народ
ні сили Німеччини дали рішу
чу відсіч фашистським недобит
кам і їх іноземним господарям. 
Як і всі радянські люди, ми 
проклинаємо мерзенних прово
каторів та їх іноземних натхнен
ників. На вилазки паліїв вій
ни помнбжимо сили в боротьбі 
за мир.

Збори колективу теплоелек
тростанції прийняли звернен
ня до робітників Німецької 
Демократичної Республіки, в 
якому закликають їх підвищи
ти пильність, зміцнювати єд
ність своїх рядів.

виступі колгоспник т. Усенко.
Слово взяв 60-річний кол

госпник т. Ніпян:
— Сили миру і демократії 

непереможні,—говорить він.— 
Трудящі Німеччини посилять 
свою пильність, тісніше згур
туються навколо Соціалістич
ної єдиної партії Німеччини і 
своєю наполегливою працею 
кріпитимуть справу миру.

Збори хліборобів одностайно 
прийняли звернення, в якому 
висловлюють солідарність з ро
бітничим класом і всіма тру
дящими Німецької Демократич
ної Республіки і закликають 
наполегливо трудитись над зміц
ненням демократичної Німеч
чини.

І
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По нашій Батьківщині

З кожним роком розширяється Сочі-Мацестинський ку
рорт. В нинішньому році тут працює 70 санаторіїв, де (лікується 
і відпочиває біля 200 тисяч чоловік. Вступив в дію новий санато
рій ВЦРПС „Мацестинская долина", а в місті Сочі будується іце 
вісім здравниць.

На знімку: санаторій вугільників імені С. Орджонікідзе.
Фото Е. Шулепова. Прескліше ТАРС.

---- +--------------------------------------------- .

Не чекати достигання великих масивів, 
вибірково провадити збирання врожаю

г
Літо в розпалі. Добре відпочи

вати в цю пору в здравницях 
Кавказьких мінеральних вод. 22 
тисячі курортників проводять за
раз відпустку в санаторіях Кисло
водська, П’ятигорська, Єсенту
ків, Желєзноводська. Пишною зе
ленню одягнуті сади і парки здрав
ниць, розпустилися троянди і білі 
лілії, повітря наповнене ароматом

Курортне місто

30-річчя заводської хорової капели
Громадськість столиці України 

відзначила 30-річний ювілей хоро
вої капели Палацу культури Київ
ського машинобудівного заводу 
„Більшовик".

Заводська хорова капела корис
тується великою популярністю. 
Вона неодноразово виступала і 
одержувала перші місця на рес
публіканських оглядах художньої

Тульські
Продукція тульської фабрики 

гармоній розходиться по всій краї
ні і користується великим попи
том у любителів музики. Баяни і 
гармонії, що виготовляються на 
цьому підприємстві, мають прек
расні звукові якості. Випуск цих 
інструментів зріє 'за післявоєнні 
роки більш як у шість раз.

Багаті ул<
Кілька днів над затокою Петра 

Великого кружляють літаки-роз- 
відники, які наводять промислові 
судна на косяки скумбрії. Улови 
цієї цінної риби зростають. Тіль
ки за один день в засолювальні 
цехи і на консервні заводи Пів- 

квітучої маслини. На курортах 
Кавмінвод налічується більше 70 
мінеральних джерел, які живлять 
ванні будинки, водолікарні. З пов
ним навантаженням працюють за
раз усі Бальнеологічні заклади.

У ста санаторіях всесоюзної 
здравниці до. кінця сезону побуває 
близько чверті мільйона трудя
щих.

самодіяльності, з успіхом прохо
дили її концерти в Москві. За ЗО 
років капела виступила близько 
двох тисяч раз.

29 червня в приміщенні Україн
ської філармонії відбулось вша
нування капели. Після урочистої 
частини хорова капела заводу 
„Більшовик" дала великий кон
церт.

гармонії
Випускаючи серійну продукцію, 

фабрика одночасно виконує чис
ленні замовлення хорів, оркестрів, 
консерваторій, музичних училищ, 
Палаців культури, сільських клу
бів. У цьому році майстри туль
ської фабрики гармоній вже виро
били за іменними замовленнями 
126 баянів.

їй скумбрії
денного Примор'я доставлено 35 
тисяч пудів скумбрії. Рекордний 
улов — понад 2.800 пудів риби — 
взяв екіпаж сейнера, де капітаном 
тов. Світачов. Це майже в 20 раз 
перевищує добове завдання.

(РАТАУ).

Впорядкувати
токи

Хлібороби другої рільничої 
бригади колгоспу «Шлях до 
комунізму» взяли на себе зо
бов'язання - вчасно і без втрат 
зібрати вирощений урожай.

Через день-два вони розгор
нуть боротьбу за виконання 
цього завдання. Необхідні ма
шини—жниварки, віялки, греб
ки готові вступити в жнива.

Але керівники колгоспу і 
бригадир т. Кривошея не под
бали про всебічну підготовку 
до збирання врожаю і ще ні
чого не зробили, щоб привести 
в належний стан токи. Вони 
досі не звільнені від сміття, а 
на критому току, наприклад, 
ще й зараз лежать купи міне
ральних добрив, які були за
везені сюди взимку.

Г. КРИВОЛАП, 
Л. ПІВНЕНКО—сількори.

Для запозичення 
досвіду

Вінницький район, Вінниць
кої області,—передовий на 
Україні. Тут щороку одержують 
високі надої молока, високий 
вихід поросят тощо.

Для запозичення досвіду 
вінничан в справі розвитку 
громадського поголів’я худоби 
і підвищення її продуктивнос
ті до' них 1 липня виїхала 
делегація тваринників нашого 
району.

У складі делегації — кращі 
доярки, завідуючі тваринниць
кими фермами, заступники го
лів колгоспів і зоотехніки 
району.

Делегація відвідає колгосп 
ім. Молотова, Вінницького ра
йону, де живуть і працюють 
знатні тваринники країни, іні
ціатори соціалістичного змаган
ня за підвищення продуктив
ності громадської худоби і ви
соку якість тваринницької про
дукції сестри Горпина таАпас- 
тасія (лик.

Жнива прийшли
Густа пшениця під натиском 

крил хилить своє дорідне ко
лосся на полотно жниварки, 
гостра коса миттю підрізає її і, 
дивись, через хвилину—дві з 
умілих рук в'язальниць Окса
ни Птиціпої та Полінп ІІІиш- 
ньової лягають снопи.

Кілька днів уже Йдуть жни
ва в артілі імені 18 парткон- 
ференції. На поле спершу вий
шли хлібороби рільничої брига
ди Василя Юпиченка. Уже на 
другий день жаткарі Сидір 
Усенко, Дем'ян Шавотін, Петро 
Головань та Іван Невкипілий 
скосили по 5,5 гектара пше
ниці при завданні 4,5.

1 липня простими збираль
ними машинами бригада зібра
ла близько 25 гектарів пше
ниці, на 10 гектарів більше 
плану.

Густо стоять коїш.
— Не менше 25 центнерів 

ЗВЕДЕННЯ
районного управління сільського господарства про хід 

сінозбирання, силосування, обробіток цукрових буряків 
та вивозку гною в колгоспах станом на ЗО червня 1953 року 

(в процентах до плану).
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„Шлях до комунізму" 100 ЗО 100 82,7
ім. Молотова 100 .30,7 100 14,3
„Прапор комунізму" 100 50 100 49
ім. 19 з'їзду КІІРС 93 24 75 50,4
ім. Енгельса 87 13 100 55,4
ім. Сталіна (Ворошиловка) 85 15,8 0 43
ім. Сталіна (Бандурівка) 84 71 100 88,4
ім. 18 з'їзду ВКП(б) 84 20 0 73
„Комунар" 76 61,6 не сіє 20
ім. 18 партконференції 75 87,5 не сіє 100
ім. Карла Маркса 74 13,5 0 40,7
ім. Рози Люксембург 74 10,7 0 20
ім. Хрущова 71 32 не сіє, 75
ім. 12-річчя Жовтня 71 26,5 100 36,6
ім. Ворошилова 66 25 100 32,5
„Заповіт Леніна" 66 ЗО 0 ЗО
ім. Будьонного 65 10 100 16
ім. Жданова 62 12 100 137,5
ім. Леніна 62 19 32 16,7
ім. Калініна 42 ЗО 0 55,3
По Користівській МТС 79 34 60 43,3
По Олександрійській МТС 78 27,5 63 56,4
По району 78,7 30,9 61,7 49,4

зерна з гектара, буде, — гово
рить голова правління Іван 
Попов.

Незабаром у косовицю вклю
чився самохідний комбайн 
т. Малого з Олександрійської 
МТС. Стен зажив, загомонів ра
дісним трудовим життям. У 
бункер широкою стрічкою по
сипалось дорідпе зерно. Ком
байн розвантажується після од
ного кругу. 3 0,40 гектара на
молочено 12 центнерів дорідної 
пшениці. Це на пісках—на ін
ших полях урожай обіцяє бути 
ще кращим.

З перших днів наполегливо 
трудяться хлібороби колгоспу. 
Вони розгортають змагання за 
те, щоб за 18 робочих днів за
вершити збирання, за 10 днів 
виконати свою першу заповідь 
перед державою.

В. ЛЕОНТЬЄВ.

Швидкісне спорудження житлових будинків
Комуністична партія і Радян

ський уряд приділяють велику 
увагу житловому будівництву. 
Держава виділяє величезні кош
ти для цієї мети.

За післявоєнні роки широ
кого розмаху набрало житлове 
будівництво в містах і робітни
чих селищах Донбасу. Тільки 
колектив нашого тресту в ми
нулому році збудував жител 
площею 19.274 квадратних 
метри.

Підвищення темпів житлово
го будівництва стало можливим 
завдяки впровадженню поточно- 
швидкісних прийомів праці, що 
дозволяють збільшити темпи бу
дівництва і цього року ввести 
в експлуатацію понад ЗО тисяч 
квадратних метрів житлової 
площі.

Перехід на поточно-швидкіс
не будівництво викликав ство
рення нової технології, розроб
ки технологічних правил. Про
ведена велика робота по пере

будуванню підсобних підпри
ємств. В деревообробному ком
бінаті встановлені найновіші 
механізми, що забезпечили по
точне виготовлення будівельних 
деталей. Реконструйовано бе
тонний завод, па якому вста
новлена потужна бетономішал
ка ємкістю 2.400 літрів.

Для індустріалізації будів
ництва ми налагоджуємо вироб
ництво збірних дерев’яних 
конструкцій, залізобетонних ви
робів, широко застосовуємо суху 
штукатурку. Незабаром на бу
дови почнуть надходити збірні 
фундаменти.

Ось один з багатьох прикла
дів поточно-швидкісного будів
ництва. Проектом організації 
робіт по спорудженню 4-повер- 
хового будинку в Краматорську 
була передбачена така цикліч
ність: нульовий цикл—земляні 
роботи, кладка фундаменту, стін 
Підвалу, залізобетонних перек
рить, перший цикл — кладка 

стін, другий—дах, перегородки, 
підлога і т. д. Кожний цикл 
робіт виконувався певного гру
пою. робітників, за якими були 
закріплені механізми, інвентар, 
різні пристрої.

Перед початком робіт буді
вельникам були видані акордно- 
прогресивні наряди. Кожна 
бригада одержала технологічну 
картку, що визначає способи 
робіт, строки їх виконання, 
застосовувані механізми й інст
рументи. Точно за графіком 
було організоване постачання 
будівельними матеріалами. Цьо
му багато в чому сприяв селек
торний зв'язок, передбачений 
новою технологією. Укрупнені 
деталі і вузли, виготовлені під
собними підприємствами, достав
лялися на об'єкт і тут монту
валися. На будівництві безпе
ребійно працювали екскавато
ри, бульдозери, баштовий кран, 
розчинонасоси, компресори, а 

також інші машини й механіз
ми. Транспортування будівель
них матеріалів провадилося в 
контейнерах.

В результаті такої прогре
сивної організації робіт будинок 
був підведений під дах за 20 
днів, тоді як раніше на такий 
обсяг робіт затрачалося чотири 
місяці.

Тепер в містечку машинобу
дівників за ущільненим графі
ком споруджується будинок па 
45 квартир. За 12 днів була 
споруджена коробка будинку. 
Розпочалося спорудження за 
поточно-швидкісним методом 
семи дво-і триповерхових бу
динків, в яких машинобудівни
ки Ново-Краматорського заводу 
імені Сталіна одержать 84 квар
тири. Розгорнулося швидкісне 
спорудження 73-квартпрпого 
будинку для робітників тресту 
«Донмашбуд».

Скороченню строків введення 
будинків в експлуатацію, по
ліпшенню якості робіт сприяють 
широка механізація трудоміст

ких процесів, поширення пере
дового досвіду кращих будівель
ників країни.

11а основі широкого розгор
тання соціалістичного змагання 
колектив тресту бореться за 
здійснення режиму економії, за 
підвищення продуктивності .пра
ці, за зниження вартості будів
ництва. Муляри бригад тт. 
Євтюхіна й Ушмана, бетонни
ки бригади тов. Саламова що
дня викопують по півтори нор
ми. Тепер па об'єктах швидкіс
них будов немає жодного робіт
ника, який не викопував би 
свого завдання.

Широке впровадження по
точно-швидкісного методу будів
ництва серйозний резерв для 
якнайшвидшого здійснення на
ших будівельних планів, для 
прискорення введення в експлу
атацію нових житлових бу
динків.

В. ГАВРОНСЬКИЙ, 
головний інженер тресту 

„Донмашбуд".
м. Краматорськ.
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Листи до редакції В країнах народної демократії
Школа заросла бур’янами

Недавно сесія районної Ради 
депутатів трудящих обговорила 
питання про підготовку шкіл 
до нового навчального року. 
Но цьому питанню було прий
нято рішення. Дбайливі госпо
дарі, директори і завідуючі 
шкіл наполегливо готуються 
до нового навчального року.

Привітний вигляд мас, на
приклад, Недогарська семиріч
на школа, де директором тов. 
Хуторянов. Всі приміщення 
відремонтовані, у подвір'ї на
ведено порядок.

Зовсім інше в Андріївській 
школі (директор т. Двірник). 
Тут досі не розпочинали ре

Покінчити з непорядками в торгівлі
Відділ робітничого постачан

ня (начальник т. Прохоренко) 
погано організовує торгівлю в 
селищі Димитрово. Часто в 
магазинах бракує товарів ши
рокого вжитку. В ларкахшемає 
безалкогольних напоїв—ситро, 
газова 11 ої води.

Працівники магазинів грубо 
поводяться з споживачами. 
Продавщиця овочевого магазину 
В. Пахова систематично обва
жує і обраховує покупців, а в 
магазинах 331 34 (завідую

Клуб на замку
Завідуючий Протопопівським 

.сільським клубом т. Посипай 
занедбав роботу. Гуртки худож
ньої самодіяльності в клубі не 
працюють. Культурне обслужу
вання колгоспників у полі не 
організовано.

У вільний від роботи час 
молодь села бажає пограти в

Фотографи-бракороби
Працівники Олександрійсько

го «Держфото» мало дбають про- 
високу якість виготовлювапої 
ними продукції. Часто тут 
громадянам видають фотознімки 
низької якості.

Студенти технікуму підготов-
СЛІДАМИ НЕОПУБЛІКОВАНИХ ЛИСТІВ

До редакції газети «Сталін
ський прапор» надійшов лист, 
в якому писалось про те, що 
продавець магазину відділу ро
бітничого постачання т. Бал- 
дакова часто продає кращі то

монту. З дозволу т. Двірник 
школа перетворена в гуртожи
ток. Навколо неї ростуть ви
сокі бур'яни.

Вражає й інше. Школа мас 
дослідні ділянки. Але дітям не 
прищеплюють любові до праці. 
Тому ділянки занедбані. В та
кому ж стані і посаджені де
ревця. На території школи не 
розбито жодної клумби, немає 
квітів.

Колгоспники справедливо на
рікають на те, що т. Двірник 
не утруднює себе роботою, не 
дбає про створення нормальних 
умов для навчання.

М. ЛУЧКО.

чі тт. Болт і Лемешко) кращі 
товари продаються знайомим 
та родичам. 27 та 28 травня 
туди надійшли швейні машини, 
але всі вони були продані при 
зачинених дверях.

Не благоустроєний в селищі 
і ринок. Площа Його не забру
кована, тому в час дощу тут 
не можна пройти.

0. МУСУЛЕГА, Г. ФЕЩЕНКО,
К. П0І10ВКІНА—жителі селища 

Димитрово.

шашки, доміно, почитати га
зету або журнал. Але т. Поси
пай не зважає на запити кол
госпників і не поспішає до 
клубу. Замкнувши його, він 
часто відсиджується вдома.

0. БУГАЙЧЕНКО, Л. ЛОТАРЬ,
0. КАШПУРОВСЬКИЙ 

жителі села Протопопівки.

ки культосвітніх працівників 
фотографувались групою разом 
з викладачами. Знімки вийшли 
спотворені.

Л. СУПРЯЖЕНКО, М. ЛІБ- 
студенти культосвітнього 

технікуму.

вари своїм приятелям і знайо 
мпм при закритих дверях.

За порушення правил радян 
ської торгівлі Балдакова попе
реджена.

Радянська молодь любить спорт, 
який здобув у нас широке роз
повсюдження. Недавно в Ленін
граді відбулись особисто-команд
ні змагання на першість міста по 
спортивній художній гімнастиці і 
акробатиці. Перше місце зайняли 
майстри спорту Е. Євтіхова і 
Н. Фатеєв. і

На знімку: Е. Євтіхова і Н. Фа- 
тєев під час виступу.

Команда „Трактор"
— володар кубка 
області з футбола

В минулу неділю кіровоград
ська команда спортивного то
вариства Трактор» провела на 
своєму полі фінальну зустріч з 
олександрійським Шахтарем» 
па кубок області з футбола. 
Перша половина гри проходила 
при перевазі господарів поля, 
але закінчилася безрезультатно.

Після перерви Кіровограді 
посилюють натиск, частіше 
б'ють по воротах гостей. На 
15-й хвилині центральний на
падаючий Трактора» Галатен- 
ко забиває перший м'яч у сіт
ку «Шахтаря». Через кілька 
хвилин правий крайній нападу 
кіровоградської команди Майлат 
подвоює рахунок. Перед кінцем 
гри лівий крайній нападаючий 
цієї ж команди Касьойкін силь
ним ударом посилає третій м'яч 
у ворота гостей. З рахунком 
З : 0 на користь Трактора за
кінчилася фінальна зустріч.

Радянські комбайни
Газета «Аньхуейжібао" по

відомляє про роботу радянських 
комбайнів на полях державно
го господарства Фанцюху в про
вінції Аньхуей. За тиждень з 
допомогою комбайнів тут було 
зібрано 9.265 му пшениці та

Трудові успіхи трудящих Угорщини
Передові підприємства Угор

щини рапортують про достро
кове виконання піврічних і 
квартальних виробничих пла
нів. Матрановакська шахта 
(Поградський вугільний район), 
яка не раз одержувала звання 
передової, 19 червня виконала 
піврічний план видобутку ву
гілля. Колектив шахтарів зо
бов'язався видобути понад план 
17 тисяч тонн вугілля. До 24 
червня шахтарі вже видали на- 
гора 12 тисяч тонн. Досягнен
ню такого успіху сприяло по-’ 
ширення передових методів

Будівництво ново
Поблизу споруджуваного в 

Болгарії державного металур
гійного заводу імені В. І. 
Леніна па річці Струма виро
стає нове місто — Димитрово- 
Схід. Перші будівельні роботи 
почалися тут у травні 1952 
року. За рік на пустирях ви
росло 15 житлових будинків з 
впорядкованими квартирами для 
робітників заводу.

ПОДІЇ
Головне командування На

родної армії Корейської Народ
но - Демократичної Республіки 
повідомило 1 липня, що про
тягом минулого дня народні 
війська вели оборонні бої з 
противником в районах на пів
день від Кахорі і Пенамдопа. 
Близько двох полків противни-

Трудящі Західної Німеччини вступають 
в Комуністичну партію Німеччини

З Берліна повідомляють:
У відповідь на фашистські про

вокації в Берліні багато робітни
ків Рурської області заявляють 
про своє бажання вступити в ря
ди Комуністичної партії Німеччи
ни. Так, наприклад, на металур

на полях Китаю
інших культур (1 му дорівнює 
0,Ш> га). Коли радянські ком
байни працювали на. полях 
держгоспу, його щодня відві
дували маси селян з різних 
районів провінції, наочно пе
реконуючись у величезних пе
ревагах техніки.

праці, в тому числі радян
ських.

Весь Ноградськпй вугільний 
район 27 червня виконав план 
другого кварталу і погасив за
боргованість по вугіллю, що 
створилася на початку року.

Закінчили виконання пів
річних планів усі підприєм
ства, що Сходять до об'єднан
ня цегельних заводів коміті— 
ІІешт. х

27 червня виконали план 
другого кварталу металообробні 
підприємства комбінату імені 
Матіаса Ракоші.

з міста в Болгарії
Мине небагато часу і тут 

виростуть десятки житлових 
будинків, палац культури, па
лац піонерів, універмаг та ба
гато інших адміністративних і 
громадських будинків. Місто 
буде красиво розплановане і 
озеленене. Тролейбусна лінія 
зв'яже його з столицею — Со
фією.

(ТАРС).

КОРЕЇ
ка при підтримці понад 20 лі
таків 7 раз розпочинали за
пеклі атаки. Ці атаки против
ника були відбиті.

ЗО червня і 1 липня зеніт
ні частини Народної армії зби
ли 11 і пошкодили 6 літаків 
противника.

(ТАРС).

гійному заводі „Вестфеленхютте" 
в Дортмунді 26 робітників заводу 
подали заяви з просьбою про 
прийняття в ряди Комуністичної 
партії Німеччини.

(ТАРС),

фейлетон на ПОПРИЩІ пернатих
ний Квмененко. Живе він у дер-. Затишно і спокійно в кабі

неті Петра Івановича бвменен- 
ка. То нічого, що на подвір'ї 
інкубаційної станції сокорять 
кури, задиркувато кукурікає 
півень, кричать гуси та інди
ки. Від цього лоскотно стає на 
серці Петра Івановича.

—Мій Ііетя співає, мої зозу
лясті курочки так лагідно со
кочуть і гусочки та'індики 
мої... з власної ферми,—міркує 
задоволений він.

І той пташиний світ не зби
рається скаржитись на свого 
господаря. Доглянута і нагодо
вана птиця за рахунок станції.

Буває, правда, іноді переплу
тає Петро Іванович, де інкуба
ційної станції гуска чи курка, 
а де своя, але в такому разі 
не утруднює себе особливими 
турботами, вирішує справу прос- 
то—на свою користь.

БК—04114.

Заступник редактора С. МІРКОТАН.
Це лише частина тих благ, 

якими користується за рахунок 
Олександрійської інкубаційної 
станції її директор бвмененко.

Будинок № 14 по Пролетар
ській вулиці належав колись 
станції. Подумав, поміркував 
Петро Іванович і вирішив про
дати цей будинок... собі. Прав
да, не весь, а половину і то 
не відразу, поступово привлас
нював. Спочатку документи на 
купівлю будинку було оформ
лено на працівника станції Ча- 
бака.

Через деякий час бвмененко 
вирішив ощасливити свою дру
жину Ганну Петрівну і пере
писав на неї половину особ
няка. Не з добросердечності, 
звичайно, зробив це Петро Іва
нович, а з метою чисто при
ватно-власницьких комбінацій.

1 «скромності» не позбавле-

жавному будинку на подвір'ї 
інкубаційної станції, а влас
ного півособняка здав в орен
ду за підходящу ціну.

Виходить, як у тій поговір
ці: «Хитре теля двох корів ссе».

Кипуча діяльність Петра Іва
новича на цьому не припи
няється. Ходять досить таки 
ймовірні чутки, що він таким 
же чином, як свою дружину, 
почав ощасливлювати і свою 
сестричку, споруджує особнячок 
і для неї.

На широку йогу живе Петро 
Іванович. До своїх підлеглих —' 
працівників станції він улес
ливий і смирний, мабуть, тому, 
щоб ніхто сміття з хати не 
виніс. |

Микола ЄФІМОВ. 
Тарас ШИПШИНА.

В усіх магазинах промислових виробів 
Олександрійського 

міськзмішторгу 
продаються уцінені товари:

взуття, готовий одяг, галантерея та інші, 
на які ціни знижені з 1 червня від 15 до 60 
процентів.

ГРОМАДЯНИ! Купуйте дешеві товари широкого 
вжитку в наших магазинах.

Домашні господарки!
Охолодження продуктів значно зберігає їх 

якість. Для цієї мети ви можете придбати лід в ма
газині № 21, що міститься на вул. Рози Люксем
бург, № 10.
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Збирання — справа сезонна і 
воно не любить ждати. Зібрав 
вчасно — виграв, спізнився в зби
ранні— програв.

Й. Сталін.

Ширити фронт 
збиральних робіт

По радянській Батьківщині
Головним завданням в галу

зі сільського господарства і да
лі залишається підвищення 
врожайності всіх сільськогос
подарських культур, дальше 
збільшення громадського по
голів'я худоби при одночасно

му зростанні її продуктивно
сті—так записано в директи
вах XIX з'їзду партії по п'ято
му п'ятирічному плану розвит
ку СРСР.

Змагаючись за найшвидше 
вирішення поставлених завдань, і 
колгоспники і механізатори 
району цього року виростили 
високий урожай зернових куль
тур, Зараз настали жнива. Зав- 
дання полягає в тому, щоб 
швидко і без втрат зібрати ко
лоскові, вчасно розрахуватись з 
державою по хлібозаготівлях.

Товариш Сталін вчив радян
ських людей, що збирання вро
жаю—справа сезонна, яка не 
любить ждати. Зібрав вчасно— 
виграв, запізнився з вбиран
ням—програв. Міі не маємо 
права програвати, не маємо 
права втрачати того, що здо
буто в наполегливій праці тру
долюбивими руками радянських 
людей. А щоб виграти, треба 
раціонально використовувати на 
жнивах кожну годину робочо
го часу, своєчасно, вибірково 
розпочинати косовицю і в міру 
достигання хлібів переходити 
до масового збирання, вклю
чаючи в роботу всі засоби і, 
насамперед, комбайни, роль 
яких в успішному проведенні 
жнив надзвичайно велика.

Так і роблять дбайливі люди. 
Хлібороби артілі імені 18 парт- 
конференції вибірково на піс
ках ще тиждень тому розпоча
ли косовицю хліба простими 
збиральними машинами. Вже 
на другий день жнив жаткарі 
Сидір Усенко, Дем'ян Шавотін 
та інші значно перевиконали 
доведені завдання. Слідом за 
жниварками в роботу вклю
чився комбайн. А тепер тут па 
збиранні працює чотири ком
байнових агрегати. Всі сили 
хліборобів нині спрямовані на 
те, щоб за 18 днів зібрати хліб 
і достроково виконати свою 
першу заповідь перед дер
жавою.

До вибіркової косовиці при
ступили в колгоспах імені XIX 
з'їзду КПРС, імені Калініна та 
інших.

Зараз косити хліб може пе
реважна більшість колгоспів. 
Проте деякі керівники артілей 
не вважають за необхідне роз
починати жнива вибірково, во
ни вичікують, коли достигнуть

Карнавал „дружби народів'*
28 червня у Львові в парку 

культури і відпочинку відбувся 
карнавал на тему „Дружба наро
дів". На майданчиках виступали 
колективи художньої самодіяль

великі масиви і можна буде 
повним ходом вести жнива. 
Нічого доводити, що така прак
тика шкідлива, бо вона при
зводить до осипання перестиг
лих ділянок, що занижує вро
жай. Отже починати збиран
ня врожаю слід вибірково і 
потім з кожним днем розши
рювати фронт збиральних робіт.

Зовсім недопустимий такий 
стан, коли частина колгоспів і 
МТС зустрічають жнива непід- 
готовленими, коли нічого не 
зроблено для запобігання втрат 
врожаю.

Навколо полів артілі Шлях 
до комунізму» вже тиждень 
йдуть жнива, а тут досі не 
підготовлені токи для прийман
ня хліба, подібне і в колгоспі 
ім. Рози Люксембург. Тривож
не становище створилось в 
Користівській МТС. ІЦе й досі 
на подвір'ї тут стоять невід- 
ремонтовані комбайни.

Минув час иідготовки до 
жнив. Керівники МТС, колгос
пів, спеціалісти сільського 
господарства повинні мобілізу
вати всі сили на те, щоб всі 
колгоспи своєчасно вступили 
в жнива, щоб фронт збираль
них робіт з кожним днем на
бирав все ширшого розмаху. 
Недоліки в підготовці до жнив 
треба ліквідувати негайно, на 
ходу.

Настав завершальний етап 
боротьби за високий урожай 
нинішнього року. В зв'язку з 
цим велика відповідальність 
покладається на партійні орга
нізації. Вони повинні посилити 
йасово-політичну роботу серед 
хліборобів, ширше розгорнути 
соціалістичне змагання за стис
лі строки і високу якіцть зби
ральних робіт. Кожен комуніст 
палким словом і особистим 
прикладом зобов'язаний мобілі- 
зовувати трудящих села на 
зразкове проведення жнив.

Сезонність збирання вимагає 
великого напруження від всіх 
колгоспників, від трактористів, 
комбайнерів, шоферів та інших 
провідних працівників па 
жнивах.

Направляйте ж, товариші 
колгоспники і механізатори, 
всі зусилля на скорочення 
строків жнив, запобігайте втра
там хліба.

Дружно включайтесь у жни
ва, день у день розширяйте 
фронт збирання високого вро
жаю.

ності. Були виконані грузинські, 
молдавські, білоруські, азербайд
жанські пісні і танці. Вечір в пар
ку закінчився факельним походом.

Столиця Латвії Рига—крупний 
культурний центр. В місті налі
чується 11 вищих навчальних за
кладів і 105 середніх і неповних 
середніх шкіл.

На знімку: біля головного при
міщення Латвійського‘державного 
університету.

Фото Е. Ясенова.
Прескліше ТАРС.

Висока продуктивність 
праці комбайнерів

Механізатори Хіллінського райо
ну першими в Азербайджані за
вершили косовицю ячменю і вже 
зібрали пшеницю з половини 
площі. Водій комбайна „Сталі- 
нець-6" т. Джебраїлов зібрав хлі
ба з 450 гектарів, достроково ви
конавши сезонне завдання. З кож
ного гектара намолочено в се
редньому 100-120 пудів зерна. 
Завдяки третій очистці зерно над
ходить на заготівельні пункти, 
минаючи тік.

Останні гектари хлібів у раху
нок сезонного завдання збирає 
кожний четвертий комбайнер 
Хіллінської і Холкарабуджак- 
ської МТС.

Унікальний блочний 
котлоагрегат

Колектив Баглійського заводу 
металоконструкцій (Дніпропетров
ська область) закінчив виготов
лення унікального блочного котло
агрегату високого тиску для од
нієї з електростанцій країни. На 
його перевезення треба буде 50 
залізничних платформ.

Унікальний котлоагрегат є за 
своїми розмірами і конструкцією 
першим в країні.

По містах країни

Свердловськ. Робітники і службовцііУралмашзаводу за останні два роки одержали двад
цять п'ять тисяч квадратних метрів "житлової площі. В цьому році для них буде збудовано ще 15 

• трьохповерхових будинків, середня школа, гуртожиток ремісничого училища.
На знімку: селище Уралмашзаводу. Прескліше ТАРС.

Опера „Декабристи** 
у Великому театрі

В суботу, 27 червня, у Вели
кому театрі Союзу РСР відбувся 
другий спектакль нової опери 
Ю. Шапоріна „Декабристи" (автор 
лібретто В. С. Рождественський).

В основу опери покладені події, 
зв'язані з повстанням декабристів 
на Сенатській площі в Петербур
зі в 1825 році.

Спектакль пройшов з великим 
успіхом. Особливо гаряче гляда
чами були прийняті сцени: нара
да декабристів у Рилєєва, повстан
ня на Сенатській площі, зустріч 
Рилєєва і Пестеля в Петропав
ловській форТеці, а також фінал 
опери.

На спектаклі були присутні ке
рівники партії і уряду тт. Г. М. 
Маленков, В. М. Молотов, К. Є. 
Ворошилов, М. С. Хрущов, М. О. 
Булганін, Л. М. Каганович. А. І. 
Мікоян, М. В. Сабуров, М. Г. Пер- 
вухін, М. М. Шверник, П. К. По- 
номаренко, В. О. Малишев.

Відкриття пам'ятника 
А. С. Макарені^у

28 червня в Москві відбулось 
відкриття пам'ятника надгробного 
напису на могилі видатного пись
менника і педагога А. С. Мака- 
ренка. На Новодєвичому кладо
вищі зібрались представники гро
мадськості і педагоги, які приї
хали з різних міст країни, рідні 
і близькі А. С. Макаренка, колиш
ні його учні і вихованці.

Після мітингу з пам'ятника— 
надгробного напису знімається 
покривало. На гранітній плиті 
висічений барельєфний портрет 
письменника. Золотом накреслено:

Антон Семенович Макаренко— 
березень 1888 року—квітень 1939 
року.

Біля постаменту—фігура піоне
ра з розкритою книгою.

10 тисяч індивідуальних 
житлових будинків

На околицях обласного центра 
Волині Луцька створено 14 ву
лиць з індивідуальних будинків 
трудящих. Держава видала забу
довникам понад 15 мільйонів кар
бованців кредиту. З допомогою 
позичок у містах і районних цент
рах області споруджено понад 
десять тисяч індивідуальних жит
лових будинків. У цьому році їх 
буде збудовано ще 1.400.

В чорноморських здравницях 
Одеси відпочивають і лікуються 
тисячі трудящих, що приїжджа
ють сюди з різних районів нашої 
країни.

На знімку: житловий корпус 
профспілкової здравниці—санато
рій ВЦРПС №5.

Фото. А. Фатєєва.
Прескліше ТАРС,

Шофер мільйонер
Шофер Медвсжегорської авто

транспортної контори (Карело- 
Фінська РСР) т. Деребін наїздив 
на автомашині мільйон кіломет
рів. Вперше сів за руль т. Дере
бін 23 роки тому. На кошти, зао
щаджені ним, за цей час на ре
монті, бережному витрачанні бен
зину і гуми, можна купити кілька 
нових автомашин.

Пересувні маслозаводи
Тваринники Киргизстану закін

чують перегін отар і гуртів на 
гірські випаси. Сотні тисяч голів 
худоби перейшли через снігові 
перевали до місць літнього нагу
лу. Слідом за тваринниками ко
чують десятки пересувних масло- 
бринзоробних заводів.

На високогірних відгінних па
совищах будуть працювати 34 
пересувних маслозаводи.

Новий загін лікарів
У Станіславі відбувся черговий 

випуск медичного інституту. 218 
молодих лікарів направляються на 
роботу в міста і села західних об
ластей України. Сімнадцять ви
пускників рекомендовані на науко
ву роботу у вищі учбові заклади.

(ТАРС).
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П ар тій не життя
Мій досвід проведення 

агітаційної роботи

Соціалістичне змагання на честь Дня шахтаря

Розвивати, множити виробничі успіхи

Два роки я працюю агітато
ром транспортної дільниці Бай- 
даківського вуглерозрізу. За 
цей час провів сотні бесід і го
лосних читок газет серед тру
дящих.

Щоб завжди тримати робіт
ників в курсі подій, які відбу
ваються в нашій країні і за 
рубежем, щоб агітаційно-масова 
робота носила дійовий харак
тер, систематично працюю над 
собою: вивчаю твори класиків 
марксизму-ленінізму, матеріали 
XIX з'їзду партії, слухаю лек
ції, доповіді.

В підготовці до бесід мені 
допомагають політичні журна
ли, художня література, газети. 
Я регулярно користуюсь під
шивками газет «Правда» та 
«Известия».

Кожну бесіду будую на кон
кретних фактах, там де потріб
но, підкріплюю прикладами з 
життя свого підприємства.

Спершу проводив розширені 
бесіди з участю великої кіль
кості людей. Але незабаром 
помітив, що не всі присутні 
сприймають і розуміють їх, 
майже не задають запитань.

Я зрозумів, що такі бесіди 
не виправдовують себе, не да
ють бажаних наслідків. Справа 
в тому, що серед моєї аудито
рії люди з різним рівнем роз
витку і тому не всі вони одна
ково сприймають матеріал. Ось 
чому й вирішив перебудувати 
свою роботу. Групові бесіди 
почав сполучати з індивідуаль
ними. Так слухачі почувають 
себе вільніше і непомітно для 
себе почали брати активну 
участь в обговоренні того чи 
іншого питання.

Раніше робітники тт. ІІота- 
пов, ІІрокопенко, Бугайченко 
та інші лише формально від
сиджувались на бесідах. І коли 
я окремо з ними зав'язав бе
сіду про критику і самокрити
ку, причому пов'язав свою 
розповідь з місцевими фактами, 
ці товариші внесли і свої до
повнення у бесіду, чим збага
тили її зміст. Відтоді воші ста
ли більше задавати мені пи
тань, підказують теми, які їх

До конференції профспілки вугільників
За постановою Центрального 

Комітету профспілки робітників 
вугільної промисловості СРСР 
наприкінці липня провадити
меться третя Олександрійська 
районна профспілкова конфе
ренція вугільників.

Профспілкова конференція 
скликається в обстановці полі
тичного і виробничого підне
сення трудящих. Колективи 
підприємств та будов нашого 
міста борються за виконання і 
перевиконання восьмимісячно- 
го виробничого плану до Дня 
шахтаря. Робітники та інже
нерно-технічні працівники ву
гільних підприємств сповнені 
прагненням зробити достойний 
вклад у дострокове виконання 
п'ятої п'ятирічки розвитку на
родного господарства СРСР.

Перед профспілковими органі
заціями стоїть завдання очоли
ти ростучу політичну і вироб
ничу активність мас, розгор
нути серед трудящих органі

хвилюють для наступних бесід. 
( Хорошим виробничником за
рекомендував себе машиніст 
електровоза т. . Чорноморець. 
Але він був надто пасивним в 
громадсько-політичній роботі. 
На бесіди ходив рідко і навіть 
на нарядах вів себе неприс
тойно.

Я вирішив поговорити з 
т. Чорноморцем. Провів з ним 
кілька індивідуальних бесід на 
політичні теми, чим зацікавив 
його, викликав інтерес до гро
мадського життя. Тепер т. Чор
номорець став активним слуха
чем б^сід і навіть сам читає 
газети робітникам.

Я вважаю своїм обов'язком 
допомагати також робітникам в 
підвищенні їх кваліфікації. 
Внаслідок проведених бесід про 
значення технічного зростання 
кадрів в п'ятій п'ятирічці стрі
лочники Люба Повзун, Катери
на Моргун, Уляна Сопрупова, 
Мая Кулик та інші поставили 
перед собою мету в серпні зда
ти екзамени на чергових по 
станції. їх технічне навчання 
не обмежується лише на уро
ках. По незрозумілих питаннях 
я часто влаштовую консульта
ції, сам роз'яснюю їх. Так, 
недавно розповів про принцип 
дії жезлових і блокіровочшіх 
апаратів.

Свою агітаційно-масову робо
ту не обмежую бесідами па на
рядах. Хто не побував на збо
рах чи то на нараді з поваж
них причин, завжди довідаєть
ся від мене, які питання роз
глядались, які прийняті рі
шення.

Звичайно, моя робота не поз
бавлена недоліків. І це тому, 
що з агітаторами на Байдаків- 
ському вуглерозрізі майже не 
працюють. Партійне бюро 
(секретар т. Міщенко) не раз 
приймало рішення, спрямовані 
па піднесення агітаційно-масо
вої роботи, але вони залиша
ються на папері. Семінари агі
таторів не скликаються, черго
вих завдань перед нами ніхто 
не ставить.

В. САВВА, 
агітатор, член КПРС.

заторську і виховну роботу. 
Підготовка до районної конфе
ренції вугільників иовинна 
якнайкраще сприяти вирішен
ню цього завдання. Треба до
битися дальшого піднесення 
ролі профспілкових організацій 
у громадсько-політичному, гос
подарсько-виробничому і куль
турному житті кожного колек
тиву.

Шахтний комітет профспілки 
шахти № 2-3 (голова комітету 
т. Станков) докладає багато зу
силь по організації дійового 
соціалістичного змагання на 
честь Дня шахтаря. Широка 
гласність змагання, популяри
зація передових методів праці 
сприяли боротьбі колективу 
гірників у перевиконанні ви
робничих завдань. Шахта дост
роково виконала піврічний план 
вуглевидобутку, і з перших днів 
липня перевиконує завдання.

Комітети профспілки управ
ління комплектування облад

Поїзди йдуть 
безперебійно

Кілька тисяч тонн вугілля 
додатково до плану першого 
півріччя відвантажили гірники 
Байдаківського вуглерозрізу. В 
цьому значну роль відіграв ко
лектив служби колії транспорт
ної дільниці, який забезпечив 
безперебійний рух поїздів.

Як і вугільники, залізнич
ники прагнуть достойно зуст
ріти День шахтаря. Тому вони 
ширять соціалістичне змаган
ня, поліпшують показники по 
ремонту колії.

Па розрізі одна дільниця за
лежить від іншої. Якщо ми, 
транспортники, своєчасно не 
пересунемо колій,—не зможе 
працювати відвальний агрегат, 
не відремонтуємо путі—затри
мується рух составів з паливом 
і породою. Усвідомлюючи свою 
відповідальність за долю плану 
всього розрізу, колектив служ
би колії трудиться злагоджено, 
перекриває встановлені зав
дання.

По-стахановському працюють 
бригади Дмитра Біленка. Мико
ли Нашевського, Омеляна Бі
ди.

Сумлінно ставляться до своїх 
обов'язків перешивщики колії 
Гнат Чорний, Андрій Буланен- 
ко, Василь Лисенко. Вони ви
конують виробниче завдання 
на 130—140 процентів.

С. ВАСИЛЬЄВ.

нання (заступник голови комі
тету т. Ільяшенко), Олексан
дрійської електростанції (голо
ва т. Ларіоненко), деревооброб
них майстерень (голова т. Го- 
дуляпов), цегельного заводу 
№ 1 (голова т. Якина) та інші 
ведуть на належному рівні 
організаційно-масову роботу, 
яка сприяє активізації членів 
профспілки і успішному вико
нанню піврічного плану спла
ти членських профспілкових 
внесків.

Однак окремі комітети проф
спілки ведуть свою роботу па 
низькому рівні. Так, голова 
комітету профспілки будівель
ного управління Димитровсько
го тресту т. Кравченко мастак 
на розмови про користь вироб
ничих нарад, про активізацію 
членів профспілки, але далі 
розмов не йде. Виробничі па
ради в цьому управлінні про

Не знижувати взятих темпів
З під'їзної колії Байдаків- 

ської брикетної фабрики ЗО 
червня відійшов останній еше
лон з брикетом, виробленим 
колективом в рахунок місячно
го плану.

Трудівники нашого підпри
ємства, давши слово достроково 
виконати восьмимісячну про
граму, дотримують його.

Добре працює цех № 2, яким 
керує т. Дмитрієв. В поперед
ньому місяці він ішов з випе
редженням графіка. Першого 
липня завдання також переви
щено.

Злагоджено трудяться зміни 
тт. Мазура і Бакаєва. Вони 
систематично перекривають 
план.

Учасники соціалістичного

Що заважає в роботі
Робітники будівельної діль

ниці № 2, включаючись в со
ціалістичне змагання за гідну 
зустріч Дня шахтаря, взяли на 
себе підвищені соціалістичні 
зобов'язання, які з честю ви
конуються. Колектив дільниці 
з перевищенням закінчив план 
першого півріччя. Днями здаємо 
в експлуатацію восьмиквартир- 
ний житловий будинок.

Змагаючись, багато стаха- 
новців підвищили свій виробі
ток. Значних успіхів домоглась 

1 бригада штукатурів, очолюва- 
-□ о

водяться дуже рідко, пропози
ції робітників не виконують
ся, а план збору членських 
профспілкових внесків з місяця 
в місяць зривається. Соціаліс
тичне змагання тут організова
не формально. На дошках по
казників тільки інколи появ
ляються написи показників ви
конання денних завдань окре
мими дільницями.

Голови місцевкомів тепло
електростанції т. Разін, конто
ри яалізнпчного транспорту 
т. Вовченко, будівельного уп
равління Димитровського тресту 
т. Донець занедбали профспіл
кову роботу, а це негативно 
позначається на роботі під
приємств. В гуртожитках буді
вельного управління відсутня 
виховна робота серед молоді, в 
кімнатах брудно.

В низькому рівні організа
ційно-масової роботи профорга
нізацій велика вина райкому 
вугільників (виконуючий обов'
язки голови т. Носовський). 
Адже факт, що жодна комісія 
райкому, крім культурно-масо

змагання на честь Дня шахта
ря підвищують продуктивність 
праці, прагнуть краще вико
ристати обладнання. Прикладом 
для всіх виробничників слу
жать сушильники Андрій Вол- 
ков, Дарія Замша, пресувало- у 
ник Іван Данилко, заготували- * 
ііпіія Варвара Григорьєва. Ці * 
стахановці завдяки дбайливому 
догляду за технікою добились 
чіткої, безаварійної роботи аг
регатів.

Брикетники докладають всіх 
сил, щоб у другому півріччі не 
знижувати взяті темпи, йти па 
високому рівні. *

і. СОРОКІН, 
начальник планового відділу 

Байдаківської брикетної 
фабрики.

на т. Дорошенком. Вона не 
тільки систематично дає по 
130-140 процентів норми, але 
й добивається високої якості 
робіт.

Недоліком в роботі є те, що 
дільниці часто не дають елек
троенергії. Так було, наприк
лад, 2 і 3 липня. Тому в ці 
дні не працював розчинний 
вузол, простояли окремі бригади.

Є. КОНЯХИНА, 
десятник дільниці № 2 

будівельного управління 
Димитровського тресту.

Київ. Недавно відбулася зуст- 
,річ стахановців заводу „Черво
ний екскаватор' із знатним тока
рем країни Василем Олександро
вичем Колесовим.

На знімку: (зліва направо): на
чальник дільниці механічного цеху 
Михайло Юхимович Студенков, 
професор Київського політехніч- 
ногв інституту Сергій Сергійович 
Рудник, токар Володимир Федо
рович. Гаркавий, токар-новатор 
Василь Олександрович Колесов 
під час бесіди в механічному 
цеху заводу „Червоний екскава
тор».

Фото В. Войтенка.
Прескліше РАТАУ.

вої, протягом трьох місяців не 
засідала і не обговорювала 
важливих питань профспілко
вої роботи.

Тепер в усіх профорганіза
ціях вугільної промисловості 
міста відбуваються збори по 
виборах делегатів на районну 
профспілкову конференцію. Збо
ри в профорганізаціях і районна 
конференція — яскравий прояв 
профспілкової демократії, дійо
вий засіб перевірки і зміцнен
ня діяльності профорганів. На 
зборах і конференціях безпар
тійні маси перевіряють своїх 
профспілкових керівників.

Обов'язок первинних партор- 
ганізацій всемірно сприяти то
му, щоб збори і конференція 
пройшли на основі розгорнутої 
гострої критики і самокритики 
недоліків в роботі профорганів, 
дальшого зміцнення профспіл
кової демократії і сміливого 
висунення на керівну роботу 
профспілкових органів здібних 
товаришів.

Д. ЮРОВСЬКИЙ.
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Розгортати збирання врожаю, 
включати в косовицю хлібів комбайни

Агрегат т. Бугрія в
Комбайнер Анатолій Бугрій з Олександ

рійської МТС цього року зобов'язався за 
18 робочих днів скосити 500 гектарів хлі
ба І намолотити 12.000 центнерів зерна.

За виконання цього зобов'язання напо
легливо бореться весь колектив комбайно
вого агрегату. Перед косовицею зернових 
т. Бугрій випробував свою машину на зби
ранні насінників трав в артілі ім. 18 гіарт- 
конференції. У стислі строки і якісно він 
зібрав 17 гектарів еспарцету 1 28 гектарів 
лугової вівсянниці. Комбайн працював від
мінно.

пшеничному масиві
Закінчивши збирання трав, т. Бугрій 

приступив до косовиці озимої пшениці. 
Першого дня зібрано 15 гектарів хліба 1 
намолочено понад 350 центнерів зерна. На 
рахунку комбайнера вже е 60 гектарів зіб
раних площ.

В артілі їм. 18 партконференції, крім 
агрегату т. Бугрія, працюють ще три 
самохідних комбайни тт. Малого, Шоріна 
і Орловського. Всі вони змагаються за 
проведення збирання врожаю в стислі стро
ки 1 без втрат.

С. УМАНЕЦЬ, 
секретар парторганізації.

Кращі сорти пшениці— 
в колгоспне виробництво

Олександрійська сортовипро
бувальна дільниця протягом 
ряду років досліджує, різні сор
ти озимої пшениці. За цей час 
були роки з різноманітними 
метеорологічними умовами, що 
дуже важливо для оцінки сор
тів по їх основних біологічних 
і господарських ознаках.

В умовах механізованого зби
рання зернових культур цін
ною ознакою кожного сорту є 
стійкість проти полягання і 
осипання. Полягання пшениці 
до початку колосіння занижує 
урожай на 15—25 процентів.

Тому зараз, в умовах достат
нього зволоження грунту, важ
ливо виявити сорти, що схиль
ні до полягання, і визначити, 
в яких фазах росту це прояв
ляється.

Нами встановлено, що сорт

Сорт

„Одеська—З" 
„Лютесценс—17“ 
„Ново-Українка—83“

Проаналізувавши ці дані, стає 
ясно, що сорт «Лютесценс 
17» в порівнянні з районова
ним сортом «Одеська -3» є 
більш продуктивним для сіль
ськогосподарського виробницт
ва. нашого району. Крім того, 
солома і полова цього сорту 
має також'кращі кормові якос
ті. Ще продуктивнішим вияв
ляється сорт «Ново-Українка 
—83», який значно перевищує 
по врожайності сорт «Одеська

Сесія міської Ради депутатів трудящих
Сесія міської Ради депутатів 

трудящих, яка відбулася ЗО 
червня, обговорила доповіді го
лів постійних комісій - народ
ної освіти т. Бадюк і торгівлі 
т. Гарасюти.

За звітний період постійні 
комісії провели деяку роботу 
по виконанню наказу вибор
ців, підготовці питань на роз
гляд сесії та виконкому місь
кої Ради, а також в організа
ції і налагодженні роботи від
ділів виконкому міської Ради і 
підпорядкованих їй організацій 
та- установ.

Постійні комісії планують 
свою роботу, регулярно прово
дять засідання, залучають до 
роботи актив.

Комісії народної освіти і 
культурно-масова на своїх за- 

озимої пшениці «Ново-Україн- 
ка—83» і «Лютесценс—17» до 
повного колосіння навіть в умо
вах цього року за частих опа
дів зовсім не полягають, а 
сорти «Одеська—3», «Одесь
ка—16» і «Піменка почали 
полягати ще до початку коло
сіння.

Проте для впровадження сор
тів у сільськогосподарське ви
робництво цих переваг не до
сить. Основною ознакою, що 
дає право на впровадження 
сорту у виробництво є урожай
ність. Цікаво розглянути наз
вані сорти й за цією ознакою 
протягом двох останніх років— 
1951—менш сприятливого ме
теорологічними умовами і 1952 
— більш сприятливого. Сорт 
«Одеська—3», як районований, 
взятий за. стандарт.

Таблиця урожайності в центнерах з гектара

роки середня за
2 роки1951 1952

38,1 40,2 39,2
36,5 44.2 40,4
43,5 43,9 43,7

—З», як у сприятливі, так і в 
менш сприятливі роки.

Завдання спеціалістів сільсь
кого господарства розмножити 
повий перспективний сорт ози
мої пшениці «Ново-Україпка 
—83» з тим, щоб найближчим 
часом його можна було райо
нувати для всіх колгоспів на
шого і сусідніх районів.

3. КУЗЬМЕНКО, 
агроном, завідуючий 

Олександрійською 
сортодільницею.

I сіданнях обговорили питання 
про стан навчання та підготов
ки до нового навчального ро
ку, про культурне обслужу
вання населення міста і робіт
ничих селищ та інші.

Але в роботі постійних комі
сій мають місце серйозні недо
ліки, на які .вказували депута
ти в своїх виступах на сесії. 
Депутати тт. Гой, Лимар, Си- 
ніципа, Барзов говорили про 
те, що голова торговельної ко
місії т. Гарасюта не займався 
організаційними справами по 
здійсненню пропозицій та1 за
уважень виборців, а тому такі 
питання, як благоустрій рин
ку, відкриття магазину по ву
лиці Франка, культурне обслу
жування трудящих в магазинах

Фронтон порядкує
Окремі колгоспі! району ви

бірково ведуть збирання вро
жаю. Через день—два наста
нуть масові жнива. Не дивля
чись па це, на подвір’ї Корпс- 
тівської МТС досі стоїть кілька 
невідремонтованих комбайнів.

Такий стан стався тому, що 
механік МТС по сільськогоспо
дарських машинах т. Фронтов 
навмання розподіляє запасні 
частини до машин.

Непоодинокі випадки, коли 
запасні частини видаються по 
знайомству. Ось факт.

Комбайнер т. Плахотний досі 
не обкатав мотора комбайна 
лише тому, що невистачає фар
форів до свічок запалювання. 
В цей час комбайнеру т. Губі 
видано чотири нових свічки в 
запас.

Буває й таке, коли окремі 
комбайнери здають Фронтову 
придатні, але трохи спрацьова
ні деталі, а взамін одержують 
нові. Спрацьовані ж деталі він 
віддає згодом іншим комбай
нерам.

Недавно коси для комбайна 
«Сталінець -6» були видані на 
комбайн Комунар». Звичайно, 
їх довелось надрубувати, бо 
вони довгі. В цей же час ком
байнеру т. Шульзі на «Сталі- 
нець—6» видають комунарі*- 
ську косу.

—Знайди кусок коси і дова
ри в кузні,—рекомендує Фрон
тов.

Такі комбінації й призвели 
до того, що комбайни, які вже 
повинні розпочинати косовицю, 
все ще знаходяться в МТС.

0. БАНДУРА.

змішторгу та відділу робітничо
го постачання, залишились поза 
увагою комісії.

Депутати тт. Чаплпгін, Мало- 
ок, Шостепко критикували ко
місію народної освіти за те, що 
вона не приділяє належної 
уваги вихованню дітей поза 
школою, особливо в літній час. 
І тому можна спостерігати, ко
ли до пізнього вечора дітвора 
шкільного віку гуляє біля кіно
театру, в парку, а чергового 
вчителя чи піонервожатого там 
не побачиш.

В обговоренні доповідей вис
тупило 11 чоловік.

Сесія намітила заходи, спря
мовані на поліпшення роботи 
постійних комісій міської Ради 
депутатів трудящих.

З р і л
Озброєння підростаючого поко

ління міцними знаннями, вихо
вання всебічно освічених людей, 
активних будівників комуністич
ного суспільства основне зав
дання радянської школи, вчителів.

Кожен предмет шкільної про
грами повинен прищеплювати 
молоді найкращі риси радянської 
людини: комуністичну мораль, ра
дянський патріотизм, національну 
гордість. Наскільки середня шко
ла № 1 справилась з цим завдан
ням, свідчать екзамени, зокрема 
твори з літератури на атестат зрі
лості. Як письмові роботи, так і 
усні відповіді випускників пока
зують, що-знання, набуті ними в 
школі, сприяють формуванню ко
муністичного світогляду. Аналі
зуючи твори, всі випускники спи
рались на висловлювання класи
ків марксизму-ленінізму з питань 
літератури і мистецтва.

Почуттям полум'яного патріо
тизму, високою ідейністю пройня
ті твори на тему: „Образи В. І. 
Леніна і И. В. Сталіна в україн
ській радянській літературі”. Так, 
Олена Дерев'янченко пише:

„...Кожен з нас прагне виховати 
в собі риси великих вождів, кож
ному з нас хочеться віддати всі 
сили і знання своєму народові, 
партії...

...Від Курільських островів до 
голубої Тісси, від узгір'я Паміру 
до Калінінграда на Балтиці день 
і ніч чути могутній ритм творчої 
праці радянських людей в ім'я 
миру”...

Глибоко розкрита випускника
ми тема: „Ідейний зміст поеми 
Маяковського „Хорошо". Лейтмо
тивом в творах з російської літе
ратури з'являється почуття гор
дості за свою Батьківщину „зем
лю молодости."

В запальних словах молодих, 
патріотів звучить безмежна любов 
до великої справи, яку творить 
наш народ під керівництвом Ко
муністичної партії.

Люба Веремеєнко пише:
.... З якою великою силою зву

чать слова патріота:
Я 

землю ату 
люблю!"

На нашій землі будується ра
дість миру—комунізм...

Багато пережив наш народ, але 
ніщо не могло зломити його волю 
до щастя, до життя. Радянський 
народ з радістю, з гордістю, з 
піснями йде

„на труд, 
на жизнь, 

на праздник 
н на смерть".

Сила нашого народу в любові 
до рідної Вітчизни, в ненависті 
до ворогів, в єднанні особистих

По рідній країні

—-------------------------------------- о

Великий ферганський канал імені Й. В. Сталіна.
Фото К. Разикова. Прескліше ТАРС.

Сади навколо Ленінграда
Навколо Ленінграда створено 

садове кільце, що займає близько 
п’яти тисяч гектарів. Фруктові 
дерева дадуть в цьому році пер
ший урожай. На яблунях, виш
нях, сливах утворились багаті 
зав'язі плодів. Весною на околи
цях міста більш як на 800 гекта

і с т ь
і громадських інтересів. Ми гор
ді своєю країною -світочем ко
мунізму.

Маяковський закликає славити 
трудом, героїзмом, мужністю в 
бою, піснями „землю молодости”.

Володимир Володимирович бу
де служити прикладом для нашої 
молоді. Девізом кожної молодої 
людини повинні стати його слова: 

„Коммунизм — зто 
молодость мира, 

и его возводить 
МОЛОДЬІМ".

Здійснились слова поета про 
прекрасне життя. З новою силою 
звучать слова Маяковського: 

„Били Деникина, 
били Махно, 

также любого
с дороги смахнем".

Нехай тільки Спробують імпе
ріалісти розпалити нову бойню! 
Ніколи не віддамо свою щасливу, 
радісну юність, не дозволимо 
топтати нашу землю.

Хороше в рідній країні, та ще 
і як хороше, коли тобі 17 років, 
а за плечима десять класів. Ми 
сповнені сили і бажання працюва
ти так, щоб вами гордився народ! 
щоб бути справжніми ленінцями, 
сталінцями”.

Твори випускників показують 
їх уміння логічно і послідовно 
висловлювати свої думки, робити 
висновки і узагальнення. Написа
ні твори на високому ідейно-по
літичному рівні.

Нашу молодь, як і весь' радян
ський народ, хвилює боротьба на
родів за мир, і в своїх творах 
вони з глибоким почуттям висло
вили надії і віру в те, що мир 
буде забезпечений і зміцнений.

Випускниця Валентина Рибак, 
аналізуючи роман М. Горького 
„Мать", пише:

„Цей чудовий роман * облетів 
весь світ, він допоміг народам 
демократичних країн в їх бороть
бі з гнобителями. Як і радянські 
матері в роки Вітчизняної війни, 
матері дітей Китаю, Індії, Кореї 
боролись і борються за мирне 
життя.

Мати Павла Власова, Олега 
Кошового, а також матері всього 
світу, які зараз борються за мир, 
будуть завжди вдохновляти нас, 
молоде гіокоління, на нові подвиги. 
Ми ще вище піднімаємо прапор 
боротьби за мир, і мир переможе 
війну!"

Радісно відчувати, що наші ви
хованці мають політичну зрілість, 
що вони живуть одними думками 
і почуттями з радянським наро
дом, який будує нове щасливе 
комуністичне життя.

3. ВДОВИЧЕНКО, 
викладач російської мови 

І літератури СШ № 1.
о ■■ ■ . ...........-

рах були закладені нові фруктові 
сади.

Широкими смугами тягнуться 
фруктові насадження вздовж чис
ленних шляхів на під'їздах до 
міста. В їх створенні активну 
участь взяли жителі Ленінграда, 
особливо молодь, яка шефствує 
над садами.
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ПО НАШОМУ МІСТУ і РАЙОНУ
Відзначені

Багато учнівських колек
тивів нашого міста успішно 
виступали на обласному ог
ляді художньої самодіяль
ності школярів.

Грамоти обласного коміте
ту комсомолу і премії одер
жали учні середньої школи 
№ 10 Новікова, Дебаліна, 
Кермас; учасники художньої 
самодіяльності Палацу піо
нерів—Ходосенко, Іваненко, 
Нещеретна, Максименко та 
інші.

Будівництво
В колгоспі ім. 18 парткон- 

ференції створено будівель
ну бригаду, яку очолив сек
ретар парторганізації т. Ума- 
нець.

На тваринницьких фермах 
майстри колгоспу споруди
ли підвісну повітряну доро
гу для підвезення кормів і

Зростає кількість вкладників ощадкаси
В першому півріччі Олек

сандрійська Центральна 
ощадна каса виплатила тру
дящим міста виграшів по 
державних позиках на суму, 
яка перевищила півтора 
мільйона карбованців. Тіль
ки за останні три дні черв
ня позикодержці одержали

З новою програмою
Нову програму виступів 

підготувала агіткультбрига- 
да районного Будинку куль
тури.

Крім пісень і танців в про
грамі бригади є одноактова 
п'єса „Звичайна історія" та

Де культурно провести дозвілля?
Важливу роль в культурно

му житті села відіграє клуб, 
бібліотека. Ці заклади повинні 
сприяти дальшому розгортанню 
змагання між бригадами, лан
ками, колгоспниками.

В дні підготовки і проведен
ня збирання врожаю вся ро
бота по культурному обслужу
ванню колгоспників має бути 
зосереджена в полі. Та не так 
поставлена робота клубу в кол
госпі ім. Жданова (завідуючий 
т. Кравець). Він не задоволь
няє запитів трудящих.

Лекції, доповіді, бесіди з

грамотами
Серед відзначених грамо

тами юні аматори учні Анго- 
нов, Стеценко, Комнатний, 
Приходько, Пирогов, Кубри- 
ченко, Адеркас. Три авіамо
делі, виготовлені ними, відіб
рані і будуть надіслані на 
республіканський огляд.

За хорошу організацію ди
тячої художньої самодіяль
ності грамотою відзначено і 
міський Палац піонерів та 
школярів.

в колгоспі"
вивозки гною. Вони також 
встановили автопоїлки для 
худоби, підводять проводку 
для електродоїння корів.

Крім цього, бригада завер
шує будівництво коровника 
на 100 голів, а також вели
кого колгоспного клубу.

виграшів на 150 тисяч кар
бованців.

За шість місяців ниніш
нього року кількість вклад
ників ощадкаси збільшилась 
у порівнянні з відповідним 
періодом минулого року на 
2 тисячі чоловік.

художнє читання.
Днями агіткультбригада 

виїжджає в колгоспи райо
ну для культурного обслу
жування трудівників, села 
на жнивах.

колгоспниками не проводяться. 
В клубі і в селі зовсім відсут
ня наочна агітація: нема жод
ного лозунга, який закликав 
би колгоспників і механізато
рів успішно виконувати взяті 
зобов'язання. Правда, в клубі 
вивішено соціалістичні зобов'я
зання хліборобів... за минулий 
рік. Не випускається і стінна 
газета. При клубі лічиться 
бібліотека, але там можна від
шукати лише кілька порваних 
журналів.

Культосвітня робота в кол
госпі ім. Жданова занедбана.

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

☆
Брянський обласний клуб 

ДОТСААФ готує кваліфікованих 
спортсменів. Багато з колишніх 
вихованців клубу зараз працюють 
громадськими інструкторами в 
школах і будинках піонерів об
ласті.

На знімку: практичні заняття 
членів водомогорної секції. Гонка 
на скутерах.

Фото І. Рабиновича.

Прескліше ТАРС.

☆

Робітники
вдосконалюють свою 

майстерність 
Значна робота по підви

щенню технічних знань гір
ників проводиться учбовими 
пунктами на Семенівському 
і Байдаківському вуглероз
різах, шахті № 2—3, тепло
вій електростанції. Завдяки 
цьому значно зросла про
дуктивність праці робітни
ків, підвищились їх заро
бітки.

З початку нинішнього року 
в учбово курсовому комбі
наті тресту „Олександріяву- 
гілля" підвищили кваліфіка 
цію і одержали нові спеці
альності 294 чоловіки.

Лекції для хліборобів
В обідню перерву на полі 

для хліборобів міського кол
госпу ім. Леніна організуєть
ся читання лекцій на науко
ві і * сільськогосподарські 
теми.

Кваліфіковано виступають 
перед колгоспниками члени 
міського відділення това
риства для розповсюдження 
політичних і наукових знань.

Лише за останній тиждень 
вони прочитали три лекції. 
Серед них—„Лисенко — ви
датний радянський учений", 
„Робота Марка Озерного по 
вирощенню високих врожаїв 
КУКУРУДЗИ".

Гуртки художньої самодіяль
ності не організовані.

Зовнішній вигляд клубу не 
привабливий, і всередині він 
навіть не,заметений.

В колгоспі є партійна і ком
сомольська організації, але 
вони працюють відірвано від 
мас, не прислухаються до за
питів колгоспників, молоді.

Рейдова бригада;
П ЛЯШЕНКО—член правління 

артілі, Є. КОВБАСЕНКО- 
комсомолка, Г. КОЛЕСНИКОВА— 

працівник редакції.

Міжнародний огляд
Проти підступів фашистських 

провокаторів
Кожного дня преса і радіо при

носять щораз нові повідомлення, 
в яких розповідається про гли
боке обурення, що охопило на
роди світу при звістці про прово
кацію іноземних найманців у Бер
ліні 17 червня. Як відомо, вчине
на в той день вилазка бандитів 
була організована з допомогою 
американських доларів і спрямо
вана проти уряду Німецької Де
мократичної Республіки. Ця про
вокація не вдалася.

Справді неоціненною і величез
ною є мор’альна підтримка, яку 
все прогресивне людство подає 
народові НДР, та палкість, з якою 
воно протестує проти зухвалої 
акції паліїв війни.

По Польщі, Румунії, Китаю, 
Угорщині, Франції, Англії, по 
багатьох інших країнах світу 
прокотилася в ці дні могутня 
хвиля народних мітингів і зборів, 
їх учасники — робітники, селяни, 
інтелігенція—борці за мир, що 
представляють найрізноманітніші 
верстви суспільства, звертаються 
до трудящих НДР із словом бра
терського привіту і солідарності, 
викривають підступи паліїв війни, 
закликають народи відповісти на 
ці підступи підвищення^ своєї 
пильності.

Польський шахтар Венсолек з 
і шахти Семяновіце заявив, висту

паючи на мітингу: „Ми пишаємо- 
' ся позицією, зайнятою величез

ною більшістю робітників НДР, 
які дали гідну відсіч паліям і 

| провокаторам. Хай знають амери- 
| папські найманці, що трудящі 

всіх країн зуміють запобігти за
махові на мир".

На зборах у Бухаресті інженер 
Сільвіу Даи закликав присутніх 
„підвищити пильність і умножити 
свої зусилля, щоб перешкодити 
будь-яким підступам ворогів 
миру".

Виступи ці правдиво виявляють 
почуття всіх прогресивних людей 
земної кулі. Вони свідчать про те, 
що рішимість народів відстояти 
справу миру непереборна.

Про цілковитий провал замірів 
призвідників провокації в Берліні 
говорить підтримка, яку населен
ня НДР подає зараз політиці сво
го уряду і прагнення німців до 
дальшого зміцнення дружби між 
радянським і німецьким народами. 
Це добре висловила берлінська 
газета „Нейес Дейчланд": „Під
ступні спроби посіяти ворожнечу 
між німецьким і радянським на
родами приводять якраз до проти
лежного результату... Дружба між 
цими народами поглибилась і вко
рінилась1.

Що таке американська 
програма „взаємного 
гарантування безпеки14

Конгрес США (парламент, що 
складається з палати представни

Збитки ВІД ПОВОДІ
Японське міністерство будів

ництва підрахувало, що збитки, 
яких зазнали в результаті п'яти
денних злив на Кюсю, станови
тимуть понад 100 мільярдів ієн. 
Самі тільки залізниці зазнали збит
ків у 5 мільярдів ієн.

В результаті поводі вийшла з

Збільшення нещасних випадків у промисловості США
За повідомленням бюро трудо

вої статистики міністерства праці 
США, число нещасних випадків 
у промисловості з втратою праце
здатності за перший квартал цьо
го року збільшилося на 4 про
центи порівняно з середнім рів

ків і сенату) в основному затвер
див на новий фінансовий рік, який 
починається там з 1 липня, асиг
нування за так званою програмою 
„взаємного гарантування безпеки'1. 
По цій статті виділено п'ять з 
чимсь мільярдів доларів. Остаточ
но ця сума буде уточнена пізніше.

Що ж це за програма „взаєм
ного гарантування безпеки”?

Під такою назвою значаться в 
бюджеті США видатки, що йдуть 
на переозброєння країн агресив
ного Атлантичного блоку та інших 
держав, які проводять проамери- 
канську політику. Щоб розкрити 
приховану причину цієї „допомо
ги", слід пояснити суть самого 
закону про неї, прийнятого кон
гресом у 1951 році.

Цей закон передбачає, що для 
одержання американської „допо
моги" на переозброєння, країна 
повинна підписати з США спеці
альну двосторонню угоду, за якою 
вона зобов'язується надати свою 
територію під американські воєн
ні бази, а свої збройні сили по 
суті віддати в розпорядження ко
мандування військовими силами 
Атлантичного союзу, тобто по 
суті, американського уряду. Далі, 
країна, яка одержує американську 
„допомогу", повинна сама всіма 
силами старатись, щоб піднести 
свою воєнну могутність і, нареш
ті, вона повинна фактично припи
нити торговельні зв'язки з Радян
ським Союзом, народним Китаєм, 
з країнами народної демократії.

Не даремно тому член конгре
су якийсь Воріс у своєму висту
пі при обговоренні цього питання 
підкреслював, що програма „вза
ємного гарантування безпеки" 
дозволить США одержувати гар
матне м'ясо за кордоном по вигід
ній ціні.

Але народні маси країн—„союз
ників" США—зовсім не хочуть 
бути гарматним м'ясом американ
ських імперіалістів. В Англії, 
Франції, Італії, Західній Німеччи
ні і в інших країнах, закабалених 
американською „допомогою", зрос
тає протест народних мас проти 
цієї „допомоги". Саме через на
родний протест досі нічого не 
виходить із створення „європей
ської армії", під личиною якої 
Вашінгтон і гітлерівські недобит
ки хочуть відновити німецько- 
фашистську армію. Щоб зробити 
натиск на західноєвропейські краї
ни, сенат прийняв рішення, що 
доти, доки не буде Створена „Єв
ропейська армія", американська 
„допомога" західній Європі ско
рочується.

Знаменний такий факт. При об
говоренні в сенаті програми „вза
ємного гарантування безпеки" 
лунали окремі тривожні голоси, 
що відбили справжні настрої 
американського народу, який 
страждає під тягарем гонки оз
броєнь.

А. БОБРОВ.
А. ІВАНОВ.

на острові Кюсю
ладу третина доменних печей ме
талургійної ^компанії „Явата" на 
Кюсю; пошкоджені три з чотирьох 
сталепрокатних заводів, 69 вугіль
них шахт. Видобуток вугілля ско
ротиться, мабуть, приблизно на 
300 тисяч тонн за день.

(ТАРС).

нем за четвертий квартал 1952 
року.

Бюро трудової статистики пові
домляє, що „це збільшення ще 
виразніше видно на щомісячних 
цифрах, які значно зросли в січні, 
лютому і березні".

„Культурно обслужувати споживача"
Під таким заголовком в га

зеті Сталінський прапор» бу
ло вміщено статтю, в якій пи
салось про погане обслужу
вання трудящих в магазинах 
змішторгу.

Як повідомила редакцію сек

ретар парторганізації зміштор
гу т. Вершиніна, статтю обго
ворено на відкритих партзбо
рах, семінарі агітаторів та по
ширеній виробничій нараді. 
Критику визнано правильною.

ІІарторганізація разом з ди

рекцією змішторгу вжила ряд 
практичних заходів до поліп
шення обслуясування трудящих.

Завідуючому магазином тов. 
Прокопенку за відмову дати 
книгу для запису скарги ого
лошено догану.

Зростання цін в Туреччині
Губернатор Стамбула надіслав 

турецькому урядові доповідь з 
приводу зростання дорожнечі. В 
доповіді вказується, що з 1950 р. 
по 1953 р. ціни на м'ясо зросли

на 60 процентів, на овочі і фрук
ти—від 60 до 100 процентів, на 
масло і жири—на 68 процентів і 
на ряд інших продуктів — на 75 
процентів. (ТАРС). .

■—■ —
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З першого дня збирання і обмо
лоту забезпечити щоденну участь 
в хлібоздачі кожного колгоспу і рад
госпу аж допоєного виконання ними 
своїх зобов'язань ,перед державою.

(З Постанови Пленуму ЦККП України.)

Конкретніше керувати
' комсомольськими організаціями

Нарощувати темпи збирання врожаю,
розгортати хлібозаготівлі

Багатотисячний загін молоді 
працює на підприємствах, бу
довах, в установах і колгоспах 
міста й району. Разом з усім 
радянським народом юнаки і 
дівчата вносять свій вклад у 
справу будівництва комунізму.

Організатором молоді, її ду- 
Ліеіо і вожаком є ленінсько- 
'сталінський комсомол. Великі 
і відповідальні завдання пос
тавлені перед ним у зв'язку з 
історичними рішеннями XIX 
з'їзду партії.

Там. де міськком і райком 
ЛКСМУ, первинні парторгані- 
зації спрямовують діяльність 
комітетів комсомолу, вчать їх 
методам керівництва, там і ро
бота комсомольських організа
цій відповідає вимогам сьогод
нішнього дня.

Останнім часом значно по
жвавив свою роботу комітет 
комсомолу теплоелектростанції, 
де секретарем т. Багатир. Тут 
регулярно проводяться комсо
мольські збори, на яких вирі
шуються важливі злободенні 
питання, щомісяця затверд
жуються плани комсомольської 
роботи. Коли вже прийняли тут 
яке рішення, воно обов'язково 
буде виконане. Всі члени 
ВЛКСМ охоплені комсомольсь
кими групами, живуть цікавим, 
змістовним життям. Гуртки по
літичної освіти, лекції, допові
ді на молодіжні теми—все це 
стало могутнім засобом вихов
ного впливу на молодь. Ком
сомольці показують високі зраз
ки праці, серед них немає та
ких, які б будь-колп не вико
нали норми.

Великий досвід організатор
ської і політичної роботи на
громадила комсомольська орга
нізація колгоспу ім. Молотова, 
де секретарем т. Ророха. В 
цьому році тут відбулося 16 
комсомольських зборів, на яких 
обговорювались питання про 
участь молоді в підготовці до 
збирання 'Врожаю, про стан агі
таційно-масової роботи, про 
авангардну роль комсомольців 
у колгоспному виробництві.

Всі комсомольці цього кол
госпу мають доручення і сум
лінно їх викопують.

Па жаль, боєздатних комсо
мольських організацій, які б 
націлювали і мобілізовували 
молодь на вирішення важливих 
завдань, в нашому місті та ра
йоні ще небагато.

В ряді колгоспів хоч і є ком 
сомольські організації, але їх 
впливу тут не відчувається. Чи 
можуть, наприклад, займати 
авангардну роль комсомольці

Перший том „Українсько-російського словника"
Вийшов з друку перший том 

„Українсько-російського словни
ка". В ньому 24 тисячі 425 слів— 
від „А" до „Жюрі" Словник скла
дається з чотирьох томів. Він 

артілі ім. Хрущова, колії їх на 
комсомольські збори не скли
кають, комсомольських дору
чень не дають, підвищувати 
ідейно-політичний рівень не до
помагають. Ось чому тут навіть 
пе виконуються елементарні 
статутні вимоги, комсомольці 
по 3—4 місяці не сплачують 
членських внесків.

Дуже занедбана комсомоль
ська робота на цегельному за
воді № 1. Засідання комітету і 
комсомольські збори проводять
ся від випадку до випадку, із 
24 членів ВЛКСМ лише п'ять 
навчалось і ледве закінчили 
політгурток. Комсомольці не 
стали застрільниками соціаліс
тичного змагання. Це прохо
дить повз увагу партійної ор
ганізації, яка жодного разу не 
спромоглася обговорити питан
ня про стан комсомольської 
роботи.

Не кращі справи і на Бай- 
даківській брикетній фабриці.

Про що свідчать ці факти?’ 
Про те, що міськком і райком 
ЛКСМУ ще не відмовились від 
порочної практики керівництва 
з кабінету, глибоко не вни
кають в діяльність комсомоль
ських організацій, недостатньо 
подають їм допомогу в прак
тичній роботі. Комсомольські 
активісти хоч і бувають в ор
ганізаціях, але користі від цьо
го мало. Вони не допомагають 
на місці виявляти і ліквідову
вати недоліки, обмежуються 
лише збиранням зведень.

Не дбають тут про навчан
ня і виховання комсомольських 
працівників. Семінари з члена
ми комітетів і групоргами не 
проводяться. Секретарі міськ
кому і райкому ЛКСМУ тт. 
Варана і Кошелєв недостатньо 
вникають в діяльність первин
них організацій.

Партія вчить, що сила ком
сомолу в партійному керівниц
тві. Па жаль, окремі керівники 
забувають про цю вимогу, сла
бо контролюють і спрямовують 
роботу комсомольських органі
зацій.

Обов'язок міського і район
ного комітетів ЛКСМУ конкрет
ніше керувати первинними орга
нізаціями, неухильно підносити 
рівень внутріспілкової роботи, 
виховувати комсомольців і мо
лодь в дусі великих ленінсько- 
сталінських ідей, в дусі радян
ського патріотизму і пролетар
ського інтернаціоналізму, в 
дусі дружби народів, мобілізо- 
вуватгі їх на успішне здійснен
ня завдань комуністичного бу
дівництва.

укладений працівниками Інститу
ту мовознавства імені О. О. По
тебні Академії наук Української 
РСР.

(РАТАУ).

Хліб—державі
До вагової будки Олексан

дрійського елеватора все часті
ше і частіше під'їжджають авто
машини, навантажені дорідною 
пшеницею. Це хлібороби артілі 
ім. 18 партконференції здають 
зерно державі в рахунок хлібо
заготівель.

Три дні тому колгоспницям 
Клавдії Нарчук та Мотрі Хрущ 
було вручено першу квитанцію 
за здані 10 центііерів хліба 
нового врожаю. На елеватор 
вже відвантажено понад 200 
центнерів пшениці. На переве
зенні хліба працює три авто
машини.

Потік зерна на тік з кож
ним днем збільшується, наро
щуються темпи хлібоздачі. 
Колгоспники докладають всіх 
сил, щоб достроково виконати 
свою першу заповідь.

♦ «*
Здає хліб державі також 

сільгоспартіль ім. XIX з'їзду 
КПРС. Корольовський пункт 
«Заготзерпо» прийняв 200 цент
нерів озимої пшениці.

Зерно надходить на тік
Шириться фронт збиральних 

робіт в артілі ім.Калініна. Ко
ли кілька днів тому працювало 
лише дві жатки, то зараз ко
сять пшеницю 6 простих зби
ральних машин.

Включився в роботу комбайн 
«Сталінець-6» Семена Рака. 
Добірне зерно почало надходи
ти на токи, де воно очищаєть
ся і підготовляється до відправ
ки на елеватор. 11а токах кож
ної рільничої бригади механізо
вано роботи по очищенню і 
навантаженню зерна.

І. РУДЕНКО. 
колгоспник.

Збирання врожаю на Україні
На півдні України з кожним 

днем все ширше розгортається 
збирання врожаю. У Херсон
ській, Миколаївській, Запорізь
кій, Одеській областях прова
диться косовиця озимого яч
меню і пшениці.

Почали жнива колгоспи За
карпаття і Буковини. Фронт 
збиральних робіт просувається 
на північ. Сільгоспартілі Кіро
воградської і Ворошиловград- 
ської областей збирають насін
ники трав.

Приводиться в дію першо
класна техніка. У цьому році 
на полях республіки працюва
тиме на 5 тисяч комбайнів 
більше, ніж у минулому році. 
З перших днів збирання меха
нізатори і колгоспники борють
ся за високопродуктивне вико

Комбайни-на повну потужність
У колгоспах ім. 18 парт

конференції, ім. XIX з'їзду 
КПРС, «Шлях до комунізму» 
та деяких інших на повний 
хід працюють комбайни. Про
те, як показали перші дні ро
боти, правління артілей ще не 
все зробили, щоб забезпечити 
нормальну роботу потужних 
машин.

В артілі ім. 18 партконфе- 
ренції, наприклад, не забез
печили безперебійного розван
таження комбайнів від зерна, 
що призвело до тривалих про
стоїв їх. Були випадки, коли 
агрегати не працювали через 
відсутність води, пального, 
мастила. Все це, звичайно, за
тримує темпи жнив.

Подібне виявлено в артілі 
ім. Хрущова. Комбайн, який І 

На полях колгоспу ім. Хрущова, Голопристанського району, 
Херсонської області, збирає зернові Герой Соціалістичної Праці 
Марко Андроновнч Брага. Своїм комбайном „Сталінець-6" він 
зобов'язався за 20 днів намолотити 12 тисяч центнерів зерна, а 
за весь сезон—не менше 19 тисяч центнерів. Агрегат М. А. Браги 
обладнаний подовженою волокушею для стягування соломи на 
край поля. Працюючи за погодинним графіком, т. Брага збирає 
за годину до двох гектарів і намолочує по 27 центнерів ячменю 
з кожного гектара.

На знімку: Марко Андроцович БРАГА (ліворуч) і дільничний 
агроном МТС Таїсія Павлівна ГАЛАГАН оглядають озимі хліба 
перед збиранням.

ристання машин. Агрегат Героя 
Соціалістичної Праці Марка 
Браги з Бехтерської МТС, 
Херсонської області, скосив 
100 гектарів колоскових куль
тур і намолотив по 22—25 цент
нерів зерна з гектара. Ще біль
шого успіху досяг комбайнер 
цієї ж МТС Микола Садовий. 
Він зібрав 140 гектарів і на
молотив близько трьох тисяч 
центнерів зерна.

Вперше широко застосовуєть
ся комплексна механізація на 
збиранні. У радгоспі «Кахов- 
ський-2» всі роботи виконують
ся поточним методом. Зерно з 
комбайна «Сталінець-6», що 
його водить Іван Тронь, на хо
ду звантажується в кузов авто
машини і вивозиться на меха
нізований тік, де зерноочисний 

працював па збиранні насін
ників трав, годинами простою
вав, бо його не було забезпе
чено достатньою кількістю 
транспортних засобів для роз
вантаження бункера.

На три дні затримався з 
початком жнив міський кол
госп ім. Леніна. Велика вина 
в цьому дирекції Олександрій
ської МТС, яка не забезпечила 
своєчасного закінчення ремон
ту всіх комбайців і тракторів 
до них.

Правління колгоспів і ди
рекція МТС повинні зробити 
все, щоб комбайни працювали 
без простоїв, з повним наван
таженням, щоб не допускались 
випадки порушень агротехніки 
на жнивах.

В. ЛЕОНТЬЕВ.

агрегат очищує за день 80 
тонн хліба. Обслужують його 
6 робітниць. Щоб очистити 
таку кількість зерна вручну, 
необхідно було б поставити 10 
сортувалок і виділити для їх 
обслужування понад 50 робіт
ників.

Солома, що викидається 
соломокопнувачем, зразу під
бирається тросовою волокушею 
і стягається в кінець загонки. 
До скирти вона підтягується 
навісною тракторною волоку
шею і подається на скирту з 
допомогою блокових волокуш. 
Ділянки, очищені від соломи, 
зразу зорюються під озимі.

(РАТАУ).
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Вчення Маркса—Енгельса—Леніна—Сталіна — 
могутня ідейна зброя нашої партії

Комуністична партія Радян
ського Союзу є партією най- 
передовішого і найреволюційні- 
шого класу суспільства — ро
бітничого класу. В усій своїй 
діяльності вона керується ве
ликим вченням Маркса — Ен
гельса—Леніна — Сталіна. Оз
броєна марксистсько-ленін
ською наукою, знанням зако
нів суспільного розвитку, за
конів класової боротьби і про
летарської революції, наша пар
тія забезпечила всесвітньоісто- 
ричну перемогу соціалізму в 
СРСР.

Марксизм-ленінізм — єдино 
правильна наукова теорія, що 
виражає назрілі потреби роз
витку матеріального життя су
спільства, корінні інтереси ро
бітничого класу, всіх трудящих. 
Марксистсько-ленінська теорія 
дає трудящим цільний, науко
вий світогляд, непримиренний 
ні з якою реакцією, ні з яким 
захистом класового і національ
ного гніту. Ця теорія озброює 
робітничий клас розумінням 
історичної правоти своєї спра
ви, впевненістю в своїх силах 

' у боротьбі за визволення люд
ства від капіталістичного раб
ства, за торжество комунізму.

Марксизм-ленінізм—це живе, 
творче, революційне вчення, 
яке не тільки пояснює світ, 
але і є могутньою зброєю його 
перетворення. Оволодіваючи 
свідомістю мільйонних мас, ідеї 
марксизму-леніпізму перетво
рюються у велику матеріальну 
силу. Керована передовою тео
рією, Комуністична партія Ра
дянського Союзу організує і 
згуртовує наш народ, підно
сить до великої історичної 
творчості мільйонні маси тру
дящих, перетворює суспільство 
па комуністичних началах.

«Виховуючи робітничу пар
тію,—писав В. І. Леніп, — 
марксизм виховує авангард 
пролетаріату, здатний взяти 
владу і вести весь народ до 
соціалізму, спрямовувати і ор
ганізовувати новий лад, бути 
вчителем, керівником, вождем 
всіх трудящих і експлуатова
них в справі влаштування сво
го суспільного життя без бур
жуазії і проти буржуазії».

Великий Ленін заснував і 
виховав нашу партію, як пар
тію творчого марксизму, партію 
безстрашних революціонерів, 
руйнівників капіталізму, будів
ників нового, комуністичного 
суспільства. Вірний учень і 
соратник В. І. Леніна, продовжу
вач його великої справи 
її. В. Сталін розвинув далі 
теорію марксизму-ленінізму 
стосовно до нових історичних 
умов, ідейно і організаційно 
зміцнив нашу партію.

Під прапором ленінізму Ко
муністична партія Радянського 
Союзу організувала і згуртува
ла трудящих нашої країни, 
викувала нерушимий союз ро
бітничого класу і селянства, 
привела народ до перемоги 
Жовтневої революції і забезпе
чила побудову соціалістичного 
суспільства в СРСР. Нині Ко
муністична партія запалює і 
організує радянський народ на 
боротьбу за побудову комуніз
му. Історія нашої партії, вся її 

героїчна діяльність по револю
ційному перетворенню суспіль
ства наочно демонструє велику 
силу марксизму-ленінізму в дії.

Міцність і непереможність 
Комуністичної партії полягає в 
тому, що вона є справді народ
ною партією, яка нерозривни
ми узами зв'язана з мільйон
ними масами трудящих. У своїй 
діяльності вона керується одним 
з основних положень марксиз
му про вирішальну роль на
родних має в історії. Віра у 
творчі сили мас, революційних 
класів є тією характерною 
особливістю, яка дозволяє на
шій партії вершити великі 
історичні справи.

Марксизм-ленінізм учить, що 
без широких зв'язків з масами, 
без постійного зміцнення цих 
зв'язків, без уміння прислуха
тись до голосу мас і розуміти 
їх потреби, без готовності не 
тільки вчити маси, а й постій
но вчитись у них партія не 
може бути справжнім керівни
ком і вождем народу.

Наша партія завоювала вели
чезний авторитет в народних 
масах саме тому, що вона завж
ди зв'язана з народом і послі
довно відстоює його насущні 
інтереси. Спираючись на ак
тивну підтримку широких мас 
трудящих, партія успішно 
перетворює в життя свою по
літику, яка відповідає корін
ним інтересам народу.

Свій найвищий обов'язок 
партія бачить в служінні наро
дові, в безустанному, піклуван
ні про благо народу, про мак
симальне задоволення його 
постійно зростаючих матеріаль
них і культурних потреб.

Радянський народ почуває 
гарячу любов і безмежне до
вір'я до своєї Комуністичної 
партії. На багаторічному досві
ді наш народ переконався, що 
партія здійснює правильну по
літику, яка відповідає інтересам 
народу. Радянські люди одно
стайно схвалюють і підтри
мують цю політику партії.

Комуністична партія Радян
ського Союзу—велика керівна 
і спрямовуюча сила радянсько
го суспільства.

Політика Комуністичної пар
тії, що відображає об'єктивні 
економічні закони, потреби ма
теріального розвитку суспіль
ства, становить життєву основу 
радянського ладу. Зараз Кому
ністична партія спрямовує зу
силля всіх радянських людей 
на розв'язання історичних зав
дань, висунутих XIX з'їздом ( 
партії, веде наполегливу бо
ротьбу за створення матеріаль
но-технічної бази комунізму, 
невтомно піклується про даль
ше зростання добробуту і куль
турного рівня трудящих.

Відповідно до марксистсько- 
ленінського вчення про соціа
лістичну державу, як головне 
знаряддя побудови комунізму, 
наша партія безустанно зміц
нює економічну могутність Ра
дянської держави. Основою 
міцності Радянської держави є 
нерушимий союз робітників і 
селян, єдність і дружба наро
дів СРСР. Партія неухильно 
проводить ленінсько-сталінську 

національну політику, виховує 
радянських людей в дусі ідео
логії рівноправності і дружби 
народів, в дусі пролетарського 
інтернаціоналізму і встановлен
ня братерських зв'язків з тру
дящими всіх країн. Послідовно 
відстоюючи політику захисту 
миру між народами, Комуні
стична партія Радянського Сою
зу уважно стежить за всіма 
підступами імперіалістичної 
реакції, постійно вчить радян
ських людей не забувати про 
те, що ще існує вороже соціа
лізмові капіталістичне оточен
ня, проти якого завжди слід 
тримати порох сухим.

Прагнучи підірвати еконо
мічну і політичну могутність 
країн табору демократії і соціа
лізму, реакційні сили капіта
лістичного світу організують 
шкідництво, шпіонаж, диверсії 
всередині цих країн, ведуть 
активну кампанію наклепів, 
злісних вигадок, ширять про
вокаційні чутки. Недавні події 
в Берліні показали, що вороги 
миру не спиняються перед від
критими фашистськими прово
каціями і авантюрами.

Партія виховує радянських 
людей в дусі високої політич
ної пильності, твердості і не
примиренності в боротьбі про
ти всіх і всяких підступів на
ших ворогів, всемірно зміцнює 
обороноздатність Радянської 
держави, пильно охороняє мир
ну працю нашого народу.

Непохитно вірячи в свої си
ли, тісно згуртовані навколо 
Комуністичної партії і Радян
ського уряду, народи СРСР ус
пішно розв'язують завдання 
комуністичного будівництва.

Сила і непереможність Кому
ністичної партії Радянського 
Союзу—в залізній єдності♦ і 
згуртованості її рядів. Наша 
партія—бойовий союз комуні- 
стів-однодумців, згуртованих 
єдністю програмних, тактичних 
і організаційних принципів. Вона 
є уособленням пролетарської 
дисципліни і організованості. 
Марксизм-ленінізм учить, що 
партія пролетаріату тільки в 
тому разі може практично ке
рувати боротьбою робітничого 
класу і спрямовувати його до 
однієї мети, коли всі члени 
партії будуть організовані в 
єдиний загін, спаяний єдністю 
волі, дій, дисципліни.

На протязі всієї своєї славної 
історії Комуністична партія Ра
дянського Союзу нещадно боро
лася проти всіх і всяких опорту
ністів, розкольників і дезорга
нізаторів, проти будь-яких від
ступів від принципів марксиз
му-ленінізму. Історія розвитку 
внутрішнього життя нашої пар
тії — це історія боротьби і роз
грому опортуністичних груп 
всередині партії — «економі
стів», меншовиків, троцькістів, 
бухарінців, націонал-ухильни- 
ків. Завойована в жорстокій 
боротьбі з ворогами ленінізму 
єдність Комуністичної партії є 
найхарактернішою рисою її 
внутрішнього стану, її внут
рішнього життя, бдність пар
тійних рядів—основа міцності 
і непереможності партії.

У боротьбі за підвищення 
боєздатності партії, за зміц
нення партійної дисципліни і 
згуртованість своїх рядів пар
тія рішуче викорінює всякі 
прояви дрібнобуржуазного ін
дивідуалізму, по-панському зне
важливого ставлення' до пар
тійної дисципліни, елементи 
анархізму і кар'єризму. В. І. 
Ленін вказував, що до правля
чої пролетарської партії не
минуче прагнуть примазатись 
кар'єристи і пройдисвіти, у 
яких немає ніяких ідей, нія
кої чесності. Наша партія за
вжди виховує свої кадри, всіх 
комуністів, в дусі партійності, 
принципіальності, в дусі колек
тивного керівництва.

Російські більшовики,— го
ворив Й. В. Сталін, — погуби
ли б справу російської рево
люції, якби вони не вміли під
коряти волю окремих товари
шів волі більшості, якби вони 
не вміли діяти колективно... 
Уміння діяти колективно, го
товність підкоряти волю окре
мих товаришів волі колективу, 
це саме і називається у нас 
справжньою більшовицькою 
мужністю. Тому, що без такої 
мужності, без уміння перебо
роти, якщо хочете, своє само
любство і підкорити свою волю 
волі колективу, — без цих яко
стей —немає колективу, немає 
колективного керівництва, не
має комунізму».

Найвищим принципом партій
ного і державного керівництва 
в нашій країні є його колек
тивність, згуртованість і моно
літність. Партія вчить, що най- 
суворіше додержання принци
пу колегіальності — запорука 
правильності керівництва краї
ною, найважливіша умова на
шого успішного руху вперед.

Керуючись ленінсько-сталін
ськими принципами, партія 
удосконалює форми і методи 
своєї роботи, розгортає внутрі
партійну демократію, розвиває 
самокритику і критику знизу, 
зміцнює партійну і державну 
дисципліну. Суворе додержання 
вимог Статуту партії—найваж
ливіша умова підвищення боє
здатності партійних організа
цій, посилення авангардної 
ролі комуністів у всіх галузях 
громадсько-політичного життя.

Наша партія надає першо
рядного значення ідеологічній 
роботі, вихованню комуністів і 
широких мас безпартійних на 
ідеях марксизму - ленінізму. 
Особливу турботу партія прояв
ляє про ідейно-теоретичну під
готовку і політичне загарту
вання наших кадрів. Чим вищі 
політичний рівень і марксист
сько-ленінська свідомість пра
цівників будь-якої галузі пар
тійної і державної діяльності, 
тим вища і плодотворніша сама 
робота, тим значніші її резуль
тати. Хто відстає в ідейно-по
літичному відношенні, той не 
здатний правильно розбиратись 
у внутрішній і зовнішній об
становці і не може виконувати 
роль політичного керівника.

Глибоке, творче вивчення 
основ марксизму-ленінізму, за
конів суспільного розвитку дає 
можливість нашим кадрам ус
пішно розв'язувати завдання 
господарського і культурного 
будівництва.

Марксизм-ленінізм — бойове 
керівництво до дії. Ленінсько- \ 
сталінській теорії в корені чу
жі догматизм і начотництво. 
Оволодіти марксизмом це аж 
ніяк не значить завчити його 
формули і чіплятись за кожну 
букву окремих його положень. 
Партія вимагає творчого став
лення до марксистсько-ленін
ської теорії, правильного розу- і 
міння її революційної суті.

Творчий характер марксизму 
виявляється насамперед в не
розривному зв'язку теорії і 
практики, в умінні правильно 
аналізувати і узагальнювати 
явища суспільного життя, про
кладати нові шляхи революцій
ній практиці. Всією своєю ді
яльністю наша партія показує 
зразок того, як треба розвива
ти і рухати вперед марксист
сько-ленінську теорію, застосо
вувати її у своїй роботі. Ви
датним вкладом у скарбницю 
марксизму-ленінізму є твір 
її. В. Сталіна «Економічні 
проблеми соціалізму в СРСР». 
В цьому творі дається наукове 
узагальнення багатющого дос
віду будівництва соціалізму в 
СРСР, вказуються шляхи пос
тупового переходу від соціаліз
му до комунізму.

Під керівництвом партії — 
свого випробуваного в боях 
авангарду — радянський народ 
успішно здійснює завдання ко
муністичного будівництва. Ко
мунізм виникає в результаті 
свідомої творчості мас, їх іні
ціативи і трудової активності.

Організуючи широку пропа
ганду ідей марксизму-ленінізму, 
партія бореться проти пережит
ків капіталізму у свідомості 
людей, виховує в усіх трудя
щих свідоме ставлення до пра
ці і суспільної власності. Пар
тія веде непримиренну бороть
бу з усякими проявами буржу
азної ідеології. Наш народ ви
ховується в дусі полум'яного 
радянського патріотизму, рівно
правності і дружби народів, в 
дусі відданості Батьківщині, га
рячої любові до нашої славної 
Комуністичної партії.

Тісно згуртована навколо 
Ленінсько-Сталінського Цент
рального Комітету, нерозривно 
зв'язана з народом, Комуніс
тична партія Радянського Сою
зу неухильно проводить в жит
тя вироблену нею політику, 
спрямовану на посилення мо
гутності нашої держави, на 
процвітання радянського наро
ду. Озброєна великим життс- 
стверджуючим вченням Маркса 

Енгельса—Леніна—Сталіна, 
Комуністична партія впевнено 
веде радянський народ вперед, 
по славному шляху комунізму.

(„Правда" за 4 липня).
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НОВИЙ ЗАГІН РОБІТНИЧОГО КЛАСУ
Комуністична партія і Радянський уряд створили 

всі умови для успішної підготовки молодих робітників. 
Училища і школи мають добре оснащену навчально-тех
нічну і теоретичну базу, досвідчених вихователів і 
майстрів, просторі гуртожитки, їдальні, бібліотеки, чер
воні кутки, клуби.

Юнаки і дівчата йдуть в учбові заклади трудових 
резервів з бажанням оволодіти спеціальністю, щоб потім 
на виробництві самовідданою працею віддячити Батьків
щині за велике піклування, внести гідний вклад в спра
ву побудови комунізму.

Днями в Олександрійській гірничопромисловій 
школі № 3 відбувся черговий випуск. Молоді робітники 
ввіллються в велику сім‘ю робітничого класу, активно 
боротимуться за дострокове виконання п'ятої п'ятирічки.

Нижче ми вміщуємо матеріали про гірничопромис
лову школу № 3 і її вихованців.

Гідне поповнення
У великій творчій праці ра

дянського народу активну 
участь беруть вихованці шкіл 

і професійної освіти. Натхненні 
історичними рішеннями XIX 
з'їзду Комуністичної партії Ра
дянського Союзу, тисячі юна
ків і дівчат, які закінчили учбо
ві заклади державних трудових 
резервів, самовіддано працюють 
в різних галузях народного 
господарства, на великих будо
вах п'ятої п'ятирічки.

Значне поповнення робіт
ничого класу дала нашій краї
ні і Олександрійська гірничо
промислова школа № 3, яка 
за короткий час свого існуван
ня підготувала понад 1000 ква
ліфікованих робітників. Багато 
з них стали стахановцями, знат
ними людьми підприємств. Се
ред випускників нашої школи 
особливо відзначились сантех
нік Петро Гончаров, слюсарі- 
збиральники стальних конструк
цій Анатолій Марущак, Костян
тин Мартишок, Микола Янюк 
і багато інших. Цих товари
шів ми направляє,мо в цьому 
році вчитися до технікумів.

Днями в школі відбувся чер
говий випуск. Підприємства та 
будови вугільної промисловості 
одержали 251 тесляра, муляра, 
штукатура, екскаваторника і 
робітників інших професій.

Випускники під час навчан
ня домоглись значних успіхів.

Благородна 'справа
Виховувати молоді кадри в 

комуністичному дусі, прищеп
лювати їм кращі риси радянсь
ких людей—яка це благородна 
справа!

Я з усією серйозністю і від
повідальністю ставився до своїх 
обов'язків: прищеплював учням 
любов до обраної професії, дбав 
про зростання кількості відмін
ників, добивався зміцнення тру
дової дисципліни.

В процесі навчання особли
во відзначилась група № !). 
Тут всі учні здали випускні ек
замени на «відмінно» і «добре». 
Воии освоїли теоретичний курс 
і набули практичні навики.

Наполегливо підвищувати свій ідейний рівень
Комітет комсомолу нашої 

школи велику увагу приділяв 
політичному вихованню май
бутніх робітничих кадрів. Політ- 
гуртками були охоплені всі уч
ні. Ті, що наполегливо підви
щували свій ідейний рівень, 
добре вчились, успішно здали 
випускні екзамени.

На підсумкових заняттях міц
ні знання виявили комсомоль
ці Степан Дема, Микола Троян, 

Всі вони на екзаменах виявили 
глибокі знання.

62 відмінникам навчання вру
чені почесні грамоти головно
го управління професійної ос
віти Міністерства культури 
СРСР. Серед них Олександр 
Сауленко, Юрій Чепурний, Ва
силь Додатки, Микола Троян, 
Іван Петров.

Колектив школи доклав ба
гато зусиль, щоб добитись та
ких результатів. Викладачі, 
майстри прищеплювали учням 
любов до своєї професії, вихо
вували їх в дусі радянського 
патріотизму, бережливого став
лення до державного майна, 
домагались підвищення їх куль
турного і політичного рівня.

У нас працювало 11 гуртків 
по вивченню матеріалів XIX 
з'їзду партії. Регулярно' про- 
водилисв бесіди, лекції, допо
віді.

Школа добре обладнана. У 
нас є виробничі майстерні, різ
ні кабінети, бібліотека, чер
воний куток. У вільний від 
навчання час учні відвідували 
гуртки художньої самодіяльно
сті, брали участь у роботі спор
тивних секцій.

Наші випускники будуть 
трудитись на виробництві так, 
як вчить Комуністична партія.

І. ГАВРИЛЕНКО, 
помічник директора школи 

по культурно-виховній роботі.

В групі щомісяця проводи
лись підсумки соціалістичного 
змагання, відзначались передо
вики, вказувались завдання. 
Нерідко окремі учні обмінюва
лись досвідом, розповідали про 
те, як вони добивались висо
ких показників у навчанні.

Важливу роль у вихованні 
молоді відіграли учнівські збо
ри, а також систематичний ви
пуск стінної газети.

Ми, вихователі, можемо з 
гордістю сказати про те, що 
наша праця дала свої плоди. 
Колективи підприємств одержа
ли гідне поповнення.

В. КОЛЬЦОВ, 
вихователь.

Федір Гребенюк, Валентин Рад- 
ченко і інші.

Нема сумніву в тому, що 
наші випускники і далі будуть 
працювати над собою, озброю
ватись марксистсько-ленінсь
кою теорією, уміло застосову
вати її в повсякденній прак
тичній роботі.

в. лях, 
секретар комітету ЛКСМУ.

Удосконалювати 
майстерність

Піклуванням й увагою ото
чили нас в Олександрійській 
гірничопромисловій школі, коли 
ми переступили її поріг. Нам 
виділили просторі, добре облад
нані кімнати, забезпечили фор
мою.

Навчання проходило цікаво, 
змістовно. Ми розуміли, що 
хорошими теслярами можна 
стати лише тоді, коли засвої
мо теоретичний курс, пройдемо 
відповідну практику. Тому на 
заняття приходили підготовле
ними, до роботи ставились 
серйозно. Майстер виробничого 
навчання т. Фетисов уміло пе
редавав нам свій досвід. Напо
легливе навчання принесло 
добрі плоди. Застосувавши знан
ня на практиці, ми за 15 днів, 
набагато раніше, ніж передба
чалось нормою, збудували два 
фінських будинки.

Дирекція школи високо оці
нила нашу роботу. Групі тес
лярів було присуджено перехід
ний Червоний прапор. Всі ми 
склали екзамени на «відмінно» 
і «добре», одержали четвер
тий розряд.

Йдучи на виробництво, буде
мо удосконалювати свою майс
терність, наполегливо вчитись, 
застосовувати передові методи 
праці.

Мп закликаємо юнаків і дів
чат міста й району вступати 
в гірничопромислову школу 
№ 3, ставати кваліфікованими 
робітниками.

0. САУЛЕНКО, Ю. ЧЕПУРНИЙ— 
теслярн.

Відмінники
Закінчився навчальний рік 

в гірничопромисловій школі 
№ 3. В різні області, краї і 
республіки поїдуть працювати 
молоді робітники. Багато з них 
в час навчання показали зраз
ки стахановської роботи.

В групі слюсарів по збиран
ню стальних конструкцій від
значились Василь Додатко, 
Микола Засядько, Іван Швець, 
Григорій Шаповал. Вони вико
нували норми виробітку на 
130 —140 процентів, школу 
закінчили на «відмінно».

Л. КОРОТКОВ.

Красиве і нарядне в літньо
му вбранні стародавнє місто 
Борислав. Його прикрашають 
багатоповерхові житлові будин
ки, величний Палац культури, 
кінотеатри та інші культурно- 
освітні і медичні заклади. Ми
моволі згадуються сумні кар
тини минулого цього міста, з 
надзвичайною силою описані 
Іваном Франком у відомій йо- 
вісті «Борислав сміється».

Борислав, який лежить біля 
підніжжя Карпат, бачив багато 
зажерливих любителів легкої 
наживи. Як вороння, злітали
ся сюди представники амери
канських і англійських^ фран
цузьких і німецьких мільйо
нерів. По-хижацькому* експлуа
тували промисли. Видобуток 
нафти падав з кожним роком, 
а акціонери в один голос тру

Дбати про поліпшення 
виробничої практики

Головне завдання, яке нині 
стоїть перед гірничопромисло
вими школами,—готувати такі 
кадри, які б досконало оволо
діли своєю спеціальністю, йшли 
в вогу з життям. Воно й зро
зуміло. Соціалістична промис
ловість безперервно оснащуєть
ся новою технікою, впровад
жуються передові методи, пе
редова технологія. Відповідно 
до зрослих вимог ми і повинні 
будувати навчальний процес. 
Треба сказати, що в цьому нап
рямку в пас дещо зроблено. 
Ми наблизили навчання до ви
робництва, стали більше уваги 
приділяти проведенню прак
тики.

І все таки в нашій роботі є 
недоліки, які негативно позна
чаються на якості підготовки 
кадрів. Окремі керівники під

Школу ,закінчено
В грудні минулого року я досвід. Незабаром я почав ви-

поступив в гірничопромислову 
школу № 3. Мені дуже сподо
балась спеціальність слюсаря- 
монтажника. З перших днів 
занять став наполегливо вчи
тись. Це дало хороші наслідки. 
Під час практики працював са
мостійно, успішно виконував 
поставлені завдання. Кадрові 
робітники допомагали вивчати 
і впроваджувати передові при
йоми праці, передавали свій

По містах Радянської України

Борислав сьогодні
били: «Бориславськнй басейн— 
вмираючий старик, він дожи
ває останні дні».

З возз'єднанням західноук
раїнських земель в єдиній Ук
раїнській Радянській державі 
почалось друге народження 
старого нафтового басейну. 
Господарями його стали ті, хто 
десятиліттями гнув спину на 
капіталістів. З допомогою пер
шокласної техніки, якою ос
настила радянська країна бо- 
риславську промисловість, на
щадки героїв повісті «Борис
лав сміється» тепер видобува
ють з надр землі дедалі біль
ше чорного золота. Традицій
не змагання нафтовиків Баку 
і Борислава сприяє нарощуван
ню темпів видобування нафти.

Старожили Борислава не 
пізнають сьогодні рідного 

приємств несерйозно ставлять
ся до підготовки молодих робіт
ників, відмахуються від цієї 
важливої справи.

Коли постало питання про 
те, щоб направити для проход
ження практики 16 чоловік, 
начальник Байдаківського вуг
лерозрізу т. Філоненко відмо
вився їх прийняти, * мовляв, 
нема місця для навчання. Не
охоче поставився до учнів і 
начальник будівельного управ
ління Дпмптровського тресту 
т. Беренштам.

Керівники підприємств зобо
в’язані допомагати нам у під
готовці кадрів, бо від якості 
навчання залежить успіх робо
ти молодих робітників на ви
робництві.

А. РЕШЕТНІКОВ, 
старший майстер.

конувати встановлені норми.
В червні здав екзамени на 

«відмінно» як по теорії, так і по 
практиці.

Курс навчання закінчено. 
Радісно усвідомлювати, що я 
вливаюсь в ряди героїчного ро
бітничого класу нашої країни, 
буду активним будівником ко
мунізму.

М. ТРОЯН, 
учень групи № 0.

Московська область. Реміс
ниче училище № 60 готує спе
ціалістів по обробці гірни чих 
порід. Вихованці училища про
ходять виробничу практику на 
камнеоброблюваному заводі 
міністерства будівництва. Від
мінник навчання комсомолець 
Олександр Зуєв працює в про- 
Їільно - шліфувальному цеху, 

воє завдання він виконує на 
140 процентів.

На знімку: Олександр Зуєв 
виготовляє мармурові поручні.

Фото А. Позднєва.
Прескліше ТАРС.

міста. За роки Радянської вла
ди в асфальт і камінь одяглись 
його вулиці. Простяглися ряди 
електричних ліхтарів. Стали 
рівні лінії декоративних дерев. 
На пустирях з'явились новобу
дови, парки, сквери. В місті 
працюють середні школи, пе
дагогічне училище, медична 
школа, десятки магазинів. 
Більше тисячі нафтовиків і 
озокеритників Борислава їдуть 
цього літа в здравниці Кавка
зу, Криму, Одеси, Трускавця.

... Трудівники оновленого 
міста успішно видобувають чор
не золото, бурять свердловини, 
відкривають нові горизонти 
української нафти, вносять 
свій гідний вклад у велику 
справу будівництва комуністич
ного суспільства.

(РАТАУ).
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НА ПОБУТОВІ ТЕМИ Хроніна
(З редакційної пошти)

На березі водоймища
На мальовничому, вкритому 

барвистою рослинністю березі 
водоймища, між двома робітни
чими селищами Октябрським і 
Перемогою минулого вихідного 
дня зібралось багато трудящих. 

,Сюди прибули гірники шахти 
і розрізу, робітники брикетної 
фабрики і електростанцій разом 
з своїми сім‘ями.

Правління робітничого клубу 
селища Октябрського (голова 
т. Давиденко) силами худож
ньої самодіяльності організува
ло для трудівників концерт.

З великою майстерністю про

читали твори Ісаковського 
«Слово про мир» та «Комсо
мольський квиток» робітник 
Вайдаківського вуглерозрізу 
т. Агейчик та учениця серед
ньої школи № 13 Воронько.

Тепло вітали присутні спі
ваків тт. Шатковську та Коряє- 
ву, які виконали кілька україн
ських та російських пісень, 
танцюристів тт. Реп'яшенко, 
Федунова, Москальова.

Після концерту відбулося ма
сове гуляння.

А. МИХАЙЛОВ.

ЛІТНІЙ ВІДПОЧИНОК
Гірники нашої шахти куль

турно проводять своє дозвілля. 
До їх послуг є три бібліотеки 
з книжковим фондом більше 
п'яти тисяч екземплярів, ро
бітничий клуб і літній кіно- 
майданчик. Діти гірників від
почивають в піонерських табо
рах.

Кожного року багато трудів
ників шахти відпочивають в 
санаторіях та будинках відпо

чинку. У здравницях на узбе
режжі Чорного моря провели 
свою відпустку в цьому році 
кріпильник Іван Лига, навало
відбійник Анатолій Сьомін. В 
Пущеводицькому будинку від
починку побував наваловідбій
ник Олександр Горайко та 
інші.

І. СТАНКОВ, 
голова шахткому шахти № 2-3.

культурного 
життя

■ ■ -____ ♦

Гості з Кубані
До Олександрії на гастролі 

прибув ансамбль пісні і танцю 
кубанських козаків.

В репертуарі ансамблю на
родні пісні і танці та радян
ських композиторів.

Сьогодні, 8 липня, кубан
ські артисти виступатимуть з 
концертом в клубі селища 
Дпмитрово, а 9 і 10 липня 
в міському театрі.

—‘О—

Тритисячний номер 
обласної газети 

„Вільна Україна"
Вийшов тритисячний номер 

Львівської обласної газети „Віль
на Україна'1. Це одна з перших 
радянських газет, створених у 
західних областях УРСР. В газеті 
„Вільна Україна11 працювали відо
мі українські письменники Ярос
лав Талан і Петро Козланюк.

ЗВЕДЕННЯ
районного управління сільського господарства про хід 

силосування кормів, сінозбирання, вивезення гною 
та. підпушування кормових корнеплодів і кормових баштанних 

культур в колгоспах району станом на 5 липня 1953 року 
(в процентах до плану).

Дбають про здоров’я людини
Колектив медпрацівників 

третьої лікарні багато докладає 
зусиль, щоб створити сприят
ливі умови для лікування 
хворих.

Головний лікар т. бланська 
вимоглива до себе і своїх під
леглих, а це і забезпечує на
лежний порядок в лікарні. 
Працівники чуйно ставляться

до хворих, додержують зраз
кової чистоти в палатах.

Приємно хворим посидіти на 
свіжому повітрі біля лікарні. 
Тут дбайливими руками медпра
цівників вирощено багато за
пашних квітів.

Є. КУЛИК, 
житель селища Октябрського.

Торгівля книгами
1 липня в районах Полоцької 

області (Білорусія) відкрились 
книжкові базари. Обласна конто
ра книготоргу, споживча коопера
ція, відділення „Союздруку11 дос
тавили для продажу десятки ти
сяч книг художньої, політичної, 
сільськогосподарської літератури, 
підручники. Робітники і колгосп
ники виявляють великий попит на 
твори класиків’ марксизму-ленініз
му, праці 1. В. Мічуріна. В. Р. 
Вільямса, Т. Д. Лисенка.

Всього з початку року в міс
тах і селах області продано різ
них книг на суму близько мільйо
на карбованців.
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ім. 18 партконференції 87,5 75 100 100
ім. Сталіна (Бандурівка) 84 100 88 100
„Комунар" 61,6 90 21 83
ім. 18 з'їзду ВКП(б) 60 96 73 100
„Прапор комунізму" 50 100 49 100
ім. Хрущова 48 96 77,5 84
ім/Калініна 43,7 46 55 100
ім. Молотова 43 100 14 100
ім. Володимира Ульянова 40 100 53 100
„Шлях до комунізму" ЗО 100 89 100
ім. Ворошилова ЗО 66 32,5 100
„Заповіт Леніна" ЗО 68 ЗО 60
ім. Енгельса 28,5 100 61 75
ім. Рози Люксембург 26.7 90 21 100
ім. 12-річчя Жовтня 26,5 91 36,6 10
ім. Сталіна (Ворошиловка) 26 100 43 100
ім. Жданова 24 100 144 61
ім. 19 з'їзду КПРС 24 100 50 93
ім. Леніна 24 79 16,6 100
ім. Будьонного 16 65 16 100
ім. Карла Маркса 15 95 40,7 60
По Користівській МТС 45,9 91 43,4 93
По Олександрійській МТС 32 91 57,4 78
По району 38 91 49,9 88

В країнах народної демократії

Обладнати місце стоянки 
особистих автомашин

Багато гірників Байдаків- 
ського вуглерозрізу власними 
машинами приїжджають на ро
боту. Але ні адміністрація роз
різу, ні профспілкова органі
зація до цього часу не подба
ли про місце, де можна було б за
лишити машину і спокійно 
працювати. Тому робітни
кам доводиться велосипеди

ставити просто в цеху, але мо
тоцикла чи автомашини тут не 
поставиш.

Голова шахтного комітету; 
т. Мотуз вже не раз обіцяв 
обладнати місце стоянки для 
машин, але далі обіцянок він 
не пішов.

І. КУРКА, 
робітник вуглерозрізу.

Всі сільгоспартілі мають 
сади

В Бузулуцькому районі, Чкал'ов- 
ської області, багато послідовни
ків І. В. Мічуріна. За три роки 
колгоспні мічурінці подвоїли пло
щі садовоягідних культур і дост
роково виконали зобов'язання про 
закладання садів у колгоспах. 
Тепер сади мають всі сільгоспар
тілі. .

Рух за створення саду в кож
ному колгоспі почався і в інших 
районах області. В Чкаловському 
районі, який змагається з Бузу- 
луцьким, це завдання також ви
конане.

Китайська Народна Республіка добилась великих успіхів в 
справі охорони здоров'я трудящих. У Китаї є десятки санаторіїв 
для робітників. Недавно відкрився ще один великий благоустроє
ний санаторій для текстильників в Ціндао.

На знімку: на території нового санаторію.
Фото Агентства Сіньхуа. Прескліше ТАРС.

Багатий урожай зернових у Китаї

Де напитись води?
Погано організують поста

чання трудящих безалкогольни
ми напоями і газованою водою 
міські торговельні організації. 
Вода, яку продають, дуже 
низької якості, а замість сит
ро вам можуть дати пляшку

розовенької рідини, без смаку 
та ще й теплу.

Часто в місті не знайдеш 
жодного возика з газованою 
водою.

І. КАСПЕРОВ, 
житель селища Перемога.

Станичний будинок 
фізкультури

В станиці Кущевська відбулось 
відкриття першого на Кубані сіль
ського Будинку фізкультури. Він 
споруджувався методом народної 
будови. На стадіоні зібралось по
над 10 тисяч хліборобів, механіза
торів, робітників і службовців 
Кущевського району. Глядачам 
були показані масові гімнастичні 
вправи, після чого почалися зма
гання легкоатлетів.

В Південно-Західному Китаї 
в цьомуроці зібрано багатий 
урожай пшениці. В провінції 
Сичуань урожай цієї найваж
ливішої сільськогосподарської 
культури на 15—-20 процентів 
вищий, ніж у минулому році, 
в провінції Гучжоу-на 20 про

центів. Про багатий збір пше
ниці повідомляють також з 
ряду районів інших провінцій.

В цьому році збирання вро
жаю було проведене в більш 
короткі строки, ніж у минулі 
роки.

Шахісти нашого міста
В місті Олександрії налічується 

багато аматорів шахової справи.
Турніри, які проведені за остан

ній час на підприємствах і в 
установах, сприяли деякому росту 
наших шахістів.

Велику увагу розгортанню 
шахової справи приділяє райрада 
добровільного спортивного това
риства „Шахтар11. Тут створена 
центральна шахова секція, яка 
налічує' до ЗО чоловік. Райком 
вугільників допоміг секції прид
бати інвентар, виділив для неї 
приміщення.

Секція проводить регулярно 
заняття по історії шахової гри, 
класифікаційні турніри, турніри 
блискавичної гри.

18 чоловік шахістів закінчило 
семінар громадських суддів і гро

мадських інструкторів з шахів.
Члени секції взяли участь в 

напівфінальних іграх на першість 
міста. Більшість вийшла у фінал. 
Серед них тт. А. Г. Чернов, який 
зайняв перше місце, молодий 
здібний шахіст А. В. Краюшкин—- 
друге місце, М. 1. Чередниченко— 
третє місце й інші з першої гру
пи напівфіналів; Г. М. Лісовський 
і В. Б. Купершенський, які поді
лили перше і друге місця з дру
гої групи напівфіналів. Всі вони 
нагороджуються грамотами від
ділу фізкультури і спорту при 
Олександрійському міськздоров- 
відділі.

Розиграш першості міста (на- 
півфінальні Гри) показав, що в 
шаховій роботі є і значні недо
ліки.

В першу чергу треба відзначи
ти, що деякі спортивні товариства 
недостатньо дбають про розвиток 
шахового руху.

Багато спортивних товариств 
протягом ряду років не прово
дять класифікаційних турнірів, не 
організували навчання починаю
чих.

Зовсім не проводиться робота з 
шахістками. Навіть в центральній 
щахматній секції ДСТ „Шахтар" 
тільки одна жінка шахістка.

З 6 липня відділ фізкультури і 
спорту починає проводити фінал 
першості міста з шахів.

У фіналі візьмуть участь по 6 
переможців напівфіналів.

В. ВОЛОШИН, 
тренер центральної шахової 

секції ДСТ „Шахтар11.

Виробничі успіхи
Кам'яновугільна промисло

вість Польщі на два дні рані
ше строку закінчила виконан
ня піврічного виробничого 
плану.

Середньодобовий видобуток 
вугілля в цьому році система
тично зростає. У другому квар
талі він на 11 тисяч 600 тонн 
перевищував добовий видобуток

польських трудящих 
вугілля першого кварталу. Ряд 
шахт, які не виконували в ми
нулому році виробничих пла
нів, в цьому році достроково 
виконали піврічний план.

Достроково виконала півріч
ний план також металургійна 
промисловість. По виробництву 
чавуну і коксу виконання пла
ну закінчено 29 червня, по 
прокату—26 червня.

Зниження цін на предмети широкого вжитку 
в Угорщині

Міністерство внутрішньої тор
гівлі Угорської Народної Рес
публіки повідомило про значне 
зниження цін на деякі товари 
широкого споживання. Зокре-
■——— І—ЧИ—жжммм

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60.

ма, знижені ціни на готовий 
одяг, тканини, взуття, білизну, 
шкіряні вироби.

(ТАРС).
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся^

СТАЛІНСЬКИЙ
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Більше товарів 
широкого вжитку

Давати більше речей широ
кого вжитку, краще обслужу
вати трудящих—таке завдання 
поставив перед місцевою, ко
оперативною промисловістю і 
торговельними організаціями 
нашої республіки Пленум ЦК 
КП України, який недавно від
бувся.

Пленум ЦК КП України вия
вив серйозні недоліки у ви
робництві товарів широкого 
вжитку, домашнього і госпо
дарського вжитку, вказав на 
хиби в торговельному обслужу
ванні населення. Ці хиби і не
доліки мають місце і в Олек
сандрії.

Варто пройти по магазинах 
міста, щоб в цьому впевнитись. 
Олександрія— центр буровугіль- 
ної промисловості України. На
ші підприємства випускають 
складні деталі до машин і аг
регатів, видобувають чимало 
палива. Може тому керівники 
торговельних організацій і міс
цевої промисловості вважають, 
що раз є вугілля, навіщо така 
річ, як примуси або примусні 
горілки. їх в магазинах не 
можна дістати. Тому в слюсар
них майстернях артілі «П'ята 
п'ятирічка) по кілька разів ре
монтують старі примуси, тоді 
як краще замінити горілку.

Коли хочете придбати керо
газ,—його не знайдете. Дуже 
важко купити електроплит
ку, спіраль до неї або електро
шнур.

В місті -налічуються тисячі 
самодіяльних вишивальниць. 
Однак їх потреби не задоволь
няються. Звичайна канва для 
вишивання і кольорові нитки 
стали проблемою.

Фотолюбителі по півроку че
кають, доки в торговельну сіт
ку завезуть фотопапір, фото
плівку, хімікати. Магазини 
культтоварів не продають по
лотна, картон, щіточки, фарби.

Зараз, в літні дні, не знай
ти парусинових костюмів, шта
нів, білих кепі, картузів і ба
гато іншогб. Це з успіхом мо
жуть шити Олександрійська 
швейна фабрика і артілі «Чер
вона вишивальниця», «Вироб
ник». Однак їх керівники не 
виявляють наполегливості п 
ініціативи. По лінії найменшо
го опору йдуть начальник від
ділу робітничого постачання 
Дпмптр’овського тресту т. Про- 
хоренко і директор зміпіторгу 
т. Лимар.

—©-----

Г ідроелектростанції 
в колгоспах Кабарди

В Кабарді зростає сітка кол
госпних гідроелектричних стан
цій. Природні умови республіки 
дуже сприятливі для одержан
ня дешевої електроенергії. Тут 
є багато рік, які беруть по
чаток у льодовиках північних

Незадовільно ще працює міс
цева промисловість. План пер
шого півріччя не виконано. 
Особливо відстають міськхарчо- 
комбінат (директор т. Кизиль), 
міськпромкомбінат (директор 
т. Хохлов).

На підприємствах не борють
ся по-справжньому за якість 
продукції, розширення його 
асортименту. Нерідко псують, 
переводять добротні матеріали, 
сировину, продукти. Ще в ми
нулому році з вини голови 
правління артілі «Победа» Си
доренка зіпсовано сотні пудів 
риби, яку повинні переробити 
і пустити для продажу' насе
ленню. Однак иіхто не притяг 
до відповідальності цього горе- 
керівпика.

Трудящі міста виявляють за
конні претензії до торговель
них організацій, місцевої і 
кооперативної промисловості. 
Вони хочуть мати достаток то
варів широкого споживання, 
домашнього і господарського 
вжитку. Ці вимоги треба задо
вольняти.

Необхідно рішуче поліпшити 
роботу торговельної сітки, під
приємств побутового обслужу
вання. Слід широко розгорну
ти соціалістичне змагання, по
ширювати передовий досвід, 
удосконалювати методи роботи, 
приводити в дію невикористані 
резерви виробництва.

Пленум ЦК КП України 
визначив як найважливіше 
завдання партійних, радянсь
ких, господарських і проф
спілкових організацій неухиль
не виконання директив XIX 
з'їзду КПРС по п'ятому п'яти
річному плану, в яких перед
бачені високі темпи росту ви
робництва продуктів масового 
споживання, значне підвищен
ня якості вироблюваної про
дукції, зниження її собівартості, 
поліпшення роботи по обслу
жуванню побутових потреб на
селення.

Товариші працівники місце
вої промисловості, промислової 
кооперації, державної і коопе
ративної торгівлі! Мобілізуйте 
всі свої зусилля на виконання 
рішень Пленуму, збільшуйте 
виробництво, підвищуйте якість 
1 асортимент товарів широкого 
вжитку, краще обслужуйте 
трудящих!

схилів Кавказького хребта. Ви
користовуючи силу падіння во
ди гірських рік, колгоспи збу
дували за післявоєнні роки 
десятки електростанцій. Тепер 
споруджується Майська між
колгоспна ГЕС.

Рік видання XXI 7-й
" № 82 (3913)'
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Поряд з жнивами і хлібозаготівлями
доглядати посіви просапних культур

Зобов’язання 
буде виконане

Виростити 400 центнерів цук
рових буряків з гектара на 
всій закріпленій площі—таке 
зобов'язання взяла на себе 
ланкова артілі ім. Жданова 
Анастасія Онопа.

Зразки дружної праці пока
зали колгоспниці на обробітку 
буряків. Шаровка на всій пло
щі 7,5 гектарів завершена за 
2,5 робочих дні проти 4 за 
планом. На півтора дні було 
скорочено строк проривки бу
ряків. Велику допомогу ланці 
подали механізатори трактор
ної бригади №6 з Олександрій
ської МТС Володимир Білик і 
Микола Сафроненко, які на 
букетуванні буряків виконува
ли за зміну по півтори норми.

Зараз ланка успішно прова
дить другу перевірку буряків 
з одночасним прополюванням. 
Незабаром колгоспниці вдруге 
підживлять рослини і підпу- 
шуть міжряддя. Чудовий уро
жай нині вирощуються в ланці. 
Уже зараз вага кореня дося
гає близько 800 грам.
—Зобов‘язання—одержати 400 
центнерів буряків з гектара— 
буде виконане,—заявляє Анас
тасія Онопа.

А. ШВИДКИЙ, 
голова Недогарської сільради.

7 липня до Користівського 
пункту «Заготзерно» з колгос
пу ім. Калініна прибула авто
машина. Вона першою в'їхала 
на подвір'я з хлібом нового

Сталінська область. Шахта 
№ 4-5 Никитовка тресту „Гор- 
ловскуголь"—одна з передових в 
Донбасі. Тут всі процеси видобут
ку і транспортування вугілля ме
ханізовані. Штреки обладнані ме
талічним кріпленням. Під землею 
встановлені лампи денного світла.

На знімку: у шахті № 4-5. 
Прескліше ТАРС.

Пленум ЦК КП України висловлює впевненість в 
тому, що партійні і радянські органи, працівники 
легкої, харчової, місцевої промисловості, промислової 
кооперації, комунального господарства, державної і 
кооперативної торгівлі Української РСР, виконуючи 
рішення XIX з'їзду нашої партії, мобілізують усі свої 
зусилля на збільшення виробництва, підвищення якості 
товарів широкого споживання і поліпшення побутового 
обслужування населення.

Включити в роботу всі комбайни
Колгоспники артілі імені 18 

з'їзду ВКІІ(б) цього року зма
гаються за одержання 25 цент
нерів озимої пшениці, 32 цент
нерів кукурудзи, 19 центнерів 
соняшника, 330 центнерів цук
рових буряків з кожного . гек
тара посіву.

Зараз настали жнива. Великі 
масиви озимої пшениці вже 
достигли. Тепер, щоб одержати 
високий урожай, необхідно одне 
— швидко і без втрат зібрати 
його.

В артілі до цієї нори готу
вались заздалегідь. Своєчасно 
було розставлено людей на від
повідальних ділянках робіт, 
розширено токи, проведено ме
ханізацію їх. Проте, як не див
но, розворот косовиці хлібів 
тут зволікається. Люди, що 
працюють на току, скаржаться:

— Тік у нас механізований, 
навантаження зерна на автома
шини триває лише кілька хви
лин, але хліб 'з степу надхо
дить повільно.

В чому ж справа? Адже зби
рання в колгоспі можна вести 
широким фронтом.

Косовицю в колгоспі зволі
кають механізатори. За планом 
тут повинно працювати чотири 
комбайни. В колгоспі ж їх два, 
а хліб косить лише один «Ста- 
лінець—6» комбайнера Петра 

Хліб — у державні засіни
врожаю. Вантажнику Анатолію 
Іванову було виписано пер
шу квитанцію за здані 25 цент
нерів добірного зерна.

З того дня з токів колгоспу

ТЕХНІКА П'ЯТОЇ П'ЯТИРІЧКИ

Земснаряд для очистки невеликих водойм
Працівники Всесоюзного нау

ково-дослідного інституту гід
ротехніки і меліорації сконст
руювали невеличку плавучу 
землесосну установку „4-ПЗУ“, 
призначену для роботи на лег
ких грунтах, що не вимагають 
попереднього підпушування.

Основним робочим органом 
земснаряда е землесос марки 
„4-НФ“ з дизель-мотором по 
тужністю 20 кінських сил. Су
міш води з грунтом, що від
смоктується установкою, транс
портується на берег по плаву
чому ірубопроводу, змонтова
ному на поплавках. Розрахун
кова продуктивність землесос
ної установки складає 20—25

Двадцятикубовий крокуючий екскаватор
ЗО червня на Уралмашзаводі 

закінчене складання крокуючо
го екскаватора з ковшем єм
кістю в двадцять кубічних мет
рів. Створення нової унікаль
ної машини—великий вклад у 
розвиток радянського важкого 
машинобудування. Продуктив

Падточого. Комбайн «Сталінець 
—1» Івана Черпиченка досі 
стоїть в селі. До 7 липня його 
ладнали. А 8 липня простояли 
тому, що ремонтувався трактор, 
який мас працювати в агрегаті 
з комбайном.

Невідома доля двох інших 
комбайнів. Одного дирекція 
МТС обіцяє надіслати, інший 
— школи механізації сільсько
го господарства буде працю
вати чи ні, ніхто сказати не 
може.

Між тим, кожний прогаяний 
день веде до втрат врожаю, зво
лікає хлібозаготівлі, затриму
ються інші польові роботи.

Підводять нас механіза
тори,- заявляє бригадир ріль
ничої бригади т. Шаиовалов.— 
Он гляньте,—показує він в бік 
степу, де серед поля стоїть си
лосний комбайн. — Дві неділі 
простоює ця машина, а ми зму
шені косити силосні культури 
сінокосарками. Подібне може 
статись і на жнивах, якщо 
своєчасно но будуть включені 
в роботу всі чотири комбайни.

Дирекція Користівської МТС, 
районне управління сільського 
господарства і заготівель по
винні негайно забезпечити ро
боту всіх комбайнів.

В. ЛЕОНТЬБВ.

до заготпункту регулярно кур
сує машина Пантелеймона Ру- 
денка. Нею він уже перевіз 
пойад 200 центнерів хліба.

І. РУДЕНКО, колгоспник.

кубометрів грунту на годину.
Новий земснаряд дуже зруч

ний в експлуатації. Габарити 
його невеликі. В разі необхід
ності всю установку легко мож
на навантажити на автомашини 
і перевезти на нове місце ро
боти.

Портативна землесосна уста
новка знаходить широке засто
сування в народному гос
подарстві. Зараз установки 
„4-ПЗУ“ працюють на очистці 
невеликих водойм в Московсь
кій області, на Україні, в Біло
русії.

ність нового землерийного агре
гату порівняно з старими 
машинами збільшується при
близно на ЗО процентів.

Двадцятикубовий гігант при
значений для роботи у вугіль
ній промисловості.

(РАТАУ).
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Комплексно проведемо всі збиральні роботи, 
достроково виконаємо план хлібозаготівель!

До 'бсіх колгоспників, комбайнерів, трактористів і спеціалістів сільського 
господарства Кіровоградської області

Звернення колгоспників, колгоспниць і механізаторів 
Аджамського району

Усть-Каменогорська ГЕС стала до ладу

Дорогі товариші!
Історичний XIX з'їзд Комуністичної пар

тії Радянського Союзу накреслив шляхи даль
шого піднесення соціалістичного сільського гос
подарства. Головним завданням у сільському 
господарстві і далі залишається підвищення 
врожайності всіх сільськогосподарських культур, 
дальше збільшення громадського поголів'їгхудоби 
при одночасному значному зростанні її продуктив
ності, збільшення валової і товарної продукції 
землеробства і тваринництва шляхом дальшого 
зміцнення і розвитку громадського господарства 
колгоспів, поліпшення роботи радгоспів та МТС 
на основі впровадження передової техніки і 
агрикультури в сільському господарстві.

Всі наші плани, всю нашу роботу ми по
винні будувати так, щоб з честю виконати це 
завдання партії. Колгоспники і механізатори 
нашого району цього року чимало попрацювали 
над тим, щоб виростити високий урожай. Зараз 
настав час збирання цього врожаю. Ми пам'я
таємо мудру вказівку Й. В. Сталіна про те, що 
«збирання—справа сезонна, і воно не любить 
ждати. Зібрав вчасно—виграв, спізнився в зби
ранні—програв». Тому всі роботи, — косовицю, 
комбайнування, очистку зерна, обмолот, скирту
вання снопів, соломи і полови, підготовку 
грунту під озимі, догляд за просапними куль
турами, нагромадження кормів і підготовку 
приміщень для громадського тваринництва — 
провадитимемо в єдиному комплексі.

Колгоспники, трактористи, комбайнери, 
спеціалісти сільського господарства нашого 
району під час жнив вирішили змагатися за 
такі показники:

1. Ранні колоскові культури зібрати за 14 
робочих днів.

2. Усю стерню злущити слідом за косо
вицею.

3. Слідом за комбайнуванням збирати і 
скиртувати всю солому та полову в день косо
виці. Що зібрав, те й заскиртуй.

4. План здачі хліба державі (без кукуруд
зи) виконати до 5 серпня.

5. Не пізніше як за ЗО днів до початку 
осінньої сівби зорати під озимі всі стерньові 
попередники.

Здійснити ці відповідальні зобов'язання у 
нас, як і в будь-якому іншому районі, є всі 
можливості. Держава забезпечила сільське гос
подарство потужною технікою. Тепер у кожно
му колгоспі працюватиме по 5—6 комбайнів, 
багато потужних тракторів та інших машин і 
знарядь.

Щоб виконати взяті нами зобов'язання, 
треба правильно використати всі ці засоби. Тим- 
то ми заздалегідь подбали про правильну роз
становку людей і машин відповідно до робочих

планів рільничих і тракторних бригад. Кожний 
учасник збирання знає своє завдання і місце 
роботи.

Минулого року передові комбайнери Ад- 
жамської МТС Іван Реп'ях та Іван Терещенко 
добилися непоганих успіхів. Перший «Сталіп- 
цем-6» зібрав 534 гектари зернових, а другий 
самохідним комбайном зібрав 390. гектарів. Цьо
го року вони борються за ще вищі показники. 
Всі комбайнери обох МТС, рівняючись на пере
довиків, добиваються тоґо, щоб середньодобовий 
виробіток довести до 16 гектарів, а. за 14 днів 
скосити комбайнами 96 процентів усіх ранніх 
колоскових культур.

Щоб забезпечити безперебійну роботу ком
байнів, у колгоспах виділено постійних людей, 
по 4 йезтарки для транспортування зерна 
на токи.

Для збирання і скиртування соломи й по
лови слідом за комбайнуванням у кожному кол
госпі створено спеціальні бригади на чолі з до
свідченими колгоспниками-скиртоправамп. Бу
дуть використані 33 тракторних волокуші (13 
з них—тросові). Крім того, колгоспні майстри 
виготовили достатню кількість кінних волокуш. 
Склад бригад по скиртуванню соломи й полови 
затверджений на загальних зборах колгоспників 
і на засіданні виконкому районної Ради.

Для вчасної підготовки грунту під озимі 
виділено 29 тракторів, якими щодня піднімати
меться 410 гектарів.

Ми за будь-якої погоди вивозитимемо хліб 
па державні приймальні пункти. Для безпере
бійної підготовки зерна до здачі державі влаш
товано по одному, а в деяких колгоспах по 
2—3 механізованих зерноочисних токи.

Дорогі товариші! Ми твердо впевнені, що 
свого слова додержимо з честю. Беручи на себе 
такі високі зобов'язання, ми закликаємо всіх 
колгоспників, трактористів, комбайнерів, спеціа
лістів сільського господарства Кіровоградської 
області наслідувати наш приклад. Виходьте, то
вариші хлібороби, на змагання за успішне про
ведення всього комплексу робіт під час жнив, 
за стислі строки і високу якість збирання вро
жаю, за дострокове виконання плану хлібо
заготівель!

Проведенням збирання врожаю всіх культур 
у стислі строки, достроковим виконанням плану 
хлібозаготівель ми, хлібороби, внесемо свій вклад 

іу справу успішного виконання головного зав
дання в сільському господарстві, поставленого 
XIX з'їздом Комуністичної партії Радянського 
Союзу.

Звернення обговорене і прийняте 
на зборах колгоспників і механізаторів 

Аджамського району.

Грубе порушення
. профспілкової демократії

Наш радянський народ під 
керівництвом Комуністичної 
партії і Радянського уряду здо
був ще одну визначну перемо
гу на фронті мирного будівни
цтва. В Казахстані, па березі 
.Іртиша, закінчено будівництво 
1 пущена Усть-Каменогорська 
ГЕС., Ввійшли в дію потужні 
гідроагрегати, які дають про
мисловий струм. Збудовано, крім 
того, судноплавний шлюз на 
Іртиші, через який вже про
ходять судна.

Усть-Каменогорська ГЕС на 
Іртиші—будова п'ятої п'ятиріч
ки. Вона належить до числа 
нових великих гідроелектро
станцій, введення в дію яких 
передбачене директивами XIX 
з'їзду партії по п'ятому п'яти
річному плану. Ця станція за
безпечить електроенергією під

приємства і будови, шахти і 
транспортні споруди, зростаючу 
легку і харчову промисловість 
Східного Казахстану. Число 
електрифікованих колгоспів у 
Східно-Казахстанській області 
на кінець цього року подвоїть
ся, а на кінець п'ятирічки зрос
те в 5 раз.

Гідроелектростанція на Ірти
ші будувалась із застосуванням 
найпередовішої техніки. На бу
дові було виконано кілька міль
йонів кубометрів скельних і 
земляних робіт. Укладено по
над 600 тисяч кубометрів бе
тону.

Будівництво Усть-Каменогор- 
ської ГЕС—яскравий вияв ве
ликої сили ленінсько-сталін
ської дружби народів. Близько 
400 підприємств країни взяли 
участь в її спорудженні. Росі

яни, українці, білоруси, узбеки, 
сини і дочки всіх народів Ра
дянської країни допомагали 
трудящим Казахстану підкоря
ти Іртиш, використати його ве
личезну силу на справу будів
ництва комунізму.

Недалеко від площадки гід
роелектростанції споруджено 
містечко будівників Аблакетка. 
Тут збудовано понад тисячу 
двоповерхових багатоквартирних 
кам'яних будинків, школи, 2 
клуби, кілька бібліотек, парк 
культури і відпочинку, ста
діон.

В урочистій обстановці від
булися загальні збори будівни
ків Усть-Каменогорської ГЕС, 
присвячені пускові станції і 
судноплавного шлюзу.

(РАТАУ).

Свою доповідь т. ТрофІМОВ 
почав самовпевнено. Захопив
шись своїми ораторськими здіб
ностями, він не помітив, як на 
обличчях присутніх виникло 
здивування.

Та воно й зрозуміло. Адже, 
звітуючи про роботу місцевого 
комітету профспілки тресту
«Олексапдріявугілля >, Трофі-
мов чомусь більше говорив про 
діяльність партійного бюро. Ро
боту ж місцевкому він нама
гався змалювати в рожевих фар
бах. Але цим голова місцевко
му не зміг замазати тих серйоз
них недоліків і зловживань, які 
він допускав в своїй кипучій 
діяльності.

Стиль і методи керівництва 
Трофімова порочні. Він не до
тримувався колегіального вирі
шення питань. Свою доповідь 
не поставив для обговорення 
на засіданні місцевкому.

Трофімов не терпів критики. 
Коли йому хто робив заува
ження, або вказував на недолі
ки, він відповідав заученими 
фразами: «Я, як перший зас
тупник секретаря партбюро, 
пропоную...» або «...це питан
ня погоджено з райкомом ву
гільників і обговоренню не 
підлягає».

Перед його звітом не було 
створено комісії по перевірці 
роботи місцевкому, не звітува
ла на зборах і ревізійна комі
сія. А їй слід було б поціка
витись фінансовими справами. 
Адже касова книга в місцевко
мі не велась. Це дозволило 
Трофімову розкидатись кошта
ми, як він хотів наліво й на
право, звичайно, не без осо
бистої наживи.

Працівник тресту т. Вісягіна 
розповіла на зборах, як її Тро
фімов не раз спонукав підпи
сати фіктивні грошові докумен
ти. Через те, що вона відмо
вилась це зробити, її застави
ли сплатити 280 карбованців в 
погашення якоїсь розтрати.

З профспілкових коштів ма
тері померлого працівника трес
ту т. Середи було виділено до
помогу спершу 400, а згодом 
ще 70 карбованців. Однак цих 
грошей вона не одержала—їх 
привласнив Трофімов.

З відома Трофімова для за
купки працівникам тресту но
ворічних ялинок з кожного 
було утримано по 15—30 кар
бованців. Ялинок в лісництві 
закупили на 50 карбованців, 
дали хабаря сторожу, наванта
жили їх повну автомашину . і 

В залі:
—'Чого це наш голова місцевкому Трофімов вуха 

затискає?
Бо знає, що затискати критику ми не дозволимо.

тихенько розпродали на сторо
ну. Працівникам тресту, і то не 
всім, дістались жалюгідні гілоч
ки замість- ялинок. На цій 

операції» добре нагрів руки 
Трофімов.

Ось у цьому й полягала 
профспілкова «діяльність» Тро
фімова. Комісії, створені при 
місцевкомі, не працювали.

Всі члени профспілки, які 
виступили на зборах, пропону
вали роботу місцевкому визнати 
незадовільною, замість довибо
рів провести вибори нового 
складу профоргану.

Однак окремі товариші, 
як член ЦК профспілки вугіль
ників Крувлова, секретар 
партбюро Лосіна і член парт
бюро Борушек заявили, що, не 
дивлячись на деякі недоліки, 
місцевком провів «велику ро
боту»,яку й слід визнати за
довільною. Хоч за цю оцінку 
й проголосувало 26 чоловік з 
86, які брали участь у зборах, 
її вирішили вважати прийнятою.

Трофімов любязно запропо
нував головуючому зборів про
ект резолюції, який присутні 
прослухали з великим здиву
ванням. В ньому говорилось: 
«Заслухавши звіт т. Трофімова... 
партбюро відзначає...» і далі 
йде перелік досягнень в роботі 
місцевкому, а в кінці: «Парт
бюро постановляє».

ІІоскількп резолюція ні в 
якій мірі не відображала дійсно
го стану справ, учасники збо
рів першим пунктом записали: 
«Вважати існуючий склад чле
нів місцевкому непрацездатним 
(при задовільній роботі місцев
кому), а тому замість довибо
рів провести вибори нового 
складу членів місцевкому».

Голосування відбулося на
ступного дня, а про наслідки 
його члени профспілки довіда
лись через чотири дні.

Не чекаючи затвердження 
наслідків голосування, Трофі
мов зібрав повий склад членів 
місцевкому і передав свої пов
новаження. бо в новий склад 
місцевкому його не обрали.

Трофімов очевидно вважає, 
що на цьому він поставив 
крапку. Але не так думають 
члени профспілки. Вони споді
ваються, що з цього зроблять 
відповідні висновки партійне 
бюро тресту і райком проф
спілки вугільників.

0. КАБАКОВ. 
головний геолог тресту 

„Олександріявугілля"
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' Рсзсрви. виробництва—на службу п'ятирічці!

Раціоналізаторам—широку дорогу
Чи так слід ставитись 

до новаторів
Новатори Байдаківського вуг

лерозрізу спрямовують свої зу
силля на те, щоб краще вико
ристати внутрішні резерви, пос
тавити їх на службу п'ятої 
п'ятирічки. Я разом з майст
ром депо т. Сокуренком запро
вадив перепресування ослабле
них бандажеїї колісних пар. До 
цього колісні пари відправлялись 
на рудоремонтний завод. Поки 
там виконували то трудомістку 
роботу, електровози простоюва
ли багато годин. Тепер «вузьке» 
місце ліквідоване. Наша раціо
налізаторська пропозиція дас 
щороку близько 40 тисяч кар
бованців економії.
* Друга пропозиція була нами 
здійснена за допомогою заступ
ника головного механіка т. Па
цюка. Ми домоглися поверхо
вого загартування деяких від
повідальних деталей електрово
зів. В результаті в п‘ять-шість 
разів збільшився строк дії ше
стерень. Річна економія стано
вить кілька десятків тисяч 
карбованців.

Дуже часто виникали полом
ки валів тягових електродви
гунів. Це призводило до прос
тоїв електровозів. Я і майстер 
Сокуренко вирішили знайти

Творча співдружність працівників 
науки і виробництва

Ряд вугільних підприємств 
Олександрії підтримує постій
ний зв'язок з науково-дослід
ними інститутами ЛенінграДа, 
Києва і інших міст. Творча 
співдружність працівників нау
ки і виробництва приносить 
добрі плоди. З допомогою ле
нінградського центрального 
котлотурбінного інституту і фі
ліалу інституту теплоенергети
ки Української Академії наук 
на Олександрійській електро
станції проведені значні робо
ти по поліпшенню технологіч-

Новатори деревообробних 
майстерень наполегливо удос
коналюють технологічний про
цес, пускають в дію нові ре
зерви. Майстер заготувального 
цеху т. Криволап запропону
вав переробити рейсмусний 
верстат па дранкорізний. Нині 
будови міста не відчувають 
нестачі дранки. Столяр т. Пле- 
вако вніс пропозицію про ви
готовлення різця для обробки 
фігурейних філонок. Здійснен
ня її дало великий економіч
ний ефект.

З того часу минуло кілька 
тижнів, але й досі новаторам 
не виплачено винагороди. Воно 
й не дивно. В деревообробних 
майстернях не допомагають

НОВА КАХОВКА. ІІа шля
хах, що йдуть у заплаву Дніп
ра, велике пожвавлення. Від 
бетонних заводів вдень і вночі 
швидко мчать самоскиди з бе
тоном. Вони в'їжджають на 

спосіб розпресування полама
них валів і запресування нових. 
Виготовили раму. За допомогою 
її і масляного стотонного дом
крата ми розпресувалп перший 
поламаний вал електровоза. 
Оглянувши роботу, головний 
механік розрізу т. Бурцев ска
зав: «Тепер діло буде».

І дійсно, справу успішно бу
ло вирішено. Через деякий час 
відбулось засідання бюро раціо
налізації та винахідництва. Ми 
сподівались, що воно схвалить 
нашу ініціативу. Та не так 
сталось. З ініціативи заступни
ка головного інженера т. Ша- 
болтаса в протоколі засідання 
чомусь приписали нашу пропо
зицію т. Паталасі, який лише 
брав участь у здійсненні заду
му. Майстру т. Сокурепку і 
мені чомусь відмовили у видачі 
винагороди. Я поскаржився на 
таке неправильне рішення, але 
нічого не добився.

Зневажливе ставлення до 
справжніх новаторів не сприяє 
розвитку раціоналізаторського 
та винахідницького руху на 
підприємстві, глушить ініціа
тиву передових виробничників.

Д. БІЛИЙ, 
слюсар електровозного депо 
Байдаківського вуглерозрізу.

ного процесу, раціоналізації 
виробництва. Недавно тут ре- 
констру ю ва л и зол о вл о в д ю вач і. 
Це дозволило підвищити якість 
приготування вугільного пилу, 
набагато піднести коефіцієнт 
корисної дії обладнання.

Часто на електростанцію 
приїжджають наукові праців
ники. Вопи читають лекції, об
мінюються досвідом роботи, бе
руть участь в удосконаленні 
котлоагрегатів.

С. ПЕТРОВ.

Без належної допомоги і підтримки
раціоналізаторам, не спрямову
ють їх думку па вирішення 
важливих завдань виробництва.

У нас погано обстоїть спра
ва з механізацією таких тру
домістких процесів, як розван
таження круглого лісу, перене
сення пиломатеріалу тощо. 
Якби начальник майстерень 
т. Артамонов і технічний ке
рівник т. Иовіков зосередили 
увагу раціоналізаторів на вирі
шення цих питань, то й ре
зультати були б інші.

Біда в тому, що ніхто по- 
справжньому не береться за 
діло. Бюро раціоналізації та ви
нахідництва не працює. Я не 
пам'ятаю випадку, щоб у нас 
збирали стахановців, ставили пе

В ЗАПЛАВІ ДНІПРА 
пересувний бетонно - укладали 
ний міст і висипають сіру на
піврідку масу до місць укла
дання. Зараз у котловані суд
ноплавного шлюзу вже висо
чить громада з серії блоків.

Осторонь 
важливої справи

На вугільних підприємствах 
та будовах Олександрії прохо
дить двомісячник збирання і 
впровадження раціоналізатор
ських та винахідницьких про
позицій. Мета двомісячника 
активізувати діяльність новато
рів виробництва, спрямувати їх 
зусилля на поліпшення техноло
гічного процесу, краще вико
ристання техніки, підвищення 
продуктивності праці. Успіх 
справи набагато залежить від 
керівництва господарників та 
інженерно-технічних працівни
ків цією важливою роботою.

Між тим, окремі керівники, 
як, наприклад, директор цегель
ного заводу № 1 т. Сахацькпй, 
начальники автотранспортної 
контори т. Іііунаков, кам'яного 
кар'єру т. Левада не приділя
ють цьому питанню ніякої ува
ги. Тому і не дивно, що в 
червні від робітників не надій
шло жодної раціоналізаторської 
пропозиції.

Не краще і в будівельних 
управліннях Димитровського 
тресту. Тут не займаються 
удосконаленням методів праці, 
механізацією трудомістких про
цесів. Головні інженери тт. Де- 
митієнко і Гробман не збирають 
новаторів, не цікавляться їх 
роботою.

Раціоналізаторів треба ото
чити увагою, підтримкою. Про
те на цегельному заводі № 2 
головний інженер т. Дяченко 
байдуже ставиться до них. Вже 
давно тут здійснено три раціо
налізаторських пропозиції, які 
дають кілька десятків тисяч 
карбованців річної економії. 
Але новаторам досі не виплаче
ні належні винагороди.

Треба, щоб командири вироб
ництва рішуче взялись за роз
виток раціоналізаторського ру
ху, залучили до нього широкі 
маси робітників.

С. ЗАЯЦЬ, 
інженер Димитровського тресту.

ред ними конкретні завдання 
по раціоналізації виробництва.

В майстернях є широкі мож
ливості для поліпшення техно
логічного процесу, економії 
лісоматеріалу, підвищення про
дуктивності праці робітників. У 
нас достатня кількість техніки, 
багато електромоторів, які сто
ять під навісом без дії, є елек
тролебідки, що іржавіють.

Наші керівники і, насампе
ред, т. іїовіков повинні рішуче 
взятись за роботу з раціоналі
заторами.

В. МАСЛОВ, 
майстер цеху деревообробних 

майстерень.

Будівельники змагаються за 
укладання 250-—300 кубомет
рів бетону за зміну. Бригади 
Василя Демчепка і Василя 
Шульги добилися першості в 
змаганні. (РАТАУ).

Закарпатська область. Багаті пасовища колгоспу ім. 8 бе
резня, Севлюського округу, розкинулись по берегах Тісси. В 
цьому році вся худоба колгоспу переведена на пасовищно-табірне 
утримання.

На знімку: колгоспний пастух Федір Федорович ГЕДЕДИШ з 
стадом молодняка на пасовищі.

Фото Д. Ковтана. ГІрескліше РАТАУ.

Літнім посівам люцерни — 
високу агротехніку

Мічурінська наука і досвід 
передовиків травосіяння пере
конливо показали, що в умо
вах степу літній посів люцер
ни є надійним методом виро
щування високих урожаїв цієї 
цінної переварювальними біл
ками багаторічної трави. Засто
совуючи цей метод, багато кол
госпів і радгоспів з року в рік 
вирощують високі врожаї як 
сіна, так і насіння.

Із багаторічних досліджень 
Всесоюзного селекційно-гене
тичного інституту ім. Т. Д. Ли- 
сенка відомо, що люцерна літ
нього посіву за один рік ко
ристування дає більше сіна і 
нагромаджує більше коренів в 
грунті, ніж люцерна весняно
го посіву за два роки користу
вання. До цього ж вона про
тягом 4-5 років може давати 
достатньо високі врожаї зеле
ної маси і сіна. Дякуючи цьо
му, стає вигідним користувати
ся люцерною в кормових сіво
змінах більш довгий час, ніж 
звичайно прийнято.

Головне в агротехніці літ
нього посіву — добитися хоро
ших дружніх сходів. Це можна 
забезпечити лише при умові 
належного парового обробітку 
грунту і своєчасної високоя
кісної сівби.

Люцерну, як відомо, влітку 
можна сіяти протягом липня і 
першої половини серпня, ви
користовуючи при цьому най
сприятливіші погодці умови.

Зараз майже повсюдно прой
шли хороші дощі і грунт має 
достатньо вологи. Отже в тих 
колгоспах, де поле під люцер
ну очищене від бур'янів, мож
на вже розпочинати сівбу лю
церни. Сіяти в забур'янений 
грунт ні в якому разі не 
можна.

Створити умови 
для високопродуктивної праці

В колгоспі «Комунар», Ясп- 
новатської сільради, де голо
вою т. Ващук, мало приділя
ють уваги умовам роботи кол
госпників. Так, цими днями 
рільнича бригада т. Матвієпка, 
працюючи на просапці куку
рудзи за 5 кілометрів від села, 
не була забезпечена водою. 
Колгоспники раз у раз змуше
ні були відриватися від роботи 
для розшуків води.

Гостріння сап можна було б 
провадити безпосередньо на

Коли поле ще недостатньо 
очищене, його слід належним 
чином підготувати, знищити 
бур'яни і тільки тоді сіяти.

Після дощів, що ущільню
ють грунт, навіть на чистих 
полях необхідно провести не
глибоку культивацію з одно
разовим боронуванням.

Насіння люцерни дуже дріб
не і заробляти його треба не
глибоко—на 3—4 сантиметри у 
вологий і трохи ущільнений 
грунт. З цією метою перед 
сівбою поле треба прикоткува
ти дерев'яним, бажано важким 
котком.

Післяпосівне коткування по
ля не допускається, бо воно 
производпть до швидкого виси
хання грунту, а в тих випад
ках, коли випадають дощі,—до 
утворення міцної корки.

Інколи для вирівнювання 
поля після посіву за сівалкою 
чіпляють легкі борони. Цього 
робити при сівбі люцерни не 
можна, бо боронування розпу
шує і висушує грунт навколо 
насіння. Для того, щоб змен
шити поверхню випаровування 
грунту і забезпечити більш 
рівні дружні сходи, після сів
би поле слід вирівнювати не 
боронами, а волокушею з важ
кого ланцюга, прикріпленої до 
сівалки.

Чітке виконання цих не
складних агротехнічних вимог 
для літнього посіву дає МОЖ
ЛИВІСТЬ в кожному колгоспі 
району одержати добрий тра
востій, виростити високі вро
жаї сіна і насіння люцерни.

А. ПУХАЛЬСЬКИЙ. 
директор Всесоюзного 

селекційно-генетичного 
Інституту ім. Т. Д. Лисенка.

полі, та й про це не подбав у 
свій час т. Матвієнко.

Ці та інші недоліки і приз
вели до ганебного відставання 
артілі з просапкою пізніх куль
тур. Посіви заросли бур'янами 
і знижують свою врожайність. 
Часто иовз них проїжджає та
чанкою голова артілі т. Ващук, 
але користі від цього немає. 
Пора правлінню артілі створи
ти всі умови для високопродук
тивної праці колгоспників.

М. СИТНИК, агроном.
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Л и с т и д о р е д а к ц, і ї 
Зловживання Бадюк

Останнім часом до правління 
гудзикової фабрики від робіт
ників цехів надходять скарги 
на нечесне ставлення до своїх 
обов'язків рахівниці т. Бадюк.

Часто т. Бадюк занижує в 
нарядах кількість виготовле
ної робітником продукції. 
Трапляються випадки, коли це 
зниження доходить майже 
до половини Так, наприклад, 
15 червня фасоніровщик тов. 
Стромов, обробивши 12 тисяч 
гудзиків, одержав від т. Бадюк

Шахрай за
У Войнівці є сільмаг. Пра

цює в ньому завмагом т. .11 у- 
ценко. Хоч він і недавно на 
цій посаді, проте добре на ній 
влаштувався.

З приходом на роботу він 
встановив свої порядки, швид
ко знайшов «своїх» людей. Си
стематично порушуючи прави
ла радянської торгівлі, Луцен- 
ко відпускає деякі товари ли
ше знайомим. Часто він обва-

Більше уваги черговим магазинам
В селищі Октябрському є 

черговий магазин. Як відомо, 
існує він для того, щоб забез
печувати необхідними продук
тами населення вечорами, коли 
інші магазини закриті.

Та в нашому черговому ма
газині дуже обмежений асорти
мент продуктів. Тут часто не
має хліба, цукерки бувають 
одного, двох сортів, жири зов
сім відсутні. Із фруктових ком
потів є тільки яблучний. На

Чому не доставляють 
нам газет

В село Олександрівну і Ііово- 
Олекеаидрівку, Костянтинівсь- 
кої сільради, до липня місяця 
з Користівського поштового від
ділення регулярно надходила 
пошта. Жителі цих сіл мали 
змогу завжди читати свіжі га
зети, журнали, одержувати 
листи.

Але це було. Зараз ось уже 
більше тижня, як в ці населе

Кому вершки, а кому корішки...
Трапилась ця неприємність 

в один з найприємніших черв
невих вечорів у міському кіно
театрі ім. Першого травня.

Подруги Деревицька і Кова
ленко, які відбували практику 
в Олександрійському відділенні 
Держбанку, вирішили відвідати 
кіно. Хоч тоді й демонстрував
ся фільм «Остров страданий», 
у дівчат на серці по-літньому 
було весело. Вони й не збира
лись сумувати. Та сталось 
неждане, негадане.

Коли вони придбали квитки 
і підійшли до контролера кіно
театру, їх до залу не пустили, 
ще й образили:

—Кого ви, мовляв, намагає
тесь обдурити отими корішка- 
ми від квитків.

Подругам було соромно, див-' 

наряд тільки на 6 тисяч гуд
зиків.

Цей факт —не виняток у 
«діяльності і. Бадюк. Та див
но, що правління на чолі з 
директором фабрики т. Бамів
ським, незважаючи па всі 
скарги, продовжують тримати 
на відповідальній посаді таку 
безвідповідальну людину, як 
т. Бадюк.

І. НЕСТЕРОВ, 
працівник гудзикової фабрики.

прилавком
жує і обраховує покупців, особ
ливо дітей. Недавно він не дав 
здачі 1 крб. 80 коп. двсм дів
чаткам молодшого шкільного 
віку.

Про «операції» Луценка знає 
голова сільської Ради т. Че
редниченко, ревізійна комісія 
кооперації, але ніяких захо
дів не вживають.

0. МИКОЛЕНКО.

віть сірників тут з вогнем не 
знайдеш.

Обслуговують в магазині по
гано. Продавець надто повіль
но зводить рахунки.

Всі ці факти свідчать про те, 
що начальник відділу робітни
чого постачання т. Прохоренко 
не цікавиться роботою черго
вих магазинів.

Л. СУХОМЛІНОВА, 
робітниця Байдаківської 

брикетної фабрики.

ні пункти не доставляється 
пошта.

— В чому річ?—звернулись 
ми до завідуючого Користівсь- 
ким поштовим відділенням 
т. Чауса. Але він не вважає за 
потрібне роз'яснити, коли ми 
знову регулярно одержуватиме
мо пошту.

А. БАБИЧ, М. ВОЙТЕНКО, 
А. ДРУЖКО.

ФЕЙЛЕТОН

но і незрозуміло, як це стало
ся. Тоді — до касирші Евенко 
Галини.

— Що ж ви, — кажуть 
обурені дівчата,—торгуєте ко- 
рішками замість квитків?

Отут і почалося. На виручку 
своїй жінці-касирші не забарив
ся прийти кіномеханік Євепко.

—До контори, давайте до 
контори! —наказав він Дере- 
вицькій і Коваленко. — Ми 
там з вами розберемось.

Дівчата доводили свою право
ту, нагадали про народне при
слів'я, в якому говориться: 
«За моє жито, та ще мене й 
бито».

Записати в книгу скарг свої 
вражіння дівчатам не вдалось. 
Книги їм не видали.

Через півгодини після без

Страйковий рух японських 
трудящих

За повідомленнями з Токіо, 4 
липня 3 мільйони японських ро
бітників оголосили страйк і про
вели масові збори на знак про
тесту проти законопроекту про 
заборону страйків, розробленого 
урядом Іосіда.

Робітники, які брали участь в 
страйку, є членами Зо профспілок, 
іцо входять до складу Генераль
ної Ради профспілок Японії.

(ТАРС).

Зростання цін у Чілі
За перші п'ять місяців цього 

року вартість життя в Чілі зрос
ла на 10,4 процента. Недавно бу
ли підвищені на 8 процентів ціни 
на взуття, збільшена плата за те
лефон на 40 процентів, за проїзд 
по залізниці — на 20 процентів; 
значно підвищена плата за корис
тування електроенергією.

500 тисяч сімей через дорожне
чу житлової площі змушені жити 
в халупах, зроблених з картону, 
жерсті і фанери.

(ТАРС).

Згортання мирних галузей 
промисловості в Англії

Західноуельський окружний ко
мітет у питаннях промисловості 
Уельсу повідомив, що з січня в 
Західному Уельсі десять фабрик 
по виробництву білої жерсті за
крились майже повністю і ще 
п'ять згортають роботу. За підра
хунками, в цілому в цій галузі 
промисловості втратили роботу 
4.900 робітників.

(ТАРС).

ПОДІЇ В КЕНІЇ
Як повідомляє кореспондент 

агентства Рейтер з Накуру (Ке
нія), 5 липня війська, поліція і 
загони місцевої оборони оточили 
близько 10 тисяч негрів. У райо
ні Накуру в операції брали 
участь бронемашини.

Більше тисячі негрів були від
правлені в спеціальний перевалоч
ний табір, розташований на око
лиці міста Накуру, для допиту.

(ТАРС).

Зростання безробіття в 
Бельгії

Мілітаризація економіки Бель
гії, яка приводить до скорочення 
мирних галузей промисловості, 
посилює зростання безробіття. За 
останній тиждень число безробіт
них збільшилось на 2.845 чоловік.

Безробіття в Бельгії зростає 
також і в результаті конкуренції 
з боку її портнера по Бенілюксу 
— Голландії. З 37 тисяч робітни
ків взуттєвої промисловості Бель
гії 10 тисяч—безробітні. В той же 
час імпорт голландського взуття 
в Бельгії невпинно збільшується.

(ТАРС).

підставних дорікань і образ 
Євенко якось трохи пом'якшав 
і немов би змилувався над дів
чатами.

—Ну, ідіть,—каже,—з своїми 
корішками, дивіться фільм...

З цього неприємного конф
лікту вішала одна дійова особа 
—директор кінотеатру т. Дей- 
нв»ін. Він в таких випадках 
лишається в стороні, вроді 
того, в кущі ховається. Страх 
не любить Дейнекін тривожити 
себе такими «дрібницями» — 
нутро його не переварює...

Коли ми підходимо до будь- 
якої каси, ми не припускаємо, 
що нас там підведуть. Але бі
ля віконця каси міського кіно
театру такі випадки трапляю
ться. Іван БАСОВ.

Тарас ШИПШИНА.

Швидкими темпами, продовжується грандіозне жиїлове будів
ництво на Алеї Сталіна в демократичному секторі Берліна. В 
цьому році на цій магістралі і в прилеглих до неї кварталах спо
руджуються 8-9 поверхові будинки, в яких буде біля півтори 
тисячі квартир. Будуються школи, магазини, різні комунальні 
установи.

На знімку: нові будинки на Алеї Сталіна.
Фото Центральбільд. Прескліше ТАРС.

Газета „Трібюне" про міжнародну солідарність 
з трудящими НДР

тісний зв'язок між подіями В 
Німецькій Демократичній Рес
публіці і становищем у Кореї. 
Імперіалісти, пише газета, за-

Газета «Трібюне» в Берліні 
вмістила передову статтю, озаг
лавлену «З нами сотні мільйо
нів», в якій, зокрема, гово
риться:

Спроба провокаторів органі
зувати фашистський путч у 
демократичному секторі Берлі
на і в деяких містах Німець
кої Демократичної Республіки 
викликала в ряді країн вели
чезний рух солідарності з де
мократичними і миролюбними 
силами німецького народу. 
Особливо могутня хвиля солі
дарності з трудящими Німець
кої Демократичної Республіки 
і протесту проти фашистської 
провокації прокотилась по Ра
дянському Союзу і країнах на
родної демократії.

Трудящі цих країн бачать

Заява фракції КПН у 
БЕРЛІН. 6. (ТАРС). Агентство 

АДН передає з Бонна, що піс
ля закінчення зовнішньополі
тичних дебатів у боннському 
бундестагу 1 липня фракція 
КПН опублікувала заяву, в 
якій підкреслюється, що Аде- 
науер і його урядова коаліція 
знову рішуче висловились про
ти возз'єднання Німеччини і 
проведення конференції чоти
рьох держав.

В заяві говориться:
Голосування з приводу про

позиції соціал-демократичної 
фракції, з якою згодна фракція 
КПН і в якій пропонується 
якнайшвидше проведення кон
ференції чотирьох великих дер
жав, показує кожному німцеві, 
наскільки правий був голова 
Комуністичної партії Німеччи
ни Макс Рейман, коли він у 
своїй промові перед бундеста
гом підкреслив, що д-р Адена- 
уер і його урядова коаліція в 

Заступник редактора С. МІРКОТАН.

З 10 липня на міському стадіоні 
відбуватимуться змагання з футбола 

на кубок республіканської ради 
добровільного спортивного товариства 

„ШАХТАР".
В іграх візьмуть участь футболісти міст 

Одеси, Львова, Новоград-Волинська та Олександрії.

тягують припинення війни в 
Кореї, одночасно провокуючи 
війну на німецькій землі.

Відмітивши, що організато
рами провокацій є ті імперіа
лістичні сили, які в свій час. 
поставили при владі Гітлера і 
розв'язали другу світову війну, 
газета пише наприкінці:

Широкий рух міжнародної 
солідарності з Німецькою Де
мократичною Республікою по
казує наростання могутніх сил 
у - боротьбі за мир в усьому 
світі, проти фашистських на
магань спровокувати нову сві
тову війну.

(ТАРС).

боннському бундестагу 
складі ХДС-ХСС, вільної демо
кратичної партії і німецької 
партії виступають проти возз'єд
нання Німеччини на мирній 
основі і проти проведення кон
ференції чотирьох великих дер
жав. Урядова коаліція на чолі 
з д-ром Аденауером у поімен
ному голосуванні голосувала 
проти пропозиції СДПН і тим 
самим проти конференції чо
тирьох великих держав.

Тому національний обов'язок 
усіх німців на наступних ви
борах до бундестагу—зламати 
нинішню урядову більшість. 
Для досягнення цього повинні 
згуртуватися всі люди, які хо
чуть мирного возз'єднання на
шої вітчизни і скликання чоти
ристоронньої конференції. По
винен бути утворений новий 
уряд, який проводитиме політи
ку в інтересах німецької нації 
і в інтересах угоди між наро
дами.

БК—04117.

Олександрійська міська друкарня.

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60.
Кіровоградське обласне управління культури.

Зам. № 1002. Т. 5.000.

м. Олександрія, вул. Шевченка, 71.
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Велика'роль в успішному проведенні жнив належить 
механізаторам. У ці дні кожний комбайнер і тракторист 
повинні працювати так, щоб якнайпродуктивніше вико
ристати кожний збиральний агрегат, скосити та обмо
лотити хліб у максимально короткі строки, боротися з 
втратами зерна, допомогти колгоспам повністю і в строк 
виконати план хлібозаготівель.

Зразково проведемо збирання 
/врожаю і хлібозаготівель

Цпміі днями в республікан
ських газетах опубліковано 
важливий документ — поста
нову Пленуму ЦК ІШ України 
«Про підсумки весняної сівби, 
догляд за посівами, підготовку 
і проведення збирання врожаю, 
хлібозаготівель та заготівель 
інших сільськогосподарських 
продукті^ у 1953 році».

Пленум відзначив, що хлі
бороби України, виконуючи 
історичні рішення XIX з'їзду 
КПРС, наполегливо працюють 
над тим, щоб виростити в 1953 
році високий урожай, піднести 
продуктивність громадського 
тваринництва.

Дякуючи повсякденній допо
мозі Центрального Комітету 
КПРС і Радянського уряду, хлі
бороби нашого району провели 
весняну сівбу нинішнього року 
більш організовано, ніж торік, 
забезпечили виконання доведе
них планів у кращі строки і 
провели всі роботи на високо
му рівні агротехніки.

Організовано вели роботу в 
першому півріччі сільськогос
подарського року колгоспи ім. 
Сталіна, Бандурівської сільра
ди (голова т. Буйнов), ім. 18 
з'їзду ВКП(б) (голова т. Дубо- 
вепко), ім. Хрущова (голова т. 
Тараненко) та інші.

Поряд з цим в проведенні 
сівби і обробітку були і серйоз
ні недоліки. Деякі голови кол
госпів, користуючись безконт
рольністю з боку дирекцій МТС 
і районного управління сіль
ського господарства і заготівлі, 
допустили недоліки по вико- 
шшню доведених агротехніч
них заходів. Зокрема, в кол
госпах ім. 12-річчя Жовтня, 
ім. Жданова, ім. Молотова та 
інших недовиконаний план 
яровизації насіння,підживлення 
озимини тощо, що, звичайно, 
позначилося на врожаєві.

Незадовільно підготувались 
до жнив і МТС району. Части
на комбайнів, тракторів, склад
них зерноочисних машин і моло
тарок досі перебуває на садибах 
МТС. Якість відремонтованих 
комбайнів низька. Багато часу
------------------------ □

МОСКВА СЬОГОДНІ. Площа Свердлова.
Фото В. Купона і В. Соболева. Прескліше ТАРС.

вони простоюють, що веде до 
невиконання норм виробітку. 
Незважаючи на це, директори 
Олександрійської та Користів- 
ської МТС тт. Горбенко і Жук 
не організували належної тех
нічної допомоги тракторним 
бригадам і комбайнерам, не 
укомплектували майстерні дос
відченими кадрами ремонтників, 
не впроваджують передових ме
тодів праці на збиранні вро
жаю. ’ .

Серйозним недоліком в ор
ганізації збирання врожаю і 
хлібозаготівель є незадовільна 
постановка масово-політичної 
роботи серед колгоспників і 
механізаторів. На полях і то
ках артілей ім. Леніна, «Запо
віт Леніна» та інших немає 
плакатів, лозунгів, які б закли
кали хліборобів успішно впо
ратись з завданнями, рідко чи
таються лекції, доповіді, про
водяться бесіди, випускаються 
стінні газети і польові листки.

Партійні організації зобов'я
зані направити всі зусилля хлі
боробів на виконання рішень 
червневого Пленуму ЦК КП 
України і на основі широко 
розгорнутого соціалістичного 
змагання домогтись • успішного 
проведення збирання врожаю і 
дострокового виконання першої 
заповіді.

Зараз колгоспи району ве
дуть жнива і хлібозаготівлі. 
Серед хліборобів району ши
риться змагання за стислі стро
ки і високу якість цих робіт. 
Багато артілей—ім. 18 парткон- 
ференції, ім. XIX з'їзду К1ІРС, 
ім. Сталіна, Бандурівськоїсіль
ради, вже скосили значні пло
щі зернових і успішно ведуть 
хлібозаготівлі. Проте частина 
колгоспів в збирання врожаю 
включились непідготовленимп. 
В артілях ім. Карла Маркса, 
«Заповіт Леніна» та інших іщ 
закінчені роботи по механіза
ції зерноочистки, зважування, 
навантаження і розвантажуван
ня зерна, внаслідок чого на 
токах зайнята велика кількість 
колгоспників.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про Пленум Центрального Комітету 

Комуністичної партії Радянського Союзу
Цими днями відбувся Пленум Цент

рального Комітету Комуністичної партії 
Радянського Союзу.

Пленум ЦК КПРС, заслухавши 1 обго
воривши доповідь Президії ЦК—тов. Ма- 
ленкова Г. М. про злочинні антипартійні 1 
антидержавні дії Л. П. Берія, які були 
спрямовані на підрив Радянської держави

в інтересах іноземного капіталу і виявили
ся у віроломних спробах поставити Мініс
терство внутрішніх справ СРСР над Урядом 
і Комуністичною партією Радянського Со
юзу, прийняв рішення—вивести Л. П. Берія 
із складу ЦК КПРС і виключити його з 
рядів Комуністичної партії Радянського 
Союзу, як ворога Комуністичної партії 1 
радянського народу.

У Президії Верховної Ради СРСР
Зважаючи на те, що за останній час 

викриті злочинні антидержавні дії Л. П. 
Берія, спрямовані на підрив Радянської 
держави в інтересах іноземного капіталу, 
Президія Верховної Ради СРСР, розгля
нувши повідомлення Ради Міністрів СРСР 
у цьому питанні, постановила:

1) Зняти Л. П. Берія з поста першого 
заступника Голови Ради Міністрів СРСР і 
з поста Міністра внутрішніх справ СРСР.

2) Справу про Злочинні дії Л. П. Берія 
передати на розгляд Верховного Суду 
СРСР.

Незламне єднання партії, уряду, 
радянського народу

Сповнена незламної могутно
сті і творчих сил Радянська 
країна впевнено йде вперед по 
шляху будівництва комунізму. 
Перетворюючи в життя рішення 
XIX з'їзду, Комуністична партія 
Радянського Союзу під керівниц
твом свого Центрального Комі
тету забезпечила могутнє підне
сення в усіх галузях народ
ного господарства. Здійсню
ючи величні завдання комуніс
тичного будівництва, радянський 
народ ще тісніше згуртувався 
навколо партії і уряду. Неухи
льно зміцнюється економічна 
і оборонна могутність нашої 
Батьківщини, досягнуто знач
них успіхів у галузі дальшого 
поліпшення життя робітників, 
колгоспників, інтелігенції, всіх 
радянських людей.

Ми маємо могутню соціаліс
тичну індустрію, всебічно розви
нуту важку промисловість — 
основу основ соціалістичної еко
номіки. Неухильно йде вгору 
наше машинобудування, за
безпечуючи всі галузі народ
ного господарства сучасною 
технікою. Великих успіхів 
досягнуто в розвитку передової 
радянської науки. Високого 
рівня досягла паша легка і 
харчова промисловість. Вона 
має тепер можливість задоволь
няти зростаючі потреби місь
кого і сільського населення 
на основі провадженої партією 
політики зниження цін. Від
будоване за післявоєнні роки 
сільське господарство в більшій 
мірі, ніж до війни, забезпечене 
найновішою технікою.

Всі ці успіхи—результат 
міцного союзу робітничого класу 
і селянства нашої країни, ре
зультат міцніючої дружби наро
дів СРСР і неухильного зміц
нення морально - політичної 
єдності радянського суспіль
ства, результат послідовного 
проведення в життя виробленої 

Комуністичною партією по
літики.

Радянський уряд, твердо і 
послідовно проводячи політику 
миру, неодноразово заявляв, 
що всі нерозв'язані спірні пи
тання міжнародного життя мо
жуть бути розв'язані шляхом 
переговорів між заінтересова
ними країнами. Ця заява зу
стріла одностайну підтримку і 
схвалення всіх народів. Нова 
мирна ініціатива, проявлена 
Радянським урядом, привела 
до дальшого зміцнення міжна
родного становища Радянського 
Союзу, до зростання авторитету 
нашої країни, до серйозного під
несення всесвітнього руху за 
збереження і зміцнення миру.

Інша картина в імперіалістич
ному таборі. Тут — дальше 
загострення загальної кризи ка
піталізму, нестримна експансія 
і політика зухвалого диктату 
з боку американського імпері
алізму, зростання суперечно
стей між капіталістичними краї
нами, зубожіння широких тру
дящих мас, яке все посилюється.

Весь хід світового розвитку 
свідчить, таким чином, про не
ухильне зростання сил демо
кратії і соціалізму, з одного 
боку, про загальне ослаблення 
сил імперіалістичного табору, 
з другого боку. Все це викли
кає глибоку тривогу серед 
імперіалістів і обумовлює різку 
активізацію реакційних імпе
ріалістичних сил, їх гарячкове 
намагання підірвати зростаючу 
могутність міжнародного табо
ру миру, демократії і соціаліз
му і, насамперед, його про
відної сили—Радянського Со
юзу. Імперіалісти шукають собі 
в країнах демократії і соці
алізму опори в особі різних 
відщепенців і розкладених еле
ментів, активізують підривну 
діяльність своєї агентури.

Сьогодні в «Правде» публі

кується повідомлення про Пле
нум Центрального Комітету 
Комуністичної і партії Радян
ського Союзу. В цьому пові
домленні говориться:

«Пленум ЦК КІІРС, заслу
хавши і обговоривши доповідь 
Президії ЦК—тов. Маленкова 
Г. М. про злочинні антипар
тійні і антидержавні дії Л. II. 
Берія, які були спрямовані на 
підрив Радянської держави в 
інтересах іноземного капіталу 
і виявилися у віроломних спро
бах поставити Міністерство внут
рішніх справ СРСР над Урядом 
і Комуністичною партією Ра
дянського Союзу, прийняв рі
шення—вивести Л. II. Берія із 
складу ЦК КПРС і виключити 
його з рядів Комуністичної 
партії Радянського Союзу, як 
ворога Комуністичної партії і 
Радянського народу».

Президія Верховної Ради 
СРСР, розглянувши повідом
лення Ради Міністрів СРСР у 
цьому питанні, постановила:

1) Зняти Л. II. Берія з поста 
першого заступника Голови 
Ради Міністрів СРСР і з поста 
Міністра внутрішніх справ 
СРСР.

2) Справу про злочинні дії 
Л. П. Берія передати на роз
гляд Верховного Суду СРСР.

Викритий нині ворог народу 
Берія різними кар’єристськими 
махінаціями втерся в довір'я, 
пробрався до керівництва. Як
що раніш його злочинна анти- 
партійна і антидержавна ді
яльність була глибоко прихо
ваною і замаскованою, то 
останнім часом, знахабнівши і 
розперезавшись, Берія став роз
кривати своє справжнє облич
чя—обличчя злобного ворога 
партії і радянського народу. 
Така активізація злочинної 
діяльності Берія пояснюється

(Закінчення на 2-й сторінці).
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загальним посиленням підрив
ної антпрадянської діяльності 
ворожих нашій державі міжна
родних реакційних сил. Акти
візується міжнародний імпері
алізм—активізується і його 
агентура.

Свої підлі махінації, спрямо
вані до захоплення влади, Берія 
почав з того, що намагався 
поставити Міністерство внут
рішніх справ над партією і 
урядом, використати органи 
МВС у центрі і на місцях про
ти партії і її керівництва, 
проти Уряду СРСР, висував 
працівників у Міністерстві 
внутрішніх справ за ознакою 
особистої відданості йому.

Як тепер встановлено, Берія 
під різними вигаданими приво
дами всіляко гальмував розв’я
зання найважливіших невід
кладних питань в галузі сіль
ського господарства.^ Цс роби
лося для того, щоб підірвати 
колгоспи і створити труднощі 
в продовольчому постачанні 
країни.

Різними підступними прийо
мами Берія намагався підірва
ти дружбу народів СРСР—ос
нову основ багатонаціональної 
соціалістичної держави і голов
ну умову всіх успіхів братніх' 
радянських республік, посіяти 
рознь між народами СРСР, ак
тивізувати буржуазно-націона
лістичні елементи в союзних 
республіках.

Будучи змушеним виконува
ти прямі вказівки Центрально
го Комітету партії і Радянсько
го уряду про зміцнення радян
ської законності і ліквідацію 
деяких фактів беззаконня і 
сваволі, Берія навмисно галь
мував здійснення таких вказі

вок, а в ряді випадків нама- 
ігався їх перекрутити.

Неспростовні факти показу
ють, що Берія втратив облич
чя комуніста, перетворився в 
буржуазного переродженця, 
став па ділі агентом міжнарод
ного імперіалізму. Цей авантю
рист і найманець зарубіжних 
імперіалістичних сил * виношу
вав плани захоплення керів
ництва партією і країною з 
метою фактичного зруйнування 
нашої Комуністичної партії і 
заміни політики, виробленої 
партією за багато років, капі
тулянтською політикою, яка 
привела б в кінцевому підсум
ку до реставрації капіталізму.

Завдяки своєчасним і рішу
чим заходам, вжитим Президією 
ЦК КПРС, одностайно і пов
ністю схваленим Пленумом 
Центрального Комітету партії, 
—злочинні антипартійні і анти
державні заміри Берія були 
викриті. Ліквідація злочинної 
авантюри Беріц ще і ще раз 
показує, що всякі антирадяя- 
ські плани зарубіжних імпе
ріалістичних сил розбивалися і 
розбиватимуться об незламну 
могутність і велику єдність 
партії, уряду, радянського на
роду.

Разом з тим, із справи Берія 
повинні бути здобуті політичні 
уроки і зроблені необхідні 
висновки.

Сила нашого керівництва—в 
його колективності, згуртова
ності і монолітності. Колекти
вність керівництва —найвищий 
принцип керівництва в нашій 
партії. Цей принцип повністю 
відповідає відомим положенням 
Маркса про шкоду і недопус
тимість культу особи. «З не
приязні до всякого культу 
особи, писав Маркс,—я під час 
існування Інтернаціоналу ніко

ли не допускав до огласки 
численні звернення, в яких 
визнавалися мої заслуги і яки
ми мені набридали з різних 
країн, — я навіть ніколи не 
відповідав на них, хіба тільки 
зрідка за них вичитував. Пер
ший вступ Енгельса і мій в 
таємне товариство комуністів 
відбувся під тією умовою, що 
з статуту буде викинуте все, 
що сприяє забобонному схи
лянню перед авторитетами». 
Тільки колективний політичний 
досвід, колективна мудрість 
Центрального Комітету, який 
спирається на наукову основу 
марксистсько-ленінської теорії, 
забезпечують правильність ке
рівництва партією і країною, 
непохитну єдність і згуртова
ність рядів партії, успішне бу
дівництво комунізму в нашій 
країні.

Всякий працівник, який би 
пост він не займав, повинен 
бути під неослабним контролем 
партії. Партійні організації по
винні регулярно перевіряти ро
боту всіх організацій і відомств, 
діяльність всіх керівних пра
цівників. Необхідно, в тому 
числі, взяти під систематичний 
і неослабний контроль діяль
ність органів Міністерства внут
рішніх справ. Це не тільки 
право, але прямий обов’язок 
партійних організацій.

В усій роботі партійних і 
радянських організацій необ
хідно всемірно підвищувати 
революційну пильність кому
ністів і всіх трудящих. Поки 
існує капіталістичне оточення, 
воно засилає і засилатиме в 
наше середовище своїх агентів 
для підривної діяльності. Про 
це треба пам’ятати, ніколи не 
забувати і завжди тримати на
шу зброю відгостреною проти 

імперіалістичних розвідок та їх 
найманців.

З усією рішучістю необхідно 
додержувати партійних прин
ципів добору працівників за їх 
політичними і діловими якос
тями.

Сила і непереможність на
шої партії—в її тісному і не
розривному зв’язку з масами, 
з народом. Завдання полягає в 
тому, щоб зміцнювати і розши
рювати цей зв’язок, чуйно 
ставитись до запитів трудящих, 
проявляти повсякденне піклу
вання про поліпшення життя 
робітників, колгоспників, інте
лігенції—всіх радянських лю
дей.

Священний обов’язок партії 
—дальше зміцнення нерушимої 
дружби народів СРСР, зміцнен
ня нашої багатонаціональної 
соціалістичної держави, вихо
вання радянських людей в дусі 
пролетарського інтернаціоналіз
му, рішуча і непримиренна 
боротьба з усіма і всякими 
проявами буржуазного націо
налізму.

Мобілізуючи творчі сили на
шого народу, партійні, радян
ські, профспілкові, комсомоль
ські організації повинні спря
мовувати ці сили так, щоб у 
повній мірі використати наші 
резерви і можливості для ус
пішного здійснення завдань, 
поставлених XIX з’їздом партії.

Необхідно рішуче поліпшити 
справу партійної пропаганди і 
політико-виховної роботи в ма
сах. Вивчати марксистсько-ле
нінську теорію не по-начот- 
ницькому, не догматично, доби
ватися засвоєння не окремих 
формулювань і цитат, а суті 
всеперемагаючого, перетворю

ючого світ революційного вчення 
Маркса Енгельса — Леніна 
Сталіна—таке завдання нашої 
пропаганди.

Постанова Пленуму Централь
но го Комітету К11РС Зустрічає 
одностайне і гаряче схвалення 
всієї партії, всієї країни. Об’єд
наний пленум Московського 
обласного і міського комітетів 
КІІРС разом з партійним акти
вом Москви і Московської об
ласті, який відбувся Аюра, вис- • 
ловив своє глибоке і гнівне 
обурення зрадницькою діяль
ністю Берія і з цілковитою од
ностайністю схвалив постанову 
Пленуму ЦК КПРС. Такі ж рі
шення прийняті об’єднаним 
пленумом Київського обласного 
і міського комітетів партії ра
зом з активом, а також в ряді 
інших партійних організацій.

Створена 50 років тому ге
ніальним Леніним Комуністич
на партія Радянського Союзу 
виросла в гігантську силу, за
гартувалася в боях під керів
ництвом Леніна, учня і продов
жувача справи Леніна великого 
Сталіна та їх соратників.

Під керівництвом Комуніс
тичної партії, тісно згуртова
ний навколо її бойового пра
пора, радянський народ творить 
свою велику історичну справу. 
В тісному єднанні партії, уря
ду і народу наша країна впев
нено і твердо продовжує свій 
шлях вперед — славний шля$ 
побідоносного комуністичного 
будівництва.

(Передова „Правдьі” 
за 10 липня).

Комуністи Москви і Московської області 
одностайно схвалюють постанову Пленуму ЦК КПРС 

Об'єднаний, пленум МК і ММК КПРС разом з партійним активом Москви і Московської області
9 липня в Колонному залі 

Будинку спілок відбувся об’єд
наний пленум Московського об
ласного і Московського місько
го комітетів партії разом з 
партійним активом Москви і 
Московської області, присвяче
ний обговоренню підсумків 
Пленуму Центрального Коміте
ту Комуністичної партії Радян
ського Союзу. На засіданнях 
пленуму були присутні близь
ко 2.000 чоловік.

З величезною увагою учас
ники пленуму вислухали допо
відь і зачитану доповідачем— 
секретарем МК КІІРС тов. Ми- 
хайловим постанову Пленуму 
ЦК КПРС про злочинні анти
партійні і антидержавні дії 
Берія. Виявляючи єдину волю 
всієї Московської партійної ор
ганізації, учасники пленуму 
дружними тривалими оплеска
ми зустріли постанову Плену
му ЦК КПРС — повністю 
схвалити своєчасні і рішучі за
ходи, вжиті Президією Цент
рального Комітету КІІРС для 
ліквідації злочинних аитипартій- 
них і антидержавних дій Берія, 
як єдино-правильні. З цілко
витою одностайністю і гарячим 
схваленням,бурхливими оплес
ками було зустрінуте рішення 

Пленуму ЦК КПРС—за зрад
ницькі дії, спрямовані на під
рив Радянської держави, вик
лючити Л. П. Берія, як ворога 
партії і радянського народу, з 
членів Комуністичної партії 
Радянського Союзу і постанову 
Президії Верховної Ради СРСР 
про передачу справи про зло
чинні дії Л. П. Берія на роз
гляд Верховного Суду СРСР.

Об’єднаний пленум МК і 
ММК КПРС разом з активом 
вилився в могутню демонстра
цію єдності Московської пар
тійної організації, її тісної 
згуртованості навколо Цент
рального Комітету КПРС. До
повідач і всі, хто виступав 
у дебатах, говорили про те, що 
постанова Пленуму Централь
ного Комітету КПРС має вели
чезне значення для партії, для 
всього радянського народу. Уча
сники пленуму заявляли, що 
постанова Пленуму ЦК КПРС 
зустріне цілковиту підтримку і 
схвалення в усіх партійних 
організаціях.

Учасники пленуму одностай
но відзначали, що Централь
ний Комітет партії за чотири 
місяці,,, які минули після кон
чини Й. В. Сталіна, забезпе
чив безперебійне і правильне 

керівництво всім життям країни, 
виконав велику роботу по згур
туванню партії і народу навко
ло завдань будівництва комуніз
му, зміцненню економічної і 
оборонної могутності нашої Ба
тьківщини, по дальшому поліп
шенню життя робітників, кол
госпників, інтелігенції, всіх 
радянських людей. Перетворю
ючи в життя рішення XIX з’їз
ду КІІРС, партія забезпечила 
могутнє піднесення в усіх га
лузях народного господарства. 
Послідовне здійснення Радян
ським урядом миролюбної по
літики привело до дальшого 
зміцнення міжнародного стано
вища СРСР, зростання автори
тету нашої країни і серйозно
го піднесення Всесвітнього ру
ху за збереження і зміцнення 
миру. Центральний Комітет 
партії проявляв особливу тур
боту про забезпечення єдності 
в керівництві партією і урядом 
для успішного розв’язання ко
рінних завдань будівництва ко
муністичного суспільства.

З гнівом і обуренням гово
рили промовці, що виступали 
па пленумі, про підступні дії 
підлого ворога партії і радян
ського народу, агента міжна
родного імперіалізму Берія.

Мерзенна діяльність Берія
— цього буржуазного перерод
женця —викликає обурення і 
гнів усієї партії, всього радян
ського народу, — сказав сек
ретар Ленінського райкому 
КПРС м. Москви т. Гуляєв.
— З глибоким задоволенням 
сприймаються своєчасні і рі
шучі заходи, вжиті Централь
ним Комітетом нашої партії 
для ліквідації злочинних анти- 
партійних і антидержавних дій 
Берія.

Секретар Наро-Фомінського
І міськкому партії т. Копенкін у 

своєму виступі підкреслює гли
бокий смисл і величезне зна
чення постанови Пленуму ЦК 
КПРС. Тов. Копенкін крити
кує хиби в ідеологічній роботі 
і говорить про необхідність 
ширше розгортати критику і 
самокритику, проявляти більше 
пильності в роботі.

— Наша партія учить, — 
говорить директор комбінату 
«Трехгорная мануфактура» т. 
Сєвєрянова, — завжди і у 
всьому додержувати припципіа- 
льності, політичної гостроти, 
завжди пам’ятати про капіта
лістичне оточення і бути пиль
ними. Ми повинні здобути з 
справи Берія політичний урок. • 

Цей відщепенець і зрадник 
став на шлях страхітливих зло
чинів, намагався перешкодити 
справі комуністичного будів
ництва в нашій країні. Ми 
глибоко вдячні ЦК нашої пар
тії, який викрив і знешкодив 
цього зрадника.

Голова колгоспу «Борець» 
т. Ажирков заявив, що ніяким 
ворогам ніколи не вдасться пі
дірвати колгоспний лад в СРСР. 
Колгоспне селянство, виховане 
Комуністичною партією, вітати
ме заходи, вжиті проти ворога 
трудящих Берія.

Представники масових орга
нізацій трудящих—голова Мос
ковської облпрофради т. Ва
сильєв і секретар Московсько
го обкому комсомолу т. Халдєєв, 
висловлюючи думку мільйонів 
членів профспілок, комсомоль
ців, молоді, з гнівом говорять 
про підлі ворожі дії Берія. Про
мовці заявляють про згуртова
ність всіх трудящих навколо 
Комуністичної партії, про їх 
готовність віддати всі сили 
справі побідоносного комуніс
тичного будівництва.

Від імені радянської інтелі
генції діячі науки, літератури

(Закінчення на 3-й стер.).
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Комуністи Москви і Московської 
області одностайно схвалюють

Всі сили на успішне проведення 
жнив і хлібозаготівельпостанову Пленуму ЦК КПРС

(Закінчення).

і мистецтва—учасники плену
му академік Топчієв, професор 
Вовченко, письменник Симонов 
говорять про успіхи науки і 
культури в нашій країні, до
сягнуті під керівництвом Кому
ністичної партії. Радянські вче
ні, працівники культури, ска
зав академік Топчієв, таврують 
ганьбою злочинні антипартійні 
і антидержавні дії ворога на
роду Берія і запевняють пар
тію і радянський народ, що 
вони віддадуть всі свої сили і 
знання успішному здійсненню 
історичних завдань, поставле
них XIX з'їздом партії.

Відповідаючи па заклик Пле
нуму ЦК КПРС здобути з спра
ви Берія політичні уроки і зро
бити необхідні висновки для 
своєї дальшої діяльності, кому
ністи Москви і Московської 
області викривали і піддавали 
критиці хиби в роботі партій
них і радянських організацій 
в галузі господарського будів
ництва і комуністичного вихо
вання.

На пленумі наводилось кон
кретні факти, які показують, 
що в Москві і Московській об
ласті є ще відстаючі промисло
ві підприємства, що деякі кол
госпи знаходяться в занедба
ному стані. Учасники пленуму 
вносили практичні пропозиції 
до усунення цих хиб.

Велика увага була приділена 
на пленумі завданням партій
них організацій в галузі поліп
шення партійно-організаційної 
та ідеологічної роботи. В Мос
ковській партійній організації, 
як відмічалось на пленумі, є 
серйозні хиби в справі додер
жання вироблених Леніним 
більшовицьких принципів пар
тійного керівництва. Деякі рай
коми і міськкоми партії пору
шують встановлені Статутом 
КПРС строки скликання плену
мів, принципи колективного 
керівництва, не забезпечують 
розгортання належної критики 
і самокритики.

Були відмічені великі хиби 
в галузі партійної пропаганди. 
В партійній пропаганді в Мос
ковській партійній організації 
за останні роки мав місце від
ступ від марксистсько-ленінсь
кого розуміння питання про 
роль особи в історії. Замість

- - - - - - Трудові успіхи залізничників- - - - - - - -
< Визначних трудових успіхів у соціалістичному зма- \
’і ганні на честь Дня шахтаря досяг колектив транспортної 

контори тресту „Олександріявугілля**. Залізничники значно
!і випередили графік, відправили понад десятиденне завдання І, 

два ешелони вугілля, зекономили 263 вагоногодини. ((
\ Особливо відзначилась зміна поїзного диспетчера
С т. Попова. 10 липня вона майже вдвічі перевиконала план \ 

вантажоперевезень, забезпечивши дострокову здачу трьох
1 відправних маршрутів. Таких високих показників тут ще
5 ніхто не досягав. \

• Цей успіх—результат чіткої взаємодії всіх дільниць, < 
і злагодженої роботи складальних і паровозних бригад, пра- <[
• вильної розстановки вагонів на пунктах навантаження.
і Досвід кращої зміни, очолюваної т. Поповим, показує,
) які великі резерви збільшення вантажоперевезень є в 
і транспортній конторі. Приклад передовиків наслідують всі <( 
і колективи залізничників. Г

Кращі
Достойними виробничими по

казниками готуються ознамену
вати День шахтаря трудівники 
Байдаківської брикетної фабри
ки. Зміна інженера т. Бакаєва, 
змагаючись зі зміною т. Чети- 
ріна, добивається збільшення 

правильного роз'яснення ролі 
Комуністичної партії, як керів
ної сили в будівництві кому
нізму в нашій країні, партійна 
пропаганда збивалась нерідко 
на культ особи, що веде до 
приниження ролі партії та її 
керівного центра, до зниження 
творчої активності партійних 
мас і широких мас трудящих. 
Творчий підхід до оволодіння 
вченням Маркса—Енгельса — 
Леніна—Сталіна в ряді випад
ків підмінюється догматизмом 
і начотництвом. Не приділяєть
ся належної уваги ідейному 
загартуванню партійних, радян
ських, господарських кадрів, 
вихованню їх в дусі суворого 
додержання партійної і держав
ної дисципліни. Відмічалось та
кож, що партійні організації 
недостатню увагу приділяють 
пропаганді ідей радянського 
патріотизму, дружби народів 
СРСР, вихованню трудящих в 
дусі політичної пильності, со
ціалістичного ставлення допра
ні і соціалістичної власності.

У своєму рішенні, прийня
тому в обстановці повної одно
стайності і згуртованості, об'єд
наний пленум МК і ММК КПРС 
цілком і повністю схвалює пос
танову Центрального Комітету 
Комуністичної партії Радянсь
кого Союзу і приймає її до 
неухильного керівництва і ви
конання. В рішенні намічені 
практичні заходи по перетво
ренню в життя партійними ор
ганізаціями Москви і Москов
ської області завдань, постав
лених Пленумом Центрального 
Комітету вашої партії.

«Об'єднаний пленум МК і 
ММК КІІРС разом з активом, 
— говориться в рішенні,—за
певняє Центральний Комітет 
Комуністичної партії Радянсь
кого Союзу в тому, що Мос
ковська партійна організація і 
далі буде вірною і надійною 
опорою Центрального Комітету 
партії.

Московська партійна органі
зація іце тісніше згуртує свої 
ряди навколо ЦК КПРС і під 
його випробуваним керівницт
вом поведе трудящих Москви і 
Московської області на бороть
бу за перетворення в життя 
виробленої партією політики, 
за здійснення грандіозної про
грами комуністичного будів
ництва в нашій країні».

ЗМІНИ
випуску продукції. П'ятого 
липня колектив, очолюваний 
т. Бакаєвим, дав на 97 тонн 
брикету більше плану. Кращих 
показників в першій декаді 
липня домоглись зміни тт. Но- 
вікова і Мазура, а. Шевченко.

З новим 
піднесенням

Звернення хліборобів Аджам- 
ського району до всіх колгосп
ників, комбайнерів, тракторис
тів і спеціалістів сільського гос
подарства області про комплек
сне проведення збиральних ро
біт і дострокове виконання 
плану хлібозаготівель викли
кало нове трудове піднесення 
у трудівників артілі ім. Бу- 
ДЬОІШОГО.

Борючись за високий уро
жай нинішнього року, в кол
госпі значно краще, ніж торік, 
проведена сівба і обробіток 
сільськогосподарських культур. 
Цукрові буряки та інші корне- 
плоди тут оброблені 4 рази, 
картопля, соняшники і куку
рудза — 3 рази. В чистому 
стані утримувались всі посіви 
зернових культур.

Дружно включились хлібо
роби в жнива. 8 липня було 
розгорнуто масову здачу хліба 
державі. Лікарівський пункт 
«Заготзерно» вручив колгоспу 
першу квитанцію за зданий 
хліб нового врожаю.

За три робочі дні в колгоспі 
вже зібрано понад 60 гектар 
озимої пшениці. З кожного 
гектара намолочено по 23 цент
нери добірного зерна.

Відповідаючи на звернення 
хліборобів Аджамського району, 
колгоспники • артілі ім. Бу- 
дьонного розгортають змагання 
за те, щоб протягом 20 робо
чих днів закінчити збирання 
хліба і за 10 днів виконати 
першу заповідь перед держа
вою.

І. РЯБОШАПКА, 
секретар ЛІкарівської терито

ріальної парторганізації.

Контрасти
Виконуючи рішення Плену

му ЦК ІШ України, хлібороби 
артілей ім. Карла Маркса та 
ім. Ворошилова вчасно розгор
нули косовицю хлібів. Проте 
якості збирання не скрізь на
дають належної уваги.

Якщо в рільничих бригадах 
колгоспу ім. Карла Маркса кол
госпники вслід за косовицею 
в'яжуть снопи, підгрібають хліб 
до єдиного' колоска і одночасно 
складають в копи, то в брига
дах артілі ім. Ворошилова 
(бригадири тт. Бондаренко і Чу
мак) багато колосків залишають 
на полі, копи складають не 
прямолінійно, жаткарі косять 
хліб на високому зрізі. Все це 
свідчить про те, що тут не ве
дуть, належної боротьби з втра
тами хліба.

Бригадири рільничих бригад 
повинні так організувати пра
цю колгоспників, щоб одночас
но з якісним збиранням велась 
підготовка грунту під посів 
озимини. Тому копи слід скла
дати прямолінійно і широко, 
щоб можна було вести оранку 
тракторами.

С. МИХАЙЛОВ, 
агроном міжрайонної державної 

Інспекції по визначенню 
врожайності.

Коли панує штурмівщина
Незадовго перед жнивами рей

дова бригада перевірила стан 
підготовки до збирання вро
жаю в колгоспі «Заповіт Ле
ніна-. Правлінню артілі (голо
ва т. Кикоть) було вказано на 
ряд важливих недоліків. Проте 
тут не зважили на справедли
ві зауваження і нічого не зро
били, щоб виправити хиби.

Тим-то жнива застали хлібо
робів цього колгоспу зненаць
ка. Лише тоді, як навколишні 
колгоспи розпочали косовицю, 
тут спохватились. Наспіх поча
ли готувати токи, глинобитні 
майданчики. До недобудованого 
амбару привезли стареньку, роз
биту віялку (треба ж чпмсь 
очищати зерно), а другу 8 лип
ня спішно підвезли до кузні 
ремонтувати.

Доки тут лаштувалися роз
почати жнива, було втрачено 
кілька дорогих днів.

Нарешті, 7 липня в роботу 
включилися три жатки і два 
комбайни, але через неякісний 

о

Внаслідок недоброякісного ремонту комбайнів Ко
ристівська МТС торік зволікала збирання врожаю. Це не 
стало уроком для керівників МТС. Якість ремонту і нині 
дуже низька. З цих причин багато комбайнерів через тех
нічні неполадки довго простоюють.

Головний інженер МТС Лісовик:—Ну й відремонтував ком
байн. Ще й косити не розпочав, а вже сіє.

ЗВЕДЕННЯ
районного управління сільського господарства і заготівель про хід 
збирання врожаю, скиртування соломи, силосування та вивозки 

гною в колгоспах району станом на 10 липня 1953 року
(в процентах до плану).
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ім. 18 партконференції 29 24 32 87,5 100
ім. Калініна 25 8 0 50 55
ім. 19 з'їзду КПРС 18 15,6 42 ЗО 50
ім. Ворошилова 17 20 0 ЗО 32,5
ім. Будьонного 17 10,9 0 50 16
„Шлях до комунізму" 16 4 0 ЗО 103
ім. Енгельса 15 6 0 47 59
ім. Молотова 12,5 10 0 50 14
ім. Леніна 11 5,6 0 31 16,6
ім. Карла Маркса 8 1,1 0 31,5 44
„Прапор комунізму" 8 0,5 0 54 49
ім. Хрущова 7 4 0 54 77,5
ім. Сталіна (Бандурівка)
ім. 12-річчя Жовтня

1
6

3,7
0.5

20
0

113
26,5

88
36,6

ім. Жданова 6 2 0 27 144
ім. Володимира Ульянова 5 0 0 40 57
ім. Рози Люксембург 5 1 0 41,7 22
„Заповіт Леніна" 5 2,8 0 ЗО 32
ім. Сталіна (Ворошиловка) 
ім. 18 з'їзду ВКП(б)

4
4

3,2
1,9

0
0

47
80

43
73

„Комунар" 2 1 0 61,6 21
По Олександрійській МТС І2 5,4 26 37,5 59
По Користівській МТС 9,6 4,6 2 58 44
По району 11 5 15 48 51

ремонт було зібрано мізерну пло
щу. А комбайн «Сталінець—1» 
комбайнера Олекси Коломійця, 
пройшовши близько ста метрів, 
розламався: побив радіатор, роз
губив деякі частини і два дні 
потім ремонтувався.

Важке становище створилось 
в колгоспі. Нічим віять, піде 
сушити зерно. Хліб з підвище
ною вологістю тут направляють 
в недобудований амбар і виси
пають па цементову долівку, 
яка ще не висохла. Не дивно, 
що зерно тут не сохне, а, нав
паки, збільшує вологість.

Незабезпеченпй колгосп і 
транспортними засобами для 
перевезення зерна, немає чим 
скиртувати солому й полову. З 
трьох колгоспних автомашин 
лише одна на ходу.

Не допомагає артілі в зби
ранні й Користівська МТС. Во
на досі не надіслала сюди са
мохідного комбайна, який по
винен працювати в колгоспі.

Г. КОЛЕСНИКОВА.
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Бесіди на науково-природничі теми

Астрономічні передбачення і забобонні вигадки
МІЖНАРОДНИЙ огляд

Ще 0 досі не перевелися на 
Землі різні «провісники» подій. 
У Сполучених Штатах, наприк
лад, багато ворожбитів мають 
свої контори, секретарів, об
служуючий персонал. Одні бе
руться передбачати удачу або 
неудачу, другі—долю людини, 
треті—політичні події... Воро
жать на гральних картах, бо
бах, кофейній гущі, ворожать 
по лініях руки, по небесних 
світилах. Найсумніше тут те, 
що знаходяться люди, які ві
рять ворожкам, ворожбитам, 
знахарям та іншим шахраям.

Легковір‘я — це риса людей 
несвідомих, відсталих. Культур
но розвинуті люди не бувають 
легковірними, їх не зіб'єш з 
глузду якими-пебудь казками.

Багато шкодить людям недос
тача знань. Коли людина не 
мас потрібних знань, вона стає 
па шлях безгрунтовних дога
док і домислів.

Передбачати — це значить 
знати, а щоб знати—треба вив
чати, досліджувати, допитува
тися. Усьому, що відбувається 
в світі, є пояснення, і воно 
завжди буває природним. Люди 
можуть у тому або іншому ви
падку не знати цього пояснен
ня, але звідси не випливає, що 
його немає. Немає в світі не
пізнаванних речей, а є тільки 
речі, ще не пізнані, які будуть 
розкриті і пізнані силами нау
ки і практики. Був час, коли 
люди не знали, чому бувають, 
наприклад, вітер, дощ, грім, 
затемнення Місяця і Сонця. 
Тепер це може пояснити кож
ний школяр.

Передова наука встановила, 
що в природі і в людському 
суспільстві все відбувається на 
основі певних законів розвит
ку. Ці закони люди можуть 
пізнати, вивчати, враховувати 
в своїх діях, використовувати 
в своїх інтересах. Люди, які 
знають закони природи, мо
жуть науково передбачити ба
гато явищ природи, що ста
нуться в майбутньому. Наприк
лад, передбачення затемнень 
Місяця і Сонця робляться аст
рономами на багато років впе
ред з разючою точністю. Так, 
ученим відомо, що 26 липня 
цього року буде повне затем
нення Місяця (він весь ввійде 
в земПу тінь на 1 годину 41 
хвилину). В СРСР це затемнен
ня спостерігатиметься тільки 
на Далекому Сході і частково 
у Східному Сибіру. На захід 
від цієї смуги затемнення 'не 
буде видно: тут буде ще день, 
а повний Місяць буває видно 
тільки після заходу Сонця.

В. шишков, 
кандидат педагогічних 

наук.

В ніч на 19 січня 1954 ро
ку станеться^ ще одне повне 
затемнення Місяця, видиме на 
цей раз тільки в європейській 
частині СРСР. А ЗО червня 
1954 року станеться затемнен
ня Сонця. Воно буде доступне 
спостереженню майже в усьо
му СРСР, за винятком Далеко
го Сходу і деяких частин Схід
ного Сибіру. В окремих місцях 
Литви, Білорусії, України, Дон
басу і Кавказу воно буде пов
ним: диск Місяця закриє все 
Сонце.

В таких і подібних передба
ченнях учені грунтуються на 
точному знанні причин і ходу 
небесних явищ. Вони добре 
знають віддалі від Землі до Мі
сяця і Сонця, розміри цих не
бесних світил, напрям і швид
кості їх руху в світовому прос
торі і багато іншого.

Тут до речі нагадати, що 
досі є люди, які вірять, що по 
Місяцю можна передбачати по
году. Це—стара-престара по
милка. Вона з'явилася, коли 
люди ще нічого не знали пі 
про Місяць, ні про причини 
зміни погоди. Па підставі ви
падкових збігів люди зробили 
неправильні висновки.
' Неважко зрозуміти, що Мі
сяць ніякого відношення до 
дощу або хорошої погоди не 
мас. Справді: погода—це місце
ве явище. У нас погода одна, 
в інших же місцях, часто на
віть в сусідніх, зовсім інша. А 
Місяць має однаковий вигляд і 
в Москві і, скажемо, в Казані, 
в Мінську, в Іркутську й ін
ших місцях. Крім того, погода 
—дуже нестале явище і міняє
ться іноді протягом доби. А 
Місяць міняє свій вигляд зав
жди однаково на протязі 29‘/2 
діб: серпик зростає, Місяць 
стає повним, потім убуває, кіль
ка днів його не видно і знову 
віл росте і убуває за заведе
ним порядком. Як же можна 
це зв'язати із змінами погоди?

Або взяти таку псевдонауку, 
як «астрологія». Вона виникла 
в давнину, коли люди нічого 
не знали про зірки і планети. 
Астрологи займалися «передба
чанням долі» різних людей і 
цілих народів по положенню 
зірок, а пануючі класи корис
тувалися брехливими вигадка
ми астрологів для того, щоб 
тримати народ у страху перед 
таємничою «волею неба». Такі 

Н АУК А І ТЕХНІКА

астрологи є в експлуататорсь
ких класів і в наші дні. На
приклад, знайшлися астрологи, 
які передрекли Гітлеру, що він 
буде володарем світу, і фашист
ська преса широко протрубила 
про це. Тепер в США є астро
логи, які пророкують третю 
світову війну, а буржуазна пре
са рекламує їх вигадки як про
рочі. Нащо? Для того, щоб аме
риканський народ не противив
ся гонці озброєнь, а приймав 
усе зв'язане з нею лихо як 
щось наперед визначене з не
ба, чого не можна відвернути.

Тнмчасом кожній письменній 
людині ясно, що ніякого зв'яз
ку між зірками і людьми не 
існує. Небесні тіла рухаються 
і переміщаються одне відносно 
одного за певними законами. 
На підставі цих законів астро
номи з повного точністю вка
зують видимість і розташуван
ня планет в будь-який наступ
ний час. Ось, наприклад, у 
травні—червні цього року в 
кінці ночі було видно дуже 
яскраву зірку; вона передує 
сходу Сонця. Це планета Ве- 
нера,. одна з тих планет, що, 
як і Земля, рухаються навко
ло Сонця. Вона яскраво сяяти
ме у східній стороні неба до 
листопада. Найкраще її можна 
буде спостерігати в серпні — 
вересні. З кінця листопада до 
середини березня 1954 року 
Венери ЗОВСІМ Ііе буде видно, 
а потім до червня вона спосте
рігатиметься вечорами в сторо
ні Сонця, що зайшло.

Як можна це сказати зазда
легідь? Це можна сказати то
му, що передова наука відкри
ла і точно вивчила закони руху 
планет. Знання цих законів і 
дає можливість сказати, де яка 
планета знаходитиметься в май
бутньому.

Вигадки про те, що астроло
ги справді передбачають май
бутнє, до останньої букви брех
ливі.

Досліджуючи і вивчаючи за
кономірності, що існують у 
всесвіті, передова матеріаліс
тична наука не тільки пояс
нює причини і хід різних 
явищ, але й передбачає ці яви
ща. Вона озброює людей знан
ням об'єктивних законів роз
витку, які дають можливість 
перетворювати природу і сус
пільство в інтересах людства.

На основі передової марк
систсько-ленінської науки на
роди нашої могутньої Батьків
щини під керівництвом Кому
ністичної партії впевнено бу
дують комунізм.

На полях країн 
народної демократії

В країнах народної демократії 
в повному розпалі збирання хлі
бів. На полях Польщі, Чехосло- 
ваччнни, Угорщини, Румунії, Бол
гарії, Албанії, а також Китаю, як 
повідомляє преса, достиг багатий 
урожай. З величезним ентузіазмом 
працюють трудівники села, праг
нучи зібрати врожай швидко і 
без втрат.

Трудове селянство країн народ
ної демократії зустріло нинішні 
жнива ще більш оснащеним сіль
ськогосподарською технікою, ніж 
у минулі роки. Значно поповнив
ся парк тракторів, комбайнів, 
жниварок, молотарок, поліпши
лось використання машин. У 
Польщі, наприклад, число само
хідних комбайнів збільшилось 
порівняно з 1952 роком в 4,5 ра- 
за. 1.200 комбайнів працює на 
полях Угорщини. В Болгарії у 
цьому році половина посівних 
площ буде зібрана машинами і 
майже весь урожай обмолочений 
молотарками. В Албанії збирання 
здебільшого провадиться трактор
ними жниварками.

Зростаюча промисловість з 
кожним роком дає сільському 
господарству народно-демократич
них країн все більше машин. В 
Румунії, яка до народної влади 
ввозила навіть дверні замки, те
пер 90 процентів сільськогоспо
дарських машин і знарядь вироб
ляється на вітчизняних заводах.

У цьому році селяни країн на
родної демократії, механізатори 
сільського господарства провели 
велику підготовку до збирання, що 
зараз і забезпечує успіх збираль
них робіт. В Угорщині між ком
байнерами шириться соціалістич
не змагання. В Болгарії в ряді 
округів до 7 липня план збиральних 
робіт був виконаний уже на 60- 
65 процентів. Сотні трактористів, 
комбайнерів та інших працівників 
машинно-тракторних станцій 
Чехословаччини набагато переви
конують свої норми.

З великим піднесенням працю
ють китайські селяни. Весною во
ни не шкодували сил. щоб краще 
обробити землю, і вона тепер ви
нагороджує їх сторицею. В про
вінції Сичуань—житниці Китаю— 
врожай пшениці на 15-20 процен
тів вищий, ніж у минулому році. 
В навколишніх районах Шанхая 
трудівники полів знімають уро
жай, що перевищує на ЗО процен
тів торішній. Успіхові збиральних 
робіт в країнах народної демо
кратії багато сприяє широке за
стосування селянами і механізато
рами передових радянських ме
тодів праці.

Кабала під виглядом 
опіки

Рада в справах опіки Організа
ції Об'єднаних Націй розглянула 
недавно звіт уряду Сполучених 
Штатів про управління підопіч
ною територією „Тихоокеанські 
острови" і доповідь уряду Італії 
про підопічну територію Сомалі 
в Африці. Як відомо, міжнародна 
система опіки за Статутом ООН 
встановлена для того, щоб сприя
ти політичному, економічному і 
культурному розвиткові підопіч
них територій, а також для того, 
щоб підготувати їх до самовряду
вання і незалежності. Але мате
ріали, які розглядає Рада в спра
вах опіки, показують, що підопіч
ні території поставлені управляю
чими властями по суті в стано
вище колоній.

При обговоренні в Раді звітів 
з'ясувалось, що в Сомалі і на 
Тихоокеанських островах місцеве 
населення позбавлене всяких по
літичних і соціальних прав. Воно 
живе племенами, первісним спо
собом обробляє землю, постійно 
голодуючи. Ніякої промисловості 
на підопічних територіях фактич
но нема. Управляючі власті (Іта
лія і США) не тільки нічого не 
роблять для поліпшення станови
ща колінних жителів, але навмис
но заохочують відсталу племінну 
систему, щоб легше було оббира
ти населення. Голод і злидні, які 
панують на підопічних територіях, 
поглиблюються тим, що власті 
конфіскують землі у місцевих жи
телів. На Тихоокеанських остро
вах, наприклад, в руках амери
канців знаходиться 2/3 найкращих 
земель. В Сомалі італійці за без- 
цінь забирають у жителів урожай, 
а потім продають їм продукти в 
тридорога.

Населення підопічних територій 
майже все неписьменне. В Сомалі 
витрати на освіту становлять ли
ше 0,7 процента бюджету. Маля
рія, туберкульоз та інші хвороби 
буквально косять жителів. На 
Тихоокеанських островах, наприк
лад, від епідемій вмирають тисячі 
людей. Корінне населення зазнає 
нещадної експлуатації з боку уп
равляючих властей. Так, в Сомалі 
місцеві службовці одержують в 
чотири рази менше, ніж такі ж 
службовці—італійці. На американ
ських підопічних територіях на 
свій денний заробіток місцевий 
робітник часом не може купити і 
фунта хліба.

На грабуванні населення підо
пічних територій капіталістичні 
монополії наживають величезні 
прибутки. В Сомалі прибутки іта
лійських і іноземних фірм, в ру
ках яких знаходяться всі галузі 
господарства, зросли за минулий 
рік більш як в два рази. Не мен
ші бариші одержує і так звана 
„острівна торговельна компанія", 
що контролює торгівлю на аме
риканських підопічних територіях 
на Тихому океані.

В. ХАРЬКОВ.

На тій невеликій частині тери
торії В'єтнаму, яка ще залишаєть
ся окупованою французькими 
колоніальними військами, трудящі 
нещадно експлуатуються. За не
посильну роботу їм платять ко
пійки.

Французький журнал „Регар" 
вмістив цей знімок виснаженого 
рикші, який везе в калясці роз
жирілого боадаїв'ського чиновни-
ка.

В підпису до знімка журнал 
запитує: „Чи можна знайти більш 
символічний образ відживаючого 
світу?".

Прескліше РАТАУ.

Мікроби-хижаки Довголіття дерев Хроніка
Чи знаєте ви, що серед най- 

дрібніших одноклітинних орга
нізмів—мікробів є хижаки?

Член-кореспондент Академії 
наук СРСР А. А. Імшенецький 
і його співробітниця Л. А. Ку- 
зоріна виявили, що деякі мік
роби здібні пожирати інших. 
Вчені зробили такий досвід. 
На поживні студні помістили 
бактерії одного виду. Туди ж 
внесли незначну кількість бак-
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терій іншого типу, які вияви
лись хижаками. Через мікрос
коп вдалося спостерігати, як 
одні мікроби стали пожирати 
інші. Через деякий час весь 
видимий простір виявився за
сіяним останками бактерій, 
яких з'їли хижаки. Це відкрит
тя вчених дає можливість 
надалі працювати над викорис
танням мікробів-хижаків для 
знищення шкідливих мікробів.

У середній смузі нашої краї
ни береза живе в середньому 
100—150 років, дуб—до 300, 
сосна- до 400 років.

Поодинокі липи досягають 
тисячолітнього віку, ялини — 
1.200 років. На Кавказі тис до
живає до 2—3 тисяч років.

У Китаї і Японії багато лав
рів налічують по 2 тисячі ро
ків. У Мексіці е кипарига ві
ком 4 тисячі років. У Західній 
Африці, в Сенегамбії, зберігся 
баобаб, якому 6 тисяч років.

Президія Верховної Ради
СРСР призначила тов. Крут

лива Сергія Никифоровича Мі
ністром внутрішніх справ Сою
зу РСР.

ТВО редактора Т. АПОСТОЛ.

Артіль „Червоний тесляр" 
приймає в ремонт меблі:

дивани, кушетки, софи, матраци, столи, стільці 
та бочкотару, а також приймає лісоматеріал в роз- 
пиловку.

Правління артілі
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Твердою переможною ходою, керований Комуністичною 
партією, йде радянський народ до комунізму. Наполег
ливо борючись за дострокове виконання п‘ятої п'ятиріч
ки, за дальше зміцнення могутності своєї Батьківщини— 
оплоту миру в усьому світі, радянський народ пильно 
слідкує за підступами імперіалістів та їх презренних най
манців. І немає в світі таких сил, які б змогли перешко
дити його переможній ході вперед, до комунізму.

Воля партії, воля/
Об залізну волю нашої слав

ної Комуністичної партії, об 
непохитпу єдність всього ра
дянського народу не раз роз
бивалися чорні сили ворогів на
шої Батьківщини. Давно зотлі
ли кістки численних внутріш
ніх і зовнішніх поневолювачів, 
що намагалися надіти ярмо ка
піталістичного рабства па тру
дящих Радянського Союзу. 
Партія і народ дружно викор
чували всіляку агентуру міжна
родного імперіалізму в нашій 
країні — троцькістів, бухарін- 
ців, націоналістів всіх мастей 
—цих мерзенних найманців 
капіталізму.

Але ще існує капіталістичне 
оточення. Воно засилає і засила
тиме до пас шпигунів, диверсан
тів, провокаторів, воно всіма 
силами намагається активізу
вати залишки ворожої агентури 
в Радянському Союзі. 1 ось ще 
один скажений пес вищирив 
свої ікла—Берія. Цей махровий 
агент імперіалізму, підлий про
вокатор, ворог партії і народу, 
спритно маскуючись, втерся в 
довір’я, пробрався до високих 
керівних постів. Кар’єрист і 
авантюрник Берія ставив перед 
собою злочинну мету: підірвати 
Радянську державу, ослабити її 
в інтересах капіталу. Він ро
бив віроломні спроби поставити 
Міністерство внутрішніх справ 
СРСР над урядом і Комуністич
ною партією Радянського Союзу.

Ворог трудящих, Берія доби
рав кадри за принципом осо
бистої відданості йому, всіля
ко гальмував здійснення най
важливіших і невідкладних за
ходів, спрямованих на зміцнен
ня і розвиток сільського гос
подарства, ставив своїм завдан
ням підірвати силу колгоспно
го ладу і створити труднощі в 
постачанні населенню продо
вольства.

Але пильно стоїть на варті 
інтересів народу, його життя і 
щастя Комуністична партія, 
партія, що провела нашу Бать
ківщину крізь бурі і грози, 
що веде нас до висот комуніз
му. Центральний Комітет КПРС 
викрив і знешкодив тричі про
клятого капітулянта Берія, вик
лючив його з рядів Комуніс
тичної партії Радянського Со
юзу, а Президія Верховної Ра
ди СРСР передала справу про 
злочинні дії Берія на розгляд 
Верховного Суду.

Комуністична партія, весь 
радянський народ з цілковитою 
одностайністю палко схвалю
ють рішення Пленуму Цент
рального Комітету Комуністич
ної партії Радянського Союзу. 
Вони схвалюють як єдино пра
вильні, своєчасні і рішучі за
ходи, вжиті Президією ЦК пар
тії і Президією Верховної Ради 
СРСР для ліквідації злочинних 
антипартійних і антидержав
них дій Берія.

Не вийшло і не вийде!
Ці слова, що передаються 

нині з уст в уста, звучать як 

грізна пересторога всім ворогам 
нашої Батьківщини, всім во
рожим недобиткам.

Пленуми партійних комітетів, 
що проходять разом з партій
ними активами, збори робітни
ків і службовців на підприєм
ствах перетворилися на нову, 
яскраву демонстрацію непохит
ної єдності партії, уряду і ра
дянського народу.

Воля партії — незламна. Во
ля партії і воля народу —єди
на, незборима сила. Вона здат
на спопелити наших ворогів, 
вона рухає горами.

Трудящі Радянського Союзу 
палко люблять свою рідну Ко
муністичну партію, створену 
п'ятдесят років тому геніаль
ним Леніним, партію, загарто
вану в боях під керівництвом 
Леніна, учпя і продовжувача 
справи Леніна великого Сталіна 
та їх соратників. Трудящі Ра
дянського Союзу неприступною 
стіною згуртовуються навколо 
священного прапора Комуніс
тичної партії, навіки зберігаю
чи свою непохитну відданість 
йому,- свою безмежну вірність 
політиці, виробленій партією.

Твердо і впевнено звучить 
голос комуністів і всіх трудя
щих Радянської України. На 
об'єднаному пленумі Київсько
го обкому і міськкому компар
тії України разом з партійним 
активом міста і області промов
ці одностайно відзначали, що 
Президія ЦК КІІРС проявила 
високу пильність, ленінсько- 
сталінську послідовність і твер
дість, виняткову політичну 
прозорливість і рішучість у 
викритті агента міжнародного 
імперіалізму Берія, який пося
гав на єдність партії, на друж
бу народів СРСР.

У відповідь па заклик Пле
нуму ЦК КПРС зробити із 
справи Берія політичні виснов
ки, комуністи Києва і області 
всебічно викривали і піддавали 
гострій критиці хиби в роботі 
партійних, радянських органі
зацій в галузі господарського 
будівництва і комуністичного 
виховання трудящих. Вони 
вносили практичні пропозиції, 
спрямовані па усунення хиб, 
що мають місце в роботі про
мисловості, в сільському госпо
дарстві, в культурному будів
ництві. Пленум приділив вели
ку увагу питанням дальшого 
піднесення рівня партійно-ор
ганізаційної та ідеологічної ро
боти. Відмічалося, що в київ
ській партійній організації ще 
є серйозні хиби в справі до
держання принципів партійно
го керівництва.

«Об'єднаний пленум обкому 
і міськкому партії, разом з 
активом, —говориться в прий
нятому пленумом рішенні, — 
одностайно запевняє Централь
ний Комітет КПРС в тому, що 
київська партійна організація 
ще тісніше згуртується навко
ло ЦК КПРС, ще вище піднесе 

народу 
революційну пильність і боє
здатність своїх рядів, завжди 
буде надійною опорою Цен
трального Комітету КІІРС, до 
кінця вірною вченню марксиз- 
му-лепінізму, віддасть усі свої 
сили великій справі будівниц
тва комунізму в нашій країні».

Тричі проклятий іуда-Берія 
намагався підірвати священну 
дружбу народів Союзу РСР—ос
нову основ багатонаціональної 
соціалістичної держави. Він ро
бив спроби активізувати бур
жуазно-націоналістичні елемен
ти в союзних республіках.

Центральний Комітет КПРС 
вимагає від партійних організа
цій зробити із справи Берія 
політичні висновки, закликає 
поліпшувати партійну роботу в 
усіх ланках партії і державно
го апарату, точно викопувати 
принципи партійного керівницт
ва і норми партійного життя, 
додержувати вимог Статуту пар
тії, неухильно здійснювати най
вищий принцип партійного ке
рівництва—його колективність.

Завдання партійних органі
зацій — всемірно підвищувати 
революційну пильність кому
ністів і всіх трудящих, не за
бувати про існування капіта
лістичного оточення, поліпшу
вати справу добору, висування 
і виховання кадрів, ширше 
розгортати масово-політичну ро
боту серед населення.

Значного поліпшення вима
гає постановка партійної про
паганди, глибокого творчого 
оволодіння революційним вчен
ням Маркса—Енгельса—Леніна 
—Сталіна.

Найвищим законом нашої 
партії є повсякденне піклуван
ня про поліпшення матеріаль
ного добробуту робітників, кол
госпників, інтелігенції, всіх ра
дянських людей. Партійні, ра
дянські, профспілкові, комсо
мольські організації повинні 
вважати своїм першочерговим 
обов'язком мобілізацію творчих 
сил народу, щоб повного мірою 
використати наші резерви й 
можливості для успішного ви
конання і перевиконання п'я
того п'ятирічного плану роз
витку Союзу РСР, для здійс
нення історичних завдань, пос
тавлених перед країною XIX 
з'їздом партії.

Об'єднавши свої серця і во
лю, народи Радянського Союзу 
йдуть за своєю рідною Кому
ністичною партією, за партією, 
яка являє собою розум, честь 
і совість нашої епохи. І нема 
в світі сили, яка могла б по
хитнути радянських людей на 
цьому світлому шляху, на 
шляху комунізму.

(З передової газети „Радян
ська Україна" за 12 липня).

По радянській Батьківщині
Видання книги В. І. Леніна „Держава і революція

Державне видавництво політич
ної літератури УРСР випустило 
в світ у перекладі на українську

До 125-річчя з дня народження Л. М. Толстого
У вересні цього року минав 

125 років з дня народження вели
кого російського письменника 
Л. М. Толстого. Радянська гро
мадськість готується широко від
значити ювілей геніального худож
ника слова. У Москві, Ленінграді, 
Києві і в багатьох інших містах 
відбудуться урочисті збори. В

25-річчя зернорадгоспу „Гигант"
Сальськ (Ростовська область). 

Минуло 25 років найбільшому в 
країні зернорадгоспу „Гигант". Це 
— високопродуктивне рентабель
не господарство. За чверть сто
ліття свого існування „Гигант" 
дав країні 50 мільйонів пудів 
хліба, багато молока, масла, м'я
са та інших сільськогосподар

Двісті сортів консервів
Консервні заводи країни випус

катимуть у цьому сезоні консер
ви більше двохсот сортів з овочів 
і плодів. Підприємства України, 
Грузії, Молдавії, Азербайджану га 
інших республік уже виробили 
перші партії консервованих ово
чів, компотів і варення.

Збільшується виробництво про
дуктів, що користуються масовим 
попитом. Виробіток фруктових

Делегація болгарських селян у Вінницькій області
Група членів селянської делега

ції Народної Республіки Болгарії, 
яка перебуває у Вінницькій об
ласті, відвідала сільгоспартіль 
імені Сталіна, Вінницького райо
ну. Селяни з інтересом оглядали 
велике господарство цього кол
госпу.

Доход
65 мільйонів

Колгоспи Андіжанської області 
(Узбецька РСР) успішно справи
лися з виконанням плану заготі
вель коконів весняної вигодівлі 
шовкопряда. За здану сировину 
від держави одержано близько 
65 мільйонів карбованців, що пе- 

від шовківництва

——-------------------о

Сталінська область. Нові житлові будинки для металургів 
заводу „Азовсталь" в місті Жданові.

Фото С, Гендельмана. Прескліше ТАРС.

мову книгу В. І. Леніна „Держава 
і революція".

Тираж видання-50 тисяч при
мірників.

клубах і палацах культури будуть 
проведені вечори. Академія наук 
СРСР і ряд інших наукових зак
ладів скликають спеціальні сесії. 
У бібліотеках організуються вис
тавки матеріалів про життя і твор
чість Л. М. Толстого.

Видавництва країни готують ви
пуск нових видань книг Л. М. 
Толстого.

ських продуктів. Радгосп щороку 
збирав високі врожаї хліба. Хо
роші види на урожай і нині.

На центральній садибі в Будни
ку культури імені М. Горького 
відбулися урочисті збори колек
тивів господарства. На адресу 
радгоспу надійшли численні при
вітання.

компотів зросте порівняно з ми
нулим роком на 18 мільйонів ба
нок, томатного і фруктових соків
— на 29 мільйонів банок, кон
сервованих і маринованих огірків 
—на 7 мільйонів і овочевих страв
— борщу, щів, розсольників та 
юшки з буряків—на 22 мільйони 
банок. Більш ніж у півтора раза 
збільшується виробництво свіжо- 
морожених овочів і плодів.

Гості побували у Вінницькій 
МТС, де вони докладно вивчали 
порядок укладання договорів МТС 
з колгоспами, складання вироб
ничо-фінансових планів, знайоми
лися з організацією і оплатою 
праці механізаторів, оглянули ре
монтні майстерні, агрохімлабора- 
торію.

карбованців
ревищує торішній доход ВІД 
шовківництва па 10 мільйонів 
карбованців. У районах тепер на
лічується багато сільгоспартілей, 
яким ця галузь дала від 500 тисяч 
до мільйона карбованців доходів.

о--------------------------- -
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РАДЯНСЬКИЙ НАРОД ОДНОСТАЙНО СХВАЛЮЄ ПОСТАНОВУ 
ПЛЕНУМУ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КПРС

☆ ☆ ☆

Об'єднаний пленум Кіровоградського обкому і міськкому 
КП України разом з партійним активом Кіровограда і області

Пленум міськкому КП України

11 липня відбувся об'єдна
ний пленум Кіровоградського 
обласного і міського комітетів 
Компартії України разом з пар
тійним активом Кіровограда і 
Кіровоградської області, присвя
чений обговоренню підсумків 
Пленуму Центрального Коміте
ту Комуністичної партії Радян
ського Союзу. На пленумі були 
присутні 600 чоловік.

З великою увагою учасники 
пленуму -вислухали доповідь і 
зачитану доповідачем—секрета
рем обкому КП України тов. 
Найдеком постанову Пленуму 
ЦК КПРС про злочинні анти- 
партійні і антидержавні дії Бе
рім, які були спрямовані на 
підрив Радянської держави в 
інтересах іноземного капіталу 
і виявилися у віроломних спро
бах поставити Міністерство 
внутрішніх справ СРСР над 
Урядом і Комуністичною пар
тією Радянського Союзу.

Учасники пленуму одностай
но схвалювали своєчасні і рі
шучі заходи, вжиті Президією 
Центрального Комітету КПРС 
по ліквідації злочинних анти- 
партійних дій Берія, про виве
дення його із складу ЦІЇ і вик
лючення з рядів КПРС, як во
рога Комуністичної партії і ра
дянського народу.

Об'єднаний пленум обкому і 
міськкому партії разом з пар
тійним активом був яскравою 
демонстрацією згуртованості кі
ровоградської партійної органі
зації. Доповідач і ті, що вис
тупали в дебатах, говорили про 
те, що постанова Пленуму Цент
рального Комітету КПРС має 
величезне значення для партії, 
для всього радянського народу.

Учасники пленуму одностай
но відзначали, що Централь
ний Комітет партії за час після 
кончини П. В. Сталіна забез
печив безперебійне і правильне 
керівництво всім життям краї
ни, виконав велику роботу по 
згуртуванню партії і всього на
роду навколо завдань будів
ництва комунізму, зміцненню 
економічної та оборонної мо
гутності нашої Батьківщини, 
по дальшому поліпшенню жит
тя робітників, колгоспників, 
інтелігенції, всіх радянських 
людей.

Промовці від щирого серця 
дякували Центральному Коміте
тові КПРС за своєчасне викрит
тя замаскованого агента імпе
ріалізму — Берія. Непохитною 
вірою в мудрість партії, гаря
чим прагненням відповісти на 
рішення партії самовідданою 
працею сповнені короткі, палкі 
промови.

—Підле обличчя буржуазно
го переродженця Берія викри
то,—говорить секретар Витязів- 
ського райкому партії тов. Чуч- 
ко. — Нехай знають ті, кому 
•служив підлий найманець між
народного імперіалізму, що не
має в світі такої сили, яка мог
ла б захитати єдність наших 
лав. Усіх, хто спробує затри
мати нашу переможну ходу до 

комунізму, чекає неминуча й 
сувора кара!

Виступ майстра ковальсько- 
пресового цеху заводу «Черво
на зірка» тов. Козлової був 
пройнятий почуттям спопеляю
чої ненависті до ворога, який 
зазіхнув на найдорожчі здобут
ки Радянської влади, ворога, 
який намагався захитати єд
ність партії, підірвати дружбу 
народів—основу основ багато
національної Радянської дер
жави.

— Не вийшло і ніколи не 
вийде!—говорить тов. Козлова. 
— Безмежно віддані Комуніс
тичній партії, ми ще тісніше 
згуртуємось навколо її Цент
рального Комітету. Я зобов'я
зуюсь працювати ще наполег
ливіше і виконати липневе зав
дання на 115 процентів, без 
браку, по всіх техніко-еконо- 
мічних показниках.

Від імені радянської інтелі
генції завідуючий кафедрою 
марксизму - ленінізму Кірово
градського педагогічного інсти
туту тов. Оленюк, головний ре
жисер музично - драматичного 
театру імені М. Л. Кропивниць- 
кого тов. Биковець, головний 
лікар залізничної лікарні міста 
Знам'янки тов. Ярпих таврува
ли ганьбою злочинні антипар- 
тійні і антидержавні дії ворога 
народу Берія і запевняли пар
тію і радянський народ, що 
вони віддадуть усі свої сили і 
знання успішному здійсненню 
завдань, що їх поставив істо
ричний XIX з'їзд КІІРС.

Від багатотисячної обласної 
комсомольської організації і 
неспілкової молоді секретар об
кому ЛКСМУ тов. Жеребцов 
заявив:

— Разом з усім народом ра
дянська молодь висловлює ве
ликий гнів і обурення з при
воду підлих дій мерзенного най
манця імперіалізму — Берія. 
Комсомольці і неспілкова мо
лодь області безмежно віддані 
своїй матері — Комуністичній 
партії, вони своєю самовідда
ною працею на підприємствах, 
у колгоспах, МТС, радгоспах, 
установах на ділі показують, 
що комунізм—їх кровна справа.

У своїх виступах на плену
мі секретарі районних і місь
ких партійних комітетів, кому- 
ністи-робітпики, керівні праців
ники обласних і районних ор
ганізацій підкреслювали необ
хідність підвищувати політич
ну пильність і рівень комуніс
тичного виховання трудящих. 
Учасники пленуму всебічно 
викривали і піддавали гострій 
критиці хиби в роботі партій
них і радянських організацій, 
вносили практичні пропозиції, 
спрямовані на усунення хиб, 
що мають місце в роботі про
мисловості, в сільському госпо
дарстві і культурному будів
ництві.

На пленумі приділялась ве
лика увага питанням поліп
шення партійно-організаційної 

та ідеологічної роботи. Відмі
чалося, що в обласній партій
ній організації ще є серйозні 
хиби в справі додержання 
принципів партійного керів
ництва. В багатьох партійних 
організаціях не приділяється 
належної уваги ідейному загар
туванню партійних, радянсь
ких, господарських кадрів, ви
хованню їх в дусі суворого до
держання партійної і державної 
дисципліни.

Відмічалося також, що поде
куди партійні організації не
достатньо ведуть пропаганду 
ідей радянського патріотизму, 
ленінсько-сталінської дружби 
народів, політичної пильності, 
соціалістичного ставлення до 
праці і до суспільної власності. 
У своєму рішенні об'єднаний 
пленум обкому і міськкому 
Компартії України цілком і 
повністю схвалює постанову 
Пленуму Центрального Коміте
ту Комуністичної партії Радян
ського Союзу і приймає її до 
неухильного керівництва і ви
конання. В рішенні пленуму 
намічені практичні заходи по 
перетворенню в життя партій
ними організаціями області зав
дань, поставлених Пленумом 
Центрального Комітету КПРС.

«Об'єднаний пленум обкому 
і міськкому Компартії України 
разом з партійним активом, — 
говориться в рішенні,—запев
няє Центральний Комітет Ко
муністичної партії Радянського 
Союзу в тому, що кіровоград
ська обласна партійна органі
зація, висловлюючи глибоке і 
гнівне обурення зрадницькою 
діяльністю Берія, і далі буде 
вірною і надійною опорою 
Центрального Комітету партії.

Кіровоградська партійна ор
ганізація ще тісніше згуртує 
свої ряди навколо ЦК КІІРС і 
під його випробуваним керів
ництвом поведе трудящих Кіро- 
воградщини на боротьбу за пе
ретворення в життя виробленої 
партією політики, за здійснен
ня грандіозної програми кому
ністичного будівництва в нашій 
країні».

МІТИНГИ
З величезним обуренням тру

дящі Радянської України, як 
і весь радянський народ, діз
налися про злочинні антипар- 
тійні і антидержавні дії бур
жуазного переродженця, зрад
ника і ворога народу Берія. 
Скрізь на мітингах і зборах 
радянські люди таврують гань
бою підступні дії підлого аген
та міжнародного імперіалізму— 
Берія, що посягав на єдність 
партії, на дружбу народів, на 
підрив колгоспів.

Багатотисячний мітинг від
бувся на Київському машино
будівному заводі «Більшовик». 
З великою увагою вислухали 
присутні повідомлення секрета
ря Центрального Комітету КП 
України тов. 0. І. Кириченка 
про постанови Пленуму ЦК 
КПРС і Президії Верховної 
Ради СРСР.

Позавчора в міському театрі 
відбувся пленум Олександрій
ського МК КП України разом 
з партійним активом, який об
говорив підсумки Пленуму ЦК 
КПРС. На пленумі були при
сутні близько 400 чоловік.

З доповіддю виступив секре
тар Кіровоградського обкому 
партії т. Мартинов.

Заходи, вжиті Центральним 
Комітетом по знешкодженню 
злочинних аптипартійних і 
антидержавних дій відщепенця 
і зрадника, злобного ворога 
партії і народу Берія, знайшли 
одностайне гаряче схвалення і 
підтримку олександрійської 
парторганізації.

У своїх виступах учасники 
пленуму з глибоким задоволен
ням відзначили, що ЦК КПРС 
і його Президія за час після 
кончини ЇЇ. В. Сталіна забез
печили безперебійне керівниц
тво всім життям країни, прове
ли величезну роботу по згурту
ванню партії і радянського на
роду навколо завдань будівниц
тва комунізму, по зміцненню 
економічної і оборонної могут
ності нашої країни, поліпшен
ню матеріального і культурно
го рівня життя трудящих. Во
ни говорили, що дружба наро
дів СРСР і морально-політична 
єдність радянського суспільства, 
виховані нашою партією, міцні 
гнепорушнг і їх ніколи не 
ослаблять виродки типу запро
данця Берія.

—Всім нам відомо,—заявив 
директор педучилища т. Го- 
родисшсий,—як об залізну во
лю нашої партії не раз розби
вались вороги. Розбився ще 
один скажений пес, мерзенний, 
тричі проклятий Берія, який 
робив замах на іуЦісвятіше— 
на дружбу народів, виковану 
багаторічним трудом нашої 
партії. Але не вдалося і ніко
ли нікому не вдасться похит
нути узп дружби радянських 
народів. Паш український на
род ніколи не забуде братньої 
допомоги великого російського 
народу і далі зміцнюватиме 
дружбу з ним і з іншими на
родами братніх республік.

Директор фабрики т. Само- 
хотін від імені колективу вис- І

на підприємствах Києва
Слово бере слюсар-складаль- 

ник т. Ганага. Схвильовано 
звучить його промова.

Мерзенний авантюрист 
Берія,—сказав він, —хотів пе
ретворити Радянську країну в 
колонію капіталістів, а нас, 
радянських людей, зробити ра
бами. Не вийшло і ніколи не 
вийде! Великий пролетарський 
письменник Олексій Максимо
вич Горький говорив: коли во
рог ні. здається—його знищу
ють. Так наш народ робив і 
так робитиме надалі.

На збори, присвячені поста
нові Пленуму ЦК КПРС, прий
шли робітники, інженери і 
службовці Київського заводу 
«Червоний екскаватор». З по
відомленням в цьому питанні 
виступив секретар Центрально
го Комітету КП України тов. 
І. Д. Назаренко. 

ловив глибоке обурення зрад
ницькою діяльністю Берія і 
впевненість в тому, що він бу
де по заслузі покараний радян
ським правосуддям. Разом з 
цим т. Самохотін викрив рял 

і недоліків безпечності і рото- 
зійства, які мають місце на 
наших підприємствах, що приз
водить до небажаних наслідків. 
Оратор запевнив,що колектив 
фабрики у відповідь на воро
жу діяльність зрадника Берія 
піднесе революційну пильність, 
помножить свої зусилля у праці 
для успішного здійснення зав
дань, поставлених XIX з'їздом 
Комуністичної партії Радянсько
го Союзу.

—Агент імперіалізму Берія 
прагнув стати правителем-дик- 
татором, — сказав стрілочник 
транспортної дільниці Байда- 
ківського вуглерозрізу т. Савва. 
—Але його підлий намір про
валився. бдність нашої партії 
непорушна і її ніхто не спро
можний похитнути. Ми повин
ні неухильно підносити нашу 
пильність. Якщо ми завжди 
будемо пильні, ми роздавимо 
будь-яку гадину, яка з'явиться 
на нашому шляху.

В своїх виступах секретар 
парторганізації шахти № 2—3 
т. Сиротенко, начальник місь
кого відділення МВС т. Торуба- 
ра, секретар міськкому ЛКСМУ 
т. Варава, секретарі парторга- 
нізацій будівельних управлінь 
тт. Вінецький і Гострий, сек
ретарі МК КПУ тт. Рижова і 
Луценко та інші говорили про 
те, що всі сцроби- ворогів вес
ти підривну роботу проти на
шої партії зазнають провалу. 
Вони підкреслили необхідність 
підвищувати політичну пиль
ність, самовідданою працею 
зміцнювати могутність нашої 
Батьківщини.

Олександрійська міська парт- 
організація, як і вся наша пар
тія, з справи заклятого ворога 
Берія зробить необхідні полі
тичні висновки для своєї по
дальшої діяльності. Пленум 
міськкому партії намітив кон
кретні заходи, спрямовані на 
успішне здійснення завдань, 
поставлених Пленумом ЦК 
КПРС.

— Заклятий ворог народу 
Берія,—сказав у своєму висту
пі робітник інструментального 
цеху комуніст т. Лозинський, 
— хотів продати наш вільний 
народ в рабство іноземному 
капіталові. Не вийде! У відпо
відь на підступи ворогів ми 
працюватимемо не покладаю чи 
рук, ще тісніше згуртуємось 
навколо нашої великої Кому
ністичної партії і рідного Ра
дянського уряду.

Збори пройшли на всіх під
приємствах Києва. В прийня
тих резолюціях трудящі столи
ці України одностайно схвалю
ють рішення Пленуму ЦК КПРС 
і Президії Верховної Ради 
СРСР та зобов'язуються ще 
з більшою енергією працювати 
на благо і процвітання люби
мої соціалістичної Батьківщини.

(РАТАУ).
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Свердловськ. Виконуючи директиви XIX з'їзду партії про 
збільшення випуску прокатного обладнання, колектив Уралмашза-- 
воду виготовив потужний блюмінг. Ця складна машина налічує 
десятки тисяч деталей. Всі процеси — механізовані, управління— 
автоматизоване. Велику роботу по зниженню ваги блюмінга зро
била група конструкторів, керована лауреатом Сталінської премії 
Г. Я. Хімічем.

На знімку: начальник конструкторського відділу Г. Я. Хіміч 
(зліва) і змінний майстер С. Г. Гергель перевіряють готовність 
робочої кліті блюмінга.

Фото А. Грахова. Прескліше ТАРС.
=======«♦- -»■■■■■

Добиватись високих 
виробничих показників 

Не використовують механізмів

Неустанно дбати про дальше піднесення 
соціалістичного сільського господарства 

(На зборах партійного активу району)

Працівники кар'єроуправлін
ня Димитровського тресту, всту
паючи в соціалістичне змаган
ня на честь Дня шахтаря, да
ли слово максимально викорис
товувати техніку, механізувати 
трудомісткі процеси. Проте 
начальник відділу підсобних 
підприємств тресту т. Бояров- 
ський стоїть осторонь боротьби 
колективів за збільшення ви
добутку каменю і інших буді
вельних матеріалів. Він не 
дбає про механізацію вантаж
них робіт в Звенигородському і 
Новопразькому кар'єрах. Працю
ють тут здебільшого вручну. 
Тому автомашини, які сюди

Можливість
Кожний робітник відвального 

агрегату Байдаківського вугле
розрізу прагне виконувати й 
перевиконувати план, здійсню
вати взяті соціалістичні зобов’я
зання. Але нам не створюють 
нормальних умов для чіткої, 
злагодженої роботи. У пас часто 
бувають поломки. Справа в 
тому, що ланцюги багато- 
ковшових екскаваторів не 
мають запасних пальців. Тому, 
коли ці пальці ламаються, їх 
нічим замінити.

Підвищують темпи
Гірники дільниці № 5 шахти 

№ 2-3 прагнуть ознаменувати 
День шахтаря гідними вироб
ничими подарунками.

Багато стахановців успішно 
здійснюють взяті зобов'язання. 
Особливо високопродуктивно 
трудяться наваловідбійники тт. 
Осиченко, Черпов, Козенко,

Раціоналізація
Колектив Олександрійського 

млина № 2, виконуючи взяті 
на себе соціалістичні зобов’я
зання, випустив багато продук
ції понад піврічний план. Знач
но перевиконано завдання по 
виробництву олії та борошна.

На підприємстві провадиться 
велика робота по монтажу шести 
валкових верстатів - автоматів. 
З пуском їх збільшиться випуск 
продукції, поліпшиться якість 
борошна. 

приходять, простоюють 50—60 
процентів робочого часу під 
навантаженням.

Не можна сказали, що па 
дільницях немає механізмів. 
Вони є. Однак їх не використо
вують, не доглядають за ними. 
Більшість агрегатів знаходять
ся в запущеному стані. Дивно, 
що механік т. Самохвалов 
проявляє повну байдужість.

Керівники кар'єроуправлін- 
ня і відділу підсобних під
приємств повинні взятись за 
механізацію кар'єрів.

0. ЛЕБЕДЄВ, 
шофер автобази 

Димитровського тресту.

І ДІЙСНІСТЬ
Про те, що відвальний 

агрегат працює не на повну 
потужність, добре відомо керів
никам тресту «Олександрія- 
вугілля», але дійових захо
дів для поліпшення справи 
вони не вживають.

Колектив нашої дільниці 
дружний, згуртований. Він має 
всі можливості йти в передових 
рядах. Треба тільки створити 
йому умови для роботи.

І. КУРКА, 
робітник відвального агрегату.

видобутку вугілля
кріпильники тт. ІІаталаха і 
Мельниченко. їх щоденні по
казники 130-150 процентів 
норми.

Колектив дільниці докладає 
всі сили, щоб поліпшити під
готовчі роботи, різко підвищи
ти темпи видобутку вугілля.

М. БОНДАРЕНКО.

виробництва
Для кращого обслужування 

трудящих зараз обладнуються 
підсобні приміщеній, де прий
матиметься зерно.

Новаторами внесено кілька 
раціоналізаторських пропозицій. 
Здійснення їх дасть десятки, 
тисяч карбованців річної еконо
мії.

С. ДЕМОЧКО, 
працівник млина № 2.

Цими днями відбулися збори 
районного партійного активу. 
Вони обговорили доповідь го
лови виконкому районної Ради 
депутатів трудящих т. Журав- 
льова «Про заходи по вико
нанню постанови Пленуму ЦК 
КП України «Про підсумки 
весняної сівби, догляд за по
сівами, підготовку і проведен
ня збирання врожаю, хлібоза
готівель та заготівель інших 
сільськогос подарських продук- 
тів у 1953 році».

Доповідач відзначив, що кол
госпники, працівники МТС і 
радгоспів району, виконуючи 
історичні рішення XIX з'їзду 
КПРС, наполегливо працюють 
над тим, щоб виростити ни
нішнього року високий урожай 
всіх сільськогосподарських 
культур, піднести продуктив
ність громадського тваринниц
тва і цим самим внести свій 
вклад в справу дальшого зміц
нення нашої великої Батьків
щини.

Розгорнувши соціалістичне 
змагання за успішне виконан
ня поставлених завдань, впро
ваджуючи у виробництво ра
дянську агробіологічну науку 
і досвід передовиків, більшість 
колгоспів, МТС і радгоспів в 
стислі строки і високоякісно 
провели весняну сівбу, розши
рили площі посіву цукрових 
буряків, льону, зернобобових, 
однорічних і багаторічних трав, 
овочевих культур, картоплі 
тощо.

МТС, правильно поєдную
чи роботу тракторних і рільни
чих бригад, домоглись більш 
продуктивного використання 
потужної техніки, збільшили 
змінний виробіток на трактор. 
Значно краще, ніж торік, про
вадився обробіток посівів, сіно

З подвоєною 
енергією

В гарячу пору жнив і хлі
бозаготівель колгоспники арті
лі ім. 18 партконференції з 
подвоєною енергією борються 
за своєчасне і якісне збирання 
врожаю, за дострокове виконан
ня державного плану хлібоза
готівель.

У наполегливій праці пере
борюються труднощі, завойову
ються успіхи. У колгоспі вже 
зібрано 300 гектарів зернових 
—половину всієї площі. На 
косовиці самовіддано працює 
комбайнер Олександрійської 
МТС Анатолій Б угрій. Він має 
на своєму рахунку близько 
200 гектарів зібраиого хліба 
і понад 3.500 центнерів намо
лоченого зерна.

Поряд з косовицею колгосп
ники нарощують темпи хлібо
заготівель. В рахунок хлібо
здачі вже здано близько 4.000 
центнерів високоякісного хліба. 
Мине день-два і хлібороби з 
радістю рапортуватимуть перед 
рідною Батьківщиною, Кому
ністичною партією і Радянсь
ким урядом про успішне ви
конання своєї першої заповіді.

С. УМАНЕЦЬ, 
секретар колгоспної парт

організації. 

збирання та інші важливі ро
боти.

Ці досягнення здобуті зав
дяки поліпшенню партійного 
керівництва господарською ді
яльністю колгоспів, посиленню 
масово-політичної і організацій
ної роботи серед колгоспників 
і механізаторів.

Але в партійному керівниц
тві сільським господарством 
мають місце і серйозні недолі
ки. Деякі колгоспи недовикона
ли запланованих агрозаходів. 
Машинно-тракторні станції не 
виконали плану Тґосіву цукро
вих буряків гніздовим способом, 
кукурудзи і соняшника квад
ратно-гніздовим способом, а 
Олександрійська МТС зовсім не 
провадила перехресної сівби 
зернових культур. Все це 
призвело до того, що і цього 
року в таких колгоспах, як 
«Заповіт Леніна», ім. Рози 
Люксембург, ім. Молотова, 
«Прапор комунізму» та деяких 
інших, урожай нижчий визна
ченого середнього по району.

Значні недоліки є в органі
зації збиральних робіт і хлібо
здачі. МТС не забезпечили 
своєчасного ремонту всіх ком
байнів, тракторів та інших ма
шин. Саме тому ряд колгоспів 
розпочали жнива з запізнен
ням. В ряді випадків складні 
машини працюють незадовіль
но, допускаються втрати на 
збиранні врожаю. В колгоспах 
ім. Енгельса, ім. 12-річчя 
Жовтня та інших продуктив
ність комбайнів не перебіль
шує 3—8 гектар на день, а в 
артілях ім. XIX з'їзду КПРС, 
ім. Калініна, «Заповіт Леніна» 
не підгрібаються колоски вслід 
за комбайнами, солома і поло
ва не скиртується.

Передові комбайнери
Добре працює на жнивах в 

артілі ім. Калініна комбайнер 
Користівської МТС Семен Рак. 
З початку косовиці він уже зі
брав своїм самохідним комбай
ном «Сталінець—6» 112 гекта
рів зернових культур.

Близько 10(1 гектарів скосив

В результаті безвідповідального ставлення заві
дуючого районним шляховим відділом т. Очеретька, а 
також колгоспних шляхових бригад до своїх прямих обо
в'язків—утримання шляхів в доброму стані, деякі дільни
ці шляхів, що ведуть у села Войнівку, Звенигородку, Тру- 
дівку, непридатні до експлуатації.

УРОЖАЙ: — Поки до елеватора довезуть—усю душу вит
рясуть.

Рис. О. Козюренка.

Товариші, які виступили в 
обговоренні доповіді, викрили 
причини, що породжують не
доліки.

— Головним нашим недолі
ком, — говорить у своєму вис
тупі працівник районного уп
равління сільського господар
ства і заготівель т. Ларченко, 
— є недостатня робота з людь
ми. Голови колгоспів, секретарі 
парторганізацій, бригадири, ди
ректори МТС, завжди скажуть, 
скільки в них тракторів, сіва
лок, гектарів ріллі, а запитай
те, скільки людей працює в по
лі, хто сьогодні чвґ вчора пе

ревиконав норму, про це не 
завжди вони знають. Між тим, 
успіх кожної справи вирішують 
люди.

Секретар парторганізації кол
госпу ім. XIX з'їзду КПРС 
т. Бєлова в своєму виступі на
вела ряд фактів, як цілеспря
мована масово-політична робота 
сприяє успішному вирішенню 
господарських завдань.

В обговоренні доповіді вис
тупили також комуністи — на
чальник відділу заготівель ра
йонного управління сільського 
господарства т. Кондратенко, 
агроном колгоспу ім. Сталіна, 
Бандурівської сільради, т. Ва- 
кало, головний агроном Корис
тівської МТС т. Сердюк, дирек
тор Олександрійського елевато
ра т. Безродиій. начальник 
автороти «Союззаготтранс» 
т. Синяговський, голова артілі 
ім. XIX з'їзду КПРС т. Дегтяр, 
секретар райкому КП України 
т. Рибак.

Збори партійного активу 
прийняли рішення по виконан
ню постанови Пленуму ЦК КІІ 
України.

комбайнер Микола Фіртич, який 
працює в колгоспі ім. Енгельса.

У соціалістичному змаганні 
за стислі строки і високу якість 
збирання врожаю ці комбайнери 
тримають першість по МТС.

М. КРАВЧЕНКО, 
диспетчер Користівської МТС.
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Москва- Наприкінці червня Ве
ликий театр Союзу РСР показав 
свою нову працю — оперу ком
позитора 1О. Шапоріна (лібретто 
В. Рождественського по мотивах 
А. Толстого) „Декабристи". В ос
нову опери покладені події, які 
зв'язані з повстанням декабристів 
на Сенатській площі в Петербур
зі в 1825 році.

На знімку: 3-я картина 2-ї дії; 
сцена на Сенатській площі.

Фото В. Малипіева
Прескліше ТАРС.

ЛИСТИ ДО РЕДАКЦІЇ

Кошти, пущені на вітер

В країнах народної демократії
Передплата в Шанхаї першого тому Творів 

Й. В. Сталіна

З задоволенням трудівники 
колгоспу ім. 12-річчя Жовтня 
прийняли*рішенця про будів
ництво електростанції. В 1951 
році воно було ухвалене. Од
нак ця радість поступово 
зникла.

Минув 1951, почався 1952 
рік. Витрачалися кошти на бу
дівництво, а роботи не розпо
чинались. За погане керівниц
тво артільним господарством 
загальні збори колгоспників 
увільнили колишнього голову 
т. Грушу.

Нове правління і його” голо
ва т. Гаркуша нарікали на по
гану роботу своїх попередни
ків, погодились з рішенням 
колгоспників про необхідність 
побудови електростанції. Взя

Безвідповідальність
Ще 16 квітня в будинку № 4 

но вулиці Кошового (селище 
Октябрське) почався капіталь
ний ремонт. Мешканці в 
зв’язку з цим були виселені в 
підсобні приміщення. Зараз 
половину будинку вже відремон
товано, але так неякісно, що 
жити в квартирах неможливо. 
Як тільки розпалиш піч, дим 
валить у кімнату.

Тричі за цей період приїжд
жав на місце ремонту заступ
ник начальника Байдаківсько-

СЛІДАМИ НЕО ПУБЛІКОВАНИХ ЛИСТІВ
До редакції газети «Сталін

ський прапор» надійшов лист, 
в якому повідомлялось про зло
вживання службовим станом 
директора Олександрійської 
міжрайонної бази сільгосппос- 
тачу т. Каплуна.

Листа було надіслано на

Дбайливо вирощувати молодняк
Здоровий племінний молод

няк тварин—цінний фонд кол
госпів. Та, на жаль, йому ще 
не скрізь приділяється належ
на увага. Найбільше занедбана 
справа з вирощуванням племін
них лошат. Чимало молодняка 
через незадовільну годівлю, 
догляд і утримання втрачає 
племінні якості — він фізично 
слабий, а деяка частина його 
взагалі гине.

Причиною цього є безгоспо- 
дарське ставлення голів кол
госпів і особливо бригадирів 
рільничих бригад до молодня
ка. Через це майже щороку в 
час сінозбирання і жнив час

лись до роботи. Але, на жаль, 
зробили дуже мало. За півтора 
року спромоглися закласти ли
ше фундамент і протягти дріт 
на стовпах.

Частина завезених будівель
них матеріалів уже попсува
лась, зокрема 4 тонни цементу. 
Наліво й направо розбазарює
ться цегла.

Нарешті, витративши тисячі 
карбованців колгоспних коштів, 
правління артілі і його голова 
т. Гаркуша вирішили припини
ти будівництво електростанції.

Колгоспники не хочуть мири
тися з такими керівниками, 
яки на вітер пускають кошти, 
не дбають про зміцнення артіль
ного господарства.

А. ШВИДКИЙ, 
голова Недогарської сільради.

в ремонті квартир
го вуглерозрізу т. Хейфец і 
кожний раз жильці доводили 
йому про необхідність по- 
справжньому відремонтувати 
пічки. Але у відповідь чули: 
«Не подобається ремонт—звіль
ніть квартиру!».

Чи не час закликати до по
рядку т. Хейфеца і примусити 
його забезпечити якісний ре
монт квартир.

Є. ПРОСКУРІНА, 
депутат Октябрської 

селищної Ради.

розслідування до районної про
куратури.

Як повідомив редакцію газе
ти прокурор т. Сеймук, факти, 
наведені в листі, ствердились.

За розбазарювання держав
ного майна Каплуна з роботи 
знято і притягнуто до відпові
дальності.

тина лошат калічиться жатка
ми і сінокосарками. Так стало
ся і цього року в артілі ім. 18 
з'їзду ВКП(б). Бригадир кормо
добувної бригади т. Корпусен- 
ко. порушивши вказівки про 
те, що конематок з лошатами 
не можна використовувати на 
косовиці, призвів до покалічен
ня двох племінних лошат.

Подібні факти мають місце і 
в колгоспах ім. Хрущова, ім. 
Молотова та деяких інших. Про
те винуватці загибелі лошат— 
бригадири і їздові—лишаються 
не покараними. Деякі зоотех
нічні працівники прикривають 
такі випадки. Завідуючий Ко-

Тунеядка
Зараз жнива. Кожен кол

госпник, механізатор артілі 
імені XIX з'їзду КІІРС відда<> 
всі сили, щоб найшвидше зіб
рати вирощений урожай. Але 
в нашому колгоспі дружина 
бухгалтера Яішмця не бажає 
працювати -ледарює.

Цілими днями ця кремезна, 
здорова жінка просиджує в 
холодку і ще й насмілюється 
глузувати з тих, хто трудиться 
не покладаючи рук. Ці чужі 
радянським людям нрави за
хищає Якпмець.

Моя дружина не буде пра
цювати, вона родилась не для 
цього(?!).

Дивно, що правління артілі 
(голова т. Дегтяр) мириться з 
тунеядкою.

Група колгоспників.

Біля аптечної 
каси

—Три карбованці сімдесят 
п'ять копійок,—сказав грома
дянин, подаючи у віконце каси 
п'ять карбованців.

—Дайте сімдесят п'ять ко
пійок,—почулося з віконця,— 
бо в мене немає здачі.

Такі розмови можна часто 
почути біля каси у міській 
аптеці. Коли у вас бракує роз
мінної монети з карбованець, 
тоді краще і не йдіть до апте
ки, щоб купити необхідні вам 
ліки. А буває замість здачі 
хворому видають якийсь товар, 
зовсім непотрібний йому.

Треба, щоб керівники місь
кої аптеки уважніше ставились 
до обслужування трудящих.

Ф. ТАБОЛОВ, 
працівник школи механізації 

сільського господарства.

сівською зооветдільнпцею тов. 
Смогоржевський підрізане жат
кою лоша просто «вибракував».

В деяких колгоспах, наприк
лад, ім. XIX з'їзду КПРС, 
«ІІІлях до комунізму» та інших 
все ще путають лошат. Хоч 
добре знають, що це призво
дить до покалічення кінцівок 
у коней і лошат, до втрати 
працездатності.

Керівники колгоспів, бригади
ри і зооветспеціалісти повинні 
подбати про те, щоб в колгос
пах вирощувався здоровий пле
мінний молодняк.

м. ЛЕОНЕНКО, 
зоотехнік.

У Шанхаї почалась перед
плата першого тому Творів 
ІІ. В. Сталіна китайською мо
вою.

Рано вранці, ще задовго до 
відкриття, біля книжкових 
магазинів утворились великі

Підготовка до виборів 
у Китайській Народній Республіці

В містах і селах Китаю де
далі ширше розгортається під
готовка до виборів у місцеві 
збори народних представників. 
У багатьох районах Пекіна вже 
закінчена робота по реєстрації 
і опубліковані списки виборців. 
У більшості районів і приго
родах Шанхая створені виборчі

На будівництві Палацу культури і науки 
імені Йосифа Сталіна

Рік тому, напередодні поль
ського всенародного свята виз
волення, відбулася закладка 
фундаменту висотного будинку 
Цалацу культури і науки імені 
11. В. Сталіна у Варшаві. Від
тоді на могутньому залізобетон
ному фундаменті радянські бу
дівельники вже змонтували 
близько двох третин загально
го тоннажу сталевих конструк
цій, а'потужні стріли кранів,

Успіхи болгарського кіно
Значними є досягнення в 

розвитку кіно у народній Бол
гарії. З допомогою Радянсько
го Союзу в країні створена 
власна кінопромисловість, яка 
з кожним роком випускає все 
більше художніх, науково-по
пулярних і документальних 
фільмів.

Тепер поблизу Софії розгор
нулось будівництво великого 
кіноцентра, який устатко
вується сучасною мінімальною

На честь дня визволення Польщі
На честь національного свя

та 22 липня—дня визволення 
Польщі Радянською Армією, 
робітники промислових під
приємств все далі ширше роз
гортають соціалістичне змагаін- 
ня за дострокове виконання 
квартальних і річного планів.

Тільки на підприємствах 
Варшави і Варшавського воє-

•---------------- г-------- "
ПОДІЇ

Головне командування Народ
ної армії Корейської Народно- 
Демократичної республіки повідо
мило, що 13 липня частини на
родних військ вели бої місцевого 
значення в районі па захід від 
Йоньчхоня. Два дні тому в цьому 
ж районі противник силами до 
трьох полків при підтримці кіль
кох десятків танків цілий день 
розпочинав запеклі атаки, проте 
всі вони були відбиті частинами 
Народних військ.

В ніч на 13 липня американ- Заступник редактора С. МІРКОТАН.
Народний суд другої дільниці м. Олександрії розглядатиме 

справу громадянки Березовської Клавдії Нестерівни, яка проживає 
в місті Олександрії, про розторгнення шлюбу з громадянином Сидо
ровим Іваном Миколайовичем, що проживає в Чкаловській області.

Народний суд 1 дільниці м. Олександрії розглядатиме справу 
громадянина Степащенка Григорія Тимофійовича про розторгнення 
шлюбу з громадянкою Степащенко Валентиною Миколаївною. Про
живають в місті Олександрії.

черги передплатників. Тут бу
ли робітники шанхайських 
фабрик і заводів, службовці 
державних установ і торговель
них підприємств, бійці і офіце
ри Народно-визвольної армії, 
студенти і представники інших 
верств населення міста.

комісії. Всього в Шанхаї утво
рено 650 виборчих округів. 
Для їх обслужування підготов
лено близько 7 тисяч керівних 
працівників і до ЗО тисяч пра
цівників по реєстрації вибор
ців. Випущено велику кількість 
брошур, плакатів і діафільмів! 
про вибори.

з допомогою яких радянські 
будівельники споруджують ви
сотний будинок, піднялись на 
висоту 100 метрів.

Зараз иа фоні варшавського 
блакитного неба, високо над 
будинками заново відбудованих 
вулиць міста, чітко вирисовуєть- 
ся мереживо сталевих конструк
цій висотного будинку.

(ТАРС).

апаратурою. Швидко розши
рюється кіносітка у містах і 
селах країни. За 9 рокА на
родної влади кількість кіно
театрів збільшилась з 213 до 
1.136. Б селах раніш не було 
ні одного кінотеатра, а тепер— 
769. Крім того, 147 кінопере
сувок обслужують населення 
найвіддалепіших кутків країни. 
Кіноустановки є тепер у бага
тьох заводських клубах і в 
учбових закладах.

водства трудову вахту на честь 
свята несуть близько 150 ти
сяч робітників. Понад 4 тисячі 
робітників тракторного заводу 
«Уреус» взяли на себе індиві
дуальні соціалістичні зобов'я
зання. Колектив заводу «Урсус» 
зобов'язався випустити в липні 
10 тракторів понад план.

(ТАРС).

КОРЕЇ
ські повітряні пірати знову вчи
нили наліт на населені пункти в 
районі Аньчжу і Хванчжу і під
дали їх варварському бомбарду
ванню. В результаті нальоту вби
то і поранено велике число мир
них громадян і зруйновано багато 
житлових будинків та землянок.

З 9 по 13 липня зенітні части
ни Народної армії і стрільці-мис- 
ливці за ворожими літаками зби
ли 9 і пошкодили 7 літаків про
тивника.

(ТАРС).

БК—04119. Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60. Зам. № 1024. Т. 5.000.

Олександрійська міська друкарня. Кіровоградське обласне управління культури? м. Олександрія, вул. Шевченка, 71,



Пролетарі всіх країн, єднайтеся! Рік видання ХХІУ-Й

Потроєнням трудових зусиль на всіх
ділянках комуністичного будівництва наш
народ яскраво показує свою згуртованість
і непохитну відданість рідній Комуністич
ній партії і Радянському урядові.

СТАЛІНСЬКИЙ
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 
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Підвищувати 
активність комуністів

Сьогодні працювати краще, ніж учора, 
а завтра—краще, ніж сьогодні

Важливою умовою успішного 
розв'язання завдань, поставле
них XIX з'їздом партії у спра
ві будівництва комунізму в на
шій країні, є підвищення рівня 
партглно-організаційної і пар
тійно-політичної роботи.

Від того, як партійні органі
зації активізують свою діяль
ність, залежать наші господар
ські успіхи, їх міцність і три
валість. Керуючись вказівками 
Комуністичної партії, первинні 
парторганізації Семенівського 
вуглерозрізу, шахти № 2—3, 
автотранспортної контори Дп- 
митровського тресту останнім 
часом посилили партійно-орга
нізаційну і масово-політичну 
роботу і на цій основі домог
лися більш ритмічної роботи 
підприємств, які значно пере
виконали піврічний виробничий 
план.

Поряд з здійсненням конт
ролю над господарською діяль
ністю адміністрації ці партор
ганізації систематично обгово
рюють питання внутріпартійної 
і агітаційно-масової роботи, по- 1 
літичного навчання членів і 
кандидатів партії, авангардної 
ролі їх на виробництві. Це під
несло активність комуністів, їх 
відповідальність за роботу парт
організацій. На належному рів
ні стали відбуватись партійні 
збори. Якщо раніше тут готу
вали їх лише члени партбюро, 
то зараз в підготовці беруть 
участь майже всі комуністи. 
Обговоренню питань на зборах 
передує, як правило, всебічна 
перевірка стану справ па місці.

Своєю участю в підготовці 
до зборів комуністи розширю
ють політичний кругозір, вчать
ся порівнювати свою роботу з 
роботою товаришів, аналізувати 
факти, робити висновки і уза
гальнення.

Комуністи, які своєчасно го
туються до зборів, сміливо вис
тупають на них, вносять цінні 
пропозиції.

Важливим засобом залучення 
членів і кандидатів партії до 
активного партійного життя є 
партійні доручення, які в цих 
парторганізаціях мають всі ко
муністи. Одні з них працюють 
агітаторами і пропагандистами, 
інші—в редколегіях стінгазет, 
виконують періодичні завдання. 
Це їм допомагає набувати па
вички організаційної роботи в 
масах.

Указ Президії Верховної Ради СРСР

Про скликання Верховної Ради СРСР
Президія Верховної Ради СРСР постановляє:
Скликати п'яту сесію Верховної Ради Союзу Радян

ських Соціалістичних Республік 28 липня 1953 року в 
м. Москві.

Голова Президії Верховної Ради СРСР К. ВОРОШПЛОВ.
Секретар Президії Верховної Ради СРСР М. ПЄГОВ.

Москва, Кремль. 14 липня 1953 р.

Активізували роботу комуніс
тів парторганізації колгоспів ім. 
18 партконференції та ім. XIX 
з'їзду КІІРС. Тут всі комуністи 
розставлені на відповідальних 
ділянках, словом і особистим 
прикладом мобілізовують хлібо
робів на боротьбу за успішне 
проведення жнив і хлібозаго
тівель.

Однак далеко не всюди ро
бота парторганізацій відповідає 
завданням, поставленим в рі
шеннях XIX з'їзду партії. Над
то слабо перебудовує свою ро
боту парторганізація Олександ
рійського енергомонтажного 
управління. Секретар т. Нетри- 
вайло не дбає про підвищення 
активності комуністів, не ви
магає від них акуратного ви
конання партійних доручень, 
не добивається, щоб есі вони 
займали авангардну роль в ко
лективі. Тому й не дивно, що 
підприємство з місяця в місяць 
відстає, провалює виробничі 
плани.

В цьому управлінні не роз
горнута критика і самокритика, 
рідко випускаються стінгазети, 
майже відсутня наочна агіта
ція. На самоплив пущена і ро
бота агітколективу. ІІарторгані- 
зація не організувала контро
лю за виконанням постанови 
звітно-виборних партзборів і 
критичних зауважень та пропо
зицій комуністів.

Такі ж недоліки характерні 
і в діяльності парторганізацій 
деревообробних майстерень, 
тресту «Укрвуглемонтаж», Ди- 
митровського тресту, де секрета
рями партбюро тт. Саламатін, 
Русов і Логвин, а також в ро
боті , парторганізацій колгоспів 
ім. Леніна (місто), ім. Ждано- 
ва, ім. Хрущова, ім. Енгельса 
та в інших.

Далі з таким станом мири
тись не можна. Первинні парт
організації зобов'язані піднести 
роль і відповідальність кожно
го комуніста за доручену спра
ву, вчити партгрупоргів, як 
краще залучати членів і канди
датів партії до партійної робо
ти.

Лише при всебічній активі
зації діяльності первинних 
парторганізацій можна забезпе
чити успіхи на всіх ділянках 
господарського і культурного 
будівництва.

Перевиконують норми
«Сьогодні працювати краще, 

ніж учора» — під цим лозун
гом шириться соціалістичне 
змагання між верстатниками 
механічного цеху рудоремонт- 
ного заводу.

Робітники міцно дотримують 
свого слова. Токар Борис Зубов 
застосував метод силового рі
зання металу. Це дає йому 
можливість виконувати норму 
на 220 процентів. Удосконалив 
прийоми праці і токар Микола 
Мірошниченко. На обробці 
клапанів парових машин при 
нормі 160 годин справився з 
завданням за 80 годин.

Перекривають зобов’язання і 
молоді токарі Микола Гаврилов 
і Любов Ляшеяко.

Всі працівники цеху пере
виконують норми, день у день 
поліпшують свою роботу, готу
ють достойні виробничі пода
рунки до шахтарського свята.

0. ЧУДНІКОВ, 
начальник механічного цеху 

рудоремонтного заводу.

За першість у змаганні
В липні колектив цеху №2 

Байдаківської брикетної фаб
рики працює на високому рів
ні. Виробнича програма знач
но перевиконується. Позавчора, 
наприклад, ми дали 108 про
центів завдання.

Значно збільшила випуск 
продукції, підвищила продук
тивність праці зміна, якою ке
рує т. Мазур. Щодня вона ви
конує завдання на 110—120 
процентів, дає брикет високо! 
якості.

Колектив цеху прагне вий
ти переможцем у змаганні на 
честь Дня шахтаря.

П, ДМИТРІЄВ, 
начальник цеху Байдаківської 

брикетної фабрики.

Соціалістичне змагання комбайнерів
Станом на 15 липня комбайнери Олександрійської та Користівської МТС

Прізвище марка зібрано
комбайнера комбайна гектар

Бугрій С-6 147
Чернявський С-6 120
Кириченко С—4 118
Балагореико С-1 115
Чапаев С- 4 96
Лещенко С-6 90
Орловський С-4 86
Федоренко С-6 8о
Красюк С--4 80
Шорін С-4 79
Малий С-4 78
Роженко С-6 78
Набойщиков С-6 77
Резніченко С-6 72
Нижевенко С-6 71
Луценко „Комунар" 66
Рудак С—1 56
Літвінов С-6 54
Сугаль С-6 54
Федченко С-1 50
Дяченко С-4 42
Дейнега „Комунар'• 4’2
ішенко С-4 40

мають такі показники:
Півняк С-6 40
Чуприна „Комунар" 40
Куколов С—6 38
Стаднік С-6 35
Лихопой „Комунар" 25
Дрозд С-1 20
Котко „Комунар" 19
Рилько С-4 14
Сергієнко С-4 14
Котляр С-1 11
Дементій „Комунар" 10
Качан „Комунар" 4
По Олександрійській МТС 2.067
Бузинник С-1 142
Захарченко С-6 94
Рак С-4 92
Надточий С-6 89
Шахворост С-1 87
Бабенко С—4 80
Авраменко С-6 72
Чередниченко С-1 71
Фіртич „Комунар" 68
Васильєв С-6 69
Губа „Комунар" 67

Мармаза С-6 65
Бунговський С—4 63
Коломоєць С-6 63
Сидорськиіі С-6 61
Прокопенко С-4 50
Карпець С-6 50
Шульга С-6 49
Святець С—6 48
Авраменко С-4 46
Гладищук С-1 45
Лановчук „Комунар" 45
Бемберя С-1 43
Коломоєць С—1 42
Корнюшен С-1 42
Левченко С-4 41
Федан С-1 41
Великий С-6 40
Гой „Комунар" 34
Плахотний „Комунар" 34
Шульга С-4 28
Шамшур „Комунар" 20
Плахотний А.С. „Комунар" 16
Зубков С-1 15
По Користівській МТС 1.012

Економія палива
З перших днів другого пів

річчя наш колектив перевико
нує план. В результаті удоско
налення технологічного проце
су тільки за два тижні липня 
зекономлено 40 тонн вугілля. 
На цьому паливі завод працю
ватиме протягом п'яти днів.

Для прискорення сушіння 
сирцю встановлено два потуж
них вентилятори. Нині ироцес 
сушіння скоротився на 3—4 
дні. Внаслідок чого набагато 
збільшився випуск продукції.

Як і раніш, першість у со
ціалістичному змаганні на честь 
шахтарського свята тримає цех 
обпалювання. Понад півмісячне
—--------------------------------- о 

І. В. Коваль -кращий стахановець механічної майстерні авто
транспортної контори тресту „Укрвуглемонтаж". Він систематично 
дає по дві норми. Останнім часом передовик виробництва вніс 
кілька цінних раціоналізаторських пропозицій, здійснення яких 
дало велику економію державних коштів.

На знімку: токар т. Коваль (в центрі) обмінюється досвідом з 
робітниками майстерні.

завдання він дав 275 тисяч 
штук цегли.

Енергійно трудяться обпилю
вач т. Елисаветська, садчик 
т. Коваленко, вивантажник 
т. Максимов. Денні норми вони 
виконують на 140 150 про
центів.

Зразки високопродуктивної 
праці показує шофер т. Греч
ко. Він не тільки набагато пе
ревищує завдання, але й доби
вається економії пального. В 
минулому місяці стахановець 
працював два дні на зеконом
леному пальному.

К. РЯБОКОНЬ, 
працівник цегельного 

заводу № 2.

Фото Г. Танського.
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Ще тісніше згуртуймося навколо ленінсько-сталінського 
Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу 

☆ ☆ ☆

Пленум райкому КП України
Відбувся пленум райкому КП 

України спільно з партійним 
активом, присвячений обгово
ренню підсумків Пленуму ЦІЇ 
ІЇПРС. З доповіддю по цьому 
питанню виступив секретар рай
кому КП України т. Рибак.

Учасники пленуму з великою 
увагою прослухали постанову 
Пленуму ЦК КПРС про злочин
ні антппартійпі і антидержавні 
дії найманця імперіалізму, зак
лятого ворога партії, держави 
і народу Берія.

Пленум райкому продемонст
рував непорушну єдність пар
тійної організації району та її 
згуртованість навколо Цент
рального Комітету КПРС.

— Радянський народ таврує 
тричі проклятого Берія, який 
намагався розколоти єдність на
шої партії,—говорив у своєму 
виступі директор Бойківського 
дитбудинку т. Строгий,—і ще 
тісніше згуртовується навколо 
ЦК КПРС і Радянського уряду.

Працівники дитячого будин
ку і його вихованці, колгосп
ники артілі імені 18 з'їзду 
ВКП(б) глибоко обурені підли
ми діями цього буржуазного 
переродженця. Вони обіцяють 
працювати ще краще, ще про-

Гнівний голос
Днями відбулися збори ро

бітників, службовців і курсан
тів школи механізації сільсько
го господарства. Учасники збо
рів з величезною увагою вис
лухали повідомлення секретаря 
парторганізації т. Холопова 
про постанови Пленуму ЦІЇ 
КПРС та Президії Верховної 
Ради СРСР.

Першим взяв слово голова 
місцевкому т. Саустьянов.

— Заклятий ворог Комуніс
тичної партії і радянського на
роду Берія,— заявив він,—на
магався перешкодити нашому 
мирному будівництву. Він хо
тів ввергнути наш народ в ка
піталістичну кабалу. Але не 
бувати цьому. Під керівниц
твом Комуністичної партії ра-

Піднести рівень пропаганди 
природничо - наукових знань

XIX з'їзд Комуністичної пар
тії Радянського Союзу поставив 
завдання—посилити ідеологіч
ну роботу серед трудящих, 
зокрема піднести рівень лек
ційної пропаганди.

Поряд з пропагандою полі
тичних знань необхідно органі
зувати читання лекцій на при
родничо-наукові теми/

Здійснюючи рішення істо
ричного з'їзду партії, Олексан
дрійське міське відділення то
вариства для поширення полі
тичних і наукових знань знач
но поліпшило свою роботу. В 
першому півріччі для трудящих 
міста і робітничих селищ про
читано понад 270 лекцій. Ве
лику увагу приділено пропа
ганді матеріалів XIX з'їзду 
КПРС і праці II. В. Сталіна 
«Економічні проблеми соціаліз
му в СРСР». Зі змістовними 

дуктивніше, щоб наша держава 
міцніла з кожним днем, щоб об 
цю міць розбивалися всі підлі 
заміри зрадників народу і 
партії.

Думки і почуття комсомоль
ців і всієї молоді району вис
ловив секретар райкому ЛКСМУ 
т. Кошелєв.

— Гнівом і обуренням на
повнені серця наших юнаків і 
дівчат. Вони засуджують прок
лятого авантюриста Берія, який 
намагався повернути колесо 
історії назад. Школи не вдасть
ся ворогам розколоти єдність 
нашого народу, ослабити Ра
дянську Батьківщину. Комсо
мол—вірний помічник партії— 
буде невтомно зміцнювати свою 
соціалістичну державу.

Кожен, хто виступав на пле
нумі, таврував підлі дії Берія.

Одностайно схвалюючи пос
танову Пленуму ЦК КПРС, 
пленум райкому КП України 
запевнив партію, що комуністи 
району ще тісніше згуртують 
свої ряди навколо ЦК КПРС і 
мобілізують всіх трудящих на 
успішне здійснення нового 
п'ятирічного плану розвитку 
СРСР, на прискорення будів
ництва комуністичного сус
пільства у нашій країні.

механізаторів
дянські люди упевнено йдуть 
до заповітної мети—комунізму.

В своїх виступах тт. Бебеш- 
ко, Макогон, Ковальчук та ін
ші гаряче схвалювали постано
ву Пленуму ЦК КПРС і рішу
чі заходи, вжиті Президією 
Центрального Комітету КПРС 
по ліквідації ворожих дій Бе
рія, заклятого ворога партії і 
радянських людей.

В резолюції, одностайно прий
нятій учасниками зборів, ме
ханізатори заявляють про свою 
рішимість і надалі кріпити міць 
рідної країни, віддати всі сили 
на перетворення в жцття істо
ричних рішень XIX з'їзду 
партії. Ф. ТАБОЛОВ,

працівник школи механізації 
сільського господарства.

лекціями по цій тематиці вис
тупають члени товариства тт. 
Харитонов, Агалакова, Стацен- 
ко, Васильков, Бейзер та інші.

Краще стала працювати сек
ція медичних наук, яку очо
лює т. Грановськиїї. Останнім 
часом тут збільшилась кіль
кість підготовлених лекцій. Ре
цензії на них дані кваліфіко
ваними фахівцями. Проте в цих 
лекціях ще не знайшла належ
ного місця популяризація вчен
ня академіка Павлова, його 
проблеми гігієни праці робітни
ків і хліборобів.

В місті і робітничих селищах 
Димитрово і Октябрське створе
ні кінолекторії. Тут щопонеділ
ка читаються лекції з демон
струванням наукових кінофіль
мів. Організовуються також два 
молодіжних лекторії.

Одностайне схвалення
Перед початком зміни зібра

лись робітники, інженерно-тех
нічні працівники і службовці 
шахти №2-8. Повідомлення про 
підсумки Пленуму Центрально
го Комітету Комуністичної партії 
Радянського Союзу зробив за
ступник голови виконкому місь
кої Ради депутатів трудящих 
т. Срібний.

— Великі перемоги радян
ського народу,—сказав навало
відбійник Олександр Тараненко, 
— викликають шаленну нена
висть і злобу в імперіалістів. 
Вороги миру в своїх підлих 
цілях використовують різні по- 
донки людства, намагаються 
активізувати дії своєї агентури.

Мерзенного буржуазного пе
реродженця Берія викрито. 
Агент міжнародного імперіаліз
му, запроданець і зрадник 
Батьківщини хотів підірвати 
могутність нашої країни, від
дати нас в рабство капіталізму. 
Не вийшло! Так буде з усіма, 
хто посягне на великі завою
вання радянського народу.

Виступає кріпильник, почес
ний шахтар Степан Чаплигін.

—Ніяким агентам іноземно
го капіталу,—заявляє він,—не 
похитнути нашу відданість пар
тії Леніна—Сталіна, не підірва
ти нашу рішимість в будівниц
тві комунізму. У відповідь на 
підступи мерзенного ворога, 
що намагався порушити друж
бу радянських народів, ми ще 
самовідданіше будемо працюва
ти на благо Батьківщини.

Один за одним виступають 
гірники. Вони говорять про 
почуття гніву і обурення, яке 
викликала у шахтарів підла 
зрадницька діяльність Берія, 
і запевняють, що віддадуть всі 
свої сили справі будівництва 
комунізму в нашій країні, ще 
наполегливіше боротимуться за 
дострокове виконання завдань 
п'ятої п'ятирічки.

Учасники зборів прийняли 
резолюцію, в якій одностайно 
схвалюють рішення Пленуму 
ЦК КПРС.

Незважаючи на поліпшення 
роботи товариства, рівень при
родничо-наукової пропаганди 
все ще різко відстає від вимог 
сьогоднішнього дня. Чим, як 
не зневажливим ставленням до 
важливої справи, можна поясни
ти той факт, що керівник 
науково-природничої секції 
т. Пигулович, його заступник 
т. Львовський досі не перебу
дували свою роботу. Тому й не 
дивно, що ряд членів товарис
тва, зокрема тт. Никитенко, 
Гнида, Лось, Покладович, в ці 
дні з лекціями не виступають.

Секція природничо-наукових 
знань—одна з най численніших. 
В її складі: агрономи, виклада
чі агролісомеліоративного тех
нікуму, вчителі географії і 
природознавства середніх учбо
вих закладів міста. Кому, як

Єдина воля партії, народу
Трудящі Радянського Союзу 

гнівно таврують злочпннГан- 
типартійпі і антидержавні дії 
нині викритого агента міжна
родного імперіалізму Берія. Па 
пленумах партійних комітетів, 
на мітингах і зборах трудящих, 
що проходять в ці дні, висло
влена єдина воля партії і ра
дянського народу. В резолю
ціях, які приймаються, повніс
тю схвалюються заходи, вжи
ті Центральним Комітетом пар
тії і Президією Верховної Ра
ди СРСР для ліквідації підлих 
дій цього ворога народу.

На зборах робітників і служ
бово » Московського металур
гійного заводу «Серп і молот» 
думки мільйонів радянських 
людей висловила робітниця цьо
го заводу т. Романова. Вона

І сказала:
— Найлютіший ворог партії і 

народу Берія намагався підір
вати єдність партії, посіяти 
розбрат між народами нашої 
Батьківщини. Але Центральний 
Комітет партії вчасно викрив 
цього підлого ворога, найман
ця імперіалістів. Хай знають 
вороги, що здобуте і завойова
не нашим народом ніколи не 
попаде в їх брудні руки! У 
відповідь на всі підступи воро

Будемо пильними
Обідня перерва. Всі робітни

ки рудоремонтного заводу зіб
рались на збори з приводу рі
шення Пленуму ЦК КПРС про 
злочинні антипартійні і апти- 
радянські дії заклятого ворога 
Берія.

На зборах першим виступив 
сталевар стахановець т. Руден- 
ко. Він сказав:

— Ми тавруємо ганьбою мер
зенного авантюриста, наймання 
іноземного капіталу Берія. Цей 
відщепенець посмів посягнути 
на єдність партії, намагався 
посіяти розбрат між народами. 
І тільки завдяки прозорливості 
і пильності Президії ЦК Кому
ністичної партії ворог викритий 
і знешкоджений. Провалилась 

не їм слід підтримувати най
тісніший зв'язок з робітника
ми, колгоспниками, в доступ
ній формі розповідати про най
новіші досягнення агробіоло
гічної мічурінської науки, про 
виведення нових сортів зернових 
та технічних культур, про їх 
практичне значення для мак
симального задоволення матері
альних потреб нашого народу.

Занедбано тут і і пропаганду 
астрономічних знань. А тру
дящі міста виявляють великий 
інтерес до будови і походження 
Всесвіту, до походження життя 
на землі.

Великий успіх мала недавно 
прочитана членом товариства 
т. Львовським лекція про до
сягнення сучасної астрономії. 
На жаль, такі лекції поодинокі.

На сторінках періодичної 
преси висвітлюється багато пи
тань про походження Всесвіту, 
життя на землі, але члени то
вариства не використовують 
цих матеріалів. Вони не роз

гів ми ще тісніше згуртуємо 
свої ряди навколо Комуністич
ної партії, її Центрального 
Комітету і рідного Радянського 
уряду. <

Разом з трудящими Москви 
таврують ганьбою злочинні дії 
ворога партії і радянського на
роду Берія робітники, колгосп
ники, інтелігенція міст і сіл 
всієї радянської країни.

На об'єднаному пленумі Ста
лінського обласного і міського 
комітетів КП України раїом з 
активом міста і області думки 
трудівників сільського госпо
дарства висловила бригадир 
тракторної бригади Старо-Бе- 
шівської МТС Герой Соціаліс
тичної Праці тов. Ангеліна.

— Колгоспне селянство, — 
сказала в своєму виступі тов. 
Ангеліна,— палко схвалює рі
шучі заходи, вжиті проти во
рога трудящих Берія. Воно і 
далі буде твердо і впевнено 
йти за Комуністичною партією 
і Радянським урядом, які ве
дуть радянський народ до ко
мунізму. Трудівники села своє
часно і без втрат зберуть ба
гатий урожай, дадуть країні 
ще більше продовольства і си
ровини для промисловості.

(РАТАУ).

ставка імперіалістів на цього 
підлого найманця. Цей факт 
свідчить, що підступні плани 
ворогів нашої Батьківщини і 
далі розбиватимуться об неру
шиму єдність партії, уряду і 
народу.

Великим обуренням проти 
запеклого ворога Берія був 
пройнятий виступ слюсаря-ста- 
хановця т. Лук'янова.

— Немає слів,—сказав він, 
щоб висловити свій гнів про

ти підлих дій агента міжнарод
ного імперіалізму Берія, який 
довгі роки приховано орудував 
на шкоду партії і держави. Бу-' 
демо ж пильні, працюватимемо 
ще самовідданіше на благо на
шої соціалістичної Вітчизни.

повідають трудящим про цікаві 
явища, що відбуваються у Все
світі. А скільки їх. Через рік 
на території СРСР буде прохо
дити смуга повного сонячного 
затемнення. Релігійним тлума
ченням і забобонам члени при
родничо-наукової секції повин
ні вчасно протиставити пра
вильне матеріалістичне пояс
нення цього явища.

Лекторами, які інколи й 
виступають з читанням лекцій, 
мало використовується ілюстра
тивний матеріал, зокрема схеми, 
діаграми, діапозитиви, діафіль
ми, яких достатньо є в учбо
вих закладах міста.

Пропаганда, природничо-нау
кових знань являється час
тиною ідеологічної роботи. Під
нести її рівень, усунути не
доліки в роботі секції—наше 
важливе, невідкладне завдання.

0. ЖАРІЙ,*
голова міського відділення то
вариства для поширення ПОЛІ

ТИЧНИХ І наукових знань.
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Партійне життя

Покінчити з недооцінкою 
політичної роботи

Ширше змагання за зразкове проведення 
збирання врожаю!

В історичних рішеннях XIX 
з'їзду партії велике значення 
надасться дальшому піднесен
ню рівня масово-політичної ро
боти, як одному з важливіших 

/ елементів комуністичного вихо
вання трудящих. Проте ще не 
всі первинні парторгапізації 
підприємств нашого міста при
діляють цьому належну увагу. 
Це зокрема стосується партбю- 
ро Байдаківського вуглерозрізу, 
яке мало дбає про розгортання 
масово-політичної роботи серед 
колективу. Партбюро і його сек- 

у ретар т. Міщенко ще не зрек
лися формалізму в підході до 
цієї важливої справи. Затвер
дивши агітколектив в складі 
36 чоловік, тут відразу про 
нього і забули. А тому біль
шість агітаторів не працює.

—Ніякої істотної допомоги з 
боку партбюро ми не одержуємо, 
— заявляє агітатор транспорт
ної дільниці т. Савва. — Тов. 
Міщенко обмежується лише 
плануванням семінарів для нас. 
До липня планами партбюро 
передбачалось проводити по 
одному семінару на місяць, але 
частіше вони так і залишалися 
на папері.

Критика справедлива. В ре
зультаті самопливу на вскриш- 
ній дільниці № 2 серед робіт
ників колії майстрів тт. Мака- 
р’енка та Волокова з січня агі
татори не провели жодної бесі
ди, не принесли жодного сві
жого номера газети, щоб прочи- 

• тати його під час перерви.
Не практикується і популя

ризація досвіду кращих робіт
ників. Про це ні разу не гово
рили на семінарах агітаторів. 
Тому робітники однієї дільниці

Агітатори в полі
Готуючись до збирання вро

жаю, партійна організація кол
госпу ім. XIX з'їзду КПРС заз
далегідь розробила заходи, 
спрямовані на посилення агі
таційно-масової роботи серед 
хліборобів. Вона переглянула 
і поповнила склад агітколективу 
політично грамотними комуніс
тами і комсомольцями, залучи
ла до участі в проведенні бе
сід вчителів, агрономів, кол
госпний актив.

Роботу агітаторів спрямовує 
секретар парторганізації т. Бє- 
лова, яка регулярно проводить 
з ними семінари, особисто до
помагає їм в організації бесід 
і читок газет.

Завдяк» цьому всі агітатори 
з честю виконують свої обов'яз
ки, знаходяться там, де ви

До 60-річчя з дня народження В. В. Маяковського
Громадськість нашого міста 

разом з усім радянським на
родом готується широко відзна
чити 60-річчя з дня народжен
ня найталановитішого поета 
нашої радянської епохи В. В. 
Маяковського.

В клубах, бібліотеках, нав
чальних закладах міста прово
дяться бесіди, організуються 
виставки, присвячені цьому 
знаменному ювілею.

Для кращого ознайомлен
ня з творчістю Маяковського 
працівниками міської бібліоте
ки проводяться голосні читки 

не знають про досягнення пе
редовиків сусідньої.

В занедбаному стані на вуг
лерозрізі наочна агітація. Не 
побачиш на дільницях «блис
кавок?, які сповіщали б про 
успіхи стахановців або ганьби
ли відстаючих.

На думку т. Міщенка робо
та з масами мусить зосереджу
ватися в нарядній. Мовляв, тут 
люди під час «п'ятихвилинок» 
можуть прослухати бесіду агі
татора, а з дошки показників 
довідатись про результати робо
ти дільниць. Таке твердження 
неправильне. Воно ще раз 
свідчить про формалізм у пар
тійній роботі.

Не в пошані і стінна преса. 
Стінгазети виходять нерегуляр
но і мають дуже непривабли
вий вигляд. Одна з останніх 
стіннівок, наприклад, складаєть
ся з двох заміток. Це беззуба 
писанина, з якої не можна до
відатись про те, чим живе на 
сьогоднішній день колектив, 
як він трудиться. Газета не 
має навіть номера й дати, від
сутня й назва дільниці, життя 
якої вона повинна висвітлювати.

Отже, масово-політична ро
бота на вуглерозрізі слабо пов'я
зана з життям виробництва, но
сить кабінетний характер. Ви
нести її на дільниці, зробити 
гостро ю, насту н а ль ною—першо- 
чергове завдання партбюро. 
Тільки при цій умові можна 
сподіватись на успіх в подо
ланні відставання окремих діль
ниць, бригад, робітників, доби
тись загального піднесення в 
роботі колективу.

В. холодов. 
член КПРС.

рішується доля врожаю. Агіта
тор т. Куроп'ятников внаслі
док систематичної роботи до
мігся того, що серед його слу
хачів зміцніла трудова дисцип
ліна, підвищилась їх виробни
ча активність.

Агітатори також подбали про 
регулярний випуск змістовної 
колгоспної стінгазети «За ста
лінський урожай». Газета із 
номера в номер показує хід 
соціалістичного змагання серед 
колгоспників і механізаторів 
на збиранні врожаю і хлібо
здачі, пропагує досвід передови
ків, сміливо викриває ледарів і 
симулянтів. Цікаві, дотепні за
мітки і карикатури приверта
ють увагу читачів.

0. ШПАК, 
штатний пропагандист райкому 

КП України.

вже 
такі твори поета, 
Ленин», «ІІрозасе- 

«Мое открьітие 
«Парижанка», по-

його творів. Відвідувачі 
прослухали 
як «В. И.
давшиеся», 
Америки», 
ему «Хорошо». ’За останні дні 
проведено три бібліографічні 
огляди, де читачів ознайомлено 
з кращими творами Маяковсь
кого і критичними статтями 
на них.

Книжкові виставки районної 
і міської бібліотек укомплек
товані найновішою літературою, 
яка відображає життя і твор
чість поета.

На повну потужність
Самохідний комбайн плавно 

йде по полю. -Ритмічно гуде 
мотор, час від часу до бункера 
під'їжджають безтаркп і, на 
ходу наповнюючись добірним 
зерном, прямують па колгосп
ний тік' Комбайн веде Іван 
Чапаєв.

Працюючи в колгоспі ім. 12- 
річчя Жовтня, він зарекомен
дував себе досвідченим комбай
нером. Про це свідчать його 
виробітки. Щодня т. Чапаєв 
збирає по 23-24 гектари хліба, 
що майже вдвічі перевищує 
завдання. З початку жнив він 
уже скосив 130 гектарів зер
нових і намолотив близько 
1.200 центнерів зерна.

А. ШВИДКИЙ, 
голова Недогарської сільради.

ЗВЕДЕННЯ 
районного управління 

сільського господарства і 
заготівель про хід збирання 

врожаю та скиртування соломи 
в колгоспах району станом на 

15 липня 1953 року 
(в процентах-до плану)

Колгоспи

«3 - О *
О О 5Е Н О о 5 О.Ч и X х О ° 3 ж и -Я О о _и -ла о гз О оо 5С

ім. 18 партконференції 50 35
ім. Калініна 49 40
ім. Енгельса 42 0
ім XIX з'їзду КПРС 37,5 28
„Шлях до комунізму" 36 45
ім. Ворошилова 33 0
ім. Жданова 32 10
„Прапор комунізму" ЗО 9
ім. Леніна 28 1
ім. І2-річчя Жовтня 27 19
ім. Володимира Ульянова 26 52
ім. Молотова 26 0
ім. Будьонного 26 54
ім. 18 з'їзду ВКП(б) 26 44
ім. Карла Маркса 25 0
ім. Хрущова 23 8
ім. Сталіна

(Бандурівка) 23 34
ім. Сталіна

(Ворошиловка) 22 10
ім. Рози Люксембург 21 48
„Заповіт Леніна" 15 5
„Комунар" 14 20
По Олександрійській МТС 31 21
По Користівській МТС 26,6 21
По району | 28,9 21

Краснодарський край. Механізатори Кисляковської МТС, 
Куіцевського району, вивели комбайни на поля колгоспу ім. Леніна. 
В цьому році колгоспу треба зібрати урожай зерна з площі в 
250 гектарів. Герой Соціалістичної Праці комбайнер І. П. Коно- 
ненко і бригадир колгоспу М. Є. Міщенко зобов'язались провести 
збирання хлібів в короткі строки і одержати з кожного гектара 
не менше 27 центнерів зерна.

На знімку: Герой Соціалістичної Праці І. П. Кононенко (спра
ва) і бригадир М. Є, Міщенко на одній з ділянок озимої пшениці.

ФотгіуЕ. Шулепова. Прескліше ТАРС.

Колгосп у Причорноморському степу
На привільних просторах При

чорноморського степу, за 120 
кілометрів від Одеси, розкину
лись поля найстарішого на Ук
раїні колгоспу імені Будьон- 
ного. Рік у рік збирають будьо- 
новці багаті врожаї, одержу
ють високі доходи від усіх га
лузей господарства. Сюди, щоб 
наочно переконатися в силі ко
лективної праці і повчитись 
досвіду у майстрів колгоспного 
виробництва, приїздять кол
госпники і вчені нашої країни, 
гості з народної Польщі, Угор
щини, хлібороби з далекого 
Китаю.

На місці колишнього убогого 
хутора Гладкого з десятками 
землянок, де зародився кол
госп імені Будьонного, виросло 
велике впорядковане, потопаю
че в садах село. Його прикра
шають рівні вулиці з кам'яни
ми будинками з трьох-чоти- 
рьох кімнат кожний. Тільки в 
минулому році хлібороби спо
рудили 80 таких будинків, в 
риштованнях ще 40. В селі є 
водопровод. У кожній квартирі 
— радіо, електричні плитки, 
чайники, утюги. Будьоновці за
вершують будівництво третьої 
колгоспної електростанції. Діти 
колгоспників учаться в деся

Чому простоюють комбайни
Добрий урожай виростили 

цього року хлібороби артілі 
імені Володимира Ульянова. Ра
дували їх серця густі пшениці, 
розкішні посіви інших сільсь
когосподарських культур. Піхто 
тоді не сподівався, що колгосп 
затримається з косовицею і 
втратить частину врожаю. Ста
лося ж саме так, хоч всі мож
ливості були для того, щоб зіб
рати хліб максимум за 15 ро
бочих днів.

В артілі слід скосити 380 
гектарів зернових культур. Для 
виконання цієї роботи Олек
сандрійська МТС надіслала два 
комбайни тт. Котка і Де- 
ментія. у

Минуло сім днів, як комбай
ни включились в жнива. За 
цей час вони спромоглися ско
сити... 7 гектарів пшениці, то
ді, як жниварки зібрали вже 
100 гектарів хліба.

Так позначився па збиранні 
неякісний ремонт комбайнових 
агрегатів. Проте і за цих умов, 
швидко усунувши недоліки, 
можна було забезпечити нор

тирічці, двоповерховий будинок 
якої споруджений у минулому 
році за проектом кращого оде
ського архітектора.

Красномовніше, ніж всякі 
слова, про матеріальні достат
ки будьоновців говорять циф- 
ри. В минулому році кожний 
колгоспний двір одержав у се
редньому на трудодні по 9 ти
сяч карбованців і майже по 
300 пудів хліба. Сім'я рядового 
колгоспника Семена Понома- 
ренка, яка складається з чоти
рьох працездатних, одержала 
на вироблені нею трудодні 130 
центнерів хліба, 16 тисяч 923 
карбованці грішми, багато ово
чів і фруктів. Кожний хлібо
роб—вкладник ощадкаси. Кож
на сім'я в середньому робить 
покупок за місяць на 450-500 
карбованців. 26 колгоспників 
виділили кошти на придбання 
легкових машин „Победа" і 
„Москвич".

Гордість села — колгоспний 
Будинок культури. В ньому — 
просторий зал для глядачів, 
кімнати для роботи духового 
оркестру, вокального, драма
тичного, балетного, шахового 
та інших гуртків. Регулярно 
працює стаціонарне кіно. Май 
же всі колгоспники — постійні 

мальну роботу машин. Та про 
це своєчасно не подбали в МТС. 
Лише на сьомий день після 
виклику прибув до комбайнів 
механік МТС т. Нечипореяко.

Затримання з збиранням від
билось па виконанні державно
го плану хлібоздачі. Доведені 
графіки двох п'ятиденок липня 
ганебно зірвані. Так, з 1.500 
центнерів зерна, яке слід було 
здати в період з 10 по 15 лип
ня, на елеватор направлено ли
ше 100 центнерів хліба. Кол
госп міг уже кілька днів тому 
включити в роботу молотарку. 
Це забезпечило б і виконання 
графіка хлібоздачі. Та й тут 
підвела МТС. Молотарку було 
направлено до колгоспу лише 
14 липня.

Так незадовільно виконує 
свої договірні зобов'язання з 
колгоспом Олександрійська 
МТС. Зволікаючи збирання, во
на призводить до втрат хліба, 
затримує хлібоздачу, оранку 
під озимину і ряд інших важ
ливих робіт.

В. ЛЕОНТЬЄВ.

читачі бібліотеки. Кожний кол
госпний двір одержує по дві 
газети і одному журналу. У 
великій пошані тут мотоспорт. 
Колгоспний мотоклуб— найкра
щий в області. Кожний третій 
колгоспник має машину. Ар
тіль виділила 100 тисяч кар
бованців на будівництво най
більшого в республіці колгосп
ного стадіону.

Колишній батрак, нині агро
ном і керівник цього найста
рішого в оеспубліці колгоспу, 
депутат Верховної Ради Укра
їнської РСР Макар Онисимович 
Посмітний написав книгу „В 
Чорноморських стенах". В цій 
книзі автор розповідає про 
30-річний шлях колгоспу ім. 
Будьонного, про його чудових 
людей, про те, як Комуністич
на партія і Радянська влада 
відкрили їм, як і всьому кол
госпному селянству, шлях до 
радісної праці, до щасливого і 
культурного життя.

Хлібороби прославленої сіль
госпартілі ім.Будьонного напру
жено працюють над зміцнен
ням і умноженням громадсько
го багатства свого багатогалу
зевого господарства.

(РАТАУ).
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Листи до редакції
Навести порядок в

Медпункт швидкої допомоги 
при поліклініці селиіца Октябр- 
ського погано забезпечений 
спецінструментарісм та дезін
фекційними речовинами. В 
зв’язку з цим проведення лі
кувальних процедур тут усклад
нюється.

Мені призначено курс внутрі
венного вливання глюкози, але

медичному пункті
проводять його неякісно. Під 
час уколу майже половина, 
глюкози йде. поза шприцом, бо 
голки тупі і застарілі.

Через відсутність в мед-* 
пункті спирту хворим, які 
тут проходять курс лікування, 
доводиться купляти одеколон.

С. СТРЕЛЕЦЬКИЙ, 
робітник управління 

комплектування обладнання.

Від редакції
Факти, наведені в листі 

т. Стрелецького, при перевірці 
підтвердились. Вони мають міс
це в багатьох лікувальних 
закладах міста і району. Так, 
у поліклініках селиш. Октябр- 
ського і Перемога, в міській 
дитячій лікарні відсутній ме
дичний необхідний спецінстру- 
ментарій. Нема шин Беллера, 
що застосовуються при ліку
ванні переломів, майже не об
ладнані генікологічні кабінети, 
набір шприців дуже обмеже
ний, голки до них дуже неякіс
ні і швидко тупляться та іржа
віють.

Лікувальні заклади не мають

достатньої кількості твердого 
і м'якого інвентаря, а також 
ходових медикаментів.

Причини цих недоліків кри
ються в тому, що відпуск кош
тів для придбання обладнання 
та інструментів затримується 
міським фінвідділом. Тільки за 
перше півріччя цього року з 
відпущених коштів на охорону 
здоров'я трудящих ним недо
дано 384.557 карбованців.

Неодноразово це питання по
рушувалось завідуючою міськ- 
здороввідділом т. Івановою 
перед міськвиконкомом, проте 
ніяких заходів до цього часу не 
вжито.

Челябінськ. Багато робітників 
і службовців тракторного заводу 
навчається в студії художнього 
живопису і малюнку при Будинку 
культури. Студійці регулярно 
виїжджають для зарисовок пейза
жів па околиці міста.

На знімку: студійці за містом. 
Фото В. Георгієва.

Прескліше ТАРС.

Закордонні відгуки на рішення Пленуму 
ЦК НПРС і постанову Президії 

Верховної Ради СРСР

НАУКА І ТЕХНІКА

Не дбають про відпочинок трудящих
Міський парк і стадіон— лю

бимі місця відпочинку трудя
щих. Приємно після роботи в 
тіні розкішних дерев почита
ти книжку, журнал, газету, по
грати в шахи чи доміно.

Але, на жаль, місцям культур
ного відпочинку приділяють 
мало уваги. В парку мало ла
вок і тому доводиться трудя
щим сідати просто па траву.

Стіл в читальному залі одпп і 
не завжди там дістанеш періо
дичну літературу. Навколо ста
діону не посадили дерев, які б 
прикрасили його.

Райкому профспілки вугіль
ників слід більше дбати про 
культурний відпочинок тру
дящих.

г. ДУДНИК, 
житель м. Олександрії

Бугайченко „господарює**
Комендантом при житлово-ко

мунальному відділі монтажного 
тресту працює т. Бугайченко. 
В одному з підлеглих йому бу
динків по вулиці Конєва, № 26, 
селища- Перемога було встанов
лено на подвір'ї лавки, стіл та 
споруджено літню баню, Тов. 
Бугайченко розламав баню, лав

ки і столи не відомо з якого 
метою.

Мешканці будинку № 26 
звертались з скаргою до житло
во-комунального відділу тресту, 
але допомоги не одержали.

В. БАБИЧЕНКО,
К. ВІСЕЛЬСЬКИЙ, 

М. КУЧЕР — 
жителі будинку Яв 26. 

по вул. Конєва, селище Перемога.

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

„Боротись за якість виробів**
Під таким заголовком в га

зеті «Сталінський прапор» була 
вміщена замітка, в якій кри
тикувалось керівництво пром
артілі «Червоний тесляр» за 
випуск недоброякісної продук
ції.

Як повідомив редакцію газе
ти голова правління артілі 
т. Додатки, факти, наведені в 
замітці, відповідають дійсності.

Правління артілі вжило ряд 
заходів, спрямованих на ви
пуск продукції високої якості.

СЛІДАМИ НЕОПУБЛІ  КОВАНИХ ЛИСТІВ
До редакції газети «Сталін

ський прапор» надійшов лист, 
в якому писалось про те, що 
ка дільницях Семенівського 
вуглерозрізу робітники не за
безпечуються належним спец- 
харчуванням.___________

Як повідомив редакцію тех- 
інструктор ЦК профспілки т. 
Сумарока, факти підтвердились. 
Керівників Семенівського вуг
лерозрізу зобов'язано забезпечи- 
ти робітників спецхарчуванням.

Завтрашній день 
телебачення

Наша країна є батьківщиною 
одного із значних досягнень нау
ки і техніки—телебачення, тобто 
передачі зображень на віддаль за 
допомогою радіохвиль. Величез
ного розвитку досягає телебачен
ня в СРСР. Московський теле
центр—найкращий у світі. Потуж
ний телецентр збудовано в столи
ці Радянської України—Києві. По 
радіо передаються фільми, спек
таклі, репортаж про спортивні 
змагання тощо.

Сучасні досягнення науки від
кривають перед телебаченням но
ві перспективи. Поки що віддаль, 
на яку передаються зображення, 
порівняно невелика. Вчені опра
цьовують засоби передавати про
грами телебачення на тисячі кіло
метрів за допомогою спеціальних 
кабельних ліній, встановлення 
проміжних радіотрансляційних 
пунктів, а також за допомогою лі
таків, що на висоті 8 —10 кіломет
рів прийматимуть телепередачі і 
транслюватимуть їх далі. Це дасть 
можливість бачити телепередачі 
в кожному місті, в кожному селі.

Розроблено і системи кольоро
вого телебаченню. Найдосконалі
шою щодо якості є система з 
швидкою послідовною передачею 
основних кольорів, які сполуча
ються в нашому оці, даючи яск
раву картину в тонах, близьких 
до природних. Вчені працюють 
над тим, щоб створити і доскона
ле стереоскопічне телебачення, 
яке даватиме об'ємне зображення.

Усе це—завтрашній день теле
бачення.

Широке застосування знайде 
телебачення в промисловості. Зд 
його допомогою диспетчер на 
центральному пункті бачитиме 
все, що робиться в цехах заводу. 
Телевізійні прилади, занурені у 
воду, полегшать, а іноді і замі
нять працю водолазів.

КИТАЙСЬКА 
НАРОДНА 

РЕСПУБЛІКА
ПЕКІН, 13 липня. (ТАРС).

Китайська преса приділяє ве
лику увагу викриттю злочинної 
антипартійної і антидержавної 
діяльності Берія, вказує, що це 
викриття послужить зміцненню 
сили і могутності Радянської 
держави. Центральні китайські 
газети 11 липня опублікували 
повідомлення про рішенця Пле
нуму ЦК КПРС і Президії Вер
ховної Ради СРСР в справі 
Берія. Газети опублікували та
кож повідомлення про об'єдна
ний пленум МІЇ і ММК КПРС 
разом з партійним активом 
Москви і Московської області і 
передову статтю газети «Прав
да» за 10 липня «Незламна 
єдність партії, уряду, радян
ського народу».

Того ж дня рішення Плену
му ЦК КПРС, постанову Пре
зидії Верховної Ради СРСР і 
передову статтю «Правди» за 
10 липня «Незламна єдність 
партії, уряду, радянського на
роду» опублікували всі шан
хайські газети.

Газета «Женьміньжібао» вчо
ра у передовій статті «Гідність 
і зміцнення Комуністичної пар
тії Радянського Союзу —в ін
тересах трудящих усього світу» 
відзначала, що викриття зло
чинних дій Берія і рішення 
Пленуму ЦК КПРС про виклю
чення його 3 партії і постано
ва Президії Верховної Ради 
СРСР про зняття його з зай
маних постів і віддання до суду 
—велика перемога в боротьбі 
за зміцнення і єдність рядів 
КПРС, а також велика перемо
га трудящих усього світу, ос- 1 
кільки постійне зміцнення 
КПРС відповідає їх насущним 
інтересам.

Газета вказує, що Берія, бу
дучи агентом міжнародного ім
періалізму, в обстановці після 
кончини її. В. Сталіна і шале
ної активності імперіалізму 
проти СРСР, розкрив своє справ
жнє обличчя ворога Радянської 
держави і радянського народу, 
обличчя прихвоспя імперіа
лізму.

Торкаючись значення вик
риття Берія для комуністично
го руху в усіх країнах, газета 
вказує, що припинення зло
чинної діяльності ворога ком
партії і народу Берія «є важ

ливим політичним уроком, для 
компартій веіх країн».

Наприкінці газета пише, що, 
здобуваючи урок із злочинних 
дій Берія, Комуністична пар
тія Китаю і китайський народ 
повинні зміцнювати єдність пар
тії, поліпшувати партійну ро
боту, посилювати економічне 
будівництво Китаю, зміцнювати 
велику дружбу Китаю і СРСР, 
посилювати боротьбу ,за мир в 
усьому світі, проти темних за
мірів імперіалізму; в цьому 
зараз бойове завдання Комуніс
тичної партії Китаю і китай
ського народу».

С Ш А
НЬЮ-ЙОРК, 12 липня.(ТАРС). 

Інформаційне повідомлення про 
Пленум Центрального Комітету 
КПРС знайшло широкий відгук 
у Сполучених Штатах і комен
тується всією пресою. Газети 
сповнені тверджень про те, 
що викриття Берія нібито вик
личе зміну радянської зовніш
ньої політики.

Інформаційні агентства пові
домляють про заяви різних 
членів конгресу, які намага
ються змалювати викриття Бе
рія як нібито показник... внут
рішньої «слабості» Радянсько
го Союзу, вимагають у зв'язку 
з цим проведення «більш жор
стокої» політики СІНА щодо 
Радянського Союзу.

ЛОНДОН, 12 липня. (ТАРС), 
Агентство Рейтер передає, що 
всупереч твердженням деяких 
американських конгресменів 
про те, що викриття Берія ніби 
виявило «слабість»Радянського 
Союзу, експерти в російських 
питаннях з державного депар
таменту США витлумачують 
викриття Берія «як ознаку то
го, що весь радянський режим 
зміцнюється».

ІНДІЯ
ДЕЛІ, 13 липня. (ТАРС). Ін

дійська преса детально викла
дає повідомлення про постанову 
Пленуму ЦК КПРС, пленуми 
партійних комітетів разом з пар
тійним актпвом і збори трудя
щих, які свідчать про гнів і 
обурення, всього радянського 
народу злочинною діяльністю 
підлого зрадника і наймання 
міжнародного імперіалізму Бе
рія.

Газета «Нейшнл геральд» 
підкреслює, що радянський дер
жавний лад непохитний.

Успішні бойові дії в'єтнамської Народної армії

Команда олександрійського „Шахтаря1 — переможець змагань
У ці дні увага любителів фут- 

бола була привернена до місь
кого стадіону. На ньому відбува
лися республіканські змаган
ня з футбола між командами 
добровільного спортивного то
вариства «Шахтар»- міст Льво
ва, Иовоград-Волинська, Одеси 
та Олександрії.

Особливо напруженою була 
гра 15 липня між олександрій
ською і одеською командами.

Перше місце в розиграші 
зайняла олександрійська коман
да «Шахтар», яка не мала жод
ної поразки. Із забитих 17 
м'ячів у ворота своїх против
ників олександрійці пропусти
ли тільки два.

Футболісти одеського „Шах
таря" забили у ворота сво
їх противників 15 м'ячів і 
пропустили у свої ворота два 
м'ячі.

В розиграші ця команда 
зайняла друге місце. Третє 
місце зайняла львівська коман
да і четверте — команда Пово- 
град-Воливська.

Переможцеві республікан
ських змагань олександрій
ській команді футболістів в 
урочистій обстановці вручено 
кубок республіканської Ради 
ДСТ „Шахтар", почесні гра
моти і цінні подарунки.

Як видно з повідомлення агент
ства Франс Пресе, в ніч з II на 
12 липня частини в'єтнамської 
Народної армії визволили укріп

лений пункт Фуонг-Тру, розташо
ваний приблизно за 25 кілометрів 
від Ханоя.

(ТАРС).

Голод і епідемії в Північній Бразілії
Як повідомляє бразільська газе

та в штаті Амазонас в результаті 
затоплення водами ріки Амазонки 
панує голод і поширюються епі
демії.

Начальник поліції муніципаліте
ту Журуті (Нижня Амазонка) за
явив кореспондентові газети, що

повідь принесла „гарячку, дизен
терію і голод".

В муніципалітеті Алемкер, пи
ше газета, поширюється епідемія 
жовтої гарячки та інші хвороби. 
Таке становите панує і в інших 
місцях, що потерпіли від поводі.

(ТАРС).

Заступник редактора С. МІРКОТАН.
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Сьогодні—
День фізкультурника
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Свято молодості і сили Радянська економіка росте
Всесоюзний день фізкультур

ника став традиційним святом 
всього радянського народу.

Фізична культура і спорт в 
нашій країні користуються пос
тійного увагою Комуністичної 
партії і Радянського уряду. Ра
дянська держава проявляє ве
личезне піклування про зміц
нення здоров'я трудящих, про 
всебічний розвиток духовних і 
фізичних здібностей громадян. 
Тільки в 1952 році на охорону 

, здоров'я і розвиток фізичної 
* культури в СРСР витрачено 

близько 28 мільярдів карбован
ців.

Вказівки партії і уряду спря
мовують радянські фізкультур
ні організації по шляху даль
шого розгортання масового фіз
культурного руху і зростання 
майстерності радянських спорт
сменів.

У розпорядження трудящих 
надані тисячі стадіонів, десят
ки тисяч спортивних майданчи
ків, спортивних залів, водних 
і лижних станцій, туристські 
бази і альпіністські табори. В 
СРСР створено 13 інститутів і 
39 технікумів фізичної куль
тури, відкрито більше ста пе
дагогічних училищ фізичного 
виховання.

Фізична культура і спорт в 
СРСР розвиваються на міцній 
науковій основі. Затверджений 
урядом комплекс «Готовий до 
праці і оборони СРСР» став 
основою системи фізичного ви
ховання трудящих мас.

Особлива увага в нашій краї
ні звернута на фізичне вихо
вання дітей і підлітків. Фізич
на підготовка запроваджена в 
усіх школах, ремісничих учи
лищах, технікумах і вузах 
країни. Найбільш здібні юна
ки і дівчата вчаться в дитячих, 
юнацьких і молодіжних спор
тивних школах.

Створені в СРСР спортивні 
товариства об'єднують сотні 
тисяч фізкультурних колекти
вів підприємств, установ, арті

Сталінська область. Великою популярністю серед трудящих 
Донбасу користуються будинки відпочинку в Святогорську, роз
ташованому у мальовничій місцевості на березі Донця. Щороку 
тут проводять свій відпочинок тисячі гірників, металургів, будів
ників.

На знімку: загальний вигляд Святогорського центрального 
будинку відпочинку ім. Артема для гірників.

фото І. Бондаренка. Прескліше РАТАУ.

лей, радгоспів, колгоспів, МТС 
і учбових закладів.

Благородні якості радянських 
спортсменів не раз відзначали 
глядачі і спортивні керівники 
зарубіжних країн. Як нове 
явище в спорті виробився особ
ливий, радянський стиль пове
дінки спортсмена під час зма
гань, що поєднує скромність, 
чесність спортивної боротьби, 
волю до перемоги з високою 
патріотичною гідністю.

Виконуючи вказівки партії і 
Радянського уряду, фізкультур
ні організації добились знач
них успіхів. За останні чотири 
роки радянські спортсмени по
над тисячу сімсот раз обновля
ли рекорди Радянського Союзу, 
понад 120 раз перевищували 
світові рекорди з легкої атле
тики, ковзанярського спорту, 
важкої атлетики, стрільби і де
яких інших видів спорту.

На XV міжнародних Олімпій
ських іграх у Хельсінкі радян
ські спортсмени добились за
гально-командного першого міс
ця з гімнастики, класичної бо
ротьби, важкої атлетики, віль
ної боротьби, стрільби і зайня
ли другі місця з легкої атле
тики, веслування, баскетболу, 
боксу, завоювавши 106 олім
пійських медалей, в тому числі 
38 золотих, 53 срібних і 15 
бронзових.

Досягнення радянських спорт
сменів мають велике політичне 
значення. Перемагаючи у між
народних змаганнях на біговій 
доріжці, на футбольному полі, 
на льоду, радянські спортсме
ни демонструють перевагу ра
дянського спорту над спортом 
в капіталістичних країнах. 
Ось чому боротьба за завою
вання світових рекордів є пат
ріотичним обов'язком кожного 
радянського спортсмена, цін
ним вкладом у справу зміцнен
ня табору миру і демократії, 
оплотом якого є наша Радян
ська держава.

Радянський Союз іде по 
шляху могутнього піднесення 
соціалістичної економіки і куль
тури. Радянські люди, зайняті 
мирною творчою працею, доби
ваються все нових успіхів у 
справі піднесення загального 
добробуту.

Повідомлення Центрального 
Статистичного Управління при 
Раді Міністрів СРСР про під
сумки виконання державного 
плану розвитку народного гос
подарства СРСР на 1953 рік за 
перше півріччя, опубліковане в 
центральних газетах, є новим 
доказом нашого успішного руху 
вперед, до комунізму.

План першого півріччя по 
виробництву валової продукції 
виконаний в цілому по промис
ловості на 100 процентів.

Перевиконаний план першо
го півріччя по виробництву ву
гілля, нафти, електроенергії, 
гідрогенераторів, газогенератор
них двигунів, металорізальних 
верстатів, автомобілів, тролей
бусів, льнокомбайнів, міне
ральних добрив, бавовняних, 
льняних, шерстяних і шовко
вих тканин, взуття, консервів, 
олії, м'яса та інших видів, про
мислової продукції і товарів для 
населення.

Валова продукція всієї про
мисловості СРСР зросла в пер
шому півріччі 1953 року по
рівняно з першим півріччям 
1952 року на 10 процентів.

У першому півріччі 1953 
року поліпшилось використан
ня устаткування в промисло
вості; зниження собівартості 
промислової продукції стано
вить близько 4 процентів.

Колгоспи, МТС та радгоспи 
успішно провели весняну сівбу 
і виконали план сівби ярих 
культур. Порівняно з минулим 
роком збільшилась посівна пло
ща під урожай 1953 року. Роз
ширені посівні площі озимої 
пшениці, цукрових буряків, 
олійних культур, багаторічних

Високопродуктивно використовувати техніку на збиранні врожаю
Передовий шофер

По шляху з Бандурівки на 
Користівку мчить автомашина, 
навантажена зерном. Її вправ
но веде шофер Олександрійської 
автороти «Союззаготтранс» Бо
рне Галько. Щодня по цьому 
шляху він робить 10—11 рей
сів при завданні 8.

Шофер г. Галько вже перевіз 
на державні пункти понад 1.300 
центнерів зерна нового врожаю.

0. ГУГЛЕНКО.

Оранка під озимину
Механізатори тракторної 

бригади Тіта Крючкова з Олек
сандрійської МТС, які обслуго
вують артіль ім.’18 партконфе- 
ренції, вже виорали під ози
мину 120 гектарів ріллі. 172 
гектари зорано в бандурівсь- 
кій артілі ім. Сталіна. 

і однорічних трав, кормових 
корнеплодів і силосних куль
тур.

Кількість зернових комбай
нів в МТС і радгоспах збіль
шилась на 10 процентів, у то
му числі самохідних на 33 про
центи; сінокосарок—на 42 про
центи. Парк вантажних авто
мобілів у сільському госпо
дарстві збільшився на 6 про
центів.

Збільшилося поголів'я гро
мадської худоби і птиці в кол
госпах. Проте темпи зростання 
громадського поголів'я худоби 
і птиці відстають від планових 
завдань. Збільшилось також по
голів’я худоби в радгоспах.

Зросли перевозки залізнич
ного і водного транспорту. За
гальний план середньодобового 
вантаження на залізничному 
транспорті в першому півріччі 
1953 року виконаний па 100,8 
процента, план вантажообороту 
морського і річкового транспор
ту—на 102 проценти. Вантажо- 
оборот автомобільного транс
порту зріс, порівняно з І пів
річчям 1952 року, більш як 
на 15 процентів.

Обсяг державного капіталь
ного будівництва в І півріччі 
1953 року становить 104 про
центи до першого півріччя 1952 
року. У великих масштабах 
здійснювалось у цьому півріччі 
житлове і шкільне будівницт
во, будівництво закладів охоро
ни здоров'я, дитячих садків, 
ясел, кінотеатрів та інших 
культурно-побутових закладів.

У першому півріччі 1953 
року тривало дальше розгор
тання радянської торгівлі. Нове 
— шосте числом після скасу
вання карткової системи—зни
ження державних роздрібних 
цін сприяло дальшому зміцнен
ню радянського карбованця, 
підвищенню його купівельної 
спроможності і дальшому збіль
шенню продажу товарів насе
ленню.

Що стримує жнива
Всі сили хліборобів нашої 

артілі нині спрямовані на те, 
щоб вчасно і без втрат зібрати 
вирощений урожай і достроко
во виконати першу заповідь 
перед державою.

По збиранню хліба наш кол
госп йде першим по Користів- 
ській МТС. Але це не значить, 
що ми не можемо працювати 
краще. Та темпи жнив стри
мує Користівська МТС. На зби
ранні у нас працює 2 комбай
ни тт. Рака і Плахотного. Ни
ми зібрано 111 гектарів, в 
цьому числі комбайнер т. Рак 
скосив понад 100 гектарів. 
Колгосп же скосив простими 
збиральними машинами понад 
150 гектарів, що значно пере

і процвітає
Уряд встановив у 1953 році 

додаткове завдання по вироб
ництву і поставці для продажу 
населенню товарів широкого 
споживання на суму понад 20 
мільярдів карбованців.

Протягом першого півріччя 
1953 року населенню було про
дано товарів по лінії державної 
і кооперативної торгівлі на 15 
процентів більше.

Збільшився продаж населен
ню сільськогосподарських про
дуктів на колгоспних ринках 
при зниженні цін на всі про
дукти.

Чисельність робітників і 
службовців у народному госпо
дарстві СРСР на кінець 1 пів
річчя 1953 року збільшилась 
порівняно з чисельністю на кі
нець 1 півріччя 1952 року на 
1 мільйон 150 тисяч чоловік. 
Продуктивність праці зросла на 
5 процентів. У 1953 році, як 
і в попередні роки, безробіття 
в країні не було.

Число тих, що закінчили се
мирічні і середні школи, вклю
чаючи школи робітничої і сіль
ської молоді, в цьому році було 
на 18 процентів більшим, ніж 
у минулому році, в тому числі 
число тих, хто закінчує серед
ні школи, збільшилось на 37 
процентів.

Вищі учбові заклади і тех
нікуми випускають у цьому 
році разом з заочниками понад 
500 тисяч молодих спеціалістів.

Чергові відпустки із збере
женням заробітної плати вико
ристали у І півріччі 1953 року 
близько 20 мільйонів чоловік.

Зростання народного госпо
дарства і культури в І півріччі 
1953 року, так само, як і під
сумки виконання плану 1951 
і плану 1952 років, свідчать про 
те, що завдання, поставлене в 
директивах XIX з'їзду партії 
по п'ятому п'ятирічному плану 
розвитку СРСР на 1951—1955 
роки, успішно виконується.

(РАТАУ).

більшує планове завдання.
Дирекцію Користівської МТС 

очевидно задовольняє робота 
одного комбайна. Незадовільна 
робота іншого їх не турбує, 
хоч вони знають, що комбайн 
т. Плахотного випхнутий в по
ле невідремонтований, без ма
гнето і тепер днями простоює. 
Всі зусилля комбайнера нала
годити роботу агрегату безре
зультатні, а дирекція МТС ніяк 
не спроможеться вислати ме
ханіка, який би налагодив ро
боту.

Так свідомо дирекція МТС 
стримує збирання врожаю і 
хлібозаготівлі.

Д. РУЧКА, 
голова артілі Імені Калініна.
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Міцніє дружба шахтарів двох братніх республік
☆ ☆ ☆

„Союзом незламним республіки вільні,
Навік об'єднала Великая Русь"...
З гордістю вимовляють ці слова росіяни 

і українці, білоруси і грузини—всі народи нашої 
неосяжної багатонаціональної держави. Немає в 
світі сил, які б похитнули велику дружбу ра
дянських людей, викувану рідною Комуністич
ною партією.

Узи братерської дружби народів міцніють 
з кожним днем. Одним із прикладів цієї дружби 
є творче соціалістичне змагання гірників україн
ського міста Олександрії і грузинського міста 
Ткібулі.

На цій сторінці публікуються листи наших 
грузинських друзів, які розповідають про свої 
трудові успіхи, здобуті в боротьбі за достроко
ве виконання п'ятої п'ятирічки.

Лист другові, наваловідбійнику 
Івану Щербаченну

Дорогий друже!
Ось уже рік, як я змагаюсь 

з тобою. Це змагання допома
гає мені з місяця в місяць до
биватись все кращих і кращих 
показників в роботі.

З твоїх листів видно, що ти 
працюєш з вогником, як і по- 
добає радянському патріоту. І 
я від тебе не відстаю. Кожний 
день даю не менше півтори 
норми. В першому півріччі за
писав на свій особистий раху
нок понад 300 тонн вугілля, 
видобутих додатково до плану. 
Червневе завдання викопав на 
160 процентів.

Та хіба це може мене заспо
коїти? XIX ^‘їзд Комуністичної 
партії поставив великі завдан
ня перед вугільниками країни. 
П'яту п'ятирічку я сприйняв 
як свою рідну, кровну справу. 
Тому працюю завзято, енергій
но, безперервно вдосконалюю 
методи роботи.

П'ятирічну норму прагну ви
конати за три роки.

Зараз у мене, як і в кожно
го гірника нашої шахти, одна 
турбота — дати країні більше 
високоякісного вугілля, внести 
достойний вклад у загальну 
справу зміцнення могутності 
Батьківщини.

Розумієш, друже, коли вий
деш з шахти, поглянеш навкру
ги,—бачиш чудові палаци, ща
сливе життя,серце наповнюється 
радістю і гордістю за свою ве

— ВЕЛИКА СИЛА —
Дружба шахтарів двох 

братніх республік — 
дружба давня,міцна.Во
на має свою історію. 
Ткібульські гірники 
пам'ятають, коли до 
них приїжджав прос
лавлений український 
вибійник Олексій Ста- 
ханов, щоб поділитись 
досвідом своєї роботи. 
З того часу минуло по
над 13 років. Дружба 
наша ще більше зміц
ніла і розцвіла.

Все нове, що вини
кає в ході змагання, 
стає надбанням україн
ських і грузинських 
гірників. Кожний ко
лектив прагне обміня
тись своїм досвідом, 
методами, успіхами.

На нашій шахті ши
роко застосовано гра
фік циклічності. У 

лику Комуністичну партію, рід
ний Радянський уряд, які пос
тійно дбають про неухильне 
поліпшення добробуту шахтарів.

Чудові перетворення сталися 
в Ткібулі. До Великого Жовтня 
гірники ледве зводили кінці з 
кінцями, животіли в похилих 
хібарках, землянках. Інша спра
ва тепер. Живемо заможно, 
культурно. У нас збудовано 
сотні нових чудових впорядко
ваних будинків, чимало клубів, 
бібліотек, дитячих садків і ін
ших культурно-побутових зак
ладів.

Але найголовніше, що я хо
чу тобі сказати,—це про квіту
чу дружбу українського і гру
зинського народів, всіх народів 
моєї соціалістичної держави. 
Нашу багатонаціональну радян
ську сім'ю очолює старший 
брат—великий російський на
род, з яким ми впевнено йдемо 
вперед, до комунізму. І ніяким 
беріям не порушити, ніколи не 
порушити дружбу народів СРСР.

Будемо ж ще енергійніше 
трудитись на благо любимої 
Вітчизни, добиватись перемог 
у соціалістичному змаганні.

Напиши, що нового у вас на 
шахті № 2-3, як боретесь за ви
конання п'ятирічки і взятих зо
бов'язань па честь Дня шахтаря.

Від всієї душі бажаю тобі но
вих успіхів у труді.

Рубен МУШКУДІАНІ, 
вибійник шахти ім. Молотова.

впровадженні його, під
несенні культури ви
робництва нам допо
могли гірники донець
кої шахти №63 тресту 
«Свердловвугілля».

Тепер у нас не тіль
ки додержуються гра
фіка, але й виперед
жують його. Так, на 
четвертій дільниці 
бригади комуністів тт. 
Чанкветадзе і Гіоргад
зе замість восьми го
дин закінчують цикл 
за 5—6 годин, а іноді 
до кінця зміни встига
ють зробити півциклу.

Комуністи служать 
прикладом в боротьбі 
за п'яту п'ятирічку, 
з'являються душею со
ціалістичного змаган
ня, мобілізують гірни
ків па збільшення ви
добутку вугілля, поліп

шення якісних показ
ників. Так комуністи 
тт. Дарсадзе, Абазадзе, 
Зосіашвілі, Бочоришві- 
лі перші виявили іні
ціативу впровадити гра
фік циклічності. їх по
чин підтримала партій
на організація. Нині 8 
лав працюють по-но
вому.

Деякий час ми від- 
■ставали з втіленням 
виправданого методу 
гідрозакладки. Партбю- 
ро вказало на недолік 
господарникам, прий
няло рішення надісла
ти на сусідню шахту 
ім. Сталіна комуніста, 
бригадира комплексної 
бригади т. Чанквітад- 
зе, щоб досконало вив
чити нову технологію 
видобутку вугілля. Зго
дом за методом гідро

В шуканнях нового
Коли б навантажити у ваго

ни вугілля, яке видобув за 14 
років роботи в шахтах Сіль- 
верст Гвенетадзе, залізничний 
состав протягнувся б майже на 
40 кілометрів.

Самовіддано і наполегливо 
трудиться гірник-новатор на 
ткібульській шахті ім. Леніна. 
В колективі його знають, як 
людину, що оволоділа всіма об
новними гірничими професіями. 
Сільверст Гвенетадзе може при 
потребі викопувати роботу за- 
бойщика, кріпильника, прохід
ника. І ким би він не працю
вав, завжди виявляє ініціативу, 
удосконалює процеси вуглеви
добутку.

На проходженні штреків він 
прийшов до висновку, що за
мість 20—25 шпурів можна з 
успіхом обійтись дванадцятьма, 
щоб одержати потрібну сплу 
вибуху. Для цього він розділяє 
штреки на три горизонтальних 
частини і в кожній зокрема 
пробурює два шпури по боках, 
а два—посередині. Спершу під
риває не нижню частину шпу
рів, як це часто роблять про
хідники, а середню частину. 
Після підриву нижньої і верх
ньої частин шпурів він підру
бує слабі місця, виправляє нап
рямок забою, провадить кріп
лення виробленого простору.

Своїм досвідом • Сільверст 
Гвенетадзе завжди ділиться з 
товаришами. За його методом 
вже працює понад 100 прохід
ників. Серед них—відомі шах- 

1 тарі тт. Гіоргадзе, Гочелашвіл- 
лі, Чанкветадзе, Вардосанідзе. 
За своє життя він навчив шах
тарській справі 50 юнаків.

У змаганні з олександрійсь
кими гірниками Сільверст Гве
нетадзе добився визначного ви
робничого успіху—завершує ви
конання свого п'ятирічного 
завдання.

Орден Леніна і три медалі 
прикрашають груди почесного 
шахтаря Сільверста Гвенетадзе.

С. МЕРКВІЛАДЗЕ.

закладки стали працю
вати на четвертій, по
тім і на третій діль
ницях.

Тепер колектив з 
місяця в місяць наро
щує темпи, працює 
ритмічно, до мінімуму 
звів втрати вугілля.

ІІарторганізація шах
ти веде значну масо
во-політичну роботу, 
підпорядковуючи її зав
данням дострокового 
виконання п'ятої п'я
тирічки. Ми. виховуємо 
шахтарів в дусі радян
ського патріотизму, в 
дусі дружби народів 
'СРСР. В цій дружбі— 
велика, непереможна 
сила нашої соціаліс
тичної Батьківщини.

В. БРЕГАДЗЕ, 
секретар партбюро 

шахти ім. Леніна.

Творче змагання
Дорогі товариші!
Колектив нашої шахти розу

міє, що чим краще ми будемо 
працювати, тим швидше вико
наємо завдання, поставлені XIX 
з'їздом партії. Мета у цас од
на — дати більше вугілля, 
звеличити нашу Батьківщину, 
зміцнити її могутність.

В п'ятій п'ятирічці ми по
винні в два з половиною рази 
збільшити видобуток палива. 
Цим доб'ємося проектної потуж
ності шахти.

Завдання стоять серйозні, і 
гірники докладають всі зусил
ля, щоб з ними справитись. 
Ми шукаємо і пускаємо в дію 
нові виробничі резерви.

Одним з важливих резервів 
підвищення продуктивності пра
ці і збільшення видобутку ву
гілля є впровадження прогре
сивного методу роботи—графі
ку циклічності, запозиченого 
нами в українських шахтарів. 
Це дало чудові плоди. Шахта 
стала працювати планомірно, 
чітко, ритмічно. Набагато під
вищився виробіток гірників, 
знизилась собівартість палива.

Серйозну увагу приділяємо 
комплексній механізації. Кож
на лава, яка вступає в екс
плуатацію, повністю забезпе
чується транспортерами, елек
тросвердлами і іншими меха
нізмами.

Ще недавно з штреків ваго
нетки вивозили за допомогою 
лебідок, що ускладнювало ро
боту. Тепер в нас застосовано

__ «V
На благо любимої Батьківщини
З делегацією грузинських 

вугільників я виїжджав у Дон
бас для ознайомлення з досві
дом роботи українських шахта
рів. Я бачив, як самовіддано, 
творчо працюють наші друзі, 
як вони виявляють і ставлять 
на службу п'ятирічці нові ре
зерви виробництва.

'Годі багато чому навчився. 
Після повернення в Ткібулі 
став застосовувати методи дон- 
басівців поліпшив організацію 
праці, згодом добився того, що 
всі члени бригади—вибійники, 
прохідники, кріпильники ово
лоділи кількома суміжними про

Стахановськими ділами відзначається на шахті ім. Леніна 
прохідник А. Вардосанідзе. Виробничу норму він виконує на 
180 190 процентів.

На знімку: А. Вардосанідзе (справа) з напарником Л. Гоче- 
лашвілі в забої.

Фото Д. Сабелашвільського.

електровозну відкатку. В ре
зультаті зросли темпи відправ
ки на-гора вугілля, впсвободн- 
лось чимало робітників.

Шахта систематично випе
реджає графік. Піврічну прог
раму завершено достроково. 
< Ісобливо1 високопродуктивно 
працюють гірники дільниці №1^ 
якою керує т. Барабадзе? 
Змінні завдання вони виконують 
на 120—125 процентів.

Чимало шахтарів, запрова
дивши передові методи, добиваю
ться визначних трудових успі
хів. Так вибійники тт. Хорхо- 
мелідзе, Суладзе, Туквадзе, Ка- 
тамадзе і багато інших вироб
ляють по дві норми.

У творчому змаганні дІох 
колективів ткібульської шахти 
ім. Молотова і олександрій
ської шахти №2-3 ростуть ря
ди передовиків, удосконалює
ться їх майстерність. У нас 
немає жодного робітника, який 
би не справлявся з виробни
чим завданням. Ми домоглись ко
лективної стахановської праці.

Наші шахтарі живуть одні
єю думкою з вами: сьогодні 
працювати краще, ніде учора, а 
завтра—краще, ніж сьогодні. 
Це стало девізом для кожного 
гірника.

Дорогі друзі! Будемо ж і да
лі кріпити дружбу шахтарів 
Грузії і України, множити тру
дові успіхи в боротьбі за дос
трокове виконання п'ятої п'я
тирічки.

М. КИКВАДЗЕ, 
начальник шахти ім.Молотова.

фесіями. Це дало нам можли
вість з меншою кількістю лю
дей давати більше вугілля.

Моя бригада викопує вироб
ничі завдання на І 20—130 
процентів.

Гірники дали слово вийти 
переможцями в соціалістично
му змаганні з українськими 
шахтарями, достроково викона
ти план третього року п'ятої 
п'ятирічки. Взяті зобов'язання 
перетворюємо в життя. Кожний 
день видобуваємо десятки тонн 
надпланового вугілля.

І. 0РДЖ0НІКІДЗЕ, 
бригадир комплексної бригади 

шахти їм. Сталіна.
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Владимир Ильич Лении
(Отрьівок из позмьі)

Парти я
зто

миллионов плечи,
друг к другу

' прижатьіе туго.
Партией 

стройки 
в небо взмечем,

^ержа
и вздьімая друг друга.

Партия —
спинной хребет рабочего класса.

Партия —
бессмертие наиіего дела.

Партия — единственное, 
что мне не изменит.

Сегодня приказчик,
а завтра 

царства стираю в карте я.
Мозг класса,

дело класса,
сила класса, 

слава класса — (
вот что такое партия.

В. В. МАЯКОВСКИЙ.

---------«---------

Володимиру Маяковському
Слуиіайте,

товарищи потомки...
В. Маяковский.

О, любий напі трибуне голосистий
Вам відповість ваш рідний клас:
Ми чуєм голос ваш, бійця і комуніста,
Він все живе 1 бій веде за мир для нас!
І ваших творів глиб мільйони знають, 
їх бережуть, як цінний скарб.
В боях за комунізм вони зорею сяють,
Перлинним блиском поетичних фарб.
Слова про вас вінком із золотих троянд не сохнуть, 
Що їх великий вождь сказав:
Найкращий ви поет радянської епохи,
І вище вас в поезії ніхто не став!
Ми любим ваш стодзвонний голосище, 
Любим так, як ви уміли нас любить, 
З поетів—ви найперший і найвищий 
1 будете живий з живими вічно жить!

С. ГОНЧАРОВ, 
викладач педучилища.

Найталановитіший поет
радянської епохи

(До 60-річчя з дня народження В. В. Маяковського)
Сьогодні минає 60 років з дня 

народження найталановитішого 
поета радянської епохи В. В. Мая
ковського.

Поезія Маяковського з великою 
силою і повнотою втілила в собі 

.найчудовіші риси радянської лю
дини: богатирський революційний 
розмах, незмінну і вірну любов 
до рідної соціалістичної Батьків
щини, войовничу непримиримість 
і ненависть до капіталізму. Това
риш Сталін назвав Маяковського 
кращим, найталановитішим поетом 
радянської епохи, твори якого 
увійшли в золотий фонд соціа
лістичної культури; в арсенал 
прогресивного людства.

На всьому творчому шляху 
Маяковського, особливо після Ве
ликої Жовтневої соціалістичної 
революції, ми бачимо, як партія 
впливала на розвиток ідейного 

змісту його поезії. Партія вела і 
вчила його, виховувала в ньому 
пристрасного борця за справу 
Леніна—Сталіна.

Яскраво усвідомлюючи історич
ний розвиток російської поезії, 
Маяковський з усією відповідаль
ністю брав участь у вирішенні 
долі російського вірша у велику 
епоху соціалізму. В своїй велич
ній поемі „Владимир Ильич Ленин“ 
він писав:

„Да будь я
и негром преклоннмх годов, 
и то без уньїнья и лени 
я русский бьі вьіучил 

только за то,
что им

разговаривал Ленин“.
Маяковський бачив,,, як його 

відстала в минулому—батьківщи-

Дартії 
Леніна—Сталіна

Ти нас, в труді ростила, 
Натхнення нам дала, 
.Ти наша міць і сила 
Хвала тобі, хвалії!
Ти Серце МІ.1І0НІВ, 
їх мозок і діла.
В полях, в металу дзвоні 
Хвала тобі, хвала!
'Ги вся—весняний подих, 
Хай зникне чорна мгла.
За мир встають народи 
Хвала тобі, хвала!
Щоб більш не знали сліз ми. 
Ти шлях наш повела 
Вперед до комунізму 
Хвала тобі, хвала!
І на твоїм знамені
Два імені пала.
В борні, труді натхненнім
Довічна їм хвала! \

Анатолій ПЕРЕПАДИ.
м. Олександрія.

— о —•

Видання творів 
В. В. Маяковського на Україні

Величезною популярністю 
користуються твори Маяковсь
кого на Україні. Про це свід
чать численні видання його 
віршів і поем. За роки радян
ської влади твори Маяковського 
видавалися в республіці 45 раз 
загальним тиражем 1 мільйон 
286 тисяч примірників. Укра
їнський читач своєю рідною 
мовою читає в перекладах най
кращих поетів Радянської Ук
раїни такі безсмертні твори 
Маяковського, як «Володимир 
Ілліч Ленін», «Добре», «Вірш 
про радянський паспорт», «На 
весь голос» та інші.

Маяковський гаряче любив 
Радянську Україну і присвятив 
їй ряд прекрасних віршів. На
завжди залишаться в пам'яті 
трудящих нашої республіки 
хвилюючі зустрічі з великим 
поетом у Києві, Харкові та ін
ших містах республіки.

-------------♦ ♦------------- 
на—Росія перетворюється в пере
дову державу, в могутній Радян
ський Союз. Як поет-патріот, як 
трибун революції він писав про 
свою велику Вітчизну:

„И я,
как весну человечества, 

рожденную
в трудах и в бою, 

пою
моє отечество, 

республику мою!"
У своїй країні він бачив велике 

майбутнє людей, боровся за це 
майбутнє „делами, кровью, стро- 
кою, вот агою", всією своєю само-

Народу російському
Застольна

Хай мовиться слово 
Дзвінке, як ніколи, — 
Нам пісню співати 
У братньому колі. 
Завітні є думи, 
Казання народні 
Про подвиги ратні, 
Діла благородні.
Як зріднено Волгу 
Із Доном-рікою, 
Ми здружені братньо 
В єдино Москвою.
І сонце, і зорі 
Нам сяяти стали, 
Коли ми в те коло 
З народами стали.
Ми славимо мужність, 
Ходу богатирську, 
Народе великий, 
Народе російський!
Чи заспіви миру, 
Чи воєн зав'юги, 
Ми линем до тебе, 
До брата і друга.
Ми знаєм, чужинці 
Наш край розтинали б, 
Якби шляхи наші 
Та різними стали.
Ми знаємо, ниви 
Взялися б журбою, 
Коли б нам не бути 
У спілці з тобою.
1 сонце захмарило б, 
Висохли б ріки, 
Коли б ми не стали 
З тобою навіки.
Ми славимо мужність, 
Ходу богатирську, 
Народе великий, 
Народе російський!
Це ж ти допоміг нам 
Всі землі зібрати,

Вечірньою порою
Чудовий, літній, наче в казці, 

вечір 
Спустився на поля, луга, гаї, 
Десь соловейко радісно щебече. 
Співає дзвінко молодь на селі. 
Баян десь біля клубу грає, 
Б танок пустився хлопець-тан- 

цюрист, 
По вулиці з дівчиною гуляє 
Прославлений в колгоспі трак

торист.
В кінці села, біля коїиари, 
Де зеленіє килимом трава, 
Сидять і гомонять собі напару 
Чабан колгоспу — дід і лан

кова.
Вона розповідає про нараду, 
Про те, що говорив їх депутат, 
Про успіхи четвертої бригади 
І кращу ланку молодих дівчат. 
За північ вже. Все навкруги 

стихає.

відданою роботою. Поет бачив 
„громадье" наших планів, вірив 
у їх життєву реальність, знаючи, 
що будуть у нас чудові нові, до 
останнього гвинтика свої заводи 
і робітничі палаци вище Ейфеле- 
вої башні, і кращі в світі метро, 
найшвидкохідніші паровози і 
грізна військова зброя.

Невтомний боєць і трудівник 
свого часу, Маяковський разом з 
тим був і сучасником майбутньо
го. Він залишається активним 
учасником нашої сьогоднішньої 
боротьби за комунізм.

Представник багатомільйонного 
радянського народу-будівника і 
творця—він ніколи не гнув голо
ви перед закордонними „чудесами" 
і „красотами". Очима Маяков
ського на капіталістичний світ, на 
Америку дивиться весь Радянський 
Союз. За декоративними фасадами 
американського життя поет поба
чив страшну і темну звопотну 
сторону американської „свободи" 
і „демократии", від якої стогнуть 
і гинуть мільйони білих і чорних 

грабів.

Народ воєдино — 
Дніпро і Карпати.
Це ж ти допоміг нам 
Сім'ю об'єднати, 
Великий і славний 
Російський наш брате! 
До рабства тяжкого 
Нас панство хилило, 
Подав ти нам руку — 
І стільки в нас сили!
Те бачили гори, 
Те слухали ниви, 
Як йшли ми з тобою 
В єдинім пориві.
ІЦо спаяне в битвах, 
Ніколи не рветься!
Велике те слово, 
Що дружбою зветься.
Воно пробиває 
І ворога стани, 
Проказане гордо 
Твоїми устами.
Летить, над землею 
За гори й кордони, 
Співає луною 
Кремлівського дзвону.
До серця народів
На всіх мовах мовить — 
То ленінське слово, 
То сталінське слово.
То Партії мудрість. 
ІЦо сонцем нам сяє, 
Що ворога крушить, 
А друзів єднає.
В щасливому колі 
Ніхто нас не зборе — 
Ми славимо братства 
Життя неозоре!
Ми славимо дружбу 
Навічно храниму, 
Ми славимо єдність 
Ніким нерушиму!

Павло УСЕНКО.

Сідає місяць десь там за селом, 
І третій раз дід люльку набиває 
Пахучим кременчуцьким тю

тюном.
— А розкажи, Марійко, хоро-

іиенько,
Та тільки так, щоб все я зро- 

• ' зумів,
Про вчення академіка Лисенка, 
Про якість нових зернових 

сортів.
Про все дідусь, відразу не роз

кажеш,
1 тут розмова оживає знов... 
Отак, дивись, жартуючи хтось 

скаже:
— У них, мовляв, щось схоже

на любов.

Михайло САВЧЕНКО. 
село Баидурівка.

Проклятому світові насильства 
і гніту поет з гордістю протнпос- 
тавляє нашу соціалістичну Бать
ківщину. „Дубликатом бесценного 
груза" високо піднімає він молот - 
кастий, серпастий радянський пас
порт, і на весь світ гордо і радіс
но лунає його могутній голос:

Читайте, 
завидуйте,

Я—гражданин 
Советского Союза.

Радянський народ, який стоїть 
сьогодні на чолі багатомільйонно
го табору миру і демократії, пе
реможно рухається до комунізму, 
перетворюючи „коммунистическое 
далеко" в „коммунистическое близ- 
ко“. І разом з усім народом, ве
дучи за собою всю нашу поезію, 
йде в наступ Володимир Володи
мирович Маяковський. Він назав
жди зв'язав свою поетичну долю 
з Батьківщиною, з Комуністичною 
партією, з усім радянським наро
дом. В цьому секрет невми- 
рущоїмолодості, новизни, сили і 
світової слави поета, який разом 
з нами працює і бореться сьогод
ні за торжество комунізму.
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Допомога багатодітним матерям

ПО НАШОМУ МІСТУ і РАЙОНУ

Велику увагу приділяє Кому
ністична партія і Радянський 
уряд питанню охорони мате
ринства і дитинства. Одним з 
проявів батьківського піклу
вання про матір і дитину є 
державна допомога багатодіт
ним і одиноким матерям.

Тільки за перше півріччя 
цього року багатодітні та оди
нокі матері нашого району 
одержали більше двохсот тисяч

В гостях у вінничан
4 дні гостювала делегація 

тваринників нашого району у 
передовому Вінницькому ра
йоні, Вінницької області. Деле
гація ознайомилась з роботою 
кращих колгоспів по організа
ції кормової бази, впроваджен
ню передових методів праці на 
тваринницьких фермах тощо.

Повернувшись до своїх кол
госпів, олександрійці прово

Поповнюється парк колгоспних автомашин
Успішно виконуючи обов'яз

кові поставки продуктів тва
ринництва, чимало колгоспів 
району продають лишки моло
ка' державі, за що в порядку 
товарообміну одержують про
мислові товари, машини.

Так, у першому півріччі 
цього року за продаж державі 
молока колгоспи району одер
жали 8 автомашин „ГАЗ-51".

Польові
Ще в період весняно-польо

вих робіт.районний відділ охо
рони здоррв'я організував і 
надіслав до колгоспів 72 аптеч
ки для рільничих і тракторних 
бригад. Зараз всі вони попов
нені медикаментами.

Б. Котляров

КАГАНЕЦЬ
Біля каси чуб поправив
І, кусаючи уста,
Замість підпису поставив 
Щось подібне до хвоста.

Гроші взяв, пішов спокійний, 
Наче пава серед гав.
„Вперше бачу... Хто такий 

він?"—
Я сусіда запитав.

„Як?—мені відповідають,— 
Ви не знаєте його?!" 
Обступають, напирають, 
Пальці вгору задирають
І вигукують: „Ого!“

Перший каже: „Це талант!" 
Другий ахає: „Гігант!**
Третій шепче: „Дивна сила!** 
А четвертий: „Це—світило!" 
П'ята—дівчина—ураз
Аж навшпиньки зіп'ялась:
„Це ж наш Женя! Наш Євге

ній!—
Зашептала,—справжній геній!" 

карбованців державної допо
моги.

Робітниця Лікарівської за
лізничної станції Ольга Федо
рівна Хаженко на виховання 
своїх восьми дітей одержала 
від держави 16,5 тисячі карбо
ванців. 21 тисячу карбованців 
одержала громадянка Прото- 
попівської сільради Варвара 
Павлівна Овчаренко.

дять бесіди з тваринниками 
про те, як вінницькі тваринни
ки підвищують продуктивність 
худоби та якість тваринниць
кої продукції.

Районне управління сіль
ського господарства і заготі
вель виробило ряд заходів по 
впровадженню передового дос
віду вінничан у колгоспне ви
робництво нашого району.

Нові автомашини придбали 
колгоспи імені 18 з'їзду ВКП(б), 
імені Карла Маркса, імені Во- 
рошилова та інші.

Тепер в багатьох артілях є 
по кілька автомобілів. Авто
парк колгоспу імені Вороши- 
лова, наприклад, зараз налічує 
5 вантажних і одну легкову 
автомашину „Победа". .

аптечки
Для кращого медичного об

служування колгоспників на 
жнивах в бригадах створено 
98 санпостів. За кожною брига
дою закріплено медпрацівників 
сільських медпунктів.

І, нарешті, хтось прорік: 
„Незамінний чоловік!"

Через місяць, як на гріх, 
Наш касир в лікарню ліг.
І явився другий, зліший,
І „гіганту" наказав,
Щоб він прізвивіе ясніше
У відомості писав.

Тут перо загальмувало,
І всім зразу ясно стало,
Чом цей наш спеціаліст
В документах ставив хвіст.

Всі узнали, що світило
Не всі літери завчило...

Тут світилові й кінець,
Бо було це не світило,
А звичайний каганець!

Переклад з російської.

(„Перець").

Молотовська область. Учні 
міста' Красновншерська під час 
літніх канікул проводять ек
скурсії і походи по рідному 
краю. Літом вони побувають 
у Чердинському краєзнавчому 
музеї, роблять походи по річці 
Вишері, по мальовничих міс
цях—Полюдов камінь, камінь 
Говорливий і ін.

На знімку: на річці Вишері 
біля каменя Ветлан.

Фото Б. Визуля.
Прескліше ТАРС.

Навчання 
торговельних 

працівників
Відділ робітничого постачання 

Димитровського тресту широко 
розгорнув навчання працівни
ків торгівлі. На організованих 
двомісячних курсах нині нав
чається 50 чоловік. Для мате
ріально-відповідальних осіб два 
рази на місяць проводяться се
мінари.

До кінця року підвищать 
свою кваліфікацію сотні праців
ників прилавку, завідуючі 
магазинами і складами.

Будівництво Палацу 
культури гірників

В селищі Димитрово споруд
жується Палац культури гір
ників. Штукатури, муляри, тес- 
ляри, які працюють на будів
ництві Палацу, зобов’язались 
закінчити основні роботи до 
Дня шахтаря.

Приміщення Палацу просто
ре. В ньому великий зал для 
глядачів, розрахований на 450 
місць, і кімнати для самодіяль
них гуртків.

Нові квартири
Вчора будівельники управ

ління Димитровського тресту 
здали в експлуатацію двоповер
ховий будинок в селищі робіт
ників центральної механічної 
майстерні.

З початку року для вугіль
ників міста і гірничих селищ 
споруджено будинки на 90 
квартир.

Товари для жителів Півночі
З кожним роком збільшується 

завіз товарів у райони Край
ньої Півночі. Тепер торговельні 
організації Охотська одержують 
жирів майже в два рази більше, 
ніж у минулому році, м'яса — в 
два з половиною рази, сухих ово
чів і макаронних виробів—майже 
в три рази, круп—у півтора раза 
більше. Значно збільшується та
кож завіз свіжих і консервованих 
фруктів, квашеної капусти, соло
них огірків і помідорів, картоплі.

Фабрика ранніх овочів
У Кіровському районі Ново

сибірська розгортається будівниц
тво теплично-парникового комбі
нату. Новосибірськ розташований 
в зоні різко континентального 
клімату. Огірки і помідори з'яв
ляються лише наприкінці липня 
або на початку серпня. Більшу 
частину року новосибірці не 
мають свіжих овочів. Новий ком
бінат, будівництво якого обійдеть
ся в 17 мільйонів карбованців, 
щороку, .починаючи з березня, 
даватиме населенню міста 35 ти
сяч центнерів ранніх овочів.

Підвищення життєвого рівня 
трудящих НДР

Повідомлення політбюро Центрального комітету 
Соціалістичної єдиної партії Німеччини

БЕРЛІН, 1(1 липня. (ТАРС). 
Газета «Нейєс Дейчданд» опу
блікувала сьогодні повідомлен
ня політбюро ЦК Соціалістич
ної єдиної партії Німеччини 
(СЄПН), в якому говориться:

14 липня відбулося засідан
ня політбюро ЦК СЕНИ разом 
з представниками Центрального 
правління об’єднання вільних 
німецьких профспілок. Була 
заслухана доповідь про вико
нання виробничих планів і про 
зміни в народногосподарському 
і фінансовому планах. Було 
також розглянуте питання про 
те, як можна безпосередньо 
здійснити дальше поліпшення 
умов життя робітників. 11а ос
нові збільшення виробництва і 
змін у народногосподарському 
плані була схвалена пропози
ція профспілок про підвищення 
заробітної плати робітникам, 
що належать до 1—4 тарифних 
груп. Соціалістична єдина пар
тія Німеччини і профспілки 
пропонують урядові Німецької 
Демократичної Республіки про

Протест корейсько-і 
на переговорах про

ПЕКІН, 14 липня. (ТАРС). 
Кореспондент агентства Сіньхуа 
повідомляє з Кесона:

Корейсько-китайська делега
ція на переговорах про пере
мир’я в Кореї опублікувала 
сьогодні комюніке, в якому го
вориться:

0 21 год. 10 хвил. 12 лип
ня один з снарядів, випуще
них з позицій другої сторони, 
впав і розірвався в межах ра
йону конференції в Паньминьч- 
жоні, за 150 метрів від його 
меж.

14 липня старший офіцер 
зв'язку корейсько-китайської

СТАНОВИЩЕ В ЄГИПТІ
КАЇР, 16 липня. (ТАРС). Як 

повідомляє преса, Єгипет на
діслав 15 липня Англії ноту 
протесту проти дій англійських 
військових властей в Ісмаїлії.

Одночасно вчора в Каїрі три 
вала жвава дипломатична діяль
ність, зв’язана з нинішнім за
гостренням англо-єгипетських 
відносин. Повірений у справах 
Англії в Єгипті Хенкі вранці 
15 липня радився з американ
ським послом Кеффері, а потім 
відвідав міністра закордонних 
справ Єгипту Фавзі. Ввечері 15 
липня Фавзі прийняв Кеффері.

За повідомленням газет, один 
англійський солдат, який утік 
з англійського військового та
бору в зоні Суецького каналу, 
звернувся до єгипетських влас
тей в Ісмаїлії з просьбою на
дати йому притулок. Солдат 
заявив, що він не бажає по
вертатися в табір. Проте єги
петські власті передали солда
та англійському командуванню.

вести підвищення заробітної 
плати робітникам 1—4 тариф
них груп на народних підпри
ємствах промисловості, транс
порту, будівельної промисло
вості, сільського і лісового 

; господарства на комунальних 
підприємствах, у державних 

І торговельних організаціях та 
споживчих кооперативах і під
готувати необхідні для цього 
фінансові заходи так, іцоб роз
порядження про підвищення 
зарплати набрало «чинності з 
1 серпня.

Представники профспілок за
пропонували далі, щоб у всіх 
випадках, коли були зменшені 
або ліквідовані надбавки за ро
боту в неділі, з 15 липня зно
ву виплачувались надбавки, що 
існували раніш за регулярну 
роботу в неділі.

Далі урядові Німецької Де
мократичної Республіки пропо
нується з 15 липня скасувати 
проведене з 1 січня 1953 року 
зниження зарплати. Пропонує
ться відповідно підвищити фонд 
зарплати підприємств.

китайської делегації
> перемир'я в Кореї

сторони надіслав старшому офі
церові зв'язку другої сторони 
лист, в якому звертає серйозну 
увагу другої сторони на цей 
інцидент. У листі вказується, 
що цей інцидент не тільки 
являє собою пряме порушення 
угоди про безпеку району кон
ференції, але й може привести 
до неприємних наслідків для 
обох сторін.

Лист містить вимогу, щоб 
друга сторона забезпечила до
держання своїм збройним пер
соналом суворої дисципліни, 
щоб подібні інциденти не пов
торювалися в майбутньому.

Міністр національного керів
ництва Єгипту Салах Салем, за 
словами газет, заявив, що, зва
жаючи на нинішнє напружене 
становище в зоні Суецького 
каналу, у властей не було ін
шого виходу, крім повернення 
солдата англійському команду
ванню, оскільки Ісмаїлія ото
чена англійськими військами».

Торкнувшись зникнення анг
лійського льотчика Рігдена, що 
послужило приводом до виник
нення нинішніх подій у зоні 
Суецького каналу, Салем ска
зав: «Єгипет пе вживе ніяких 
заходів, щоб розшукати Рігде- 
на, коли англійські військові 
власті пе відмінять провадже
них заходів».

В той же час, за повідомлен
ням газети «Аль-Ахбар», офі
ціальний представник англійсь
кого посольства в Каїрі заявив, 
що англійське командування 
не відмінить вжитих ним захо
дів доти, поки не буде знайде
ний англійський льотчик.

Заступник редактора С. МІРКОТАН.
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Великі і почесні завдання нині стоять перед тру
дівниками колгоспного села. !х священний обов'язок у 
стислі строки і без втрат зібрати врожай, достро
ково виконати першу заповідь перед державою — план 
хлібоздачі, заготовити вдосталь кормів для громад
ського тваринництва, зразково підготуватись до осінньої 
сівби.

Комбайнам—повне навантаження
> Зростання народного госпо
дарства і культури в першому 
півріччі цього року так само, 
як і підсумки виконання пла
нів двох попередніх років го
ворить, що завдання, постав
лені директивами XIX з'їзду 
партії по п'ятому п'ятирічному 
плану розвитку СРСР на 1951 
—1955 роки, успішно вико
наються.

Наполегливо трудяться над 
виконанням поставлених зав
дань хлібороби нашої країни. 
Виростивши високий урожай, 
вони спрямовують свої зусилля 
на те, щоб вчасно і без втрат 
провести збирання, достроково 
виконати державний план хлі
бозаготівель і цим зміцнити 
могутність рідної Батьківщини. 
МТС, радгоспи і колгоспи всту
пили в цьогорічні жнива ще 
більш оснащеними технікою, 
ніж у 1952 році. Кількість 
зернових комбайнів на 1 лип
ня 1953 року збільшилась по
рівняно з наявністю їх па 1 
липня 1952 року на 10 про
центів, в тому числі самохід
них комбайнів па 33 проценти.

З кожним роком зростав 
комбайновий парк Олександ
рійської та Користівської МТС. 
їх силами в колгоспах району 
цього року повинно бути зіб
рано понад 95 процентів по
сівів зернових культур.

Багато комбайнерів, змагаю
чись за зразкове збирання 
врожаю, продуктивно викорис
товують техніку і добиваються 
добрих успіхів. Самовіддано 
працює комбайнер Користівсь
кої МТС Іван Бузинник. В 
артілі імені Молотова він зіб
рав понад 250 гектарів зерно
вих культур. Майстрами своєї 
справи зарекомендували себе 
комбайнери тт. Бугрій, Рак, 
Чернявський, Кириченко та 
інші. Добре знаючи машини, 
використовуючи їх на повну 
потужність, вони домагаються 
щоденного виконання й пере
виконання норм виробітку.

Проте в цілому комбайновий 
парк обох МТС на жнивах 
працює незадовільно. Допуска
ються значні простої потуж
них, машин через технічні не
поладки і погану організацію 
праці па жнивах. Це призвело 
до того, що в районі з 40 про
центів зібраних площ—четверта 
частина скошена жниварками. 
ІЦе гірші справи в окремих 
колгоспах. Через несправність 
комбайнів в артілях імені Калі-

Готуються до бурякозбирання
Користівський бурякопуякт 

діяльно готується до приймання 
буряків нового врожаю. Вже 
зоране кагатне поле, закінчую
ться роботи по підготовці ван
тажної площадки. Старі мати 
відремонтовано та завезено ма

ніна, імені Володимира Улья- 
пова та деяких інших більша 
половина хліба зібрана прос
тими збиральними машинами. 
Це затримує хлібоздачу і ряд 
інших важливих робіт, забирає 
на молотьбу багато колгоспни
ків. Директори МТС тт. Гор- 
бенко і Жук, знаючи про по
гану роботу комбайнів, не 
вживають рішучих заходів до 
негайного усунення неполадок, 
не здійснюють оперативного 
керівництва кадрами механіків 
і ремонтників. Тому нерідко 
на виклик механіки прибува
ють до комбайнів через кілька 
днів. До речі, виїжджають во
ші без необхідних матеріалів, 
інструменту, запасних частин, 
а тому не завжди подають 
потрібну допомогу.

У деяких колгоспах, як, на
приклад, імені Леніна комбайни 
простоюють через технічні не
поладки і несвоєчасне виван
таження бункерів від зерна. 
Все це набагато знижує темпи 
косовиці, затримує хлібозаго
тівлі.

Дирекція МТС, правління 
колгоспів мусять зробити все, 
щоб швидко пустити всі до єди
ного комбайни в дію і забезпечи
ти їх безаварійну, високопродук
тивну роботу.

Комбайнові агрегати повинні 
бути в центрі уваги партійних 
і профспілкових організацій. Во
ни зобов'язані посилити масово- 
політичну роботу серед комбай- 
перів, вище підняти прапор 
соціалістичного змагання за 
своєчасне проведення збирання 
врожаю.

Великий Сталін вчив радян
ських людей, що збирання— 
справа сезонна і воно не любить 
ждати. Зібрав вчасно—виграв, 
спізнився в збиранні—програв.

Кожен комбайнер, кожен 
хлібороб повинен ні на хвили
ну не забувати цих мудрих 
вказівок і наполегливо боро
тись за стислі строки і високу 
якість збирання. Щоб впора
тися з цим завданням, насам
перед треба забезпечити високо
продуктивну роботу кожного 
комбайнового агрегату.

Ширше змагання за. зразко
ве проведення збирання вро
жаю. Новими трудовими пере
могами па жнивах порадуємо 
рідну Вітчизну. На повну по
тужність використаємо кожен 
комбайн.

теріал для виготовлення нових. 
В повній готовності вагове гос
подарство.

До 10 серпня колектив буряко- 
пункту зобов'язався повністю 
завершити підготовку до прий
мання і збереження буряків.

Соціалістичне змагання на честь Дня шахтаря

Наслідувати приклад передовиків!
☆ ☆

Місячний план—
достроково

Механізатори Байдаківського 
вуглерозрізу змагаються за дос
тойну зустріч Дня шахтаря. 
Взяті на себе підвищені соціа
лістичні зобов'язання ними пе
ретворюються в життя. Ряд ста- 
хановців, поліпшивши догляд 
за технікою, підвищили про
дуктивність землерийних агре
гатів.

Серед машиністів екскавато
рів найкращих успіхів досяг 
Сергій Самохвалов. Місячний 
план він виконав 20 липня на 
153 проценти. Стахановець від
вантажив додатково до завдан
ня 12 тисяч тонн вугілля.

Високих показників добився 
Леонід Кулик. 20 липня він 
реалізував денне завдання на 
180 процентів, понад норму 
видобув 225 тонн вугілля. Крім 
того, дав 490 кубометрів 
вскришної породи.

Місячний план завершив 
Андрій Журавльов і інші ма
шиністи екскаваторів вугільної 
і вскришної дільниць.

В. ШАПОВАЛЕНКО, 
нормувальник Байдаківського 

вуглерозрізу.

Новатори
На електростанції творчо пра

цює обмотник по ремонту ви
соковольтних двигунів т. Коз- 
лов. За останній місяць він 
вніс дві цінних раціоналізатор
ських пропозиції. Здійснення 
їх дало можливість ремонтува
ти двигуни в умовах станції. 
Раніш ремонт кожного двигуна 
провадився на інших під
приємствах, тривав майже рік 
і обходився до 20 тисяч кар
бованців. Нині двигун ремон
тується протягом місяця-півто- 
ра, вартість робіт зменшена 
вдвічі.

На станції сумлінно ставить
ся до своїх обов'язків кочегар- 
новатор т. Гридін. Добре ово
лодівши технікою, він домігся 
чіткої роботи котельного агрв; 
гату.

С. ПЕТРОВ.

Казахська РСР. Усть-Каменогорська ГЕС.
Фото В. Смирнова (Прескліше РАТАУ),

Завод випереджає графік
Виступаючи на зборах, при

свячених постанові Пленуму 
ЦК КПРС, шишельниця Ганна 
Поповська заявила, що вона, 
як і всі трудящі заводу «Чер
воний ливарник», на підлі ви
лазки ворога народу Берія від
повість стахановською працею. 
Її слова підкріплюються ділом.

Днями передова виробнич
ниця виконала завдання на 160 
процентів. Ще кращих показ
ників добився токар Петро Ро
манець. Застосувавши метод си
лового різання металу, він дав 
майже дві норми.

Натхненно працює бригада

ДОБИВАЮТЬСЯ
У виробничих успіхах заліз

ничників тресту «Олександрія- 
вугілля» немалу роль відіграє 
колектив деио транспортного 
управління. Завдяки злагодже
ній роботі, співдружності ста- 
хановців ремонтники система
тично перевиконують план.

За 15 днів липня бригада 
дишловиків Івана Погрібного 
виконала своє завдання на 152 
проценти.

Не тільки бригади в цілому, 
але й кожний робітник зокре-

Бригада слюсарів Миколи 
Додатка—одна з кращих в де
по транспортного управління 
тресту „Олександріяву гілля". 
Вона показує приклад бороть
би за виконання соціалістич
них зобов'язань, взятих на 
честь Дня шахтаря.

Микола Додатко спрямовує 
зусилля членів керованої ним 
бригади на неухильне підви
щення продуктивності праці, 
поліпшення якісних показників.

Виробниче завдання першої 
половини липня бригада вико
нала більш як на 150 про
центів.

На знімку: бригадир Микола 
Додатко.

Фото Г. ТАНСЬКОГО.

котельників, очолювана Степа
ном Стороженком, і комсомоль
сько-молодіжна бригада тока
рів, якою керує Віктор Вдовен
ко. Щодня вони виконують ви
робниче завдання на 150-160 
процентів.

Трудящі заводу, готуючись 
достойно зустріти шахтарське 
свято, нарощують темпи. За 
два тижні понад план видано 
продукції па десятки тисяч 
карбованців. Завод випереджає 
графік.

Д. ЄРЕМЕНКО, 
секретар партійної організації 

заводу „Червоний ливарник".

НОВИХ УСПІХІВ
ма, домагається підвищення 
продуктивності праці. Так, ар
матурник Василь Єльманов, 
слюсар Зоспм Шевченко, токар 
Петро Іваннцков щодня вироб
ляють по півтори-дві норми.

Зараз колектив депо напо
легливо бореться за те, щоб 
виконати соціалістичне зобов'я
зання—до 20 серпня випусти
ти з підйомочного ремонту па
ровоз № 589.

I. БОГОМОЛОВ.



2 СТАЛІНСЬКИЙ прапор
АГІТАТОРИ, ПРОВЕДІТЬ БЕСІДУ НА ЦЮ ТЕМУ!

Благо народу — найвищий закон 
Комуністичної партії

Зайнятий мирною творчою 
працею, радянський народ під 
керівництвом Комуністичної 
партії успішно будує комунізм. 
За короткий строк після війни 
відбудовані зруйновані ворогом 
промисловість, транспорт, сіль
ське господарство і досягнуте 
значне перевищення довоєнно
го рівня в усіх галузях соціа
лістичної економіки.

Соціалістична система госпо
дарства не знає експлуатації- 
людини людиною, криз і безро
біття, злиднів і розорення. Зни
щення безробіття в місті і злид
нів на селі являє собою вели
ке історичне досягнення Ра
дянської влади. Могутня соціа
лістична економіка, що безпе
рервно розвивається, є надій
ною основою, на якій грун
тується священне, гарантоване 
Конституцією СРСР право кож
ної радянської людини на пра
цю. На кінець минулого року 
чисельність робітників і служ
бовців становила у нас 41,7 
мільйона чоловік—на 900 тп- 

. сяч більше, ніж в кінці 1951 
року.

Зростання національного до
ходу в Радянському Союзі — 
найбільш узагальнюючий і яс
кравий показник підвищення 
матеріального добробуту трудя
щих. За період з 1940 по 1951 
рік національний доход СРСР 
зріс на 83 проценти. В 1952 
році пін збільшився порівняно 
з 1951 роком ще на 11 про
центів.

Поліпшення добробуту ра
дянських людей знаходить свій 
вияв у підвищенні грошової і 
реальної заробітної плати ро
бітників та службовців, у збіль
шенні доходів селян. Найваж
ливішим джерелом зростання 
реальної заробітної плати ро
бітників та службовців і ре
альних доходів селян є послі
довно проваджене Комуністич
ною партією і Радянським уря
дом зниження цін на товари 
масового споживання. Уже в 
кіпці минулого року в. ре
зультаті п‘ятиразового знижен
ня державних роздрібних ціп 
населення платило за продо
вольчі і промислові товари в 
середньому в два рази менше, 
ніж у четвертому кварталі 1947 
року.

Важлива особливість цього 
зниження цін полягає в тому, 
що воно поширилося по суті 
на всі продовольчі і промисло
ві товари масового споживання 
і дає трудящим одну з най
більших вигід, які діставало 
населення від зниження цін за 
всі післявоєнні роки. В резуль
таті нового зниження цін тіль
ки по лінії державної і коопе
ративної торгівлі пряма вигода 
населення становитиме за рік 
46 мільярдів карбованців. До 
речі буде нагадати, що від зни
ження цін у 1951 році вигода 
населення становила 27,5 міль
ярда карбованців, у 1952 році 
— 23 мільярди карбованців.

. Піднесення добробуту трудя
щих в нашій країні забезпе
чується не тільки зростанням 
заробітної плати робітників і 

службовців, збільшенням дохо
дів селян від сільського госпо
дарства і послідовним' знижен
ням цін на товари масового спо
живання. Радянська держава 
направляє, крім того, величезні 
кошти на соціально-культурні 
заходи, різні види допомоги і 
виплати. Робітники і службов
ці в нашій країні одержують 
за рахунок держави допомогу 
по соціальному страхуванню, 
пенсії по соціальному забезпе
ченню, безплатні або з вели
кою знижкою путівки в сана
торії, будинки відпочинку і ди
тячі заклади, щорічні відпуст
ки із збереженням заробітної 
плати. Всім 'трудящим міста і 
села Подається безплатна ме
дична допомога. Держава ви
плачує допомогу багатодітним і 
одиноким матерям, забезпечує 
безплатне навчання в почат
ковій і семирічній школі, видає 
стипендії тим, що навчають
ся. Державні витрати на вказа
ні цілі безперервно зростають. 
У передвфєнному 1940 році тру
дящі міста, і села одержали та
ких виплат і пільг на суму 
40,8 мільярда карбованців, в 
1951 році—125 мільярдів кар
бованців, а в 1952 році—коло 
129 мільярдів карбованців.

Про неухильне піднесення 
життєвого рівня трудящих на
шої країни переконливо свід
чить той факт, що реальні до
ходи робітників і службовців, 
з розрахунку на одного працю
ючого, в 1951 році були вищі, 
ніж у 1940 році, приблизно, 
на 57 процентів, і реальні до
ходи селян, також з розрахун
ку на одного працюючого, бу
ли вищі, приблизно, на 60 про
центів. 1952 рік приніс порів
няно з 1951 роком нове збіль
шення доходів робітників і 
службовців на 7 процентів і 
доходів селян - на 8 процентів.

Благотворний вплив політи
ки партії і уряду, спрямованої 
на безперервне піднесення доб
робуту народу, почуває кожна 
радянська сім‘я, кожна радян
ська людина. Донецький шах
тар Д. ІІискурьов, врубмаши- 
ніст шахти імені Воровського, 
розповідає: «У мене семеро ді
тей. Вони добре одягнені, взу
ті, вчаться. З кожної получки 
я купую їм обнови, книги. 
Влітку діти виїздять в піонер
ські табори, на дачі. Життя 
моєї сім'ї безперервно поліп
шується. Я заробляю щомісяця 
шість-сім тисяч карбованців. 
Минулого року купив автома
шину «ІІобеда». Зараз закін
чую спорудження власного бу
динку».

Радянський народ законно 
пишається великими успіхами 
в поліпшенні матеріального доб
робуту нашого суспільства і 
мобілізує свої сили па досяг
нення нових, ще більших ус
піхів. Директиви XIX з'їзду Ко
муністичної партії по п'ятому 
п'ятирічному плану розвитку 
СРСР, визначаючи нове могут
нє піднесення народного гос- 
подарства, передбачають даль
ше значне зростання матері
ального добробуту і культур
ного рівня народу.

Поліпшення матеріальноТо 
становища трудящих наочно 
проявляється в зростанні купі
вельної спроможності населення 
і збільшенні обороту торгівлі.

Враховуючи зростаючу купі
вельну спроможність трудящих, 
повсякденно дбаючи про задо
волення їх потреб, партія і уряд 
забезпечують безперервне під
несення виробництва товарів 
широкого вжитку і продуктів 
харчування.

П'ятий п'ятирічний план пе
редбачає дальший великий роз
виток легкої і харчової проми
словості. Виробництво їх про
дукції має збільшитись не менш 
як на 70 процентів. Завдання 
п'ятої п'ятирічки в галузі лег
кої і харчової промисловості 
успішно виконуються. Загаль
ний обсяг продукції цієї про
мисловості в 1951 році був 
більший, ніж у 1940 році, па 
43 проценти, а в 1952 році 
більший, ніж у 1940 році при
близно на 60 процентів.

Велика увага в нашій краї
ні приділяється дальшому роз
ширенню асортименту і поліп
шенню якості товарів масового 
споживання, а також розширен
ню сітки державної і коопера
тивної торгівлі. Тільки в 1952 
році було відкрито коло семи 
тисяч нових магазинів.

Комуністична партія і Радян
ський уряд постійно дбають 
про поліпшення житлових умов 
трудящих. В нашій країні у ве
личезних масштабах здійснюєть
ся житлове будівництво. Тіль
ки за минулий рік державними 
підприємствами, установами і 
місцевими Радами, а також 
населенням міст і робітничих 
селищ з допомогою державного 
кредиту споруджено житлові 
будинки загальною площею по
над 27 мільйонів квадратних 
метрів. Крім того, в сільських 
місцевостях споруджено за той 
же період 370 тисяч житлових 
будинків. Найважливішою час
тиною розробленого і затверд
женого Радянським урядом ге
нерального плану реконструк
ції Москви є нове житлове бу
дівництво. В найближчі два-три 
роки обсяг житлового будів
ництва в Москві має бути до
ведений до мільйона квадрат
них метрів на рік. Гордість і 
радість радянських людей ви
кликає успішно здійснюване в 
Москві спорудження висотних 
будинків, в тому числі житло
вих.

В директивах XIX з'їзду партії 
по п'ятому п'ятирічному плану 
передбачається збільшення ка
пітальних вкладень в держав
не житлове будівництво при
близно в два рази порівняно з 
четвертою п'ятирічкою. Разом 
з цим вживається потрібних 
заходів до дальшого поліпшен
ня комунального і побутового 
обслужування населення міст 
і робітничих селищ, розширен
ня сітки водопроводів і кана
лізації, теплофікації і газифі
кації будинків, міського транс
порту, поліпшення міського 
благоустрою.

В нашій країні люди—най
цінніший капітал: їх благопо
луччя і щастя становлять го
ловну турботу Радянської дер
жави. Партія і уряд завжди 
приділяли і приділяють велику 
увагу збереженню здоров'я на
шого народу. Рік у рік збіль
шуються державні витрати на 
охорону здоров'я, поліпшується 
лікувальне і санітарно-профі
лактичне обслужування насе
лення, розширюється сітка лі
карень, родильних будинків, 
диспансерів, а також санаторіїв 
і будинків відпочинку.

Піклування Комуністичної 
партії і Радянського уряду про 
благо народу знаходить яскра
вий вияв у широкому розмаху 
культурного будівництва в на
шій країні. Число тих, що нав
чаються, становить зараз в СРСР 
57 мільйонів чоловік, або май
же на 8 мільйонів чоловік біль
ше, ніж у 1940 році. Значно 
розширено семирічне і десяти
річне навчання. Тепер в країні 
налічується більше 800 вищих 
учбових закладів, в яких нав
чається 1.400 тисяч чоловік. 
Зростає кількість культурно- 
освітніх закладів по містах і 
сільських місцевостях. Комуніс
тична партія безустанно дбає 
про дальший розвиток науки, 
літератури і мистецтва.

Величезні успіхи у підне
сенні матеріального добробуту 
трудящих в нашій країні знов 
і знов показують всьому світо
ві великі переваги соціалістич
ної системи, її вищість над ка
піталістичною системою. Однак 
ці успіхп не заспокоюють ра
дянських людей, вихованих Ко
муністичною партією в дусі не
стримного прагнення вперед, 
до нових перемог. Партія ста
вить завдання на основі роз
витку всього народного госпо
дарства забезпечувати дальше 
неухильне піднесення мате
ріального і культурного рівня 
життя трудящих.

Пафос мирної творчої праці, 
яким охоплена вся наша краї
на, породжений гарячою лю
бов'ю радянських людей до 
своєї соціалістичної Батьків
щини, єдністю інтересів держа
ви і народу. Робітники, селя
ни, інтелігенція СРСР гли
боко усвідомлюють, що могут
ність і міць Радянської держа
ви є найважливішою умовою 
успішної побудови комунізму в 
нашій країні. Саме тому радян
ські люди безустанно і всебіч
но зміцнюють соціалістичну 
державу—оплот миру і безпеки 
народів, підвищують політичну 
пильність, завжди і в усьому 
керуються державними інтере
сами.

Тісно згуртовані навколо Ко
муністичної партії і Радянсько
го уряду, трудящі нашої краї
ни посилюють боротьбу за пе
ретворення в життя виробленої 
партією і урядом політики, що 
відповідає життєвим інтересам 
народу.

А. Шишков.

Середа, 22 липня 1953 р.

Створення 
Міністерства середнього 
машинобудування вСРСР

Президія Верховної Ради 
СРСР постановила створити за
гальносоюзне Міністерство се
реднього машинобудування 
СРСР, передавши йому під
приємства і організації за спи
ском, затвердженим Радою Мі
ністрів СРСР.

Міністром середнього маши
нобудування СРСР призначе
ний тов. Малишев ВячесАв 
Олександрович. У зв'язку з 
цим він увільнений від обов'яз
ків міністра транспортного і 
важкого машинобудування 
СРСР.

Міністром транспортного і 
важкого машинобудування СРСР 
призначений тов. Носенко 
Іван Сидорович.

(РАТАЯ.
----О----

Випуск слухачів 
республіканської трирічної 

партійної школи при 
ЦК КП України

17 липня в Республіканській 
трирічній партійній школі при 
ЦК КП України в Києві від
булись збори слухачів разом 
з професорсько - викладацьким 
складом, присвячені четвертому 
випуску слухачів Республікан
ської трирічної партійної школи.

З доповіддю про підсумки 
1952—1953 навчального року 
і державних екзаменів виступив 
іектор Республіканської три- 
іічпої партійної школи при 
(К КП України тов. А. Т. Чека

ниш.
—Центральний Комітет Ко

муністичної партії’ Радянсь
кого Союзу,—говорить допові
дач,—проявляє величезне піклу
вання про ідейне виховання 
партійних і радянських праців
ників республіки. Озброєння 
кадрів глибокими, знаннями тео
рії марксизму-лепінізму завжди 
стояло і стоїть в центрі уваги 
нашої партії, становить предмет 
постійного піклування ЦК КПРС. 
Яскравим проявом цього є ство
рення на Україні трирічної рес- , 
публіканської партійної школи 
при ЦК КІІ України, а также 
в ряді областей трирічних і 
дворічних партійних шкіл при 
обкомах партії.

На зборах виступив секретар • 
ЦК КП України тов. І. Д. На
заренко.

(РАТАУ).
—©—

НОВІ книги
До всіх кіосків «Союздруку», 

поштових відділень та агентств ■ 
зв'язку надійшли нові книги:

Максим Горький. Горо- 
б'ятко. Видавництво ЦК 
ЛКСМУ «Молодь». 1953р. Стор. 
12. Тираж 100.000. Ціна 25 
коп.

Тугельбай Сидикбеков. 
Люди наших днів. Роман. ‘ 
Державне видавництво худож
ньої літератури. Стор. 345. 
Тираж 30.000. Ціна 7 крб. 10 
коп.

Янка Бриль. У Заболотті 
світає. Повість. Державне ви
давництво художньої літерату
ри. 1953 р. Стор. 135. Тираж 
60.000. Ціна 3 крб. 25 коп.

М. Горький. Про дитячу 
літературу. Видавництво ЦК 
ЛКСМУ «Молодь». 1953 р. Стор. 
246. Тираж 30.000. Ціна 5 
крб. 50 коп.
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Подвоїти, потроїти темпи збирання врожаю і хлібозаготівель

Одна за одною машини з зер
ном нового врожаю в'їжджають 
у ворота Користівського пунк
ту «Заготзерно», гостинно при
крашені написом «Добро пожа
лувати». Сюди ще 7 липня 
під'їхала перша машина з 
баидурівського колгоспу імені 
Сталіна. Традиційна черво
ні. стрічка перерізана і колгосп 
одержав першу квитанцію за 
здачу хліба державі.

Людно в ці дні на заготівель
ному пункті.

ІІого колектив непогано під
готувався до приймання хліба 
нового врожаю. Добре обладна
ні зерносховища. Наявна кіль
кість різних механізмів цілком 
забезпечує безперебійне роз
вантаження машин.

В цьому році механізована 
подача зерна на другий поверх, 
що раніш провадилось вручну. 
Тут установлено три транспор
тери та один самоподавач, які 
розвантажують одноразово п'ять 
автомашин. Це значно скоро
чує простої автотранспорту.

Лабораторія пункту ввела но
вий метод аналізу хліба, за

Чому відстає в збиранні врожаю колгосп імені Леніна
З перших днів збирання у 

колгоспі ім. Леніна, де голо
вою т. Андресв, виявилися 
серйозні недоліки, що обумо
вили низькі темпи косовиці. В 
першу чергу це стосується ро
боти комбайнів. Жоден з чо
тирьох агрегатів, зайнятих на 
жнивах, не працює на повну 
потужність. Значні простої 
стали звичайним явищем.

Агрегат комбайнера Федора 
Лановчука-комбайн«Ком унар», 
наприклад, раз у раз виходить 
з ладу. Так, 13 липня вранці 
зіпсувалися шнек та решето. 
Майже весь день було витра
чено на їх ремонт. 6 годин 
простояв комбайн і на другий 
день, бо зламалися дві зубчат
ки та зіскочив ланцюг.

Найдрібніший ремонт тут ви
ростає в проблему: па місці

Що ми бачили у вінничан
Недавно група працівників 

тваринницьких бригад колгос
пів нашого району з метою 
вивчення передового досвіду 
побувала в артілях Вінницько
го району.

Ми власними очима побачи
ли, як протягом останніх 2,5 
років творчої праці партійних 
і радянських органів, правлінь 
колгоспів, зооветспеціалістів і 
всіх працівників тваринниць
ких бригад Вінницький район 
вийшов на одне з перших місць 
у республіці по підвищенню 
продуктивності і культури ве
дення громадського тваринниц
тва, створив міцну кормову ба
зу і зараз успішно вирішує 
завдання, поставлені директи
вами XIX з'їзду КПРС перед 
тваринниками країни.

Про ці успіхи красномовно 
розповідають цифри. Так, се
редній надій молока па фураж
ну корову в районі становив: 
у 1950 році—1.262 літри, у 
1951 році—1.940 літрів, а в 
1952—2.341 літр. На 1 липня

Золотий потік Налагодити чіткий облік
яким якість зерна одного кол
госпу визначається за середньо
добовими зразками. Все це дає 
можливість розвантажувати ма
шини за 10—15 хвилин і 
збільшувати кількість їх рейсів.

Ось приїжджає автомашина 
з колгоспу ім. Сталіна. її шо
фер Борис Галько до 12 годи
ни дня зробив вже 5 рейсів на 
відстань 15 кілометрів. Лабо
рант швидко робить аналіз, і 
зважена машина прямує до 
транспортера, за яким працює 
т. Шкулипа. Чіткі і вправні 
рухи молодого робітника. Його 
транспортер завжди працює на 
повну потужність. Через кіль
ка хвилин машина розванта
жена. Одноразово розвантажу
ють зерно колгоспи ім. Моло
това та ім. Калініпа. Вони три
мають першість у хлібоздачі.

З кожним днем все більше 
заповнюються державні засіки 
добірним зерном. Потік хліба 
дедалі зростає. Прийняти і збе
регти його—таке почесне зав
дання успішно вирішують пра
цівники Коріїстівського заготі
вельного пункту.

Л. РИБАЛКА.

немає ні запасних деталей, ні 
необхідного інструменту. Ось 
чому 16 липня, коли прорва
лася одна з колесних камер 
соломополовокошіпгеля на ком
байні т. Лановчука,. він прос
тояв до 5 годин вечора. Навіть 
за гумовим клеєм довелося 
їхати до МТС.

Подібні випадки можна спо
стерігати і на інших ділянках, 
де працюють комбайни тт. Ав- 
ріуиенка, Губи та Васильєва. 
Ці факти свідчать про те, що 
в Користівській МТС несерйоз
но поставилися до ремонту 
комбайнів і провели його нея
кісно. Як і в минулому році, 
тут не подбали про забезпе
чення агрегатів запасними час
тинами, необхідним інструмен
том, матеріалами.

Надіславши до колгоспу ме-

’ цього року на кожну фуражну 
корову тут вже надоєно 1.264 
літри молока. Значно вищі по
казники мають передові 'кол
госпи. В артілях ім. Шевченка, 
ім. Молотова, ім. Сталіна серед
ній надій на одну корову за 
півроку досяг 1.600—1.769 літ- 
рів> а знатна доярка країни 
Агрппина Ілик з своєю напар
ницею Ганною Станіславчук 
від кожної з 16 закріплених 
корів за цей час надоїли по 
1.905 літрів молока.

Разом з розвитком громад
ського поголів'я худоби і під
вищенням її продуктивності 
зростає доход від цієї галузі 
господарства.

ІЦо ж сприяє успіхам тва
ринників Вінничини? По-перше, 
тут добре налагоджена робота 
кормодобувних бригад, на 
чолі яких поставлені досвідчені 
бригадири. Кормодобувні брига
ди мають свій господарський 
двір, тягло, інвентар. Завдання 
цих бригад—нагромадити доста
ток кормів для громадського

Одеська облає і ь. Машиніст три
рядного бурякокомбайна Балт- 
ської МТС Іван Романчук зо
бов'язався зібрати в цьому році в 
колгоспі ім. Хрущова 100 гектарів 
буряка за 40 робочих днів. Дост
роково закінчивши ремонт маши
ни, комбайнер готує її до гіере- 
возки на місце роботи.

На знімку: комбайнер І. РО
МАНЧУК біля своєї машини.

Фото А. Подберезького
(Прескліше РАТАУ).

ханіка-контролера т. Залюбов- 
ського для допомоги комбай
нерам в ремонті, МТС- не за
безпечила його запасними час
тинами. Тому дійової допомоги 
не відчувається.

Простої комбайнів бувають 
ще через несвоєчасне розван
таження бункерів. Нерідко ве- 
чером безтарки, поїхавши до 
току, на поле повертаються з 
великим запізненням. Бувають 
випадки, коли зерно залишає
ться у бункері до ранку. Ці 
факти проходять поза увагою 
правління колгоспу і його го
лови т. Ан^реєва.

Якісне і своєчасне збирання 
врожаю—справа великої дер
жавної ваги. Про це не повин
ні забувати керівники колгос
пу ім. Леніна та Користівської 
МТС. в. холодов.

тваринництва. Вони провадять 
посів, догляд і збирання кор
мових культур на ділянках 
кормової сівозміни і поза сіво
змінами—на відрізках, в садах 
тощо.

Керівництво тваринницькими 
бригадами здійснюється заступ
ником голови колгоспу по тва
ринництву. Такі посади введені 
в кожному колгоспі.

Велика увага приділена під
бору та вихованню кадрів тва
ринників. Завідуючі фермами 
затверджені виконкомом район
ної Ради депутатів трудящих. 
Доярки, скотарі, свинарки, те
лятниці без дозволу районного 
управління сільського госпо
дарства і заготівель не замі
нюються і не використовуються 
на інших роботах. Це закріпи
ло кадри за фермами. Багато 
доярок тут беззмінно працюють 
по 5-7 років. Для тваринників 
створені всі умови для високо
продуктивної праці. Добре 
устатковані і механізовані при
міщення тощо. Це сприяло 
тому, що в районі є 150 доя
рок; які надоїли торік понад 
2.500 літрів молока на корову,

Нестерпно палило сонце. Ком
байнер Іван Авраменко, який 
працює в колгоспі ім. Будьон- 
ного, кінчав загінку. Після 
обід він переїхав на інший ма
сив. 1 тут, ні на хвилину не 
залишаючи комбайна, він впев
нено вів його по густій пше
ниці.

Сонне сховалося за горіїзонт. 
Потягло вечірньою прохолодою. 
Па поле прийшов листоноша і 
вручив т. Аврамепку свіжий 
номер міської і районної газе
ти. В цей час до комбайна 
під'їхав голова правління арті
лі т. Дмптрієв.

—Яксправи?—звернувся він 
до комбайнера.

—Не зовсім добре. І працюю, 
не лінуючись, а далі сьомого 
місця но МТС не пішов, — і 
т. Авраменко подав голові га
зету, де опубліковано резуль
тати роботи комбайнерів за 
п'ятиденну.

ЗВЕДЕННЯ
районного управління сільського господарства і заготівель про хід 
збирання врожаю, оранки під озимину, силосування та вивезення

гною в колгоспах станом на 20 липня 1953 року
(в процентах до плану).
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ім. Калініна 64 зо 52 26 81 55
ім. 18 партконференції 58,5 53,5 52 43,8 97,5 100
ім. Енгельса 54 29 17 3 47 61
„Шлях до комунізму" 48 33,6 61 17 43,4 103
ім. 19 з'їзду КПРС 46 44 25 25 45 51
„Прапор комунізму" 44 26 24 9,5 67,7 49,7
ім. Жданова* 42 20,5 49 9 76 150
ім. 1‘2-річчя Жовтня 40 24 34 3 73 36,6
ім. Ворошилова 40 23,3 42 9,7 35 35
ім. Карла Маркса 40 20 47 14 37 46
ім. Молотова 38 35 23 28 64 28
ім. Рози Люксембург 38 29 40 17 41,7 22,8
ім. 18 з'їзду ВКП(б) 38 32 51 11,7 80 73
ім. Володимира Ульяпова 35 10 0 24 55 57
ім. Леніна 34,6 24 10 8,3 50,8 16,6
ім. Будьонного 34 31 47 12 66 53
ім. Хрущова 33 ЗО 24. 16 93 77,5
ім. Сталіна (Ворошиловка) 33 ЗІ 35 19 55 43
ім. Сталіна (Баидурівка) 3'2,5 25 43,4 29 113 89
„Заповіт Леніна" 27 20 10 12 35 36
„Комунар" 24 23 41 6 61,6 23
По Олександрійській, МТС 41,9 28,8 39 17 53 60
По Користівській МТС 37 27,7 32 16 68 48
По району 39,9 28 35,9 16,6 60,6 54

а 16 доярок—понад 3.000 літ
рів. Переважна більшість сви
нарок одержали по 18—22 по
росят від кожної свиноматки. 
З 1952 року у всіх колгоспах 
запроваджена двозмінна робо
та доярок.

Велику роль в дальшому під
несенні громадського тварин
ництва відіграє організаційно- 
партійна і масово-політична 
робота.

У кожному колгоспі створені 
галереї передових людей, офор
млені стенди, перспективні пла
ни розвитку артілей, дошки 
показників, є багато лозунгів 
і плакатів. Передовим тварин
никам вручаються червові пра
порці, які встановлюються в 
приміщенні, де вони працюють.

Двічі на місяць в колгоспах 
скликаються виробничі наради 
всіх працівників ферм, де обго
ворюються результати роботи і 
ставляться завдання на наступ
ний час. Один раз на місяць 
в районі влаштовується день 
тваринника. Всі голови кол
госпів, їх заступники, секрета
рі парторганізацій, завідуючі 
фермами, кращі доярки, птахар-

- ІЦо ж заважає працюва
ти краще?—зацікавився Дмпт
рієв.

А ось що. Хто скаже, 
скільки я скосив вчора, сьо
годні? Ніхто. 1 я цього не знаю. 
А що робить обліковець трак
торної бригади Пащенко? Рід
ко коли його побачиш в полі. 
Зібрану площу в кінці дня він 
не заміряє. Не видно ніколи 
тут і дільничного агронома МТС 
Федора Остапенка. Коли б вони 
налагодили облік та інформу
вали нас, скільки ми виробили 
за сьогоднішній день, тоді б 
раніше можна робити відповід
ні висновки і завтра працюва
ти краще.

Зі слів комбайнера т. Авра- 
менка повинні зробити відпо
відні висновки (і керівники 
Користівської МТС. Облік в 
тракторних бригадах мусить бу
ти на належному рівні.

( М. ЛЕОНЕНКО.

ки, свинарки з'їжджаються на 
параду, де обговорюють підсум
ки роботи за місяць.

Крім того, виконком район
ної Ради депутатів трудящих 
систематично влаштовує масові 
екскурсії у передові колгоспи 
та науково-дослідні станції. 
Лише в 1951-52 рр. було про
ведено 6 таких екскурсій, в 
яких взяло участь 700 чоловік. 
Все це сприяє тваринникам 
Вінничини з року в рік доби
ватись все кращих успіхів.

Зараз районне управління 
сільського господарства і заго
тівель розробило ряд заходів 
по впровадженню передових 
методів роботи вінничан у кол
госпах нашого району.

Голови колгоспів, секретарі 
первинних парторганізацій по
винні всіляко сприяти впровад
женню них заходів у виробниц
тво. Цс допоможе нам різко 
збільшити поголів'я худоби, 
підвищити її продуктивність.

Д. ТІТЕНСЬКИЙ, 
керівник делегації, начальник 

відділу тваринництва районного 
управління сільського 

господарства.
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До радянсько-турецьких відносин
ЗО травня ц. р. Міністр За

кордонних Справ СРСР В. М. 
Молотов зробив послу Турець
кої Республіки II. Хозару зая
ву такого змісту:

«Радянський уряд, займаю
чись останнім часом питання
ми відносин СРСР з сусідніми 
державами, в числі інших пи
тань звернув увагу і на стан 
радянсько-турецьких відносин.

■ Як відомо, в зв'язку з за
кінченням строку радянсько- 
турецького договору від 1925 
року, питання про врегулюван
ня радянсько-турецьких відно
син порушувалось в офіціаль
них розмовах представників 
обох держав кілька років тому. 
В цих розмовах фігурували 
деякі територіальні претензії 
Вірменської РСР і Грузинської 
РСР до Туреччини, а також 
міркування Радянського Уряду 
відносно усунення можливої 
загрози безпеці СРСР з боку 
Чорноморських проток. Урядо
вими і громадськими колами 
Туреччини це було сприйнято 
хворобливо, що не могло в 
певній мірі не позначитись на

Ще 16 червня адміністрація 
шахти № 2—3 закрила їдаль
ню на ремонт. Минуло вже 
більше місяця, а до ремонту 
приміщення ще й не думали 
приступати. Гірникам, які пра
цюють на шахті, нема де по
їсти.

Не раз звертались гірники 
до голови шахтного комітету 
т. Станкова з запитанням, ко
ли ж буде відкрита їдальня, 
але він безпорадно розводить 
руками.

Примирився з таким станом 
і начальник шахти т. Ианчи- 
щенко.

В. КИРИЛОВ. 

радянсько-турецьких відноси
нах,

В ім'я збереження добросу
сідських відносин і зміцнення 
миру і безпеки уряди Вірменії 
і Грузії визнали можливим від
мовитись від своїх територіаль
них претензій до Туреччини. 
ІЦождо питання про протоки, 
то Радянський Уряд перегля
нув свою попередню думку в 
цьому питанні і вважає мож
ливим гарантування безпеки 
СРСР з боку проток на умовах, 
однаково прийнятних як для 
СРСР, так і для Туреччини.

Таким чином Радянський 
Уряд заявляє, що Радянський 
Союз не має ніяких територіаль
них претензій до Туреччини».

18 липня ц. р. турецький 
посол п. Хозар відвідав Мініст
ра Закордонних Справ СРСР 
В. М. Молотова і зробив йому 
від імені Турецького Уряду 
таку заяву: 5

«Уряд Турецької Республіки 
ознайомився з текстом заяви, 
зачитаної і переданої ЗО трав
ня 1953 року його превосхо- 
дптельством паном Молотовим, 
Міністром Закордонних Справ
------------------■ > ■--------------------

Короткі сигнали
Ііродаж морозива і газованої 

води в місті і робітничих сели
щах провадиться з порушенням 
правил санітарії. Бідони, в яких 
утримується морозиво, вкриті 
ржавчиною, стакани промива
ються погано, халати і руки в 
продавців брудні.

Цікаво, коли в цю справу 
втрутиться міська санінспекція 
(завідуючий т. Дік) і наведе 
потрібний порядок?

Б. БАХТАМОВ, 
житель м. Олександрії.

« ♦ І
*

В травні я звернувся до місь
кої поліклініки, щоб мені по
лікували зуби і вставили зубні 
протези. Проте пі зубний лікар 
т. Балицька, ні технік т. Бла- 
гадирьов не спромоглися до 
цього часу надати мені належ
ну допомогу.

С. ШОКАЛО, 
працівник Днмитровського 

тресту.
я

Одного разу я звернулась за 
медичною допомогою до полік

Союзу Радянських Соціалістич
них Республік, Послові Туреч
чини в Москві, яка говорить 
таке». (Далі повністю наводить
ся текст вищезгаданої заяви 
Радянського Уряду). Потім у 
заяві уряду Туреччини гово
риться:

«Уряд Турецької Республіки 
із задоволенням приймає до ві
дома заяву, в якій Уряд Сою
зу Радянських Соціалістичних 
Республік оголошує, що СРСР 
не має ніяких територіальних 
претензій до Туреччини.

Уряд Турецької Республіки 
заявляє, що турбота про збе
реження добросусідських від
носин і про зміцнення миру і 
безпеки, на що робиться по
силання в цій заяві, повністю 
відповідає тій турботі, яку зав
жди виявляла і виявлятиме 
Туреччина.

Уряд Республіки вважає не
обхідним підкреслити в цьому 
зв'язку, що питання про Чор
номорські протоки, як між ін
шим це відомо Радянському 
Урядові, регулюється положен
нями Конвенції в Монтре».

лініки селища Октябрське. Лі
кар т. Семізорова вислухала 
мене, виписала рецепт, але пе
чатку покласти на нього забу
ла. Мені довелось декілька раз 
ходити сюди, щоб взяти рецепт 
з печаткою. Подібні випадки в 
поліклініці не поодинокі.

Із-за неуважності лікарів хво
рим доводиться багато витрача
ти часу, щоб одержати потріб
ні ліки.

М. ШАПОВАЛОВА, 
працівник електростанції.

<1 #
♦

Бригадир другої рільничої 
бригади бандурівської артілі 
імені Сталіна Свирид Козубеп- 
ко потурає ледарям. Колгосп
ниця Віра Білан в цьому році 
виробила лише 18 трудоднів. 
Через приятельські відносини 
Козубенко не вживає ніяких 
заходів до симулянтки.

П. КОЗУБЕНКО.

БЕЗРОБІТТЯ В ЗАХІДНІЙ НІМЕЧЧИНІ
Агентство АДН передає з Штут- 

гарта, що на кінець червня в 
Баден-Вюртембергу (Західна Ні
меччина) було зареєстровано бір
жами праці 71 тисячу 198 безро-

Сумні види на
Бразільська преса повідомляє, 

що в результаті незвичайно різко
го для Бразілії зниження темпера
тури, яке спостерігається остан
нім часом у південних штатах 
країни, серйозно потерпіли сіль
ськогосподарські культури, особ
ливо кофе. Як відмічає газета 
„Коррейо да манья", потерпіли

Зменшення посівної площі в США
На нараді представників сенат

ської комісії і комісії палати пред
ставників було досягнуто угоду 
по законопроекту, яка передба
чає обмеження посівної площі 
під пшеницю в наступному році 
62 мільйонами акрів у зв'язку з 
втратою Сполученими Штатами

СВАВОЛЯ ІТАЛІЙСЬКОЇ ПОЛІЦІЇ
Газета „Уніта" повідомляє, що 

13 липня в Пйомбуно (Провінція 
Ліворно) великі загони поліції 
напали на двохтисячну колону 
громадян, які організували демон
страцію протесту проти звільнен
ня 2 тисячі робітників з металур
гійного підприємства „Магона 
д'є Італіа". В результаті нападу (ТАРС).

У червні в Італії відбулись вибори в палату депутатів. Кому
ністи здобули велику перемогу. За кандидатів комуністичної пар
тії проголосувало 6,1 мли. виборців. Всі опозиційні угруповання 
одержали в цілому 50,2 процента голосів, що означає провал пла
нів християнсько-демократичного блоку. Успіхи демократичних 
партій на виборах були зустрінуті народними масами з ентузіазмом.

На знімку: трудящі Рима біля приміщення газети „Уніта" діз
наються про перемогу прогресивних партій на виборах.

. бітних. На 341 підприємстві Баден- 
Вюргенберга 14 тисяч 641 робіт
ник працював у червні неповний 
робочий тиждень.

(ТАРС).

врожай у Бразілії
численні плантації штатів Сан- 
Пауло, що тяжко відіб'ється на 
економіці і на експорті Бразілії. 
За даними „Імиренса популар". 
у штатах Кан-Паулу і Парана 
втрата врожаю кофе оцінюється 
приблизно в 300 мільйонів до
ларів.

(ТАРС).

іноземних пшеничних ринків. 
Таким чином, порівняно з площею, 
засіяною пшеницею в цьому році, 
яка становила 78 мільйонів акрів, 
посівна площа в США в наступ
ному році скорочується на 20 
процентів.

(ТАРС).

поліцаїв багато демонстрантів бу
ло поранено. На знак протесту 
проти грубої сваволі італійської 
поліції робітники іншого розта
шованого в Пйомбіно металургій
ного підприємства „Ільва" недав
но оголосили страйк протесту,

і Поради лікаря

Загартування організму влітку
Під загартуванням організму в 

медицині розуміють певну ьсисте- 
му заходів, що сприяють підви
щенню опору організму людини 
різним шкідливим впливам зов
нішнього середовища (надмірне 
охолодження, простуда, інфекційні 
захворювання тощо).

Високоефективними засобами за
гартування є сонце, повітря і во
да. Вплив цих природних факто
рів тонізує і зміцнює центральну 
нервову систему. Завдяки цьому 
поліпшується загальне управління, 
яке здійснює центральна нервова 
система всіма основними життєви
ми функціями організму людини: 
обміном речовин, діяльністю сер
цево-судинної системи і так зва
ними захисними механізмами, які 
охороняють нас від простудних та 
інфекційних захворювань. Якщо 
загартована людина і занедужає, 
то захворювання у неї проходить 
швидше, у більш-менш легкій 
формі, а головне, не залишає 
тяжких ускладнень.

БК—04122. ____________ _____

Олександрійська міська друкарня.

Загартовувати свій організм 
можна і потрібно цілий рік. Але 
найкращий час для цього—ліго. 
Система загартування грунтуєть
ся — це треба особливо підкрес
лити — на поступовому зростанні 
впливу сонця, повітря і води.
Починати загартування організму 

краще з повітряних ванн на бере
зі річки або на лісовій галявині у 
місцях, що захищені від прямих 
променів сонця, при температурі 
повітря не нижче 20°. Тривалість 
повітряних ванн — від 10—20 
хвилин до кількох годин. Якщо 
з'являється почуття зябкості, хо
лоду, ванну слід припинити, роз
терти тіло сухим рушником або 
зробити кілька легких м'язових 
вправ.

В окремих випадках повітряні 
ванни можна приймати і в кімна
ті при розчинених вікнах, на 
балконі, веранді.

Після того, як з’явиться неве
ликий загар від розсіяних проме
нів сонця, можна переходити до 

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60.
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сонячних ванн. Найкращий час 
для приймання сонячних ванн —з 
9 до 11 годин ранку і з 5 до 7 го
дин вечора, коли найбільша кон
центрація ультрафіолетових про
менів. Тривалість сонячних ванн— 
від 10—15 хвилин до півтори—двох 
годин. Щоб запобігти перегріван
ню тіла і надмірному збудженню 
нервової системи, сонячні ванни 
корисно чергувати з повітряними 
(10 хвилин на сонці, 15 хвилин у 
тіні і т. д.). Користуватись соняч
ним промінням треба обережно, 
щоб не було опіків. Голову необ
хідно прикрити.

Сонячні ванни не можна прийма
ти раніше двох-двох з половиною 
годин після їжі або на тощак. При 
перебуванні на сонці категорично 
забороняється вживання алкоголь
них напоїв, бо це може призвести 
до тяжких захворювань центра
льної нервової системи і мозку. 
Сонячні ванни слід закінчувати 
купанням, душем або вологим об
тиранням тіла.

Річкові і морські купання невід
дільні від приймання сонячних і 
повітряних ванн. Купання і пла
вання — прекрасний метод загар
тування, зміцнення нервової систе
ми. Купатися слід не більше 1—2 
разів на день і не довше 15—20 
хвилин. При перших ознаках по
чуття холоду або ознобу слід при
пинити купання. Перебування на 
сонці після купання не рекомен
дується.

Особи з легко збуджуваною нер
вовою системою можуть купатися 
не більше одного разу на день і 
не довше 10—15 хвилин. Після 
купання обов'язкове сухе обти
рання.

Сонце, повітря і вода — дійові 
лікувальні фактори. Однак ко
ристуватися ними слід розумно. 
Надмірно тривале перебування на 
сонці або у воді може спричини
тися до сильної подразливості 
нервової системи, що виявиться у 
головних болях, втраті апетиту, 
серцебитті, загальному схудненні 
та ін.

При першій появі цих симпто
мів слід негайно припинити соняч

ні ванни і купання, обмежитися 
тимчасово повітряними ваннами 
та вологим обтиранням.

Користуватися повітрям, сонцем 
і водою в умовах Олександрії 
можна протягом всього літа. Але 
не слід думати, що після добре 
проведеного літа, коли організм 
загартувався, зміцнів, підвищився 
його опір шкідливим зовнішнім 
впливам, можна спокійно чекати 
наступного літа, нової оздоровчої 
кампанії.

Стан загартування зберігається 
лише тоді, якщо його підтримува
ти весь час іншими заходами. Ду
же корисно щодня виконувати 
гімнастичні вправи ранкової за
рядки. Весною і восени слід ро
бити тривалі прогулянки пішки. 
Взимку треба кататися на лижах.

Тільки таке цілорічне загарту
вання організму, тренування його 
захисних функцій може забезпе
чити повноцінний розвиток і збе
реження здоров'я людини, запо
бігти захворюванням і цим самим 
продовжити життя.

О. КИРИЧИНСБК14Й, 
професор.

Заступник редактора С. МІРКОТАН.

* **
Вже третій рік працівники 

міської контори зв'язку (на
чальник т. Крячко) обіцяють 
жителям Пушкінської вулиці 
радіофікувати їх квартири, але 
крім обіцянок нічого не роблять.

А. СИДОРЧУК, 
житель м. Олександрії.
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Хлібозаготівлі і заготівлі інших сіль
ськогосподарських продуктів є найважли
вішим народногосподарським завданням, від 
виконання якого залежить дальше зміцнен
ня економічної могутності нашої держави 
і підвищення матеріального добробуту ра
дянського народу.

Множити трудові успіхи 
на честь Дня шахтаря

Гірники і брикетппки, енергетики і мон
тажники, всі трудящі вугільних підприємств 
міста готуються достойно зустріти День шахта
ря. Поширюючи соціалістичне змагання, вони ви
являють і ставлять на службу п'ятирічці прихо
вані резерви виробництва, добиваються нових 
трудових перемог.

Змагання проходить під знаком поліпшен
ня всіх якісних показників роботи, кращого ви
користання техніки, впровадження прогресив
них методів.

День у день зростають ряди передовиків 
п'ятирічки, новаторів виробництва. На шахті 
№ 2—3 стахановською працею відзначаються 
наваловідбійники ПІагіт Нігаматов і Василь Сол- 
датов. Вони систематично виконують завдання 
не менше, як на 150 процентів, значно пере
вищуючи взяті зобов'язання.

Зразки високопродуктивної праці показують 
машиністи екскаваторів Байдаківського вугле
розрізу Іван Горовецький, Сергій Самохвалов, 
Леонід Кулик. Кожний з них, завдяки удоско
наленню прийомів праці, невпинно підвищує 
свій виробіток. Понад план семи місяців вони 
видобули тисячі тонн вугілля.

Таких ентузіастів праці на кожному під
приємстві—десятки і сотні. Поширювати їх дос
від, підтягувати відстаючих до рівня передови
ків, добиватися загального піднесення—обов'я
зок господарників, партійних і профспілкових 
організацій.

Між тим, цій важливій справі далеко не 
скрізь приділяють належну увагу. Чим, наприк
лад, як недооцінкою значення популяризації 
досягнень стахановців, можна пояснити той факт, 
що на шахті № 2—3, заводі «Червоний ливар
ник» в нинішньому році ні разу не організову
вали виступів новаторів перед робітниками. Те 
ж саме спостерігається на Байдаківському і Се- 
менівському вуглерозрізах, електростанції.

В тому, що на більшості вугільних під
приємств міста ніхто не займається поширенням 
передових методів, в значній мірі винен відділ 
організації праці і заробітної плати тресту 
«Олександріявугілля», очолюваний т. Мальова
ним, який не виявляє ініціативи, займається 
лише збиранням даних про кількість учасників 
змагання.

Треба створити всім робітникам необхідні 
умови для виконання і перевиконання взятих 
зобов'язань, домагатись неухильного піднесення 
продуктивності праці. Особливу увагу слід при
діляти питанням поліпшення економічних по
казників, повному використанню внутрішніх ре
зервів, впровадженню раціоналізаторських про
позицій.

Вугільники Олександрії готують гідну зуст
річ Дню шахтаря. Вище піднімемо прапор зма
гання, порадуємо рідну Батьківщину новими 
трудовими успіхами!

—©—
Співдружність російських і 

українських металургів
Металурги заводу „Електросталь" одержали 17 

липня телеграму від колективу заводу „Дніпроспец- 
сталь". В ній повідомляється про підсумки роботи 
за перше півріччя. Завод „Дніпроспецсталь" достро
ково виконав виробничу програму двох кварталів, 
зекономив близько п'яти мільйонів кіловат-годин 
електроенергії, знизив втрати від браку на 29 про
центів проти фактичних втрат у 1952 році.

Підмосковні металурги—робітники заводу „Елек
тросталь"—відповіли своїм українським товаришам, 
іцо й вони теж добре попрацювали в першому пів
річчі. Колектив заводу дав понад план десятки 
тисяч тонн високосортної сталі, підвищив продук
тивність праці, освоїв кілька нових сортів металу.

Співдружність між двома металургійними заво
дами РРФСР і України триває вже третій рік. Що
місяця колективи обох підприємств обмінюються 
інформацією про виробничі досягнення, підбивають 
підсумки виконання соціалістичних зобов'язань, по
відомляють про нові успіхи новаторів.

По радянській Батьківщині

На знімку: Приміщення гідроелектростанції „Дружба народів." 
Фото М. Минковича. Прескліше ТАРС.
------------------------ о о.................

гідроелектростанції „Дружба народів"
!
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Відкриття
На мальовничому березі озера 

Дрисвяти, яке омиває землі трьох 
братніх республік — Білорусії, 
Литви і Латвії,—споруджена ме
тодом народної будови гідроелек
тростанція „Дружба народів". Но
ва ГЕС дає струм близьким і да
леким колгоспам трьох республік. 
За попередніми підрахунками, 
річний виробіток електроенергії 
на станції перевищить 1 мільйон 
кіловат-годин.

19 липня відбулось урочисте 
відкриття станції. Понад 20 тисяч

трудящих трьох республік були 
присутні на мітингу. Білоруські, 
литовські, латвійські колгоспники, 
будівники гідроелектростанції, що 
виступали на мітингу, говорили, 
що будівництво цієї станції ще 
раз показало силу, неперемож
ність ленінсько-сталінської націо
нальної політики, могутність на
шої Радянської держави.

Ввечері у святково прикраше
ному парку білоруського колгос
пу імені Молотова відбулось ба
гатолюдне народне гуляння.

Видатне досягнення авіамоделістів 
ДОТСААФ Москви

Під Москвою на аеродромі Доб
ровільного товариства сприяння 
армії, авіації і флотові закінчили
ся змагання авіамоделістів столи
ці. На цих змаганнях добились 
нового видатного досягнення 
конструктори авіамодельної лабо
раторії Московського міського

оргкомітету ДОТСААФ Е. Ходке- 
вич і С. Башкін. їх модель літака 
з механічним двигуном, керована 
по радіо, протрималась у повітрі 
1 годину 11 хвилин 15 секунд. 
Цей результат на 8 хвилин 45 
секунд вище світового рекорду.

Хліб нового врожаю йде по Волзі
Волзьке вантажне пароплавство 

почало перевозку хліба нового 
врожаю. З Красноармійська виру
шили вгору по Волзі судна, ван
тажені пшеницею, що надійшла з 
районів Північного Кавказу. Теп
лохід „Кемерово" везе 1,685 тонн 
пшениці в ІЦербаков. Стільки ж

Вугілля в
Гірники найстарішої в Караган

динському басейні шахти Ке 1 
зобов'язалися видати до Дня шах
таря 35 ешелонів вугілля понад 
план. Своє слово вони з честю 
виконують. Магнітогорському

зерна прийняв у трюми теплохід 
„Чита", який взяв курс на Горь- 
кий. 2.800 тонн пшениці наванта
жено на теплохід „Білорусія", що 
попрямував у Ярославль.

Хліб іде на Волгу також по 
Волго-Донському судноплавному 
каналу імені В. 1, Леніна.

рахунок серпня
комбінатові відправлено 26-й сос
тав з коксівним вугіллям, видобу
тим додатково до завдання. Шах
та почала видавати паливо в раху
нок серпня.

На роботу в братні республіки
Великій групі випускників До

нецького індустріального інститут 
ту імені М. С. Хрущова в Сталіно 
вручені дипломи і призначення 
на роботу. Нинішній випуск цьо
го вузу —найбільший за всі роки 
його існування. 770 студентів

одержали звання інженерів-мета- 
лургів, машинобудівників, хіміків 
геологів. Багато молодих спеціа
лістів працюватимуть в промис
ловості і на будовах братніх рес
публік.

1

Намив захисних дамб
В русло ріки Казанки (Казань) 

ввійшли земснаряди, які мають 
виконати земляні роботи, зв'язані 
з спорудженням Куйбишевського 
гідровузла.

Гідромеханізатори земснаряда 
№ 126 першими почали намив за
хисної дамби, яка оточить Казан
ський кремль.
___________(РАТАУ).

У Президії Верховної Ради СРСР
Президія Верховної Ради СРСР, на зміну раніше 

прийнятого рішення, постановила скликати п'яту сесію 
Верховної Ради Союзу Радянських Соціалістичних Рес
публік 5 серпня 1953 року.

Рішуче боротись 
з втратами врожаю
В колгоспах району в розпалі збирання 

врожаю. Без втрат, до єдиного колоска, зібрати 
його—невід'ємний обов'язок кожного колгосп
ника і механізатора. Закривши всі канали, що 
ведуть до втрат, ми додатково покладемо в за
сіки тисячі пудів хліба.

Дбайливі господарі заздалегідь підготували 
все необхідне, щоб не допустити втрат. В кол
госпах їм. Калініна, ім. 18 парткопференції та 
інших вслід за збиранням підгрібаються всі 
площі, на комбайнах і жатках обладнані зерно
вловлювачі. Хлібороби цих артілей добре пам'я
тають, що втрата часу па жнивах—втрата вро
жаю. Тому тут високопродуктивно використо
вується кожна година і, як наслідок, збирання 
проходить успішно і високоякісно. Станом на 
20 липня значно більше половини посівів зер
нових колоскових культур вже зібрано.

Проте доводиться спостерігати й такі фак
ти, коли окремі керівники колгоспів л ком
байнери не борються з втратами хліба, зволі
кають строки збирання. В протопопівській ар
тілі ім. Леніна, наприклад, повільно косять 
хліб, допускають втрати, бо колоски за ком
байнами не підгрібаються.

Між тим, керівникам артілі повинно бути 
відомо, що запізнення з збиранням урожаю на. 
7-10 днів веде до втрати багатьох пудів хліба 
на гектарі. 3-4 пуди зерна на гектарі втрачає
ться, коли залишаються непідгребепими 4-5 
колосків на квадратному метрі площі.

Дуже погано обстоять справи в місько
му колгоспі ім. Леніна. Дирекція Олександрій
ської МТС і правління артілі не встановили 
контролю за якістю збирання. Тому поряд з 
низькими темпами тут допускають великі втра
ти зерна через неякісну косовицю, відсутність 
підгрібання колосків тощо. Подібні факти мають 
місце і в колгоспах ім. Володимира Ульянова, 
ім. Хрущова і деяких інших. Допущені втрати 
зменшують урожай, знецінюють труд хліборобів.

Боротьба з втратами хліба повинна бути в 
центрі уваги партійних і господарських органі
зацій. Агітатори зобов'язані широко роз'ясню
вати колгоспникам і механізаторам, до яких 
збитків призводять непідгребені колоски, нея
кісна косовиця, неправильно відрегульована 
молотарка тощо, і мобілізувати хліборобів на 
боротьбу з втратами хліба, за збереження кож
ної зернини.

Керівники МТС і правління колгоспів зо
бов'язані вжити всіх заходів, щоб скоротити 
строки збирання врожаю. Втрата часу па зби
ранні—втрата врожаю. Про це слід пам’ятати 
щодня, щогодини.

Вчасно і без втрат зберемо весь вироще
ний урожай!

—©—

Пристосування для перевозки скирт
Газета „Радянська Україна" в номері за 18 лип

ня повідомляє про те, що ковалі і теслярі колгоспу 
ім. Хрущова, Ііокровсько-Багачанського району, 
Полтавської області, з допомогою головного інжене
ра МТС т. Малька і тракториста т. Кишки виготови
ли пристосування для перевозки скирт сіна і соломи 
з віддалених полів до тваринницьких ферм, на токи 
і так далі. Скирти перевозяться з допомогою тракто
ра „С-80.“

Пристосування складається з чотирьох довгих 
дерев'яних полозків, загострених на кінцях і скріпле
них упоперек балками. Трактор підштовхує ці своє
рідні сани під скирту, потім скирта оперізується зни
зу дротяним тросом, кінці якого прикріплюються до 
полозків.

Першу скирту середніх розмірів з допомогою 
такого пристосування трактор „С-80" доставив за 
дві години без найменших втрат з поля до ферми 
на відстань 4 кілометрів. Раніше для перевозки такої 
кількості сіна треба було виділяти не менше 26 пар 
кінних підвід і до 40 колгоспників.
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Відновлення дипломатичних відносин 
між Радянським Союзом та Ізраїлем

28 травня Уряд Держави 
Ізраїль через свого повіреного 
в справах у Болгарії звернувся 
до радянського посла в Болга
рії з просьбою довести до відо
ма Радянського Уряду про ба
жання Уряду Ізраїля віднови
ти дипломатичні відносини між 
Радянським Союзом та Ізраїлем, 
припинені Радянським Урядом 
12 лютого ц. р. у зв'язку з 
вибухом бомби в Радянській 
Місії в Ізраїлі.

В результаті переговорів, які 
відбулися після цього, 6 лип
ня Міністр закордонних справ 
Ізраїля М. ІІІарет надіслав 
Міністрові закордонних справ 
СРСР В. М. Молотову лист та
кого змісту:

«Ваше Превосходительство,
1. Уряд Ізраїля в останній 

час відзначає помітне поліп
шення існуючого міжнародно
го становища і дуже поширене 
бажання, що відновилося, прий
ти до мирного і конструктив
ного розв'язання головних між
народних питань, які ще че
кають розв'язання. Додержую
чись своєї постійної політики 
прагнення до дружби з усіма 
миролюбними країнами і сприян
ня, в міру своїх сил, встанов
ленню нормальних і гармоній
них відносин між усіма наро
дами, Уряд Ізраїля при тепе
рішніх умовах бажає порушити 
питання про відновлення 
дипломатичних відносин між 
Союзом Радянських Соціаліс
тичних Республік та Ізраїлем.

2. Уряд Радянського Союзу 
порвав, свої дипломатичні від
носини з Ізраїлем після вибу
ху бомби в Радянській Місії в 
Тель-Авіві, установленої там 
невідомими злочинцями, і в 
зв'язку з заподіяною цим ви
бухом шкодою особам і влас
ності. Уряд Ізраїля нагадує, що 
він у своїй ноті від ТО лютого 
1953 року Місії СРСР у Тель- 
Авіві висловив свій глибокий 
жаль і пробачення за злочин, 
зроблений проти Місії, а та
кож запропонував повну ком
пенсацію за пошкодження і 
матеріальні збитки, яких заз
нали Місія і її персонал. Ізра
їльська поліція доклала всіх 
зусиль до того, щоб виявити 
злочинців і покарати їх. Як 
відомо, з незалежних від полі
ції Ізраїля причин, розслідуван-

У Міністерстві Закордонних
20 липня ц. р. Заступник 

Міністра Закордонних Справ 
СРСР В. 0. Зорін вручив Пос
лові Турецької Республіки в 
Москві п. Хозару ноту такого 
змісту:

«Міністерство 1 Закордонних 
Справ Союзу Радянських Соціа
лістичних Республік має честь 
заявити Посольству Турецької 
Республіки таке.

Міністерство Закордонних 
Справ Туреччини повідомило 
Радянське Посольство в Анка
рі, що в період з 22 по 27 
липня в Стамбульському порту 
перебуватпме з'єднання війсь
кових кораблів США в складі 
10 одиниць, в тому числі 2 

ня доказів на місці злочину 
могло початись тільки через 15 
годин після того, як він був 
вчинений. Обшпрні обшуки бу
ли проведені в конторах дея
ких організацій, а також у 
приватних будинках, і десятки 
осіб, підозрюваних у можливій 
співучасті, були затримані для 
допиту.

Па жаль, проведене розслі
дування досі не дало позитив
них результатів, проте справа 
ця ні в якому разі не припи
нена, і шукання доказів три
вають з цілковитою енергією в 
надії на те, що арешт і суд 
над злочинцями і заслужена 
кара їх можуть ще бути мож
ливими.

3. Уряд Ізраїля користується 
нагодою нагадати про свою від
повідь від 8 грудня 1951 року 
на ноту Міністерства закордон
них справ СРСР від 21 листо
пада 1951 року, в якій він 
заявив:

«Ізраїль ніколи не погоджу
вався і не погодиться підтрима
ти виконання або підготовку 
актів агресії проти СРСР або 
будь-якої Іншої миролюбної 
держави». Ця політика зали
шається незмінною. Не маючи 
ворожих почуттів щодо СРСР, 
а, навпаки, будучи заклопо
таний у встановленні і підтри
манні дружби і мирних відно
син з ним, Ізраїль не буде 
учасником якого-небудь союзу 
або угоди, що матиме агресив
ні цілі проти Радянського 
Союзу.

4. Уряд Ізраїля офіціально 
пропонує Урядові Союзу Радян
ських Соціалістичних Респуб
лік відновити, в дусі справж
ньої міжнародної дружби, нор
мальні дипломатичні відно
сини, які були перервані 12 
лютого 1953 року.

Я користуюсь нагодою пере
дати Вашому Превосходптель- 
ству запевнення в моїй дуже 
високій повазі.

М. ШАРЕТ,
Міністр закордонних справ 

Ізраїля.
6 липня 1953 року".

15 липня Міністр закордон
них справ СРСР В. М. Молотов 
надіслав таку відповідь на лист 
Міністра закордонних справ 
Ізраїля М. Шарета:

І крейсерів, 3 есмінців, 4 траль- 
I щиків і 1 десантного судна.

Слідом за цим Міністерство 
Закордонних Справ Туреччини 
повідомило Радянське Посоль
ство, що з 27 липня по 3 серп
ня в Стамбульському порту пе
ребуватиме з'єднання англійсь
ких військових кораблів у 
складі 22 одиниць, в тому чис
лі 3 крейсерів, 4 есмінців, 6 
тральщиків, 4 десантних суден.

У зв'язку з цим повідомлен
ням Міністерства Закордонних 
Справ Туреччини не можна не 
звернути уваги на ту обстави
ну, що в останній час заход- 
жепня в порти Чорноморських 
Проток з'єднань іноземних

«Пане Міністр!
У зв'язку з Вашим листом 

від 6 липня 1953 року повідом
ляю таке.

Як відомо, 9 лютого на те
риторії Місії СРСР в Ізраїлі 
злочинцями був проведений 
вибух бомби, в результаті чого 
були тяжко поранені співробіт
ник Місії і члени сімей деяких 
співробітників Місії, у зв'язку 
з чим Радянський Уряд відкли
кав Посланника Радянського 
Союзу, а також склад своєї 
Місії в Ізраїлі, і припинив дип
ломатичні відносини з Урядом 
Ізраїля.

28 травня Уряд Ізраїля звер
нувся до Радянського Уряду з 
пропозицією відновити дипло
матичні відносини між Ізраїлем 
і Радянським Союзом.

Радянський Уряд при розгля
ді цієї пропозиції взяв до ува
ги, що Уряд Ізраїля висловив 
свій глибокий жаль і пробачен
ня за злочин, зроблений проти 
Радянської Місії в Тель-Авіві, 
і що, хоч розшуки винних не 
дали позитивних результатів, 
Уряд Ізраїля, за його заявою, 
продовжує шукати винних з 
метою їх арешту і віддання до 
суду.

Радянський Уряд також взяв 
до уваги заяву Ізраїльського 
Уряду про те, що він не буде 
учасником якого-небудь союзу 
або угоди, що матиме агресив
ні цілі проти Радянського 
Союзу.

Враховуючи викладені вище 
запевнення Ізраїльського уря
ду, а також виявлену ним за
клопотаність у встановленні 
відносин дружби з Радянським 
Союзом і додержуючи своєї по
літики підтримання нормальних 
відносин з іншими країнами і 
зміцнення співробітництва між 
народами, Радянський Уряд з 
свого боку також заявляє про 
бажання мати дружні відноси
ни з Ізраїлем і вважає можли
вим відновити дипломатичні від
носини з Урядом Ізраїля.

Прошу Вас, Пане Міністре, 
прийняти запевнення в моїй 
високій повазі.

в. молотов.
15 липня 1953 року".

Справ СРСР 
військових кораблів, що вклю
чають великі військові кораблі, 
стали частішати, а згадані ви
ще відвідання Стамбульського 
порту 10 американськими вій
ськовими кораблями і 22 анг
лійськими військовими кораб
лями можуть розцінюватись як 
свого роду воєнна демонстрація.

Зважаючи на вказані обста
вини, Радянський Уряд споді
вається одержати від Турець
кого Уряду додаткову інфор
мацію».

Пан Хозар обіцяв передати 
вказану ноту Турецькому Уря
дові.

Ровенська область. Добре поставлена агітаційна робота 
серед механізаторів Теслуговської МТС Козинського району. Що
денно, до початку роботи, проводиться політінформація. Читають
ся лекції і доповіді. Регулярно виходить стінна газета.

На знімку: заступник начальника політвідділу М. І. Файзу- 
ліна виступає з доповіддю перед механізаторами.

Фото Г. Сажнева. Прескліше ТАРС.

На комсомольські теми
■

На хвилях
На цегельному заводі № 2 

працює багато робітничої моло
ді, серед якої чимало комсо
мольців Рік тому вони були 
залучені до активного громад
сько-політичного життя, в уся
кій справі—великій чи малій від
чувався їх молодіжний вогник, 
завзяття Юнаки й дівчата про
водили агітаційно-масову робо
ту серед колективу, вступали в 
члени ВЛКСМ.

— Тепер далеко не так, — 
заявляє комсомолка Віра Іонеп- 
ко.—Ніякої комсомольської ро
боти у нас не ведеться, та й 
сама комсомольська організація 
по суті розпалась.

Ці слова цілком відповідають 
дійсності. З того часу, як сек
ретар комсомольської організа
ції т. Ковальов залишив завод, 
минуло кілька місяців. Пі пер
винна партійна організація 
(секретар т. Турчин), ні міськ
ком ЛКСМУ досі не подбали 
про те, щоб підшукати і ре
комендувати кандидатуру на 
комсомольського керівника.

Внаслідок нього робота ком
сомольської організації пущена 
на самоплив. За весь рік не 
відбулося жодних комсомоль
ських зборів, комсомольці до
ручень не мають, організація 
не зростає.

Попереду комсомольці
Комсомольська організація 

колгоспу ім. Сталіна, Бандурів- 
ської сільради, багато зробила 
в підготовці до проведення зби
рання врожаю. Задовго до по
чатку жнив юнаки й дівчата 
цікавились, в якому стані зна
ходяться збиральні машини та 
інвентар. Виявивши недоліки, 
вони самі взяли активну участь 
у їх ліквідації.

Колгосп організовано вступив 
у жнива. На вирішальних ді
лянках сумлінно працюють ком
сомольці. Так, тракторист Олек
са Бульба на механізованій 
очистці зерна виконує норми 
на 160—170 процентів.

Задовольняти запити трудящих
Робітники Байдаківського 

вуглерозрізу виявляють великий 
інтерес до пропаганди науково- 
природничих знань. Але секре
тар партійної організації т. Мі- 
щенко не враховує їх запитів. 
Він не дає заявок до міського 
відділення товариства для по
ширення політичних і наукових

самопливу
До колективу прибуло кілька 

комсомольців, зокрема тт. Кон- 
дус, Лінченко, але їх нікому 
взяти на облік.

Скільки б цікавого могли 
зробити комсомольці. Вони ба
жають бути агітаторами, випус
кати стінгазету, готувати наоч
ну агітацію, організовувати лі
тературні диспути в заводській 
бібліотеці. Однак очолити цю 
справу нема кому.

Серед комсомольців багато 
таких, які перевиконують нор
ми, удосконалюють виробничі 
процеси. Та їх ніхто не стиму
лює, досвід їх не популяри
зується.

Справедливий докір слід за
кинути секретарям міськкому 
ЛКСМУ тт. Вараві і Немолот. 
Чи відомо їм, що протягом ро
ку комсомольці лише раз ба
чили працівника міськкому на 
своєму заводі.

Висновок один—пора покін
чити з таким неприпустимим 
станом і вжити рішучих захо
дів для того, щоб комсомоль
ська організація цегельного 
заводу знову зажила цікавим, 
повнокровним життям.

Л. РИБАЛКА, 
член ВЛКСМ.

Не відстають від нього і ван
тажники зерна Петро Губа, 
Генадій Губа, які вже відправи
ли сотні центнерів хліба на за
готівельний пункт.

Під особистий контроль ком
сомольці взяли охорону хліба 
нового врожаю.

В обідній час юнаки й дів
чата читають хліборобам в полі 
журнали. Регулярно інформує 
їх про підсумки роботи за день 
комсомолка агітатор Ганна Час- 
токол. Вона випускає польові 
листки в бригаді механізаторів. 
Це сприяє успішній роботі хлі
боробів.

Г. КОЛЕСНИКОВА.

знань на такі лекції. Тому за 
цей рік прочитано всього одну 
лекцію на природничу тему.

Тов. Міщепку слід надалі 
врахувати це і завжди задоволь
няти запити трудящих.

В. САВВА, 
агітатор.
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КУЗНЯ ГІРНИЧИХ КАДРІВ
Учбово-курсовий комбінат тресту „Олександріявугілля" готує кадри для 

буровугільних підприємств не тільки України, але й братніх республік.
Тут удосконалюють свою майстерність сотні гірників, брикегників, енер

гетиків, робітників інших спеціальностей.
Нижче друкуються матеріали про роботу учбово-курсового комбінату.

Технічне навчання сприяє 
підвищенню продуктивності праці

Наші підприємства безперер
вно оснащуються новими ма
шинами і механізмами. Щоб 
уміло використати їх, треба 
оволодіти технікою, удоскона
лювати свою майстерність.

Цьому сприяють організовані 
учбові пункти, де робітники 
можуть підвищити або набути 
і|Азу кваліфікацію.
< Для того, щоб пустити в 
дію відвальний агрегат, потріб
ні були кадри. Учбовий пункт 
Байдаківського вуглерозрізу за 
невеликий строк підготував ма
шиністів пульта управління, 
машиністів екскаваторів, елек
трослюсарів і інших.

Для навчання на розрізі 
створені всі необхідні умови. 
Тут є кімнати для занять, від
повідна література.

До керівництва курсами за
лучені досвідчені інженери: 
головний механік розрізу т. 
Вурцев, механік і енергетик

В ногу з життям
В наш час не можна не 

вчитись. Життя йде .вперед, і 
ми не маємо права відставати 
від нього. Ось чому я поступив 
на курси техніків-практиків 
при учбово-курсовому комбі
наті.

Після закінчення їх став 
працювати на шахті начальни
ком дільниці № 4. Знання 
розширили мій кругозір, доз
волили краще розбиратись в 
гірничій справі, поліпшити 
культуру виробництва.

Довелось докласти багато зу
силь, щоб навести порядок на 
дільниці, по-новому побудувати

В учбово-курсовому комбінаті
Цілий рік в учбово-курсово

му комбінаті Йде технічне нав
чання робітників і механізато
рів шахт, .розрізів, брикетних 
фабрик, електростанцій, які 
оволодівають професіями маши
ністів екскаваторів, електрово
зів, парових турбін і іншими.

Учбово-курсовий комбінат 
має технічні кабінети, облад
нані різними гірничими маши
нами, приладами, учбовими 
посібниками.

В першому півріччі підготов
лено з відривом від виробниц
тва близько 200 робітників. 
Відмінники навчання машиніс
ти пульта управління котла 
тт. Капустян, Федюха, слюсарі 
контрольно-вимірювальних при
ладів і автоматики тт. Лисенко, 
Святець, уміло застосовуючи 
набуті знання, добре працюють 
на виробництві.

Учбово-курсовий комбінат має 
філіали на Байдаківському 
вуглерозрізі, шахті, Байдаків- 
ській брикетній фабриці і ін
ших підприємствах тресту 
«Олександріявугілля ». У чбові 

відвального агрегату тт. Матяш, 
Самохвалов і інші.

Технічне навчання сприяє 
підвищенню п роду ктп в пості
праці робітників. Екскаваторни
ки тт. Ренгевич, Данчук, ма
шиністи електровозів тт. Ус- 
тенко, Кузьмепко нині дають 
більший виробіток, ніж раніше.

Велику роль в навчанні має 
відіграти технічний кабінет 
на виробництві. Тут повинні 
проводитись консультації, зо
середжуватись наочні посібни
ки, література, вестись пропа
ганда нової техніки, передових 
методів праці. Між тим, ні гос
подарники, ні шахтком не бе
руться за цю справу.

Держава вимагає, щоб тех
ніка використовувалась на пов
ну потужність. Ключ до цього 
—неухильне піднесення куль
турно-технічного рівня робіт
ників.

Ф. ВГГМАН. 
начальник учбового пункту №1.

роботу. Нині колектив непога
но справляється з завданням.

Зараз я приділяю серйозну 
увагу технічному навчанню 
гірників, сполученню професій.

Перед собою поставив зав
дання— автоматизувати водовід
ливні установки. В результаті 
цього висвободпться 20 чоло
вік, зменшиться собівартість 
робіт, підвищиться продуктив
ність праці шахтарів.

Колектив дільниці бореться 
за виконання соціалістичних 
зобов'язань, взятих на честь 
Дня шахтаря.

П. ІРХИН, 
начальник дільниці шахти № 2-3.

пункти через систему курсів, 
а також індивідуально-бригад
ним методом готують робітни
ків різних спеціальностей, до
помагають їм опанувати нови
ми прийомами праці.

Так, на Байдаківському вугле
розрізі в цьому році підготов
лена група помічників маши
ністів електровозів, підвищено 
кваліфікацію електрозварників. 
Завдяки навчанню машиністи 
екскаваторів тт. Горовецький, 
Єременко домагаються виконан
ня норм на 150—160 процен
тів.

Викладацький склад курсової 
сітки—інженери, техніки, ке
рівники дільниць, цехів докла
дають багато зусиль, щоб пере
дати свої знання тим, хто нав
чається. Енергетик відвально
го агрегату т. Самохвалов під
готував машиністів пульта уп
равління, начальник теплової 
підстанції т. Федоренко—маши
ністів електровозів. Високої 
успішності курсантів домігся 
начальник турбінного цеху 
т. Колченогов.

Від робітника 
до начальника зміни 
Два роки тому я закінчив 

учбово-курсовий комбінат трес
ту «Олександріявугілля ■, на
був спеціальність помічника 
кочегара. Мене направили на 
теплову електростанцію. І тут 
не переставав підвищувати свої 
знання.

Без відриву від виробництва 
відвідував курси, продовжував 
удосконалювати свою майстер
ність. Згодом призначили коче
гаром, потім старшим кочега
ром. Невпинна робота над со
бою дала хороші результати.

Керівники станції висунули 
мене на иосаду начальника 
зміни котельного цеху. Робота 
відповідальна, складна. ІЦоб 
бути на висоті положення, про
довжую вчитись. Думаю посту
пити в стаціонарний учбовий 
заклад.

А. СПОРИХИН. 
начальник зміни теплової 

електростанції.

Удосконалюють 
майстерність

Коли були створені курси 
майстрів брикетної справи, я 
з великим інтересом став їх 
відвідувати. Курс навчання за
кінчив успішно. Зараз працюю 
майстром.

Набуті знання охоче пере
даю іншим робітникам. Завдя
ки моїм старанням тт. Бонда
ренко і Яцушко стали пресу
вальниками. Вони непогано 
справляються з своїми обов'яз
ками.

В цеху немає жодного робіт
ника, який би не удосконалю
вав свою майстерність. Це 
сприяє підвищенню продуктив
ності праці, поліпшенню вико
ристання обладнання.

П. ДЕМЕШКО, 
майстер Байдаківської брикетної 

фабрики.

Ряд викладачів, як, наприк
лад, начальник депо т. Бого- 
молов, працівники електростан
ції тт. Зусв, Савченко, Кпрпи- 
та, Толстиков внесли на своїх 
підприємствах цінні раціоналі
заторські пропозиції.

У нас систематично читають
ся лекції для курсантів і вик
ладачів з питань досягнень 
вітчизняної техніки. Не так 
давно з лекцією виступив нау
ковий співробітник. Ленінград
ського центрального котлотур
бінного інституту, лауреат Ста
лінської премії т. Бургвиць.

Учбово-курсовий комбінат 
став кузнею кадрів не тільки 
для буровугільних підприємств 
України, але й братніх респуб
лік.

До кінця року в учбово-кур
совому комбінаті підвищать 
кваліфікацію і набудуть нові 
спеціальності понад 1.000 чо
ловік.

І. ШАРКОВСЬКИЙ, 
начальник учбово-курсового 

комбінату тревту 
„Олександріявугілля".

Зволікають жнива, 
( Два тижні триває збирання 

врожаю в міському колгоспі ім. 
Леніна. За цей час тут скоси
ли лише 290 гектарів хліба з 
1.610 гектарів. Але й ця не
значна кількість зернових куль
тур зібрана неякісно. На пло
щі понад 100 гектарів допуще
ні великі втрати зерна.

Чому ж так ганебно зволі
каються жнива? Може в кол
госпі обмежені можливості? Ні. 
На полях артілі працює дві 
тракторні бригади Олександрій
ської МТС. На збиранні вро
жаю зайнято 5 комбайнів, крім 
того в колгоспі є жатки, сіно
косарки та інші машини.

Прості підрахунки показу
ють, що коли б ці засоби ви
користовувалися на повну по
тужність, уже зараз колгосп 
наближався б до завершення 
жнив. Проте ні директор МТС 
т. Горбенко, ні правління ар
тілі (голова т. Лебедєв) не про
являють наполегливості й від
повідної турботи за долю вро
жаю. Так уже тут повелося, 
що простої комбайнів з техніч
них та інших причин, пору
шення агротехніки на збиранні 
стали звичайним явищем.

Перед жнивами в МТС не 
перевірили якість відремонтова
них комбайнів, не укомплекту
вали їх досвідченими кадрами 
комбайнерів і помічників, нас
піх випхнули машини па поля. 
Не дивно, що з перших днів 
майже всі комбайни більше 
часу простоювали в загінках, 
ніж працювали.

Комбайнер Сергієнко, на
приклад, самохідним комбайном 
«С—4» за 13 днів спромігся 
скосити лише... 17 гектарів. 
Навіть на усунення незначних 
поломок тут витрачаються дні, 
бо дирекція МТС не налагоди
ла ритмічної роботи пересувної 
майстерні.

Комбайнеру т. Іщенко для 
того, щоб заварити кронштейн 
підіймача хедера, 21 липня до
велось вести комбайн з поля 
до міста, бо майстерня М'ГС не 
прибула па місце роботи. По
дібних випадків багато.

Темпи косовиці деяких ін
ших комбайнів стримує неза
безпеченість їх кадрами. До 
комбайна т. Куколова, паприк-

Успіх вирішує зла
Я працюю комбайнером 15 

років. З власного досвіду робо
ти переконався, що, тільки які
сно відремонтувавши комбайна 
та чітко організувавши роботу 
всього колективу агрегату, мо
жна своєчасно і без втрат зі
брати урожай.

В цьому році мені довелося 
працювати па полях укрупне
ного колгоспу ім. Молотова. 
Вступаючи в соціалістичне зма
гання, колектив нашого агре
гату дав слово в стислі строки 
і без втрат зібрати комбайном 
«Сталінець—І» 400 гектарів
зернових і намолотити 6 тисяч 
центнерів зерна.

Збирання хліба розпочали 
вибірково, не чекаючи дости
гання великих масивів. Посту
пово розширюючи фронт збира
льних робіт, ми з кожним дмем 
підвищували виробіток. Вже на 
четвертий день скосили 21 гек
тар при завданні 12. Зараз кож
ного дня збираємо по 22—23 
гектари пшениці. На нашому

втрачають урожай
лад, дише 21 липня надіслано 
помічника комбайнера. Крім 
того, всі комбайни пе мають 
пристосування для косовиці по
леглих хлібів, а деякі—освіт
лення.

Все це позначається не ли
ше на темпах збирання, але й 
па якості косовиці. Комбайнер 
Куколов допустив великі втра
ти пшениці, бо порушив пра
вила і почав косити па ви
сокому зрізі, а комбайнер 
т. Сергієнко майже повністю 
зіпсував 1,2 гектара ячменю.

Машинно-тракторна станція 
грубо порушує й інші договір
ні зобов'язання з колгоспом. 
Звільнення площ від соломи й 
полови затримується, зволі
кається лущення стерні тощо.

Не кращі справи з оранкою 
під озимину. З плану 1.080 
гектарів піднято лише 80. При
чини одні і ті ж- - незадовіль
не використання техніки. По
тужний трактор ХТЗ-НАТІ», 
що працює на оранці, багато 
часу простоює, а інший—«С-80» 
лише вчора прибув до колгос
пу. Він близько двох місяців 
ремонтувався в МТС.

Дуже погано використовуєть
ся техніка в колгоспі ім. 
Леніна. Вина в цьому, в пер
шу чергу, дирекції МТС, але 
серйозні претензії слід пред'я
вити й правлінню артілі. По
бачивши, що всі гріхи за не
своєчасне і неякісне проведен
ня робіт можна скласти на МТС, 
голова правління т. Лебедєв не 
вживає заходів для поліпшену 
ня стану. Він не включає в 
роботу жатки, не забезпечує 
обношування площ для роботи 
комбайнів. Навіть при надзви
чайно низьких темпах роботи 
комбайнів тут не встигають 
розвантажувати їх бункери. 
Був такий прикрий факт, коли 
комбайнер Іщенко, простоявши 
тривалий час, змушений був 
розвантажувати зерно з бунке
ра в стерню. По кілька годин 
з повним бункером простоював 
і комбайн т. Куколова.

В колгоспі ім. Леніна ство
рилося загрозливе становище. 
Коли негайно не вжити рішу
чих заходів, велика частина 
врожаю буде втрачена.

0. СВИРИДОВ.

ідженість в роботі 
рахунку вже є 264 гектари зі
браних площ, що в середньому 
складає по 22 гектари на ро
бочий день.

Підхопивши звернення кол
госпників і механізаторів Ад- 
жамського району про комплек
сне проведення збиральних ро
біт і дострокове виконання пла
ну хлібозаготівель, колектив 
комбайнового агрегату подвоїв 
свої зусилля.

Особливо пильно ми слід
куєм за, технічним станом ма
шини. Під час вивантаження 
зерна з бункера я з своїм по
мічником Володимиром Кузь- 
мінським проваджу технічний 
огляд комбайна—змащую, під
тягую кріплення тощо, чим 
запобігаю зупинок через техні
чні неполадки.

19 липня дирекція Користів- 
ської МТС за сумлінну працю 
на збиранні вручила нам пере
хідний Червоний прапор.

І. БУЗИННИК, 
комбайнер Користівської МТС.
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НА ПОБУТОВІ ТЕМИ
З редакційної пошти

Про що розповідає 
книга скарг

Сотні трудящих нашого міс
та користуються послугами їда
лень Олександрійського зміш- 
торгу. їх працівники поклика
ні виконувати відповідальну і 
почесну роботу—культурно об
служувати радянських людей. 
Між тим, численні факти свід
чать, що кухарі і офіціантки 
їдалень цього як слід не ус
відомили—працюють без душі, 
не дбають, щоб кожен відвіду
вач без затримки міг одержати 
смачну їжу. Нерідко тут дово
диться чекати офіціантку 40-50 
хвилин, а то й цілу годину.

Тому й не дивно, що книги 
скарг і пропозицій сповнені 
записами, в яких відвідувачі 
висловлюють своє обурення з 
приводу незадовільного обслу
жування.

10 липня ми побували в 
їдальні № 5. Брудна підлога і 
безліч мух вражали кожного. 
За столами, заставленими та
рілками з лишками їжі, сиділо 
кілька чоловік. Серед них— 
група студентів - практикантів 
Львівського гірничого техніку
му тт. Ільвовський, Дроблячко, 
Голуб. Вони вже давно замо
вили блюда, але одержати їх 
ніяк не могли. Лише через 40 
хвилин офіціантка Вакало їх 
подала. На запитання, чому 
довелось довго чекати, вона 
відповіла грубістю. 55 хвилин 
чекали страви від цієї ж офі
ціантки робітники тт. Шестак, 
Хоцький, Босенко.

Грубо і зневажливо ставить
ся до відвідувачів офіціантка 
Розживайло. Від неї тільки й 
чути: «можете не вказувати», 
«набридло чекати—ідіть до ін-

шої їдальні». До того ж І’озжи- 
вайло завжди має неохайний 
вигляд. Часто, подаючи страву, 
розхлюпує її.

Вибір страв у їдальні занад
то обмежений, ніяк не задо
вольняє запитів споживача. 
Відсутні, наприклад, гарніри з 
картоплі.

В розпалі літо. У великій 
кількості з'явились огірки, по
мідори і інші овочі. Проте в 
їдальні № 5 овочеві страви, 
зокрема окрошку, готують в 
дуже незначній кількості. Ма
ло страв з молочних продуктів.

Слід сказати, що й той асор
тимент, який передбачений в 
меню,бажає бути якіснішим. Не
рідко м'ясні вироби виготовля
ються з недоброякісних про
дуктів. Котлети та гуляш не
смачні, мають неприємний за
пах. Бувають випадки, коли в 
страву потрапляють мухи.

Про такі обурливі факти 
розповідають сторінки книги 
скарг і пропозицій.

Але чи знає про них заві
дуючий їдальнею т. Жеманюк? 
Дуже добре знає! Та дійових 
заходів не вживає, не дбає про 
задоволення потреб трудящих.

Не краще і в роботі їдалень 
№ 1 та № 4, де директорами 
тт. Амелін і Рожков.

Дозволено запитати, коли ж 
директор Олександрійського 
змішторгу Т. Лимар, а також 
працівники міської санстанції 
(завідуючий т. Дік) наведуть 
належний порядок в міських 
їдальнях?

К. БИЧОК, 
робітник міської лазні.

МУХОМОРІВ НЕМАЄ
Одним із засобів» боротьби з 

мухами є мухомори. Проте в 
міській аптеці і санітарному 
магазині вони відсутні.

На запитання громадян, чи

є мухомори в продажу, праців
ники цих магазинів відповіда
ють: «Заждіть, привеземо, наряд 
у нас уже є».

Б. БАХТАМОВ.

Забуті околиці
(огляд листів)

З кожним роком збільшуєть
ся виробництво електроенергії 
в нашій країні. Новозбудовані 
електростанції в містах і селах 
несуть в житла трудящих світло 
і тепло, покращують добробут 
радянських людей.

Самовіддано трудяться і енер
гетики нашого міста. Бонн ви
робляють понйдг план тисячі 
кіловат-годин електроенергії. 
Та, на жаль, цією енергією не 
можуть користуватися багато 
трудящих нашого міста і особ
ливо його околиць.

—Вже більше року, як збу
довано лінію по Ленінському 
провулку с. Новопилипівки. 
Стовпи у нас всі нові, на рей
ках, з ізоляторами. Але корис
туватись електроосвітленням ми 
не можемо, бо коли проводили 
лінію, то був один електротех
нік, а приймав інший і сказав, 
що лінія зроблена з порушен
ням технічних правил. На на
шу просьбу допомогти нам пра
цівники електростанції відпо
відають, що не можуть через 
відсутність коштів,—так пише 
в своєму листі т. Г. Я. Салій 
з Новопилипівки.

Громадянин Нечипоренко, що 
проживає по вулиці Петров- 
ського, в листі до редакції ци- 
ше про те, що електричні лам
пи в квартирах не горять, а 
жевріють.

Не дбають працівники місь
кого відділу комунального гос
подарства про вишукування 
можливостей, щоб розширювати 
електросітку в місті.

—Триста метрів відділяє нас 
від вулиці Иетровського, де 
проходить електролінія,—пише 
з Чангарської вулиці громадя
нин Козицький.—Не раз уже 
ми звертались до керівників 
електропідстанції з просьбою 
електрифікувати наші кварти
ри, але з року в рік нам від
повідають, що планом не пе
редбачено розширення електро
ліній.

Завдання працівників міськ- 
комунгоспу— найповніше задо
вольняти потреби трудящих.

>Кданов. На березі Азовського моря розкинулись красиві 
корпуси санаторію ЦК Спілки вугільників. В цьому році тут від
починуть тисячі шахтарів із Донбасу, Підмосков'я і Заполяр'я. 
До послуг відпочиваючих—фізикотерапевтичне і грязеве лікуван
ня, інгаляторій, бібліотека, читальний зал. лодочна станція.

На знімку: катання відпочиваючих на лодках і швидкохід
них катерах по Азовському морю.

Фото С. Гендельмана. Прескліше ТАРС.

Розгром гомінданівських бандитів 
на острові Туншань

Кореспондент китайського агент
ства Сіньхуа повідомив з Фучжоу 
про розгром гомінданівських бан
дитів на острові Туншань.

О 5 годині ранку 16 липня по
над 10 тисяч гомінданівців при 
підтримці з повітря і моря втор
гайся на острів Туншань. Одно
часно більш, як 200 ворожих па
рашутистів висадилося на півночі 
цього острова.

Частини Народно-визвольної 
армії почали великі операції по 
оточенню ворожих військ зразу 
ж після їх висадки. Того ж дня 
всі ворожі парашутисти були зни
щені. Частини Народно-визволь
ної армії потім почали проводити

операції по знищенню ворожих 
десантників і завдали їм тяжких 
втрат.

До 7 години вечора 17 липня 
ворог був повністю розгромлений. 
Вбито й поранено 2.664 і захоп
лено в полон 71,5 чанкайшистських 
бандитів. Потоплено 3 невеликих 
ворожих десантних суден і збито 
два літаки. Частини Народно-виз
вольної армії захопили багато 
різної зброї, спорядження та ін
ших військових матеріалів. Бан
дитські війська, вказує кореспон
дент, були навчені і озброєні 
Сполученими Штатами.

(ТАРС).

ПОДІЇ В КОРЕЇ
Головне командування Народ

ної армії Корейської Народно-Де
мократичної Республіки повідоми
ло, що з 16 по 20 липня прохо
дили бої місцевого значення.

17 липня противник під при
криттям більш як ЗО літаків і 
кількох десятків танків силами 
до двох полків сім раз атакував

позиції народних військ. Проте 
з'єднання народних військ відбили 
всі атаки противника, Завдавши 
йому втрат.

З 16 по 20 липня зенітні частини 
і стрільці-мисливці за ворожими 
літаками збили 14 і пошкодили 
14 літаків противника.

(ТАРС).

СТРАЙКОВИЙ РУХ У ФІНЛЯНДІЇ
Як повідомляють фінські газе

ти, на лісопилці акціонерного 
товариства „Оулу” в Патеніємі 
17 липня почався страйк, виклика
ний спробою підприємців знизити

на 25-30 процентів зарплату. В 
результаті страйку лісопилку зу
пинено, і десятки суден, що пе
ребувають в гавані „Оулу", зали
шаються неиавантаженими.

(ТАРС).

Работоргівля в Японії

Житловому
За післявоєнні роки в нашо

му місті споруджено багато но
вих хороших житлових будин
ків. Але збереження їх надзви
чайно занедбане тому, що увесь 
житловий фонд розпорошений в 
різних відомчих установах і 
підприємствах. Бракує єдиного 
господаря, який би дбайливо 
зберігав його.

Для прикладу можна навести 
такий факт. Років п'ять тому 
був збудований будинок № 8 
по вулиці Маяковського в се
лищі Перемога. Хто його гос
подар — невідомо і жильцям. 
За будинком ніхто не доглядає, 
і він за цей час став напів- 
зруйнованим. Без господаря 
залишені в цьому селищі і бу
динки по вулиці Комсомольсь- І

фонду — одного 
кій № 8 та Поточному провул
ку № 4. Такі факти непооди
нокі і в інших робітничих се
лищах.

Розпорошеність житлового 
фонду призводить ще й до того, 
що кошти на ремонт будинків 
часто не використовуються. 
Так, керівники електростанції 
і шахти № 2—3 тт. Пюренберг 
та ІІанчищенко з відпущених 
на капітальний ремонт 225 ти
сяч карбованців до цього часу 
жодного карбованця не вико
ристали, а житловий фонд в 
цих організаціях перебуває в 
занедбаному стані.

Наявність одного господаря 
дасть можливість утримувати в

) господаря
належному порядку житловий 
фонд, правильно і своєчасно 
використовувати асигнування 
на його ремонт. Крім того, 
об'єднання дасть можливість 
скоротити витрати державних 
коштів. Тільки за рахунок ско- 

• речення адміністративно-управ
лінського 'апарату житлово-ко
мунальних відділів, що зараз 
існують па підприємствах, буде 
зекономлено за рік більше со
рока тисяч карбованців.

Питання об'єднання житлового 
фонду в руках однієї організа
ції зараз дуже назріло.

А. БЕЛОКОНЄВ, 
працівник тресту 

„Олександріявугілля".

За повідомленням з Токіо, че
рез великі матеріальні труднощі 
японські трудящі змушені прода
вати своїх дітей.

З переданого цими днями пові
домлення токійського радіо, яке 
посилається на дані японської 
поліції, видно, що тільки в трав
ні цього року лише в одній пре
фектурі Нінгата було продано 90 
чоловік, у тому числі 59 дівчат.

„Чоловіки,—говориться в цьому 
повідомленні, — працюють Сатра
пами в сільському господарстві, 
а жінки—покоївками, кельнерша- 
ми, робітницями на фабриках і 
заводах, або служать в публічних 
домах. Причина продажу біль
шості з них — тяжке матеріальне 
становище. Майже всі вони не
повнолітні".

(ТАРС).

Заступник редактора С. МІРКОТАН.
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Сьогодні—День
Військово-Морського

Флоту

На стражі 
морських рубежів

Назустріч Дню залізничника

26 липня радянський народ 
і його воїни відзначають День 
Військово-Морського Флоту.

Наш Військово - Морський 
Флот, вірний помічник і бойо
вий собрат Радянської Армії, 
займає видне місце в системі 
Збройних сил СРСР.

Радянський Союз—не тільки 
велика сухопутна, але й вели
ка морська держава. 14 морів 
омивають береги радянської 
землі. В результаті побідопос- 
ного завершення війни проти 
фашистської Німеччини та ім
періалістичної Японії розшири
лись і зміцніли морські рубежі 
СРСР у Заполяр'ї, па Балтиці 
і на Тихому океані.

Кораблі, па яких гордо ма
йорить радянський прапор, бо
рознять моря і океани всього 
світу. Зовсім недавно прекрас
ну виучку, високу морську 
культуру і вмілість показали 
військові моряки під час відві
дання крейсером «Свердлов» 
англійських вод. Іноземці за
конно захоплювались першо
класною військово - морською 
технікою радянського крейсера.

Наші радянські моряки про
довжують бойові і революційні 
традиції російських моряків. 
Російський народ дав таких ви
датних флотоводців, як Спири- 
дов, Ушаков, Сенявін, Лазарєв, 
Нахімов, Корнілов, Істомін, Бу- 
таков, Макаров; відважних 
мореплавателів, як Дежньов, 
брати Лаптєви, Челюскін, Чи- 
риков, Лисянський, Головнім, 
Невельськой, Сєдов, та багато 
інших, що прославили своїми 
патріотичними подвигами нашу 
Батьківщину.

Особливо близькі і дорогі 
нам чудові революційні тради
ції російських моряків. Від вис
тупу моряків-декабристів братів 
Бестужевпх, Арбузова, Завалі- 
шина та інших, від революцій
них гуртків 90-х років через 
безсмертні події на «ІІотемки- 
не» і «Очакове» і, нарешті, 
через Жовтневе збройне повс
тання російські моряки пронес
ли свої революційні традиції до 
нового, радянського покоління 
моряків.

В роки Великої Вітчизняної 
війни Військово-Морський Флот 
був вірним помічником Радян
ської Армії—головної і вирі
шальної сили в боротьбі з гіт
лерівською Німеччиною та ім
періалістичною Японією. Кра
щі частини і з'єднання Війсь
ково-Морського Флоту були на
городжені орденами. Найкра
щим з них присвоєне високе 
гвардійське наіменування. 513 
моряків стали Героями Радян
ського Союзу, 7 морських офі
церів удостоєні цього звання 
двічі, понад 350 тисяч орденів 
і медалей було вручено радян
ським військовим морякам.

Натхненником і організато
ром історичних перемог, здо
бутих Збройними силами Ра
дянського Союзу у Великій 
Вітчизняній війні була Кому
ністична партія. Всенародне 
піклування і любов запалювали 
наших воїнів на ратні под
виги.

Кровні інтереси народів Ра
дянського Союзу здавна і не
розривно зв'язані з морськими 
шляхами. Наш Війлково-Мор
ський Флот покликаний не 
тільки захищати радянські бе
реги, але і охороняти морські 
комунікації. Все, що має тепер 
паш флот,—бойові кораблі, мо
гутню берегову оборону, силь
ну морську авіацію, навчені 
кадри,—дано флотові народом, 
Батьківщиною.

День Військово - Морського 
Флоту проводиться в цьому році 
в умовах мирного комуністич
ного будівництва, в обстановці 
нових великих успіхів у гос
подарському і культурному роз
витку країни, в обстановці но
вих досягнень воїнів армії і 
флоту в бойовій і політичній 
підготовці.

Неухильно відстоюючи спра
ву миру між народами, Радян
ський Союз, як і раніш; праг
не до розвитку міжнародного 
співробітництва.

Проте правлячі кола імперіа
лістичних держав продовжують 
гонку озброєнь, мілітаризацію 
своїх країн, політику підготов
ки нової війни. Четвертий рік 
триває кривава інтервенція в 
Кореї. Воєнні дії тривають у 
В'єтнамі і Малайї.

Провокаційні дії кліки Лі 
Сип Мана в Південній Кореї і 
фашистська авантюра, вчинена 
17 червня в Берліні, свідчать 
про злочинні підступи ворогів 
миру, які роблять все, щоб не 
допустити ослаблення міжна
родного напруження.

В цій складній міжнародній 
обстановці постійна бойова го
товність Радянської Армії і 
Флоту, видатні успіхи комуніс
тичного будівництва в СРСР є 
для всіх миролюбних народів 
запорукою загальної безпеки і 
миру в усьому світі.

Радянська Армія і Флот пиль
но стоять па варті державних 
інтересів СРСР. Святкування 
Дня Військово-Морського Фло
ту ще більше зміцнить нероз
ривний зв'язок радянського на
роду з своїми воїнами і послу
жить стимулом до дальшого 
зміцнення військово - морської 
могутності нашої любимої Бать
ківщини.

Трудове піднесення
З великим піднесенням тру

диться в ці дні колектив ко
лійної служби, готуючи гідну 
зустріч Всесоюзному дню за
лізничника.

Значних успіхів у виконанні 
соціалістичних зобов'язань до- 
сяг колектив четвертого око
лодку, де дорожним майстром 
т. Лях. Наслідуючи патріотич
ний почин тт. Удалова і ІІефедо- 
ва, колійні обхідники борються 
за продовження строку служби 
шпал. Найкращих результатів 
добився обхідник т. Танана. На 
своїй дільниці він поставив в 
неробочий час схватки на 70 
шпалах, що виключає на знач
ний строк необхідність заміни 
їх новими. Колія четвертого 
околодку утримується в зраз
ковому стані.

Дбайливо утримують свої 
дільниці і обхідники тт. Ка
пуста, Дробов, Матяш.

І. яковлєв, 
начальник майстерні 

11 дистанції служби колії.

У львівських 
залізничників

В соціалістичному змаганні 
на честь Всесоюзного дня за
лізничника багато виробничих 
колективів Львівської залізни
ці добиваються високих показ
ників. Па десять днів раніш 
строку виконали липневий план 
вантаження станції Ківерці, 
Цумапь, Радехів, Луцьк-Цент- 
ральний. Особливо відзначився 
колектив станції Луцьк-Схід- 
ний, який план вантаження 
перевиконав більш, ніж вдвоє.

(РАТАУ).

Народне господарство України 
в першому півріччі 1953 року

Статистичне Управління Ук
раїнської РСР опублікувало По
відомлення про підсумки вико
нання Державного плану роз
витку народного господарства 
Української РСР за перше пів

річчя 1953 року. Піврічний 
план по виробництву валової 
продукції промисловістю вико
пано на 99 процентів. Порів
няно з цим же періодом мину
лого року випуск валової про
дукції збільшився на 10 про
центів.

У першому півріччі 1953 ро
ку промисловість дала понад 
план значну кількість нафти, 
електроенергії, алюмінію, елек
тромоторів, тракторів, сівалок 
тракторних, бульдозерів, авто
самоскидів, цементу, шиферу, 
паперу та інших найважливі
ших видів промислової продук
ції. Перевиконаний також план 
виробництва м'яса, олії, мила, 
трикотажної білизни та інших 
товарів широкого споживання.

За новим
Разом з молотобійцем т. До

датком я виготовляю защемлю
вачі для колії. Пе так давно 
на це витрачалося багато часу. 
Весь процес складався з чоти
рьох операцій і за зміну при 
напруженій роботі ми виготов
ляли не більше 12 защемлю* 
вачів. Відсутність механічного 
молота уповільнювала й усклад
нювала труд молотобійця.

Порадившись з керівником 
майстерні т. Яковлевпм, ми 
вирішили удосконалити фрак
ційний молот. Незабаром це бу
ло зроблено, і новий молот дуже 
простої конструкції став до 
ладу.

Разом з тим ми вирішили 
змінити весь процес виготов
лення защемлювачів—об'єднати

С. КУЛИКОН, 
коваль майстерні 11 дистанції 

служби колії.

Харків. Метод силового різання металу, запропонований Ва
силем Колесовим, знаходить широке розповсюдження серед молоді 
станкозаводу ім Молотова. 26 комсомольців підприємства, які за
стосовують метод новатора, виконують змінні завдання на 150—200 
процентів.

На знімку: токар механічного цеху, комсомолець Валентин 
ВОЗНЕНКО. Працюючи за методом Колесова, він щоденно вико
нує за зміну півтори норми.

Фото М. Начинкіна. (Прескліше РАТАУ).

Значно зріс обсяг капітальних 
робіт в народному господарстві 
республіки.

Колгоспи, радгоспи і машин
но-тракторні станції України 
успішно провели сівбу та інші 
сільськогосподарські роботи. 
Значно збільшились, порівняно 
з минулим роком, посівні пло
щі пшениці, цукрових буряків, 
льону-довгупця, картоплі, ово
чів, однорічних трав, силосних 
культур і кормових корнспло- 
дів. У більш ранні строки і на 
вищому агротехнічному рівні, 
ніж у минулому році, прова
диться обробіток технічних, 
овочевих і кормових культур. 
На 21 процент більше МТС ви
копали тракторних робіт. Зрос
ло поголів'я худоби в колгос
пах: корів — на 13 процентів, 
свиней—на 14, овець—на 17, 
коней—на 4 проценти.

В результаті шостого числом 
зниження державних роздрібних

методом
всі чотири операції в одну, 
безперервну. Тобто, поки на
грівається головка рейки для 
скоби, ми відрубуємо якори і 
заготовляємо пару клинків. 
Перша раніше операція -виго
товлення скоби—стала па міс
це останньої.

Впровадження фракційного 
молота і зміна виробничого 
процесу дали непогані наслід
ки. Значно полегшала робота 
молотобійця. Тепер ми по
чали випускати майже на по
ловину більше виробів при ви
сокій якості. Знизилась і їх 
собівартість на 10 процентів.

цін на продовольчі і промисло
ві товари масового споживання 
відбулось дальше збільшення 
продажу товарів населенню по 
лінії державної і кооперативної 
торгівлі.

В народному господарстві Ук
раїни чисельність робітників і 
службовців у першому півріччі 
збільшилась порівняно з відпо
відним періодом минулого року 
на 2 проценти. Закінчили шко
ли фабрично-заводського нав
чання, гірничо-промислові шко
ли і направлені на роботу 24 
тисячі молодих кваліфікованих 
робітників.

Вищі учбові заклади і тех
нікуми (без заочних) випуска
ють у цьому році 76 тисяч мо
лодих спеціалістів.

У першому півріччі 1953 ро
ку тривало дальше поліпшення 
і розвиток медичної допомоги 
населенню.

(РАТАУ).
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Міська конференція профспілки вугільників Змагання двох колгоспів
22 липня в приміщенні місь

кого театру відбулась конфе
ренція профспілки вугільни
ків, яка обговорила доповідь 
про роботу райкому за звітний 
період.

З доповіддю виступив голова 
райкому профспілки вугільни
ків т. Носовський.

Доповідач, а також делегати 
конференції, які взяли участь 
в обговоренні доповіді, відзна
чили, що профспілкові органі
зації підприємств вугільної про
мисловості міста, виконуючи 
рішення історичного XIX з'їзду 
КПРС при допомозі і під ке
рівництвом партійних організа
цій, домоглися деякого поліп
шення профспілкової роботи.

На заводах і фабриках, шах
ті і вуглерозрізах, в будівель
них управліннях широко роз
горнулось соціалістичне зма
гання на честь Дня шахтаря. 
Понад 3 тисячі стахановців під
приємств виконують по 2 і 
більше норм за зміну. А ма
шиніст електровоза шахти 
№ 2—3 т. Яструб, наваловід
бійник т. Червоний, машиніст 
екскаватора Семенівського вуг
лерозрізу т. Тепдюк, машиніст 
молота рудоремонтпого заводу 
т. Олійничепко, старший обпи
лювач цегли цегельного заводу 
№ 2 т. Попов та багато інших 
стали майстрами своєї спра
ви.
. Учасники конференції в сво
їх виступах викрили і ряд іс
тотних недоліків в роботі рай
кому та низових профспілко
вих організаціях.

Райком профспілки вугільни
ків слабо керував місцевими

Піонерські табори для дітей гірників
Вже давно в Онуфріївській 

середній школі не чути дзвін
ка. Замість його тут лунають 
звуки сурми. То вона кличе до 
шкільного подвір'я дітей, які 
прибули з Олександрії на від
починок в піонерський табір 
райкому вугільників.

Весело і цікаво проводять 
тут своє дозвілля 250 школя
рів. До їх послуг прекрасний 
парк і велике озеро, широкі 
поля і луга.

...Ясний липневий день. Бі
ля коріння берези скрутився 
вуж. Тут же, під прикриттям 
сухого листя, лежить вісім ву
жиних яєць. Це піонери готу
ють для школи наочний посіб
ник про вужа.

В інших коробках показано 
розвиток майського жука, жу- 
ка-гнойовика, метелика-капус- 
няка... Все зроблено акуратно, 

Харківська область. У Зміївському районі—на березі Дінця відкрився піонерський табір 
ім. „Молодої гвардії" для дітей робітників заводу тракторного машинобудування. Понад 800 дітей 
тут влаштовують походи і екскурсії в сусідні МТС. радгоспи, беруть участь у спортивних табірних
змаганнях.

На знімку: піонери першого загону на привалі під час походу.
Фото М. Начннкіна. (Прескліше РАТАУ).

і комітетами, працівники райко- 
| му рідко бувалп на місцях і 
' слабо займались організаторсь

кою роботою, не подавали не
обхідної допомоги профспілко
вим організаціям в справі зміц
нення трудової дисципліни, ор
ганізації праці робітників, роз
гортання соціалістичного зма
гання і поширення передового 
досвіду новаторів. В результаті 
цього профорганізації будівель
них управлінь Дїімптровського 
тресту (голови будівельних ко
мітетів тт. Донець і Кравчен
ко), Олександрійського буді
вельно-монтажного управління 
та деяких інших працюють не
задовільно. і не випадково ко
лективи цих управлінь не ви
конали виробничого плану пер
шого півріччя.

Машпніст "екскаватора, Бай- 
даківського вуглерозрізу т. Ко
вальов критикував райком проф
спілки вугільників за поверхо
ве керівництво профспілковими 
організаціями підприємств. Він 
вказав також на те, що пра
цівники райкому і керівники 
трестів не бувають па зборах 
робітників, не виступають пе
ред ними з доповідями, мало 
цікавляться житлово-побутовії - 
ми умовами та організацією 
культурного дозвілля трудя
щих.

— Райком профспілки,—ска
зав в своєму виступі праців
ник автобази т. Ходосепко, — 
незадовільно працював з голо
вами місцевих комітетів проф
спілки і низовим профспілко
вим активом, не спирався на 
його. Семінари скликались від 
випадку до випадку і проводи

красиво, а головне, кожен по
сібник точно визначає умови, 
в яких живуть жуки, тварини 
або рослини.

—Адже тому, хто вивчає зо
ологію, треба знати не тільки 
кількість лапок у майського 
жука або якого кольору вуж,
— важливо запам'ятати, що 
майський жук—шкідник: його 
личини поїдають коріння рос
лин, а вуж, живлячись жучка
ми, приносить користь людині,
— розповідає голова піонерсь
кої дружини Біля Чичельниць- 
КІІЙ.

Багато хороших наочних при
ладів приготували школі діти, 
які відпочивають у піонерсько
му таборі.

Недавно піонери вирішили 
обладнати справжню площад
ку для гри в городки. Площад
ка хороша, лінії розмітили 
♦ ♦ 

лись на низькому рівні. Міськ
ком КГ1 України недостатньо 
здійснював контроль за роботою 
райкому профспілки вугільни
ків, рідко слухав питання про 
його роботу, не вимагав періо
дичного звітування перед чле
нами профспілки.

Формувальник заводу «Чер
воний ливарник» т. Берест го
ворив про те, що райком і рес
публіканський комітет профспі
лки робітників вугільної про
мисловості недостатньо займа
лись питанням виконання пла
нів підприємств, підвищення 
продуктивності праці робітни
ків та популяризації новаторів 
виробництва. В профспілкових 
організаціях недооцінюються 
виробничі паради. В більшості 
з них вони не проводяться, а 
якщо інколи і збираються, то 
перетворюються в наради для 
чергової «накачки» і, таким 
чином, не служать трибуною 
критики недоліків і поширення 
передового досвіду.

Тов. Копдирєв зупинився на 
недоліках у фізкультурній і 
спортивній роботі. Він, зокрема, 
вказав на незадовільну роботу 
добровільного спортивного това
риства «Шахтар», яке ще мало 
приділяє уваги розвитку масо
вих видів спорту.

Тт. Іващепко і Сопранов го
ворили про недоліки у впоряд
куванні міського парку, стадіо
ну, а також робітничих селищ.

Конференція обрала райком 
профспілки вугільників. Орга
нізаційний пленум райкому об
рав президію райкому. Головою 
президії обрано т. Клпмеп- 
ка Ф. Ф.

крейдою. Городки стали люби
мою грою, бо вона розвиває 
зір, кмітливість, силу.

Діти старшого віку провели 
18-кілометровий похід до Дніп
ра. Юні мандрівники в час 
походу поповнили свої знання, 
поповнили також і альбоми. 
Піонерська кімната прикраси
лась новими картами, маршру
тами, щоденниками, колекція
ми.

В іншому піоперському та
борі—в селі Павлиші відпочи
ває 200 дітей другої зміни. 
За літо відпочине 9ро дітей 
шахтарів та будівельників на
шого міста.

Кожен день життя в піонер
ських таборах перетворюється 
в день корисних, захоплюючих 
розваг.

Д. ЮРОВСЬКИЙ.

Сусідні колгоспи ім. 18 з'їз
ду ВКП(б) (голова т. Дуповенко, 
секретар парторганізації т. Че
редниченко) та ім. Сталіна 
(голова т. Буйнов, секретар 
парторганізації т. Вакало) зма
гаються між собою за високий 
урожай всіх сільськогосподар

В колгоспі ім. 18 з'їзду ВКП(б) В колгоспі ім. Сталіна
64 Всього скошено зернових 50
48 в тому числі комбайнами 39 І
58,7 Заскиртовано соломи і полови 61 '
22 Злущено стерні 45,5
29 Виорано під озимину 37
90 Закладено силосу 113
73 Вивезено гною 89

1379 Надоєно літрів молока на одну 967
фуражну корову (на 20 липня)

З наведених даних видно, 
що косовиця хліба краще про
ходить в артілі ім. 18 з'їзду 
ВКП(б), але по всіх інших ви
дах робіт тут набагато відстали. 
Хлібороби артілі ім. Сталіна 
більш організовано, комплек
сно ведуть всі роботи і одно
разово з збиранням цьогоріч
ного врожаю дбають за висо
кий урожай майбутнього року. 
Тому тут значно більше злу
щено стерні, зорано під ози
мину і вивезено гною в поле.

В колгоспі ім. 18 з'їзду 
ВКІІ(б) останнім часом посла
били організацію праці, ведуть

Хліб осідає на токах
На "запитання, чому колгосп 

не виконує графіка хлібозаго
тівель, голова правління артілі 
ім. XIX з'їзду КПРС т. Дігтяр 
відповідає:

— Обставини так склалися. 
Довго розповідати... Причин 
багато...

Дійсно, причин багато, та 
всі вони штучно створені. Для 
того, наприклад, щоб з ранку 
одержати наряд па роботу, 
колгоспникам доводиться вит
рачати чимало часу. Та й піс
ля дачі наряду його мо
жуть через кілька хвилин 
чи годину змінити і частину 
людей послати па інші роботи, 
непередбачені раніше. Через 
це на токи з запізненням на 
годину-дві прибувають люди, що 
призводить до осідання вели
кої кількості хліба. Так, па 
центральному току лежить по
над 4.000 центнерів поочище

Ліквідувати простої автомашин
Я працюю па транспортуван

ні хліба з артілі «Прапор ко
мунізму» до Користівського 
пункту «Заготзерно».

Змагаючись з шофером Ми
колою Хмельницьким, який теж 
працює в цьому колгоспі, що
дня роблю по 7—8 рейсів при 
завданні 6, відправляючи дер
жаві 175 -200 центнерів зерна.

Автомашини наші вдень і 
вночі завжди па ходу. Під час 
вантаження зерна ми робимо 
технічний огляд- змащуємо, де 
необхідно, заливаємо воду, бен
зин.

Безвідповідальний комбайнер
Комбайнер Користівської МТС 

Трохим Шамшур, який працює 
в колгоспі ім. Молотова, за весь 
час косовиці зібрав лише ЗО 
гектарів хліба, що становить 2 
гектари па день.

Низька продуктивність ком
байна—результат безтурботно
го ставлення Шамшура до до

ських культур і високу про
дуктивність тваринництва.

Зараз Ю'.іґосппикп цих артілей 
провадять жипва і хлібозаго
тівлі, готують грунт під озими
ну, заготовляють корм худобі 
і мають такі показники у зма
ганні на 25 липня ц. р. 
(в процентах до плану).

роботи без потрібного напру
ження. Правління артілі й 
парторганізація повинні зважи
ти па це і мобілізувати юбл- 
госпників і механізаторів на 
прискорення темпів сільсько
господарських робіт, за пер
шість у змаганні з своїми су
сідами.

Колгоспникам артілі ім. 
Сталіна треба поліпшити ведін
ня громадського тваринництва. 
Як видно з даних, артіль на
багато відстає по надою моло
ка. Між тим, умови для роз
витку громадського тваринниц
тва в обох колгоспах однакові.

ного зерна, хоч тут працюють 
дві потужні складні зерноочис
ні машини «ВІМ» та спарені 
сортировки. Підготовка хліба 
до здачі провадиться лише в 
одну зміну, бо біля всіх зер
ноочисних машпп, розташова
них на двох токах, працює 
лише один машиніст. Підміни
ти його нікому.

Близько півтори тисячі цент
нерів пшениці осіло на току 
третьої рільничої бригади. 
Очистка хліба провадиться зер- 
попультом. Та через незабез
печеність вантажниками дві 
автомашини часто по кілька 
годин простоюють. З цих при
чин шофер т. Колісниченко 
робить лише чотири-п'ять хо
док на добу. Коли б ліквідува
ли простої машин під наван
таженням, число ходок можна 
б збільшити вдвоє-втроє.

0. БУЗИННИК.

Проте можливості у нас не
обмежені. Ми могли б перево
зити значно більше хліба, як
би правління артілі і, насам
перед, бригадир рільничої брига
ди Терентій Рахубовський за
безпечив пас постійними ван
тажниками.

Голові артілі т. Теличко слід 
втрутитись в цю справу і за
безпечити пас постійними ван
тажниками.

0. ЗИНОВАТИЙ, 
шофер автороти 

„Союзсільгосптранс".

рученої справи. Якось на ком
байні зіпсувався транспортер 
хедера. Замість того, щоб зу
пинити комбайн і відремонту
вати його, Шамшур продовжу
вав косити, чим зовсім вивів 
агрегат з ладу.

М. ДМИТРІЕВ, 
завідуючий Косівським клубом.



Неділя, 26 липня 1953 р. СТАЛІНСЬКИЙ прапор з

Сталінська область. Один із благоустроєних куточків на 
шахті „Юний комунар", Єнакіївського району. На передньому пла
ні—шахтарське кафе. .

Фото С. Гендельмана. (Прескліше РАТАУ).

Бесіда агітатора
ЗО липня цього року минає 

50 років з дня скликання дру
гого з’їзду Російської' соціал- 
демократичної робітничої пар
тії, на якому Володимир Ілліч 
Леїшг і його однодумці _в за
пеклій боротьбі з опортуніста
ми сформулювали і відстояли 
ті принципіальні організаційні 
основи нашої партії, які були 
висунуті і розроблені на сто
рінках ленінської газети «йск- 
рьі». 11а цьому з'їзді були прий
няті програма і Статут партії і 
створені її центральні органи.

’?»
Міська партійна бібліотека 

діяльно готус.ться відзначити 
50-річчя II з'їзду РСДРП.

В читальному залі влашто
вано вітрину літератури з тво
рами В. 1. Леніна і 11. В.

Відзначення 125-річчя з дня народження 
М. Г. Чернишевського

Громадськість Москви відзна
чила 125-річчя з дня народ
ження великого російського 
вченого, письменника і критика 
М.Г. Чернишевського. На під
приємствах, в установах, у 
клубах і парках столиці про
читано лекції про ‘життя і 
творчість Чернишевського, По- .7.

Міська та районна бібліотеки 
на відзнаку 125-річчя з дня 
народження видатного росій
ського вченого і письменника 
М, Г. Чернишевського організу
вали виставку його творів.

З великим інтересом читачі 
бібліотек прослухали лекції та

Видатний російський
письменник-демократ

(До 100-річчя з дня народження В. Г. Короленка)
Видатний російський письмен- 

ник-демократ і громадський діяч 
Володимир Галактіонович Коро- 
лейко народився 27 липня 1853 
року на Україні, в м. Житомирі.

Під час навчання в Житомир
ській, а потім у Ровенській гімна
зіях В. Г. Короленкоз великим ін
тересом читав твори російських 
письменників-демократів Бєлін
ського, Чернишевського, Добролю- 
бова.Некрасова, знайомився з істо
ричним минулим російського на
роду, його культурою.

За участь у революційних сту
дентських сходках 70-х років і 
співчуття до народницьких планів 
перебудови суспільства В. Г. Ко- 
роленко був залічений поліцією 
до числа „політично неблагопадій- 
них“. Він не раз зазнавав ареш
тів, пізнав тяжке життя політич
ного засланця.

про II з’їзд РСДРП
Широко відзначається ця іс

торична дата на підприємствах 
і в установах міста. Глибоку, 
змістовну бесіду з електровоз
никами, вагонниками і робітни
ками колій Вайдаківського вуг
лерозрізу провів агітатор т. Сав- 
ва. Він розповів про істо
ричну обстановку, в якій заро
дилася і розвивалася наша пар
тія, про боротьбу В. І. Леніна 
та 11. В. Сталіна за партію 
нового типу—за комуністичну 
партію, про рішення II з'їзду, 
який завдав могутнього удару 
по міжнародному опортунізму.<< ❖
Сталіна, присвячених цій зна
менній історичній даті.

Бібліотека розіслала темп 
лекцій, затверджених відділом 
пропаганди і агітації міськкому, 
в партійні організації підпри- 

, ємств і установ міста.

го участь в революційно-демо
кратичному русі в 60 роках 
минулого століття.

21 липня у Всесоюзній дер
жавній бібліотеці іноземної лі
тератури, у Державній бібліо
теці СРСР імені В. І. Леніна і 
в Державній історичній бібліо
теці відкрились виставки, при
свячені Чернишевському.*
бесіди про життєвий і творчий 
шлях полум'яного патріота.

Лектори розповіли про зна
чення Чернишевського в роз
витку революційно-демократич- 
пої літератури, про його само
віддане служіння народові і 

і батьківщині та про її прекрасне 
майбутнє.

В. Г. Короленко був письмен- 
ником-інтернаціоналістом. Він доб
ре знав і зображав у своїх глибо
ко правдивих творах життя й по
бут росіян і українців, Лсутів і 
удмуртів та інших народів колиш
ньої .Російської імперії. Видатний 
художник слова,\В. Г. Короленко 
закликав передових людей свого 
часу включитися в загальноросій- 
ський прогресивний рух, то, як 
він говорив, відзначається широ
кою демократичністю, відсутністю 
націоналізму, широкими формами 
свободи.

В. Г. Короленко добре знав 
творчість Шевченка і Котлярев
ського, був знайомий з Панасом 
Мирним, Тобілевичем. Коцюбин
ським, якому допоміг зав'язати 
тісну дружбу з О. М. Горьким. 
Він вірив, то розвиток україн
ської культури ніде по шляху тіс-

Війська контрреволюції про
сувалися йід Пермі до Вяткп. 
В кінці грудня Перм було зда
но Колчаку. Найцінніші меха- 

; пізнії і верстати Мотовплихпп- 
| ського заводу і майже все гос- 
| подарство Пермського залізнич- 
I ного вузла потрапили до рук 

противника.
Стомлена Третя армія відсту

пала під натиском ворога. Дру
га ж, за зрадницьким наказом 
главкома, не втягувалася в бій 
і не подавала Третій ніякої 
допомоги.

В цей грізний час з Москви 
у Вятку йшов поїзд Комісії ЦК.

5 січня 1919 року поїзд 
підійшов до низького насип
ного перону Вятського вокзалу. 
Назустріч прибулим поспішно 
виходили люди. Одні приїхали 
для того, щоб негайно виклас
ти свої пояснення або доповіс
ти про воєнну, господарську і 
політичну обстановку. Другі 
вважали за свій неодмінний 
обов'язок особисто зустріти чле
нів Комісії, направлених сюди 
Центральним Комітетом Росій
ської Комуністичної партії 
(більшовиків) і Радою Оборони. 
Треті прийшли хоч здаля гляну
ти на поїзд, що прибув з 
Москви, і побачити людину, яка 
врятувала Царицин.

Сталін вийшов з вагона ра
зом з Дзержішським. Привітав
шись з військовими, партійни
ми і радянськими працівника
ми Вяткп, він зразу ж запро
сив деяких з них до себе.

На колії стояли бійці комен
дантської охорони. Телефонний 
провід зразу ж зв'язав поїзд 
з містом. Сталін розпочав ро
боту з першої хвилини свого 
прибуття у Вятку.

Протягом дня біля поїзда 
можна було побачити найрізно
манітніших людей. Тут були 
викликані Комісією ЦК відпові
дальні працівники, співробіт
ники штабу фронту, військспе
ци, комісари; прийшли сюди і 
селяни-ходакп, залізничники.

ної взаємодії з російською культу
рою. благотворний вплив якої по
значається на розвитку культур 
всіх народів нашої країни.

Життя, літературна і громад
ська діяльність В. Г. Короленка 
до 1900 року проходила в Петер
бурзі, Москві, Пермі, Нижньому 
Новгороді та інших містах Росії. 
З 1900 по 1921 р. Короленко жив 
у Полтаві. Тут він написав опові
дання „Мороз", „Феодали", „Не 
страшне", „Румунські нариси" і 
найбільший свій твір „Історія 
мого сучасника"—культурно-істо
ричний документ, який охоплює 
епоху ліберальних реформ Олек
сандра II, польське повстання, 
перші прояви опозиційного і ре
волюційного руху в Росії.

Микола НІКІТІН

Північна Аврора
(Уривок з роману)

робітники з лісопильних 1 
шкіряних заводів. Одні з них 
проходили до товариша Сталіна, 
інші подавали заяви секретарям, 
виймаючи папери з портфелів, 
з польових сумок, з-за пазух 
кожухів або просто з-за халяв. 
І вже з тієї запальності, з 
якою вони зверталися до секре
тарів, видно було, скільки 
надій покладали ці люди на 
приїзд товариша Сталіна.

Неголений чоловік іззапалп- 
ми щоками, в потертій до біло
го кожанці, з чорним маузером 
за поясом наполегливо казав 
секретареві:

—Я з Кунгура... Я комен
дант станції! Ти, друже, допо
відай усе, що я тобі кажу. 
Стогов—мерзотник. Призначи
ли його начальником евакуації. 
Головою ручився, що евакуює 
Перм. Майстер на обіцянки, 
сучий син! Зрада, чорт в їхню 
душу! Вивіз свій мотлох, лама
ні віденські стільці, а гармати 
залишив. Так і передай товари
шеві Сталіну...

Тількп-но секретар вислухав 
коменданта Кунгура, як біля 
нього з'явився інший відвіду
вач селянин у личаках і по
дертому Кожусі. Він обурено 
тряс бородою.

—Я бідняк... А надзвичай
ний податок як розкладають? 
По душах. До чого, виходить, 
революція? В мене сім душ і 
жодної корови. У куркуля три 
душі і п'ять корів... Рихме- 
тика!..

Все нові й нові люди напосі
дали на секретарів. Поїзд Ко
місії ЦК зразу став центром 
усього життя не тільки міста, 
але й губернії.

...Нарешті відвідувачів від
пустили, але Сталін продовжу
вав працювати. Схилившись над 
столом, він перечитував доне
сення, свідчення, доповіді. Був 
уже пізній вечір. У вагоні ясно 
світила електрика. Часом Сталін 
відкидався на спинку стільця і 
одну-дві хвилини сидів так, від
почиваючи. Потім знову за
глиблювався в роботу.

«Змінити командарма Третьої 
армії,—записав Сталін у/блок
нот,—Викликати з Москви трій
ку ділових політичних праців
ників... З'їздити в Глазов, до 
штабу Третьої армії...»

Провідник приніс міцного, 
щойно завареного чаю. Сталін 

У цих творах, а також у таких 
раніше написаних ним оповідан
нях і повістях, як „Ліс шумить", 
„Судний день", „В поганому това
ристві", „Сліпий музикант", „Без 
язика", В. Г. Короленко проявив 
себе як письменник-демократ і 
гуманіст. Його оповідання, нари
си, повісті і статті викликали у 
читача співчуття до тяжкої на
родної долі, будили до боротьби 
проти соціального і національно
го гноблення, проти царизму.

З Полтавою зв'язаний ряд гро
мадських виступів Короленка. В 
1902 році він виступав на захист 
селян після аграрних заворушень 
у Полтавській губернії; в січні 
1906 року надрукував у місцевій , 
газеті „Відкритий лист статсько
му радникові Філонову", протес
туючи проти жорстокої розправи 
над повсталими селянами села Ве
ликі Сорочинці, яку вчинив ка
ральний загін Філонова.

В. Г. Короленко відвідав США, 
де ознайомився з „американським 
способом життя". В повісті „Без 
язика" він яскраво і мальовниче 
розповів про тяжку долю україн
ських селян, іцо залишили рідні

пив повільно, гріючи об склян
ку змерзлі пальці. У вагоні 
було холодно. Знову беручись 
до роботи, Сталін накинув на 
плечі шинель.

Своїм чітким і ясним почер
ком він писав Володимиру 
Іллічу:

«Розслідування почато. Про 
хід розслідування будемо пові
домляти попутно. Поки вважає
мо за потрібне заявити Вам про 
одну невідкладну потребу 111 
армії. Справа в тому, що від 
III армії (понад ЗО тисяч чоло
вік) залишилось тільки близь- 

I ко 11 тисяч стомлених, потрі- 
панпх солдатів, які ледве стри
мують натиск противника...»

Сталін замислився: «Треба, 
щоб червоноармійці відразу від
чули піклування тилу... Тоді 
настрій у них зміцніє...»

„Прислані Главкомом части
ни ненадійні, почасти ігавіть 
ворожі до нас і потребують 
серйозного фільтрування. Щоб 
врятувати залишки III армії і 
запобігти швидкому просуван
ню противника до Вяткп (за 
всіма даними, одержаними від 
командного складу фронту і III 
армії, ця небезпека цілком 
реальна), абсолютно необхід
но спішно перекинути з Росії 
в розпорядження командарма 
щонайменше три цілком надій
ні полки...»

На дверях з'явився секретар. 
—Товаришу Сталін, фельд'є

гер прибув,—тихо сказав він.
—Гаразд...
Закінчивши листа і підпи

савши, Сталін передав його 
секретареві:

—Ознайомте Фелікса Едмун- 
довича... Попросіть теж під
писати... А виконком повідомте, 
що засідання буде об одинад
цятій тридцять.

Секретар вийшов.
Сталін закурив люльку і пі

дійшов до вивішеної па стіні 
географічної карти Росії. Він 
довго стояв перед нею. Потім 
знову повернувся до столу.

За стінами вагона завивав 
вітер, куріла хуртовина, дзве
ніли від морозу телефонні і те
леграфні дроти, чулися розмі
рені кроки вартових. Фельд'є
гер, весь у шкіряному, на ходу 
доправляючи сумку, біг по за
сніжених станційних коліях до 
паровоза, який настійливо свис
тів.

місця на Волині, шукаючи заро
бітків і хліба. „Погано російській 
людині на чужині, і, мабуть, най
гірше в Америці", — писав В. Г. 
Короленко.

Розповідаючи про гірку Долю 
волинського селянина Матвія Ло- 
зинського, В. Г. Короленко вик
ривав хвалену американську де
мократію, з обуренням писав про 
облудність виборів до державних 
органів влади, про продажність 
американської преси, про тяжке 
становище американських трудя
щих, особливо безробітних.

Своєю літературною і громад
ською діяльністю В. Г. КорЬлен- 
ко сприяв дальшому культурному 
зближенню російського і україн
ського народів, зміцненню між 
ними дружби і взаєморозуміння.

Радянський народ високо цінить 
літературну і громадську діяль
ність В. Г. Короленка— прекрас
ного майстра слова, видатного 
письменника і громадського діяча.

Л. ГЕЙШТОР, 
старший науковий 

співробітник музею 
В. Г. Короленка.

м. Полтава.
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Радянському флотові
Тобі — могутніший у СВІТІ, 
Прославлений на цілий світ. 
Трудівники, студенти, діти 
Сьогодні шлють палкий привіт.

Прийми від нас подяку іциру 
За те, що зміг ти у боях 
Перемогти злодіїв миру 
У всього людства на очах.

В серцях людей живе ще й досі 
Те свято радісне, коли
Разом з солдатами матроси 
В Європу щастя принесли.

За справу борючись народну,
Зберіг мільйонам ти життя,
Бо завжди в тебе благородна
1 ясная була мета.
1 зараз в дні величні, мирні 
Почесну вахту ти несеш. 
Готують янки нові війни 
Ти мир міцний нам бережеш.
Про тебе лине добра слава. 
Хвала ж тобі, повік хвала, 
Великий, дужий флот держави, 
Що пишним садом зацвіла.

Михайло САВЧЕНКО. 
с. Бандурівка.

Кадри інтелектуальної праці

Грамоти кращим комбайнерам

ПО НАШОМУ МІСТУ і РАЙОНУ

Наближаються до кінця 
державні екзамени в Олек
сандрійському педагогічно
му училищі. Більшість вчи- 
телів-заочників показали на 
екзаменах глибокі знання з 
марксистсько-ленінської те
орії та з спеціальних дис
циплін.

Днями 88 чоловік одержать 
дипломи. Порівняно з мину
лим роком кількість вчите
лів, які закінчать педучили
ще, збільшиться вдвоє.

95 чоловік закінчили в цьо
му році культосвітній Тех
нікум. ІЗ випускників одер
жали дипломи з відзнакою.

Гастролі Дніпропетровського обласного 
російського театру

Першого серпня до Олек
сандрії прибував на гастролі 
Дніпропетровський російсь
кий драматичний театр ім. 
О. М. Горького. Артисти те
атру покажуть олександрій
ським глядачам 12 спектак
лів, зокрема „Два капитана"

За перевиконання щоден
них завдань на збиранні вро
жаю в нинішньому році ви
конком обласної Ради депу
татів трудящих нагородив 
Почесними грамотами 10 кра
щих комбайнерів Олександ-

Каверіна, „Из искрьі" лауре
ата Сталінської премії Да- 
діані, „Третья молодость" 
Бр. Тур, „Честь смолоду" 
лауреата Сталінської премії 
Первенцева, „Девицьі краса- 
вицьі" Сімукова, „Сердце не 
камень" Островського.

рійської та Користівської 
МТС. Серед нагороджених— 
водії степових кораблів Іван 
Бузинник, Іван Захарченко, 
Микола Фіртич, Анатолій 
Бугрій, Іван Чапаєв, Григо
рій Благоренко.

Агрофільмш для 
трудівників села

Великою популярністю се
ред колгоспників нашого ра
йону користується кінопере
сувка районного Будинку 
культури. Виїжджаючи до 
колгоспів, кінопересувка 
крім художніх демонструє 
і агротехнічні фільми. За ос
танній час трудівники села 
проглянули * кінокартини 
„Маслинові культури", „Ос
нови травопільної системи", 
„Путями Мичурина" тощо.

Агрофільми допомагають 
колгоспникам в опануванні 
агротехнічних знань.

Дипломи передовикам
26 передовиків сільського 

господарства нашого району 
та механізаторів Користів- 
ської і Олександрійської 
МТС відзначені дипломами 
І і II ступеня обласної сіль
ськогосподарської виставки 
за успіхи у вирощенні та 
своєчасному збиранні вро
жаю минулого року.

Найближчим часом дипло
ми будуть вручені нагород
женим.

У липні минає 11 років з дня лідіцької трагедії: в 1942 році 
гітлерівці знищили село Лідіце в Чехословакії, розстріляли всіх 

чоловіків, а жінок вигнали в концтабори.
Після війни почалось відновлення знищеного села. Зараз на

селення Лідіце живе в нових благоустроєних будинках. У недале
кому майбутньому буде збудовано ще 146 житлових будинків, но
ві приміщення культурних і побутових установ. На будівництво 
нового села державним бюджетом асигновано 300 мільйонів крон.

На знімку: голова спілки чехословацько-радянської дружби в 
селі Лідіце Марія ЯРОШОВА з своїми дітьми—6-річною донькою 
Марушкою і 4-річним Йозефом на прогулянці.

Фото Чехословацького телеграфного агентства.

Міжнародний огляд

=Куточок гумору=
Колгоспний трутень

Не раз знімали з роботи Пет
ра Омеляновича Величка за 
п'янство і неробство і не раз 
він каявся.

—Не буду більше,— запевняв 
він правлінців артілі, поступа- 
ючи на роботу в артіль ім. Бу- 
дьонного.

Та коротка пам'ять у Велич
ка. Минуло кілька днів і він 
знову запив. Запив так, що 
своєчасно не зміг здати кол
госпного піврічного звіту. На 
виклики до телефону не з'яв
лявся. Тоді з району змушені 
були надіслати в колгосп пред

ставника, який відшукав Велич
ка в кооперації,—допивав пляш
ку горілки там.

Дійшло до того, що в селі 
для Величка невистачило го
рілки. Тоді він зняв з-під ком
байна автомашину і погнав в 
сусіднє село за горілкою.

А оце недавно—17 липня— 
здумалось Величну поїхати 
автомашиною до Олександрії. 
В продавця колгоспного лотка 
Гуртового взяв незаконно гро
ші, продержав автомашину ці
лий день і повернувся з міста, 
як кажуть, ні в гин, ні в ворота.

М. ЕФІМОВ.

Одноманітний, за ге міц

ний асортимент.

Рис. Бе-ша.

Тайна. ’
ІОО ГРАМ 

ЧАЮ

А «»•

Комбайнер: Да!.. „Заправляється" наш бухгалтер, а ком 
байн стоїть, бо немає куди зерна вивантажувати.

Рис. БЕ-ША (Прескліше РАТАУ).

В багатьох буфетах і дея
ких їдальнях нашого міста, 
внаслідок безвідповідального 
ставлення керівників торго
вельних організацій до своїх 
обов'язків, рідко бувають якіс
ні страви та продовольчі то
вари і майже завжди відсут
ній чай. Замість них відвіду
вачам часто пропонують ситро 
низької якості і тепле, як чай, 
та горілку.

За єдину, миролюбну, 
демократичну Німеччину
В якнайшвидшому відновленні 

єдності Німеччини і в укладенні 
з нею мирного договору глибоко 
заінтересовані всі народи. Вира
жаючи ці інтереси, щиро бажаю
чи сприяти якнайшвидшому об'єд
нанню Німеччини на мирній і 
демократичній основі, уряд Ні
мецької Демократичної Республі
ки не раз вносив свої пропозиції 
в цьому питанні. Він, підкреслю
вав, що спільні, одностайні дії 
німців Східної і Західної Німеч
чини допоможуть прискорити до
сягнення угоди між державами, 
які окупують Німеччину,— США, 
СРСР, Англією і Францією.

15 липня уряд НДР зробив в 
цьому напрямі новий крок. Він 
виступив із заявою, в якій запро
понував у найкоротший строї 
скликати загальнонімецьку на
раду в питанні мирного возз'єд
нання Німеччини.

20 липня президент Німецької 
Демократичної Республіки Віль- 
гельм Пік знову підкреслив вели
чезну роль загальнонімецької уго
ди для ліквідації розколу Німеч
чини. „Нарада представників Схід
ної і Західної Німеччини, — ска
зав він,—повинна визначити прак
тичні кроки, необхідні для про
ведення єдиних і вільних виборів 
по всій Німеччині. Вона повинна 

і обговорити питання про створен
ня загальнонімецького демокра
тичного уряду і вжити дійових 
заходів для прискорення укладен
ня справедливого мирного дого
вору з Німеччиною і наступного 
виводу окупаційних військ всіх 
держав".

Народні маси Східної і Захід
ної Німеччини гаряче підтриму
ють ці пропозиції.

Зовсім інакше поставились до 
пропозицій уряду НДР в прав
лячих колах Західної Німеччини. 
Кліка Аденауера заявила, що во
на „не має ніякого наміру" брати 
учйоть в нараді з представниками 
Східної Німеччини. Як відомо, 
американська пропаганда остан
нім часом намагалася створити у 
німців враження, ніби Аденауер 
стоїть за возз'єднання Німеччини. 
Цей маневр був зроблений з ме
тою зміцнення позицій Аденауера 
перед парламентськими виборами, 
які призначені в Західній Німеч
чині на 6 вересня. Нині цей про
пагандистський крюк кліка Аде
науера руйнує власними руками. 
Ігноруючи пропозиції уряду НДР, 
підтримувані більшістю німецько
го народу, вона ще раз викриває 
себе, як ворога миру і єдності 
Німеччини.

Величезна подія 
в житті молоді

‘Мир, дружба, щастя! Ці слова 
об’єднують молодих людей най
різноманітніших поглядів, профе
сій, національностей і віроспові
дань. Всюди юнаки і дівчата хо
чуть, щоб їх майбутнє було мир
ним, радісним. І вони все більше 
проймаються свідомістю, що до
битися цього можна лише згурту
ванням своїх рядів.

Одним з найважливіших засобів, 
що сприяють такому згуртуванню, 
є всесвітні конгреси і фестивалі 
молоді. Після війни їх було кіль
ка і з кожним новим конгресом 
і фестивалем шириться міжнарод
ний рух молоді, зростала і міцні
ла її рішимість захистити мир. 25 
липня в Бухаресті відкриється Тре
тій всесвітній конгрес молоді. 2 
серпня там же почнеться 4 Все
світній фестиваль молоді і сту
дентів. Ні далекі відстані, ні пере
шкоди, що їх чинить реакція в 
країнах капіталу, не перешкодять 
зібратись посланцям.

Конгрес і фестиваль у Бухарес
ті—величезна подія в житті моло
дого покоління. В них візьмуть 
участь делегації молоді більш як 
з 90 країн. Багато з цих делега
цій налічують по кілька сот і на
віть тисяч чоловік. Під час фес
тивалю відбудуться численні вис
тупи танцювальних колективів, 
хорів, солістів, оркестрів духових 
і народних музичних інструментів, 
балету, а також спортивні змаган
ня. Всі ці заходи проходитимуть 
під лозунгом „За мир і дружбу!".

Молодь в усіх країнах активно 
готувалася до конгресу і фести
валю. Липень був місяцем вели
чезної кількості молодіжних збо
рів, мітингів, культурних і спор
тивних заходів. В багатьох краї
нах (Індія, Іран, Бірма, Бразілія 
та інші) в ході підготовки до 
зустрічі в Бухаресті відбулись 
національні фестивалі. В країнах 
табору миру і соціалізму молодь 
зустрічає конгрес і фестиваль но
вими досягненнями в праці. Понад 
300 тисяч молодих робітників Ру
мунії змагаються на честь кон
гресу. Майже 220 тисяч індивіду
альних і колективних трудових 
зобов'язань взяли, готуючись до 
конгресу, молоді будівники На
родної Чехословаччини.

Конгрес і фестиваль у Бухарес
ті виявляють волю найширших 
мас молоді. Вони будуть могут
ньою демонстрацією рішимості мо
лодого покоління об'єднаною си
лою здійснити свої надії на мир, 
дружбу і щастя.
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В тісному єднанні з народом наша партія впевне
но іде* до нових перемог. Липневий Пленум Централь
ного Комітету Комуністичної партії Радянського 
Союзу, що відбувся недавно, з новою силою продемон
стрував незламну єдність нашої Комуністичної партії, 
її бойову готовність до виконання завдань, які стоять 
перед нею в галузі внутрішньої і зовнішньої політики.

ІГятдесят років Комуністичної партії Радянського Союзу (1903—1953)
П'ятдесятиріччя з дня відкриття Другого з'їзду 

Російської соціал-демократичної робітничої партії 
(РСДРІГ)—ЗО липня 1903 року—є знаменною датою 
в житті Комуністичної партії Радянського Союзу, на
родів нашої країни, в історії всього міжнародного ре
волюційного руху. На цьому з'їзді був покладений 
початок бойовій, революційній марксистській партії 
робітничого класу, партії нового типу, яка принци- 
піальпо відрізняється від реформістських партій II 
Інтернаціоналу. «Більшовизм,—писав В. І. Ленін,— 
існує, як течія політичної думки і як політична пар
тія, з 1903 року».

На Другому з'їзді увінчалась успіхом справді ти
танічна боротьба великого Леніна за створення рево
люційної пролетарської партії в Росії. На протязі ба
гатьох років, з початку дев'яностих років минулого 
століття В. І. Ленін, виступивши як вірний послідов
ник учення Маркса і Енгельса, творчо розвиваючи 
марксизм у нових історичних умовах, розгорнув не
щадну боротьбу проти явних і прихованих ворогів 
марксизму, проти всіляких проявів опортунізму в ро
бітничому русі, за організацію і згуртування енл про
летаріату під прапором революційного марксизму.

Створена і викувана генієм революції Леніним 
більшовицька партія привела паш парод до перемоги 
Великої Жовтневої соціалістичної революції 1917 ро
ку, організувала диктатуру пролетаріату, піднесла до 
свідомої історичної творчості багатомільйонні маси 
трудящих нашої Батьківщини, забезпечила побудову 
соціалістичного суспільства і впевнено веде радянсь
кий народ вперед, до комунізму. Ім'я Леніна, вели
кого засновника і мудрого вождя Комуністичної пар
тії, нерозривно зв'язане з усією історією нашої пар
тії з виникненням і розвитком першої в світі соціа
лістичної держави—Союзу Радянських Соціалістичних 
Республік. Ім'я Леніна стало прапором трудящих 
усього світу в боротьбі за справу миру, демократії і 

соціалізму, за світле майбутнє народів.
Своєю самовідданою боротьбою за справу робіт

ні, псів і селян, за соціалізм, своєю певтомноіо діяль- 
ніс по по революційному перетворенню суспільства 
Комуністична партія Радянського Союзу заслужила 
безме ^ну любов і довір'я 'всього радянського народу. 
На бвноворічному історичному досвіді трудящі СРСР 
перек оголись, що з усіх політичних партій, які іс
нували' в хіашій країні, тільки Комуністична партія є 
справді народною партією, що виражає корінні інте
реси трудящих.

Комуністична партія Радянського Союзу пройшла 
славний піввіковий шлях героїчної боротьби, тяжких 
випробувань і всесвітньоісторичних перемог. Загарто
вана в боях під керівництвом геніального Леніна, 
учня і продовжувача справи Леніна великого Сталіна 
та їх соратників наша Комуністична партія є тепер 
провідною, керівною і спрямовуючою силою радянсь
кого суспільства, яке будує комунізм.

Вся історія Комуністичної партії знаменує тор
жество великого, всеперемагаючого вчення марксиз- 
му-ленінізму. Багатющий історичний досвід Комуніс
тичної партії Радянського Союзу є запалюючим прик
ладом для комуністичних і робітничих партій усіх 
країн в їх послідовній боротьбі за революційне пе
ретворення- суспільства.

І. Історичне значення Другого 
з‘їзду РСДРП

1. Марксистська партія в Росії створювалася в пе
реломний момент міжнародного робітничого руху, 
коли капіталізм вступив у свою найвищу і останню, 
імперіалістичну фазу розвитку, став перетворюватися 
в капіталізм паразитичний, загниваючий і вмираючий, 
коли пролетарська революція стала питанням безпо
середньої практики. Росія в той період була вузло
вим пунктом усіх суперечностей імперіалізму. Інте
реси російського царизму і західного імперіалізму 
якнайтісніше перепліталися між собою. Напередодні 
Другого з'їзду партії В. І. Ленін писав: «Історія пос
тавила тепер перед нами найближче завдання, яке 
е найбільш революційним з усіх найближчих зав
дань пролетаріату якої б то не було країни. Здійс
нення цього завдання, зруйнування наймогутнішого 
оплоту не тільки європейської, але також (можемо 
ми сказати тепер) і азіатської реакції зробило б ро
сійський пролетаріат авангардом міжнародного рево

люційного пролетаріату». Це визначало характер, 
своєрідність і міжнародне значення найбільшої народ
ної революції, яка наростала в Росії.

Початок марксистського руху в Росії належить 
до восьмидесятих років минулого століття, коли в 
1883 році на чолі з Плехановим була створена марк
систська група «Визволення праці». Але група «Виз
волення праці»—«лише теоретично заснувала соціал- 
демократію і зробила перший крок назустріч робітни
чому рухові». Зачатком революційної пролетарської 
партії в Росії був ленінський Петербурзький «Союз 
боротьби за визволення робітничого класу» (1895 р.), 
діяльність якого була спрямована на широке з'єд
нання марксизму з робітничим рухом.

У березні 1898 року відбувся перший з'їзд 
РСДРП, який проголосив створення марксистської 
партії в Росії. Проте марксистський рух в Росії після 
пертого з'їзду, як і раніш, залишався на стадії ок
ремих розрізнених соціал-демократичнпх гуртків і 
груп, не зв'язаних єдністю бойової марксистської 
програми і централізованої організації. Значна час
тина соціал-демократичнпх гуртків роз'їдалась при 
цьому іржею «економізму» (опортунізму, що запере
чував політичну боротьбу робітничого класу і його 
керівну роль).

В період Другого з'їзду партії вирішувалось най
важливіше політичне питання: по якому шляху піде 
молодий російський робітничий рух—чи піде він, за
палюваний соціалістичною ідеологією, по шляху смі
ливої, послідовної революційної боротьби проти ца
ризму і капіталізму, боротьби за диктатуру пролета
ріату, по шляху, на який кликали його Ленін, «іск- 
рівці», більшовики, або ж він скотиться на шлях 
підкорення буржуазній ідеології, реформізму, присто
сування до царизму і капіталізму, на той шлях, на 
який намагалися стягти робітничий рух меншовики 

І та їх попередники «економісти». Перемога ідеологіч
них принципів Леніна і ленінської «Искрш» на II 
з'їзді партії мала найважливіше значення для розвит
ку нашої партії і революції, для всього міжнародно
го революційного руху.

2. Десятиріччя, що передувало Другому з'їздові 
партії, ознаменоване в історії робітничого руху Росії 
непримиренною боротьбою Леніна з ліберальним на
родництвом і «легальним марксизмом», з кустарниц
твом і гуртківщиною, з опортунізмом «економістів », 
які виступали проти створення революційної партії 
пролетаріату, проти внесення соціалістичної свідомості 
в стихійний робітничий рух.

Вирішальпу роль у боротьбі за марксистську 
партію, в розгромі «економістів», в об'єднанні розріз
нених соціал-демократичпих гуртків, у підготовці 
Другого з'їзду РСДРП відіграла організована Леніним 
загальноросійська марксистська політична газета 
«Искра». За планом Леніна газета стала центром 
об'єднання партійних сил, збирання і виховання пар
тійних кадрів, згуртування їх у загальноросійську 
бойову централізовану пролетарську партію з ясною 
марксистською програмою, революційною тактикою, 
єдиною волею і залізною дисципліною. Цей ленінсь
кий план створення партії виходив з насущних зав
дань революційної боротьби і майстерно узагальню
вав організаційний досвід марксистів. Перемога цього 
плану заклала фундамент згуртованої бойової, загар
тованої Комуністичної партії, яка стала зразком для 
міжнародного революційного робітничого руху.

Завдання зростаючого робітничого руху Росії 
настійно вимагали творчого розвитку марксистської 
теорії, міцного з'єднання робітничого руху з соціа
лізмом. Великий продовжувач справи Маркса Ленін 
розробив ідеологічні основи марксистської партії, ви
соко підніс значення революційної теорії. Ленін до
вів, що тільки партія, керована передовою теорією, 
може виконати роль передового борця і справжнього 
вождя трудящих, з усією силою підкреслив значення 
з'єднання масового робітничого руху з науковим 
соціалізмом.

3. Історичне значення Другого з'їзду РСДРП по
лягає в тому, що він створив у Росії справжню марк
систську партію на тих ідейних і організаційних на
чалах, які були висунуті і розроблені ленінською 
«Искрой». З'їзд уперше в історії міжнародного робіт
ничого руху після смерті Маркса і Енгельса прийняв 
революційну програму, в якій висувалось як основне 
завдання—боротьба за диктатуру пролетаріату.

Ленін і його однодумці, послідовні іскрівці, вели 
на з'їзді непримиренну боротьбу проти опортуністич
них елементів, що намагалися перешкодити включен
ню в програму найважливішого положення марксиз
му — про диктатуру пролетаріату. Ленін з усією 
рішучістю і непохитністю відстояв положення про 
диктатуру пролетаріату. Включення з'їздом у прог
раму партії пункту про диктатуру пролетаріату було 
історичною перемогою прихильників Леніна.

Висуваючи завдання боротьби за перемогу дик
татури пролетаріату, Ленін підкреслював величезне 
значення революційної боротьби селянства, як союз
ника робітничого класу, і добився включення в про
граму партії революційно-демократичних вимог у се
лянському питанні.

Ленін дав рішучу відсіч бундівцям і польським 
соціал-демократам, що заперечували проти включення 
в програму пункту про право націй на самовизна
чення, відстояв принципи пролетарського інтернаціо
налізму.

На Другому з'їзді партії восторжествувалв великі 
ідеї революційної боротьби, які Ленін відстоював з 
перших днів своєї політичної діяльності. Піддаючи 
критиці, як неприйнятний, проект програми, підго
товлений Плехановим, проект, в якому випало поло
ження про диктатуру пролетаріату, Ленін підкрес
лював, що партія російського пролетаріату повинна 
мати програму «партії, яка практично бореться», а 
не академічний підручник. Тому, вказував Ленін, 
партія «повинна в своїй програмі якнайбільш недво
значно викласти обвинувачення нею російського ка
піталізму, оголошення нею війни російському капі
талізмові». Комуністична партія пішла по цьому шля
ху, по ленінському шляху.

Революційна програма партії робітничого класу, 
прийнята Другим з'їздом РСДРП, виражала як най
ближчі завдання пролетаріату — па етапі буржуаз
но-демократичної революції (програма мінімум), так і 
основні його завдання, розраховані на перемогу со
ціалістичної революції (програма-максимум). Ця про
грама була бойовим керівним документом нашої пар
тії аж до VIII з'їзду партії (1919 рік).

4. На Другому з'їзді розгорнулась запекла бо
ротьба навколо організаційних принципів побудови 
партії. Ленін і його, однодумці відстоювали корінні 
марксистські положення про роль партії, як передо
вого, свідомого, організованого загону робітничого 
класу, озброєного революційною теорією, знанням 
законів розвитку суспільства і класової боротьби, 
досвідом революційного руху. Тільки така високосві- 
дома і організована, згуртована і централізована пар
тія, що має єдину волю, здатна вести робітничий 
клас до перемоги і успішно керувати його боротьбою 
за завоювання влади.

Меншовики ж були проти боротьби за диктатуру 
пролетаріату, тому їм і не потрібна була бойова партія 
соціальної революції. Меншовиків улаштовувала лише 
реформістська, організаційно неоформлена угодовська 
організація типу опортуністичних партій II Інтерна
ціоналу. Опортунізм програмний (заперечення дикта
тури пролетаріату) породжував опортунізм організа
ційний (відмова від централізованої, дисциплінованої, 
бойової, революційної партії пролетаріату).

З метою збереження єдності в партії — вчив 
Ленін—необхідна залізна пролетарська дисципліна, 
тверді норми партійного життя, регульовані Статутом, 
однаково обов'язкові для всіх членів партії як для 
керівників, так і для рядових. Величезне значення 
має висунуте Леніним па Другому з'їзді положення 
про високе звання члена партії, про те, що кожний 
член партії відповідальний за партію і партія відпо
відальна за кожного свого члена. Завдання партії, 
вказував Ленін, полягає в тому, щоб «оберігати 
твердість, витриманість, чистоту нашої партії. Ми 
повинні старатися піднести звання і значення члена 
партії вище, вище і вище..,».

Тверді норми партійного життя, принципи керів
ництва, розроблені Леніним, передбачали якнайсуво
рішо додержання вимог Статуту партії, послідовне 
проведення принципів демократичного централізму, 
всемірний розвиток активності рядових членів партії, 
колективне обговорення найважливіших питань пар
тійного життя. Нормальна діяльність партійних орга-

(Продовження на 2-й стор.).



2 СТАЛІНСЬКИЙ прапор Середа, 29 липня 1953 р.

П'ятдесят років Комуністичної партії Радянського Союзу (1903—1953)
(Продовження).

нізацій і всієї партії в цілому, як учив Ленін, мож
лива тільки при строгому додержанні принципу ко
лективності керівництва, який гарантує партію від 
елементів випадковості й односторонності в рішеннях, 
що приймаються. Партія є живим, самодіяльним ор
ганізмом, який безперервно розвивається.

В І. Ленін вперше в історії марксизму розробив 
учення про партію, як керівну організацію проле
таріату, як основну зброю в його руках, без, якої 
неможливо завоювати диктатуру пролетаріату, побуду
вати соціалізм і комунізм.

Боротьба Леніна з опортуністичними елементами 
на з'їзді в програмних і організаційних питаннях 
поклала вододіл між революційною частиною РСДРП 
—більшовиками і опортуністичною—меншовиками.

Перемога геніального ленінського плану створен
ня революційної марксистської партії—партії соціаль
ної революції і диктатури пролетаріату показала, що 
в особі Леніна російський і міжнародний пролетаріат 
має великого теоретика марксизму, продовжувача 
справи і вчення Маркса і Енгельса, видатного стра
тега революції, який прозорливо бачить перспективи 
розвитку робітничого руху, гірського орла, який не 
знає страху в боротьбі.

5. Непримиренна боротьба Леніна на Другому 
з'їзді і в дальший період проти опортуністів, па за
хист ідейних і організаційних принципів більшовиз
му мала важливе міжнародне значення. Нещадне 
викриття Леніним ворожих марксизмові ідейних і ор
ганізаційних настанов меншовиків було могутнім уда
ром по ревізіоністах, відступниках від марксизму, по 
всьому міжнародному опортунізму, мало величезпе 
значення для розвитку революційного руху в усіх 
країнах. Другий з'їзд РСДРІІ був поворотним пунктом 
у світовому робітничому русі.

II. Комуністична партія в 
боротьбі за диктатуру 

пролетаріату
6. Весь хід історичних подій від Другого з'їзду 

РСДРІІ до перемоги Великої Жовтневої соціалістич
ної революції наочно підтвердив, що Комуністична 
партія є єдиною провідною революційною силою в 
країні. Історія трьох революцій у Росії показала, що 
наша партія за короткий строк (1903—1917 рр.) про
вела таку гігантську політичну роботу, яка щодо ба
гатства досвіду, глибини розробки марксистської тео
рії і творчого застосування її в ході революції не^ 
знає собі рівних у світі; показала велику силу і життє
вість стратегії і тактики Комуністичної партії, могут
ність і непереможність марксистсько-ленінської теорії.

Політична група більшовиків па чолі з Леніним, 
яка утворилась на Другому з‘їздіу~перебуваючи фор
мально в складі єдиної РСДРІІ до 1912 року, прово
дила послідовну революційну лінію, що відповідала 
корінним інтересам пролетаріату, селянства, всіх на
родів Росії. Більшовики вели непримиренну принципі- 
альну боротьбу проти всіх різновидностей опортуніз
му в російському і міжнародному робітничому русі.

7. Велика заслуга Леніна полягає в тому, що 
він у період розвитку першої російської буржуазно- 
демократичної революції геніально обгрунтував біль
шовицьку тактику партії, тактику робітничого класу, 
виробив політичні (тактичні) основи Комуністичної 
партії. Він розвинув ідею гегемонії пролетаріату в 
буржуазно-демократичній революції і показав, що в 
історичній обстановці, яка створилась па той час, 
неодмінною умовою перемоги революції є союз робіт
ничого класу і селянства при збереженні керівної 
ролі пролетаріату. Ленін дав російським марксистам 
ясну перспективу переростання буржуазно-демокра
тичної революції в революцію соціалістичну. Він зба
гатив марксизм новою теорією пролетарської револю
ції і заклав основи тієї революціної тактики Комуніс
тичної партії, за допомогою якої пролетаріат у союзі 
з найбіднішпм селянством в жовтні 1917 рок/ пова
лив владу буржуазії в нашій країні і встановив 
справді народну владу—владу Рад робітничих і се
лянських депутатів, владу Рад.

Боротьба двох ліній в РСДРІІ — революційної, 
більшовицької і опортуністичної, меншовицької,—що 
розгорнулася в період створення партії в ідеологіч
них та організаційних питаннях, набрала особливої 
гостроти в роки першої російської революції (1905— 
1907), коли на перший план висунулись питання 
тактики. Більшовики тримали курс на розгортання 
народної революції і її перемогу, па визволення тру
дящих від гніту царизму і поміщиків, на перерос
тання буржуазно-демократичної революції в револю
цію соціалістичну. Меншовики, навпаки, відстоюючи 
гегемонію ліберальної буржуазії в революції, тримали 
курс на згортання революції. Вони скотилися в болото 

угодовства і перетворилися в агентуру буржуазії у 
робітничому русі.

8. Після поразкп першої російської революції біль
шовики не злякалися зрослих труднощів. У чорні ро
ки столипінської реакції, в умовах розгулу царських 
репресій і чорносотенного терору партія більшовиків 
зміцнювала свої ряди, вміло використовувала легальні 
і нелегальні можливості для зміцнення зв'язку з 
масами. В той час, як більшовики тримали курс на 
підготовку нової революції, меншовики, навпаки, все 
більше відходили від революції, вели справу до лік
відації нелегальної революційної партії пролетаріату, 
стали відкритими ліквідаторами. Деяка частина біль
шовиків порвала з марксистськими принципами і Штов
хала партію на шлях перетворення її в ізольовану 
від мас сектантську організацію, зокрема, вимагала 
одізвання робітничих депутатів з Державної думи. Цю 
частину партії, «одзовістів», як їх тоді називали, 
Ленін викрив, як «ліквідаторів навиворіт».

В тяжких умовах реакції тільки більшовики, 
ленінці, зберегли вірність марксизмові, вірність прин
ципам, висунутим у програмі партії, і відбили всі 
атаки противників, що намагалися роззброїти росій
ський пролетаріат, розгромити його партію, підірвати 
й опорочити теоретичні основи революційного марк
сизму. Леніну належить та величезна заслуга, що він 
у цей тяжкий для партії час відстояв і розвинув 
теоретичні основи партії—діалектичний та історичний 
матеріалізм, який є теоретичним фундаментом кому
нізму. Ідейне марксистсько-ленінське загартування, 
правильне розуміння перспектив революції допомогли 
основному ядру партії, згуртованому навколо Леніна, 
відстояти партію і зберегти 4ї основні кадрц.

9. В 1912 році в Празі відбулась VI Всеросій
ська партійна конференція, яка вигнала з РСДРІІ 
меншовиків-ліквідаторів, поклавши тим самим поча
ток остаточному оформленню більшовиків у самостій
ну партію. Очищення пролетарської партії від опор
туністів, від меншовиків-ліквідаторів мало вирішальне 
значення для дальшого розвитку партії, зміцнення 
єдності її рядів і успішного завоювання диктатури 
пролетаріату.

Невтомна боротьба Леніна і більшовиків, які 
об'єдналися навколо ленінського керівного ядра, за 
створення партії нового типу увінчалась повного пе
ремогою.

10. Нове могутнє революційне піднесення, що 
почалося (1912—1914 роки), наочно показало, що 
робітники готуються до нової революції, що їх веде 
назустріч новим битвам випробувана і загартована в 
класовій боротьбі Комуністична партія.

Важливу роль у зміцненні партійних рядів і роз
ширенні зв'язку партії з масами, у вихованні нового 
покоління революційних робітників, у боротьбі з лік
відаторами, троцькістамп і одзовістами та іншими 
опортуністами відіграла створена весною 1912 року з 
ініціативи петербурзьких робітників легальна щоден
на газета нашої партії—«Правда».

11. В тяжку смугу імперіалістичної війни (1914 
—1918 рр.) партія більшовиків виявилась на висоті 
завдань революційної пролетарської партії, вірної 
справі соціалізму і пролетарського інтернаціоналізму. 
Партії II Інтернаціоналу зрадили справу соціалізму і 
скотилися на позиції соціал-шовінізму.

Неухильно керуючись марксистсько-ленінською 
теорією в питаннях війни, миру і революції, більшо
вики вели послідовну боротьбу за перетворення ім
періалістичної війни у війну громадянську, за пова
лення влади імперіалістів у Росії, за підтримку бо
ротьби проти імперіалістичної війни в усіх країнах.

Видатним вкладом у скарбницю творчого марк
сизму була класична робота В. 1. Леніна «Імперіалізм, 
як найвища стадія капіталізму». Вперше у марксис
тській літературі Ленін у цій праці дав всебічний 
найглибший аналіз імперіалізму, його основних супе
речностей і закономірностей, показав, що імперіалізм 
є найвища і в той же час остання стадія в розвитку 
капіталізму, що «імперіалізм є переддень соціальної 
революції пролетаріату».

Ленін науково'довів, що капіталізм, який аж до 
кіпця XIX століття перебував у періоді свого підне
сення, в епоху імперіалізму перетворився в капіта
лізм умираючий, який несе нечувані нещастя і страж
дання людству. Ленін безстрашно розкрив невиліков
ні болячки сучасного монополістичного капіталізму, 
що з особливою силою виявилися вже в період пер
шої світової війни, Якщо в період Другого з'їзду 
РСДРП Ленін у програмі партії пред'явив суворе 
обвинувачення російському капіталізмові, то в роки 
першої світової війни Ленін з величезною науковою 
точністю і революційною пристрастю пред'явив обви
нувачення світовому імперіалізмові, який штовхає 
людство в безодню нових кривавих воєн і економіч
них катастроф.

У своїй знаменитій роботі.«Загрожуюча катастро
фа і як з нею боротися», написаній напередодні 
жовтня 1917 року, Ленін попереджав:

«Війна створила таку неосяжну кризу, так на
пружила матеріальні і моральні сили народу, завдала 
таких ударів всій сучасній суспільній організації, що 
людство опинилося перед вибором: або загинути, абс) 
віддати свою долю в руки найреволюційнішого класу 
для найшвидшого і найрадикальнішого переходу до 
вищого способу виробництва».

Історична заслуга Леніна полягає в тому, що він 
при аналізі імперіалізму, спираючись на відкритий 
ним закон нерівномірності економічного і політичного > 
розвитку капіталізму, зробив велике наукове відкрит-^ 
тя: сформулював і обгрунтував геніальний висповокж 
про можливість прориву ланцюга світового фронту 

' імперіалізму в його найелабшій ланці, висновок про 
можливість перемоги соціалізму спочатку в небагатьох 
або навіть в одній, окремо взятій, капіталістичній 
країні. Це була нова, закінчена теорія соціалістичної 
революції. Вона збагатила марксизм і рушила його 
вперед, розкрила революційну перспективу пролета
рям окремих країн, розв’язала інціативу в справі на
тиску на свою, національну буржуазію, зміцнила км 
віру в перемогу пролетарської революції. у

Робітники Росії, очолювані партією комуністів, 
перші в світі з успіхом використали ослаблення світо
вого капіталізму в ході світової війни 1914—1918 рр., 
повалили царизм і забезпечили спочатку перемогу 
буржуазно-демократичної революції; друга російська 
революція перемогла. Ламаючи опір угодовських пар
тій—меншовиків і есерів, більшовики взяли курс на 
перехід від буржуазно-демократичної революції до 
революції соціалістичної.

12. В період від лютого до жовтня 1917 року 
Комуністична партія в нашій країні виконувала най- 
трудніше завдання завоювання більшості в робітничо
му класі, у створених в ході революції Радах робіт
ничих і солдатських депутатів, завдання залучення 
на бік соціалістичної революції мільйонів трудящих, 
зміцнення союзу робітничого класу з трудовим селян
ством для завоювання перемоги, для повалення влади 
імперіалістів.

У знаменитих Квітневих тезах Ленін зробив нове 
відкриття, яке збагатило марксистську теорію, — він 
прийшов до висновку, що найкращою політичною фор
мою диктатури пролетаріату є не парламентарна де
мократична республіка, як вважалося раніше серед 
марксистів, а республіка Рад. Це геніальне відкриття 
мало величезпе значення для забезпечення перемоги 
соціалістичної революції в жовтні 1917 року, для 
перемоги Радянської влади в нашій країні.

В ході боротьби за повалення панування буржуа
зії і утвердження диктатури пролетаріату в нашій кра
їні партія комуністів одна керувала масами трудящих, 
розбиваючи всі намагання "мерзенних капітулян
тів—троцькістів, зіпов'євців та інших штрейкбрехерів 
революції—звернути партію з ленінського шляху. До
лю капіталізму в Росії вирішила та обставина, що 
партія об'єднала в єдиний могутній революційний по
тік загально-демократичну боротьбу за мир, селян
сько-демократичний рух за ліквідацію поміщицького 
землеволодіння з передачею поміщицької землі селя
нам, національно-визвольний рух народів нашої кра
їни і соціалістичний рух пролетаріату за повалення 
буржуазії і встановлення диктатури пролетаріату. 
Щождо угодовських, дрібнобуржуазних партій, то 
всі вони (меншовики, есери, анархісти) в ході револю
ції викрили себе як антинародні партії, що прагну
ли зберегти і зміцнити капіталістичний лад.

Перемога Великої Жовтневої соціалістичної рево
люції була торжеством ленінської теорії пролетар
ської революції. Поваливши владу капіталістів і по
міщиків, поваливши владу імперіалістів у Росії і вста
новивши диктатуру пролетаріату, наша партія здій
снила програму, прийняту II з’їздом РСДРП.

Здійснивши побідоносну соціалістичну революцію, 
Комуністична партія врятувала нашу країну від на
ціональної катастрофи, визволила її від становища 
напівколоніальної країни, залежної від світового імпе
ріалізму, і вивела радянський народ на широкий шлях 
небачених ще в історії людства соціалістичних пере
творень.

Для організації перемоги такої революції, як 
Велика Жовтнева соціалістична революція необхідна 
була партія, яка озброєна передовою революційною 
теорією, має величезні мужність і героїзм, партія, 
готова піти на будь-які жертви в інтересах народу 
і Батьківщини," партія, яка мас найглибший зв'язок 
з широкими масами трудящих. Саме такою партією 
і була могутня партія комуністів, створена і 
випестувана великим Леніним.

(Продовження на 3-й стор.)



Середа, 29 липня 1953 р. СТАЛІНСЬКИЙ прапор з

П'ятдесят років Комуністичної партії Радянського Союзу (1903—1953)
(Продовження).

Пі. Комуністична партія в 
боротьбі за побудову соціалізму

13. Велика Жовтнева соціалістична революція 
відкрила нову еру в історії людства — еру краху 
капіталізму і торжества соціалізму і комунізму. Пе
ремога радянської революції в Росії знаменувала со
бою корінний поворот в долі людства, у всесвітній 
історії—від старого, капіталістичного світу до нового, 
соціалістичного світу.

Жовтнева революція завдала смертельної рани 
•Ьсапіталізмові, розхитала і ослабила устої імперіалізму, 
^'полегшила боротьбу міжнародного пролетаріату проти 

капіталу. Наша Комуністична партія перетворилася 
з сили національної в міжнародну, інтернаціональну, 
в «Ударну бригаду» світового революційного і робіт
ничого руху.

З установленням диктатури пролетаріату перед 
Комуністичною партією, як правлячою партією, пос
тали завдання побудови і захисту нершої в світі со
ціалістичної держави робітників і селян.

Вождь Комуністичної партії, глава Радянського 
/уряду В. І. Ленін розробив науково обгрунтовану 

програму перетворення економічно відсталої Росії в 
передову могутню соціалістичну державу. Ця програ
ма передбачала соціалістичну індустріалізацію країни, 
всемірний розвиток важкої промисловості, електрифі
кацію всього народного господарства, проведення в 
життя кооперативного плану перетворення сільського 
господарства країни на соціалістичних началах, здій
снення культурної революції.

Переборюючи величезні труднощі—господарську 
розруху і голод, відбиваючи шалені атаки іноземних 
інтервентів (так званий «похід 14 держав» проти Ра
дянської Росії) і заколоти внутрішньої контрреволю
ції, Комуністична партія привела народи нашої кра
їни до повної перемоги над інтервентами і білогвар
дійцями.

Історія ніколи не забуде величезного героїзму, 
який показали робітники і селяни в роки інтервенції 
та громадянської війни, відстоюючи свою молоду Ра
дянську республіку. Ні голод і розруха, пі відсут
ність палива, одягу, взуття, ні епідемії тифу та інші 
лиха, пі кулацькі заколоти, організовані агентами 
імперіалістичних хижаків, які мріяли про поділ Ро
сії і про перетворення її в колонію імперіалістичних 
держав, —ніщо не могло зломити непохитну волю 
трудящих нашої країни до перемоги над експлуата
торськими класами, до будівництва нового, соціаліс
тичного життя.

В найтяжчий для молодої Радянської Республіки 
момент, у квітні 1919 року, Ленін з величезною 
впевненістю і прозорливістю говорив:

«Ніколи не переможуть того народу, в якому 
робітники і селяни в більшості своїй пізнали, відчу
ли і побачили, що вони відстоюють свою, Радянську 
владу—владу трудящих, що відстоюють ту справу, 
перемога якої їм і їх дітям забезпечить можливість 
користуватися всіма благами культури, всім, що ство
рено людською працею».

Історія показала, як глибоко був правий Ленін.
Відстоявши диктатуру пролетаріату в боях із 

зовнішньою і внутрішньою контрреволюцією, розгро
мивши іноземних інтервентів і білогвардійців, партія 
розгорнула гігантську будівну роботу на основі но
вої економічної політики, спрямувала невичерпні 
творчі сили народу на перетворення в життя ленін
ського плану будівництва соціалізму. Під керівниц
твом Комуністичної партії трудящі нашої країни пер
шими пішли по незвіданих шляхах будівництва со
ціалізму, прокладаючи всьому людству шлях до віль
ного і щасливого життя.

14. Коли наближалась до кінця героїчна робота 
партії і робітничого класу по відбудові народного 
господарства, з усією силою постало питання про 
перспективи розвитку нашої країни.

Якщо в період Другого з'їзду партії більшовики 
боролись проти меншовиків за перемогу революційної 
лінії в робітничому русі, то тепер, в умовах пере
мігшої диктатури пролетаріату, постало питання про 
долю соціалізму в СРСР. Вороги партії і народу — 
троцькісти, бухаріпці, буржуазні націоналісти, —які 
представляли меншовицьке охвістя, зайняли капіту
лянтську позицію. Вони намагалися звернути партію 
і країну з ленінського шляху на шлях ліквідації 
завоювань пролетарської революції, на шлях рестав
рації капіталізму. Комуністична партія.під керівниц
тво» Центрального Комітету на чолі з II. В. Сталіним, 
великим продовжувачем справи В. 1. Леніна, розгро
мила зрадників і капітулянтів, відстояла ленінізм і 
взяла рішучий курс на побудову соціалізму в нашій 
країні. Комуністична, партія виходила, при цьому з 
об'єктивних законів економічного розвитку суспіль
ства, з назрілих потреб розвитку матеріального життя 

суспільства, з інтересів народу. Партія виходила з 
ленінського положення, що в нашій країні є все 
необхідне і достатнє для побудови повного соціаліс
тичного суспільства.

15. В роки довоєнних п'ятирічок радянський 
народ успішно здійснив вироблений партією план со
ціалістичної індустріалізації країни і колективізації 
сільського господарства. В результаті здійснення цьо
го плану наша Батьківщина зробила гігантський 
стрибок вперед, перетворилася з відсталої аграрної 
країни в могутню індустріально-колгоспну соціаліс
тичну державу.

В нашій країні були остаточно ліквідовані ек
сплуататорські класи, назавжди знищена експлуата
ція людини людиною. Радянський народ, керований 
Комуністичною партією, першим в історії побудував 
новий суспільний лад — соціалізм. Перемога соціа
лізму ліквідувала безробіття і принесла народові ко
рінне поліпшення матеріального добробуту, створила 
необхідні умови для заможного і культурного життя 
трудящих. В країні була здійснена справжня куль
турна революція. Керуючись ленінсько-сталінською 
національною політикою, Комуністична партія визво
лила народи Росії від багатовікового соціального і 
національного гніту, добилась подолання економічної 
та культурної відсталості раніше пригноблюваних на
родів, згуртувала всі нації нашої Батьківщини в єди
ну братерську сім'ю, створила могутню багатонаціо
нальну соціалістичну державу -Союз Радянських Со
ціалістичних Республік. Па базі перемоги соціалізму 
розгорнулись і зміцніли такі могутні рушійні сили 
радянського суспільства, як морально-політична єд
ність, дружба народів СРСР, радянський патріотизм.

Всесвітньоісторичні перемогп радянського народу 
закріплені в Конституції СРСР—конституції переміг
шого соціалізму і розгорнутої соціалістичної демокра
тії. XVIII з'їзд Комуністичної партії (1939 р.) визна
чив програму дальшого руху радянського суспільства 
вперед, по шляху завершення будівництва соціаліс
тичного суспільства і поступового переходу від соціа
лізму до комунізму. Побудова соціалізму в СРСР — 
результат виконання заповітів Леніна, результат ве
ликої організуючої і спрямовуючої діяльності Кому
ністичної партії, її мудрого керівництва, результат 
героїчної праці робітників, селян, інтелігенції, які 
одностайно підтримують політику партії. Паша партія 
перемагала і перемагає вірністю ленінізмові. Вона 
вчить паші кадри, всіх комуністів наполегливо оволо
дівати революційною теорією, послідовно здійснювати 
вироблені Леніним норми партійного життя, більшо
вицькі принципи партійного керівництва. У своєму 
виступі 22 квітня 1941 року II. В. Сталін говорив 
про велич Леніна і про значення ленінських заповітів:

«Це він, 'Ленін, навчив нас працювати так, як 
треба працювати більшовикам, не знаючи страху і не 
спиняючись ні перед якими труднощами».

16. Найсерйознішою перевіркою сили і життє
вості нашого суспільного і державного ладу була Ве
лика Вітчизняна війна Радянського Союзу. В дні 
війни партія виступила як натхненник і організатор 
всенародної боротьби проти фашистських загарбників. 
Своєю організаторською роботою партія спрямувала 
до загальної мети всі зусилля радянських людей, під
порядкувала всі сили і засоби країни справі розгрому 
ворога. Партія мобілізувала робітничий клас, селянст
во, інтелігенцію на самовіддане подолання труднощів, 
організувала могутнє трудове піднесення,' поставила 
народне господарство на службу фронтові, перетвори
ла країну в єдиний бойовий табір. За роки війни 
Комуністична партія ще більше зріднилася з наро
дом, ще тісніше зв'язалася з широкими масами тру
дящих. У дні найбільших випробувань війни, подо
лавши найсерйозніші труднощі і перешкоди на шляху 
до перемоги, партія знову показала, що вона є єди
ною, бойовою організацією, яка не знає хитань і 
незгод у своїх рядах.

Розгромивши фашистських агресорів, радянський 
народ, доблесна Радянська Армія, керовані славною 
Комуністичною партією, відстояли свободу і незалеж
ність своєї Батьківщини, врятували народи Свропи і 
Азії від загрози фашистського поневолення. В резуль
таті перемоги соціалізму над фашизмом в другій сві
товій війні виросли й зміцніли сили соціалізму і де
мократії, ослабли позиції імперіалізму і реакції. Від 
системи капіталізму відпав ряд країн Європи і Азії, 
в яких утвердився иародно-демократичний режим. 
Пайвидатнішою перемогою справи соціалізму, і демо
кратії було торжество народної революції в Китаї і 
утворення Китайської Народної Республіки. Незмірно 
посилились і зміцніли позиції Радянського Союзу, на
багато зріс авторитет Радянського Союзу і його вплив 
на. весь міжнародний розвиток.

17. У післявоєнні роки від радянського'народу 
вимагалися величезні зусилля для того, щоб загоїти 
тяжкі рани війни і ліквідувати її наслідки. Запалю
вані і організовувані Комуністичною партією трудящі 

нашої країни в небачено короткий строк відбудували 
народне господарство і рушили вперед всі галузі ра
дянської економіки, техніки і культури.

XIX з'їзд Комуністичної партії Радянського Сою
зу підбив величні підсумки боротьба і перемог ра
дянського народу і намітив програму дальшого руху 
нашої країни вперед. З'їзд був новим яскравим дока
зом нерушимої монолітності і згуртованості партії, 
найтіснішого єднання партії і народу, неухильної 
рішимості партії привести народи нашої країни до 
перемоги комунізму.

Перетворюючи в життя історичні рішення XIX 
з'їзду К11РС, партія забезпечила нове піднесення в 
усіх галузях народного господарства і культури. Ве
личезні успіхи соціалістичної економіки і розквіт 
культури в СРСР стали можливими завдяки міцному 
союзові робітничого класу і колгоспного селянства, 
міцніючій дружбі народів нашої країни, завдяки не
ухильному зміцненню морально-політичної єдності 
радянського народу. Все це є результатом послідов
ного проведення в життя виробленої Комуністичною 
партією політики, яка спирається па творчу актив
ність мас, користується підтримкою всього радянсь
кого суспільства.

Радянський Союз, сповнений незламної могут
ності і творчих сил, успішно іде вперед, по шляху 
будівництва комуністичного суспільства.

IV. Комуністична партія— 
організуюча і вдохновляюча 

сила радянського суспільства, 
яке будує комунізм

18. Комуністична партія успішно виконує роль 
вождя ї організатора народних мас тому, |іцо вона 
являє собою бойовий союз однодумців-комуністів, 
згуртованих єдністю поглядів, єдністю дій і дисципліни. 
Вся діяльність Комуністичної партії пройнята гли
бокою вірою в народ, в революційну енергію трудя
щих. Наша партія виходить з того, що робітники і 
селяни, які створюють всі блага життя,—-справжні, 
творці історії, що «тільки той переможе і вдержить 
владу, хто вірить у народ, хто порине в джерело 
живої народної творчості» (Ленін). Сила партії—в її 
нерозривному зв'язку з народом. Сила народу—в 
його згуртованості навколо партії.

Вся історія нашої партії є марксизм-леніиізм в 
дії. Керуючись марксистсько-ленінською теорією, знан
ням об’єктивних економічних законів, Комуністична 
партія виробила науково і практично перевірену по
літику, яка відбиває потреби розвитку матеріального 
життя суспільства, корінні інтереси народу, виступила 
як натхненник і організатор революційної енергії, ре
волюційної творчості мас. Узагальнюючи багатющий до
свід соціалістичного будівництва в СРСР і, досвід су
часного міжнародного визвольного руху, її. В. Сталін 
творчо розвинув марксистсько-ленінське вчення стосо
вно до нових історичних умов і в ряді питань збага
тив революційну теорію новими положеннями.

19. Нині Комуністична партія розв'язує най
важливіші завдання комуністичного будівництва, даль
шого зміцнення багатонаціональної соціалістичної дер
жави, безперервного підвищення матеріального і 
культурного рівня життя всіх радянських людей.

У нас є все необхідне для побудови повного ко
муністичного суспільства. Природні багатства нашої 
країни невичерпні. Ми маємо могутню соціалістичну 
індустрію, всебічно розвинуту важку промисловість— 
основу основ соціалістичної економіки. Легка і харчова 
промисловість СРСР здатна задовольняти зростаючі 
потреби трудящих міста і села. Наші радгоспи і кол
госпи, забезпечені сучасною передовою технікою, ма
ють можливість швидкими темпами підвищувати вро
жайність всіх сільськогосподарських культур і про
дуктивність громадського тваринництва.

Проте у пас досі ще не розв'язані деякі невід
кладні господарські питання, є відстаючі підприєм
ства і навіть окремі галузі промисловості, в занедба
ному стані знаходяться деякі колгоспи і цілі сільсько
господарські райони. Партійні, радянські, профспіл
кові і комсомольські організації покликані мобілізува
ти і організувати творчі сили радянського народу на 
боротьбу за дальше піднесення народного господар
ства, за використання наявних у промисловості і сіль
ському господарстві резервів і можливостей для ус
пішного виконання завдань, поставлених XIX з'їздом 
партії.

20. Комуністична партія безустанно дбає про 
задоволення зростаючих матеріальних і 'культурних 
потреб трудящих. Піклування про благо радянської 
людини, процвітання всього радянського народу є 
законом для нашої партії.

(Закінчення на 4-й сторінці).
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П'ятдесят років Комуністичної партії Радянського Союзу (1903—1953)
(Закінчення).

Досягнуті успіхи в розвитку соціалістичної еко
номіки привели до серйозного підвищення матеріаль
ного і культурного рівня радянського народу. Це 
знаходить свій вияв у невпинному зростанні націо
нального доходу, в систематичному зниженні цін на 
товари масового споживання, в підвищенні реальної 
заробітної плати робітників та службовців і доходів 
селян. Рік у рік Радянська держава збільшує асиг
нування на житлове будівництво, охорону здоров'я, 
народну освіту. Все це однак не значить, що можна 
заспокоїтися па наявних досягненнях. Тому партія 
докладає нових і нових зусиль до розгортання будів
ництва жител, шкіл, лікарень і до поліпшення орга
нізації всієї цієї справи.

Постійне піклування партії про розвиток науки, 
літератури, мистецтва забезпечило розквіт радянської 
культури, національної формою, соціалістичної зміс
том. Комуністична партія вважає своїм найпершим 
обов'язком і далі невпинно підвищувати матеріальний 
добробут і культурний рівень трудящих нашої країни.

21. В галузі зовнішньої політики головна тур
бота партії полягає в тому, щоб забезпечити мирну 
працю радянського народу, зберегти мир і не допус
тити нової війни. Комуністична партія стоїть на тому, 
що політика миру є єдино правильною, відповідаю
чою життєвим інтересам радянського народу і всіх 
інших миролюбних народів.

У всій своїй зовнішній політиці наша партія 
виходить з ленінської вказівки про можливість три
валого співіснування і мирного змагання двох систем 

соціалістичної і капіталістичної. Після розгрому 
основних сил інтервентів Ленін вказував: < Ми відвою
вали собі умови, при яких можемо існувати поруч з 
капіталістичними державами, змушеними тепер всту
пити в торговельні відносини з нами... Ми маємо не 
тільки передишку,—ми маємо нову смугу, коли наше 
основне міжнародне існування в сітці капіталістич
них держав відвойовано».

Ленін тоді вже говорив про економічну заінте
ресованість ряду буржуазних країн у торгівлі з Ра
дянською Росією: «Буржуазним країнам треба торгу
вати з Росією: вони знають, що без тих або інших 
форм економічних взаємовідносин розвал у них ітиме 
далі, ніж він ішов досі; незважаючи на всі їх блис
кучі перемоги, незважаючи на всі ті безмежні хвас
тощі, якими вони наповнюють газети і телеграми 
всього світу, економіка їх все ж розповзається...»

Комуністична партія Радянського Союзу неухиль
но керувалась і керується цими положеннями Леніна.

Ми стоїмо за тривале співіснування і мирне 
змагання двох систем, тому що ми твердо впевнені 
в перевагах соціалістичної системи господарства, со
ціалістичного ладу, твердо впевнені в своїх внутріш
ніх силах і в безперервно зростаючих силах всього 
табору миру, демократії і соціалізму.

Разом з тим не можна не зважати на те, що в 
таборі імперіалізму, який роз’їдається суперечнос
тями, наростає несталість в економіці, а також у 
політиці правлячих кіл, яка доходить до боязні миру, 
до боязні мирного змагання двох систем, до втрати 
впевненості в дальшій міцності капіталістичної сис
теми. Про це свідчать деякі висловлювання видних 
європейських і американських економістів, що виз
нають швидке й неухильне зростання економіки со
ціалістичного і демократичного табору і одночасно з 
цим загострення суперечностей, поглиблення еконо
мічних труднощів у капіталістичному таборі. Ці об
ставини зумовлюють різку активізацію реакційних 
імперіалістичних сил, посилення різного роду прово
кацій, авантюр і диверсій імперіалістів проти соціа
лістичного і демократичного табору. Все це робить 
ще необхіднішим всемірне піклування про забезпе
чення належної оборони нашої Радянської Батьків
щини.

Разом з тим своїм священним обов’язком партія 
вважає дальше зміцнення могутнього табору миру, 
демократії і соціалізму, дальше зміцнення дружби’ і 
солідарності радянського народу з великим китайсь
ким народом, з трудящими всіх країн народної 
демократії.

22. Наша партія є єдиною партією в країні. Ій 
безроздільно належить керівна роль у радянському 
суспільстві. Керівництво Комуністичної партії—вирі
шальна умова міцності й непохитності радянського 
ладу і всіх успіхів нашого народу. Разом з тим слід 
пам’ятати, що монопольне становище нашої партії, 
особливо в умовах капіталістичного оточення, зобо
в’язує до високої революційної пильності щодо під
ступів класового ворога.

До правлячої партії, як не раз попереджав
БК—04125.

Олександрійська міська друкарня. 

Ленін, примазуються різні кар’єристи. Не можна та
кож забувати, що вороги народу, буржуазні перерод
женці, агенти міжнародного імперіалізму,, спритно 
маскуючись під комуністів, намагалися і намагати
муться проникати в ряди партії для підбивної воро
жої діяльності. Тому дальше підвищення революцій
ної пильності комуністів і всіх трудящих є важливим 
завданням політико-виховної роботи партійних орга
нізацій.

23. Вся піввікова історія Комуністичної партії 
Радянського Союзу показала найважливіше значення 
принципів партійного керівництва і норм партійного 
життя, вироблених Леніним. Партія учить неухильно 
проводити в життя ці закони партійного будівництва, 
строго додержувати найвищого принципу партійного 
керівництва—колективності керівництва, вимоги Ста
туту партії. Необхідно викоренити з практики про
пагандистської роботи партії неправильне, немарк- 
систське висвітлення питання про роль особи в істо
рії, яке виявлялося в пропаганді чужої духові марк- 
сизму-ленінізму ідеалістичної теорії культу особи. 
Культ особи суперечить принципові колективності ке
рівництва, веде до приниження ролі партії, її керів
ного центра і до зниження творчої активності пар
тійних мас і радянського народу і не має нічого 
спільного з маркспстсько-ленінським розумінням ви
сокого значення спрямовуючої діяльності керівних 
органів і керівних діячів. Партія виходить з того, 
що тільки колективний досвід, колективна мудрість- 
Центрального Комітету, який спирається на наукову 
основу марксистсько-ленінської теорії і широку іні
ціативу керівних кадрів, забезпечує правильність ке
рівництва партією і країною, непохитну єдність і 
згуртованість рядів партії, успішне будівництво кому
нізму в нашій країні.

Могутнім засобом розгортання внутріпартійної 
демократії і поліпшення колективного керівництва в 
боротьбі з хибами і хворобливими явищами є само
критика і, особливо, критика знизу. Сміливо розгор
таючи критику і самокритику, партія розвиває твор
чу активність комуністів і всіх трудящих, спрямовує 
їх зусилля на подолання наявних хиб і труднощів, 
добивається загального піднесення на всіх ділянках 
комуністичного будівництва.

24. Предметом особливого піклування партії є 
марксистсько-ленінське виховання комуністів. Нев
пинне зростання ідейного рівня членів і кандидатів 
у члени партії—вирішальна умова піднесення їх 
авангардної ролі в усіх галузях життя, розвитку ак
тивності партійних мас.

У пропагандистській роботі нашої партії зараз 
більше, ніж будь-коли, необхідно усунути начотниць
кий, догматичний підхід до вивчення марксистсько- 
ленінської теорії. Виходячи з того, що марксистсько- 
ленінська теорія є не догма, а керівництво до дії, 
партія вимагає від комуністів розуміння творчого ха
рактеру марксизму-лепінізму, засвоєння не окремих 
формулювань і цитат, а справжньої суті всеперема- 
гаючого, перетворюючого світ революційного вчення 
Маркса — Енгельса — Леніна — Сталіна. Саме цього 
вчить нас вся історія Комуністичної партії Радянсь
кого Союзу.

Забуття цих положень, зневажливе ставлення до 
марксистсько-ленінської теорії неминуче приводить до 
вузьколобого діляцтва, до втрати перспективи в ро
боті. Невміння пов’язувати поточні практичні справи

Відділ пропаганди і агітації ЦК КПРС 
Інститут Маркса—Енгельса—Леніна—Сталіна при ЦК КПРС.

Перемир‘я в Кореї 
Підписання угоди про перемир’я

ПЕКІН, 27 липня. (ТАРС) Пе
кінське радіо повідомило, що сьо
годні вранці в Паньмпньчжоні від
булось підписання угоди про пе
ремир'я в Кореї.

Угода підписана главою деле
гації корейської Народної армії і 
китайських народних доброволь
ців генералом Нам Іром з одно

го боку, і генерал-лейтенантом 
Гаррісоном. главою делегації ко
мандування 00Н,—з другого.

Радіо передало далі текст угоди.
Підписання угоди відбулось о 10 

годині ранку за місцевим корей
ським часом. Через 12 годин 
після підписання угоди вогонь 
повинен бутщ припинений.

31 липня—сесія міської Ради
Доводиться до відома депутатів міськради, що 31 липня ц. р. 

о 6 годині вечора в залі засідань відбудеться сесія міської Ради де
путатів трудящих.

ВИКОНКОМ МІСЬКРАДИ.

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60.
Кіровоградське обласне управління культури.

з основними політичними завданнями партії, з її бо
ротьбою за перемогу комунізму неминуче веде до 
того, що такі ділягп-крохобори терплять провал і в 
своїй практичній роботі.

25. В умовах поступового переходу від соціаліз
му до комунізму величезного значення набирає ко
муністичне виховання трудящих. Не можна забувати, 
що в нашому суспільстві далеко ще не зжиті пере
житки капіталізму в свідомості людей. Ми не застра
ховані також від проникнення до нас чужих погля
дів. ідей і настроїв з боку капіталістичного оточен
ня і з боку людей, заражених буржуазними пере
житками. в тому числі націоналістичними пережит
ками. Комуністична партія ставить завдання значно
го поліпшення всієї справи політико-виховної роботи 
в масах, виховання комуністів і всього народу в дусі 
впевненості в непереможність великої справи кому
нізму, беззавітної відданості партії і соціалістичній 
Батьківщині.

Своїм священним обов’язком партія вважає ви
ховання трудящих в дусі радянського патріотизму і 
нерушимої дружби народів СРСР, в дусі пролетарсь
кого інтернаціоналізму і встановлення братерських 
зв'язків з трудящими всіх країн. Необхідно рішуте 
боротися з проявами буржуазного націоналізму, про
ти розтлінної буржуазної ідеології.

26. В галузі внутрішньої політики партія вва
жає одним з найважливіших своїх завдань і далі без
устанно дбати про максимальне задоволення постійно 
зростаючих потреб радянських людей. 11а базі зрос
тання народного господарства життєвий рівень трудів
ників соціалістичного суспільства неухильно підви
щуватиметься, а їх матеріальні і культурні запити 
задовольнятимуться все більш повгю і різнобічно.

В галузі зовнішньої політики, партія і далі буде 
послідовно вести політику збереження і зміцнення 
миру, політику співробітництва з усіма країнами і 
розвитку ділових зв’язків з ними па принципах до
держання взаємних інтересів. Тільки міцний трива
лий мир між народами створює необхідні умови для 
дальшого невпинного розвитку соціалістичної еконо
міки, для забезпечення щасливого і заможного життя 
трудящих нашої країни.

27. Могутнім знаряддям у боротьбі за побудову 
комуністичного суспільства є наша Радянська держа
ва, гранітні основи якої заклав великий Ленін. Кому
ністична партія ставить своїм завданням дальше зміц
нення багатонаціональної Радянської держави, зміц
нення союзу робітничого класу і селянства, дружби 
народів, всемірне посилення активної оборони нашої 
Батьківщини від агресивних дій її ворогів. Зміцнення 
Радянської держави—патріотичний обов'язок і, разом 
з тим, священний інтернаціональний обов'язок тру
дящих нашої країнц. *« *

В тісному єднанні з народом наша партія впев
нено іде до нових перемог. Липневий Пленум Цент
рального Комітету Комуністичної партії Радянського 
Союзу, що відбувся недавно, з новою силою проде
монстрував незламну єдність нашої Комуністичної 
партії, її бойову готовність до виконання завдань, які 
стоять перед нею в галузі внутрішньої і зовнішньої 
політики.

Під прапором ленінізму, під керівництвом Кому
ністичної партії—вперед до торжества комунізму!

Постанова уряду Корейської 
Народно-Демократичної 

Республіки
ПХЕНЬЯН, 27 липня. (ТАРС). 

Пхеньянське радіо передало, що 
на ознаменування підписання уго
ди про перемир’я кабінет мініст
рів Корейської Народно-Демокра
тичної Республіки постановив ого
лосити 28 липня неробочим днем 
і по всій країні вивісити держав
ні прапори.

ТВО редактора

Т. АПОСТОЛ.

Зам. № 1114. Т. 5.000.

м. Олександрія, аул. Шевченка, 71.



Пролетарі всіх країн, єднайтеся! Рік видання ХХУ-Й
СТАЛІНСЬКИЙ
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Голові Ради Міністрів Корейської 
Народно - Демократичної Республіки 

товаришеві КІМ ІР СЕНУ
Повідомлення про підписання перемир'я викликало 

глибокі задоволення в усьому радянському народі, який 
розглядає успішне закінчення переговорів про перемир'я 
як велику перемогу героїчного корейського народу і доб
лесних китайських народних добровольців.

Угода про перемир'я в Кореї є в той же час вели
кою перемогою всього табору миру і демократії.

З припиненням війни перед корейським народом 
постають завдання відновлення національної єдності ко
рейської держави і разом з тим завдання відбудови на
родного господарства, зруйнованого нав'язаною корей
ському народові війною.

Уряд СРСР бажає Урядові Корейської Народно-Де
мократичної Республіки успіхів у розв'язанні цих вели
ких 1 невідкладних завдань 1 висловлює готовність пода
ти всю можливу допомогу змученому корейському наро
дові в налагоджуванні мирного життя 1 загоюванні тяж
ких ран, викликаних кровопролитною війною за свободу 
і незалежність своєї Батьківщини.

Голова Ради Міністрів СРСР Г. МАЛЕНКОВ.
Москва, 27 липня 1953 р.

Голові Центрального Народного Уряду 
Китайської Народної Республіки 

товаришеві МАО ЦЗЕ-ДУНУ 
Прем’єрові Державної Адміністративної Ради 

і Міністрові Закордонних Справ 
Китайської Народної Республіка 

товаришеві Ч}КОУ ЕНЬ-ЛАЮ
Підписання перемир'я і закінчення війни в Кореї є 

великою перемогою героїчного корейського народу 1 доб
лесних китайських народних добровольців.

Народи Радянського Союзу палко вітають 1 поздо
ровляють великий китайський народ з цією видатною 
перемогою в справі захисту миру на Далекому Сході і в 
усьому світі.

З підписанням перемир'я 1 закінченням воєнних дій 
перед миролюбними народами постають завдання закріпи
ти ці успіхи в боротьбі за мир/ свободу й незалежність 
народів.

Голова Ради Міністрів Союзу РСР 
’ Г. МАЛЕНКОВ.

Міністр Закордонних Справ СРСР 
В. МОЛОТОВ.

Москва, 28 липня 1953 року.

№ 91 (3922)

П'ятниця

31
липня1953 р.

Провідна, керівна і спрямовуюча сила 
радянського суспільства

Минає п'ятдесятиріччя слав
ної Комуністичної партії Ра
дянського Союзу. Трудящі на
шої Батьківщини, які по праву 
і з великою гордістю назива
ють Комуністичну партію сво
єю рідною партією, які непо
хитно йдуть під її всеперема- 
гаючим прапором до вершин 
комунізму, вважають цю зна
менну дату видатною подією в 
своєму житті.

В газетах опубліковані тези 
Відділу пропаганди і агітації' 
Центрального Комітету Кому
ністичної партії Радянського 
Союзу та Інституту Маркса— 
Енгельса — Леніна— Сталіна 
при ЦІЇ КПРС «П'ятдесят ро
ків Комуністичної партії Ра
дянського Союзу( 1903—1953)».

Радянський народ виявляє 
величезний інтерес до цього 
документа, в якому стисло вис
вітлюється героїчний шлях, 
пройдений Комуністичною пар
тією з моменту її заснування і 
до наших днів.

На II з'їзді РСДРІІ, який 
відкрився ЗО липня 1903 року, 
був покладений початок бойо
вій,революційній марксистській 
партії робітничого класу, пар
тії нового типу, яка принципі- 
ально відрізняється від рефор
містських партій II Інтернаці
оналу. «Більшовизм, — писав 
В. І. Ленін, —існує, як течія 
політичної думки і як політич
на партія, з 1903 року».

В тезах відзначається, що 
на II з'їзді увінчалась успіхом 
справді титанічна боротьба ве
ликого Леніна за створення 
революційної пролетарської пар
тії в Росії. На протязі бага
тьох років, з початку 90-х ро
ків минулого століття, В. І. 
Ленін, виступивши як вірний 
послідовник учення Маркса і 
Енгельса, творчо розвиваючи 
марксизм в нових історичних 
умовах, розгорнув нещадну бо
ротьбу проти явних і прихова
них ворогів марксизму, проти 
всіляких проявів опортунізму 
в робітничому русі, за органі
зацію і згуртування сил про
летаріату під прапором рево
люційного марксизму.

Поставивши своєю метою за
безпечення свободи і щастя 
трудового народу, Комуністична 
партія Радянського Союзу сво
єю самовідданою боротьбою за 
справу робітників і селян, за 
соціалізм, своєю невтомною ді
яльністю по революційному пе
ретворенню суспільства заслу
жила безмежну любов і довір'я 
всього радянського народу.

Комуністична партія Радян
ського Союзу пройшла славний 
піввіковий шлях героїчної бо
ротьби, тяжких випробувань і 
всесвітньоісторичних перемог. 
Загартована в боях під керів
ництвом геніального Леніна, 
учня і продовжувача справи 
Леніна великого Сталіна та їх 
соратників, наша Комуністична

Під прапором ленінізму, під 
керівництвом Комуністичної 
партії—вперед, до торжества 

‘ комунізму!
Ціна 15 коп.

партія є тепер провідною, ке
рівною і спрямовуючою силою 
радянського суспільства, яке 
будує комунізм.

Комуністична партія гарту
валась і міцніла в жорстокій 
боротьбі з класовими ворогами 
трудящих та їх агентурою. Як 
зіницю ока оберігаючи ленінізм, 
оберігаючи сталеву єдність сво
їх рядів, Комуністична партія 
розгромила вщент зрадників і 
кап ітулянті в—троцькісті в, бу- 
харінців, націонал-ухильників, 
що намагалися збити трудящих 
нашої Батьківщини з шляху, 
вказаного великим Леніним, з 
шляху комунізму.

Етап за етапом, рік за ро
ком відтворюють стислі рядки 
тез багатогранну і героїчну 
діяльність нашої великої партії. 
Здійснивши побідоносну соціа
лістичну революцію, Комуніс
тична партія врятувала нашу 
країну від національної ката
строфи, визволила її від стано
вища напівколоніальної країни, 
залежної від світового імперіа
лізму, і вивела радянський на
род на широкий шлях небаче
них ще в історії людства со
ціалістичних перетворень.

В роки довоєнних п'ятирі
чок радянський народ успішно 
здійснив вироблений партією 
план соціалістичної індустріа
лізації країни і колективізації 
сільського господарства. В ре
зультаті здійснення цього пла
ну наша Батьківщина зробила 
гігантський стрибок вперед, 
перетворилася з відсталої аг
рарної країни в могутню інду
стріально-колгоспну соціаліс
тичну державу.

В нашій країні були оста
точно ліквідовані експлуата
торські класи, назавжди зни
щена експлуатація людини лю-4 
диною.

Ворог віроломно порушив 
мирну творчу працю радянсь
ких людей. Почалася Велика 
Вітчизняна війна Радянського 
Союзу. Вона була найсерйоз
нішою перевіркою СИЛИ й жит
тєвості нашого суспільного і 
державного ладу. В дні війни 
партія виступила як натхнен
ник і організатор всенародної 
боротьби проти фашистських 
загарбників.

Радянський народ, доблесна 
Радянська Армія, керовані 
славною Комуністичною пар
тією, розгромили фашистських 
агресорів, відстояли свободу і 
незалежність своєї Батьківщи
ни, врятували народи Європи і 
Азії від загрози фашистського 
поневолення. В результаті пе
ремоги соціалізму над фашиз
мом від системи капіталізму 
відпав ряд країн Європи і Азії, 
в яких утвердився народно- 
демократичний режим.

Запалювані й організовувані 
Комуністичною партією, трудя
щі нашої країни в небачено 
короткий строк загоїли тяжкі 

рани війни, ліквідували її на
слідки, відбудували народне 
господарство і рушили вперед 
всі галузі радянської економі
ки, техніки і культури.

XIX з'їзд Комуністичної пар
тії Радянського Союзу підбив 
величні підсумки боротьби і 
перемог радянського народу і 
намітив програму дальшого ру
ху нашої країни вперед.

Всі братні республіки Радян
ського Союзу своїм існуванням, 
своїм розквітом зобов'язані 
славній Комуністичній партії і 
її політиці.

Виконуючи історичні рішен
ня свого XIX з'їзду, партія 
успішно розв'язує найважливі
ші завдання комуністичного 
будівництва, дальшого зміцнен
ня багатонаціональної соціа
лістичної держави, безперерв
ного підвищення матеріального 
і культурного рівня життя всіх 
радянських людей.

Безустанне піклування про 
максимальне задоволення пос
тійно зростаючих потреб ра
дянських людей становить од
не з найважливіших завдань 
Комуністичної партії.' Це—за
кон для нашої партії.

Партія сильна своєю згурто
ваністю, монолітністю своїх ря
дів. Вона являє собою бойовий 
союз однодумців-комуністів. 
Інтереси партії і народу невід
дільні. Сила партії—в її нероз
ривних зв'язках з народом. 
Сила народу—в його згуртова
ності навколо партії.

Величезне значення для ус
пішної діяльності партії мають 
принципи партійного керівниц
тва і норми партійного життя, 
вироблені В. І. Леніним. Пар
тія вчить неухильно проводити 
в життя ці закони партійного 
будівництва, строго додержува
ти найвищого принципу пар
тійного керівництва—його ко
лективності, вимог Статуту пар
тії. Могутнім засобом розгор
тання внутріпартійної демокра
тії і поліпшення колективного 
керівництва в боротьбі з хиба
ми і хворобливими явищами є 
самокритика і, особливо, крити
ка знизу.

Виховання трудящих в дусі 
радянського патріотизму і не
рушимої дружби народів СРСР, 
в дусі пролетарського інтерна
ціоналізму і встановлення бра
терських зв'язків з трудящими 
всіх країн партія вважає своїм 
священним обов'язком. Необхід
но підносити політичну пиль
ність, рішуче боротися з проя
вами буржуазного націоналізму, 
проти розтлінної буржуазної 
ідеології.

Під бойовим прапором Кому
ністичної партії Радянського 
Союзу трудящі нашої Батьків
щини добилися всесвітньоісто
ричних перемог. Під цим слав
ним прапором восторжествує 
комунізм.
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П'ятдесятиріччя Комуністичної партії Радянського Союзу
☆ ☆ ☆

МОСКВА
Трудящі Москви з глибоким 

інтересом знайомляться з опу
блікованими в газетах тезами 
Відділу пропаганди і агітації 
Центрального Комітету Кому
ністичної партії Радянського 
Союзу і Інституту Маркса—Ен- 
гельса-Леніна-Сталіна при ЦК 
КПРС« П'ятдесят років Комуніс
тичної партії Радянського 
Союзу (1903-1953)».

На підприємствах і в уста
новах столиці відбулися читки 
і бесіди, присвячені цій зна
менній даті.

У Державній історичній біб
ліотеці в Москві відкрилась 
виставка, присвячена п'ятде
сятиріччю КПРС. Матеріали 
виставки характеризують зрос
тання революційного руху в 
Росії наприкінці XIX і на по
чатку XX століть, розповідає 
про значення ленінської газе
ти «Искра» в об'єднанні пар
тійних сил, згуртуванні їх в 
бойову пролетарську партію з 
марксистською програмою. На 
вітринах—праці В. 1. Леніна. 
Тут представлені матеріали 
Другого з'їзду РСДРП—промо
ви, резолюції. Заключний роз
діл виставки присвячений темі: 
«Комуністична партія—органі
зуюча і вдохновляюча сила 
радянського суспільства, яке 
будує комунізм».

КИЇВ
Трудящі столиці Радянської 

України широко відзначають 
п'ятдесятиріччя Другого з'їзду 
РСДРП. В бібліотеці Київсько
го обласного і міського коміте
тів КІІ України відкрита вис
тавка «До п'ятдесятиріччя Дру
гого з'їзду РСДРП». На ній 
представлені праці В. І. Леніна 
і Й. В. Сталіна, матеріали XIX 
з'їзду Комуністичної партії Ра
дянського Союзу та інші доку
менти. Тут же експонується 
ілюстративний матеріал.

МІНСЬК
На підприємствах Мінська, 

Гомеля, Вітебська та інших 
міст Білорусії проходять бесіди 
і читки тез Відділу пропаганди 
і агітації ЦК КПРС та Інституту

В Київському філіалі Центрального музею В. І. Леніна
На одній з центральних ву

лиць міста — Володимирській 
стоїть будинок, що виділяється 
від оточуючих своєю чудовою 
архітектурою. Він став дорогим 
і близьким не тільки киянам, 
але й усім трудящим республі
ки. Це—Київський філіал Цен
трального музею В. І. Леніна. 
Щодня музей відвідує понад 
тисячу чоловік.

Особливо великий приплив 
відвідувачів тепер—в дні 50- 
річчя з дня відкриття Другого 
з'їзду РСДРП,іцо минуло ЗО лип
ня. Відвідувачі музею—вчені і 
робітники, студенти і колгосп
ники з однаковою любов’ю і 
величезною увагою оглядають 
представлені тут документи, 
які воскрешають історію бо
ротьби за створення російської 
соціал-демократичної робітничої 
партії.

... Третій зал музею. На од
ному ІЗ стендів—вже П0Ж0ВТІ- 
лий від часу четвертий номер 
газети «Искра». На її першій по

Маркса—Енгельса—Леніна 
Сталіна при ЦК КПРС «П'ятде
сят років Комуністичної партії 
Радянського Союзу (1903 
1953)». Агітатори розповідають 
про історичне значення Другого 
з'їзду РСДРП, про боротьбу Ко
муністичної партії за диктатуру 
пролетаріату, за побудову ко
муністичного суспільства в на
шій країні. В Державпій бібліо
теці БРСР імені В. І. Леніна 
відкрилась виставка літератури, 
присвячена знаменній даті.

КИШИНІВ
З Кишинева в райони респуб

ліки для читання лекцій, прис
вячених 50-річчю КПРС, виїхала 
велика група членів республі
канського Товариства для по
ширення політичних і науко
вих знань. Серед лекторів — 
партійні і радянські працівни
ки, викладачі вузів столиці 
Молдавії, випускники партій
ної школи при ЦК компартії 
Молдавії. Російською і молдав
ською мовами читаються допо
віді: «Комуністична партія Ра
дянського . Союзу — керівна і 
спрямовуюча сила радянського 
суспільства», «50 років Кому
ністичної партії Радянського 
Союзу».

БАКУ
На промислах, нафтопере

робних заводах та інших під
приємствах міста агітатори зна
йомлять робітників з тезами 
про 50-річчя КПРС. В ці дні 
посилився приплив відвідувачів 
в музей—підпільну друкарню 
«Ніна», де друкувалась ленін
ська «Искра». В музеї історії 
партійної організації Азербай
джану імені Сталіна увагу 
привертають зали, в яких зібра
ні документи і матеріали про 
Другий з'їзд РСДРП.

ТБІЛІСІ
Сотні агітаторів в цехах па- 

ровозо-вагоноремонтного заводу 
імені Сталіна розповідають про 
історичне значення Другого 
з'їзду РСДРП, який поклав по
чаток революційній марксист
ській партії робітничого класу, 
партії нового типу. Велика 

лосі—відома стаття В. 1. Леніна 
«З чого почати?», в якій роз
роблено конкретний план по
будови марксистської партії. 
Трохи вище на червоному ок
самиті цитата з цієї статті: «На 
нашу думку, вихідним пунктом 
діяльності, першим практичним 
кроком до створення бажаної 
організації, нарешті, основною 
низкою, тримаючись якої ми 
могли б. неухильно розвивати, 
поглиблювати і розширяти цю 
організацію,—повинна бути по
становка загальноросійської по
літичної газети».

Перед поглядами відвідувачів 
—все нові й нові матеріали.

Багато документів, що експо
нуються на виставці, стосують
ся безпосередньо до II з’їзду 
РСДРП. Вони показують склад
ність обстановки, в якій про
ходив цей з'їзд, напружену бо
ротьбу великого Леніна за ство
рення монолітної, бойової пар
тії, здатної повести трудящих 
міста і села на рішучий штурм 

група робітників заводу побу
вала в Тбіліському філіалі 
Центрального музею В. І.Леніна, 
де ознайомилася з експона
тами, присвяченими Другому 
з'їздові РСДРП.

ФРУНЗЕ
На підприємствах, в устано

вах столиці Киргизії проводять
ся бесіди, читки тез «П'ятде
сят років Комуністичної партії 
Радянського Союзу (1903 — 
1953)». Па швейній фабриці 

, імені ВЛКСМ швачка т. ІІ'ян- 
кова, виражаючи думки і по
чуття присутніх, сказала під 
час бесіди.

—П'ятдесятиріччя рідної Ко
муністичної партії з радістю 
відзначають всі народи нашої 
країни. Створена великим Ле
ніним, партія вела і веде наш 
народ від перемоги до перемо
ги. Під керівництвом партії ми 
побудували соціалізм. Під ке
рівництвом партії ми тепер впев
нено йдемо далі, до торжества 

-комунізму.
РИГА

Після ознайомлення з теза
ми про п'ятдесятиріччя партії 
в столярному цеху ризького 
радіозаводу імені 0. С. Попова 
розгорнулась бесіда. Майстер 
А. ІПмідт сказав:

— Славний бойовий шлях 
пройшла Комуністична партія 
Радянського -Союзу за п'ятде
сят років. У запеклій боротьбі 
проти численних ворогів робіт
ничого класу наша рідна пар
тія загартувалась і зміцніла. 
Під керівництвом Комуністичної 
партії радянський народ здобув 
перемогу у Великій Вітчизня
ній війні, за короткий період 
відбудував зруйноване війною 
народне господарство, добився 
нового піднесення і зростання 
всіх галузей соціалістичної еко
номіки, розвитку культури. Під 
випробуваним проводом партії 
радянський народ твердою хо
дою йде вперед — .до перемоги 
комунізму.

(РАТАУ).

царизму, проти всіх і всіляких 
спроб відкрити двері партії не
стійким, непролетарським еле
ментам. Подовгу затримуються 
відвідувачі біля фотокопії руко
пису промови В. І. Леніна на 
одному із засідань з'їзду при 
обговоренні Статуту партії. «Ми 
повинні-,- говориться в цьому 
документі,- старатися піднести 
звання і значення члена партії 
вище, вище і вище, — і через 
це я проти формулювання Мир
това».

...Глибоко ознайомившися з 
представленими матеріалами, 
відвідувачі в супроводі дсктора- 
екскурсовода переходять в ін
ший зал. їх зразу ж змінює 
чергова група екскурсантів, які 
за документами музею знайом
ляться з героїчною історією Ко
муністичної партії Радянського 
Союзу.

(РАТАУ).

Гірники відзначають 
історичну дату

Робітники Семенівського вуг
лерозрізу широко відзначили 
п’ятдесятиріччя Другого з'їзду 
партії.

На всіх дільницях розрізу 
відбулося читання тез Відділу 
пропаганди і агітації ЦК КПРС 
та Інституту Маркса—Енгельса 
— Леніна — Сталіна при ЦК 
КПРС—«П'ятдесят років Кому
ністичної партії Радянського 
Союзу (1903—1953)».

Агітатори розрізу провели бе
сіди про Другий з'їзд. Близько 
40 робітників депо зібралися 
послухати свого агітатора тов. 
Кравченка.

— Комуністична партія Ра
дянського Союзу пройшла слав
ний піввіковий шлях героїчної 
боротьби, тяжких випробувань

Наша рідна партія
Обідня перерва. Всі праців

ники цеху масового пошиву 
промислової артілі «Червона 
вишивальниця» тісним колом 
оточили агітатора, щоб послу
хати бесіду.

Дохідливою мовою розповідає 
т. Мартієнко про славний бойо
вий шлях Комуністичної партії, 
який вона пройшла за 50 ро
ків. Бесіди про 50-річчя Кому
ністичної партії провели агіта
тори і в інших цехах.

Під час бесід агітаторам бу
ло подано багато запитань. 
Присутніх цікавило, чому наша 
партія називалася спочатку 
РСДРП, а потім більшовицькою. 
З чим зв'язана зміна назви 
партії в наш час та інші.

Після бесід багато товаришів 
висловлювали почуття палкої 
любові і відданості рідній Ко
муністичній партії за її пов

Бесіди агітаторів
Понад 20 робітників зібрало

ся в ливарному цеху заводу 
«Червоний ливарник» в обідню 
перерву. Агітатор т. Коган 
розповів про історичне значен
ня II з'їзду РСДРП, про Ко
муністичну партію, як органі-

В цьому році Московський державний університет імені М. В. 
Ломоносойа закінчило понад дві тисячі чоловік.

’ На знімку: ректор університету академік 1. Г. Петровський 
(справа) поздоровляє випускників корейця Пак Ен Гука, І. Г. Бі- 

линську і С. І. Сохіна з успішним закінченням університету.

Фото Е. Євзерихіна. 

і всесвітньоісторичнпх перемог, 
—почав він свою бесіду.

Змістовні бесіди про знамен
ну дату провели агітатори 
т. Бєлолапотков серед екіпа
жу екскаватора та агітатор 
т. Подплєтний з робітниками 
механічних майстерень.

В бібліотеці розрізу органі
зована виставка «До 50-річчя 
Другого з'їзду РСДРП». Тут 
розміщені історичні документи 
про підготовку і проведення 
з'їзду, праці В. І. Леніна, 
ЇІ. В. Сталіна, тези „П'ятдесят 
років Комуністичної партії Ра
дянського Союзу (1903 — 
1953)».

Г. КОЛЕСНИКОВА.

сякденне піклування про інте
реси радянського народу.

Кравець т. Репенько сказав:
— Коли проглянеш довгий 

шлях нашої партії, то бачиш, 
що протягом 50 років партія 
боролася і бореться за інтере
си трудящих. Привівши народ 
до влади в нашій країні, вона, 
організувала його на боротьбу 
за щасливе життя, яким живуть 
зараз радянські люди.

Безустанне піклування про 
максимальне задоволення пос
тійно зростаючих потреб радян
ських людей це — закон для 
нашої партії.

Історичну дату—50-річчя Ко
муністичної партії Радянсько
го Союзу — працівники артілі 
відзначають новими перемога
ми в труді.

зуючу і вдохновляючу силу 
радянського суспільства.

В механічному цеху бесіду 
провів агітатор т. Трацевськпй, 
в електричному—т. Лагомін.

Л. РИБАЛКА.

Прескліше ТАРС.
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Москва. Висотний будинок Московського Державного універ- 
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Фото Н. Грановського. Прескліше ТАРС.

Знаменну дату—50-річчя Ко
муністичної партії Радянського 
Союзу трудящі шахти № 2—3 
відзначають новими успіхами в 

_ труді.
Достроково виконавши семи

місячний план, гірники відван
тажили додатково кілька еше
лонів вугілля.

Весь колектив став на ста- 
хановську вахту і кожний день 
добивається здійснення взятого 
зобов’язання. Кращих показни
ків домагається дільниця № 1, 
якою керує т. Лісунов. Вона 
вже має сотні тонн надплано
вого палива.

Десятки шахтарів перевико

Місячний план
Новими трудовими успіха

ми зустріли трудящі заводу 
«Червоний ливарник» 50-річ
чя Комуністичної партії-Ра
дянського Союзу. 28 липня 
колектив заводу достроково за
вершив місячну виробничу про
граму, перевиконав планове 
завдання по валовій та товар
ній продукції.

Найкращих показників до- 
сягли трудівники електричного 
цеху. Вони займають першість 
у змаганні. Тут всі робітники 
показують справжні зразки 
стахановської праці. Так, слю
сар т. Лагомін виконав своє 
місячне завдання на 185 про-

Славна дочка 
українського народу
(До 40-річчя з дня смерті Лесі Українки)

Першого серпня 1913 року в м. 
Сурамі (Грузія) вмерла видатна 
українська поетеса Леся Україн
ка (Лариса Петрівна Косач—Квіт
ка). Весь свій талант, всю силу 
свого полум'яного серця вона від
дала народові, його боротьбі за 
світле майбутнє.

Розвиток творчості Лесі Укра
їнки припадає на кінець XIX і 
початок XX століття. В цей час 
робітничий клас Росії розгорнув 
революційну боротьбу проти по
міщиків і капіталістів. Спрямовую
чою і керівною силою в цій бо
ротьбі була Комуністична партія, 
якою керували В. І. Ленін і 
Й. В. Сталін.

Леся Українка, вбачаючи в ро
бітничому класі ту силу, що при
веде трудящі маси до їх соціаль
ного і національного визволення, 
у своїх творах закликала до ре
волюції, до повалення царизму і 
капіталістичного ладу, скеровува
ла своє гостре поетичне слово на 
виховання трудящих мас у дусі 
волелюбності, інтернаціональної 
єдності, непримиренності до ідео

нують свої виробничі завдан
ня. Наваловідбійники Олек
сандр Тарапенко, Іван Черкес, 
Микола Литвиненко з початку 
року видобули понад семимі
сячну норму по дві тисячі тонн 
вугілля.

Значних успіхів досяглп про
хідники Федір Бовдур і Микола 
Кузьменко. Кожний з них дав 
понад план близько 100 погон
них метрів гірничих виробок.

Гірники шахти нарощують 
темпи роботи. Добовий план 
виконується зі значним пере
вищенням.

П. МАМОЧКІН, 
працівник шахти № 2—3.

перевиконано
центів, намотник т. Громовий 
—на 141 процент.

Непоганих результатів у 
змаганні з електриками доби
лись котельники бригад тт. Сто- 
роженка та Чередниченка, які 
дали більше ніж півтори норми.

Високої продуктивності пра
ці добиваються робітники і ін
ших цехів. Серед них розточ
ник механо-збирального цеху 
т. Романець, формувальник ли
варного цеху т. Берест, які 
перевиконали місячний план на 
70—90 процентів.

Зараз колектив заводу пра
цює в рахунок наступного мі
сяця.

логії українських буржуазних на
ціоналістів. У противагу буржуаз
ним ідеологам, які твердили, ніби
то історію творять королі, полко
водці, правителі, Леся Українка 
доводила, що рушієм суспільного 
прогресу є народ, трудящі маси— 
творці духовних і матеріальних 
цінностей. „Народу пам'ятник — 
хай згине цар!“ — проголошувала 
поетеса.

Ідучи в перших лавах українсь
ких письменників революційно- 
демократичного напряму, вона 
стояла „близько до визвольного 
суспільного руху взагалі і проле
тарського зокрема" („Правда").

Поетеса зазнала благотворного 
впливу російських письменників, 
особливо О. М. Горького. Вона 
нерозривно зв'язувала свою гаря
чу любов до українснкого трудя
щого народу з почуттям проле
тарського інтернаціоналізму, гли
боко поважала і любила братній 
російський народ, який вніс бага
то цінного в скарбницю світової 
культури і своїм прикладом за
палював усіх трудящих на нешад-

Рівнятись на передовиків збирання і хлібоздачі
Хліб — державі Степ вночі

Першу заповідь 
виконано

На два тижні раніше, ніж в 
минулому році, хлібороби нашої 
артілі виконали державний план 
хлібозаготівель.

Зараз завершуються роботи 
по збиранню зернових культур 
та льону. Кращий комбайнер 
району Іван Захарченко своїм 
комбайном «Сталінець—6» зіб
рав на полях артілі понад 250 
гектарів хліба, що в середньо
му становить 20—23 гектари в 
день. Не відстають і комбайне-1 
ри Григорій Сидорський та Фе
дір ІІрокопенко. їх щоденний 
виробіток -ПО—130 процентів.

На перевезенні хліба відзна
чились шофери Іван Голобородь- 
ко, Володимир Козубенко та 
Олекса Зінченко. Вони щодня 
робили по 10—12 ходок при 
завданні 6.

Такими виробничими пода
рунками ознаменовують кол
госпники і механізатори артілі 
славне 50-річчя ‘Комуністичної 
партії Радянського Союзу.

Г. БУЙНОВ, 
голова бандурівської артілі 

їм. Сталіна.

Достроково
Колгоспники артілі ім. 18 

з'їзду ВКП(б) достроково пер
шими в районі викопали дер
жавний план хлібозаготівель 
(без кукурудзи).

Успішному виконанню пер
шої заповіді перед державою 
сприяла механізація трудоміст
ких робіт на токах, що висво- 
бодило для роботи на інших 
ділянках близько 50 колгосп
ників.

Продовжуючи збирання вро
жаю та скиртування соломи й 
полови, колгоспники і механі
затори одночасно дбають зави
сокий урожай наступного року.

В. МЕТКИЙ.

ну революційну боротьбу проти 
капіталістичного ладу.

Українські буржуазні націона
лісти намагались відірвати укра
їнський народ від великого росій
ського народу і його славних ре
волюційних традицій, від прогре
сивної російської культурної 
спадщини. Леся Українка у своїх 
творах, літературно - критичних 
статтях, листуванні завжди висту
пала за єднання з російськими 
робітниками, селянами та передо
вою інтелігенцією, за політичний, 
економічний і культурний союз з 
великим російським народом, який 
ніс українському народові розквіт 
його культури, визволення від со
ціального і національного гноб
лення.

Разом з М. Коцюбинським, 
І. Франком, В. Стефаником, О. Ко- 
билянською та іншими передови
ми українськими діячами літера
тури вона гнівними і презирливи
ми словами картала українських 
буржуазних націоналістів, назав-

Одинадцята година вечора... 
В колгоспі ім. Молотова вночі,як 
і вдень, працюють комбайни.

Ось із-за повороту загінки 
з'явилися вогні фар. Чути на
пружене гудіння мотора. За 
штурвалом видно силует люди
ни. Це — кращий комбайнер 
району Іван Митрофанович Бу
зинник. Він зосереджено сте
жить за роботою свого степово
го корабля.

—Як справи? —запитує го
лова артілі т. Мазур, підняв
шись на місток комбайна.

—Коли б не полеглий хліб, 
можна було б не скаржитись. 
А втім, своє візьмемо,—відпо
відає Іван Бузинник.

У цій відповіді почувається 
впертий, наполегливий харак
тер комбайнера. Іван Митрофа
нович не відступає від свого 
зобов'язання. Він бореться за 
400 гектарів зернових на свій 
агрегат. В нього все розрахо
вано до дрібниць: коли і де 
стати на заправку і підтяжку, 
де розвантажувати бункер, на 
якій швидкості вести машину 
в тій чи іншій частині масиву.

Иа бункері агрегати т. Бу
зинника красуються дві зірки 
—це свідчення того, що він 
уже скосив двісті гектарів.

—Сьогодні й третю завоює
мо,—говорить Іван Митрофано
вич.—Вже маємо двісті дев'я
носто гектарів.

Голова колгоспу, зійшовши 
на ходу з містка, ще деякий 
час іде за комбайном. Він за
доволений—хліб скошено на 
низькому зрізі, на стерні не 
видно колосків, у соломі й по
лові не знайдеш зерна.

Рейси шофера
Добре працює на транспор

туванні зерна із колгоспу «Ко
мунар» шофер автороти «Союз- 
сільгосптрапс» Іван Баленко. 
Його машина «ГАЗ—51» ро
бить за добу по 12 рейсів на 
відстань 12 кілометрів.

Змагаючись за дострокове 
виконання плану хлібозаготі
вель, т. Баленко щодня пере

жди прикувала їх до ганебного 
стовпа історії як зрадників укра
їнського народу. Викриттю цих 
ворогів трудящих письменниця 
присвятила багато творів. У сати
рі „Пророчий сон патріота" вона 
нещадно' висміяла українських 
буржуазних націоналістів, які, 
боючись народної революції, на 
колінах плазували у Ватікані, ці
лували пантофлю мракобіса-папи 
і просили, щоб він допоміг їм 
придушити визвольний рух укра
їнських трудящих. У сатирі „Ле
генда" письменниця викрила ук
раїнських націоналістів-видавців, 
які боялись революційного слова 
Т. Г. Шевченка і калічили його 
вірші, викреслюючи з них най
більш революційні рядки.

Революційний поет, борець за 
щастя трудящих, Леся Українка 
гостро осуджувала імперіалістич
ні війни, що несуть людям смерть, 
бідування і горе („Роберт Брюс, 
король шотландський", цикл „Вес
на в Єгипті").

Нам не тісно у рідній країні,
Нам не треба в чужу мандру

вать, — 
ці поетичні рядки Лесі Українки 
звучіать актуально сьогодні, коли 
табір миру, демократії і соціаліз
му, очолюваний великим Радянсь-

Часто т. Бузинник, передав
ши штурвал своєму помічнику 
Володимиру іїузьмипському,йде 
до інших агрегатів, що працю
ють неподалеку. Він подає ком
байнерам практичну допомогу, 
підбадьорює їх.

Иа сусідньому масиві також 
в нічну зміну працює комбай
нер комсомолець Олексій Пла- 
хотнип. Молодий ще, а вправ
но веде машину. 41 нього ще 
немає достатнього досвіду, і 
тому він особливо уважно 
прислухається до порад досвід
ченого механізатора.

Вдень я зібрав 13 гекта
рів при нормі 12. Перейшовши 
на цей масив, вночі я скошу 
ще 12 гектарів. 25 гектарів 
добового виробітку—таке моє 
зобов'язання,—говорить юнак.

Деякий час коло агрегдта 
Олексія Плахотиого не було 
постійних возіїв зерна, невпс- 
тачало людей для обслужуван
ня. Через це траплялися прос
тої. Але скоро від правління 
артілі він домігся свого. Тепер 
агрегат працює безперебійно— 
перевиконує норми виробітку.

Була вже друга година ночі. 
Колгоспний шофер Іван Нежей- 
ко ледве встигав відправляти 
хліб від комбайна. Ось і зараз, 
прорізавши темряву яскравим 
світлом фар, до комбайна під
ходить автомашина. За кілька 
хвилин вона знову мчить по 
польовій дорозі, навантажена 
добірним зерном. Так, викорис
товуючи кожну годину, ком
байнери борються за вчасне 
проведення збирання врожаю.

0. СВИРИДОВ. 
с. Косівка.

Івана Баленка
возить з колгоспного току на 
державні заготівельні пункти 
но 30 тонн зерна.

Зараз на його рахунку вже 
близько 3.000 центнерів хліба, 
перевезеного на державний 
пункт.

А. ЗУБАХА, 
завідуючий сільським клубом.

ким Союзом, послідовно бореться 
за мир і співробітництво між на
родами, проти паліїв війни.

Творчість Лесі Українки велика 
і багатогранна. Вона — лірик і 
драматург, критик і публіцист, 
дослідник народних пісень і му
зики. Поет глибокої філософської 
думки, великого революційного 
пафосу і справжньої людяності, 
Леся Українка була одним з про
вісників свободи і братерства на
родів. В її творчості знайшли вті
лення найкращі риси українсько
го народу—мужність, стійкість і 
непохитність в боротьбі за свобо
ду, його одвічне прагнення жити 
і творити вільне, щасливе життя 
разом з великим російським на
родом.

Полум'яні твори великої україн
ської Поетеси допомагають нам у 
боротьбі за побудову комунізму, 
до якого під керівництвом Кому
ністичної партії і Радянського 
уряду впевнено йдуть народи на
шої великої соціалістичної Бать
ківщини.

В. КУРАШОВА, 
кандидат філологічних наук.
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Невпізнано перетворився Смоленськ у післявоєнні роки. На 
житлове будівництво'відпускаються великі кошти. Збудовано ряд 
нових вулиць.

На знімку: вулиця Леніна в Смоленську.
Фото 1. Рабиновйча. Гірескліше ТАРС.

ЛИСТИ НАШИХ ЧИТАЧІВ

Слово
Невимовно тяжко жилося тру

довому люду до Жовтневої ре
волюції. З страхом і болем час
то ми з чоловіком думали про 
долю своїх дітей. А їх було 
восьмеро в нас. Та радянська 
влада ’йринесла щастя в пашу 
сім’ю.

Мої діти виросли, вихова
лись—одержали освіту і наша 
сім’я зажила щасливим трудо
вим життям.

Війна порушила мирну пра
цю радянських людей. Захи
щаючи рідну Вітчизну від во
рога, смертю хоробрих полягли 
два моїх сини—Андрій та Іван. 
Для матері це тяжка втрата, 
але біль мого серця затамовує
ться, коли я подумаю, що мої 
і сини інших матерів віддали 
життя за щастя радянського 
народу, за дальше проквітання 
рідної Батьківщини.

У школі механізаторських кадрів
З кожним роком збільшує

ться число механізаторських 
кадрів, які готує в районі 
школа механізації сільського 
господарства. В цьому навчаль
ному році випущено різних 
спеціалістів для землеробства 
на 107 чоловік більше, ніж в 
минулому.

Багато механізаторів закін
чили учбовий рік з відмінними 
оцінками. Серед них комбай- 
пери-мехапіки тт. Захарченко, 
Уперенко; комбайнери причіп
них комбайнів тт. Олексієнко, 
Гончар. Всього закінчили нав
чання з почесними грамотами 
79 чоловік.

Завдання школи—поряд з

Десятки тисяч колгоспників, ро
бітників радгоспів, машинно-трак
торних станцій України займають
ся мисливським спортом.

Цього року полювання на пта
хів обіцяє бути особливо цікавим. 
Численні виводки крижнів, чцрків, 
широконісок, лисок зустрічаються 
в усіх водноболотяних угіддях.

Наказом по Міністерству сіль
ського господарства й заготівель 
Української РСР від 17 липня 
1953 року полювання на дозволе
ну до відстрілу пернату дичину 
почнеться з ранку 2 серпня.

Крім водоплавної і болотяної 
дичини від цього часу дозволяєть
ся здобувати перепілок, горлйць, 
диких голубів. Після багаторічної 
заборони з 1 вересня по 1 листо

матері
Повноцінним життям живуть 

решта моїх дітей. Дочка Щура 
працює завідуючою адміністра
тивно-господарським відділом 
Дніпропетровського заводу ім. 
газети «Правда», Марія—відає 
міською бібліотекою в Дпіпро- 
дзержинську, Поліна — фельд
шер, Дора—вчителька, вирощує 
багаті врожаї на колгоспних 
полях Галина.

Пе раз продумуючи свій вось- 
мидесятирічний життєвий шлях 
і порівнюючи свої молоді роки 
з роками моїх дітей, я з но
вою силою відчуваю невтомне 
піклування держави про нас, 
простих людей. Від щирого 
серця вдячна Комуністичній пар
тії і радянській владі за наше 
щасливо життя.

В. ВАРАВА, 
жителька с. Косівки.

підготовкою нових кадрів—під
вищувати кваліфікацію тих, які 
вже працюють па соціалістич
них ланах. Вперше в цьому 
році пройшли перепідготовку 
60 комбайнерів-механіків.

Зважаючи на велику потре
бу в механізаторських кадрах, 
слухачам школи надається змо
га оволодівати кількома спеці
альностями. Так, 90 чоловік 
комбайнерів причіпних комбай
нів навчились роботі на буря
кокомбайнах.

Закінчивши успішно учбо
вий рік, зараз школа почала 
новий набір слухачів.

Ф. ТАБОЛОВ, 
працівник школи механізації 

сільського господарства.

Про полювання на птахів
пада цього року відкривається 
полювання на сірих куріпок по 
всій території України. Встанов
люється норма відстрілу: п'ять ку
ріпок на одного мисливця за 
день.

З 1 вересня по 1 листопада у 
Волинській. Житомирській, Київ
ській, Ровенській та Чернігівській 
областях дозволяється стріляти 
тетеревів, по три птаха на одно
го мисливця за день.

Також дозволено стріляти дроф 
з 1 жовтня по 1 грудня включно 
в областях: Кіровоградській, Ми
колаївській, Одеській, Херсон
ській, Дніпропетровській, Сталін
ській і Запорізькій. Дозволяється 
здобувати одному мисливцеві од
ну дрофу за день полювання.

СТАЛІНСЬКИЙ прапор

В містах і селах 
республіки

(По сторінках 
міських і районних газет) 

Закон радісного і 
заможного життя

Під таким заголовком Михай
лівська районна газета на За
поріжжі присвятила спеціаль
ну сторінку поліпшенню добро
буту трудящих. В ній розпові
дається, що трудівники району 
лише за перше півріччя купили 
товарів на 2 мільйони карбо
ванців більше, ніж за відповід
ний період минулого року. Сот
ні трудящих придбали велоси
педи, радіоприймачі, патефони, 
мотоцикли. Комбайнер Мефодій 
Шевченка купив автомашину 
„Победа**. Легкові автомашини 
придбали ще 17 чоловік.

(„Шляхом Сталіна").• __——.
Цікава археологічна 

знахідка
В Переяслав-Хмельницькому 

районі на Київщині під час 
вирівняння майданчика для 
літнього театру знайдено ряд 
цінних матеріалів. Особливо ці
кава археологічна знахідка — 
залишки споруди часів Старо
давньої Русі, про яку досі ніх
то не знав. При огляді цегля
ної кладки стін і фундаменту 
споруди можна припустити, що 
це була найбільша будівля в 
Переяславі 12 століття.

(„Зоря комунізму").

Зустріч з композитором
У Золотоноші, Полтавської 

області, в літньому театрі від
булася зустріч трудящих міста 
з відомим українським компо
зитором лауреатом Сталінської 
премії Платоном Майбородою. 
Композитор розповів про вели
кі досягнення української ра
дянської музичної культури, 
про свою власну творчість. 
Потім артисти Київської естра
ди виконали ряд музичних 
творів Майбороди.
(„Радянська Золотонощина").

Поєдинок З ВОВКОМ
Колгоспник сільгоспартілі 

імені Ворошилова, Володарсько- 
Волинського району, Житомир
ської області, Петро Тищ^к 
вночі оглядав складене в ко
пиці сіно. Раптом він помітив, 
що прямо до нього біжить вовк. 
Петро Тищук приготувався 
оборонятись. Із звичайними ви
лами в руках він сміливо пі
шов назустріч небезпеці і на
повал заколоц звіря.

(„Колгоспна праця"). 
----- ©-----

До гастролей 
Кіровоградського 

обласного українського 
театру

З 4 серпня Кіровоградський 
обласний український театр ім. 
Кропивницького починає гаст
ролі в Олександрії.

В репертуарі театру музичні 
комедії „Голубий гусар" та 
„Вільний вітер" і сатирична ко
медія „Не називаючи прізвищ".

кожний мисливець повинен до
держувати строків і правил полю
вання, не здобувати заборонених 
до відстрілу птахів, не перевер
шувати встановлену норму від
стрілу кожного виду дичини.

Правильне використання запасів 
мисливської дичини є запорукою 
дальшого збагачення наших угідь 
цінними видами птахів та звірів.

В. ГІАРХОМЕНКО, 
старший мисливствознавець- 
біотехнік Управління в справах 

мисливства Міністерства 
сільського господарства й 

заготівель Української РСР.

П'ятниця, Зі липня 195Г

НАКАЗ
маршала Кім Ір Сена і генерала Пин Де-) 

збройним силам у зв’язку з підписання, 
угоди про перемир'я

ПЕКІН, 27 липня. (ТАРС). 
Пекінське радіо передало текст 
наказу, даного 27 липня мар
шалом Кім Ір Сеном і генера
лом Ніш Де-хуесм підлеглим їм 
військам.

Товариші військовослужбовці 
корейської Народної армії і то
вариші китайські народні доб
ровольці!—говориться в наказі.

Корейська Народна армія і 
китайські народні добровольці 
після героїчної трирічної бо
ротьби проти агресії, на захист 
миру, а також після наполег
ливих дворічних переговорів 
про перемир’я з метою мирно
го врегулювання корейського 
питання, добилйся славної пе
ремоги -перемир’я в Кореї і 
підписали з командуванням 
Об’єднаних націй угоду про пе
ремир’я в Кореї.

Підписання угоди про пере
мир’я є першим кроком до вре
гулювання мирними засобами 
корейського питання і тому 
сприяє справі миру на Далеко
му Сході і в усьому світі. Це 
зустріло гарячу підтримку ко
рейського і китайського наро
дів, а також обрадувало миро
любних людей в усьому світі. 
Проте на стороні командуван
ня Об’єднаних націй все іце є 
деякі войовничі елементи, зок
рема кліка Лі Син Мана, які 
глибоко незадоволені здійснен
ням перемир’я в Кореї і тому 
всіляко чинили опір підписан
ню угоди про перемир’я. Зва
жаючи на це, всі військово
службовці корейської Народної 
армії і китайські народні доб
ровольці 'ПОВИННІ посилити свою 
пильність.

В момент, коли угода про 
перемир’я починає набирати 
чинності, ми оголошуємо такі 
накази з метою забезпечити 
точне виконання перемир’я в 
Кореї, перешкодити будь-якій 
спробі зірвати угоду і полег
шити в дальшому скликання 
політичної конференції по мир
ному врегулюванню корейсько
го питання:

1. Весь персонал сухопут
них, військово - повітряних і 
військово-морських сил, а та

Відкриття третього Всесвітнього 
конгресу молоді

25 липня в столиці Румун
ської Народної Республіки Бу
харесті відкрився третій Все
світній конгрес молоді.

Бухарест радо й гостинно 
зустрів представників молодого 
покоління, що прибули більш 
як з 80 країн світу (багато де
легацій ще в дорозі).

На відкритті конгресу в чис
лі гостей були присутні: голова 
Президії Великих Національних 
зборів Румунської Народної Рес
публіки д-р Петру Гроза, ака
демік К. Пархон, Ікуо Ояма, 
Еліза Бранко, Канделарія Род- 
рігес, представник Всесвітньої 
Федерації Профспілок Еміль 
Отто.Конгрес коротким вступним 

кож частин берегової охорони 
корейської Народної армії і ки
тайських народних добровол 
ців, з метою точного додере а 
ня угоди про перемир’я. » ■ 
неп повністю припинити з 
вздовж усієї лінії фронти Як 
години 00 хв. 27 липня ІИЯ 
року, тобто через 12го? И| 
ля підписання угоди пр1 Н 
мир’я, і протягом 72 годні .. Н 
22 години 00 хв. 27 ліц д 
1953 року, тобто протягом’■ 
годин після того, як угода Г|| 
перемир’я набере чинності, *— 
відійти на 2 кілометри по всьо
му фронту від воєнної демарка
ційної лінії, оголошеної обома 
сторонами, і ні в якому разі не 
повинен переступати межу де
мілітаризованої зони.

2. Весь персонал сухопут
них, військово - повітряних і 
військово-морських сил, а та
кож частин берегової охорони 
корейської Народної армії і ки
тайських народних доброволь
ців повинен зберігати високу 
пильність, твердо вдержувати 
свої позиції і бути напоготові 
на випадок будь-яких агресив
них і підривних дій другої сто
рони.

3. Весь персонал корейської 
Народної армії і частин китай
ських народних добровольців 
повинен докладати всіх сил до 
гарантування безпеки і подава
ти всіляку допомогу роботі 
персоналу військової комісії по 
перемир’ю, а також спільних 
груп по нагляду, персоналу ко
місії з представників нейтраль
них держав, роботі персоналу 
спільних груп Червоного Хрес
та, які можуть з’явитися в ра
йонах, що перебувають під 
контролем наших військ з ме
тою здійснення угоди про пе
ремир’я.

КІМ ІР СЕН, маршал, 
Корейська Народно-Демо
кратична Республіка, вер
ховний командуючий ко
рейської Народної армії.

ПИН ДЕ-ХУЕЙ, коман
дуючий китайськими на
родними добровольцями.

словом відкрив генеральний сек
ретар Всесвітньої Федерації Де
мократичної Молоді Жак Дені.

Одностайно приймається та
кий порядок денний:

Діяльність Всесвітньої Феде
рації Демократичної Молоді за 
період після 2-го Всесвітнього 
конгресу молоді і завдання мо
лоді в боротьбі за мир і за свої 
права.

Від імрні Ради з доповіддю 
про діяльність Всесвітньої Фе
дерації Демократичної Молоді 
за період після 2-го Всесвіт
нього конгресу молоді і зав
дання молоді в боротьбі за мир 
і свої права виступив Жак Дені.

(ТАРС).ТВО редактора Т. АПОСТОЛ.
БК—04126.

Олександрійська міська друкарня.
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МОСКВА
Голові Ради Міністрів

1 Союзу Радянських Соціалістичних Республік

товаришеві Георгію Максиміліановичу 
МАЛЕНКОВУ

Шановний товаришу Голова!
Дозвольте мені від імені уряду і всьо

го народу Корейської Народно-Демокра
тичної Республіки висловити сердечну по
дяку Вам і у Вашій особі Радянському 
урядові 1 всьому радянському народові за 
гарячі поздоровлення з нагоди Історичної 
перемоги корейського народу і китайських 
народних добровольців у кровопролитній 
війні, спровокованій американськими імпе
ріалістами проти корейського народу.

Глибоко впевнений в тому, що величез
на, безкорислива допомога 1 підтримка ра
дянського народу корейському народові є 
одним з головних факторів нашої перемо
ги в трирічній тяжкій війні на захист сво

боди 1 незалежності своєї Батьківщини 
проти американських агресорів і надійною 
запорукою успішного здійснення корейсь
ким народом поставлених у зв'язку з пе
ремир'ям найважливіших завдань досяг
нення мирного об'єднання своєї Батьків
щини, якнайшвидшої відбудови зруйнова
ного війною народного господарства.

Висловлення Радянським урядом готов
ності подати всю можливу допомогу ко
рейському народові, який тепер приступив 
дО розв'язання завдань, зв'язаних з об'єд
нанням своєї Батьківщини 1 мирним будів
ництвом, зміцнює нашу впевненість і за
палює нас на дальші перемоги в своїй 
роботі.

Голова кабінету міністрів Корейської Народно-Демократичної Республіки КІМ ІР СЕН.
Пхеньян, 29 липня 1953 р.

МОСКВА
Міністрові Закордонних Справ

Союзу Радянських Соціалістичних Республік

товаришеві Вячеславу Михайловичу МОЛОТОВУ
Шлю Вам, шановний товаришу міністр, 

глибоку вдячність за Ваші гарячі поздо
ровлення у зв'язку з підписанням угоди 
про перемир'я 1 припинення корейської 
війни, спровокованої американськими оз
броєними агресорами.

Активна допомога і солідарність вели
кого радянського народу і народів братніх 
країн народної демократії зміцнили непо
хитну віру корейського народу в своїй 
остаточній перемозі 1 були надійною запо
рукою нашої перемоги.

Допомога 1 підтримка, що їх подадуть 
у зв'язку з перемир'ям радянський народ 
і народи країн народної демократії в на
шій боротьбі за успішне розв'язання зав
дань досягнення мирним шляхом єдності 1 
незалежності своєї батьківщини 1 відбудо
ву і розвиток народного господарства 
післявоєнного часу, запалюють нас на нові 
великі успіхи і зміцнюють напіу впевне
ність у своїй перемозі.

В. 0. Міністра Закордонних Справ Корейської Народно-Демократичної 
Республіки ЛІ ДОН ГЕН.

Пхеньян, 29 липня 1953 р. 

Зразково підготуватися до сівби озимини
Зараз перед колгоспами сто

ять відповідальні завдання по 
успішному вирішенню всього 
складного комплексу сільсько
господарських робіт. Разом з 
збиранням урожаю передові ар
тілі скиртують солому й полову, 
лущать стерню, доглядають па
ри і дбайливо готують грунт і 
насіння до посіву озимини.

Своєчасно впоратись з цими 
завданнями справа, звичайно, 
нелегка, але цілком посильна 
кожному колгоспу, коли пра
вильно організувати працю, 
уміло використати машини, ін
вентар, живе тягло.

В артілі ім. 18 партконфе- 
ренції (голова т. Попов) успіш
но проходять жнива і хлібоза
готівлі, одночасно провадиться 
підготовка до осінньої сівби. В 
тракторній ■ бригаді Олександ
рійської МТС т. Крючкова, яка 
обслужує колгосп, добре орга
нізована праця механізаторів. 
Всі роботи тут ведуться комп
лексно. Трактористи, які пра
цюють в першу зміну в агре
гаті з комбайнами, забезпечу- |

ють високі темпи косовиці, 
друга зміна піднімає грунт під 
озимину. Запроваджений годин
ний графік забезпечив високі 
виробітки механізаторів, а в 
цілому успішне проведення 
оранки. Доведений план тут 
уже виконано на 77 процентів. 
Добре готують грунт під озими
ну і в артілях ім. Калініна, 
ім. Молотова, ім. XIX з'їзду 
КІІІ’С, ім. Сталіна, Бандурів- 
ської сільради, та інших.

Проте в деяких колгоспах 
дасться взнаки однобокість, 
штурмівщина в проведенні сіль
ськогосподарських робіт. В арті
лі ім. 12-річчя Жовтня, наприк
лад, план оранки виконано ли
ше на 15 процентів. За останню 
п'ятидепку приріст оранки ста
новить всього 5 процентів. Ко
ли й надалі тут будуть такі 
темпи роботи, то колгоспу пот
рібно близько двох місяців, 
щоб виконати доведений план, 
тоді як сівба озимини повинна 
розпочатись через два-три тиж
ні. Недопустимо відстають з 
підготовкою грунту до сівби й

артілі «Прапор комунізму», 
ім. Леніна та деякі інші.

До сівби озимини залишилось 
небагато часу. Партійні органі
зації колгоспів, сільськогоспо
дарські органи, спеціалісти сіль
ського господарства зобов'язані 
посилити контроль за темпами 
і якістю робіт по підготовці до 
сівби. На основі широко роз
горнутого соціалістичного зма
гання вони повинні забезпечи
ти високопродуктивну роботу 
кожного механізатора, кожно
го колгоспника.

Трудівники колгоспного села 
пройняті єдиним прагненням— 
порадувати свою Батьківщину 
новими виробничими успіхами, 
високими врожаями, як цього 
так і наступних років. Всемір
но сприяти патріотичному 
прагненню, спрямовувати зу
силля хліборобів на дострокове 
виконання завдань п'ятого п'я
тирічного плану розвитку СРСР 
—велике і почесне завдання 
кожного комуніста, кожного 
керівника.

Сьогодні —
Всесоюзний День 

залізничника

Пленум Центрального Комітету 
КП України

29-3(1 липня відбувся Пленум Центрального Комітету КП 
України з участю партійного активу.

Пленум обговорив питання:
1. Про постанову Пленуму ЦК КПРС від 7 липня 1953 ро

ку «Про злочинні антипартійні і антидержавні дії Беріян
2. Про хід збирання врожаю і хлібозаготівель у Запорізь

кій і Херсонській областях.
З доповіддю в першому питанні виступив секретар ЦК КІ1 

України тов. Кириченко 0. І.
Доповідач і учасники Пленуму в своїх виступах відмічали 

величезне значення для партії і всього радянського народу рі
шення Пленуму ЦК КПРС і викриття злочинної діяльності під
лого провокатора і агента міжнародного імперіалізму Берія.

На Пленумі ЦК КП України, як і па недавно проведених 
об'єднаних пленумах обкомів і міськкомів партії разом з акти
вом. на пленумах райкомів, зборах первинних партійних орга
нізацій, а також на масових зборах трудящих одностайно схва
лене рішення Пленуму ЦК КПРС про виключення Берія з рядів 
партії і віддання його до суду, як найлютішого ворога партії, 
держави і радянського народу.

Учасники Пленуму ЦК КП України одностайно відзначали, 
що Президія ЦК КПРС проявила високу пильність, твердість і 
рішучість у викритті і знешкодженні агента міжнародного імпе
ріалізму Берія, який посягав на єдність партії і міцність соціа
лістичного ладу, на союз робітників і селян, на дружбу народів 
нашої країни.

Пленум ЦК КП України вилився в могутню демонстрацію 
незламної єдності і тісної згуртованості Комуністичної партії 
України і всіх трудящих Радянської України навколо Централь
ного Комітету КПРС і Радянського уряду.

Учасники Пленуму в своїх виступах викривали і піддавали 
гострій критиці помилки і хиби в роботі партійних організацій 
і радянських органів у галузі господарського будівництва і ко
муністичного виховання трудящих.

Пленум приділив велику увагу питанням дальшого поліп
шення партійно-організаційної і ідеологічної роботи. Відмічалося, 
що ЦК КІІ України, ряд обкомів, міськкомів і райкомів партії 
допускають порушення принципів партійного керівництва і норм 
партійного життя, мають ще місце порушення вищого принципу 
партійного керівництва—колективності керівництва. Не всюди 
додержуються встановлені Статутом партії строки скликання 
пленумів, рідко проводяться міські і районні збори партійного 
активу. На пленумах, зборах активу, на зборах первинних 
нарторганізацій слабо розгортається самокритика і критика знизу.

В дебатах по першому питанню виступило 20 чоловік.
Пленум одностайно схвалив і прийняв до керівництва і не

ухильного виконання здобуті Центральним Комітетом КПРС із 
справи Берія політичні уроки і необхідні висновки для дальшої 
діяльності партії. Пленум ЦК КП України намітив практичні 
заходи по значному піднесенню партійної роботи, поліпшення 
господарського будівництва і комуністичного виховання трудящих.

З доповідями в другому питанні виступили: тов. Гайовий 
А. І,—секретар Запорізького обкому КП України і тов. Оншцен- 
ко В. П. —секретар Херсонського обкому КП України.

Доповідачі, а також учасники Пленуму ЦК КП України, 
які виступили в дебатах, відзначили, що колгоспи і радгоспи 
Запорізької і Херсонської областей провадять збирання врожаю 
і хлібозаготівлі більш організовано, ніж у минулому році.

Проте партійні, радянські і сільськогосподарські органи, МТС, 
колгоспи і радгоспи Запорізької і Херсонської областей допускають 
ряд хиб у проведенні збирання врожаю і хлібозаготівель. В ряді 
районів і колгоспів цих областей незадовільно використовуються 
комбайни, якість збиральних робіт ще низька. Колгоспи і рад
госпи погано організували Скиртування соломи, збирання поло
ви, лущіння стерні. Незадовільно провадиться підготовка до сів
би—упускаються кращі строки оранки під озимі культури, за
тягується засипання і перевірка на схожість насіння.

На Пленумі ЦК КП України відмічалось, що подібні хиби 
в проведенні збирання, хлібозаготівель і підготовці до сівби 
мають місце в ряді колгоспів і радгоспів інших областей України.

В дебатах по другому питанню порядку денного взяло 
участь 10 чоловік.

По заслуханих питаннях Пленум Центрального Комітету 
Комуністичної партії України прийняв розгорнуті рішення.
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Ознаменування 50-річчя Комуністичної партії 
Радянського Союзу

На зборах міського партійного активу

Постійно дбати 
про ідейне виховання молоді

Збори активу міської парт- 
організації, що відбулися ЗО 
липня, обговорили доповідь се
кретаря міськкому тов. Луцеп- 
ка про 50-річчя Комуністичної 
партії Радянського Союзу.

На зборах відмічалося, що 
за 50 років після II з'їзду 
РСДРП наша партія пройшла 
великий і славшій шлях боро
тьби. Вона була натхненником 
і організатором перемоги Вели
кої Жовтневої соціалістичної 
революції. Організований пар
тією бойовий союз робітничого 
класу і трудового селянства 
став силою, яка зломила пану
вання капіталістів і поміщиків 
і забезпечила встановлення в 
жовтні 1917 року диктатури 
пролетаріату.

Озброєна всеперемагаючпм 
вченням „.марксизму - ленінізму 
Комуністична партія Радянсь
кого Союзу впевнено веде ра
дянський народ до торжества 
комунізму в нашій країні, як 
«ударна бригада» служить за
палюючим прикладом для брат
ніх комуністичних і робітни
чих партій, стала могутньою 
силою в боротьбі за справу 
миру і демократії.

Перетворюючи в життя рі
шення XIX з'їзду КПРС, ра
дянський народ під проводом

На зборах
Славній історичній даті були 

присвячені і збори районного 
партійного активу, які відбу
лися ЗО липня.

Доповідач—секретар райкому 
партії т. Рибак—розповів при
сутнім про бойовий шлях Ко
муністичної партії, який вона 
пройшла за 50 років.

Протягом півстоліття наша 
партія наполегливо боролась 
і бореться за інтереси трудя
щих. Під її керівництвом про
летаріат і бідніше селянство 
колишньої царської Росії пере
могли у Великій Жовтневій 
соціалістичній революції в 1917 
році. Встановлення диктатури 
пролетаріату забезпечило пере

У Центральному музеї В. І. Леніна
Москва, площа Революції. 

Тут, поряд з Кремлем, в мону
ментальному будинку міститься 
велична скарбниця марксизму- 
ленінізму—Центральний музей 
Володимира Ілліча Леніна.

Тепер, коли наша країна, 
все прогресивне людство від
значає п'ятдесятиріччя Комуніс
тичної партії Радянського Сою
зу, в музеї особливо багато від
відувачів Робітники, колгосп
ники, представники радянської 
інтелігенції, студенти і учні, 
воїни Радянської Армії подовгу 
затримуються біля експонатів, 
які з надзвичайною перекон
ливістю розповідають про те, 
як вірний послідовник вчення 
Маркса і Енгельса В. І. Ленін 
творчо розвивав марксизм у но
вих історичних умовах. Ще з 
початку 90 років минулого сто
ліття Ленін розгорнув нещадну 
боротьбу проти явних і прихо
ваних ворогів марксизму, про
ти всіляких проявів опортуніз

Комуністичної партії добився 
нового піднесення в усіх галу
зях народного господарства і 
культури.

У своїх виступах на зборах 
стрілочник Байдаківського вуг
лерозрізу тов. Савва, заступник 
голови виконкому міської Ради 
тов. Срібний та інші промовці 
говорили, що під керівництвом 
партії трудящі СРСР побуду
вали соціалістичне суспільство, 
назавжди знищили експлуата
цію людини людиною, ліквіду
вали соціальний і національ
ний гніт. Промовці характери
зували Комуністичну партію 
як організатора боротьби за 
розгром німецького фашизму і 
японського імперіалізму у ро
ки Великої Вітчизняної війни.

Партія приділяє велику ува
гу комуністичному вихованню 
радянських людей, вихованню 
їх у дусі дружби народів, ра
дянського патріотизму і про
летарського інтерйаціоналізму. 
Одним з найважливіших зав
дань партії була і залишається 
боротьба проти буржуазної іде
ології, за подолання пережит
ків капіталізму в свідомості 
людей.

У виступах лектора міськко
му партії тов. Єрьоміпа, сек
ретаря міськкому ЛКСМУ тов.

районного партійного активу
могу соціалізму і поступовий 
перехід від соціалізму до кому
нізму в нашій країні.

Учасники зборів у своїх 
виступах відзначали, що слав
ний ювілей Комуністичної пар
тії викликав серед широких 
мас трудящих нове політичне 
і трудове піднесення.

Секретар партійної організа
ції Користівської МТС т. По
пов у своєму виступі сказав:

—Колгоспники і механізато
ри славне п'ятдесятиріччя Ко
муністичної партії Радянського 
Союзу відзначають новими тру
довими перемогами. Так, водій 
комбайнового агрегату т. Фір- 
тич довів свій виробіток в ці 

му в робітничому русі, за ор
ганізацію і згуртування сил 
пролетаріату під прапором ре
волюційного марксизму.

Ось документи, що характе
ризують ленінський «Петербур
зький Союз боротьби за визво
лення робітничого класу» (1895 
р.), діяльність якого була спря
мована на широке з'єднання 
марксизму з робітничим рухом. 
«Союз боротьби» був зачатком 
революційної пролетарської пар
тії в Росії.

У березні 1898 року в Мін
ську відбувся перший з'їзд 
РСДРП. Він проходив без Ле
ніна, який в той час був у си
бірському засланні. З'їзд про
голосив створення марксистсь
кої партії в Росії.

Щоб об'єднати і зв'язати між 
собою розрізнені марксистські 
організації в одну партію, здат
ну керувати революційним ру
хом, який наростав у країні, 
Ленін після повернення із зас

Варави підкреслювалась необ
хідність партійних і комсо
мольських організацій рішуче 
поліпшувати ідеологічну роботу, 
сміливо розвивати і підтриму
вати критику і самокритику, 
що є випробуваним методом 
виховання наших кадрів, мо
гутнім засобом викриття і усу
нення хиб нашої роботи.

Заступник керуючого трес
том «Олександріявугілля» тов. 
Борушек, десятник будівельно
го управління тов. Євсютін го
ворили про нерозривний зв'я
зок партії з народом, що є 
джерелом сили і непереможно
сті Комуністичної парії. З пер
ших днів свого існування пар
тія виступає як оборонець ін
тересів трудящих, як вождь і 
учитель народу. Політика Ко
муністичної партії користуєть
ся довір'ям і підтримкою всьо
го радянського народу, бо ця 
політика відповідає його кров
ним інтересам і прагненням, є 
життєвою основою радянського 
ладу.

Викриваючи недоліки, учас
ники зборів водночас намічали 
заходи поліпшення партійної, 
радянської і господарської ро
боти.

дні до 28 гектарів, а в цілому 
по МТС тільки за 29 липня 
зібрано хлібів на 160 гектарів 
більше, ніж за минулі дні.

Учасники зборів партійного 
активу тт. Гасаєнко, Тютенко, 
Шпак, Божков вказали на не
доліки в постановці марксист
сько-ленінського навчання 
кадрів і проведення політико- 
виховної роботи серед трудя
щих. Зокрема, вказувалось на 
незадовільну постановку лек
ційної пропаганди в районі.

Збори партійного активу на
мітили заходи, спрямовані на 
піднесення організаційно-пар
тійної і політико-виховної ро
боти в районній парторганізації.

лання створює загальноросійсь- 
ку нелегальну марксистську 
газету «Искра». Під склом — 
оригінал першого номера «Иск- 
рм». Він вийшов у грудні 1900 
року за кордоном з епіграфом 
«Из искрьі возгоритея пламя». 
Одною з перших приєднались 
до ленінської «Искрм» коміте
ти і групи РСДРП в Закавказ
зі, де в цей час вів революцій
ну роботу И. В. Сталін.

У мармуровому обрамленні 
на червоному оксамиті книга 
Леніна «Що робити?»—геніаль
ний твір творчого марксизму, 
в якому ідейно розгромлена 
ідеологія опортунізму—«еконо
мізм». В книзі дана блискуча 
розробка ідеологічних основ 
марксистської партії.

З хвилюванням вдивляються 
відвідувачі у фотокопії рукопи
су Володимира Ілліча, що на
лежать до періоду роботи істо
ричного з'їзду.

Відвідувачі бачать першу сто-

Підвищення політичної осві
ти комсомольців, глибоке вив
чення ними революційної тео
рії є необхідною умовою підне
сення їх передової ролі в усіх 
галузях комуністичного будів
ництва, посилення виховної 
роботи серед молоді.

Підведені підсумки в міській 
сітці комсомольської політосві
ти за минулий учбовий рік по
казують, що під керівництвом 
партійних організацій багато 
комсомольських організацій ста
ли краще займатись марксист
сько-ленінською підготовкою 
комсомольців, посилили конт
роль за роботою гуртків і по- 
літшкіл. Внаслідок чого зрос
ла політична і трудова актив
ність комсомольців і молоді.

Але в справі комсомольсько
го політнавчання мали місце й 
істотні недоліки.

Міськком ЛКСМУ і окремі 
первинні комсомольські органі
зації несерйозно поставились 
до комплектування гуртків і 
політшкіл. До них нерідко за
числялись комсомольці і молодь 
без» врахування загальної осві
ти і політичної підготовки. Для 
слухачів, які працювали в різ
них змінах, заняття не дублі- 
рувались. Окремі пропагандисти 
внаслідок недостатньої підго
товленості і відсутності контро
лю з боку міськкому ЛКСМУ і 
партійних організацій проводи
ли заняття на низькому ідей
ному і методичному рівні, че
рез що їх в процесі навчаль
ного року довелося замінювати.

Низький рівень відвідування, 
часті зриви занять, що мали 
місце в комсомольських органі

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

„Байдужа піонервожата"
Під таким заголовком в га

зеті «Сталінський прапор» було 
надруковано листа, в якому 
вказувалося на факти байду
жого ставлення піонервожатої 
т. Літвінової Войнівського дит
будинку до запитів вихованців 

рінку проекту статуту РСДРП, 
запропонованого Леніним з'їз
дові, замітки Володимира Іллі
ча про дебати на перший па
раграф статуту партії. Великий 
інтерес являє також фотокопія 
рукописного тексту другої про
мови Леніна на з'їзді при об
говоренні статуту партії. В про
тивагу Мартову, який заявив 
на з'їзді, що він бажає всіх 
зробити членами партії, Ленін 
у цій промові сказав:

«Краще, щоб десять тих, що 
працюють, не називали себе 
членами партії (справжні пра
цівники за чинами не ганя
ються!), ніж щоб один базіка 
мав право і можливість бути 
членом партії».

Закіпйуючи свою промову, 
Ленін заявив: «Наше завдання 
—оберігати твердість, витрима
ність, чистоту нашої партії. Ми 
повинні старатися піднести 
звання і значення члена пар
тії вище, вище і вище...»

В музеї зберігається збірник 
з повним текстом протоколів 
Другого з'їзду РСДРП, виданий

заціях будівельних управлінь 
Димитровського тресту, швейної 
фабрики, рудоремонтного заво
ду і шахти № 2—3 та деяких 
інших не стали предметом об
говорення на пленумах міськ
кому ЛКСМУ. Кілька разів про 
роботу окремих гуртків слуха
ло бюро міськкому комсомолу, 
виносило рішення, але перевірки 
виконання їх не організувало і 
тому змін в гуртках не сталося. З 
цих причин частина їх зовсім 
розпалася. Так, на початку року 
в сітці комсомольської політос
віти налічувався 71 гурток, а 
підсумкові заняття наприкінці 
року проведені лише в 61 
гуртку. ./*

До навчання дуже мало за
лучалась неспілкова молодь.

Незадовільно здійснювався 
контроль за комсомольцями, які 
самостійно працювали над під
вищенням свого ідейно-теоре
тичного рівня.

На недоліки в справі полі
тичного навчання комсомольців 
і молоді в минулому навчаль
ному році справедливо вказу
вали комсомольці на пленумі 
міськкому комсомолу, який від
бувся недавно.

1 жовтня почнеться новий 
навчальний рік в системі ком
сомольської політосвіти. Міськ
ком ЛКСМУ і первинні комсо
мольські організації повинні 
зважити па недоліки минулого 
року, своєчасно і вдумливо 
укомплектувати гуртки і політ- 
школи з тим, щоб в новому 
навчальному році забезпечити 
проведення занять організова
но, на високому ідейному рівні,

Г. МАКАРЕНКО.

і формального ставлення до 
своїх обов’язків.

Директор дитбудинку т. Стро
гий повідомив, що факти під
твердились. Літвіпова увільнена 
з роботи.

окремою книгою в Женеві у 
1904 році Центральним Комі
тетом партії, та інші докумен
ти того часу. Пильно вдивля
ються трудящі в документи іс
торичного з'їзду, на якому був 
покладений вододіл між рево
люційною частиною РСДРП — 
більшовиками і опортуністич
ною—меншовиками. , Цей з'їзд 
поклав початок бойовій, рево
люційній марксистській партії 
робітничого класу, партії ново
го типу.^.

Послідовно оглядаючи один 
зал за одним, відвідувачі наочно 
бачать, як наша партія під ке
рівництвом геніального Леніна, 
учня і продовжувача його спра
ви великого Сталіна та їх со
ратників з невеликої політич
ної групи більшовиків-лепінців, 
що утворилася на Другому з'їз
ді РСДРП, перетворилася в ба
гатомільйонну Комуністичну 
партію Радянського Союзу—ор
ганізуючу і вдохновляючу силу 
радянського суспільства, яке 
будує комунізм.

(ТАРС). ,
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На честь Дня залізничника Завершувати збирання врожаю
Трудові подарунки

Всесоюзний День залізнич
ника колектив транспортної 
контори тресту «Олександрія- 
вугілля» зустрів достойними 
трудовими подарунками. Понад 
липневий план відвантажено 
вісім ешелонів палива і сім від
правних маршрути. За два ос
танні місяці зекономлено 17 
тисяч вагопогодпн. Семимісяч
на програма з усіх показників 
значно перевиконана.

Ці успіхи—результат соціа
лістичного змагання, боротьби 
колективу за високі економічні 
показники. З ініціативи машп- 
ійстів Олександра ІОраша і Пет
ра Зубалея розгорнувся рух за 
збільшення перебігу локомоти
вів між підйомним ремонтом,

Зобов‘язання виконані
День залізничника працівни

ки 11 дистанції служби колії 
ознаменували новими виробни
чими успіхами. Взяті зобов'я
зання виконані з честю. Го
ловний вимірювач роботи—баль
на оцінка стану колії—зниже
на проти плану на 10 про
центів.

У соціалістичному змаганні 
серед транспортників дистанції 
першість завоював шостий око
лодок, яким керує дорожний 
майстер т. Лях. Червневий і 
липневий план трудівники око
лодку реалізували на 175 про
центів.

Боремося за нові успіхи
Почесні соціалістичні зобо

в'язання взяв колектив станції 
Користівка, включаючись у 
змагання за достойну зустріч 
Всесоюзного Дня залізничника. 
Сьогодні ми рапортуємо про тс, 
що свого слова з честю дотри
мали.

Працівники вагонної служби 
на 120 процентів виконали 
липневий план, забезпечили 
безперебійний рух поїздів.

Стахановською працею від
значились старші стрілочники 
тт. ^Замковий, Прокопенко, 

За дальше піднесення залізничного транспорту

підвищення ваги составів. Ста- 
хановці, впровадивши передо
вий метод, перевищили вагову 
норму майже в два рази. їх 
приклад наслідували інші ма
шиністи.

Широке розповсюдження дос
віду новаторів дало можливість 
з початку нинішнього року пе
ревезти понад норму десятки 
тисяч тонн вантажу. Завдяки 
використанню в паровозних 
топках місцевого палива збере
жено кілька ешелонів кам'яно
го вугілля.

Залізничники тресту закріп
люють здобуті успіхи. Вони 
працюють рентабельно, добива
ються дострокового виконання 
завдань п'ятої п'ятирічки.

С. ПЕТРОВ.

Стахановськимп ділами від
значається у нас бригада ко
лійників, яку очолює т. Поло
вина. Протягом шести місяців 
вона утримує свою дільницю 
відмінно, забезпечує безпе
ребійний рух поїздів.

В результаті змагання зрос
ли ряди передовиків, підвищив
ся їх виробіток. Нині на 11 
дистанції служби колії немає 
жодного робітника, який би не 
виконував своєї виробничої 
норми.

С. ГАРАСЮТА, 
заступник начальника 11 дистанції 

служби колії по лолітчастині.

Щербина, ‘черговий по станції 
т. Боєвець, складач поїздів 
т. Пустовойко. Заслуженою по
вагою користується у нас путс- 
обхідник т. Шульга. Він утри
мує у відмінному стані свою 
дільницю. У вільний від робо
ти час передовий виробничник 
відремонтував 80 шпал.

Колектив йде вперед, борю
чись за дострокове здійснення 
плану нинішнього року.

М. ПИСЬМЕННИЙ, 
секретар ларторганізації 

ст. Користівка.

М. ГУНДОБІН.
Перший заступник 

міністра шляхів СРСР

ний транспорт з густою сіткою 
залізниць, які повністю задо
вольняють потреби народного 
господарства в перевозках.

П'ятим п'ятирічним планом 
передбачено ввести в дію нових 
залізниць приблизно в 2,5 раза 
більше, ніж у минулій п'яти
річці. Незабаром буде здана в 
експлуатацію Південно-Сибір
ська магістраль на дільницях 
від Абакана до Акмолінська 
протяжністю близько 1400 кі
лометрів. Завершується споруд
ження лінії Чарджоу—Кунград, 
яка потім буде продовжена до 
Маната. Будується залізнична 
лінія Агриз—Проніно—Сургут. 
Реконструюються залізниці При
балтики.

Виконання державних планів 
перевозок вимагає максималь

Ставропольський край. З пер
ших днів збирання врожаю без
перервним потоком зерно з кол
госпних токів надходить на еле
ватори.

На знімку: автомашини з зер
ном нового врожаю на Петровсь- 
кому елеваторі.

ЗВЕДЕННЯ
< районного управління 
сільського господарства і 

заготівель про хід збирання 
врожаю та оранки иід озимину 
в колгоспах району станом на 

31 липня 1953 року 
(в процентах до плану)

Колгоспи
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ім. Енгельса 91 33
ім. 18 партконференції 87 77
ім. Жданова 84 27
ім. Калініна 84 62
ім. 18 з'їзду ВКП(б) 82 37
ім XIX з'їзду КПРС 80,5 46
ім. Хрущова 79 ЗО
ім. Володимира Ульянова 79 33
„Прапор комунізму" 79 18
ім. 12-річчя Жовтня 77 15
ім. Молотова 76 53
ім. Ворошилова 75 34
„Шлях до комунізму’ 73 46
ім. Рози Люксембург 72 36
ім. Леніна 71 25
ім. Карла Маркса 68 40,7
„Комунар" 
ім. Сталіна

68 32

(Бандурівка) 65 49
ім. Будьонного 
ім. Сталіна

65 48

(Ворошиловка) 63 32
„Заповіт Леніна" 60,8 26
По району 74,7 38

Другого серпня вся країна 
відзначає Всесоюзний День за
лізничного транспорту., Це тра
диційне свято радянських за
лізничників відмічається в ни
нішньому році в обстановці но
вого трудового і політичного 
піднесення радянських людей, 
які добилися видатних успіхів 
на всіх ділянках комуністич
ного будівництва нашої Бать
ківщини.

В ці славні перемоги, які 
зміцнюють могутність нашої 
Батьківщини, внесли свій вклад
і радянські залізничники. Ус
пішно виконаний державний
план 1952 року і шести міся
ців 1953 року. Викопаний пів
річний план вантаження най
важливіших народногосподар
ських вантажів.

Завдяки мудрому керівниц
тву, постійному піклуванню і
увазі Комуністичної партії і
Радянського уряду в СРСР 
створений потужний залізнпч-

ного використання внутрішніх 
резервів транспорту. Ці резерви 
криються в скороченні часу 
обороту вагонів, у збільшенні 
середньодобового пробігу паро
возів, у кращому використанні 
вантажопідйомності вагонів і 
збільшенні ваги вантажних 
поїздів.

На залізницях широко роз
горнувся рух машиністів-ве- 
ликоваговиків. Машиністи-но- 
ватори тт. Іванов, Блинов, 
Сазонов, Середа, Лобойко і ба
гато, багато інших не тільки 
забезпечують високі середньо
добові пробіги локомотивів, але 
й водять великовагові поїзди.

Ці та інші передові методи 
і прийоми праці свідчать про 
невичерпну творчу ініціативу 
залізничників, їх піклування 
про поліпшення роботи транс
порту, про дострокове виконан
ня завдань п'ятого п'ятирічно
го плану.

— ДОШКА ПОШАНИ
За постановою виконкому районної Ради < 

депутатів трудящих та бюро райкому КП 5 
України від 31 липня ц. р. за високі показ- / 
ники 1 якісне проведення збирання врожаю і* 
на районну Дошку пошани заносяться:

1. Лещенко І. І. комбайнер Олександрійської %
МТС, який скосив комбайном „Сталінець—6“ 337 гек- 5 
тарів. ]і

2. Бугрій А. І. — комбайнер Олександрійської ?
МТС, який скосив комбайном „Сталінець—6" 333 гек- <( 
тари. ')

3. Благоренко Г. Т,—комбайнер Олександрійсь-
кої МТС, який скосив комбайном „Сталінець — 1“ <[ 
303 гектари. ?

4. Бузинник І. М. —комбайнер Користівської МТС, ]> 
який зібрав комбайном „Сталінець—6" 283 гектари, р

5. Чапаєв І. А, — комбайнер Олександрійської і*
МТС, який скосив комбайном „Сталінець — 4" 254 
гектари. 5

6. Захарченко І. В. — комбайнер Користівської р
МТС, який скосив комбайном „Сталінець — 6" 246 
гектарів. ?

7. Черниченко І. 0. — комбайнер Користівської 5
МТС, який скосив комбайном „Сталінець — 1" 235 р 
гектарів. р

8. Чернявський В. Т,—комбайнер Олександрій-
ської МТС, який скосив комбайном „Сталінець—6" 5 
229 гектарів. ’ р

9. Федоренко М. І.—комбайнер Олександрійської <[
, ..." _____ і комбайном „Сталінець — 6" 227МТС, який скосив 

гектарів.
10. Раженко С.

МТС, який скосив 
гектари.

11. Орловський
ської МТС, який скосив комбайном 
222 гектари.

12. Сугаль І. П. — комбайнер Олександрійської ;
МТС, який скосив комбайном „Сталінець — 6“ 220 ’ 
гектарів. ]

13. Кириченко М. Ю.— комбайнер Олександрійської ( 
МТС, який скосив комбайном „Сталінець — 4“ 217 
гектарів.

14. Васильєв Є. А.—комбайнер Користівської МТ£, і 
який скосив комбайном „Сталінець—6“ 217 гектарів, і

15. Ре8ніченко С. Н.—комбайнер Олександрійсь
кої МТС, який скосив комбайном „Стрлінець — 6“ ] 
216 гектарів.

16. Литвинов П. А.—комбайнер Олександрійської і 
МТС, який скосив комбайном „Сталінець — 6“ 212 * 1 * * * * * * 
гектарів.

17. Фіртич М. М.—комбайнер Користівської МТС, ] 
який скосив комбайном „Комунар—1“ 212 гектарів, і

18. Великий Ю. І,—комбайнер Користівської МТС, і 
який скосив комбайном „Сталінець—6" 212 гектарів. 1

19. Губа А. І. — комбайнер Користівської МТС, і 
який скосив комбайном „Комунар" 200 гектарів. і

0.—комбайнер Олександрійської 
комбайном „Сталінець — 6" 223

М. С, — комбайнер Олександрій- 
_______ _____ г „Сталінець—4“

Радянські залізничники пов
сякденно відчувають велике 
піклування про них Комуніс
тичної партії і Радянського 
уряду. З кожним роком зміц
нюється матеріальний добробут 
залізничників, поліпшуються 
їх побутові умови. Тільки за 
роки четвертої п'ятирічки за
лізничники одержали більше 
трьох мільйонів квадратних 
метрів житлової площі; на по
зики держави збудовано праців
никами транспорту 800 тисяч 
квадратних метрів жител. В 
п'ятій п'ятирічці буде збудова
но більше чотирьох мільйонів 
квадратних метрів житлової пло
щі. З кожним роком збіль
шується зарплата працівників 
транспорту. Середньомісячна 
зарплата працівників, зв'язаних 
з експлуатацією залізниць, 
становить в 1952 році 216 про
центів проти 1940 року.

На піклування партії і уря
ду залізничники відповідають 
самовідданою працею, умножен
ням виробничих успіхів.

Але в роботі залізничного 
транспорту є ще немало серйоз
них недоліків. Не всі залізниці 
виконують державний план пе
ревозок. Не завжди залізниці 
працюють, як справно діючий 
безперервний конвейєр. Слабо 
ще виявляються і використо
вуються великі резерви транс
порту.

Одним з головних завдань, 
що стоять тепер перед заліз
ничниками, є ретельна і всебіч
на піготовка всього господар
ства до роботи в зимових умо
вах. Вчасно і добре проведена 
підготовка до зими забезпечить 
безперебійний рух поїздів у 
всяку погоду.

Відзначаючи Всесоюзний День 
залізничника, працівники соціа
лістичного транспорту, безмеж
но віддані великій Комуністич
ній партії, виконають завдан
ня, поставлені п'ятим п'ятиріч
ним планом розвитку СРСР, 
і внесуть свій гідний вклад у 
справу будівництва комунізму 
в нашій країні.
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У Міністерстві Закордонних Справ СРСР
ЗО липня Міністерство Закор

донних Справ СРСР надіслало 
посольству США в Москві ноту 
такого змісту:

«Уряд Союзу Радянських Со
ціалістичних Республік вважає 
необхідним заявити Урядові 
Сполучених Штатів Америки 
таке.

За перевіреними даними 29 
липня ц. р., близько 7 години 
за владивостоцьким часом чо
тиримоторний бомбардувальник 
типу «Б-50» з розпізнавальни
ми знаками СІП А порушив дер
жавний кордон СРСР спочатку 
в районі мису Гамова і продов
жував політ над територією 
СРСР біля острова Аскольд не
далеко від Владивостока. При 
наближенні двох радянських 
винищувачів з метою вказати 
американському літакові, що 
він перебуває в межах кордо
нів СРСР і запропонувати йому

листи до 
Серйозні недороблі

Дуже задоволені були ми, 
коли нам вручили ордера на 
просторі і світлі квартири в 
красивих новеньких будинках 
на площі ім. Дзержинського.

Але, споруджуючи житла 
для трудящих, деякі будівель
ники недобросовісно ставлять
ся до своїх обов'язків, тому 
їх недоробленості часто псують 
настрій жильців.

Минуло небагато часу, а на 
стінах в новеньких квартирах 
з'явились щілини. Ще гірша 
справа з паровим опаленням, 
яким устатковані всі квартири.

Бажаний гість
Бажаний гість в сім'ях тру

дящих міста—листоноша Гали
на Морозова. Близько трьох 
років вона своєчасно і акуратно 
доставляє жителям четвертої 
дільниці листи від рідних і 
друзів, газети, журнали та ін
шу кореспонденцію.

В поводженні з людьми 

покинути повітряний простір 
Радянського Союзу, американ
ський літак відкрив по них во
гонь і завдав серйозне пошкод
ження одному з вказаних ра
дянських літаків, у якого про
биті фюзеляж і ліве крило, а 
також порушена герметичність 
кабіни льотчика. Радянські лі
таки змушені були відкрити 
вогонь у відповідь, після чого 
американський літак полетів у 
бік моря.

Радянський Уряд заявляє рі
шучий протест Урядові СІІ1А 
проти цього грубого порушен
ня американським військовим 
літаком радянського кордону, 
наполягає на притягненні до 
суворої відповідальності осіб, 
винних в цьому порушенні, і 
чекає, що Уряд США негайно 
вживе заходів до недопущення 
надалі порушень американсь
кими літаками державного кор
дону СРСР».

Р Е Д А Н Ц ІІ 
юсті будівельників 
Протягом минулої зими в на
ших будинках дуже рідко були 
навіть теплі батареї. Часто во
да в трубах замерзала, вони 
лопались. В квартирах було 
сиро і холодно, але працівни
ків житлово-комунального від
ділу рудоремонтного заводу це 
зовсім не турбувало. Вони праг
нуть лише до того, щоб зібра
ти плату за неіснуюче парове 
опалення.

В. МИХАЙЛОВА, А. ПЕТРИЧЕНКО, 
В. ВУЛЬФОВИЧ, С. СВЯТЕЦЬ, Д. 
ДРОБОТ, К. КЛОЧКОВ—жильці 
будинків №М> 6,7,8 на площі їм. 

Дзержинського.

т. Морозова завжди привітна. 
Жителям своєї дільниці вона 
часто розповідає про новини, 
про які довідується раніше з 
газет або по радіо.

Л. КОЛЕСНІКОВА, 
Ф. КОВАЛЕНКО, 

жителі м. Олександрії.

НАУКА 1 ТЕХНІКА

Жень-шень
з половиною роки, але деякі 
корені налічують десятки і 
сотні років. Росте жень-шень 
в Китаї, Північній Кореї і дея
ких інших місцях Азії.

У дослідженні лікувальних 
властивостей жеиь-шеня вели
ку роль відіграли російські, 
а після Жовтня — радянські 
вчені. Жень-шень поліпшує 
травлення, кровообіг, допома
гає при неврастенії, перевтомі, 
захворюваннях серцево-судин
ної системи і деяких інших 
хворобах, посилює статеву

Чому Сонце не згорає 
домо, що земна поверхня існує 
не менше 3‘/8 мільярдів років 
і Сонце весь цей час випромі
нює світло і тепло з однако
вою енергією. Чому ж воно не 
згорає?

Наука знайшла відповідь на 
цю загадку. Доведено, що 
енергія, випромінювана Сон
цем, підтримується не за раху
нок горіння, а в результаті 
звільнення внутріатомної енер
гії в надрах Сонця, внаслідок

На Бахчисарайському озері 
(Кримська область).

Фотоетюд Г. Бородіна. 
Прескліше 'ГАРС.

Нові години роботи 
торговельних підприємств
Для кращого обслужування тру

дящих і створення максимальної 
зручності в містах і робітничих 
селищах Української РСР запро
ваджуються нові години роботи 
роздрібної торговельної сітки і 
підприємств громадського харчу
вання.

Продовольчі і мішані магазини 
будуть починати роботу на дві 
години раніше—з 7 годин ранку.

Для спеціалізованих, кондитер
ських, консервних і фруктових 
магазинів години торгівлі встанов
лені з 9 до 22.

Промтоварні магазини будуть 
починати роботу на дві години 
раніше.

Запроваджується також новий 
порядок роботи підприємств гро
мадського харчування.

Вихідні дні мішаних магазинів 
встановлюються з таким розра
хунком, щоб населення району 
могло в будь-який день безпере
бійно купувати продовольчі і про
мислові товари.

Продовольчі, промтоварні і мі
шані магазини закриваються на 
одну годину на обідню перерву, 
крім магазинів з п'ятьма і біль
шою кількістю робочих місць. Ці 
магазини на обідню перерву не 
закриваються.

ЗО липня частина магазинів і 
підприємств громадського харчу
вання Києва почала працювати за 
новим розпорядком,

(РАТАУ)

енергію. Радянські вчені про
вели комплексне вивчення 
жень-шеня і виявили в ньому 
цінні своїми лікувальними 
властивостями речовини, віта
міни тощо.

В СРСР жень-шень росте в 
деяких місцевостях Далекого 
Сходу. Його культивують в 
далекосхідному радгоспі. На 
Кавказі дослідні плантації 
жень-шеню закладені на цілин
них ділянках Тебердинського 
державного заповідника. Нова 
для цих місць ‘рослина добре 
приживається.

переходу частини маси в іншу 
форму існування матерії — у 
випромінювання.

Через випромінювання Сон
це втрачає за секунду 4 міль
йони тонн своєї речовини. За
гальна ж маса Сонця стано
вить 2. 10” тонни (десять у 
двадцять сьомій степені дорів
нює мільярдові мільярдів міль
ярдів). Тому воно зможе ви
промінювати світло і тепло не 
менш як 10й років, тобто де
сятки і сотні мільярдів років.

МІЖНАРОДНИЙ^ огляд
Перемир'я в Кореї

27 липня в Кореї було підписа
не перемир'я. Полум'я кровопро
литної війни, то бушувало на ко
рейській землі більше трьох ро
ків, погашене. Героїчний народ 
Кореї, доблесні народні добро
вольці Китаю, весь табір миру і 
Демократії здобули велику пере
могу, а сили війни зазнали сер
йозної поразки.

Перемир'я в Кореї з радістю 
зустрінуте всіма миролюбними 
людьми,які побачили в ньому ве
ликий практичний результат своєї 
боротьби на захист миру. Успіш
не закінчення переговорів у Ко
реї наочно довело народам мож
ливість врегулювання нерозв'яза
них міжнародних питань шляхом 
переговорів. „Переговори, — зая
вив видатний індійський громад
ський діяч доктор Кітчлу,—змог
ли припинити кровопролиття в 
Кореї. Хіба не ясно, що вони, 
безперечно, можуть покласти край 
і „холодній війні".

Ідея переговорів, таким чином, 
оволоділа новими сотнями міль
йонів людей, ставши вирішальною 
силою. Газета „Парі-пресс-ентран- 
сіжан" пише, наприклад, що дуже 
багато французів тепер заявляє: 
„Настав час припинити вогонь у 
В'єтнамі!" Посилились вимоги до
битися мирного врегулювання в 
Малайї та в інших місцях, де до
сі тривають воєнні дії.

Досягнення перемир'я в Кореї 
показало, що народ, який бореть
ся за свою справедливу справу, 
непереможний. Іноземні газети 
відмічають, що Сполучені Штати 
кинули проти захисників Кореї 
власну воєнну машину і збройні 
сили 17 інших країн. Вони втра
тили майже 1 мільйон чоловік і 
витратили 20 мільярдів доларів, 
проте до моменту перемир'я ін
тервенти лишалися на тих же ру
бежах, звідки вони почали агре
сію, виявившись неспроможними 
добитися воєнного успіху. „Аме
риканська могутність, —пише іта
лійська газета „Уніта",—була пі
дірвана в траншеях 38-ї пара
лелі..."

З укладенням перемир'я мир
ного розв'язання корейського пи
тання ще не досягнуто. Повинна 
відбутись політична конференція 
заінтересованих країн, перед якою 
і стоятиме це завдання. Народи 
світу вимагають, щоб робота кон
ференції забезпечила можливість 
прийти, як і на переговорах про 
перемир'я, до взаємно прийнятної 
основи.

Проте деякі войовничі елемен
ти в Сполучених Штатах і маріо
нетки кліки Лі Син-Мана вже за
раз намагаються отруїти атмосфе
ру переговорів, порушити пере
мир'я і знову брязкають зброєю. 
Тому народи дають клятву бути 
ще більш сильними до підступів 
ворогів миру, ще ширше розгор
нути боротьбу на користь мирно

ТВО редактора Т. АПОСТОЛ.

До відома громадян
м. Олександрії та Олександрійського району

Олександрійська автотранспортна контора 
Кіровоградського облавтотресту організувала 

рух легкових таксі за маршрутом: 
Олександрія—Кіровоград—Олександрія 

Час виїзду таксі з Олександрії о 7,9,13 і 15 годині. 
„ „ „ з Кіровограда о 10,12,16 і 18 годині.

Загублений атестат про закінчення Олександрійського педучи
лища, виданий в 1948 році на ім'я Безус Ганни Данилівни, вважати 
недійсним.

До народного суду І дільниці м. Олександрії надійшла заява від 
громадянина Панчиїценка Петра Карповича, який проживає в селі Но- 
вопилипівці, Олександрійського району, про розторгнення шлюбу з 
громадянкою Панчищеико Вірою Андріївною, що проживає в м. Сочі.

Справу розглядатиме нарсуд м. Сочі,

го врегулювання міжнародних 
проблем.

Чому впав уряд 
Де-Гаспері

Італійський парламент, обгово
ривши урядову програму прем'єр- 
міністра Де-Гаспері, 28 липня вис
ловив йому недовір'я. В результа
ті кабінет міністрів, лише недавно 
сформований з членів реакційної 
партії християнських демократів, 
вийшов у відставку.

Чому впав уряд Де-Гаспері?
Справа в тому, що ця поразка 

реакції вже була наперед визна
чена на парламентських виборах 
7—8 червня, коли правляча хрис
тиянсько - демократична партій 
втратила порівняно з попередніми 
виборами мільйони голосів. Зате 
Комуністична і соціалістична пар
тії. які виражають корінні інтере
си італійського народу, значно 
зміцнили свої позиції у новому 
парламенті. Вибори показали, та
ким чином, що проамериканська 
політика Де-Гаспері зазнала банк
ротства, що більшість італійсько
го народу рішуче виступає про
ти антинаціональної політики гон
ки озброєнь.

Проте, сформувавши після ви
борів новий уряд, Де-Гаспері не 
захотів зважити на волю народу 
і подав парламентові урядову 
програму, яка означала продов
ження попереднього реакційного 
політичного курсу. Але парламент, 
де тепер посилились позиції демо
кратичних сил країни, не прийняв 
цієї програми і уряд Де-Гаспері 
впав.

Буржуазні газети не прихову
ють, що провал Де-Гаспері є ве
ликою поразкою всього агресив
ного Північно-атлантичного бло
ку, очолюваного США. Так, па
ризька газета „Лез еко" пише: 
„Атлантична політика (тобто по
літика збивання агресивних бло
ків, продиктована США—В. X.), 
поборником якої був Де-Гаспері. 
зазнала тяжкого потрясіння". А 
кореспондент агентства АНСА пе
редає з Вашінгтона: повідомлення, 
що падіння уряду Де-Гаспері вик
ликало „глибокий жаль і досаду в 
американських урядових колах".

Зате інакше зустріли це пові
домлення трудящі маси Італії. Як 
повідомляють італійські газети, 
звістка про падіння уряду Де-Гас
пері викликала у народних масах 
величезний ентузіазм. У Мілані на 
багатьох підприємствах відбулись 
багатолюдні мітинги, учасники 
яких висловлювали своє задово
лення. Знаменний і другий факт. 
Вдень, коли парламент виявив не
довір'я Де-Гаспері, 400 тисяч се- 
лян-половиншиків, припинивши 
роботу, провели могутні демонст
рації, вимагаючи від землевласни 
ків відмови від існуючих тепер 
кабальних умов оренди землі.

В. ХАРЬКОВ.

БК—04127. Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60. Зам. № 1125. Т. 5.000.

Олександрійська міська друкарня. Кіровоградське обласне управління культури. м. Олександрія, вул. Шевченка, 71,

Ще за кілька тисячоліть до 
нашої ери в Китаї вже було 
добре відоме коріння жень- 
шеня.Китайська медицина вва
жала його чудодійними ліками.

Жень-шень і в Китаї і за 
кордоном цінився надзвичайно 
дорого.

Жень-шень — трав'яниста 
рослина з родини аралійових, 
ЗО — 60 сантиметрів височини. 
Коріння невелике, товсте, аро
матичне, розгалужується на 
кілька паростків. Повного роз
витку жень-шень досягає за З

Наше Сонце випромінює та
ку величезну кількість світла 
і тепла, що ця кількість за 
одну хвилину могла б пере- 

, творити в пару шар льоду 
завтовшки майже 2 тисячі кі
лометрів. Підраховано, що ко
ли б Сонце складалось із зго
раючого кам'яного вугілля, то 
його при тій енергії, з якою від
бувається тепер випромінюван
ня, вистачило б не більш як на 
20 тисяч років. Проте нам ві-



Пролетарі всіх країн, єднайтеся! Рік видання ХХУ-й

СТАЛІНСЬКИЙ
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

№ 93 (3924)

Середа
5 

серпня 
1953 р.

Ціна 15 коп.

Партія вимагає від комуністів 
уміння пов'язувати поточні прак
тичні справи з основними політич
ними завданнями партії, з її бо
ротьбою за перемогу комунізму.

Резерви виробництва є скрізь
З кожним днем все ширше 

розгортається соціалістичне зма
гання за дострокове виконання 
Завдань п'ятої п'ятирічки. Тру
дівники всіх галузей соціаліс
тичної промисловості виявляють 
і пускають в дію нові внутріш
ні резерви, домагаються висо
ких якісних показників, впро
ваджують передові методи.

Зусилля гірників, брикетни- 
ків, енергетиків, цегельників, 
всіх трудящих нашого міста 
спрямовані зараз на те, щоб 
порадувати Батьківщину нови
ми трудовими подарунками, оз
наменувати шахтарське свято 
збільшенням випуску продукції, 
зниженням її собівартості.

Борючись за виконання взя
тих зобов'язань, чимало колек
тивів підприємств досягли знач
них успіхів. Так, працівники 
залізничної контори тресту 
«Олександріяву гілля» завдяки 
умілому використанню внутріш
ніх резервів добились рента
бельної роботи. За рахунок 
збільшення ваги поїздів, про
довження строку перебігу ло
комотивів МІЖ • підйомним ре
монтом, кращого використання 
потужності паровозів, скорочен
ня оборотів вагонів вже зеко
номлено 17 тисяч вагоногодин. 
Тільки в липні відвантажено 
вісім надпланових ешелонів па
лива і дано сім відправних мар
шрутів.

Наполегл и во у досконалюють 
технологічний процес на це
гельному заводі № 1. Впровад
ження методу розрядженої сад
ки, введення палива в шихту 
прискорило хід вогню, дозволи
ло в півтора раза збільшити 
знімання цегли з одного кубіч
ного метра каналу печі. Це 
дало можливість протягом лип
ня працювати на зекономлено
му паливі, за сім місяців вико
нати завдання, яке розраховане 
на вісім місяців.

Резерви виробництва є на 
кожному підприємстві, на кож
ній будові. Вони криються в 
кращому використанні техніки, 
поліпшенні організації праці, 
удосконаленні методів роботи, 
поширенні досвіду передовиків. 
Повністю використати внутріш
ні резерви, поставити їх на 
службу п'ятирічки — таке зав
дання.

Проте не скрізь господарни
ки бачать ці резерви, приво
дять їх в дію. Па заводі «Чер
воний ливарник» і рудоремовт- 
ному заводі лише 10 процентів 
верстатів переведено на швид
кісні режими різання металу.

----О----

У ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
Президія Верховної Ради 

СРСР до Всесоюзного дня за
лізничника нагородила ордена
ми і медалями за вислугу ро
ків велику групу працівників 
залізничного транспорту, з них:

Широкого розмаху набуло 
житлове будівництво в Олек
сандрії. Будувати швидко, де
шево, високоякісно — завдання 
колективів управлінь Димитров- 
ського тресту і тресту «Укр- 
вуглемонтаж». Між тим, вони 
не ведуть наполегливої бороть
би за повне використання внут
рішніх резервів, за максималь
ну механізацію будівельних ро
біт, за режим економії.

Надто погано працюй буді
вельне управління, яким керує 
т. Кругліков. Одна з причин 
відставання — низький рівень 
партійного керівництва, слабка 
масово-виховна робота серед бу
дівельників.

Партійна організація в цьо
му році прийняла чимало рі
шень, спрямованих до поліп
шення господарської діяльності. 
Однак більшість з них не ви
конується.

Партійне бюро на чолі з сек
ретарем т. Гострим не пред'яв
ляє вимогливості до господар
ських керівників за стан робо
ти управління, не піднімає ко
рінних питань виробництва, 
слабо мобілізує колектив на ви
рішення завдань, які перед 
ним стоять. І тому невипадко
во управління завдає державі 
великі збитки, зриває встанов
лені графіки введення об'єктів 
в експлуатацію.

Може краще на дільницях 
сусіднього управління? Пі, тут 
теж низький рівень технічного 
керівництва, неорганізованість, 
безгосподарність. Машини і ме
ханізми часто простоюють. В 
той же час трудомісткі роботи, 
як, наприклад, земляні, ведуть
ся вручну.

Навіть па передовій дільниці, 
якою керує т. Синельнпков, не
ефективно використовуються 
штукатурні агрегати. Вони вже 
кілька місяців не працюють. І 
це тому, що ніхто ио-справж- 
ньому не добивається їх засто
сування. Якби штукатурний аг
регат пустити в хід, вдвічі- 
втричі прискорились би темпи 
робіт, знизилась їх собівартість.

Виробничі резерви є скрізь. 
Господарські керівники, пар
тійні, профспілкові і комсо
мольські організації повинні 
повсякденно мобілізовувати ма
си на виявлення і приведення 
в дію прихованих резервів вироб
ництва, спрямовувати зусилля 
трудящих на завоювання нових 
виробничих перемог, на підтя
гування відстаючих до рівня 
передових.

орденом Леніна нагороджені 
10.466 чоловік, орденом Тру
дового Червоного Прапора — 
17.685 чоловік і решта—інши
ми орденами і медалями СРСР.

Голові Ради Міністрів
Союзу Радянських Соціалістичних Республік 

товаришеві МАЛЕНКОВУ Г. М.
Міністрові Закордонних Справ Союзу РСР 

товаришеві МОЛОТОВУ В. М.
Дозвольте висловити всім народам Ра

дянського Союзу і Вам сердечну подяку 
за поздоровлення з нагоди підписання Уго
ди про перемир'я в Кореї.

Здійснення перемир'я в Кореї є вели
кою перемогою табору миру і демократії, 
очолюваного Радянським Союзом.

Безустанні зусилля, яких доклали Ра
дянський уряд 1 радянський народ для 
розв'язання мирним шляхом корейського

питання, відігравали величезну роль у спра
ві закінчення війни в Кореї.

Китайський народ завжди буде згурто
ваний з великим радянським народом, ге
роїчним корейським народом і з усіма 
миролюбними народами всього світу з тим, 
щоб безперервно боротися за справу зміц
нення 1 захисту миру на Далекому Сході 
і в усьому світі.

Голова Центрального Народного Уряду Китайської Народної Республіки МАО ЦЗЕ-ДУН.
Прем'єр Державної Адміністративної Ради і Міністр Закордонних Справ 

Китайської Народної Республіки ЧЖОУ ЕНЬ ЛАЙ.

По радянській Батьківщині

Київ. Будинок філіалу Цент
рального музею В. І. Леніна. 
Фото М. Мельника.

Прескліше ТЛРС.

Будівництво харчових 
підприємств

Харчова промисловість України 
в цьому році поповнюється де
сятками нових підприємств. В Чер
нігівській, Сумській, Львівській, 
Ровенській та інших областях бу
дується 15 овочесушильних заво
дів і цехів. На Вінницькому м'я
сокомбінаті закінчилось будівниц
тво ковбасного цеху продуктив
ністю 15 тонн виробів на добу і 
споруджується новий корпус по 
виготовленню м'ясних консер
вів потужністю 27 тисяч банок за 
зміну. На Вилківському рибком- 
бінагі, Ізмаїльської області, бу
дується три нових цехи.

Багато підприємств харчової 
промисловості республіки попов
нилось новим високопродуктив
ним устаткуванням.

Нові потужні крани
Колектив Ленінградського за

воду підйомно-транспортного ус
таткування імені Кірова закінчив 
виготовлення двох нових порталь
них кранів. Вантажопідйомність 
кожного з них—10 тонн. Підпри
ємство внесло в конструкцію кра
нів значні зміни. У крані на 10 
метрів збільшили виліт стріли, 
майже вдвоє підвищені швид
кість піднімання і повороту. В ре
зультаті продуктивність нових аг
регатів зросла на 60 процентів. 
Крани призначені для механізації 
робіт на „КуйбишевгіДробуді".

На станції 
Жигульовське море

Велике пожвавлення на під'їз
них коліях „Куйбишевгідробуду". 
Щодня на будівельну площадку 
прибувають десятки составів з 
найрізноманітнішими 'вантажами: 
машинами, будівельними матеріа
лами, устаткуванням.

Недалеко від того місця, де 
Волгу пересіче гігантська гребля 
ГЕС, розкинулася станція Жигу
льовське море. Туди приходять 
вантажі, призначені для лівобе
режних будівельних районів. 
Вперше паровозний гудок пролу
нав у цих місцях восени 1951 ро
ку. За минулий період залізнич
ники прийняли десятки тисяч ва
гонів—більше мільйона топи ван
тажів.

Розвантажувальні площадки 
станції устатковані найновішою 
технікою. Щодоби тут обробляє
ться в півтора два рази більше 
вагонів з вантажами, ніж перед
бачено нормою. В цьому році вже 
зекономлено понад 1 мільйон 300 
тисяч карбованців.

Для високовольтної 
лінії Куйбишев—Москва

Харківський завод „Сільмаш" в 
цьому році вже відправив будів
никам високовольтної лінії Куйби
шев—Москва десятки телескопіч
них вишок, автобетономішалок, 
удосконалених бурових машин. 
Освоєно масове виробництво лі
нійної і підстанційної арматури. 
27 липня завод відвантажив будо
ві дві тисячі комплектів різної 
арматури.

„Сільмаш" закінчив також ви
готовлення першої партії навісних 
лебідок, удосконаленої конструк
ції. Вони використовуються на 
установці опор, при натягуванні 
дротів, тросів і монтажів арматури 
високовольтної лінії електропере
дачі.

Каховка—Гомель
Річковики Дніпровського басей

ну з кожним днем збільшують 
перевозки хліба нового врожаю. 
На великій відстані Каховка—Го
мель відкрита нова наскрізна ван
тажна лінія. Першим рейсом з 
Каховки до Гомеля пароплав 
„Молодая гвардия" методом штов
хання повів тисячотонну баржу 
із зерном.

Москва. Висотний будинок біля 
Красних воріт.

Фото Н. Грановського. 
Прескліше ТАРС.

Нові будинки для 
залізничників

В п'ятій п'ятирічці працівники 
залізничного транспорту одержать 
понад чотири мільйони квадрат
них метрів житлової площі. У 
Москві для них споруджується 19 
багатоповерхових будинків, 11 з 
них стануть до ладу в цьому ро
ці. Нові житлові будинки споруд
жуються для працівників сталевих 
магістралей Донбасу, Уралу, Сибі
ру, Середньої Азії та інших райо
нів країни. Крім того, в цьому 
році самі залізничники збудують 
більш як 7 тисяч індивідуальних 
будинків.

Мільйон банок 
лососевих консервів

Консервні підприємства Нижньо- 
Амурського держрибтресту поча
ли переробку лосося. Заводи 
Орель-Чія, Озерпах і Нижнє- 
Пронге уже випустили , понад 
мільйон банок консервів. У ни
нішньому році виробництво кон
сервів на підприємствах Нижньо
го Амура зросте більш як на 20 
процентів проти минулого року.

(РАТАУ).
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Партійне життя

Посилити контроль за виконанням 
партійних доручень

Статут Комуністичної партії 
вимагає від усіх комуністів 
безумовпого виконання партій
них доручень. Успішне здійс
нення партійних доручень за
лежить від того, як секретарі 
первинних парторганізацій роз
поділяють їх.

З досвіду роботи парторгані- 
зації Семепівського вуглерозрі
зу видно, що тут приділяють 

■належну увагу цьому важливо
му питанню. Всі комуністи роз
різу залучені до участі в гро
мадсько-політичному житті ко
лективу. Одні з них викону
ють постійні, інші—періодичні 
партійні доручення. Секретар 
партбюро т. Колузанов при роз
поділі партійних доручень вра
ховує здібності і можливості 
кожного комуніста. Виконання 
комуністами доручень система
тично контролюється. Про ви
конання їх на засіданнях парт
бюро слухають окремих кому
ністів, де не тільки виявляють
ся недоліки, а й подається 
конкретна дійова допомога.

Був час, коли в механічній 
майстерні вуглерозрізу послаб
ла трудова дисципліна, не ви
конувалась виробнича програма. 
Партійне бюро доручило кому

Піднести рівень агітаційно-масової роботи
Недавно в приміщенні місь

кого театру відбувся кущовий 
семінар агітаторів.

З доповіддю про стан агіта
ційно-масової роботи серед тру
дящих підприємств та на агіт
пунктах міста виступила секре
тар міськкому партії т. Рижо- 
ва. Вона відзначила, що за ос
танній період багато агітколек
тивів пожвавили свою діяль
ність. Агітація стала більш 
цілеспрямованою, пов'язується 
з завданнями сьогоднішнього 
дня. Агітатори педучилища, 
культосвітнього технікуму, 
шкіл, рудоремонтного заводу 
повсякденно роз'яснюють тру
дящим історичні рішення XIX 
з'їзду партії, розповідають про 
нові досягнення в усіх галузях 
народного господарства нашої 
країни, мобілізують їх на дост
рокове виконання виробничих 
завдань.

ністу т. Гусєву глибоко вник
нути в стан справ, який ство
рився в майстерпі, допомогти 
його виправити. Доручення від
повідальне. До його здійснення 
т. Гуссв поставився з усією 
серйозиістю. Він побесідував з 
робітниками, перевірив, як ви
користовуються механізми. Піс
ля цього було проведено вироб
ничу нараду, оголосили збір 
раціоналізаторських пропози
цій, спрямованих на забезпе
чення ритмічної роботи майстер
ні. Тепер трудова дисципліна 
тут зміцніла, підвищилась 
якість ремонтних робіт.

На видобувній дільниці мали 
місце простої механізмів, особ
ливо роторного екскаватора. Це 
не пройшло повз увагу парт
бюро. За його дорученням ко
муніст т. Бєлолапотков провів 
з інженерно-технічними праців
никами бесіду по питанню ор
ганізації праці і високопродук
тивного використання техніки. 
Були викриті недоліки, що 
спричиняли простої машин і 
намічені заходи по їх ліквіда
ції. Як наслідок, дільниця ста
ла виконувати план на 110— 
115 процентів.

Однак масово-політична ро
бота па багатьох підприємствах 
міста перебуває ще на низько
му рівні. Якщо агітатори рудо- 
ремонтного заводу тт. ІІІтен- 
гелов, Руденко, Бражников, 
Онопрієнко і інші стали справж
німи організаторами мас, то 
такі товариші, як Фіртич, Ва
сильєв, Китайкин не тільки не 
виконують почесних обов'язків 
агітатора, але й не справляють
ся з виробничими нормами.

В незадовільному стані пере
буває масово-політична робота 
на торговельних підприємствах 
і в їдальнях міста. До добору 
агітаторів тут здебільшого під
ходять формально. Агітаторами 
вважають навіть випадкових 
людей. Семінари тут, як пра
вило, не проводяться. Ось чо
му в магазині № 7 міськзміш- 
торгу, в їдальнях № 1 і № 12 
відділу робітничого постачання

Проте далеко не скрізь дба
ють про правильний розподіл 
партійних доручень і здійсню
ють контроль їх виконання. Це 
стосується, зокрема, партбюро 
управління комплектування об
ладнання, де секретарем т. Сиво- 
лап. Давши доручення комуніс
там, тут про них відразу забу
вають. Тому й не дивно, що 
більшість комуністів з ними 
не справляється. Члену партії 
т. ІІрохоренку доручили прово
дити агітаційну роботу серед 
трудящих. Але він безвідпові
дально поставився до цього до
ручення—бесід і читок газет 
з робітниками не проводить.

Не виконують партійних до
ручень і комуністи тт. Доку- 
чаєв і Афанасьєв. Причина од
на—відсутність будь-якого кон
тролю і допомоги з боку парт
бюро.

Партійні організації повинні 
більше приділяти уваги пра
вильному розподілу партійних 
доручень, систематично кон
тролювати їх виконання.

В. ВАСИЛЬКОВ, 
Інструктор міськкому 

КП України.

та інших немає належного по
рядку, працівники грубо по
водяться з споживачами, не 
дбають про всебічне задоволен
ня їх запитів.

На семінарі була звернута 
увага на припинення агітацій
ної роботи на колишніх вибор
чих дільницях. Агітпункти пус
тують. Це—наслідок відсутності 
керівництва роботою агітколек
тивів з боку секретарів первин
них парторганізацій.

Лікар т. І’рановський, пра
цівники рудоремонтного заводу 
тт. Ключнпков та Лютий поді
лились на семінарі досвідом 
своєї агітаційної роботи.

Учасники семінару намітили 
заходи, спрямовані на усунен
ня недоліків, на посилення 
агітаційно-масової роботи серед 
трудящих.

в. колосов

П'ятдесятиріччя 
Комуністичної партії 
Радянського Союзу

Трудящі нашої країни ши
шко відзначають видатну істо
ричну подію—п'ятдесятиріччя 
комуністичної партії Радянсь
кого Союзу. Цій знаменній да
ті присвячуються доповіді, лек
ції, бесіди. Робітники і служ
бовці, колгоспники і механіза
тори з величезним інтересом 
знайомляться з тезами Відділу 
пропаганди і агітації Централь
ного Комітету Комуністичної 
партії Радянського Союзу та 
Інституту Маркса—Енгельса— 
Леніна—Сталіна при ЦК КПРС. 
В клубах, палацах культури і 
бібліотеках організовані вис
тавки, присвячені славній пів
столітній історії Комуністичної 
партії.

По всій країні пройшли збо
ри партійного активу. На збо
рах активу Московської місь
кої партійної організації з до
повіддю про п'ятдесятиріччя 
з дня відкриття Другого з'їзду 
Російської соціал - демократич
ної робітничої партії, на яко
му був покладений початок 
бойовій, революційній марк
систській партії робітничого 
класу, партії нового типу, вис
тупив секретар Центрального 
Комітету КІ1РС тов. 11.М. ІІос- 
пєлов.

—Вся історія Комуністичної 
партії Радянського Союзу,— 
заявив доповідач, —це маркспзм- 
ленінізм в дії. Веесвітньоісто- 
рична перемога соціалізму в 
нашій країні є втіленням жит- 
тєстверджуючої сили ленінізму, 
вдохновляючим прикладом для 
всього міжнародного револю
ційного руху. Про це говорять 
численні сердечні привітання 
братніх партій, що надходять 
па адресу Центрального Комі
тету нашої партії.

Значну частину своєї допо
віді тов. ІІоспєлов присвятив 
черговим найважливішим зав
данням комуністичного будів
ництва.

В прийнятому рішенні збори 
активу запевнили Центральний 

Протест Радянського Уряду 
Урядові США

Комітет КПРС, що Московська 
міська партійна організація і 
всі трудящі столиці віддадуть 
свої сили великій справі слу
жіння Батьківщині.

В обстановці високої полі
тичної активності пройшли 
збори партійного активу Київ
ської міської партійної орга
нізації, присвячені знаменній 
даті — п'ятдесятиріччю Кому
ністичної партії Радянського 
Союзу. З доповіддю виступив 
секретар Центрального Коміте
ту КП України тов. І. Д. ІИГ- 
заренко. Він докладно висвіт
лив півстолітній бойовий шлях 
боротьби і перемог, який прой
шла Комуністична партія Ра
дянського Союзу з часу її за
снування до наших днів.

—Український народ,—ска
зав тов. Назаренко,—який обе
рігає, як зіницю ока, ленінсь
кий завіт про те, що тільки 
при спільній дії великорусь
ких і українських пролетарів 
можлива вільна Україна, твер
до пішов слідом за великим 
російським народом у перших 
рядах борців за нове життя, 
за соціалізм. Своєю свободою, 
щасливим життям, державністю 
український народ зобов'язаний 
рідній Комуністичній партії.

Збори партійного активу по- 
діловому обговорили питання, 
що стоять перед партійною 
організацією столиці.

Учасники зборів одностайно 
прийняли резолюцію, в якій 
запевняють Центральний Комі
тет КПРС, що комуністи столиці 
України віддадуть всі свої си
ли па боротьбу за виконання 
завдань, поставлених XIX 
з'їздом партії, за побудову ко
муністичного суспільства в на
шій країні.

Збори партійного активу від
булися також у Ленінграді, 
Мінську, Ташкенті, Тбілісі, 
Харкові, Сталіно, Одесі, Львові, 
Вінниці, Кіровограді та інших 
містах країни.

(РАТАУ).

6 серпня 1657 року вмер 
Богдан Хмельницький—ве
ликий син українського на
роду—полководець і держав
ний діяч, невтомний борець 
за визволення України від 
іноземного гніту, за утверд
ження віковічної дружби і 
союзу українського і росій
ського народів.

Починаючи з XVI сторіч
чя український народ не 
раз піднімався на боротьбу з 
іноземними загарбниками за 
своє національне визволен
ня. Визвольну боротьбу 1648 
—1654 рр. проти шляхет
ської Польщі очолив Богдан 
Хмельницький. Керовані ним 
війська неодноразово завда
вали нищівних ударів загар
бникам, виганяючи їх за 
межі рідної землі.

Проте одному українсько
му народові важко було по

долати ворога. Це розумів 
Богдан Хмельницький. Ук
раїнський народ віками мрі
яв об'єднатися з великим 
російським народом, з яким 
він був з давніх-давен зв'я

заний кровними узами. Ук
раїнський народ знав, що 
тільки з допомогою Росії 
Україна може відстояти свою 
незалежність і державність 
від підступів іноземних за
гарбників. Виконуючи волю 
народу, Богдан Хмельниць
кий почав переговори з ро
сійським урядом про возз'єд
нання України з Росією.

Російський народ простяг
нув руку братерської друж
би і допомоги українському 
народові. В жовтні 1653 р. 
Земський собор в Москві 
ухвалив приєднати Укра
їну до Російської держави і 
оголосити війну шляхетській 
Польщі, що нападала на 
українські землі. В січні 
1654 р. на Переяславській 
раді був проголошений істо
ричний акт возз'єднання Ук
раїни з братньою Росією.

31 липня Заступник Мініс
тра Закордонних Справ СРСР 
А. А. І’ромико прийняв Посла 
США п. Ч. Болена і вручив 
йому ноту такого змісту:

«Уряд Союзу Радянських Со
ціалістичних Республік вважає 
необхідним заявити Урядові 
Сполучених Штатів Америки 
таке.

За перевіреними повідомлен
нями компетентних радянських 
органів 27 липня ц. р., о 6 го
дині 28 хвилин за московським 
часом 4 американських вини
щувачі, які вторглися в межі 
Китайської Народної Республі
ки, атакували і збили в райо
ні м. Хуадянь, за 110 кіломе
трів від китайсько-корейського 
кордону, радянський пасажир
ський літак «ІЛ-12», що робив 
регулярний політ з Порт-Арту- 
ра в СРСР по встановленій 
трасі. Разом з літаком загину

ли 15 пасажирів і 6 чоловік 
екіпажу, які були на борту.

Радянський Уряд заявляє рі
шучий протест проти цього пі
ратського нападу американсь
ких військових літаків на ра
дянський пасажирський літак 
над територією Китайської На
родної Республіки і чекає, що 
Уряд США вживе заходів до 
суворого покарання осіб, вин
них у цьому нападі, і до не
допущення надалі подібних 
злочинних дій з боку амери
канського військового коман
дування.

Радянський Уряд залишає за 
собою право вимагати від Уря
ду США сплати компенсації в 
зв'язку з загибеллю вказаних 
21 радянського громадянина і 
літака».

Пан Ч. Болен повідомив, що 
вказану ноту він доведе до ві
дома свого Уряду.
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Плакат художника К. Крилова, випущений видавництвом 
„Искусство".

Прескліше ТАРС.
--------------------------------- о о ——■ ————•

Соціалістичне змагання на честь
Дня шахтаря

ЗА СЛОВОМ—ДІЛО
Удосконалюю свою майстерність

Комплексно вести сільськогосподарські роботи

Щодня перевиконувати дер
жавний план, неухильно під
вищувати продуктивність праці 
—таке завдання я поставив пе
ред собою, включаючись у со
ціалістичне змагання за достро
кове здійснення п'ятої п'яти
річки. Але добитись цього са
мопливом не можна. Потрібні 
міцні технічні знання, напо
леглива робота.

Незважаючи на те, іцо досвід 
у мене значний, я постійно 
працюю над підвищенням своїх 
знань, удосконалюю свою майс
терність. Нещодавно закінчив 
навчання в учбово-курсовому 
комбінаті. Лекції, які я тут 
прослухав, розширили мій тех
нічний кругозір, сприяли зрос
танню виробітку.

Добре оволодівши машиною, 
став шукати нові резерви збіль
шення продуктивності екскава
тора. Я побачив, що далеко не 
все беру з техніки, не повністю 
завантажую її. Почав з органі
зації праці. Перевіривши як 
слід всі вузли і найважливіші 
деталі машини, знайомлюсь з 
вибоєм. Перед початком зміни 
скликаю коротку нараду чле
нів бригади. На ній ми обго
ворюємо питання про те, як 
краще і раціональніше викорис
тати кожну робочу хвилину, 
ставимо конкретні завдання.

Раніше мало приділяли ува
ги повному заповненню ковша 
породою. Тоді за зміну недо
вантажували кілька кубометрів. 
Нині ми ліквідували цей не
долік.

Ще недавно нам давали ви
бій шириною у два метри. Це

Зростають ряди передовиків
З честю дотримує свого сло

ва колектив цегельного заводу 
№ 1 Димитровського тресту. 
Днями він виконав завдання, 
розраховане на 8 місяців. В 
липні завод працював на зеко
номленому паливі.

Попереду йде формувальний 
цех, яким керує т. Грабепко. 
21 липня ним виконано вось- 
мимісячний план.

Енергійно працює формуваль
на бригада т. Бельмовича. Во
на вже дала 100 тисяч штук 
цегли додатково до місячної 
програми. 

це дозволяло вільно розвертати 
екскаватор і ефективно черпа
ти вугілля. Тоді я запропону
вав встановити ширину вибою 
п'ять з половиною метрів і для 
зручності поступово пересувати 
колію.

Моя пропозиція була схвале
на. Внаслідок цього за зміну 
стали додатково відвантажувати 
один—два думкари.

Під час роботи слідкую за 
тим, щоб машина була в гори
зонтальному стані, бо якщо 
допустити перекіс її, викликає
ться зайве навантаження на 
моторп, додаткова витрата елек
троенергії. Це, звичайно, приз
водить до передчасного псуван
ня деталей, підвищення собі
вартості палива.

Я систематично виконую 
норму на 150—160 процентів. 
Стахаповська праця забезпечує 
мені високий виробіток. Щомі
сяця одержую 3,5—4 тисячі 
карбованців без нарахування 
прогресивки. Таких показників 
може добитись кожний екска
ваторник.

Як і всі гірники, я прагну 
внести достойний вклад у спра
ву дострокового виконання п'я
тої п'ятирічки, дати країні 
більше вугілля. Я невпинно 
удосконалюю методи роботи, 
вбачаючи в цьому додаткові ре
зерви підвищення продуктив
ності праці. День шахтаря зуст
ріну новими успіхами в труді.

І. ГОРОВЕЦЬКИЙ, 
машиніст екскаватора 

Байдаківського вуглерозрізу.

Серед виробничників ширить
ся соціалістичне змагання за 
достойну зустріч Дня шахтаря. 
Па підприємстві зростають ряди 
передовиків п'ятої п'ятирічки. 
Удосконалюючи методи роботи, 
цегельники добиваються підви
щення продуктивності праці, 
збільшення випуску продукції.

Зразки стахановської праці 
показують садчиця т. Привало- 
ва, вивантажники тт. Бараба- 
пов, Глушков, Піустов і інші. 
Вони виробляють до 150 про
центів денної норми.

В. ЗЕЛЕНЕНЬКИЙ, 
працівник цегельного заводу № 1.

Висока оплата трудодня
Колгосп ім. 18 з'їзду ВКП(б) 

достроково виконав державний 
план хлібозаготівель і зараз 
завершує збирання врожаю зер
нових культур. Засипавши пот
рібну кількість посівного на
сіння, тут розпочали видачу 
хліба і грошей в рахунок авансу.

На кожен вироблений трудо
день хлібороби одержують аван
сом по 2 кілограми пшениці та 
2 карбованці грішми. Сім'ї кол
госпника Кузьми Голобородька 
на вироблені трудодні видано 
154 пуди хліба та понад дві 
тисячі карбованців грішми. По 
90—110 пудів хліба та 1.300 
— 1.700 карбованців грішми 
одержали колгоспники Іван Мет
кий, Василь Павлюк, Дмитро 
Милашенко та інші.

В. МЕТКИЙ, 
бухгалтер колгоспу.

Забута культура
В артілі імені Калініна по

сіяно 4 гектари квасолі. Та 
про неї напевне забули керів
ники колгоспу. Тільки цим 
можна пояснити той факт, що 
протягом весни й літа квасоля 
жодного разу не оброблялась. 
Зараз па 4 гектарах родючої 
землі буйно розвиваються 
бур'яни.

І. КОЛОС. І

Дбаємо про високий урожай наступного року
Наша тракторна бригада об

служує дві рільничі бригади 
артілі ім. XIX з'їзду КПРС. 
Механізатори в тісній взаємо
дії з колгоспниками наполег
ливо працюють над вирішенням 
завдань по дальшому підви
щенню урожайності всіх сіль
ськогосподарських культур і 
продуктивності громадського 
тваринництва.

Особливо злагоджено механі
затори прагнуть працювати в 
цей відповідальний час сіль
ськогосподарських робіт. Вже 
з перших днів жнив ми впро
вадили у виробництво погодин
ний графік і двозмінну роботу 
машин.

До перебування обласного українського театру в Олександрії
В приміщенні Олександрій

ського міського театру почав 
свої гастролі Кіровоградський 
обласний український музично- 
драматичний театр ім. М. Л. 
Кропивницького. Приїзд цього 
театру до Олександрії є своєрід
ним підсумком його роботи за 
сезон 1952—53 року, який за
кінчений в Кіровограді 2 серпня.

За 6 днів кіровоградські ар
тисти покажуть олександрій
ським глядачам три найбільші 
свої спектаклі, два з яких під
готовлені в цьому році.

Сьогодні глядачі прогля
нуть спектакль «Голубий гу
сар», побудований на матеріа
лах Вітчизняної війни 1812 
року, коли російський народ 
грудьми став на захист своєї 
землі і вигнав з неї армію На- 
полеопа. В центрі цієї музич
ної комедії образ молодої дів
чини ІІІури Азарової, яка за 
велінням серця вступає в ряди 
захисників батьківщини і в ході 
боїв здійснює ряд подвигів. Му-
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На повну
Не перший рік працюю я 

комбайнером. Мені доводилось 
водити комбайни різних ма
рок. В цьому році з початку 
косовиці працюю в колгоспі ім. 
Енгельса на комбайні «Кому
нар». Машина не з нових, але 
безвідмовна. Нею скошую за 
день в середньому 19—24 гек
тари хліба.

Чітка і злагоджена робота 
комбайна у великій мірі зале
жить від того, хто його водить. 
Пам'ятаючи це, я перш за все 
добиваюсь якісного ремонту ма
шини. З першого дня косови
ці веду старанний технічний 
догляд. На випадок поломки 
під руками завжди маю необ
хідні запасні частини та інст
рументи.

Застосовуючи в своїй роботі 
погодинний графік, маневрую
чи швидкостями, я добиваюсь 
ритмічної дії агрегату, викорис
товую його на повну потуж
ність.

На жнивах дорога кожна 
хвилина. Тому працювати дово
диться і вночі. Якість збиран
ня від цього не знижується. 
На скошених масивах у нас 
не залишається жодного ко
лоска.

Трактори, що працюють в 
агрегаті з комбайнами, в нас, 
як правило, продовжують ко
сити до 11—12 годин ночі— 
доки з'явиться роса. Після 
цього заступає працювати дру
га зміна трактористів. Вночі 
вони проводять лущення стер
ні, обробляють пари, орють 
під озимину. Так, організував
ши працю, ми поряд з іншими 
роботами вже підняли понад 
200 гектарів ріллі з плану 390.

На виконанні цього завдан
ня добре працюють трактори
сти Ілля та Іван Кравцови. В 
складних умовах нічної робо
ти вони щодня добиваються 
перевиконання норм виробітку.

зична комедія «Голубий гусар» 
розказує про патріотичні подви
ги загону гусар, їх палку лю
бов до батьківщини.

Шостого серпня театр пос
тавить музичну комедію «Віль
ний вітер». Вона розповідає 
про боротьбу моряків одного з 
портів Середземного моря про
ти американо-англійських оку
пантів. Мелодична музика І. Ду- 
наєвського вдало розкриває 
характери відважних моряків і 
їх мужнього ватажка Япко. 
Веселий, життєрадісний сюжет 
п'єси добре показує моральну 
перевагу народу над іноземни
ми загарбниками.

Після цього ми покажемо 
свої останні роботи: п'єсу мо
лодого українського драматурга 
Василя Минка «Не називаючи 
прізвищ» та п'єсу білорусько
го драматурга лауреата Сталін
ської премії Кіндрата Кропиви 
«Хто сміється останнім».

Комедія «Не називаючи пріз
вищ» є сатирою, яка в гострій 
формі їдко висміює прояви 
міщанства в нашому житті,

потужність
Продуктивність комбайна за

лежить також і від чіткої робо
ти трактористів, що працюють 
в агрегаті. Це добре розуміють 
механізатори восьмої трактор
ної бригади Користівської МТС 
тт. Осіпов та Нікулін. Сумлін
но ставлячись до своїх обов'яз
ків, вони забезпечують безпе
ребійну роботу агрегату.

Правління колгоспу в свою 
чергу подбало, щоб комбайн 
не простоював через несвоєчас
не розвантаження бункера.

Я змагаюсь з комбайнером 
т. Губою, який трудиться в 
бандурівському колгоспі ім. 
Сталіна. При зустрічах ми об
мінюємося досвідом роботи, ра
димося, як краще можна вико
ристати доручену нам техніку.

Цього року я зобов'язався 
скосити своїм «Комунаром» 300 
гектарів зернових та намолоти
ти 4.000 центнерів хліба. На 
сьогодні вже скошено 220 гек
тарів та намолочено 3.500 цент
нерів зерна.

В тісній співдружності з усім 
колективом агрегату ми незаба
ром виконаємо взяте зобов'я
зання.

М. ФІРТИЧ, 
комбайнер Користівської МТС.

Готуючи грунт під посів 
озимих, ми не забуваємо й 
про догляд за парами. Цю ро
боту доручили тракторис
там Андрію Артюхову та Мак
симу Шило, вони й забезпечу
ють своєчасний і якісний об
робіток парових площ.

Механізатори нашої бригади 
добре знають, що від вчасної 
і якісної підготовки грунту за
лежить доля високого врожаю 
наступного року. Тому поряд 
зі збиранням урожаю ми боре
мося за те, щоб за 20 днів до 
осінньої сівби виконати доведе
ний план оранки під озимину.

0. ЯЦЕНКО, 
бригадир тракторної бригади №16.

викриває фальшивих людей, що 
зустрічаються в нашому сус
пільстві. Па прикладі сім'ї од
ного заступника міністра ко
медія викриває агресивне зло 
міщанської психології і про
тиставляє їй чесних і відданих 
будівників комунізму. Комедія 
з великим успіхом перегля
дається зараз глядачами сто
личних і обласних театрів. Во
на була гаряче сприйнята тру
дящими нашого обласного 
центру.

Театр ім. М. Л. Кропивппць- 
кого виступатиме в Олексан
дрії всім своїм творчим скла
дом, в який крім драматичної 
групи входять хор, балет та 
оркестр.

Понад 60 артистів театру 
ім. М. Л. Кропивницького з 
творчою відповідальністю че
кають на оцінку їх роботи ви
могливими олександрійськими 
глядачами.

В. БИКОВЕЦЬ, 
головний режисер театру 
їм. М. Л. Кропивницького.
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В МІСЬКОМУ СКВЕРІ
Коли не дбають про культурний відпочинок трудящих

Заява Фредеріка Жоліо-Кюрі

Закінчився трудовий день. 
Люднішає міський сквер. Сюди 
після роботи приходять Олек
сандрівні, щоб провести вільні 
години на свіжому повітрі: роз
важитись, відпочити. Кожного, 
хто заходить сюди, охоплює 
приємна прохолода. Пахнуть 
щойно зрошені квіти. Але від
разу хороший настрій псується. 
Обійшовши весь сквер, тут важ
ко відшукати лаву, на якій би 
можна було присісти. їх є всьо
го кілька, та й ті не всі справ
ні.

Не завжди можна культурно 
провести вільний час в читаль
ному павільйоні, кінотеатрі, на 
танцювальній площадці.

ЗА МІС ТЬ ГАЗЕТ І 
ЖУРНАЛІВ -КАРТИ

Читальний павільйон. Чути 
незвичайний галас. Що це? 
Обговорення прочитаного твору? 
Ні. За одним напіврозламаним 
столом група юнаків «ріжуть
ся» у карти. В грі, мабуть, нас
тупив «найвідповідальніший» 
момент. Чути вигуки: «Не вір
но, Олесь... королем, королем 
бий!»

Поруч кілька громадян гра
ють в доміно.

Лише після ретельного огля
ду павільйону можна побачити 
стіл з кількома журналами. 
Незадоволення помітні не тіль
ки на обличчях відвідувачів, а 
й на обличчі бібліотекаря т. Пи- 
рожкової. Як і в минулому ро
ці, керівники райкому профспіл
ки вугільників не спромоглися 
створити необхідні умови для 
нормальної роботи читального 
павільйону, який зараз пере
творився па місце запеклих, 
азартних ігр в карти.

„ЛЕКТОР
НЕ 3‘ЯВИВСЯ - 

БУДЕ КІН 0а
Міське відділення товариства 

для поширення політичних і 
наукових знань (голова т. Жа

Дизентерія належить до гострих 
інфекційних захворювань всього 
організму з переважним уражен
ням товстих кишок. Збудником 
хвороби є мікроб — дизентерійна 
паличка, яка проникає в організм 
людини через рот, найчастіше з 
забрудненою їжею і водою. Ди
зентерійна паличка в організмі 
людини виділяє дуже небезпечну 
отруту—токсин, який спричиняє’ 
тяжкі зміни у нервовій та серце- 
восудинній системах.

Під впливом дизентерійних мік
робів і виділюваних ними отрут 
слизова оболонка товстих кишок, 
особливо прямої кишки, запалює
ться, стає червоною, набряклою. 
У випорожненнях з'являються 
слиз і кров. В більш тяжких ви
падках на слизовій оболонці утво
рюються виразки, після загоюван
ня яких залишаються рубці, що 
звужують просвіти кишок і пору
шують іноді їх нормальну прохід
ність. Ось чому не можна гаятись 
з лікуванням хворого на дизен
терію.

Джерелом зараження буває хво
рий, кишечник якого переповне
ний дизентерійними мікробами. 
Найбільш небезпечними у цьому 

рій) щопонеділка має організо
вувати читання лекцій на літ
ньому кіномайданчику. Однак 
не завжди тут можна, послухати 
заплановану лекцію. 27 липня, 
наприклад, член товариства 
т. Гончаров повинен був висту
пити перед трудящими з лекцією 
на тему: «Маяковський—найта- 
лановитіший поет нашої епохи». 
Слухати цю лекцію зібралося 
багато громадян. Довго чекали. 
Нарешті хтось повідомив:

—В зв'язку з тим, що лек
тор не з'явився, буде кіно. 
Просимо придбати квитки.

З незадоволенням залишали 
кіномайданчик відвідувачі.

— Нецікаво дивитися вдруге 
одну і ту ж кінокартину, — 
сказала подрузі якась дівчина, 
—ходім краще потанцюємо.

ТАНЦЮВАТИ 
НЕБЕЗПЕЧНО

Ще здалеку чути шипіння 
стертих пластинок, що програ
ються через гучномовець. Стеж
кою, що проходить через стоп
тані молоді деревця і бур'яни, 
поспішають двоє. В касі вони 
купують квитки і заходять на 
танцювальну площадку.

Перед ними у вихрі вальсу 
кружляють пари, здіймаючи 
хмари пилу з брудної і засмі
ченої підлоги. У когось відпав 
каблук. Залишився він у вели
кій щілині, яких на підлозі 
безліч. Раптом почувся зойк. 
На якусь хвилину замовкає 
музика. Що трапилось? Про
валилася одна з дошок і з нею 
пара танцюючих. Коли «потер
пілі» пішли до виходу, хтось 
іронічно попередив.

—Обережно, східці теж про
валюються.

НЕПРИЄМНОСТІ
НА ЛІТНЬОМУ 

КІНОМАЙДАНЧИКУ
Багато з тих, які приходять 

в міський сквер, бажають пере
глянути кінофільм на свіжому

Дизентерія і боротьба
відношенні є люди, які хворіють 
на дизентерію у стертій формі 
(понос без крові і слизу) тому, 
що, залишаючись невиявленими, 
вони продовжують розсіювати ін
фекцію. Дуже поширює цю хво
робу так звана затяжна дизенте
рія, тому що у частини хворих 
на неї при несвоєчасному і не
правильному лікуванні хвороба 
затягається на декілька років то 
затихаючи, то знову загострю
ючись.

Якщо дизентерійний хворий за
лишається дома або ходить на 
виробництво, він розповсюджує 
заразу. Зараження на дизентерію 
здебільшого виникає при тісному 
стиканні з хворим.

При попаданні дизентерійних 
мікробів на ті чи інші продукти 
харчування можуть спостерігати
ся масові захворювання серед лю
дей, які вживають цю їжу. Особ
ливо небезпечні в цьому відно
шенні немиті овочі, сира вода, 
куди дизентерійна паличка може 
проникнути з забруднених відер 
або вірьовок, разом із стічними 
водами і т. п.

Поширюється дизентерія і му
хами, які на своїх лапках пере- 

повітрі. Але щоразу на літ
ньому кіномайданчику глядачів 
чекає багато неприємностей.

—Де мені сісти?—запитує 
дівчина, показуючи білетеру 
квиток. —Тут чітко написано, 
який ряд і місце, але ж ця 
лава поламана.

—Тоді сідайте на останній 
лаві, — почулось у відповідь.

Підходить ще кілька чоловік, 
у яких по кілька квитків на 
одне і те ж місце.

Після третього дзвінка гас
не світло. На екрані пробігли 
перші кадри кінофільму «Пер
ший бал». Раптом зник звук. 
Щось замиготіло і знову спа
лахнуло світло.

— Перервалась плівка, — 
пояснює хтось. —Починається, 
як і завжди.

Кіномеханік т. Копань часто 
залишає кінобудку, передору
чаючи демонстрування фільму 
іншим.

Дуже часто звуки кінофіль
му зливаються з мелодією валь
су, польки, які линуть з гуч
номовця, що встановлений на 
танцювальній площадці, розта
шованій поряд. В такому разі 
дехто з глядачів залишає 
фільм задовго до кінця.

* **
Такі факти. Вони свідчать 

про те, що райком профспілки 
вугільників ще мало дбає про 
організацію культурного від
починку трудящих в міському 
сквері. Новообраному голові 
райкому т. Клименку слід по
цікавитись міським сквером і 
навести там належний порядок.

Рейдова бригада газети 
„Сталінський прапор,,

П. КОШМАН завідуючий клу
бом гудзикової фабрики, Ф. ТА- 
БОЛОВ працівник школи меха
нізації сільського господарства, 
В. ХОЛОДОВ, Л. РИБАЛКО сту
денти Харківського державного 
університету, 0. БУЗИННИК — 
працівник редакції.

з нею
носять дизентерійні .палички. То
му боротьба з очагами, що сприя
ють розповсюдженню мух, має 
велике значення.

Всякий понос із слизом і кров'ю 
треба вважати за дизентерійний і 
негайно звертатися до лікаря. 
Тільки раннє розпізнавання і лі
кування дизентерії, яке проводить
ся в лікарні, швидко припиняє 
хворобу і запобігає тяжкі і не
безпечні ускладнення.

Щоб запобігти захворювання, 
слід додержуватися найсуворішої 
чистоти в побуті, частіше мити 
руки з милом. Пити можна лише 
кип'яче молоко, тому що особли
во влітку мікроби в молоці мо
жуть розмножуватись у величез
ній кількості. Свіжі овочі і фрук
ти перед вживанням треба очища
ти або мити кип'ячою водою. Во
ду, взяту із річки чи колодязя, 
перед споживанням потрібно та
кож перекип'ячуваги.

Всіма засобами знищуйте мух! 
Тримайте в порядку двори, мусор- 
ні ящики, помийні ями. Все це 
допоможе кожному уберегтися від 
захворювання на дизентерію.

Р. ДАЄН, 
лікар міської санітарної станції.

ПРАГА, 1 серпня. (ТАРС). 
Секретаріат Всесвітньої Ради 
Миру передав для опубліку
вання в пресі заяву голови 
Всесвітньої Ради Миру Фреде
ріка Жоліо-Кюрі, в якій гово
риться:

Підписання перемир'я в Ко
реї зустрінуте з радістю всіма 
народами земної кулі, бо це 
велика перемога миру. Ця пе
ремога корейського народу 
досягнута ціною великих жертв 
і страждань. Це також перемо
га сотень мільйонів чоловіків 
і жінок, які в усіх країнах з 
все зростаючою силою вимага
ли закінчення цієї війни. Під
писання перемир'я є наслідком 
вимоги про негайне припинен
ня вогню, сформульованої на 
Віденському конгресі народів. 
Ця подія, що має велике зна
чення, підтверджує правиль
ність і своєчасність Відозви 
Всесвітньої Ради Миру, яка 
твердить, що переговори і уго
ди можливі.

Підписання перемир'я, яке 
було досягнуте, незважаючи на 
численні труднощі, незважаючи 
на всілякі обструкції, робить 
тепер більш очевидною можли
вість переговорів і угод для 
мирного врегулювання інших 
конфліктів або спірних питань.

Отже, цей перший результат 
являє собою могутній стимул 
для ведення кампанії за пере
говори, початок якій поклала 
Відозва Всесвітньої Ради Миру. 
Нема ніякого сумніву, що тиск 
громадської думки тепер прояв
лятиметься із зростаючою си
лою для того, щоб вимагати 
врегулювання всіх інших проб
лем, як, наприклад, закінчен
ня війни у В'єтнамі. Проте слід

Страйкова боротьба
Японське агентство Кіодо .Цусін 

повідомило, що 1.300 японських 
робітників, які обслужують аме
риканські війська в Йокогама, по
чали 28 липня ■72-годинний страйк

Спеціалісти своєї справи
Праві соціалісти, будучи на службі в американських 

капіталістів, докладають всіх зусиль, щоб придушити 
зростаючу активність робітничих мас.

(З газет).

—Наказую вам придушити страйк...
—Доручіть правим соціалістам. Вони зроблять це краще, ніж 

ми...
Рис. Е. Горохова. Прескліше ТАРС.

Переслідування колишніх партизанів в Італії
Газета „Уніта" повідомляє, що 

суд м. Мачерата засудив 15 ко
лишніх партизанів до тюремного 
ув'язнення загальним строком в 

відмітити вперту опозицію та
кому врегулюванню. Щодо Ко
реї, то можливо, що будуть 
зроблені нові спроби до зриву 
досягнутої угоди або спроби 
перешкодити укладенню нових 
угод, які мають на меті забез
печення справедливого миру в 
цьому районі.

Отже, надзвичайно важливо, 
щоб всюди тривала діяльність, 
спрямована на прискорення 
переговорів і провал махінацій, 
які мають на меті відстрочку 
переговорів або перешкоду їх 
успішному завершенню. В цьо/ 
му полягає значення кампанії, 
провадженої на основі Відозви 
Всесвітньої Ради Миру.

Ця кампанія на користь пе^ 
реговорів розгорнулась тепер ’в 
головних країнах земної кулі і 
має різноманітні форми. Вона 
дозволяє проводити найрізно
манітніші заходи, що виходять 
не тільки від національних 
рухів на захист миру, але й 
від організацій і асоціацій, які 
висловлюються і діють в тому 
ж дусі.

Бюро Всесвітньої Ради Миру, 
яке збереться найближчим ча
сом:, вивчить перші досягнуті 
результати. Я гадаю, що воно 
зробить висновки, які дозволять 
об'єднати для досягйення од
ної мети — мети миру всіх тих, 
хто сьогодні діє на користь 
переговорів. Мета цієї кампанії 
—створення обстановки справж
ньої розрядки напруженості 
міжнародного становища. Пере
мир'я в Кореї, так само як і 
можливість зустрічі великих 
держав у найвищих сферах, що 
її визнають деякі уряди, є еле
ментами, які показують, що 
сьогодні ця мета близька.

японських робітників
протесту проти звільнень. Страй
карі вимагають також виплати до
помоги на дорожнечу і поліпшен
ня умов праці.

(ТАРС).

19 років за те, 
вони стратили 
ціоніста.

що в 1941 році 
одного колабора-

(ТАРС).
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5 серпня, в Москві, у Ве
ликому Кремлівському Палаці 
відкрилася п'ята сесія Верхов
ної Ради СРСР.

Ретельно готувати 
партійні збори

Партійні збори є школою ви
ховання комуністів, важливим 
засобом піднесення внутріпар
тійної роботи. Регулярне про
ведення їх пожвавлює діяль
ність парторганізації, активізує, 
членів і кандидатів партії, при
щеплює їм почуття відповідаль
ності за доручену справу, не
примиримості до недоліків, 
сприяє широкому розгортанню 
критики і самокритики.

Від того, як готуються пар
тійні збори, які питання став
ляться на їх розгляд, залежить 
сила виховного впливу. Розумію
чи це, партійне бюро тепло
електростанції, де секретарем 
т. Срібний, приділяє підготовні 
зборів велику увагу. За три 
дні до проведення зборів всім 
комуністам відомо про порядок 
денний, про час і місце, де 
вони відбуватимуться. При виз
наченні порядку денного бюро 
парторганізації керується рішен
нями XIX з'їзду КІІРС, дирек
тивами парторганів і тими кон
кретними завданнями, які стоять 
перед трудящими підприємства.

До підготовки зборів залу
чаються майже всі комуністи. 
Особлива увага приділяється 
складанню проекту рішення. 
Воно повинно виражати думку 
комуністів в обговореному пи
танні, ставити конкретні зав
дання парторганізації на пев
ний період. Партійне бюро 
спільно з комуністами, які за
лучені до підготовки того чи 
іншого питання, заздалегідь роз
робляє проект рішення. Підчас 
обговорення рішення комуністи 
доповнюють його своїми пропо
зиціями і приймають. Після цьо
го партійне бюро залучає всіх 
членів і кандидатів партії до 
його здійснення. Характерно, 
що в рішеннях відомо, хто і 
яке завдання викопує, встанов
лені строки.

В останній час па партійних 
зборах обговорювались питання 
партійно-організаційної і куль
турно-масової роботи, діяльнос
ті профспілкової організації і 
редколегії стінгазети. Багато 
уваги приділяється питанням 
авангардної ролі комуністів у 
боротьбі за виконання зобов'я
зань. взятих на честь Дня шах
таря. Ці заходи, а також суво
ро поставлений контроль парт
організації за господарською ді
яльністю адміністрації, сприяють 
піднесенню продуктивності пра

—О—
На честь сесії 

Верховної Ради СРСР
4 серпня понад 500 верстат

ників Харківського підшипни- 
кового заводу, ставши на вахту 
на честь п'ятої сесії Верховної 
Ради СРСР, виконали за зміну 
яо дві і більше денних норм. 

ці всього колективу. Теплоелек
тростанція перевиконала річ
ний план.

Про те, щоб регулярно і па 
високому ідейно-політичному 
рівні відбувались збори, дбає 
також секретар парторганізації 
залізничної станції Лікарівки 
т. Аргодяєв. Збори тут прохо
дять не менше одного разу на 
місяць, як цього вимагає Ста
тут КІІРС, до участі у їх під
готовці кожний раз залучають
ся комуністи.

Практикуються відкриті пар
тійні збори з участю безпартій
ного активу, який допомагає 
комуністам в поліпшенні ро
боти станції. Активно обгово
рювались питання трудової дис
ципліни, підготовки станції до 
перевозкп зерна нового врожаю, 
про хід підготовки до Дня за
лізничника.

Парторганізація систематично 
контролює виконання своїх 
рішень і рішень вищестоящих 
партійних органів. Реалізація 
раніше схвалених пропозицій 
сприяє розвиткові внутріпартій
ної демократії, підносить ак
тивність комуністів.

Однак в ряді первинних парт- 
організацій міста й району 
ще недооцінюють значення своє
часної підготовки і регулярно
го проведення партзборів.

На низькому рівні, без гост
рої, дійової критики і самокри
тики проходять збори в парторга- 
нізаціях електростанції (секре
тар т. Бережний), цегельного 
заводу № 1 (секретар т. Гра- 
бенко). Тут не всі рішення 
партійних зборів виконуються 
повністю і в строк, незадовіль
но здійснюкіться пропозиції 
комуністів.

• В парторганізації колгоспу 
ім. Хрущова (секретар т. Олій
ник) в червні не було жодних 
партзборів. А якщо вони рані
ше і проводились, то без' на
лежної підготовки і активності 
комуністів. В результаті робота 
цієї організації перебуває на 
низькому рівні.

Недоліки, що мають місце в 
підготовці і проведенні партзбо
рів, повинні усуватись на хо
ду. Первинні парторганізації 
зобов'язані добитися піднесен
ня виховної ролі партійних 
зборів, активізації членів і 
кандидатів партії, мобілізовува- 
ти трудящих на боротьбу за ви
конання і перевиконання зав
дань п'ятої п'ятирічки.

Колектив підприємства мно
жить трудові успіхи. За сім мі
сяців нинішнього року завод ви
пустив підшипників на кілька 
мільйонів більше, ніж за цей же 
час у минулому році.

Відкриття п’ятої сесії 
Верховної Ради СРСР

5 серпня, в Москві, у Великому Кремлів
ському Палаці відкрилася п'ята сесія Верховної 
Ради СРСР. Вона проходить в обстановці нових 
трудових перемог, здобутих радянським народом 
в комуністичному будівництві, в обстановці даль
шого згуртування всіх трудящих навколо Цент

рального Комітету Комуністичної партії Радян
ського Союзу і Радянського уряду. ІЦе більше 
зміцнюється нерушима дружба народів нашої кра
їни, морально-політична єдність радянського су
спільства.

У Раді Союзу
О другій годині дня у Великому Кремлів

ському Палаці відбулося засідання Ради Союзу.
В урядових ложах члени Президії Верхов

ної Ради СРСР, міністри. В залі—передові люди 
промисловості і транспорту, видатні вчені, діячі 
літератури і мистецтва. Заповнені ложі диплома
тичного корпусу. В ложах преси—представники 
радянської й іноземної преси.

За столом Голови—Голова Ради Союзу депу
тат М. 0. Ненин, заступники Голови-депутати 
0. І. Кирнченко, Т. М. Зувв, А. Ю. Снвчиус, 
А. І. Ніяяов.

Тривалими оплесками депутати і гості 
зустрічають появу керівників партії і уряду то
варишів Г. М. Маленкова, В. М. Молотова, 
М. С. Хрущова, К. Є. Ворошилова, Л. М. 
Кагановича, М. 3. Сабурова, М. Г. Первухіна.

Депутат 0. М. Яснов оголошує засідання 
Ради Союзу відкритим.

Депутати заслухують доповідь голови 
Мандатної комісії депутата 0. М. Пузанова про 
результати перевірки повноважень депутатів, 
обраних до Ради Союзу після третьої сесії за
мість вибулих депутатів по шістнадцяти вибор
чих округах. Доповідач повідомляє, що в усіх 
шістнадцяти округах вибори проведені у повній 
відповідності з Конституцією СРСР і Положен
ням про вибори. Вибори проходили в обстанов
ці великого патріотичного піднесення і полі
тичної активності населення. Виборці одностай
но голосували за кандидатів блоку комуністів і 
безпартійних.

У Раді Національностей
0 4 годині дня у Великому Кремлівському 

Палаці відкрилося засідання Ради Національ
ностей. Урядові ложі займають члени Президії 
Верховної Ради СРСР. міністри. В ложах для 
гостей представники дипломатичного корпусу. 
В ложі преси--представники радянської й за
кордонної преси.

За столом Голови—Голова Ради Національ
ностей Ж. Шаяхметов, заступники Голови Ради 
Національностей—М Т. Якубов, М. В. Зимя- 
нін, В. Т. Лаціс, Т. М. Матіашвілі.

Тепло зустрічають присутні в залі депута
ти і гості товаришів К. Є. Ворошилова, М. 0. 
Булганіна, А І. Мікояна.

Головуючий депутат Ж. Шаяхметов падає

слово Голові Мандатної комісії депутатові І. Г. 
Кебіну, який повідомляє, що в період між тре
тьою і п'ятою сесіями Верховної Ради СРСР в 
семи виборчих округах були проведені вибори 
депутатів замість вибулих. Всі обрані депутати 
—кандидати блоку комуністів і безпартійних. 
Результати виборів є яскравою демонстрацією 
незламної морально-політичної єдності радян
ських людей. Доповідач відзначив, що в усіх 
семи виборчих округах вибори проведені у пов
ній відповідності з Конституцією СРСР і Поло
женням про вибори до Верховної Ради СРСР.

На пропозицію депутата М. Я. Ткачука 
доповідь Мандатної комісії затверджується.

(Закінчення на 2-й сторінці).

Відвідання керівниками партії і уряду СРСР Виставки промисловості 
і сільського господарства Китайської Народної Республіки

4 серпня розташовану в Цент
ральному парку культури і від
починку імені М. Горького в 
Москві Виставку промисловості 
і сільського господарства Ки
тайської Народної Республіки 
відвідали керівники партії і 
уряду Радянського Союзу това
риші Г. М. Маленков, В. М. 
Молотов, М. С. Хрущов, К. Є. 
Ворошилов, М. 0. Булганін, 
Л. М. Каганович, А І.Мікоян, 
М.З. Сабуров і М. Г. Первухін.

Керівники партії і уряду 
СРСР були зустрінуті Тимчасо
вим Повіреним у Справах Ки
тайської Народної Республіки 
в СРСР тов. Ге Бао-Цюань, 
торговельним радником Посоль
ства Китайської Народної Рес
публіки в СРСР тов. Лі Цян, 
а також перебуваючим зараз у 
Москві Міністром залізниць 
Китайської Народної Республі
ки тов. Тен Дай-юань та інши
ми особами.

За пропозицією депутата І. В. Капітонова 
Рада Союзу одностайно затверджує доповідь 
Мандатної комісії.

Депутат Яснов повідомляє, що на розгляд 
Верховної Ради вносяться такі питання:

1. Затвердження Державного бюджету СРСР 
на 1953 рік і звіту про виконання Державного 
бюджету СРСР за 1951 рік і за 1952 рік.

2. Затвердження Указів Президії Верховної 
Ради СРСР.

На пропозицію депутата М. П. Каунайте 
ці питання включаються до порядку денного 
сесії.

Потім затверджується порядок роботи сесії. 
Доповідь про Державний бюджет СРСР на 1953 
рік і про виконання Державного бюджету СРСР 
за 1951 рік і за 1952 рік вирішено заслухати 
на спільному засіданні Ради Національностей і 
Ради Союзу; співдоповіді бюджетних комісій і 
дебати на доповідь провести на окремих засідан
нях Ради Національностей' і Ради Союзу. Зак
лючне засідання провести спільно. На цьому 
засіданні закінчити дебати на доповідь про 
бюджет, заслухати заключне слово доповідача і 
співдоповідачів, затвердити Державний бюджет 
СРСР на 1953 рік, прийняти Закон про Дер
жавний бюджет і Закон про сільськогосподар
ський податок, а також розглянути питання 
про затвердження Указів Президії Верховної 
Ради СРСР.

На цьому засідання Ради Союзу оголошує
ться закритим.

(ТАРС).

Товариші Iі. М. Маленков, 
В. М. Молотов, М. С. Хрущов, 
К. 6. Ворошилов, М. 0. Булга
нін, Л. М. Каганович, А. І. 
Мікоян, М. 3. Сабуров і М. Г. 
Первухін пробули на виставці 
близько півтори години, доклад
но ознайомилися з виставлени
ми на ній експонатами, які 
характеризують економічне під
несення дружнього китайського 
народу.

(ТАРС).
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У Раді Національностей
________ (Закінчення).

Голова Ради Національностей депутат Шаях
метов повідомляє, що на розгляд сесії вносять
ся такі питання:

1. Затвердження Державного бюджету СРСР 
на 1953 рік і звіти про виконання Державного 
бюджету СРСР за 1951 рік і за 1952 рік.

2. Затвердження Указів Президії Верховної 
Ради СРСР.

На пропозицію депутата Т. С. Горбунова 
Рада Національностей одностайно приймає цю 
пропозицію.

Затверджується порядок роботи сесії. Рада 
Національностей прийняла рішення заслухати

| на спільному засіданні обох палат доп відь про 
Державний бюджет СРСР на 1953 рік і про ви 
конання Державного бюджету СРСР за 1951 рік 
і за 1952 рік, а співдоповіді Бюджетних комі
сій і дебати провести на окремих засіданнях. 
На заключному спільному засіданні вирішено 
закінчити обговорення доповіді про бюджет, за
слухати заключне слово доповідача і співдопові
дачів, затвердити Державний бюджет СРСР на 
1953 рік, прийняти Закон про Державний бюд
жет і Закон про сільськогосподарський пода
ток, а також розглянути питання про затверд
ження Указів Президії Верховної Ради СРСР.

На цьому засідання оголошується закритим. 
(ТАРС).

Спільне засідання Ради Союзу 
і Ради Національностей

0 7 годині вечора 5 серпня відкрилося 
спільне засідання обох палат Верховної Ради 
СРСР—Ради Союзу і Ради Національностей.

Задовго до початку засідання Великий 
Кремлівський Палац почали заповнювати депу
тати, які представляють всі народи великої Ра
дянської держави, де в братерській співдруж
ності живе понад шістдесят націй, національних 
груп і народностей. В залі передові люди мос
ковських підприємств, учені, письменники, 
майстри мистецтв, воїни Радянської Армії. За
повнені ложі дипломатичного корпусу, інозем
них і радянських журналістів.

В урядових ложах—члени Президії Верхов
ної Ради СРСР, міністри.

За столом Голови—Голова Ради Союзу де
путат М. 0. Яснов, Голова Ради Національ
ностей депутат Ж. Шаяхметов, їх заступники 
— депутати 0. І. Кириченко, Т. М. Зуева, 
А. Ю. Снечкус, А. І. НІЯ80В, М. Т. Якубов, 
М. В. Зимянін, В. Т. Лаціс, Т. М. МатІашвІлІ.

В урядових ложах появляються товариші 
Г. М. Маленков, В. М. Молотов, М. С. Хрущов, 
К. 6. Ворошилов, М. 0. Булганін, Л. М. Кага- 
нович, А. І. Мікоян, М. 3. Сабуров, М. Г. 
Первухін.

Депутати і гості зустрічають керівників 
партії і уряду стоячи, бурхливими, тривалими 
оплесками.

Толовуючий депутат Ж. Шаяхметов оголо
шує спільне засідання Ради Союзу і Ради На
ціональностей відкритим. Слово для доповіді про 
Державний бюджет СРСР на 1953 рік і про 
виконання Державного бюджету СРСР за 1951 
рік і за 1952 рік надається Міністрові фінансів 
Союзу РСР тов. А. Г. Зверєву.

Доповідач підкреслює, що Державний бюд
жет СРСР на 1953 рік має свої основні завдан
ня забезпечити необхідними коштами виконан
ня великої програми розвитку народного госпо
дарства і дальшого підвищення матеріального і 
культурного рівця народу, наміченої Радянсь
ким урядом на нинішній рік у відповідності з 
історичними рішеннями XIX з'їзду КПРС. Щодо 
виконання бюджету за 1951 рік і за 1952 рік, 
то за обидва роки він виконаний успішно, при
чому доходи значно перевищили видатки.

В цифрах Державного бюджету на 1953 рік 
відображена могутня хода Радянської держави, 
яка розв'язує грандіозні завдання по дальшому 
розвитку економіки і культури країни, підви
щенні добробуту народу.

Державний бюджет країни на 1953 рік вно
ситься Урядом на затвердження Верховної Ради 
СРСР в сумі: по доходах в 543,3 мільярда кар
бованців і по видатках—530,5 мільярда карбо
ванців.

З коштів державного бюджету 192,5 міль

ярда карбованців асигнуються на дальший роз
виток народного господарства. Піклування пар
тії і уряду про добробут народу знаходить відо
браження в зростанні асигнувань на народну 
освіту, охорону здоров'я, соціальне забезпечен
ня і страхування. На ці цілі передбачено зат
ратити в нинішньому році 129,8 мільярда кар
бованців. Порівняно з попереднім роком більш 
як на 25 процентів збільшуються асигнування 
на житлове будівництво.

Радянська держава, послідовно проводячи 
політику миру і співробітництва між народами, 
вживає потрібні заходи для гарантування без
пеки нашої Батьківщини, враховуючи загрозу 
нової агресії з боку ворогів миру. Передбачені 
по державному бюджету видатки на оборону в 
сумі 110,2 мільярда карбованців, говорить тов. 
Звєрєв, забезпечують дальше вдосконалення на
ших доблесних Збройних Сил і ще більше зміц
нення обороноздатності Радянського Союзу. Ці 
слова доповідача присутні зустрічають бурхли
вими оплесками.

Основна частина доходів Радянського бюд
жету надходить від підприємств і організацій. 
Доходи соціалістичного господарства збільшу
ються при одночасному скороченні податкових 
надходжень від населення. Тов. Звєрєв підкрес
лює, що для успішного виконання бюджету від 
керівників господарських органів вимагається 
посилити увагу до своєчасного і повного вико
нання фінансових зобов'язань перед державою. 
Необхідно, щоб кожне підприємство безумовно 
виконувало виробничі плани по випуску про
дукції високої якості і в установленому асорти
менті, завдання по зниженню собівартості про
дукції, всемірно зміцнювало госпрозрахунок і 
проводило строгий режим економії у викорис
танні матеріальних засобів і коштів.

Одночасно з проектом бюджету, говорить 
доповідач, уряд вносить на розгляд Верховної 
Ради СРСР проект Закону про сільськогосподар
ський податок. Передбачено значне зниження 
цього податку —на 43 проценти у цьому році і 
більш, як у два з половиною рази для наступ
ного року. Проект Закону передбачає корінні 
зміни порядку оподаткування громадян сільсько
господарським податком.

—Успішне виконання бюджету, —говорить 
наприкінці тов. Звєрєв, — буде сприяти даль
шому зміцненню економічної могутності нашої 
Батьківщини, неухильному підвищенню матері
ального добробуту і культурі радянського на
роду, новим успіхам у будівництві комуністич
ного суспільства.

Після доповіді про Державний бюджет СРСР 
спільне засідання Ради Союзу і Ради Національ
ностей оголошується закритим.

(ТАРС).

Закриття в Москві Виставки промисловості
і сільського господарства Китайської Народної Республіки

4 серпня в Москві закрилась 
Виставка промисловості і сіль
ського господарства Китайської 
Народної Республіки, яка три
вала двадцять п’ять днів. У 
трьох павільйонах демонстру
валося понад чотири тисячі ек

спонатів, які характеризують 
величезні успіхи, досягнуті ки
тайським народом під керів
ництвом Комуністичної партії в 
економічному і культурному бу
дівництві.

Виставку відвідало близько 
шестисот тисяч трудящих. Вона 
була яскравою демонстрацією 
нерушимого братерства великих 
народів СРСР і Китаю.

(РАТАУ).

Азербайджанська РСР.
На знімку: на березі Мангечуарського моря.

Фото Ф. Шевцова. Прескліше ТАРС.

Працюють ривками
Близько місяця йдуть жнива 

в колгоспі ім. Сталіна, Воро- 
шиловської сільради, та до за
вершення збирання далеко. По
над 150 гектарів зернових ще 
стоїть на корпю.

Зволікання косовиці пояс
нюється в першу чергу непро
дуктивною роботою комбайнів. 
Два агрегати «Сталінець-4» 
Миколи Орловського і «Сталі- 
нець 6» Сафрона Роженка пра
цюють з великими перебоями і 
рідко коли виконують норми.

Ось характерні показники 
виробітку комбайнера т. Орлов
ського: 1 і 2 серпня він ско
сив по 8 гектарів, 3—7 гекта
рів, 4—23 гектари.

Комбайн т. Роженка в ці 
дні більшість часу простоював. 
1 і 2 серпня провадився ре
монт, третього серпня він зі
брав лише 5 гектарів при нор
мі 14, а 4 серпня—18 гектарів.

В чому ж причина нерівно
мірної і низької продуктивно
сті потужних машин? Вона 
полягає в тому, що комбайне
ри майже не працюють вночі.

Факти стверджують, що при 
організації роботи вночі, як це 
було 4 серпня, обидва комбай
ни значно перевиконали дове
дені завдання, але вже нас

тупного дня—спокій. Комбай
нери довго підготовляють агре
гати до роботи. А коли спра
ва налагодиться,—вже вечір і 
косовиця припиняється. ,

— За простими підрахунка
ми ми б уже давно закінчили 
збирання врожаю. — гов< рить 
комбайнер т. Роженко,—але 
від МТС ми не відчуваємо не
обхідної допомоги. Якщо по
трібно, скажемо, заварити чи 
зробити якусь деталь, треба 
їхати до МТС. Роз'їзна май
стерня, а також дільничний ме
ханік т. Ковбасенко. на виклик 
ніколи не з'являються.

Масово-політична робота се
ред механізаторів занедбана. 
Ніде не видно плакатів, ло
зунгів, які б закликали на 
дострокове і якісне проведен
ня збирання врожаю, відсутня 
гласність соціалістичного зма
гання. Часто комбайнери не 
знають, скільки вони виробили 
сьогодні і хто йде попереду. 
Бесіди і читки газет не прово
дяться.

Голова правління артілі т. 
Нечипорук та директор МТС т. 
Горбенко спокійно обходять ці 
факти, не вживають дійових 
заходів до прискорення збиран
ня врожаю.

0. БУЗИННИК.

Хліб—державі
Хлібороби колгоспів ім. 18 

партконференції та ім. Калініна 
ознаменували відкриття п'ятої 
сесії Верховної Ради Союзу РСР 
новою трудовою перемогою. 
Вони достроково виконали пер

шу заповідь перед державою— 
план хлібозаготівель.

Здача хліба державі за вру
ченими рахунками за роботу 
МТС триває.

ЗВЕДЕННЯ
районного управління сільського господарства і заготівель про хід 
польових робіт в колгоспах району станом на 5 серпня 1953 року 

(в процентах до плану).

КОЛГОСПИ

ім. 18 партконференції
ім. Калініна 
ім. Будьонного 
ім. Енгельса
„Шлях до комунізму" 
ім. 19 з'їзду КПРС 
ім. Сталіна (Бандурівка) 
ім. Молотова 
ім. Сталіна (Ворошиловка) 
ім. Карла Маркса 
ім. 18 з'їзду ВКП(б) 
ім. Рози Люксембург 
ім. Володимира Ульянова 
„Комунар" 
ім. Жданова 
ім. Ворошилова 
ім. Хрущова 
„Заповіт Леніна" 
ім. Леніна
„Прапор комунізму" 
ім. 12-річчя Жовтня
По Користівській МТС
По Олександрійській МТС
По району
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Партійне життя

ВАЖЛИВА ДІЛЯНКА ПАРТІЙНОЇ РОБОТИ
Партійне господарство важ

лива ділянка організаційно-пар
тійної роботи. Зразково постав
лений облік в первинній партор
ганізації дас змогу повсякден
но бачити результати її діяль
ності і кожного комуніста 'зок
рема, полегшує організацію 
контролю виконання і забезпе
чує оперативність в партійній 
роботі.

Велика увага приділяється 
справі ведення партійного гос
подарства в парторганізаціях 
тресту «Олександріявугілля», 
Байдаківського вуглерозрізу, 11 
дистанції служби колії станції 
Олександрії, протипожежної 
оборони. Тут своєчасно скла
даються і затверджуються пла
ни роботи, як правило, на тре
тій, четвертий день після парт
зборів і засідань бюро офор
мляються протоколи. Постійно 
ведеться також облік партійних 
доручень, роботи з агітаторами, 
партгрупоргами, правильно і 
своєчасно складаються відомос
ті сплати комуністами партій
них внесків.

Чітка постановка ведення 
партійного господарства пози
тивно позначилась на резуль
татах партійно-організаційної і 
партійно-політичної роботи. 
Так, партбюро первинної парт
організації тресту „Олексан
дріявугілля» добилось залучен
ня до громадсько-політичного 
життя всіх працівників. Одні з 
них є агітаторами, доповідача
ми, інші—беруть участь у ви
пуску стінгазети, в роботі ком
сомольської і профспілкової 
організацій. Всі ділянки пар
тійної і громадської роботи ви
магають повсякденного плану
вання і обліку проведених за
ходів. Саме це тут і здійснюєть
ся.

Дбати про лекційну пропаганду
Більше як півмісяця в клубі 

селища Димитрово не прочитано 
жодної лекції, хоч вони кілька 
раз рекламувались.

Не так давно тут було про
дано близько 70 квитків на пу
блічну лекцію про походження 
Всесвіту. Слухачі зібрались, а 
лектор т. Львовський не з’я
вився.

Завдяки тому, що своєчасно 
з урахуванням всіх можливос
тей був складений план роботи, 
група доповідачів тресту в на
мічені строки підготувала і вис
тупила з циклом доповідей по 
матеріалах XIX з'їзду Комуніс
тичної партії Радянського. Сою
зу і геніальній праці Й. В. 
Сталіна «Економічні проблеми 
соціалізму в СРСР».

Але є ще парторганізації, де 
на партійне господарство див
ляться, як на другорядну спра
ву. Тому й не дивно, що там 
взагалі робота хибує. Це, зок
рема, стосується партбюро елек
тростанції (секретар т. Береж
ний). Партійне господарство тут 
ведеться небережно. Досить 
сказати, що протягом кількох 
місяців не оформлялись і не 
здавались до міськкому пар
тії протоколи партзборів, а зна
чить і не здійснювався конт
роль за виконанням прийнятих 
рішень. Відсутній також облік 
агітаційно-масової роботи, пар
тійних доручень, несвоєчасно 
збираються і вдаються партійні 
внески.

Такі ж недоліки властиві і в 
роботі парторганізацій кар'єро- 
управління (секретар т. Сіску- 
нов), швейної фабрики (секре
тар т. Сипливий) і інших.

Слід пам'ятати, що партійне 
господарство є дзеркало всієї 
організаційно-партійної і пар
тійно-політичної роботи. Від 
своєчасного і правильного ве
дення його набагато залежить 
успіх всієї справи. Ось чому 
необхідно до цього ставитись з 
усією серйозністю, вести його 
акуратно, з любов'ю.

Б. СИДОРЕНКО, 
Інструктор МК КП України.

Днями я прибула в призна
чений час до клубу, щоб про
читати лекцію про Чернишев- 
ського, але слухачів не було. 
Хотіла з'ясувати причину зри
ву лекції у завідуючого клубом 
т. Сафр#, та його не вдалось 
знайти: він спокійно виїхав со
бі до міста.

А. ОЛІФЕНКО, 
ліктор.

Чому взяті зобов язання 
не підкріплюються ділом

НА РУДОРЕМОНТНОМУ ЗАВОД! НЕ БОРЮТЬСЯ З БРАКОМ
Цілу зміну витратив токар 

Петро Колісниченко, щоб об
робити корпус клапана парової 
машини. 1 коли все було гото
ве, виявилось, що розміри не 
відповідають кресленням. 21 
липня йому вдруге дали таку 
ж деталь. І знову—брак.

. В той же день токар Василь 
Куликов точив центри скатів 
діаметром 510 міліметрів. Робо
ту виконав незадовільно, на 
вітер було пущено понад тися
чу карбованців.

Виготовляючи анкерний болт 
діаметром 90 міліметрів і дов
жиною 3.200 міліметрів, токир 
Микола Назаренко безвідпові
дально поставився до своїх обо
в'язків. Він глибоко врізався в 
деталь. В результаті її дове
лось викинути в лом.

31 липня токар Василь Ілліч, 
виготовляючи дискові пакети 
для грохота, допустив зміщен
ня гребінців і не витримав роз
міру. Всі дев'ять пакетів забра
кували.

Може ці факти поодинокі? 
Ні. В малому і великому ме
ханічному цехах вони повто
рюються з дня на день. 1 не 
тільки тут. Багато браку дає і 
ливарний цех.

У великому механічному 
цеху біля входу в контору на
чальника стоять корпуси край- 
укопфа преса вагою три тонни. 
На них напис крейдою—«брак». 
Як виявилось, під час лиття 
виникли сховані раковини, і ці 
корпуси після обробки стали 
непридатними.

—Це робота ливарного цеху. 
Погана робота, що й казати,— 
сказав контрольний майстер 
відділу технічного контролю 
т. Кисельов.

Не можна сказати, що на 
заводі замовчують про факти 
низької якості випуску продук
ції. Майже на кожній нараді, 
засіданні згадують про значний 
процепт браку, про бракоробів, 
число яких не тільки не змен
шується, а, навпаки, збільшує

ться. Однак далі розмов тут не 
йдуть.

Справа в тому, що на під
приємстві по-справжньому не 
борються з бракоробством і бра
коробами.

Стахановці вже давно і не 
раз вказували керівникам за
воду на необхідність поліпшен
ня роботи відділів технічного 
контролю. Між тим, минуло ба
гато часу, а змін ніяких не 
сталося. Як в минулому році, 
так і тепер відділ технічного 
контролю міститься в кутку ме
ханічного цеху Тут темно, тіс
но, від, утній ізолятор браку.

Випуску продукції низької 
якості сприяє і те, що вимірю
вальний інструмент періодично 
не перевіряється, централізо
ваного заточування різців не
має. Для того, щоб заточити 
різець, верстатнику доводиться 
кілька разів на день бігати з 
одного цеху в другий.

Заточувальних верстатів не- 
вистачає, а ті, що є, утриму
ються в незадовільному стані. 
Графік планово-запобіжного ре
монту обладнання відсутній. 
Верстатний парк не перевіряє
ться на точність роботи.

На заводі є три відділення 
лабораторії—хімічна, земельна 
і механічна. Проте вони пога
но обладнані. В хімічному від
діленні, наприклад, дуже обме
жена кількість реактивів для 
проведення аналізів, в меха
нічному—в пресі, на якому до
сліджуються матеріали, відсут
ній алмазний наконечник. То
му деталь і інструмент після 
термічної обробки не переві
ряється на міцність.

На заводі занедбано техніч
не навчання робітників. Протя
гом семи місяців жоден вироб
ничник не здавав техмінімума. 
Досвід передовиків не поширює
ться.

Про бракоробів на весь голос 
не говорять, навколо лих не 
створюють громадської думки. 
Зробив хтось брак, про це стає 
відомо лише майстру і началь
нику цеху. А ось, щоб зібрати 

колектив, піддатіг жорстокій 
критиці перадивих людей, які 
своєю безвідповідальністю зав
дають збитки державі, до цьо
го, як кажуть, руки не дохо
дять.

Пі на подвір'ї, ні, тим біль
ше, в цехах не знайти лозунга, 
що закликав би робітників бо
ротися за високу якість про
дукції, або плаката, який би 
показував у що обходиться під
приємству один процепт браку. 
А брак тут великий. За даними 
бухгалтерії збитки від нього з 
початку року становлять близь
ко 36. тисяч карбованців. Нас
правді ж їх в кілька разів біль
ше. Ось характерний факт. Ще 
в березні ливарний цех виго
товив ланцюги до екскаватора. 
Замовник забракував їх. Лише 
цим завдано заводу збитків на 
38 тисяч карбованців.

Між тим, ні в актах, ні, тим 
більше, в бухгалтерії це не 
відображено. Прикро, але факт. 
В цехах, зокрема в ливарному, 
всякими шляхами приховують 
брак. Погано, скажемо, відлили 
деталь, знову відливають її. 
Вартість же переробки нерідко 
відносять на рахунок замов
лення.

Знають про ці та інші непо
добства директор заводу т. Гур- 
за, секретар партбюро т. Ключ- 
ников, голова завкому т. Лог- 
вип. Проте рішучих заходів не 
вживають.

КЦька місяців тому питання 
низької якості випускаємо! про
дукції обговорювалось па пар
тійних зборах. Тоді були намі
чені непогані заходи, здійснен
ня яких дало б можливість різ
ко піднести культуру виробниц
тва, до мінімуму звести брак.

Між тим, т. Гурза нічого не 
зробив для виконання рішень 
Партзборів. Партбюро ж па чолі 
/т. Ключниковим байдуже ста
виться до цього.

Колектив рудоремоптного за
воду зобов'язався знизити вит
рати від браку па 10 процен
тів. Цих зобов'язань він не 
виконує.

М. БУРІН.

Більше високоякісної продукції 
місцевої промисловості

Здійснюючи рішення XIX з'їз
ду Комуністичної партії Радян
ського Союзу, підприємства 
місцевої та кооперативної про
мисловості міста в першому 
півріччі поліпшили свою робо
ту по виконанню виробничих 
планів, підвищенню якості про
дукції, зниженню її собівар
тості.

Так, по управлінню млинів 
піврічний план виконано на 
241,1 процента, по артілях: 
«П'ята, п'ятирічка»—на 114,7 
процента, «Виробник» —на103,8 
процента, «Червоний тесляр» 
—на 105,9 процента.

Але в цій галузі промисло
вості є й такі підприємства, які 
встановлених планів не вико
нують, зривають завдання по 
забезпеченню трудящих міста 

і робітничих селищ необхідни
ми товарами широкого вжитку.

Зовсім незадовільно працю
вав в першому півріччі пром
комбінат (директор т. Хохлов), 
який спромігся виконати план 
на 88,9 процента. Керівництво 
комбінату не забезпечило ви
пуску продукції в асортименті. 
Якість виконуваних замовлень 
побутовими майстернями по 
пошиву, ремонту одягу та взут
тя дуже низька. Тут і досі не 
організували цех хімічної чис
тки та покраски одягу.

Ще гірше обстоять справи 
на швейній фабриці. Піврічний 
план нею виконаний лише на 
71,2 процента. Фабрика за 
перше півріччя недодала про
дукції на суму 2.254 тисячі 

карбованців. Внаслідок незадо
вільної роботи на фабриці до
пущені збитки, які становлять 
469 тисяч карбованців.

Зовсім не виконується план 
випуску продукції в асорти
менті по виготовленню чоло
вічих хдопчатобумажпих та ди
тячих штанів, а сорочки для 
дітей дошкільного віку зовсім 
не шиються. Стан, що створив
ся на фабриці, пояснюється, 
насамперед, тим, що її керів
ники не приділяють уваги ро
боті з кадрами по підвищенню 
їх технічної кваліфікації. Че
рез це механізми використо
вуються зовсім незадовільно. 
Політико-виховна робота се
ред трудящих фабрики перебу

ває на низькому рівні. Відсут
ня і боротьба за якість випус
каємо! продукції.

Значно недовиконує плану 
і міськхарчокомбінат (директор 
т. Кизіїль). В цьому комбінаті 
цехи не завантажені. В той 
же час торговельні організації 
змішторгу та відділу робітничо
го постачання систематично не 
вибирають заплановану їм про
дукцію по булочних і конди
терських виробах та безалко
гольних напоях. А зав. міськ- 
торгвідділом т. Семеха в цій 
справі зайняв позицію сторон
нього спостерігача.

Недавно сесія міської Ради 
депутатів трудящих заслухала 
і обговорила доповідь заступ
ника голови виконкому місь
кої Ради т. Константинова про 

роботу підприємств місцевої 
промисловості.

Депутати міської Ради, які 
взяли участь в обговоренні до
повіді, піддали гострій критиці 
керівників місцевої та коопе
ративної промисловості за не
задовільну роботу і, зокрема, т. 
Константинова за те, що він 
поверхово здійснював керівниц
тво місцевою промисловістю.

Сесія міської Ради зобов'я
зала керівників місцевої про
мисловості забезпечити безу
мовне виконання виробничих 
планів, а також випуск висо
коякісної продукції в асорти
менті. Сесія прийняла рішен
ня, спрямоване на поліпшення 
всієї роботи місцевої і коопе
ративної промисловості.

І. ІВАНОВ.
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Цінити час трудящих
До редакції газети „Сталінський прапор** надходшь баї а го 

листів, в яких трудящі скаржаться на те, що в ряді установ і під 
приемств обслужування поставлено вкрай незадовільно. Через це 

*• громадянам доводиться марно витрачати багато часу, який можна 
було б використати для корисної праці або розумного відпочинку.

Нижче ми публікуємо кілька таких листів трудящих.

Не стільки годують, 
скільки час з'їдають

В їдальні №16 відділу ро
бітничого постачання селища 
Димитрово (завідуючий т. Мат- 
вієнко) відсутній порядок в 
обслужуванні споживача. Тут 
не стільки годують людей, 
скільки з'їдають їх цінний час.

Одного разу зайшов я до 
їдальні повечеряти. 20 хвилин 
простояв в черзі до буфету, 
щоб замовити їжу і одержати 
талон. Коли сів до столу, мені 
довелось знову хвилин двад
цять чекати, доки підійшла 
офіціантка. Але й це ще не 
все.

Взявши талон, офіціантка 
хвилин через 15 принесла ме
ні борщ і зникла, а ще хви
лин через 10 прийшла і зая
вила: '«Салату немає". На моє

Дивні порядки
—Дайте, будь ласка, квиток 

на другий сеанс.
—Не можу. На другий поч

немо видавати після початку 
першого сеансу.

Таку розмову часто чуєте 
біля каси міського кінотеатру 
ім. Першого травня.

А чому б не змінити ці див
ні порядки і продавати квитки 
одночасно на всі сеанси, щоб 
запобігти марному витрачанню 
часу трудящих.

Наведу приклад. Сьогодні, 
скажемо, я вирішив піти до 
кінотеатру на другий або третій 
сеанс. Протягом дня був у місті 
і одночасно, зайшовши до каси, 
купив квиток. Маючи його, я б 
спокійний за кілька хвилин 

запитання, що ж є, відповіла: 
'«Спитайте у буфетниці». Зно
ву довелось витратити кілька 
хвилин, щоб обмінити талони 
на картопляне шоре. Але, як 
потім з'ясувалось, шоре теж 
немає. Замовив битки, які бу
ли записані в меню, але за
мість них мені подали котлету 
і то лише тоді, коли вкрай 
знервований я попросив книгу 
скарг.

І так, витративши близько 
двох годин, без смаку з'їв те, 
що з милості завідуючого їда
льнею було мені подано:

Чи довго ще працівники від
ділу робітничого постачання по
туратимуть людям, які нехту
ють запитами трудящих?

Г. МАЖАРА, 
працівник теплоелектростанції.

прийшов до початку сеансу. 
Але не маючи такої змоги, тру
дящим доводиться іноді гаяти 
багато часу, щоб потрапити в 
кінотеатр.

Як відомо, кіносеанс триває 
півтори—дві години. Отже, щоб 
встигнути взяти квиток на дру
гий або третій сеанс, громадя
нин змушений поспішати до 
каси, бо коли всі прийдуть за 
кілька хвилин до початку се
ансу, то біля каси утвориться 
велика черга і касир, звичай
но, не зуміє видати всім квитки.

Отже в інтересах збережен
ня часу людей дирекції кіно
театру слід змінити існуючий 
порядок продажу квитків.

І. МІХЕЛЬСОН, 
житель м. Олександрії.

Хранителі точного часу

За товарами— 
в сусіднє село

В цю найвідповідальнішу 
пору року—збирання врожаю— 
кожен колгоспник прагне не 
витрачати даремно свій час. 
Здавалось би, що й організа
ції, які покликані обслужува- 
ви запити трудящих, повинні 
всебічно сприяти продуктивно
му використанню дорогоцінного 
часу хліборобів.

Але по-іншому розуміє це 
голова ВОрошиловського спо
живчого товариства т. Кульбій. 
Замість того, щоб наблизити 
торгівлю до споживача і вивез
ти товари широкого вжитку в 
поле, він більше тижня дер
жить закритим сільський мага
зин.

Колгоспникам Вброшиловкп 
доводиться іти в сусідні села 
або до м. Олександрії, щоб 
придбати необхідні товари.

Ф. ЖЕЖЕРЯ, 
колгоспник артілі їм. Ворошилова.

Вчасно виконувати 
замовлення

Працівники міської держав
ної фотографії грубо порушують 
встановлений порядок. Замов
лені фотознімки ми повинні 
були одержати згідно виданої 
квитанції 28 червня, але, прий
шовши в той день, одержали 
коротку відповідь: «Прийдіть 
завтра».

1 так протягом двох тижнів 
нам відповідали одне і те ж.

Такі випадки у фотографії 
непоодинокі.

3. ГАВРИШЕВСЬКА, 
Т. ГОРОВЕЦЬКА.

У Москві відбулась товариська зустріч по футболу між збір
ною командою Чехословакії і командою „Спартак** (Москва). Зуст
річ закінчилась перемогою радянських футболістів з рахунком 2:0.

На знімку: момент гри. *і
Фото Л. Доренського.

------------- ■ ■ ---------------- ----------

НА КУБОК УРСР З ФУТБОЛА

Кіровоградська команда „Торпедо" —
переможець

Більше двох тисяч футболь
них команд України взяло 
участь у розиграші почесного 
призу—кубка республіки з фут- 
бола. В результаті напруженої 
спортивної боротьби у фінал 
увійшли дві команди: Кірово
градська команда товариства 
«Торпедо» і Полтавська—това
риства «Локомотив». 2 серпня

------------------- ---------------о

Постанова про відбудову 
І реконструкцію Пхеньяна

Центральне телеграфне агент
ство Кореї передало постанову 
кабінету міністрів Корейської 
Народно-Демократичної Респуб
ліки від ЗО липня 1953 р. про 
відбудову і реконструкцію 
ІІехньяна, зруйнованого амери
канськими інтервентами.

Строк виконання генерально
го плану відбудови і рекон

Звільнення Анрі Мартена
Французьке агентство Франс 

Пресе передало, що вранці 2 
серпня звільнений з тюрми Ан
рі Мартен.

Як відомо, Апрі Мартен— 
член Національного комітету 
Спілки республіканської молоді 
Франції був засудженій! до 5

Прескліше ТАРС.

розтрату
в Києві на республіканському 
стадіоні імені Хрущова відбу
лась фінальна зустріч. Пере
могли кіровоградські спортсмени 
з рахунком 3:1.

Після змагання команді 
«Торпедо» в урочистій обста
новці був вручений кубок УРСР 
з футбола на 1953 рік.

(РАТАУ).
о------------------------  

струкції Пхеньяна встанов
люється в 10—15 років.

Строк відбудовчих робіт пер
шої черги—три роки.

Рішенням уряду створюється 
комісія по відбудові і рекон
струкції Пхеньяна на чолі з 
головою кабінету міністрів 
КНДР Кім Ір Сеном.

(ТАРС).

років каторжних робіт за свою 
діяльність на захист миру, за 
сміливі виступи проти коло
ніальної війни в Індо-Китаї. 
Анрі Мартен пробув в ув'яз
ненні три роки.

(ТАРС).
Спочатку чути знайоме цокан

ня годинника, потім лунають сиг
нали два довгих і один короткий.

—Московський час—дванадцять 
годин!—оголошує диктор.

Так з Москви кілька раз на до
бу через всі радіомовні станції і 
радіотрансляційні сітки переда
ються сигнали перевірки годин
ників.

За особливим розписом в ефір 
посилаються ритмічні сигнали точ
ного часу на довгих і коротких 
хвилях. Ними користуються чис
ленні „споживачі часу**—радянсь
кі і зарубіжні обсерваторії, геоде
зичні, гравіметричні, геологічні й 
інші експедиції, а також науково- 
дослідні заклади і лабораторії. 
Перевіряють годинники штурмани 
морських і повітряних кораблів.

На Красній Прєсні, в перевул- 
ку Павлика Морозова, знаходить
ся астрономічний інститут імені 
Штернберга при Московському 
державному університеті. Сигна
ли точного часу йдуть звідси. їх 
подає спеціальна лабораторія 
служби часу, головним завданням 
якої е визначення точного часу, 
збереження його і поширення.

Як розповів кореспондентові 
ТАРС завідуючий лабораторією 

кандидат фізико - математичних 
наук ГІ. І. Бакулін, в основі точ
ного визначення часу лежать аст
рономічні спостереження з допо
могою пасажного інструмента. 
Зорова труба цього інструмента 
завжди спрямована по меридіану 
і нібито є своєрідною нерухомою 
стрілкою годинника, циферблатом 
якого служить зоряне небо. Кож
на зірка проходить через меридіан 
в строго визначений момент. Це 
й реєструє астроном за - допомо
гою пасажного інструмента і аст
рономічного годинника. Спосте
реження провадяться кожну зоря
ну ніч.

Коли небо затягнуте хмарами, 
астрономічні визначення часу не
можливі, на допомогу астрономам 
приходить годинник - хранитель. 
Він має постійний хід—за добу 
заходить вперед або відстає на 
незначну величину. Щоб не пору
шувати ходу годинника, стрілки 
його ніколи не переставляються. 
Астроном лише записує ‘поправки 
і враховує їх при подачі сигналів 
точного часу,

Годинник служби часу Астро
номічного інституту імені Штерн
берга являє собою сукупність 
двох маятників, що діють син
хронно. Головний маятник -хра
нитель часу міститься в герметич
ному циліндрі з сильно розряд

женим повітрям. Встановлений 
він у підвальному приміщенні, де 
підтримується постійна темпера
тура. Допоміжний маятник вико
нує функції звичайного годинника 
з циферблатом і знаходиться в 
апаратній. Заведення і дія меха
нізмів забезпечується невеликою 
електричною батареєю. Зміни до
бового ходу годинника не пере
вищують трьох тисячних часток 
секунди.

Один з наявних в лабораторії 
годинників є передаючим. Він по
казує точний московський час. 
Цей годинник з'єднаний з радіо
станцією, по ньому вивіряються 
Кремлівські куранти, мелодійний 
передзвін яких розноситься по ра
діо на всі континенти.

Служба часу Астрономічного 
інституту імені Штернберга зай
має одне з перших місць серед 
найбільших лабораторій світу по 
визначенню і збереженню точного 
часу.

В недалекому майбутньому Інс
титут ім. Штернберга розмістить
ся в новому будинку Астрономіч
ної обсерваторії Московського 
державного університету на Ле
нінських горах, яка оснащується 
найновішими астрономічними інст
рументами.

(ТАРС).

Засідання комісії по нагляду за перемир'ям
ПЕКІН, 2. (ТАРС). У повідом

ленні кореспондента агентства 
Сіньхуа з Кесона від і серпня 
говориться:

1 серпня о 3 годині дня в Пань- 
миньчжоні офіціально почала 
свою роботу комісія по нагляду 
за перемир'ям з представників 
нейтральних держав, створена у 
відповідності з параграфом 36-м 
угоди про перемир'я в Кореї. На 
першому засіданні комісії були 
присутні: від Чехословаччини — 
генерал-лейтенант франтішек Бу
рені, від Польщі—генерал-майор 
Мечіслау Вонгровський, від Шве
ції—генерал-маііор Свен Граф- 
стрем і від Швейцарії—генерал- 
майор Фредерік Рінер.

На засіданні генерал-лейтенант 
Буреш і генерал-майор Вонгров
ський заявили, що миролюбні на
роди Польщі і Чехословаччини 
відчувають велику радість у зв’яз
ку з досягненням перемир'я в 
Кореї. Вони висловили думку, що 
перемир'я означає не тільки кінець 
трирічного кровопролиття на ко
рейському фронті, але також і 

перший крок до мириого врегулю
вання корейського питання й ін
ших важливих міжнародних проб
лем.

Представник Швеції генерал- 
майор Свен Графстрем і представ
ник Швейцарії генерал-майор 
Фредерік Рінер висловили своє 
задоволення встановленням пере
мир'я в Кореї і заявили про свою 
готовність працювати в дусі спів
робітництва з іншими членами 
комісії.

ПЕКІН, 3. (ТАРС). Кореспон
дент агентства Сіньхуа передав з 
Кесона, що 2 серпня відбулося 
друге засідання комісії по нагля
ду з представників нейтральних 
держав. Засідання прийняло рі
шення, що в кожну з нейтральних 
груп по нагляду ввійдуть по два 
офіцери від кожної з чотирьох 
нейтральних держав, що беруть 
участь в комісії.

На засіданні також були обго
ворені питання щодо пересування 
і зв'язку нейтральних груп по 
нагляду, а також щодо безпеки їх 
членів.

——————————————і—
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хУДень Повітряного Флоту
Щороку в День Повітряного 

Д Флоту СРСР наша країна вша
новує однії з славних загонів 
Радянських Збройних Сил 
героїчну авіацію, гордість і 
любиме діти ще радянського на
роду.

Традиційне свято Повітряно
го Флоту СРСР відзначається в 
цьому році в обстановці вели
чезного політичного і виробни
чого піднесення трудящих мас, 
викликаного історичними рішен
нями XIX з'їзду партії про даль
ший, ще могутніший розквіт 
соціалістичної економіки і куль
тури нашої країни.

Комуністична партія—спря
мовуюча і керівна сила радян
ського суспільства, виробила 
політику, спрямовану на зміц
нення союзу робітничого класу 
і колгоспного селянства, зміц
нення соціалістичної держави, 
максимальне задоволення пос
тійно зростаючих потреб радян
ських людей. Ця політика Ко
муністичної партії, яка відпо
відає кровним інтересам тру
дящих, підтримується всім на
шим народом.

В роки довоєнних п'ятирічок 
радянський народ, переборюючи 
величезні труднощі, успішно 
здійснив вироблений партією 
план індустріалізації і колек
тивізації країни. Успіхи соціа
лістичної індустріалізації ство
рили всі можливості для орга
нізації сучасного літакобудуван
ня Тільки за час з 1930 по 
1939 рік виробництво літаків у 
нашій країні зросло в 6,5 раза. 
В 1941 ропі Радянський Союз 
щодо протяжності повітряних 
ліній і щодо ваптажообороту по
вітряного транспорту займав 
перше місце в світі. Радянська 
країна перетворилася в могут
ню авіаційну державу.

Комуністична партія вирости
ла прекрасні льотні кадри, ор
лине плем'я безстрашних повіт
ряних воїнів, які не знають 
перешкод в досягненні мсти—> 
літати далі, швидше і вище 
всіх. Радянські льотчики сміли
во прокладали незвідані повіт
ряні маршрути, здійснили леген
дарні арктичні експедиції по 
врятуванню челюскіпців, вста
новили десятки світових рекор
дів, першими пролетіли пря
мим шляхом з Москви через 
Північний полюс у Сполучені 
Штати Америки.

На відзнаку Дня Повітряного Флоту
На підприємствах, в устано

вах і клубах міста проводять
ся бесіди і доповіді, присвяче
ні Дню Повітряного Флоту Сою
зу РСР. Трудящі міста прослу
хали доповіді: «Наша країна— 
велика авіаційна держава», 
«Збройні Сили Радянського 
Союзу—оплот миру і безпеки 
народів" і ін.

В міській бібліотеці обладна
но книжкову виставку на тему 
«День Повітряного Флоту Сою

Нездоланна життєва сила ра
дянського суспільного і дер
жавного ладу яскраво прояви
лася в роки Великої Вітчизня
ної війни. Комуністична партія 
виступила натхненником і орга
нізатором всенародної боротьби 
проти фашистських загарбни
ків, привела радянський народ 
до всесвітньоісторичної перемо
ги. Разом з воїнами Радянської 
Армії і Флоту наші славні 
соколи,- оточені всенародною 
любов'ю, вкрили себе невми
рущою славою в боях за честь 
і незалежність нашої Батьків
щини.

Тепер радянський народ під 
керівництвом Комуністичної 
партії успішно розв'язує зав
дання дальшого зміцнення ба
гатонаціональної соціалістичної 
держави, дальшого могутнього 
піднесення промисловості і сіль
ського господарства, безперерв
ного підвищення матеріального 
і культурного рівня життя 
трудящих. Радянські льотчпки, 
як і всі воїни Збройних Сил 
СРСР, стоять на варті держав
них інтересів і мирної праці 
нашого народу. Вонп з честю 
виконують свій обов'язок перед 
Батьківщиною, підвищують 
військові і політичні знання, 
оволодівають першокласною 
авіаційною технікою.

Комуністична партія послі
довно проводить мирну зовніш
ню політику, яка відповідає 
життєвим інтересам усіх наро
дів. В той же час наша партія 
попереджає радянський народ 
про існування капіталістичного 
оточення, про необхідність без
устанно підвищувати політичну 
пильність, всемірно зміцнювати 
Радянську Армію і її Військо
во-Повітряні Сили, посилювати 
оборонну могутність Батьків
щини.

Відзначаючи свято Повітряно
го Флоту, радянський народ 
заявляє про свою рішимість 
самовідданою працею на під
приємствах, будовах, у колгос
пах, радгоспах і МТС і далі 
всемірно зміцнювати могутність 
Радянської держави. Радян
ський народ в тісному єднанні 
з партією і урядом безустанно 
бореться за торжество комуніз
му в нашій країні.

зу РСР». Для відвідувачів бібліо
теки прочитано доповідь про 
повітряний флот нашої Бать
ківщини. Книжкову виставку 
влаштовано також і в район
ній бібліотеці.

Сьогодні на міському стадіо
ні спортсмени первинних орга
нізацій ДОТСААФ і юні авіамо
делісти Палацу піонерів про
демонструють свою майстер
ність.

Засідання Верховної Ради СРСР
Роздільні засідання Ради Національностей

і Ради Союзу
ського народу з великим російським народом, 
без чого Україна не могла б устояти перед 
численними іноземними загарбниками, про ве
лике культурне будівництво в республіці. У За
карпатській області, наприклад, після возз'єд
нання її з Радянською Україною число серед
ніх шкіл збільшилося в десять раз, а семиріч
них—у 18 раз.

На засіданні Ради Союзу депутат Н. Т. 
Кальченко (Українська РСР) розповів про до
сягнуті успіхи в розвитку народного господар
ства й культури Радянської України. Він вніс 
ряд пропозицій по поліпшенню роботи машин
но-тракторних станцій, розширенню підготовки 
для них висококваліфікованих кадрів.

Депутати, які виступали в дебатах, одно
стайно схвалювали Державний бюджет СРСР, 
поданий Урядом, говорили про новий сільсько
господарський податок, як найважливіший за
хід, що здійснюється партією і Урядом по ор
ганізаційно-господарському зміцненню колгоспів 
і забезпечує дальше піднесення добробуту кол
госпного селянства.

Посланці народів Радянського Союзу заяв
ляли про рішимість радянських людей віддати 
всі сили перетворенню в життя рішень XIX 
з'їзду партії про п'ятирічний план розвитку на
родного господарства СРСР.

(РАТАУ).

П’ята сесія Верховної Ради СРСР
партії і Уряду про добробут народу є значне 
зниження сільськогосподарського податку. Цей 
важливий захід буде сприяти організаційно-гос
подарському зміцненню колгоспів і дальшому 
піднесенню добробуту колгоспного селянства.

7 серпня на засіданні Ради Національнос
тей виступила депутат від Уманського округу, 
Української РСР, Г. Є. Буркацька. Вона роз
повіла про те, як трудівники сільського госпо
дарства Київської області, використовуючи ба
гату техніку і досягнення агрономічної науки, 
добиваються підвищення рівня колгоспного ви
робництва. Колгоспи області викопали держав
ний план розвитку громадського тваринництва, 
перевищили довоєнний рівень надою молока.

Здійснення Закону про сільськогоспо
дарський податок,—говорить па закінчення тов. 
Буркацька,—приведе до дальшого підвищення 
добробуту колгоспників і всього сільського на
селення, благотворно позначиться на збільшенні 
виробництва сільськогосподарської продукції, 
сприятиме організаційно-господарському зміц
ненню колгоспів.

8 серпня п'ята сесія Верховної Ради СРСР 
продовжувала свою роботу.

(РАТАУ).

6 серпня, в Кремлі, у Великому Кремлів
ському Палаці, продовжувала свою роботу п'ята 
сесія Верховної Ради СРСР.

Рада Національностей заслухала співдопо
відь Голови Бюджетної комісії Ради Національ
ностей депутата Хохлова І. С., а Рада Союзу 
— Голови Бюджетної комісії Ради Союзу депу
тата Корнійця Л. Р.

Після співдоповідей Бюджетних комісій, в 
Раді Національностей і в Раді Союзу відкрились 
дебати на доповідь про Державний бюджет СРСР 
на 1953 рік і про виконання Державного бюд
жету СРСР за 1951 і 1952 роки.

У своїх виступах депутати говорили про те, 
що, виконуючи рішення XIX з'їзду Комуністич
ної партії, радянський народ добився нових ус
піхів у розвитку соціалістичної економіки і 
культури, в дальшому зміцненні могутності 
своєї великої Батьківщини—оплоту миру в усьо
му світі. Вони наводили цифри і факти, які 
яскраво характеризують новий Державний бюд
жет СРСР, як бюджет миру, що забезпечує 
необхідними коштами фінансування великого 
обсягу капітального будівництва, дальшого роз
витку промисловості, сільського господарства, 
транспорту, освіти, науки, охорони здоров'я, 
соціального забезпечення.

У своєму виступі на засіданні Ради Націо
нальностей депутат П. Г. Тичина (Українська 
РСР) говорив про багатовікову дружбу україн

7 серпня, в Кремлі, у Великому Кремлів
ському Палаці, п'ята сесія Верховної Ради СРСР 
продовжувала свою роботу.

На сесії присутні Г. М. Маленков, В. М. 
Молотов, М. С. Хрущов, К. Є. Ворошилов, 
М. 0. Булганін, Л. М. Каганович, А. І. 
Мікоян, М. 3. Сабуров, М. Г. Первухін.

На засіданнях Ради Союзу і Ради Націо
нальностей тривали дебати на доповідь про Дер
жавний бюджет СРСР на 1953 рік і про вико
нання Державного бюджету СРСР за 1951 і 
1952 роки.

Один за одним піднімалися на трибуну пос
ланці народів Радянського Союзу, щоб вислови
ти волю своїх виборців. Вонп одностайно схва
лювали Державний бюджет СРСР на 1953 рік і 
проект Закону про сільськогосподарський по
даток.

Депутати заявляли, що новий Державний 
бюджет відображає інтереси радянського народу 
і має на меті забезпечити дальше зміцнення 
могутності і сили соціалістичної держави, зрос
тання економіки, культури і науки, неухильне 
піднесення матеріального і культурного рівня 
трудящих.

Яскравим проявом безустанного піклування

Біломорсько-Балтійському каналові імені Сталіна—20 років
2 серпня минуло 20 років з дня 

відкриття Біломорсько-Балтійсь
кого каналу імені Сталіна. Біло
морканал—одна з найбільших гід
ротехнічних споруд в нашій краї
ні. Своєю довжиною—227 кіломет
рів—канал імені Сталіна перева

Велике кільце Московського Метрополітену зімкнулося
1 серпня на Великому кільці і 

Московського метро між новими 
станціями „Краснопресненська" і 
„Київська кільцева" відбулася 
збойка лівого тунелю—останньої 

жає найбільші з'єднувальні водні 
магістралі світу: Панамську, Су- 
ецьку і Нільську, разом взяті. Він 
скорочує шлях з Балтійського в 
Біле море на 4.000 кілометрів.

По каналу імені Сталіна за 

ділянки кільцевої лінії. Тепер по 
цьому тунелю відкрився суціль
ний шлях по всій 20-кілометровій 
підземній трасі. 

двадцятиріччя перевезені мільйо
ни кубометрів карельського лісу, 
багато сотень тисяч тонн солі, 
зерна та інших продовольчих і 
промислових вантажів.

(РАТАУ).

Найближчими днями метробу
дівці проведуть збойку правого 
тунелю Великого кільця.

(РАТАУ).
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Рівнятись на новаторів виробництва
Шахтарі Горлівки широко 

розгорнули соціалістичне зма
гання за дострокове виконання 
плану п'ятої п'ятирічки, за 
краще використання внутріш
ніх резервів виробництва. В 
ході змагання великого розмаху 
набрав рух новаторів вироб
ництва, які борються за освоєн
ня передових методів організа
ції і підвищення' продуктив
ності праці.

Особливо відзначається свої
ми виробничими досягненнями 
колектив однієї з найбільших 
шахт—шахти імені Румянцева. 
Тільки в липні вона відправи
ла промисловим підприємствам 
п'ять ешелонів палива, видо
бутого понад план. Ця шахта 
є справжньою лабораторією 
передового досвіду. Тут поло
вина всіх лав працює за графі
ком циклічності. Прогресивний 
графік запроваджено також у 
підготовчих вибоях.

На шахтах Горлівки багато 
нової першокласної техніки — 
комбайнів для розробки пластів 
крутого спадання, породонаван
тажувальних машин, електро
возів, автоматичних пристроїв 
та інших механізмів. Викорис
тання цієї техніки па повну 
потужність — важливий резерв 
збільшення видобутку вугілля.

На шахті імені Румянцева 
почалося змагання за оволодін
ня кожним шахтарем суміжною 
професією, за краще викорис
тання гірничої техніки і еко
номію коштів. За почином 
бригадира гірничопрохідницької 
бригади т. Круподера створена 
комплексна бригада, в якій всі 
робітники управляють електро
буром і відбійним молотком, 
вміють кріпити штрек і насти
лати колії, управляти породо
навантажувальною машиною. 
Взаємозамінюваність сприяє без
перебійному проходженню ви
робок протягом всієї зміни. В 
результаті бригада за півроку 
пройшла майже на сто погон
них метрів відкаточного штре
ку більше, ніж було заплано
вано, і тепер працює в рахунок 
вересневого завдання.

За прикладом т. Круподера 
на шахті почали сполучати су
міжні професії й інші робітни
ки. Багато з них за останній 
час пройшли курси підвищення 
кваліфікації. Тепер машиністи 
компресорів тт. Савченко і 
Швець одночасно виконують 
обов'язки щитових підстанції. 
Помічники машиніста підйомної 
машини тт. Івлева і Спасибіна 

забезпечують роботу, яку вико
нували раніше мастильники. 
Оволодіння гірниками другими 
професіями дозволило вивільни
ти на шахті 50 чоловік для 
використання на інших роботах. 

Новий почин прохідників, як 
яскравий вияв духу новаторст
ва горлівських шахтарів; зуст
рів гарячу підтримку на всіх 
шахтах. Міськком партії провів 
нараду прохідників. На ній бу
ла обговорена доповідь голов
ного інженера тресту «Калінін- 

і вугілля» т. Орленка, який уза
гальнив досвід бригади т. Кру
подера. Партійні організації 
шахт спрямували зусилля агі
таторів на популяризацію ро
боти новаторів. Тепер всі гір
ничопрохідницькі бригади трес
тів «Горлівськвугілля» і «Ка- 
лінінвугілля» стали комплекс
ними.

Боротьба за створення комп
лексних прохідницьких бригад 
і сполучення професій допомог
ли значно підвищити темпи 
проходження виробок. По трес
ту «Калінінвугілля», наприк
лад. в червні було пройдено 
майже на півкілометра виробок 
більше, ніж у січні. На шах
тах цього ж тресту за два ос
танніх місяці вивільнено близь
ко 250 підсобних робітників, 
їх обов'язки стали виконувати 
по сумісництву гірники, які 
оволоділи двома—трьома спе
ціальностями.

В Горлі вці зародився також 
рух п'ятисотенників. З ініціа
тиви вибійника шахти № 19— 
20 т. Тютюнника і його учня 
т. Кобильнікова між шахтаря
ми розгорнулося змагання за 
видобуток на відбійний молоток 
500 тонн вугілля за місяць 
при нормі до 300 тонн. Зараз 
коло ста вибійників підрубують 
щомісяця значно більше, ніж 
по 500 тонн, а кадрові робіт
ники шахти «Кочегарка» тт. 
Сергєєв, Колодченко і Бутенко 
дають на молоток по 800—900 
тонн вугілля за місяць. Гірни
ки шахти № 19—20 першими 
в Горлівці почали залишати по
роду під землею і цим вивіль
нили шахтний транспорт для 
прискорення вивозки вугілля 
на-гора.

Міська партійна організація 
дбає про те, щоб ініціатива но
ваторів виробництва стала над
банням всіх робітників. Для 
цього при обох трестах створе
ні постійно діючі семінари на
чальників дільниць і їх поміч
ників. На цих семінарах 

командирам виробництва чита
ються лекції на теми: «Нова 
техніка на проходженні підго
товчих виробок», «Про сполу
чення професій», «Досвід ком
байнера шахти № 19—20 
т. Большакова», «Про застосу
вання мокрого буріння» та ін
ші. Відділ організації праці і 
зарплати тресту «Калінінвугіл
ля» готує опис досвіду бригади 
т. Круподера. Інженери цього 
відділу провели хронометражне 
вивчення роботи лави № 2, що 
циклується, шахти імені Рум
янцева.

Щоб уміло управляти гірни
чою технікою, треба бути ви
сококваліфікованим робітником, 
безустанно підвищувати свої 
знання. Цю істину добре зас
воїли новатори. В бригаді 
т. Круподера всі прохідники 
зараз вивчають гірничопрохід
ницький комбайн, щоб бути го
товими працювати на ньому, 
як тільки він надійде на шах
ту. Сам бригадир є студентом 
3-го курсу гірничого факульте
ту заочного відділу Московсь
кого індустріального техніку
му. Колишні вибійники тт. 
Тютюнник і Кобильніков недав
но одержали дипломи гірничих 
техніків вузької спеціальності. 
Перший з них керує цикліч
ною дільницею, другий став по
мічником начальника дільниці. 
У вільний час т. Тютюнник го
тується до навчання на вищих 
інженерних курсах, а т. Ко- 
бильніков--в гірничому техні
кумі. Тисячі гірників підвищу
ють свою кваліфікацію в про
фесійних школах і на техніч
них курсах.

Партійні організації шахт 
Горлівки прагнуть всемірно роз
вивати творчу ініціативу гірни
ків, ширше розгортають зма
гання за виконання і переви
конання завдань п'ятої п'яти
річки. Наполегливо поширюючи 
зразкові приклади праці, рів
няючись на передових людей 
нашого радянського суспільст
ва, наша партійна організація 
добивається нового піднесення 
вугільної промисловості, даль
шого поліпшення матеріально
го добробуту і культури тру
дящих.

С. СУДЕЙКО, 
секретар Горлівського 

міськкому КП України, 
Сталінської області.

Партійне життя

Бездіяльний агітколектив
Перед початком жнив пар

тійна організація колгоспу ім. 
12-річчя Жовтня затвердила 
план агітаційно-масової роботи. 
За цим планом десять агітато
рів, переважно з числа вчите
лів, повинні були проводити 
бесіди і читки газет в брига
дах і па токах. Комуністам 
було дано завдання очолити 
організацію агітаційно-масової 
роботи.

На жаль, хороший намір за
лишився на папері. В найвід
повідальніший період—збиран
ня врожаю—агітатори не тіль
ки не посилили, а зовсім при
пинили свою роботу. Не чути 
на колгоспному току голосу 
агітатора т. Солошенка, який, 
до речі, тут працює. Він на
віть не спроможеться принести 
сюди свіжий номер газети. А 
колгоспники хочуть знати, що 
відбувається в нашій країні, 
за рубежем. Не відомо для хлі
боробів про наслідки їх праці 
—хто відзначається на збиран
ні, а хто відстає.

Занедбана агітаційно-масова 
робота і серед механізаторів. 
Агітатори тт. Чернієнко, Котко, 
Петренко, Добрпчко ще не про
вели з ними жодної бесіди.

Забута комсомольська 
організація

При Олександрійському това
ристві глухонімих є комсомоль
ська організація, в якій налі
чується 11 членів ВЛКСМ. Та 
вона по суті розпалася. Протя
гом року тут не проведено жод
них комсомольських зборів, 
довгий час не сплачуються 
членські внески. Сталося це 
внаслідок безвідповідальності 
секретаря комсомольської орга
нізації т. Клочко, яка самоусу
нулась від роботи.

Наші комсомольці не раз 
просили міськком ЛКСМУ 
провести збори з метою обран
ня нового секретаря, але там, 
мабуть, вважають нашу органі
зацію неіснуючою.

Ми, комсомольці, не можемо 

Кому, як не їм, треба було 
розповісти про недоліки на 
збиранні і винести це на об
говорення хліборобів. Адже до
сі не закінчено косовицю вів
са і пшениці, не заскиртована 
солома з-під комбайна на пло
щі 230 гектарів, під озимину 
виорано лише ІЗ гектари, очи
щення зерна провадиться пе- 
відремонтованимп віялками. На 
подолання відставання в про- ( 
веденні польових робіт і слід " 
було мобілізувати колгоспників 
та механізаторів. Однак цього 
тут не робиться. Відсутні ЛО- 
зунгп, плакати, які б закликали 
на боротьбу за виконання зав
дань, поставлених перед тру
дівниками соціалістичного зем
леробства XIX з'їздом партії.

Партійна організація випус
тила з своїх рук керівництво 
агітколективом, не оргайізовує 
проведення з агітаторами се
мінарів.

—Захлиснули господарські 
справи,—виправдовується сек
ретар парторганізації т. Демен- 
тій,—Ніколи побувати на току, 
в бригадах, біля комбайна.

Дивно, але факт. На нього 
слід звернути увагу працівни
кам райкому партії.

Г. КОЛЕСНИКОВА.

миритись з таким станом, хо
чемо, щоб наша організація 
жила повнокровним життям і 
паша молодь виховувалась в 
дусі високого патріотизму, без
межної відданості матері-Віт- 
чизпі, щоб у нас не було міс
ця проявам низької свідомості, 
яка виявилась, наприклад, в 
грубості і в неповазі до старших 
з боку комсомолки т. Кругляк.

Секретарям міськкому комсо
молу тт. Вараві і Немолот тре
ба глибше займатися комсо
мольськими організаціями, при
слухатися до запитів комсо
мольців і молоді, задовольня
ти їх.

а. філій а, к. арзамазова, 
І. СОЛОВИОВ, Я. МАЛЯРЕНКО.

Надійний вартовий повітряних просторів нашої Батьківщини
З розмови з генерал-лейтенантом авіації /. /. Терентьевим.

День Повітряного Флоту СРСР 
святкується в обстановці вели
ких перемог трудящих нашої 
Батьківщини в усіх галузях 
народного господарства, науки 
і культури. Радянські авіатори, 
як і воїни Радянської Армії, 
зустрічають всенародне свято 
новими успіхами в бойовій і 
політичній підготовці.

Наша країна—батьківщина 
авіації і повітроплавання. Ви
датні російські вчені і вина
хідники — Ломоносов, Менде
лєєв, Можайський, Жуковський 
та інші на кілька років випе
редили авіаційну думку і тех
ніку країн Західної Європи і 
Америки.

Всебічного розвитку авіація 

набрала тільки після Великої 
Жовтневої соціалістичної рево
люції. З перших днів радян
ської влади справу будівництва 
повітряного флоту взяв у свої 
руки народ, робітничий клас, 
керований Комуністичною пар
тією.

В усій різноманітності могут
ність радянської авіації проя
вилася в роки Великої Вітчиз
няної війни. Льотчики війсь
кової і цивільної авіації з чес
тю виконали покладені на них 
бойові завдання і внесли свій 
вклад у справу розгрому воро
га. В роки війни десятки ти
сяч воїнів-авіаторів нагородже
ні орденами і медалями. Більш 
як двом тисячам льотчиків 

присвоєне звання Героя Радян
ського Союзу. ІІонад 60 прос
лавлених льотчиків стали дві
чі Героями, а чудові майстри 
повітряного бою 0. Покришкін 
та І. Кожедуб носять на своїх 
грудях по три Золоті Зірки.

У післявоєнні роки радян
ська і цивільна авіація вступи
ла в новий етап свого розвит
ку. Наші льотчики першими в 
світі оволоділи мистецтвом ви
щого індивідуального і групово
го пілотажу на реактивних 
літаках.

Льотчики повітряного флоту 
пильно несуть вахту на повіт
ряних просторах нашої Бать
ківщини.

(РАТАУ).

Київ. В цехах машинобудівного заводу „Більшовик" про
ведені бесіди, присвячені 50-річчю з дня відкриття Другого з'їзду 
партії, читки тез Відділу пропаганди і агітації ЦК КПРС і Інсти
туту Маркса—Енгельса—Леніна—-Сталіна „П'ятдесят років Кому
ністичної партії Радянського Союзу (1903—1953 рр.)“.

На знімку: агітатор В. А. Токова читає тези робітникам 
чавуноливарного цеху.

Фото М. Мельника. Прескліше ТАРС.
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На честь сесії Верховної Ради СРСР

За нові трудові успіхи 
на благо рідної Вітчизни!
Стахановський виробіток

Гірники Байдаківського вуг
лерозрізу на честь сесії Вер
ховної Ради СРСР видають 
тисячі тонн надпланового ву
гілля. Позавчора машиніст ек
скаватора Микола Якина при 
нормі 350 дав 516 тонн вугіл
ля. По півтори норми вироби
ли машиністи електровозів Єв- 
геп^Бугайченко та Іван Скало
зуб.

Енергійно попрацювали тру
дівники вскришної дільниці.

Самовіддана праця
Дні роботи сесії Верховної 

Ради СРСР трудящі заводу «Чер
воний ливарник» відзначають 
самовідданою працею. 7 липня 
розточник Федір Тарасенко за 
півзміни виконав денне завдан
ня. Токар Василь Фадоренко 
на обробці дифузорів камери 
за 4 години, дав 140 процентів 
змінної норми. Ще вищих по
казників добився стругальник 
Андрій Жигель. Зробивши спе
ціальне пристосування, стаха- 
новець виробив гри норми.

Переможці змагання
Над столярно-теслярським 

цехом деревообробних майсте
рень Семенівського тресту за
майорів червоний прапор. Це— 
відзнака за самовіддану працю.

Колектив столярно-тесляр
ського цеху за підсумками 
соціалістичного змагання в 
червні місяці здобув пер
шість і йому присуджено пере
хідний Червоний прапор адмі
ністрації і місцевого комітету 
майстерні.

Випередивши лісопильний 
цех, теслярі і столярі успішно

В рахунок вересня
Передовики Семенівського вуг

лерозрізу працюють з піднесен
ням. Вчора на честь сесії 
Верховної Ради СРСР вони 
видали сотні тонн надплано
вого вугілля.

Колектив розрізу, готуючись 
достойно зустріти шахтарське 
свято, множить свої виробничі 
успіхи. Десятки стахановців 
вже трудяться в рахунок ве

ДОСЯГНЕННЯ МЕХАНІЗА ТОРІВ
Відкриття 5 сесії Верховної 

Ради Союзу РСР тракторна 
бригада Тіта Крючкова з Олек
сандрійської МТС, яка обслу
жує артіль ім. 18 партконфе- 
ренції, ознаменувала значними 
досягненнями. На 5 серпня ме
ханізатори виорали під озимину 
близько 350 гектарів ріллі, що 
становить понад 80 процентів 
плану.

На збиранні врожаю в цій 
артілі відзначається комбайнер 
Анатолій Бугрій. На його ра
хунку 333 гектари скошених 
зернових культур і кілька де
сятків гектарів трав. Якість ко
совиці відмінна. Високого ви
робітку комбайнер домігся зав
дяки ретельній підготовці агре

Машиністи екскаваторів Андрій 
Журавльов, Яків Глинський, 
Олексій Сидоров, Іван Горовець- 
кий виконали норму на 130— 
150 процентів.

Стахановською працею від
значився екскаваторник Андрій 
Смішко. 7 серпня він при нормі 
500 кубометрів відвантажив за 
півзміни 804 кубометри породи.

В. ШАПОВАЛЕНКО, 
нормувальник Байдаківського 

вуглерозрізу.

В цей день більш як по 150 
процентів завдання дали коваль 
Захар Чернявський, формуваль
ник Андрій Шульга, електро- 
намотник Микита Держерук.

Колектив заводу видав бага
то надпланової продукції. Де
сятки передових виробничників 
домоглись значного підвищен
ня продуктивності праці.

0. ТРОЦЕВСЬКИЙ. 
працівник заводу 

„Червоний ливарник".

виконали план червня, липня 
і з перших днів серпня наро
щують темпи. Особливо висо
ких показників добиваються 
стахановці тт. Бульба, Констан- 
тинов, Дробот, Котляр, Єремен
ко і інші, які виконують біль
ше як по дві норми.

Не заспокоюючись на досяг
неннях, наш колектив готує 
нові виробничі подарунки до 
Дня шахтаря.

М. СУПРУН. 
начальник столярно-теслярського 

цеху.

ресня. Енергійно працюють 
екскаваторники Ілля Міщенко 
і Микола Демиденко. Вони по
над норму відвантажують по 
200—300 тонн вугілля. Хоро
ших показників домагається 
зміна гірничого майстра т. Ор- 
ленка, яка набагато перевищує 
план. ’|. МЕДВЕДЧУК,

працівник Семенівського 
вуглерозрізу.

гату до жнив і удосконалення 
окремих вузлів.

Збирання врожаю—найвідпові
дальніший період в роботі ме
ханізаторів. Поряд з косовицею 
вони провадять культивацію ца
рів, оранку під озимину, оброб
ляють технічні культури, скир
тують солому й полову, вико
нують землерийні роботи по 
будівництву греблі і т. д.

Добре працюють на тракторі 
«ХТЗ» механізатори Іван Рубець 
та Федір Каплун. За сім міся
ців вони виробили близько 600 
гектарів умовної оранки. 840 
гектарів умовної оранки в пе
реводі на 15-сильний трактор є 
на рахунку тракториста Дмитра 
Степаненка.

Досягнення бригади в знач

Завершили збирання 
врожаю

Колгоспники артілі ім. Каліні- 
на в тісній співдружності з ме
ханізаторами тракторної брига
ди Івана Харченка добивають
ся нових успіхів в сільсько
господарському виробництві.

Кілька днів тому, ознамено
вуючи відкриття п'ятої сесії 
Верховної Ради СРСР, хліборо
би достроково виконали держав
ний план хлібозаготівель. За
раз здобута ще одна перемога 
—завершено збирання врожаю 
всіх зернових культур на пло
щі 459 гектарів.

Велику допомогу на збиран
ні подав комбайнер Користів- 
ської МТС Семен Рак. Він що
дня скошував на 2—8 гектарів 
більше норми.

Виконавши план хлібозаго
тівель і завершивши косовицю 
хлібів, колгоспники успішно 
готуються до осінньої сівби. 
Вже зорано 250 гектарів під 
озимину з плану 310. На цій 
роботі відзначаються тракторис
ти Володимир Руденко і Дмит
ро Кудрявенко. Трактором 
«ДТ-54» вони значно перевико
нують норми виробітку.

Велика увага приділяється 
посівному насінню. Посиленими 
темпами воно доводиться до * 
посівних кондицій. Близько 
700 центнерів озимої пшениці 
вже підготовлено до посіву.

І. РУДЕНКО.

За сумлінну роботу
На бункерах деяких комбай

нів Користівської МТС, що пра
цюють на полях району, кра
суються п’ятикутні зірки. Кож
на зірка свідчить про кількість 
гектарів зібраного хліба.

У комбайнерів Івана Захар- 
ченка, що працює в артілі ім. 
Сталіна, та Івана Бузинника з 
артілі ім. Молотова вже є по 
три зірки. Вони зібрали понад 
триста гектарів кожний.

Комбайнери Федір Прокопен- 
ко, Іван Захарченко та інші за 
щоденне перевиконання норм 
виробітку одержали грошові 
премії по 200 карбованців.

0. БУЗИННИК.

ній мірі пояснюється постій- 
*ним складом механізаторів. 8 
чоловік бригади працюють па 
тракторах від 5 до 20 років. 
Правління колгоспу забезпечи
ло бригаду постійними причіп
лювачами з достатнім досвідом 
роботи.

Велике значення має той факт, 
що поточний ремонт машин бу
ло проведено у вільний від ро
боти літній час. Міжремонтний 
період роботи машин в бригаді 
збільшено на 10—20 процентів. 
За 7 місяців цього року бригада 
зекономила 1284 кілограми 
пального.

В. КОНВІНСАРОВ, 
Інженер-механік, 

викладач Олександрійської 
школи механізації сільського 

господарства.

Київська книжково-журнальна фабрика великим тиражем 
випускає підручники для шкіл.

На знімку: краща бригада контролерів фабрики (справа 
наліво)—-Інна БАКАЛОВА, Поліна 1ВАНЕНКО, Галина ГОЛОВЕН- 
КО і Любов СИТЬКО, які виконують змінне завдання на перевір
ці підручників на 140 процентів.

Фото М. Крилова. Гірескліше РАТАУ.

Всебічно підготувати школи 
до нового навчального року

Від своєчасної і доброякіс
ної підготовки шкільних при
міщень, правильної розстанов
ки педагосічиих кадрів, ство
рення необхідних умов учням 
і вчителям залежить успіх у 
навчанні і вихованні дітей. 
Значну роботу в цій справі про
вів міський відділ народної ос
віти. Всі школи міста уком
плектовані вчителями, попов
нені новими кадрами—випуск
никами інститутів. Викладачі 
мови і літератури, математики, 
фізики та історії підвищили 
свою кваліфікацію на курсах 
удосконалення при Кіровоград
ському педагогічному інституті. 
34 учителі-заочники успішно 
виконали свої сесійні завдання.

У повній готовності зустрічає 
новий навчальний рік середня 
школа №10, де директором 
т. Москаленко. Вона добре від
ремонтована, повністю забезпе
чена паливом.

Своєчасно і якісно провели 
ремонт середні школи №14 і 
№4, семирічні школи №5 і 
№7 та інші. Діяльну допомогу 
в ремонті і підготовці шкіл до 
навчання подала громадськість 
міста.

Але не скрізь так обстоять 
справи. Завершення ремонту 

Поверну
У мальовничому місті Одесі | 

розмістився один з найбільших 
медичних закладів Радянського 
Союзу—Український експеримен
тальний інститут очних хвороб 
імені академіка В. П. Філатова. 
Вся діяльність інституту спрямо
вана на боротьбу з очними хво
робами, на вишукування найефек
тивніших методів повернення зо
ру. Очолює інститут видатний ра
дянський вчений Володимир Пет
рович Філатов.

Філатовський метод пересадки 
рогівки, застосований в лікарнях 
нашої країни, повернув зір тися
чам радянських громадян. Корот
ко суть його полягає в тому, що 
в рогівці, ураженій більмом, ро
биться отвір, в який вставляється 
шматок рогівки, іцо приживлює
ться прозоро. Крізь нього і ба
чить хворий.

Багатьом хворим, які побували 
на лікуванні в інституті, після 
довгих років сліпоти повернутий 
зір. У Бориса Семсненка з Дні
пропетровська внаслідок опіку 
на обох очах утворилися більма. 
В інституті йому була зроблена 
пересадка рогівки на обидва ока 
і зір повністю відновився. Тепер 
т. Семененко продовжує працюва
ти на заводі імені Петровського. 
Таких прикладів багато.

Великий творчий колектив інс
титуту на чолі з заслуженим дія-

| середньої школи № 2 зриваєть
ся через те, що рембудконтора 
(зав. т. Ступа) зволікає фарбу
вання дверей, вікон, підлоги, 
часто відриває людей і посилає 
па іншу роботу. З цих же при
чин в середній школі №13 
затягуються штукатурні роботи, 
що затримує її побілку і фар
бування.

Безвідповідально поставились 
лісоторговельний склад та ар
тіль «Червоний тесляр» до ви
конання замовлень по виготов
ленню дверей і вікон ДЛЯ ШКІЛ 
№13 і №3.

Занадто повільними темпами 
провадиться будівництво нової 
середньої школи № 15, яку 
споруджує будівельне управ
ління Димитровського тресту 
(начальник т. Беренштам).

Основною причиною зволікан 
ня підготовки шкіл до нового 
навчального року є те, що 
міськфінвідділ гальмує фінансу
вання їх.

До початку навчання зали
шилось небагато часу. Потріб
ні рішучі заходп для того, щоб 
створити всі умови для нор
мальної роботи шкіл з перших 
днів занять.

Г. АНДРЕЄВА.

тий зір
| чем науки професором Філатовим 

працює зараз над розв'язанням но
вої проблеми—пересадки рогівки 
в дитячому віці. Найважливішими 
проблемами, які розробляє В. II. 
Філатов, є також тканинна тера
пія—новий оригінальний принцип 
лікувальної медицини, пластика 
круглого стебла, боротьба з глау
комою та інші.

Ім'я видатного радянського вче
ного В. П. Філатова широко відо
ме в медичному світі не тільки в 
нашій країні, але й далеко за її 
межами. Він опублікував понад 
300 наукових праць. Його моно
графія „Оптична пересадка рогів
ки і тканинна терапія" удостоєна 
в 1941 році Сталінської премії 
першого ступеня. Завдяки винай
деним ним новим інструментом, 
операція рогової оболонки стала 
доступною будь-якому лікареві- 
очникові.

Академік Філатов, його учні і 
послідовники зробили в Радянсь
кому Союзі кілька тисяч опера
цій—набагато більше пересадок 
рогівки, ніж проведено в усіх ін
ших країнах світу за останні 130 
років! За видатні наукові відкрит
тя і великі заслуги в галузі лі
кування очних захворювань і під
готовку наукових кадрів В. П. 
Філатову присвоєне звання Героя 
Соціалістичної Праці.

(РАТАУ).
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Стахановські заробітки

Міжнародний огляд

Близько двох тисяч тонн 
вугілля додатково до норми 
відвантажив з початку року 
машиніст екскаватора Бай- 
даківського вуглерозрізу 
Іван Горовецький. Місячний 
заробіток стахановця стано
вить 3—3,5 тисячі карбован

Зростає товарооборот
З місяця в місяць поліп

шується добробут трудящих 
міста, безперервно підви
щуються їх запити на про
мислові товари.

За останній час сотні ву
гільників придбали мото
цикли, красиві дивани, зер-

Будівництво В
В Бандурівці широкого 

розмаху набуло житлове бу
дівництво. Тільки«на цент
ральній вулиці споруджує
ться шість індивідуальних 
будинків, тут же зводиться 
колгоспний клуб. В ньому 
буде зал на 450 місць, біб-

Успіх п'єси В. Минка „Не називаючи прізвищ
В Олександрії успішно про

ходять гастролі Кіровоград
ського обласного музично- 
драматичного театру імені 
Кропивницького.

Великий інтерес у трудя

Індивідуальні забудовники

ців. В липні він одержав коло 
трьох тисяч карбованців.

По кілька тисяч карбован
ців значиться в розрахунко
вих книжках екскаваторни
ка стахановця Олек
сандра Могильного і інших 
передових виробничників 
підприємства.

кальні шафи, килими, ніке- 
льові ліжка, радіоприймачі 
та інші цінні речі.

За сім місяців магазини 
Олександрії продали різних 
товарів на 10 мільйонів кар
бованців більше, ніж за цей 
же час в минулому році.

селі Бандурівці
ліотека, читальня, кімнати 
для гурткової роботи.

Крім того, будується при
міщення контори колгоспу 
ім. Сталіна, гараж на кілька 
автомашин. Значні роботи 
провадяться по благоустрою 
села.

щих міста викликала п'єса 
В. Минка „Не називаючи 
прізвищ11.

Сьогодні театр третій день 
підряд показує цю гостру 
сатиричну комедію

Київ. Державний ака

демічний театр опери й 

балету УРСР імені Т. Г. 

Шевченка.

Фото М. Мельника.
Прескліше ТАРС.
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| Приїзд
| письменників України 
І до Олександрії

0
Днями до Олександрії при

будуть письменники України 
лауреат Сталінської премії 
Володимир Сосюра, Василь 
Швець і Юрій Мокрієв.

Письменники пробудуть в 
місті кілька днів. Вони вис
туплять з,своїми творами 
перед шахтарями і праців
никами кінного заводу.

Новий вокзал
На станції Користівка роз

горнулись підготовчі роботи 
до будівництва нового вок
залу. В ньому передбачені— 
зал для пасажирів, кімнати 
відпочинку, буфет, парик- 
махерська тощо.

Новий вокзал намічено 
здати в експлуатацію в кін
ці нинішнього року.

На першість 
області

В обласному центрі від
бувся футбольний матч на 
першість області між кіро
воградською командою „Тор
педо" і олександрійською 
футбольною командою „Шах
тар". Матч закінчився пере
могою хазяїв поля з рахун
ком 2:0.

За припинення „брудної війни" 
в Індо-Китаї

Цими днями під тиском мас був 
звільнений з тюрми французький 
патріот Анрі Мартен, чиє ім'я стало 
символом боротьби народу Фран
ції проти „брудної війни" фран
цузького імперіалізму в Індо-Ки
таї, „Звільнення Анрі Мартена.— 
писала газета „Юмаиіте",—наби
рає виняткового значення, оскіль
ки воно сталося в той момент, 
коли з кожним днем зростає опо
зиція війні в Індо-Китаї, досяга
ючи такого розмаху, шо вона 
стала робити вплив навіть на уря
дові кола".

Рух за припинення колоніаль
ної війни в Індо-Китаї і за пере
говори з урядом Демократичної 
Республіки В’єтнам особливо по
силився після укладення пере
мир'я в Кореї, що дало народам 
надію на мирне врегулювання 
спірних міжнародних питань. Не 
тільки французькі трудящі палко 
бажають і вимагають припинення 
„брудної війни". Зараз уже багато 
представників правлячих кіл вва
жають, іцо війна лише ослаблює 
Францію і суперечить її націона
льним інтересам. Справді, семи
річна війна в Індо-Китаї кошту
вала Франції 3.000 мільярдів фран
ків і життя багатьох десятків ти
сяч людей. Останні події показали 
разом з тим. що війна в Індо-Ки
таї використовується американ
ськими імперіалістами для поси
лення своїх позицій в цьому ба
гатющому районі. Розмови, що 
ведуться зараз в американських і 
французьких правлячих колах про 
„інтернаціоналізацію" війни в 
Індо-Китаї, про надання певної 
частки „суверенітету" маріонет
ковим урядам Індо-Китаю, прямо 
спрямовані на витіснення Сполу
ченими Штатами Франції. США 
хочуть самі включитись в цю 
війну і зміцнити там свої позиції 
шляхом встановлення прямих еко
номічних і воєнних зв'язків з ма
ріонетковими „урядами" фран
цузьких колоній. „Американці,— 
писала паризька газета „Орор-се 
матен-ле пеї",—... вважають Індо
китай не тільки французьким".

Проте у Франції в правлячих 
'колах є впливові групи, які про
водять угодну Сполученим Шта
там зовнішню політику і висту
пають за розширення війни в 
цьому районі земної кулі. Проти 
них і спрямований рух французь.-
-----------------'ІМ-'Л'.-»— 

кого народу за встановлення ми
ру в Індо-Китаї. Трудящі Франції, 
вимагаючи припинення воєнних 
дій в Індо-Китаї, вносять свій 
вклад в розгорнутий в усьому 
світі могутній рух за ослаблення 
міжнародного напруження.

Підвищення добробуту 
болгарських трудящих

У Болгарії проведено третє 
числом зниження єдиних держав
них роздрібних цін на продоволь
чі товари і товари широкого спо
живання. Постанова про знижен
ня цін—новий прояв піклування 
Комуністичної партії Болгарії і 
народного уряду про підвищення 
матеріального і культурного рівня 
трудящих.

В країнах народної демократії, 
які будують соціалізм, піднесення 
економіки на відміну від капіта
лістичних країн незмінно супро
водиться зростанням добробуту 
трудящих. Болгарський народ ви
конав п'ятирічний план в голов
них рисах за 4 роки. Опублікова
не цими днями повідомлення про 
виконання плану розвитку народ
ного господарства за другий квар
тал 1953 року показує неухильний 
розвиток всіх галузей промисло
вості і сільського господарства. 
Одночасно, як свідчать дані 
Статистичного управління, підви
щувався життєвий рівень насе
лення. Зокрема, за 2 ^вартая цьо
го року населенню було продано 
^порівняно з цим же періодом 
1952 року) більше м'яса—на 11,8 
процента, вершкового масла—на 
35,2 процента, кондитерських ви
робів—на 69,5 процента, взуття— 
на 29,4 процента, тканин шерстя
них—на 31 процент, тканин бавов
няних—на 15,3 процента.

Нове зниження цін дозволить 
значно підвищити купівельну 
спроможність болгарського наро
ду. Тільки по лінії державної і 
кооперативної торгівлі вигода на
селенню в результаті зниження 
цін становитиме близько 900 міль
йонів левів за рік (100 левів до
рівнює 58 карбованців 82 копійки— 
С. І.). Таке становище характерне 
і для інших країн народної демо
кратії. Постійне підвищення доб
робуту трудящих переконує наро
ди країн демократичного табору, 
що шлях соціалізму, обраний ни
ми, правильний шлях, який веде 
до щасливого і заможного життя.

С. ІВАНОВ.

Заступник редактора С. МІРКОТАН.
.............................-■ .....................................................—-

Багато гірників міста зай
маються індивідуальним 
житловим будівництвом. На 
шахті № 2-3 споруджують 
собі будинкй наваловідбій
ник Микола Мудрак, прохід

Колгоспна самодіяльність
Широкою популярністю 

серед колгоспників корис 
туеться колектив учасників 
художньої самодіяльності 
районного Будинку культу
ри. Останнім часом драма
тичний гурток поставив од
ноактні п'єси „Солов'ї", „Не

НА НАУКОВО-ПРИРОДНИЧІ ТЕМИ

Як виміряється Земля і віддаль від неї до небесних тіл
Ще в давнину грек Ератосфен, 

визначивши порівняно невелику 
віддаль між двома пунктами і одно
часно використавши спеціальні 
спостереження над небом, встано
вив для діаметра Землі величину 
близьку до справжньої.

Визначення точних розмірів і 
фігури Землі стало можливим після 
винайдення методу тріангуляції. 
При цьому дуги на земній поверхні 
вимірюються шляхом побудови 
системи трикутників, одна із сто
рін яких дуже точно вимірюється 
на місцевості. Сама величина метра 
взята з даних про Землю. Довжи
на метра наближено дорівнює од

ник Іван Пшеничний, елек
трослюсар Микола Лупонос 
і інші.

Нині тут налічується 150 
індивідуальних забудовни
ків

вісточка" і інші. Зараз го
тується до постановки нова 
п'єса „Звичайна історія".

В ці дні агіткультбригада 
Будинку культури успішно 
виступає в ряді колгоспів 
району.

ній сорокамільйонній частині ок
ружності Землі по меридіану.

Радянські геодезисти обчислили 
довжину поперечника Землі з точ
ністю до одного метра, встановив
ши, що полярний діаметр менший 
за екваторіальний на 42,764 метра.

Для визначення віддалей у со
нячній системі користуються так 
званою астрономічною одиницею, 
яка відповідає середній віддалі між 
Землею і Сонцем. Па підставі чис
ленних дуже точних вимірів ви
явилось, що астрономічна одиниця 
дорівнює 1491/3 мільйонам кіло
метрів. Віддаль до найдальшої

Розведення хутрового 
звіра

В районі почалось розве
дення цінного хутрового зві
ра — нутрії, завезеного на 
Кіровоградщину з Красно
дарського краю.

Перша ферма нутрій ор
ганізована у Ворошиловсь- 
кому колгоспі ім. Ворошило- 
ва. 10 звірів, випущених у 
колгоспний ставок, добре 
пристосувались до нових 
умов життя.

{ планети—Плутона дорівнює 40 
астрономічним одиницям.

Проте астрономічна одиниця за
надто мала для оцінки грандіоз
них віддалей до зірок. Тут астро
номи застосовують „парсек", що 
дорівнює 206.265 астрономічним 
одиницям (30,8 трильйона кіломет
рів) або світловий рік, що від
повідає віддалі, яку світло може 
пробігти за рік, Світловий рік 
дорівнює 63.290 астрономічним 
одиницям, що відповідає 9,5 триль
йона кілометрів.

Олександрійська
вечірня школа робітничої молоді № 1 

(викладання російською мовою) 
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
5. Копія свідоцтва про народження. 
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. Пролетарська, 1).
ДИРЕКЦІЯ.

Нарсуд першої дільниці міста Олександрії розглядатиме справу 
громадянки Акулової Агафії Філаретівної про визнання безвісті від
сутнім громадянина Акулова Семена Никифоровича, 1911 року народ
ження.

Громадянам, яким відома адреса місця проживання або про 
смерть Акулова, належить повідомити нарсуд першої дільниці міста 
Олександрії.

Народним судом другої дільниці міста Олександрії визнано по
мерлим Дрюка Ісака Євсейовича.

БК—04130.

Олександрійська міська друкарня.

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60.
Кіровоградське обласне управління культури.

Зам. № 1155. Т. 5.000.

и. Олександрія, вул. Шевченка, 71.



Пролетарі всіх країн, єднайтеся! Рік видання XXV-#

сталінський
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

" № 98 (3929) '

ГГятниця 

14 
серпня 
1953 р.

Ціна 15 коп.

Підсумки сесії Верховної Ради ще і ще раз показують, 
що наша могутня і рідна всім радянським людям 
Комуністична партія, наш народний Радянський Уряд 
докладають всіх зусиль для розв'язання головного 
завдання — максимального задоволення безперервно 
зростаючих матеріальних і культурних потреб народу.

За дальше піднесення 
нільського господарства! 

у великою увагою хлібоно- Високі воожаї овочів вироп

На рішення Верховної Ради СРСР 
відповімо трудовими успіхами!

• великою увагою хлюоро- 
би і механізатори району, як і 
всієї країни, слідкували за ро- 
бф,ою п'ятої сесії Верховної 
Ради СРСР. Прийняті Закони 
про Державний бюджет і сіль
ськогосподарський податок, 
промова глави Радянського 
уряду Г. М. Маленкова викли
кали одностайне схвалення ра
дянських людей. В цих доку
ментах яскраво виражена по
літика нашої рідної партії і 
уряду, яка спрямована на мак
симальне задоволення матеріа
льних і культурних потреб на
роду, на збереження миру в 
усьому світі, на прискорення 
будівництва комуністичного 
суспільства, в нашій країні.

Невідкладне завдання нині 
полягає в тому, щоб протягом 
двох-трьох років різко підви
щити забезпеченість населення 
продовольчими і промисловими 
товарами. Для того, щоб за
безпечити круте піднесення 
виробництва предметів народ
ного споживання, треба, насам
перед, подбати про дальший 
розвиток і піднесення сільсь
кого господарства, яке поста
чає населенню продовольство, 
а легкій промисловості—сиро
вину.

Соціалістичне сільське гос
подарство, колгоспний лад ма
ють всі умови для того, щоб 
з честю виконати ці завдання.

Але, як вказав у своїй про
мові на п'ятій сесії Верховної 
Ради СРСР товариш Г. М. 
Малепков, у пас є ще чимало 
колгоспів і навіть цілих райо
нів, де сільське господарство 
перебуває в запущеному стані.

Особливо неблагогіолучна 
справа з тваринництвом. Ось 
чому в пас ще позадовольняю
ться потреби в м ясі, молоці та 
інших продуктах тваринництва, 
серйозно відстає виробництво 
картоплі, овочів тощо.

Це стосується й колгоспів 
нашого району. Адже лише в 
артілях, ім. 18 з'їзду ВКП(б), 
ім. Ждапова та ще деяких 
тваринництву приділяється на
лежна увага і тому продуктив
ність худоби тут порівняно 
висока. У більшості ж колгос
пів слід бажати далеко біль
шої продуктивності від тварин
ництва.

У нас є артілі, які з року 
в рік виробляють багато кар
топлі, помідорів, капусти, огір
ків і інших овочевих культур.

Від Ради Міністрів Української РСР, Центрального Комітету 
КП України і Президії Верховної Ради Української РСР

Рада Міністрів Української РСР, Центральний Комітет КП 
України і Президія Верховної Радії Української РСР з глибоким 
сумом сповіщають, що 12 серпня 1953 року в м. Києві помер 
видатний радянський вчений, депутат Верховної Ради Союзу 
РСР, Герой Соціалістичної Праці, заслужений діяч науки і тех
ніки УРСР, лауреат Сталінської, премії академік Євген Оска- 
ровнч ПАТОН.

Високі врожаї овочів вирощу
ють городники бригад т. Лог- 
вина з колгоспу ім. Енгельса, 
т. Грузина з колгоспу ім. Ро- 
зи Люксембург. / Але таких 
бригад в нас небагато. Між 
тим, кожна сільгоспартіль має 
всі умови щороку вирощувати 
високі врожаї овочів і картоплі.

Перед працівниками сільсь- 
господарства—колгоспни-

і зоотехніками стоять по- 
завдання. Вони повинні

кого 
ками і механізаторами, агроно
мами 
чесні ___
в найкоротший час покінчити 
з відставанням окремих кол
госпів, створити міцну кормову 
базу, забезпечити поголів'я 
худоби і птиці добротними при
міщеннями і на цій основі різ
ко піднести продуктивність 
тваринництва і ріст його пого
лів'я.

Не менш важливі завдання 
покладено на овочеводів. їх 
обов'язок дати країні в най
ближчі два роки стільки кар
топлі і овочів, скільки потріб
но не лише для задоволення 
потреб трудящих і промисло
вості, але й для потреб тварин
ництва. Необхідно також з року 
в рік збільшувати виробництво 
зерна.

Колгоспи нашого району ма
ють всі можливості успішно 
розв'язати ці важливі завдання. 
В їх розпорядженні є потужна 
вітчизняна техніка, досвідчені 
кадри механізаторів, в їх на 
озброєнні — передова агротех
нічна наука.

Щоб здійснити намічену про
граму збільшення виробництва 
сільськогосподарських продук
тів, Радянський уряд визнав за 
необхідне провести ряд важли
вих заходів по забезпеченню 
піднесення сільського госпо
дарства. Уже цього року підви
щуються заготівельні ціпи на 
м'ясо, молоко, картоплю і ово
чі, що здаються колгоспами і 
колгоспниками в рахунок обо
в'язкових поставок.

Трудівники сільського госпо
дарства з величезним піднесен
ням зустріли ці закони по даль
шому розвитку сільського гос
подарства. Обов'язок партійних 
організацій—широко роз'ясни
ти колгоспникам поставлені
завдання, спрямувати їх зусил
ля на успішне проведення
збирання врожаю, сівби озими
ни та інших важливих 
когосподарських робіт і 
тись нового піднесення 
кого господарства.

сільсь- 
домог- 
СІЛЬСЬ-

Помножимо 
зусилля

Одностайним схваленням і 
новим трудовим піднесенням 
зустріли трудящі міста рішення 
п'ятої сесії Верховної Ради СРСР 
і промову Голови Ради Міністрів 
СРСР товариша Маленкова.

Під час бесіди наваловідбійник 
шахти № 2—3 Михайло Прпс- 
тромов сказав:

—Рідна Комуністична пар
тія і Радянський уряд постій
но дбають про поліпшення доб
робуту нашого народу. В про
мові товариша Маленкова пос
тавлені величні завдання пе
ред працівниками всіх галузей 
промисловості і сільського гос
подарства, накреслені шляхи 
нашого руху вперед.

Великі обов'язки стоять пе
ред нами, шахтарями. Ми по
винні не тільки збільшувати 
видобуток вугілля, але й неу
хильно знижувати його собі
вартість, підвищувати продук
тивність праці, добиватись 
дальшого поліпшення всіх тех- 
ніко-економічних показників.

В ці дні гірники дільниці 
№ 5 працюють з великим під
несенням. Вчора на-гора вида
но значно більше палива, ніж 
передбачено графіком. Зразки 
стахановської праці показують 
наваловідбійники Іван 'Іернов, 
Василь Мостовий і інші. При 
нормі 13 тонн вони дають 19- 
20 тонн. Найбільшого виробіт
ку домігся прохідник Сергій 
Хвостпков. Замість норми 0,57 
метра він пройшов один метр 
10 сантиметрів гірничих виро
бок.

З
З особливим задоволенням 

сприйняли колгоспники артілі 
«Комунар» Закони про Дер
жавний бюджет на 1953 рік і 
про сільськогосподарський по
даток, прийняті п'ятою сесією 
Верховної Ради СРСР.

На батьківське піклування 
рідної партії і Радянського 
уряду про дальше зростання

★
Багато гірників Семенівсько- 

го вуглерозрізу самовідданою 
працею відповідають на рішен
ня п’ятої сесії Верховної Ради 
СРСР. Значно піднесли продук
тивність праці в ці дні екска
ваторники Григорій Узлов, Йо
сип Сніжко, Степан Шляхтич. 
Вони перевиконують змінні 
норми.

На знімку: екіпаж екскава
тора обговорює чергові зав
дання.

Фото. Г. Вєрушкіна.

Бойова програма дій
Трудівники міст і сіл Радян

ської України з величезною 
увагою вивчають промову Голо
ви Ради Міністрів Союзу РСР 
товариша Г. М. Маленкова па 
п'ятій сесії Верховної Ради 
СРСР. Шахтарі, металурги, ма
шинобудівники, залізничники, 
механізатори, колгоспники рес
публіки висловлюють палку 
вдячність Комуністичній партії 
і Радянському уряду за піклу
вання про добробут трудящих, 
дальший розквіт і зміцнення 
могутності нашої Батьківщини, 
беруть нові соціалістичні зобо
в'язання.

Знатний бригадир прохідни
ків шахтп № 1—2 «Смолянка , 
Сталінської області, майстер 
вугілля т. Носохов ділиться 
враженнями з своїми товариша
ми. Він говорить:

— Товариш Маленков винят
ково переконливо показав, як 
рік у рік зміцнюється могут
ність нашої Батьківщини, як 
щораз кращим стає життя ра
дянських людей. Ми бачимо це 
у своїх впорядкованих будин
ках, у магазинах, на колгосп
них ринках, де продуктів стає 
дедалі більше. У нашої партії 
слова не розходяться з ділом. 
Будемо й ми, гірники, вірні 
своїм зобов'язанням, збільшу
вати видобуток вугілля, своєю 
працею допоможемо партії ви
конати намічену програму.

Прохідники бригади т. Посо- 
хова добилися подвоєного видо
бутку вугілля.

У сільгоспартілі імені Леніна, 
Вінниківського району, Львів
ської області, колгоспники коПОДВОЄНОЮ ЕНЕРГІЄЮ
матеріального добробуту трудя
щих. колгоспники відповідають 
наполегливою працею.

З великою енергією трудять
ся нині кормодобувним.

—Партія і Радянський уряд 
поставили завдання подолати 
відставання в розвитку тварин
ництва. Для цього насамперед 
треба створити міцну кормову 

лективно слухали промову Го
лови Ради Міністрів СРСР Г. М. 
Маленкова. Краща доярка кол
госпу Ганна Клюк сказала:

— Товариш Малепков закли
кав нас, колгоспників, розвива
ти тваринництво, створювати 
достаток продуктів тваринницт
ва для населення. Постійно 
піклується наша партія і Ра
дянський уряд про народ. Бу
демо ж працювати так, як за
кликає нас Радянський уряд.

За перше півріччя т. Клюк 
надоїла від 8 закріплених за 
нею корів по 2.639 літрів мо
лока.

Вивчаючи промову товариша 
Г. М. Маленкова, колгоспники 
сільгоспартілі імені Леніна, 1р- 
шавського округу. Закарпатсь
кої області, згадують своє ми
нуле життя в часи панування 
тут іноземних загарбників. В 
один мішок вміщався заробіток 
колишнього батрака Івана Бри- 
ча. З того часу, як сім'я всту
пила в колгосп, у дім хліборо
ба прийшов достаток. В достат
ку живуть зараз усі хлібороби 
колгоспу. За останнє п'ятиріч
чя середній доход кожного кол
госпного двора зріс у три з по
ловиною рази.

Сотні тисяч агітаторів рес
публіки проводять з трудящи
ми бесіди по промові товариша 
Г. М. Маленкова. Скрізь з но
вою силою розгортається зма
гання за виконання завдань, 
поставлених партією і урядом 
для дострокового виконання 
п'ятого п'ятирічного плану.

(РАТАУ).

базу і мп це зробимо,—заявив 
бригадир кормодобувної бригади 
Іван Мовчан.

Наполеглива праця дає свої 
наслідки. Зараз в колгоспі за
готовлено кормів наполовину 
більше, ніж на цей час мину
лого року.

Т. ЗІНЧЕНКО, 
завідуючий сільською бібліотекою.

★
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Закон про сільськогосподарський податок
Верховна Рада Союзу РСР постановляє:
Встановити з 1 липня 1953 року оподаткування сільськогосподарським 

податком господарств колгоспників по твердих ставках з однієї сотої гектара 
присадибної землі, що перебуває в особистому користуванні колгоспного дво
ра, незалежно від розміру загальної суми доходів господарств колгоспників, 
одержуваних ними від особистого господарства, передбачивши значне змен
шення сільськогосподарського податку.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Сільськогосподарський податок сплачують:
а) господарства колгоспників—членів сільськогосподарських артілей, мі

шаних промислових сільськогосподарських артілей (промколгоспів) і рибаль
ських артілей;

б) одноосібні селянські господарства і господарства інших громадян, які 
не є членами колгоспів і яким відведені земельні ділянки в сільській місце
вості, підпорядкованій в адміністративному відношенні сільським Радам.

Стаття 2. Податок обчислюється з кожного господарства по пло
щі земельної ділянки, що перебуває в його користуванні.

При визначенні розміру податку з загальної площі земельної ділянки 
виключаються землі, зайняті будівлями, а також чагарниками, лісами, шляха
ми громадського користування, ярами і балками.

II. ОПОДАТКУВАННЯ ГОСПОДАРСТВ КОЛГОСПНИКІВ
Стаття 3. З господарств колгоспників податок обчислюється по 

ставках з однієї сотої гектара земельної площі.
Для союзних республік встановлюються такі середні і граничні ставки податку:

СОЮЗНІ РЕСПУБЛІКИ

Ставки податку з однієї сотої гектара 
в карбованцях

Середня 
ставка по 
республіці

Граничні відхилення від середньої 
ставки для областей

Найменша 
ставка

Найбільша 
ставка

РРФСР 8,5 \ 3 14
Українська РСР:

східні області 8,5 5 12
західні області 4 2 6

Білоруська РСР:
східні області 6 3 9
західні області 3 2 5

Узбецька РСР:
поливні землі 22 — —
неполивні землі 8 — —

Казахська РСР 8 4 13
Грузинська РСР 13 4 25
Азербайджанська РСР 12 6 18
Литовська РСР 3 — —
Молдавська РСР:

лівобережні райони 8 — —
правобережні райони 4 — —

Латвійська РСР 4 — ■ —
Киргизька РСР 9 4 13
Таджицька РСР:

поливні землі 22 — —
неполивні землі 8 —

Вірменська РСР 13 — —
Туркменська РСР:

поливні землі 20 — —
неполивні землі 8 — —

Естонська РСР 4 — —
Карело-Фінська РСР 5 — —
Раді Міністрів СРСР дозволяється в необхідних випадках змінювати вка-

зані вище ставки податку для окремих союзних республік.
Стаття 4. Ради Міністрів союзних; республік, які мають обласний

поділ, виходячи з середніх ставок податку, встановлених статтею 3 цього За-
кону для союзної республіки, встановлюють середні ставки податку для окре-
мих автономних республік, країв і областей із змінами в бік збільшення або
зменшення у вказаних' межах, залежно від економічних особливостей автоном -
них республік, країв і областей.

Ради Міністрів союзних ]республік, які не мають обласного поділу, Ради
Міністрів автономних республік, виконавчі комітети крайових і обласних Рад
депутатів трудящих, виходячи з середніх ставок податку, встановлених для
республіки, краю або області, встановлюють ставки податку для окремих ра-
йонів, а в необхідних випадках і для окремих селищ, залежно від їх еконо-
мічних особливостей.

Ставки податку встановлюються для даної місцевості з врахуванням ви
користання земельних ділянок під посіви окремих сільськогосподарських куль
тур, урожайності, наявності ринків збуту і розмірів доходу.

Стаття 5. З метою заохочення обзаведення господарств колгоспни
ків, робітників, і службовців коровами на праві особистої власності, знижувати 
суму податку Азсподарствам, які не мають корів, в 1953 році на 50 процен
тів і в 1954 році на ЗО процентів. З 1955 року оподаткування цих госпо
дарств проводити на загальних підставах.

Стаття 6. Господарства колгоспників, окремі члени фім'ї яких без 
поважних причин не виробили в минулому році встановленого мінімуму тру
доднів у колгоспі, сплачують податок з підвищенням на 50 процентів.

Стаття 7. Господарства, що вибули (виключені) в поточному році з 
колгоспів, сплачують податок на однакових підставах з одноосібними селянсь
кими господарствами, незалежно від часу вибуття (виключення) з колгоспу.

Якщо в складі колгоспного двора окремі працездатні члени сім'ї не є 
членами колгоспів або вибули (виключені) з колгоспу і не працюють по най
му, то обчислена у відповідності з цим Законом сума сільськогосподарського 
податку з такого господарства підвищується на 75 процентів.

III. ОПОДАТКУВАННЯ ГОСПОДАРСТВ НЕ ЧЛЕНІВ КОЛГОСПУ
А. Оподаткування господарств робітників, службовців і членів 

промислових кооперативних артілей, які мають земельні ділянки 
в сільських місцевостях

Стаття 8. Господарства робітників і службовців не членів колгоспу 
і господарства членів промислових кооперативних артілей, в тому числі тих, 
які перейшли на пенсію через старість або через інвалідність і які мають 
земельні ділянки, сплачують сільськогосподарський податок по ставках, вста
новлених для господарств колгоспників, при умові:

а) якщо основний працездатний працівник на 1 січня поточного року 
перебуває не менше року на постійній роботі по найму або протягом цього 
часу є членом промислової кооперативної артілі, а інші працездатні "м|іі 
сім'ї, крім домашньої господарки і тих, що вчаться, також працюють поИи- 
му або є членами промислової кооперативної артілі;

б) - якщо в господарстві нема робочої худоби і є не більше однієї коро
ви, однієї голови молодняка великої рогатої худоби, но рахуючи молодняка 
отелення поточного року, однієї свині старше шести місяців і трьох овец# і 
кіз старше року з приплодом, а при відсутності корови або свині—не більше 
п'яти голів овець і кіз старше року з приплодом;

в) якщо в господарстві розмір земельної ділянки не перевищує норм, 
встановлених Урядом СРСР.

Якщо при проведенні податку буде виявлено, що розмір земельної ді
лянки в господарстві перевищує норми, встановлені Урядом СРСР, фінансові 
органи, поряд з оподаткуванням такого господарства на однакових підставах 
з одноосібними селянськими господарствами, зобов'язані повідомляти про це 
виконавчі комітети районних Рад депутатів трудящих для вжиття встановлених 
Законом заходів до усунення порушень у землекористуванні.

Стаття 9. На однакових підставах з господарствами колгоспників 
оподатковуються господарства працівників лісової охорони і лінійних експлуа
таційних працівників водного господарства, якщо їх господарства повністю від
повідають умовам, передбаченим статтею 8 цього Закону, а кінь, який є у 
них для службових роз'їздів, не використовується для одержання заробітків 
на стороні.

Стаття 10. На однакових підставах з господарствами колгоспників 
оподатковуються господарства не членів колгоспу, в яких глава або інший 
член сім'ї перебуває на дійсній службі в Радянській Армії, Військово-Морсь
кому Флоті, в прикордонних і внутрішніх військах, якщо інші працездатні 
члени сім'ї, крім домашньої господарки і тих, що вчаться, працюють по най
му або є членами промислової кооперативної артілі і кількість худоби і роз
мір земельної ділянки в господарстві не перевищує норм, вказаних у статті 
8 цього Закону.

Стаття 11. Господарства, які не відповідають умовам, вказаним у 
статтях 8—10 цього Закону, сплачують сільськогосподарський податок по 
ставках, встановлених для одноосібних селянських господарств.

Б. Оподаткування одноосібних селянських господарств
Стаття 12. Сільськогосподарський податок з одноосібних селянсь

ких господарств обчислюється по ставках, передбачених статтею 3 цього За
кону, із збільшенням сум податку на 100 процентів.

Стаття 13. Одноосібні селянські господарства, які вступили в кол
госпи до першого строку сплати сільськогосподарського податку, оподаткову
ються по ставках, встановлених для колгоспників.

Господарствам, що вступили в колгосп після першого строку сплати 
сільськогосподарського податку, провадиться перерахунок податку по ставках 
колгоспників за тими строками, які що не настали до часу вступу в колгосп.

IV. ПІЛЬГИ ПО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПОДАТКУ
Стаття 14. Звільняються від сплати податку:
а) господарства колгоспників і господарства не членів колгоспу, член 

сім'ї яких, що рахується в складі господарства, перебуває на дійсній службі 
в Радянській Армії, Військово-Морському Флоті або в прикордонних і внутріш
ніх військах, якщо в сім'ї не залишилось інших працездатних, крім дружини 
або матері військовослужбовця, що має дітей віком до 8 років;

б) господарства, до складу яких входять інваліди Вітчизняної рійни І гру
пи, при наявності в сім'ї тільки одного працездатного;

в) господарства, до складу яких входять інваліди Вітчизняної війни II 
групи, якщо в сім'ї при одному працездатному є діти віком до 16 років;

г) господарства, що мають в своєму складі інвалідів Вітчизняної війни І 
або II групи і двох працездатних членів сім’ї при наявності п'яти і більше 
дітей віком до 16 років.

Для інших господарств, до складу яких входять інваліди війни і праці І 
і II груп інвалідності, сума податку знижується наполовину, а при відсутності 
працездатних ці господарства повністю звільняються від податку.

Пільги для господарств інвалідів праці надаються господарствам, до складу 
яких входять громадяни, що працювали по найму і стали інвалідами праці, 
віднесеними органами соціального забезпечення до І або II групи інвалідності.

В разі смерті інваліда надана господарству пільга зберігається до кінця 
року.

Стаття 15. Від сплати податку звільняються колгоспники і одноосіб
ники віком—чоловіки 60 років і старше, жінки—55 років і старше, якщо в 
господарстві не беруть участі особистою працею інші працездатні члени сім'ї.

Стаття 16. Звільняються від сплати податку:
а) вчителі сільських початкових, неповних середніх шкіл і середніх 

шкіл (в тому числі вчителі цих шкіл, що перейшли на пенсію); директори, 
заступники директорів по учбово-виховній частині, вихователі та інструктори 
по праці дитячих будинків, які знаходяться в сільській місцевості;

б) агрономи, зоотехніки, гідротехніки, землевпорядники, меліоратори, 
ветеринарні лікарі і фельдшери, медичні лікарі, середній медичний персонал,

(Закінчення на 3-й сторінці).
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Закон про сільськогосподарський податок
(Закінчення).

державні санітарні інспектори, які мають спеціальну освіту і працюють по 
спеціальності в підприємствах, установах і організаціях, що знаходяться в 
сільській місцевості;

в) директори, заступники директорів по політичній частині, технічні ке
рівники, інженери, техніки, агрономи, старші механіки і механіки машинно- 
тракторних станцій, міжрайонних майстерень капітального ремонту сільсько
господарських машин, а також радгоспів, кінних заводів і державних плодо
розсадників, що знаходяться в сільській місцевості.

Вказана пільга надається при умові:
якщо громадяни, перелічені в цій статті Закону, є главою сім'ї;

Ч якщо в господарстві нема робочої худоби і є не більше однієї корови, 
^Однієї голови молодняка великої рогатої худоби, не рахуючи молодняка оте

лення поточного року, однієї свині старше шести місяців і трьох овець і кіз 
старше року з приплодом, а при відсутності корови або свині—не більше п'я- 

> ти голів овець і кіз старше року з приплодом, а в районах Крайньої Пів
ночі і у віддалених місцевостях, прирівнених до цих районів, якщо поголів'я 
худоби, яка знаходиться в особистій власності, не перевищує кількості, пе
редбаченої Статутом сільськогосподарської артілі для колгоспного двора даного 
району; /

якщо в господарстві розмір земельної ділянки не перевищує норми, 
встановленої Урядом СРСР.

Стаття 17. Господарства громадян, які переселяються у встановлено
му порядку, звільняються від сплати податку на строки відповідно до Поста
нов Ради Міністрів СРСР.

Стаття 18. Господарства, які потерпіли від стихійного лиха (заги
бель посівів сільськогосподарських культур, багаторічних плодових насаджень 
або основного майна внаслідок градобою, поводі, урагану, зливи, пожежі, 
землетрусу, обвалу і зсуву; падіж великої худоби), можуть звільнятися пов
ністю або частково від сплати сільськогосподарського податку виконавчими 
комітетами районних Рад депутатів трудящих, залежно від розмірів шкоди, 
якої вони зазнали.

В такому ж порядку можуть звільнятися повністю або частково від 
сплати податку господарства у випадках смерті або тривалої тяжкої хвороби 
основного працівника в сім'ї.

Виконавчим комітетам районних Рад депутатів трудящих надається пра
во в окремих випадках зменшувати розмір податку за рахунок виключення 
площі багаторічних насаджень, на якій урожай загинув від весняних примо
розків у поточному році.'

Стаття 19. При наданні пільг по сільськогосподарському податку до 
числа непрацездатних відносяться:

- а) інваліди, віднесені органами соціального забезпечення до І і II груп 
інвалідності;

б) каліки, які не можуть брати участі в польових та інших роботах.
При наданні пільг члени сім'ї—чоловіки 60 років і старше, жінки 55 

років і старше і діти до 16 років, що досягли цього віку в цьому календар
ному році, а також військовослужбовці і ті, що навчаються в учбових закла
дах із строком навчання не менше року, в числі працездатних не враховуються.

Стаття 20. Раді Міністрів СРСР надається право з метою стимулю
вання розвитку окремих галузей народного господарства та в інших необхід
них випадках встановлювати додаткові пільги по сільськогосподарському 
податку.

Стаття 21. Сума податку, обчисленого з господарства у відповіднос
ті з статтями 3 і 12 цього Закону, сплачується в такі строки:'

до 1 березня—20 процентів, до 1 червня—20 процентів, до 1 вересня 
—ЗО процентів і до 1 листопада—ЗО процентів від річної суми податку.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕСПЛАТУ, ПОДАТКУ І ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ 
СКАРГ НА НЕПРАВИЛЬНЕ ОПОДАТКУВАННЯ

Стаття 22. Платники, своєчасно не оподатковані, сплачують податок 
не більш як за два попередніх роки. Перегляд неправильно проведеного опо
даткування допускається також не більш як за два попередніх роки.

Стаття 23. У випадку притягнення платників до податку за попе
редні роки в порядку статті 22 цього Закону сплата податку провадиться 
рівними частинами в два строки: через місяць після вручення платіжного 
повідомлення і через три МІСЯЦІ після першого строку.

Стаття 24. У випадках несплати податку в установлені строки до 
недоїмників застосовуються заходи стягнення:

а) за прострочку строку податку стягається пеня в розмірі 0,2 процен
та- за кожний день прострочки;

б) після закінчення строку сплати податку складається опис майна не
доїмника і справа иро несплату податку передається, в народний суд, за рі
шенням якого провадиться вилучення майна неплатника в кількості, необхід
ній для погашення недоїмок;

в) при наявності неодноразових випадків неплатежу податку недоїмники 
притягаються до кримінальної відповідальності.

Стаття 25. Скарги на неправильне оподаткування подаються заві
дуючому районним фінансовим відділом в місячний строк з дня вручення пла
тіжного повідомлення.

Рішення завідуючого районним фінансовим відділом може бути в 10-ден
ний строк оскаржене в крайовий (обласний) фінансовий відділ або в Міністер
ство фінансів республіки, яка не мас обласного поділу.

Стаття 26. Подача заяв і скарг не припиняє сплати і стягнення 
податку.

В тих випадках, коли винесене рішення на користь платника, непра
вильно стягнені суми і вилучене майно повинні бути повернуті в 10-денний 
строк.

В разі неможливості повернути майно внаслідок його продажу, повинна 
бутп відшкодована його вартість у розмірі сум, фактично виручених від 
реалізації.

Стаття 27. Інструкція по застосуванню цього Закону видається 
Міністерством фінансів СРСР.

Стаття 28. Цей Закон вводиться в дію з 1 липня 1953 року.
Сільськогосподарський, податок за І півріччя 1953 року обчислюється 

на підставі Указу Президії Верховної Ради СРСР від 7 травня 1952 року 
«Про сільськогосподарський податок» і збирається в розмірі 40 процентів 
річного окладу, з зарахуванням пред'явлених у 1953 році авансових платежів.

За II півріччя 1953 року сільськогосподарський податок обчислюється 
відповідно до цього Закону і пред'являється в розмірі 60 процентів річного 
окладу, із сплатою його рівними частинами до 1 жовтня і до 15 листопада 
1953 року.

С т а т т я 29 З введенням в дію цього Закону вважати таким, що 
втратив силу, Указ Президії Верховної Ради СРСР від 7 травня 1952 року 
«Про сільськогосподарський податок», крім розділу VI (Надбавка до податку 
для господарств, до складу яких входять одинокі і малосімейні громадяни), 
який лишити в силі до кінця 1953 року.

Стаття ЗО. Доручити Раді Міністрів СРСР привести раніш прийняті 
Постанови Уряду СРСР по сільськогосподарському податку у відповідність з 
цим Законом,

Голова Президії Верховної Ради Союзу РСР К. ВОРОШИЛОВ.

Секретар Президії Верховної Ради Союзу РСР М. ПЄГОВ.

Москва, Кремль. 8 серпня 1953 р.

Про затвердження Указу Президії Верховної Ради СРСР про 
злочинні антидержавні дії Л. П. Берія

Внаслідок викритих злочинних антидержавних дій Л. П. Берія, спрямо
ваних на підрив Радянської держави в інтересах іноземного капіталу, Верхов
на Рада Союзу Радянських Соціалістичних Республік постановляє:

Затвердити Указ Президії Верховної Ради СРСР про позбавлення Л. П. 
Берія повноважень депутата Верховної Ради СРСР, зняття його з поста пер
шого заступника Голови Ради Міністрів СРСР і з поста Міністра внутрішніх 
Справ СРСР з позбавленням всіх присвоєних йому звань і нагород і про пере
дачу справи про злочинні дії Л. П. Берія на розгляд Верховного Суду СРСР.

Голова Президії Верховної Ради СРСР К. ВОРОШИЛОВ 

Секретар Президії Верховної Ради СРСР М. ПЄГОВ.

Москва, Кремль. 8 серпня 1953 р.

Про затвердження Указу Президії Верховної Ради СРСР 
про утворення Міністерства середнього машинобудування СРСР
Верховна Рада Союзу Радянських Соціалістичних Республік постановляє:
Затвердити Указ Президії Верховної Ради СРСР від 26 червня 1953 ро

ку «Про утворення Міністерства середнього машинобудування СРСР».
Голова Президії Верховної Ради СРСР К. ВОРОШИЛОВ.

Секретар Президії Верховної Ради СРСР М. ПЄГОВ.

Москва, Кремль. 8 серпня 1953 р.

Про затвердження Указу Президії Верховної Ради СРСР 
про увільнення тов. КОСЯЧЕНКА Г. П. від обов'язків 

Голови Держплану СРСР
Верховна Рада Союзу Радянських Соціалістичних Республік постановляє:
Затвердити Указ Президії Верховної Ради СРСР про увільнення тов. Ко- 

сяченка Григорія Петровича від обов'язків Голови Державного планового ко
мітету Ради Міністрів СРСР.

Голова Президії Верховної Ради СРСР К. ВОРОШИЛОВ. 
Секретар Президії Верховної Ради СРСР М. ПЄГОВ.

Москва, Кремль. 8 серпня 1953 р.

Про затвердження Указу Президії Верховної Ради СРСР 
про призначення тов. САБУРОВА М. 3. Головою Держплану СРСР

Верховна Рада Союзу Радянських Соціалістичних Республік постановляє:
Затвердити Указ Президії Верховної Ради СРСР про призначення тов. 

Сабурова Максима Захаровича Головою Державного планового комітету Ради 
Міністрів СРСР.

Голова Президії Верховної Ради СРСР К. ВОРОШИЛОВ. 
Секретар Президії Верховної Ради СРСР М, ПЄГОВ.

Москва, Кремль. 8 серпня 1953 р.

Про призначення Генерального Прокурора СРСР
Верховна Рада Союзу Радянських Соціалістичних Республік постановляє: 
Призначити Генеральним Прокурором СРСР тов. Руденка Романа Андрі

йовича.
Голова Президії Верховної Ради СРСР К. ВОРОШИЛОВ.

Секретар Президії Верховної Ради СРСР М. ПЄГОВ.

Москва, Кремль. 8 серпня 1953 р.
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Про затвердження Указу Президії Верховної Ради СРСР 
про увільнення тов. САФОНОВА Г. М. від обов'язків 

Генерального Прокурора СРСР
Верховна Рада Союзу Радянських Соціалістичних Республік постановляє: 
Затвердити Указ Президії Верховної Ради СРСР про увільнення тов. 

Сифонова Григорія Миколайовича від обов'язківТенерального Прокурора СРСР.

Голова Президії Верховної Ради СРСР К. ВОРОШИЛОВ. 

Секретар Президії Верховної Ради СРСР М. ПЄГОВ. 

Москва, Кремль. 8 серпня 1953 р.

Про затвердження Указів Президії Верховної Ради СРСР 
про призначення Міністрів СРСР

Верховна Рада Союзу Радянських Соціалістичних Республік постановляє 
затвердити Укази Президії Верховної Ради СРСР про призначення:

Міністром внутрішніх справ СРСР—Круглова Сергія Никифоровича;
Міністром середнього машинобудування СРСР—Малишева Вячеслава 

Олександровича;
Міністром транспортного і важкого машинобудування СРСР— Носенка 

Івана Сидоровича;
Міністром машинобудування СРСР—Акопова Степана Акоповича.

Голова Президії Верховної Ради СРСР К. ВОРОШИЛОВ. 

Секретар Президії Верховної Ради СРСР М. ПЄГОВ. 

Москва, Кремль. 8 серпня 1953 р.

Про обрання членів Верховного Суду СРСР
Верховна Рада Союзу Радянських Соціалістичних Республік постановляє 

обрати членами Верховного Суду СРСР:
Данилова Миколу Захаровича:
Бардіна Петра Івановича:
Бєляєва Федора Архиповича.

Голова Президії Верховної Ради СРСР К. ВОРОШИЛОВ. 
Секретар Президії Верховної Ради СРСР М. ПЄГОВ.

Москва, Кремль. 8 серпня 1953 р.

ЗАКОН
про внесення змін в статтю 126 Конституції 

(Основного Закону) СРСР
У зв'язку із зміною найменування партії, прийнятою па XIX з'їзді КотИ 

муністичної партії Радянського Союзу, Верховна Рада Союзу Радянських СоЖ 
ціалістичних Республік постановляє внести відповідні зміни в статтю 12(г 
Конституції (Основного Закону) СРСР, виклавши цю статтю в такій редакції:

«Стаття 126. У відповідності з інтересами трудящих і з метою роз-^ 
витку організаційної самодіяльності і політичної активності народних мас гро
мадянам СРСР забезпечується право об'єднання в громадські організації: про
фесійні спілки, кооперативні об'єднання, організації молоді, спортивні й обо
ронні організації, культурні, технічні й наукові товариства, а найбільш актив
ні і свідомі громадяни з лав робітничого класу, трудящих селян і трудової 
інтелігенції добровільно об'єднуються в Комуністичну партію Радянського 
Союзу, яка є передовим загоном трудящих в їх боротьбі за побудову комуніс
тичного суспільства і являє собою керівне ядро всіх організацій трудящих, 
як громадських, так і державних».

Голова Президії Верховної Ради Союзу РСР К. ВОРОШИЛОВ.
Секретар Президії Верховної Ради Союзу РСР М. ПЄГОВ.

Москва, Кремль. 8 серпня 1953 р.

IV Всесвітній фестиваль молоді і студентів в 
Бухаресті

На знімку: репетиція румунських спортсменок на стадіоні 
„23 серпня" в Бухаресті.

Фото В. Савостьянова і В. Єгорова.
Прескліше ТАРС,

Репатріація військовополонених 
у Кореї

ПЕКІН, 11. (ТАРС). Корес
пондент агентства Сіньхуа по
відомляє з Кесона, що 10 серп
ня корейсько-китайська сторо
на передала другій стороні 388 
військовополонених. Серед вій
ськовополонених—188 чоловік 
корейської національності. В 
число переданих військовопо
лонених входить 200 чоловік 
некорейської національності — 
125 американців, 50 англійців 
і 25 турків.

Друга сторона репатріювала 
2.065 військовополонених з 
рядів корейської Народної ар
мії і 691 військовополоненого 
з числа китайських народних 
добровольців.

10 серпня, говориться в по
відомленні кореспондента, на 

Жорстоке поводження американців з військовополоненими

пункті прийому військовополо
нених другої сторони стався 
обурливий інцидент. В той час, 
коли грузовики перевозили 
першу групу військовополоне
них до нашого приймального 
пункту і були ще в межах те
риторії другої сторони, спеці
альні агенти, переодягнуті в 
цивільний одяг, несподівано 
почали кидати камінням у вій
ськовополонених нашої сторо
ни і поранили трьох з них. 
Представник корейсько-китай
ської сторони в комісії по ре
патріації військовополонених 
заявив другій стороні протест, 
вимагаючи вжити негайних за
ходів для відвернення подібних 
інцидентів.

Вручення ордена 
Державного 

прапора і медалі 
Золота зірка 

маршалові 
Кім Ір Сену

ПХЕНЬЯН. 10. (ТАРС). 9-го 
серпня в Пхеньяні відбулося 
вручення ордена Державного 
прапора 1-го ступеня і медалі 
Золота зірка верховному коман
дуючому корейської Народної 
армії маршалові Кім Ір Сену, 
якому присвоєне звання Героя 
КНДР за видатні заслуги в за
безпеченні перемоги корейсь
кого народу у визвольній віт
чизняній війні.ПРИЇЗД В ПЕКІН ГЕНЕРАЛАПИН ДЕ-ХУЕЯ

ПЕКІН, 11. (ТАРС). Сьогодні 
в Пекін прибув командуючий 
китайськими народними добро
вольцями в Кореї генерал Пин 
Де-хуей. На вокзалі Пин Де- 
хуея зустрічали представники 
демократичних партій і громад
ських організацій, співробітни
ки корейського посольства в 
Китайській Народній Респуб
ліці.

На вокзальній площі відбув
ся мітинг. Генерала Пин Де- 
хуея вітали голова Китайсько
го комітету захисту миру І’о 
Мо-жо і тимчасовий повірений 
в справах КІІДР у Китайській 
Народній Республіці. Наприкін
ці мітингу виступив генерал 

і Пин Де-хуей.

Укладення воєнного договору між 
Сполученими Штатами і „урядом" III Син Мана

ВАППНГТОІІ, 10. (ТАРС). 
Протягом кількох днів—з 4 по 
7 серпня в Сеулі відбувалися 
переговори між державним 
секретарем С1ІІА Даллесом і Лі 
Син Маном. Переговори стосу
валися питання про укладення 
між СІЛА і Південною Кореєю 

договору про взаємну безпеку», 
а також їх спільної позиції на 
наступній політичній конферен
ції в корейському питанні.

7 серпня Даллес і Лі Спн 
Ман парафували проект «до
говору про взаємну безпеку» і 
опублікували з цього приводу 
спільну заяву. В заяві твер
диться, що «договір» укладаєть
ся для об'єднання зусиль двох 
країн з метою нібито «відбиття 
спільної небезпеки». Даллес і 
Лі Син Ман заявили, що иісля 
набрання «договором» чинності 
уряди СПІА і Південної Кореї 
почнуть переговори про статус 
збройних сил Сполучених Шта
тів, які перебувають в Кореї, а 
також про надання баз в роз
порядження цих збройних сил. 
Лісинманівські власті надають, 
а СІІІА дістають за договором 
право розташовувати сухопутні, 
військово-морські і військово- 
повітряні сили Сполучених 
Штатів на території Південної 
Кореї або «поблизу від неї, як 
це передбачено взаємною уго
дою». .

Слід нагадати недавню заяву 
лісинманівського «міністра обо

Франція витратила 3 тис. мільярдів франків на війну у В'єтнамі
Як повідомляє французька пре

са, міністр без портфеля в спра
вах європейської ради Міттеран 
виголосив промову, в якій висло
вився за відкриття переговорів в 

рони» Сон Бон Іра про те, що 
умови цього договору йдуть 
далі, ніж умови американо- 
філіппінського і америкапо- 
японського пактів безпеки .

Щодо позиції СІПА і лісин- 
манівців па наступній політич
ній конференції, то Даллес і Лі 
Син Ман відзначили у своїй 
заяві, що коли на протязі 90 
днів не вдасться договоритися 
про об'єднання Кореї, то вони 
будуть «готові спільно піти з 
конференції» і потім консуль
туватися між собою про «об'єд
нання» Кореї. В заяві підкрес
люється, що Південна Корея 
лише на протязі погодженого 
періоду роботи політичної кон
ференції (тобто 90 днів) пого
дилась не починати дій для 
об'єднання Кореї воєнними за
собами».

Із заяви видно також, що 
Даллес і Лі Син Ман провади
ли переговори з приводу «різ
них проблем, які зачіпають 
утримання і розвиток сухопут
них, повітряних і морських 
збройних сил Південної Кореї».

Після опублікування 7 серп
ня спільної заяви Даллес вис
тупив па прес-конференції, ор
ганізованій в Сеулі. На запи
тання про те, чи збіглися вис
ловлені ним думки з приводу 
об'єднання Кореї з поглядами 
Лі Син Мана, Даллесдав ухиль
ну і туманну відповідь.

Індо-Китаї. Міттеран сказав, що за 
7 років воєнних дій у В'єтнамі 
Франція витратила 3.000 мільярдів 
франків.

(ТАРС).

ПЕКІН, 10. (ТАРС). Агентство 
Сіньхуа передає:

Кореспондент лондонської 
газети «Дейлі уоркер» Алан 
Уіннінгтон повідомив вчора з 
ІІаньминьчжоня, що американ
ці кинули хімічні гранати в 

залізничний вагон, в якому 
знаходились військовополонені 
жінки з дітьми, які направля
лися в Паїїьмипьчжопь для 
репатріації, і що двоє дітей 
дістали тяжкі опіки.

«Злочин» жінок, в яких бу

ли кинуті гранати, полягав у 
тому, що вони співали корей
ські патріотичні пісні. В ре
зультаті вибухів хімічних гра
нат деякі з жінок втратили 
свідомість.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Відділ пропаганди і агітації МК КП України повідомляє 

слухачів університету марксизму-ленінізму, яким екзамени були 
перенесені на осінь, що прийом екзаменів буде проводитись 17 
серпня о 6-й годині вечора в приміщенні бібліотеки міськкому 
партії.

Заступник редактора С. МІРКОТАН.

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60.
Кіровоградське обласне управління культури.

Зам. № 1208. Т. 5.000.

м. Олександрія, вул. Шевченка, 71.
БК—04132.

Олександрійська міська друкарня.
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

СТАЛІНСЬКИЙ
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рік видання XXV-#
" № 100 (3931)'

Середа

19
серпня 
1953 р.

, Ціна 15 коп.

Пленум Центрального Комітету 
Комуністичної партії України
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

17 серпня 1953 року відбувся Пленум ЦК КП Ук
раїни. Пленум розглянув організаційне питання.

Пленум обрав другим секретарем ЦК КП України 
тов. Підгорного М.В. і увів його до складу членів Бюро 
ЦК КП України.

Неухильно поліпшувати 
якісні показники роботи
Виступаючи на п'ятій сесії 

Верховної Ради СРСР, глава 
Радянського уряду довариш 

•Г. М. Маленков відзначив, що 
у нас ще не покінчено з зне
важливим ставленням до пи
тань собівартості, чимало заво
дів, фабрик, шахт працюють із 
збитками, собівартість вппус- 
каємої продукції вища встанов
лених на неї цін.

Як відмічалось на п'ятій се
сії Верховної Ради СРСР, у 
вугільній промисловості чимало 
підприємств протягом ряду ро
ків не виконують завдань по 
зниженню собівартості продук
ції і підвищенню продуктив
ності праці. В результаті собі
вартість продукції ще висока.

Ці недоліки мають місце і 
на багатьох підприємствах та 
будовах Олександрії.

В чому ж справа? Справа в 
тому, що господарники не вни
кають в економіку, не бере
жуть народну копійку, терпимо 
ставляться до поганої організа
ції праці.

Олександрійське будівельно- 
монтажне управління має всі 
можливості працювати рента
бельно, виконувати та переви
конувати план. Однак ці мож
ливості не використовують. На 
дільницях вкрай незадовільно 
організовано працю робітників, 
чимало бригад монтажників 
простоює, не справляється з 
нормами. Відсутність оператив
ного технічного керівництва 
призводить дсг браку, зриву 
графіків, високої собівартості 
робіт.

Начальник управління т. По 
пов замість наведення порядку, 
піднесення відповідальності під
леглих за доручену справу 
займається базіканням. Цього 
горе-керівника не турбує те, 
що управління систематично 
відстає, завдає державі сотні 
тисяч карбованців збитків.

Погані економічні показники 
і на рудоремонтному заводі та 
будівельних управліннях Ди- 
митровського тресту.

Для того, щоб працювати 
рентабельно, треба день у день 
виконувати план, поліпшувати 
технологічний процес, удоско
налювати методи роботи, вияв
ляти і ириводити в дію нові 
виробничі резерви, на повну 
потужність використовувати 
техніку.

<><>.<>
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПРОФСПІЛКОВИХ ЗБОРІВ ПО 

ПЛЕНУМУ ВЦРПС
місцеві комітети профспілок 
повинні провести до 15 верес
ня збори робітників і службов
ців на підприємствах і в уста
новах, присвячені рішенню XI 
пленуму ВЦРПС, і намітити 
заходи по його виконанню.

(ТАРС).

провести 
активу, 

рішення

ПІДСУМКАХ XI
Президія ВЦРПС зобов'язала 

ради профспілок до 10 вересня 
в містах і районах 
збори профспілкового 
на яких обговорити 
XI пленуму ВЦРПС.

Центральні, республіканські, 
обласпі, фабрично-заводські і

собі-

діль- 
лави

Колектив гірників шахти 
№2-3 працює на значно вищо
му рівні, ніж в минулому році. 
Однак не можна сказати, що 
на шахті немає резервів для 
дальшого збільшення видобутку 
вугілля і зниження його 
вартості.

Для прикладу візьмемо 
ницю № 5. Тут є хороші 
№ 14/16 і 25/27 з потужністю 
пласта 2,7 — 3 метри. Тран
спортування вугілля як по ла
вах, так і по іпшпх виробках 
здійснюється за допомогою ви
сокопродуктивних транспорте
рів. Отже всі можливості для не
ухильного нарощування темпів 
роботп є. Однак керівники діль
ниці тт. Цапенкскі Сокур не 
вживають заходів для повного 
використання виробничих по
тужностей. Через неправильну 
організацію праці лінія вибоїв 
використовується на 60- 70 
процентів, а механізми лише 
на ЗО -40 процентів.

Така ж картина і на підго
товчій дільниці. Ось чому за
мість 15—18 метрів прохідни
ки на добу дають !) 10 мет
рів.

Завдання по зниженню собі
вартості продукції, встановлене 
державним планом, чітко і пов
но враховує всі якісні показ
ники плану підприємства. Не
ухильно виконувати виробничу 
програму з усіх показників 
закон для працівників промис
ловості.

Завдання полягає в тому, 
щоб ширше розгорнути бороть
бу за виконання і перевико
нання плану, за рентабельну 
роботу, за зниження собівар
тості продукції і підвищення 
продуктивності праці.

Партійні і профспілкові ор
ганізації підприємств і будов 
міста зобов'язані рішуче по
ліпшувати керівництво соціа
лістичним змаганням, створю
вати всім робітникам необхідні 
умови для виконання взятих 
зобов'язань, поширювати дос
від передовиків.

Треба повсякденно пам'ята
ти, що боротьба за поліпшен
ня якісних показників роботи 
—це боротьба за нові успіхи 
комуністичного будівництва.

У Н А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ

РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про скликання Верховної 

Ради Української РСР
Президія Верховної Ради 

УкраїнськоїРСР постановляє:
Скликати третю сесію Вер

ховної Ради Української Ра
дянської Соціалістичної Рес
публіки 8 вересня 1953 року 
в м. Києві.

Голова Президії Верховної 
Ради Української РСР 

М. ГРЕЧУХА.
Секретар Президії Верховної 

Ради Української РСР 
В. НИЖНИК.

м. Київ,
12 серпня 1953 року.

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ 

РАДИ РРФСР
Про скликання Верховної 

Ради РРФСР
Президія Верховної Ради

РРФСР постановляє:
Скликати третю сесію 

Верховної Ради Російської 
Радянської Федеративної Со
ціалістичної Республіки 25 
серпня 1953 року в м.Москві.

Голова Президії Верховної 
Ради РРФСР М. ТАРАСОВ.

Секретар Президії Верховної 
Ради РРФСР І. ЗИМІН.

Москва, 15 серпня 1953 року.
---- ©-----

Буде достаток овочів
Закони, прийняті п'ятою се

сією Верховної Ради СРСР, 
промова Голови Ради Міністрів 
Союзу РСР товариша Г. М. 
Маленкова викликали у хлібо
робів артілі ім. Енгельса лове 
трудове піднесення.

Важлива справа покладена 
на овочеводів. Вони повинні в 
найближчі два роки подолати 
відставання у вирощуванні кар
топлі й овочів.

Це завдання успішно вирі
шує городня бригада колгоспу, 
керована Никоном Логвином. 
Цього року тут збирають з кож
ного куща по три кілограми 
помідорів, а також високий вро
жай ранньої капусти, буряків 
тощо.

На збиранні овочів стаханов- 
ською працею відзначаються 
колгоспниці Ганна Біла, Олек
сандра Гнида та інші. Півтори 
норми за день—такий їх виро
біток.

На державні заготівельні 
пункти для відправки трудящим 
Москви, Ленінграда, Києва та 
інших міст колгосп уже відван
тажив 50 центнерів помідор, 
близько 60 центнерів капусти, 
багато огірків, цибулі тощо. Це 
майже вдвічі більше, ніж на 
цей період минулого року.

Колгосп продовжує здавати 
овочі в рахунок державної за
купки.

— Ми докладемо всіх сил, 
щоб країна мала достаток ово
чів,—заявляють городники.

По Радянській Батьківщині

У Ворошиловграді відкритий водний басейн Добровільного 
спортивного товариства „Трудові резерви", збудований силами 
учнів.

На знімку: загальний вигляд басейну.

Фото В. Войтенка.

♦

Нарада працівників освіти Української РСР
14 серпня в Києві закінчилась 

нарада працівників освіти респуб
ліки. З доповіддю про підсумки 
1952—1953 навчального року і 
завдання нового навчального ро
ку в світлі рішень XIX з'їзду 
КПРС виступив міністр освіти 
Української РСР тов. Г. П. Пінчук.

Виконуючи рішення XIX з'їзду 
партії про здійснення загальної 
середньої освіти, органи народної 
освіти республіки вже в насту
паючому навчальному році забез

Тисяча нових будинків
За післявоєнні роки в Карело- 

Фінській РСР широко розгорну
лось будівництво індивідуальних 
житлових будинків. Держава асиг
нує на ці цілі великі кошти. За 
останні гри роки робітники і 
службовці Петрозаводська, Мед-

Нові ліки
Медична промисловість СРСР 

освоїла виробництво нових лікар
ських засобів. З великим успіхом 
радянські лікарі застосовують но
вий препарат — дикумарін, який 
має здатність затримувати згор
тання крові.

При лікуванні виразкових колі
тів, дизентерії та інших шлунко
вих захворювань добрі результа

Колгоспне виноробство
Садоводи сільгоспартілі імені 

Жовтневої революції, Ямпільсько- 
го району, Сумської області, по
чали збирання фруктів. З кожно
го гектара саду вони збирають до 
70 центнерів яблук. З нового уро
жаю вироблено першу партію яб
лучного вина.

Щодня понад мільйон банок консервів
На Камчатці успішно проходить 

лососева путина. В цехи консерв
них заводів надходять на пере
робку десятки тисяч пудів риби.

На колгоспних пасіках
Колгоспи Ізмаїльської області 

достроково виконали річний план 
розвитку бджільництва. Понад 
план на пасіках є близько тисячі 
бджолосімей. У нинішньому році 
вперше широко впроваджується 

Прескліше ТАРС.

печують в усіх обласних і десяти 
великих промислових центрах рес
публіки продовження навчання 
випускників сьомих класів у вось
мих класах і середніх спеціальних 
учбових закладах. У містах і се
лах України створюється 443 нові 
середні школи, додатково відкри
вається 2.528 восьмих класів.

В роботі наради взяв участь 
заступник Голови Ради Міністрів 
Української РСР тов. О. Є. Кор
нійчук.

вежегорська, Кондопоги та інших 
міст, а також лісових селищ спо
рудили понад тисячу індивідуаль
них будинків. Кожний будинок 
складається з двох-трьох кімнат, 
має присадибну ділянку.' 

ти показали нові радянські ліки— 
фталазол, які значно перевершу
ють застосовуваний тепер дисуль
фан.

Широку популярність дістали 
дибазол, застосовуваний здебіль
шого як судиннорозширювальний 
засіб при лікуванні гіпертонії, 
стенокардії і ряду інших захво
рювань.

Виноробство тут стало високо- 
розвиненою галуззю господарства. 
Переробка плодів механізована. 
Освоєно виготовлення кількох 
сортів плодоягідного вина.

До переробки фруктів нового 
врожаю приступили колгоспи ін
ших районів області.

Підприємства Голов'камчатрибпро- 
му щодня випускають понад міль
йон банок високоякісних консер
вів.

розведення гібридних бджіл сірої ' 
гірської породи, що відзначають
ся високою продуктивністю. 
Бджільництво приносить колгос
пам високі доходи.

(РАТАУ).
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Партійне жи т т я Більше товарів народного споживання
Гостра критика роботи партбюро

Організовано, у визначений 
час зібрались комуністи парт- 
оргапізації Олександрійської 
електростанції на звітно-вибор
ні збори.

У звітній доповіді секретар 
партбюро т. Бережний, а також 
комуністи, що взяли участь в 
обговоренні доповіді, відзначи
ли, що робота парторганізації 
за звітний період дещо поліп
шилась, зросла авангардна роль 
комуністів на виробництві, під
вищилась боєздатність партій
них груп.

Але разом з цим комуністи 
гостро критикували роботу парт
бюро і секретаря т. Бережного 
за серйозні недоліки в роботі 
парторганізації.

За звітний період проведено 
20 партійних зборів, з них 7 
відкритих. Але партбюро і сек
ретар т. Бережний слабо залу
чали комуністів до підготовки 
зборів, недостатньо здійснюва
ли контроль за виконанням 
партійних доручень. Незадовіль
но була організована робота з 

' молодими комуністами, особли
во з кандидатами партії тт. До
датком і Володченком, які мають 
прострочений стан; від' 3 до 6 
років.

Окремі комуністи, як, наприк
лад, тт. Павлов і 'Іугуй про
пускали заняття гуртків по вив
ченню історії Комуністичної 
партії, а. пропагандист гуртка 
т. ІИокотько недостатньо готу
вався до занять, проводив їх 
на низькому рівні. Проте парт
бюро не вживало заходів до 
виправлення недоліків в ідей
ному вихованні комуністів. На
віть т. Бережний часто сам 
пропускав заняття в вечірньо
му університеті марксизму-ле- 
піпізму.

Партбюро незадовільно керу
вало низовою пресою і не до
помагало в роботі редколегій 
стінгазет. Стінна газета Енер
гетик» та цехова газета «Крю
чок» випускались від випадку 
до випадку. Секретар партбюро 
слабо реагував на критичні вис
тупи стінгазет. Начальник топ- 

лпвно - транспортного цеху 
т. Котляр неодноразово затис
кував критику, але т. Береж
ний і партбюро не закликали 
його до порядку.

Комуністи тт. Звягіп і Кощей 
в своїх виступах критикували 
партбюро за слабе керівництво 
соціалістичним змаганням і не
достатньо організований конт
роль за діяльністю адмініст
рації.

На істотні недоліки в орга
нізації масово-політичної робо
ти серед колективу робітників 
вказували в своїх виступах ко
муністи тт. Семенов і Кирнита.

Особливо гретро комуністи 
критикували роботу секретаря 
партбюро т. Бережного і, як 
наслідок, не обрали його сек
ретарем парторганізації.

Партійні збори виробили кон
кретні заходи, спрямовані на 
піднесення роботи парторгані
зації.

г. лозовий, 
секретар МК КП України.

Збільшують випуск добротного 
і красивого взуття

цьому році випуск усіх 
видів взуття на Україні збіль
шується порівняно з 1950 ро
ком майже на 8,5 мільйона 
пар. В чотири рази зростає ви
пуск модельного взуття.

У зв'язку з збільшенням ви
пуску продукції в республіці 
реконструюється 9 взуттєвих 
фабрик і 11 шкіряних заводів. 
В цьому році значно зростає 
виробіток лакової шкіри, хрому 
і шевро.

Міністерство легкої і харчової

Мільйон предметів народного споживання
Колектив Київського заводу 

столових приборів імені Дзер- 
жинського збільшує випуск про
дукції для населення. В Моск
ву відправлена чергова партія 
продукції на суму понад міль
йон карбованців. Серед від
вантажених ювелірних виробів 
-срібні і посрібнепі столові і 

чайні ложки, виделки, ножі. 

промисловості УРСР намітило до 
1 січня 1957 року довести річ
ний випуск взуття до 43 міль
йонів пар — па 13 мільйонів 
пар більше, ніж у 1953 році. 
Більше половини всієї вироблю
ваної продукції становитиме 
кольорове хромове взуття. Для 
цього будуть введені в експлуа-г 
тацію 15 механізованих ното* 
ків. У Сталіно, Ворошплов* 
граді, Херсоні, Миколаєві, Уж
городі і Стриї будуть збудовані, 
п'ять нових взуттєвих фабрик* 
і два Шкіряних заводи.

Завод збільшує потужність це
хів, що випускають емальований 
посуд і посуд з нержавіючої 
сталі. Провадиться підготовка 
до організації поточної лінії 
виробництва.

З початку року підприємство 
виготовило понад мільйон пред
метів народного споживання.

У колгоспних парторганізаціях Шерстяні тканини високої якості
У центрі уваги сільських ко

муністів стоїть питання бороть
би за успішне розв'язання го
ловного завдання в галузі сіль
ського господарства. Голова Ра
ди Міністрів СРСР товариш 
Г. М. Маленков в своєму вис
тупі на п'ятій сесії Верховної 
Ради СРСР указував, що най
важливіший обов'язок полягає 
в тому, щоб у найкоротшип 
строк покінчити з занедбаністю 
сільського господарства у від
стаючих районах і колгоспах, 
забезпечити швидкий розвиток 
і зміцнення громадського гос
подарства колгоспів і на цій 
основі повністю забезпечити 
достаток продовольства для на
селення і сировини для легкої 
промисловості. Це завдання по
винне бути розв'язане протя
гом найближчих двох-трьох ро’ 
ків.

Саме цьому питанню була 
приділена велика увага на звіт
но-виборних зборах партійних 

■ організацій колгоспів ім. 18 |

Раціоналізатори заводу 
в боротьбі за технічний прогрес

Директиви XIX з'їзду партії 
по п'ятому п'ятирічному плану 
передбачають завершення до 
1955 року механізації основних 
польових робіт у колгоспах і 
радгоспах. У виконанні цього 
найважливішого народногоспо
дарського завдання велика від
повідальність покладена па ко
лектив нашого машинобудівно
го заводу «Червона зірка», 
який випускає для колгоспних 
і радгоспних полів країни сі
валки різних конструкцій.

Щодня з воріт заводу вихо
дять нові партії високопродук
тивних сівалок: зернових,
вузькорядних, лісових, для 
квадратно-гніздової сівби про- 

■ сапних культур й інших.
Щоб неухильно збільшувати 

випуск і поліпшувати якість 
машин, колектив нашого під
приємства бореться за дальше 

партконференції та ім. Леніна, 
ІІротопопівської сільської Ради.

Первинна партійна організа
ція колгоспу ім. 18 парткон
ференції працювала непогано. 
Комуністи розставлені на ви
рішальних ділянках колгосп
ного виробництва і показують 
приклад соціалістичного став
лення до праці. .Внаслідок 
систематичного здійснення конт
ролю за , роботою правління 
колгоспу, налагодженої органі
заційної та масово-політичної 
роботи артіль значно зміцніла. 
Вона в числі перших заверши
ла збирання колоскових, вико
нала план здачі Хліба державі. 
Поряд з тим широка критика і 
самокритика, яка розгорнулась 
на зборах, допомогла комуніс
там виявити істотні недоліки в 
роботі партійної організації. 
Збори вирішили знову обрати 
секретарем парторганізації тов. 
Уманця.

На звітно-виборних партійних 
зборах колгоспу ім. Леніна ко

зростання продуктивності праці, 
зниження собівартості продук
ції, розгортає рух раціоналіза
торів, наполегливо здійснює 
механізацію і автоматизацію 
виробництва, вдосконалює фор- 
мп і методи організації праці.

З ініціативи інженерно - 
технічних працівників і нова
торів виробництва за останні 
три роки в основних цехах 
заводу введено в дію 38 кон
вейєрів і поточних ліній, меха
нізовано багато трудомістких 
процесів. У ливарному цеху, 
наприклад, па конвейєр переве
дено формування і заливку де
талей до сівалок. Це дало мож
ливість підвищити продуктив
ність праці на 35,6 процента 
і забезпечило підприємству 
одержання понад 1.300 тисяч 
карбованців економії за рік. 

муністи гостро критикували 
секретаря партійної організації 
т. Бугайченка за допущені іс
тотні хиби в партійній роботі. 
.V виступах комуністів вказува
лось, що в цьому році колгосп 
ім. Леніна відстає з виконан
ням важливих сільськогоспо
дарських робіт. До цього часу 
в колгоспі не закінчено зби
рання колоскойїх. На площі 
понад 400 гектарів не зібрано 
солому л полову. До сівби ози
мих колгосп підготувався не
повністю. Це сталося тому, що 
за останній час тут занепала 
партійна робота, погано пра
цює агітколектив, занедбана 
наочна, агітація. Підсумки со
ціалістичного змагання між 
бригадами і ланками підбива
ються рідко- Незадовільно та
кож поставлена, робота з кол
госпним активом.

Збори намітили практичні 
заходи по усуненню виявлених 
недоліків. 'Секретарем партор- 
ганізації обрано т. Овчаренкд.

в. ЯКОВЛЕВ.

Після встановлення в механіч
ному цеху конвейєра майже 
в два рази скоротилися затрати 
робочої сили на виготовленні 
дискових сошників. Нині в ме- 
тпзному цеху підготовлені до 
випробування дві автоматичні 
лінії для виготовлення болтів і 
гайок різних розмірів.

Па заводі широко впровад
жуються технологічні процеси 

.обробки металу. Гартівні мазут
ні і вугільні печі тепер замі
нені індукційними установка
ми. На холодній заготовці де
талей працюють потужні меха
нічні ковальські преси. Біль
шість токарів заводу стала 
швидкісниками, а багато з них 
оволоділи силовим методом рі
зання, запропонованим радян
ським новатором В. Колесовим.

На Одеській суконній фабри
ці імені Сталіна здійснюються 
великі заходи по поліпшенню 
якості продукції. Впроваджено 
у виробництво кубове фарбу
вання, яке дозволяє робити 
окраску тканин більш краси
вою і стійкою. Тепер підпри
ємство випускає костюмно-дам
ські шерстяні тканини 15 роз

Більше красивих меблів
Підприємства Закарпаття да

ють країні багато добротних і 
красивпх меблів. Тільки Уж
городські червонодеревники за 
роки п'ятої п'ятирічки вдвоє 
збільшили її випуск. Тепер 
тут споруджується нова фаб
рика. До кінця п'ятирічки на 
ній буде зайнято робітників у

Масове виробництво драпу
Колектив Харківської фабри

ки «Червона нитка,» освоїв ви
пуск нового сорту сукна. По
чато масове виробництво драпу

У досягнення успіхів колек
тиву заводу великий вклад вно
сять наші раціоналізатори і 
винахідники. Ряди їх збільшу
ються рік у рік. Кожний член 
колективу підприємства усві
домлює, що тепер всі паші зу
силля повинні бути спрямовані 
на дальше піднесення темпів 
виробництва за рахунок впро
вадження сучасної техніки, 
підвищення виробничо-техніч
ної культури, більш широкого 
використання резервів, які 
таяться в надрах виробництва. 
За останні місяці подвоїлась 
кількість пропозицій,, що на
дійшли в заводське бюро по 
раціоналізації і винахідництву. 
В нинішньому році 140 впро
ваджених пропозицій вже дали 
підприємству близько мільйона 
карбованців економії.

Такий широкий розмах руху 
раціоналізаторів—результат де
далі міцніючої творчої співдруж
ності робітників й інженерно- 
технічних працівників.

цвіток і драп для пальто вось
ми розцвіток. Поліпшена об
робка драпу «Одеський», роз
почато виробництво ще одного 
поліпшеного виду драпу, роз
робленого па фабриці.

З початку року вироблено 
тканин на 52 тисячі метрів 
більш, ніж за відповідний пе
ріод минулого року.

сім раз більше, ніж тепер.
У Закарпатті за роки Радян

ської влади збудовані великі 
мебльові комбінати. Тільки в 
цьому році стали до ладу дві 
нові фабрики. Нові мебльові 
підприємства будуються в Ір- 
шаві та іншихі окружних цен
трах області.

для жіночого пальто. Перші 
тисячі метрів нового матеріалу 
надійшли у продаж.

(РАТАУ).

' У кожному цеху є організа
тори раціоналізаторського руху. 
Вони подають практичну допо
могу передовим робітникам в 
розробленні нових прийомів 
праці, поширюють їх цінні по
чинання по підвищенню про
дуктивності праці, поліпшенню 
якості продукції. Кращими та
кими організаторами є в ко
вальсько-пресовому цеху т. Мо- 
мот, в першому складальному 
цеху т. Голубова.

За останній час організатори 
допомогли передовим робітни
кам й інженерно-технічним 
працівникам розробити ряд цін
них пропозицій. Так, за пропо
зицією технологів тт. Сідляро- 
ва і Пахманова ручне форму
вання коробочок висівних апа
ратів із складною конфігура
цією переведене па пневматич
ні верстати із заливкою форм 
па конвейєрі. В результаті про
дуктивність праці наформуван-
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Соціалістичне змагання на честь 
Дня шахтаря

Метод Василя Колесова— 
в дію

Більше продуктів тваринництва для населення

Борючись за дострокове ви
конання п'ятої п'ятирічки, но
ватори соціалістичної промис
ловості удосконалюють техно
логічний процес, шукають і 
приводять в дію нові резерви 

(виробництва. Токар Середньо- 
Іолзького верстатобудівного за- 
в’оду Василь Колесов застосу
вав метод силового різання ме- 

|іалу. Суть цього нововведення 
полягає в оригінальній конст
рукції різця, що дозволяє на
багато збільшити його подачу.

Почин новатора глибоко за
цікавив токарів механічного 
цеху рудоремоптного заводу. 
Досвід роботи показав, що і у 
нас можна з успіхом застосу
вати передові прийоми роботи. 
Токар Борис Зубов і ряд інших 
верстатників, впровадивши ме
тод Василя Колесова, домоглись 
значних виробничих перемог, 
їх виробіток різко зріс. Якщо 
раніше норму викопували на

Перекривають виробничі завдання
Зусилля колективу механіч

ного цеху Семенівського вугле
розрізу спрямовані до того, щоб 
зустріти шахтарське свято ус
пішним виконанням взятих со
ціалістичних зобов'язань.

Щодня всі робітники значно 
перекривають виробничі зав
дання. Енергійно працюють 
токар Михайло Негребецький,

Здійснюють взяті зобов‘язання
Колектив артілі «Червоний 

тесляр» успішно виконує взяті 
соціалістичні зобов'язання. В 
дні роботи п'ятої сесії Верхов
ної Ради СРСР бригада лісо
пильного цеху, очолювана тов. 
Шведом, завершила восьмнмі- 
сячний план. Зараз вона пра
цює в рахунок вересня.

Від лісопильників не відста
ють і бондарлики, якими ке
рує досвідчений майстер тов. 
Стародуб. Щомісяця цех вико
нує завдання па 150 200 про
центів.

ні коробочок підвищилась більш 
як у два рази, а річна еконо
мія становила понад 75 тисяч 
карбованців.

В справі механізації дерево
обробних робіт цінною є пропо
зиція техніка по інструментах 
т. Тарахтея. Він сконструю
вав 38 - шпиндельний верстат, 
який дає можливість в 36 раз 
підвищити продуктивність пра
ці па свердлінні отворів у роз- 
сівпій дошці тукової сівалки.

Недавно з заводу відправле
ні дві партії нових високопро
дуктивних сівалок для суціль
ної підземної сівби зернових 
культур і сівалок-культивато- 
рів. Над створенням їх. багато 
попрацювали наші конструк
тори. Сівалка-культиватор кон
струкції інженерів тт. Гірсько
го і Амвросимова, наприклад, 
дає можливість поєднати два 
види польових робіт—культи

130—140 процентів, то зараз
на 200—220 процентів.

Перевага силового різання 
металу очевидна. Значно скоро
чується машинний час, а не
великий внутрішній резерв 
збільшення випуску продукції, 
підвищення продуктивності 
праці.

На жаль, почин знатного то
каря не знайшов широкої під
тримки на рудоремонтному за
воді, заводі «Нервовий ливар
ник» і па інших підприємст
вах міста. Господарники, пар
тійні і профспілкові керівники 
не приділяють цьому важливо
му питанню належної уваги.

Нині, коли трудящі Олександ
рів готуються достойно зустрі
ти День шахтаря, треба шир
ше розгорнути змагання, доби
тись того, щоб за методом Ва
силя Колесова працювали не 
одинаки, а десятки і сотні то
карів.

електрослюсар Іван Гриценко, 
електрозварювальний Іван Се- 
меренко. їх показники — дві 
норми.

Ряд верстатників уже завер
шили восьмимісячні норми і 
видають продукцію в рахунок 
вересня.

А. КОЛОМОЄЦЬ. 
майстер механічного цеху 

Семенівського вуглерозрізу.
І

Бригада освоїла випуск водо
напірних чанів ємкістю 1.500 
літрів для скотоферм колгоспів 
та радгоспів. Бопдарніїкп вже 
зробили 70 чанів. Ніші освоюєть
ся чан ємкістю ЗО тисяч літрів.

Трудящі артілі, обговорюючи 
рішення п'ятої сесії Верховної 
Ради СРСР, взяли на себе під
вищені зобов'язання. Вони да
ли слово випускати більше ме
блів, поліпшити якість і зни
зити собівартість продукції.

А. ДОДАТКО, 
голова правління артілі 

„Червоний тесляр'*.

вацію і сівбу. Інженери тт. Рез- 
ніченко і Купрін вдосконали
ли конструкції тракторних сі
валок. Вони зменшили їх ме
таломісткість при одночасному 
поліпшенні якості машин. Це 
забезпечує десятки тонн еко
номії металу.

Таких прикладів можна на
вести багато. Вони свідчать про 
те, яку велику допомогу в 
справі технічного прогресу під
приємства може принести кож
ний робітник, кожний інже
нерно-технічний працівник, як
що він працює творчо, прагне 
вдосконалювати свою майстер
ність.

Велике значення для розвит
ку раціоналізаторського руху 
має популяризація досвіду но
ваторів. У цехах підприємства 
вивішені дошки раціоналізато
рів, на яких дається опис здій
снених пропозицій, технологія-

ЗАПОЗИЧАЮТЬ
ДОСВІД ВІННИЧАН
Тваринники артілі імені 18 

з'їзду ВІЇІІ(б), ознайомившись 
з передовим досвідом роботи 
доярок Вінницької області, за
проваджують його на своїх 
фермах.

Доярка Марфа Метка, орга
нізувавши зразковий догляд за 
коровами, одержала в середньо
му понад 2.200 літрів молока 
на кожну корову. Так, корова 
«Венера», наприклад, зараз дає 
по 26 літрів, від корови «Ма
зухи» надоюють по 20—22 
літри молока. Це на. 8—9 літ
рів більше, ніж раніше. Кожна 
корова одержує по 60—70 кі
лограмів зеленої маси щодоби 
та по 200 грамів концентрова
них кормів з розрахунку на 
кожний літр надоєного молока.

Значних успіхів добиваються 
доярки Віра Біленька, Віра 
Павлюк та інші. Свого слова— 
надоїти по 4.000 літрів молока 
в 1953 році від кожної фураж
ної корови—вони з честю до
тримають.

0. ОЛЕКСІЄВ.

Збільшують кількість 
бджолосімей

В Законах, прийнятих 
сесією Верховної Ради СРСР, 
велику увагу приділено даль
шому розвитку багатогалузево
го колгоспного виробництва. 
Хлібороби артілі «Прапор кому
нізму» докладають всіх сил, 
щоб у найкоротший час вирі
шити поставлені завдання.

Днями досвідчений пасічник, 
дипломант районної сільсько
господарської виставки Микита 
Іванович Варава зробив двадцять 
четвертий відводок бджоло
сім'ї.

Зараз в колгоспній пасіці 
налічується 66 бджолосімей. Це 
на 36 бджолосімей більше, ніж 
в минулому році.

Тов. Варава, використовую
чи досвід довголітньої праці, 
добивається також високого 
медозбору. Так, за першу ви
падку він одержав 188 кіло
грамів товарного меду, за дру
гу 155 кілограмів.

0. БУЗИННИК.

ний і економічний ефект від їх 
впровадження, називаються 
прізвища їх авторів, сума до
сягнутої економії, а також 
авторської винагороди. Крім 
того, на заводі проводяться тех
нічні конференції і збори в 
питаннях раціоналізації. г В 
цьому році три працівники за
воду нагороджені Міністерством 
машинобудування СРСР знач
ком «Кращий раціоналізатор».

Адміністрація заводу, партій
на і профспілкова організації 
спрямовують творчу думку но
ваторів і всього колективу під
приємства на безперервне вдос
коналювання соціалістичного 
виробництва, на дальший тех
нічний прогрес, на боротьбу за 
успішне виконання завдань 
п'ятого п'ятирічного плану.

Я. КРЮЧКОВ, 
головний інженер Кіровоградського 

машинобудівного заводу 
„Червона зірка".

Краща телятниця радгоспу ,,Комінтерн" 
Лідія Береговенко.

Фото Г. Веруиікіна.
■ .... ■ ^-======

Мій досвід вирощування телят
Я працюю телятницею на 

племінній фермі радгоспу «Ко
мінтерн». За сім місяців цього 
року виховала 27 племінних 
бичків. Всі вони передані в 
колгоспи і радгоспи як плід
ники класу Еліта і Еліта-рекорд. 
При вихованні молодняка я до
моглася середньодобового приро
сту кожної голови у 1023 грами.

Щоденно на мій адрес над
ходять численні листи, в яких 
молоді тваринники просять ме
не поділитися досвідом роботи 
по вирощуванню молодняка.

У моїй роботі немає нічого 
особливого. Вибираю я телят 
безпосередньо в родильному 
приміщенні. З першого дня 
випоюю їх сосковими поїлками 
чотири рази на добу. В перші 
дні даю молозиво матері досхо
чу, а потім довожу дачу його 
до норми 2—2,5 кілограма за 
раз. Цей процес годівлі трцває 
12 15 днів.

Після закінчення цього пе
ріоду переходжу на трьохкратну 
випойку загальним молоком. Ра
зова дача у першу п'ятиденну 
дорівнює 2 — 2,5 кілограма на 
голову, у другій п'ятиденні у 
раціон годівлі ввожу віяне мо
локо. Роблю це так: двічі даю 
звичайне молоко, а втретє— 
віяне. У третій п'ятиденні те
лята споживають лише віяне 
молоко.

За весь період випойки мо
лодняка, який триває 3,5 мі
сяця, на кожну голову згодо
вую по 450—500 кілограмів 
звичайного молока і 1.000— 
1.200 кілограм сепарірованого.

Сіють озимину
Хлібороби артілі імені 18 

партконференції та механізато
ри тракторної бригади т. Крюч- 
кова з Олександрійської МТС 
підготовили під посів озимих 
580 гектарів грунту. Вся пло
ща заборонована в два сліди, а

На п'ятнадцятий день від 
народження починаю прив
чати телят до концентрованих, 
грубих і соковитих кормів, а 
також підгодовую їх мінераль
ними кормами згідно норми. 
Дуже корисно з молодого віку 
привчати телят до випойки во
дою, спочатку кип'ятком, охо
лодженим до кімнатної темпе
ратури, згодом—звичайною во
дою. Напування проводжу че
рез 40 хвилин після випойки 
молоком.

Добре позначається на при
рості молодняка моціон. З цією 
метою я щоденно влітку і взим
ку виводжу телят на свіже 
повітря.

Взимку таке гуляння триває 
2 години, влітку 6—8. Двічі 
на день чешу телят щітками, 
забруднені місця замиваю теп
лою водою. Приміщення зав
жди утримую чистим, провіт
реним.

Велику допомогу в моїй ро
боті подають наші зоотехніки. 
Я і сама навчаюсь на триріч
них зоотехнічних курсах.

Звичайно, досягпуті успіхи— 
не межа. Рішення п'ятої сесії 
Верховної Ради СРСР вимага
ють від нас значно підвищити 
продуктивність тварин, збіль
шити їх поголів'я. Я буду на
полегливо працювати над тим, 
щоб домогтись ще кращих ус
піхів, щоб наша країна мала 
вдосталь продуктів тваринниц
тва.

Л. БЕРЕГОВЕНКО, 
телятниця радгоспу „Комінтерн".

а зелений корм
на 140 гектарах проведено 
культивацію.

16 серпня колгосп розпочав 
сівбу озимини на зелений корм 
та осінній випас.

С. ШУЛЕЖКО.
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Листи до р е д а к ці ї 
Піонерський табір при школі

Протягом літа попад сто піо
нерів шкіл №12 і №14 сели
ща Димитрово відпочивали в 
пришкільному піонерському та
борі.

Багато цікавого узнали і по
бачили діти! Вони колективно 
прочитали та обговорили книги 
«Васек Трубачев и его това- 
рищи» Осєєвої, «Повесть о Зоє 
и ПІуре» Космодем'япської, 
кілька творів Байдара, провели 
збір піонерської дружини імені 
Матросова на тему «Мій люби
мий герой». Разом з піонер- 
вожатою Світланою Стефанов- 
ською випускали стінні газети, 
проводили захоплюючі ігри то
що. В драматичному, хоровому і 
танцювальному гуртках, якими 
керувала Тамара Іванівна Ковтун, 
брали участь десятки учнів.

Цікавими були екскурсії на 
підприємства й будови міста. 
На вуглерозрізі діти ознайо
мились з процесом видобутку

вугілля, розмовляючи з ста- 
хановцямп—-будівниками Дими- 
тровського Палацу культури,— 
вони дізнались як використо
вуються найновіші машини на 
будівництві багатоповерхових 
будинків.

В час відпочинку учні Бо
рис Капустін, Валерій Тихонов, 
Анатолій Тихонов та їх друзі 
впорядковували шкільне по
двір'я, доглядали рослини. Та
мара Медведчук та Ліля Сидо- 
рук в гуртку рукоділля під
готували барвисті художні ви
шивки. Валентин Дирипас, Ва
лентин Лещенко та інші зібра
ли різні колекції.

Добре відпочивши, діти не
забаром знову сядуть за пар
ти, будуть наполегливо оволо
дівати основами наук.

0. МУСУЛЕГА, 
голова батьківського 

комітету СШ № 14.

рух в Ірані

У робітничій їдальні

В директивах XIX з'їзду партії 
по п'ятому п'ятирічному плану 
передбачено дальше поліпшення 
і розвиток охорони здоров'я. На
креслено розширити сітку ліка
рень, диспансерів, поліклінік, са
наторіїв.

На знімку: в кімнаті відпочин
ку залізничної поліклініки в місті 
Свердловську.

Фото А. Грахова.
Прескліше ТАРС.

Приємно зайти в їдальню на 
Байдаківському вуглерозрізі. 
Відвідувачів тут зустрічають 
тепло і привітно.

Приміщення їдальні хорошо 
відремонтоване. Столи покриті 
білими скатертями. На стінах 
художні картини. В залі бага
то квітів. На вікнах красиві 
гардини.

Завідуючий їдальнею т. Діб
ров старанно дбає, щоб всебіч
но задовольняти потребу трудя
щих. їжу тут готують смачну 
і різноманітну. Працівники 
їдальні докладають всіх сил, 
щоб швидко і культурно об
служувати шахтарів, тому гір

никам не доводиться даремно 
витрачати час. Щоб пообідати, 
тут вистачає 20—30 хвилин.

Упорядкована і площа нав
коло їдальні. Навкруги зелені
ють деревця, ростуть запашні 
квіти, серед яких красується 
фонтан.

Колектив їдальні додержує 
культуру не лише в приміщен
ні, а й навколо нього.

Досвід передового колективу 
їдальні відділу робітничого пос
тачання повинен стати над
банням всіх інших працівників 
громадського харчування.

А. БЄЛОКОНЄВ, 
працівник тресту 

„Олександріявугілля".

Допомога учнів
Г Під час літніх канікул учні- 
комеомольці Косівських шкіл 
допомагають батькам зібрати 
без втрат дорідний урожай та 
достроково виконати першу за
повідь перед державою — план 
хлібоздачі.

Особливо добре працюють 
комсомольці Тетяна Горисла-

вець, Фая Туз, Ліда Кімлик та 
Галя Козловська. На транспор
туванні хліба на пункт Загот- 
зерпо вони зразково організу
вали навантаження і розванта
ження автомашин. Це дало змо
гу водіям робити по 8—9 хо
док при нормі 4.

М. ДМИТРІЕВ, 
завідуючий клубом с. Косівки.

Любителі риби
Коваль артілі ім. Ворошило- 

ва Ф. Жежеря, тесляр П. Лит
вин та шофер В. Тесленко, не
зважаючи на гарячу пору жнив, 
працюють в колгоспі аби день 
до вечора.

Замість того, щоб бути пов
сякденно в полі або в майстер
нях і своєчасно ліквідовувати 
неполадки, що трапляються під 
час роботи, вони багато часу

просиджують біля ставка рибо
розплідника і там вдовольняють 
свої рибальські прихоті—вилов
люють крадькома рибу з дер
жавних ставків.

Розкрадачів державної влас
ності треба закликати до по
рядку.

І. ІВАНЕНКО, 
завідуючий Олександрійським 

держплемриборозплідником.

СЛІДАМИ НЕОПУБЛІКОВАНИХ ЛИСТІВ
До редакції газети «Сталін

ський прапор» надійшов лист, 
в якому повідомлялось про те, 
що медична сестра міської лі
карні т. Філіна та лікар т. Ус
пенський формально постави
лись до виконання своїх служ
бових обов'язків, не . подали 
потрібної медичної допомоги 
громадянці Стеценко, внаслі
док чого сталися ускладнення в 
захворюванні.

При розслідуванні листа ви
явилось, що такі факти мали 
місце. Як повідомила редакцію 
виконуюча обов'язки головного 
лікаря лікарні т. Герман, за 
безвідповідальне ставлення до 
своїх обов'язків медсестрі тов. 
Філіній оголошено сувору до
гану. Лікарю т. Успенському 
вказано на його слабий конт
роль за ходом лікування хво
рої громадянки Стеценко.

Звідусіль
В Челябінську будується 

п'ять нових шкіл, 16 дитячих 
закладів, кілька клубів. Спо
руджуються корпуси Челябін
ського політехнічного інститу
ту, м'ясокомбінати, кондитер
ські фабрики.

♦ *

На водних магістралях Дале
кого Сходу в розпалі сплав лі
су. Лісозаготівельники вже дос
тавили до місця призначення 
понад мільйон кубометрів лісу.

*
В Барнаулі відкривається но

вий машинобудівний технікум. 
На трьох відділеннях — ливар
ного виробництва, котлобуду- 
вання і обробки металів різан
ням—будуть створені денні і 
вечірні групи.

* «
♦

Сотні тисяч метрів штапель
ної та віскозної тканини випус
кає щомісяця Московський ком
бінат «Трехгорная мануфакту
ра» імені Дзержинського. З по
чатку року колектив підприєм
ства почав випускати тканини 
майже 60 нових рисунків і 200 
нових розцвіток.

♦ *

Будівельна бригада колгоспу 
імені Кірова, Рожищенського 
району, здала в експлуатацію 
новий клуб. Це вже 41 клуб, 
збудований у цьому році в се
лах Волині. Завершується бу
дівництво ще 85 нових сільсь
ких вогнищ культури.

« *

Чудовий подарунок одержали 
трудящі Дніпропетровська. Тут 
відкрито новий літній театр на 
1.150 місць.4* *

4»
В робітничому селищі Косто- 

пільського домобудівного ком
бінату Ровенської області зда
но в експлуатацію новий жит
ловий будинок. За післявоєнні 
роки в селищі споруджено по
над 60 будинків. Тут з'явились 
нові вулиці, є прекрасний Бу
динок культури, медпункт, ма
газини, стадіон. Для дітей збу
довані ясла і дитячий садок.

(РАТАУ).

ТЕГЕРАН, 14 серпня, (ТАРС). 
За повідомленням газети „Шах- 
баз", вранці 13 серпня робітники 
тегеранської тютюнової фабрики 
припинили роботу і вимагають 
негайного звільнення їх арешто
ваних товаришів, які оголосили в 
тюрмі голодовку.

На знак солідарності із страй
куючими і підтримки їх вимог. 13 
серпня з 10 години ранку 26 
ув'язнених у тюрмі робітників те
геранського елеватора також ого
лосили голодовку.

„Робітники тютюнової фабрики, 
—пише газета,—направилися на 
телеграф з тим, щоб надіслати те
леграму прем'єр-міністру Ірану. 
На цей час комісія в питаннях 
громадської безпеки під тиском 
вимог страйкуючих робітників і 
членів сімей ув'язнених звільнила 
36 чоловік з числа арештованих 
робітників. 20 арештованих робіт
ників, які лишилися в тюрмі, про
довжують голодовку".

ТЕГЕРАН. 14 серпня. (ТАРС). 
За повідомленням іранської газе
ти „Шаджаат", робітники тегеран
ських пекарень, електростанцій, 
бань, кравецьких майстерень, еле
ватора, гліцеринового заводу і 
ряду інших підприємств у своїх 
листах на ім'я прокурора і губер
натора Тегерана висловлюють про
тест проти арешту робітників те
геранської тютюнової фабрики і 
заявляють, що „коли арештовані

робітники не будуть звільнені, то 
вони вдадуться до колективних 
заходів".

Політичні в'язні, які перебува
ють в тегеранській тюрмі, в лис
ті на ім'я прокурора Тегерана за
являють про свою солідарність з 
робітниками тютюнової фабрики 
що оголосили голодовку, і вима
гають негайного звільнення їх.

ТЕГЕРАН. 14 серпня. І(ТАРС). 
За повідомленням іранської газе
ти „Шаджаат", страйк шахтарів 
Зіраба закінчився 8 серпня пе; 
ремогою робітників. Представник* 
іранських властей погодилися зня
ти з посади начальника шахти, 
виплатити шахтарям заборгова
ність по заробітній платі, далі ви
давати заробітну плату на почат
ку кожного місяця, а також ви
платити шахтарям заробітну пла
ту за час страйку.

Робітникам дозволено організу
вати свою профспілку. Іранські 
власті розпорядилися також за
боронити тілесні покарання.

Крім того, власті запропонували 
адміністрації „Товариства вугілля" 
якомога швидше виплатити робіт
никам 25-процентну надбавку до 
заробітної плати робітників і вжи
ти заходів по забезпеченню ро
бітників житлово-побутовими умо
вами і транспортними засобами.

Разом з тим були анульовані 
накази про звільнення робітників, 
видані за час участі їх в страйку.

Звернення комітету західноберлінських 
безробітних

БЕРЛІН, 14. (ТАРС). Агентство 
АДН передало звернення коміте
ту західноберлінських безробітних 
до всіх безробітних і пенсіонерів 
Західного Берліна.

З кожним днем, говориться в 
зверненні, зростає хвиля протесту 
нужденних безробітних, пенсіоне
рів і робітників проти провока
ційної кампанії продовольчої „до
помоги населенню Східної Німеч
чини", розпочатої С111А. Ми, що 
живемо на допомогу і пенсії, по 
праву вимагаємо роздачі продо
вольчих пакетів нашим власним 
сім'ям для полегшення їх тяжко
го становища. Мільйони доларів 
витрачені на спробу здійснити 
путч 17-го червня. Проте для нас 
грошей не знаходиться. Мільйони 
доларів надані для брехливої ви
тівки з продовольчими пакетами, 
а нам хочуть відмовити в хлібі.

Ми не хочемо, вказується в 
зверненні, щоб Аденауер знову

став федеральним канцлером. Ми 
виступаємо за єдину, демократич
ну Німеччину з єдиним Берліном. 
Ми не хочемо, щоб війна була пе
ренесена з Кореї в Німеччину. 
Ми проти того, щоб німці стріля
ли в німців, берлінці в берлінців 
і щоб був відновлений фашизм. 
Ми не хочемо все своє життя ре
єструватися па біржі праці. Ми 
вимагаємо роботи і щасливого 
життя в умовах миру. Тому ми 
не хочемо, щоб Аденауер і Рей
тер (західноберлінський обер- 
бургомістр. — Ред.) лишались 
при владі. Ми закликаємо 
безробітних і пенсіонерів: висту
пайте з протестом проти знущан
ня над нашою нуждою. Ми маємо 
право на допомогу.

Звернення містить заклик роз
горнути активну підготовку до 
конференції західноберлінських 
безробітних, що намічається на 
вересень.

Землетрус у Греції
АФІНИ, 14. (ТАРС). 12 і 13

серпня в районах, охоплених зем
летрусом, було відмічено 28 під
земних поштовхів різної сили. 
Найбільше потерпіли від земле
трусу острови Кефалоиія, Закінф 
та Ітака, загальна чисельність на
селення яких 121 тис. чоловік. 
Всі населені пункти на цих остро
вах зруйновані. Пожежі, що ви
никли, доповнюють руйнування. 
Над островами високо піднімає
ться дим і пил. Розкололася на 
дві частини вершина гори Аенос 
на острові Кефалоиія. Головне 
місто цього острова Аргостоліон

зрівняне з землею. В головному 
місті острова Закінф уціліло тіль
ки три будинки.

За офіціальними даними, шкода, 
заподіяна землетрусом, становить 
6 трильйонів драхм.

Для перевозки поранених і пос
тачання потерпілого населення 
використовуються морські судна 
й літаки. Грецький уряд запропо
нував своїм дипломатичним пред
ставникам за кордоном довести до 
відома громадської думки відпо
відних країн дані про розміри 
землетрусу.

ЗРОСТАННЯ ЦІН В АВСТРІЇ
ВІДЕНЬ, 14 серпня. (ТАРС). 

Як видно з повідомлень преси, 
ціни на ряд сортів м'яса в Авст

рії протягом останніх тижнів зрО' 
сли на 20—25 процентів.

Заступник редактора В. МАЛЕНКО.

Народний суд Кам'янського району, Кіровоградської області, 
розглядатиме справу громадянина Константинова Івана Івановича, який 
проживає в м. Олександрії, про розторгнення шлюбу з громадянкою 
Константиновою Галиною Анатоліївною, яка проживає в с. Жаботино, 
Кам'янського району.

БК—04134. Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60. Зам. № 1252. Т. 5.000.
Олександрійська міська друкарня. Кіровоградське обласне управління культури. м. Олександрія, вул. Шевченка, 71.
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Радянський народ може бути впевнений в тому, 
що Комуністична партія і уряд не пошкодують своїх 
сил і праці в ім'я щасливого, забезпеченого і радісного 
життя всіх радянських людей, в ім'я здійснення 
великої мети побудови комуністичного суспільства в 

нашій країні.
Г. М. МАЛЕНКОВ.

Зразково підготуватися 
до бурякозбирання

На новому могутньому підне
сенні перебуває наша країна. 
Прийняті п'ятою сесією Верхов
ної Ради СРСР Закони про 
Державний бюджет на 1953 рік 
і сільськогосподарський пода
ток забезпечують дальший не
ухильний розвиток народного 
господарства.

Невідкладне завдання про
мисловості й сільського госпо
дарства нині полягає в тому, 
щоб протягом ближніх двох- 
трьох років різко підвищити 
забезпеченість населення про
довольчими і промисловими то
варами: м'ясом і м'ясними про
дуктами, рибою і рибними про
дуктами, маслом, цукром, кон
дитерськими виробами, одягом, 
взуттям, посудом, меблями та 
іншими предметами культурно- 
побутового і домашнього вжит
ку, значно піднести забезпе
ченість населення всіма това
рами народного споживання.

Щоб успішно вирішити ці 
великі завдання, необхідно за
безпечити дальший розвиток 
сільського господарства, яке 
постачає населення продоволь
ством, а легку промисловість 
сировиною.

Хлібороби району цього року 
виростили непоганий урожай 
всіх сільськогосподарських 
культур. Збирання їх прова
диться значно краще, ніж то
рік. Недавно колгоспи району 
розрахувались з державою по 
хлібозаготівлях.

Але окремі успіхи не можуть 
задовольнити нас. Потрібно з 
кожним днем нарощувати тру
дове зусилля, спрямовуючи йо
го на вирішення чергових важ
ливих сільськогосподарських 
робіт.

Через два-три тижні кол
госпи розпочнуть збирання цін
ної технічної культури—цук
рових буряків. Своєчасно і без 
втрат зібрати вирощений уро
жай—значить дати країні не
обхідну кількість сировини для 
виробітку цінного продукту 
харчування—цукру.

Відомо, що запізнення з зби
ранням, погана підготовка до 
цієї важливої роботи веде до 
значних втрат, які нерідко до
сягають кількох десятків цент
нерів буряків на гектарі. Коли 
зважити на те, що кожен цент
нер коренів — пуд цукру, не
важко уявити, яких серйозних

Видання матеріалів п’ятої сесії 
Верховної Ради СРСР

Державне видавництво полі
тичної літератури Української 
РСР випустило українською мо
вою брошуру з матеріалами 
п'ятої сесії Верховної Ради Со
юзу РСР.

В брошуру включені: допо
відь Міністра Фінансів СРСР 
А. Г. Звєрєва — «Про Держав
ний бюджет СРСР на 1953 рік 

збитків можна заподіяти держа
ві, коли своєчасно не підготу
ватися до бурякозбирання.

Проте в районі підготовка до 
конки і вивезення цукрових 
буряків провадиться погано. 
Досить сказати, що ні Олек
сандрійська, ні Користівська 
МТС ще не закінчили ремон
ту всіх наявних бурякокомбай
нів і бурякопідіймачів, не 
виділили тракторів, які будуть 
працювати в агрегаті з буряко
збиральними машинами.

Не краще справи і в частині 
колгоспів. Копачі, мірниці, мат
ки, ножі для обрізування гич
ки не виготовляються й не 
ремонтуються. А в окремих кол
госпах необхідні засоби для 
бурякозбирання навіть не взяті 
на облік.

Успішне проведення вивезен
ня і зберігання цукрових буря
ків у великій мірі залежить 
від підготовки буряконриймаль- 
них пунктів. На жаль, пункти 
Олександрійської бурякобази 
ще неповністю підготовлені до 
приймання буряків. Так, па 
Користівському бурякопункті 
(завідуючий т. Жежель) досі не 
приведено в належний стан 
кагатне поле, вагове господар
ство і т. д.

До початку бурякокопання 
залишилось небагато часу. Пот
рібно повсюдно перевірити стан 
підготовки до цього періоду, 
виявити недоліки і вжити всіх 
заходів до негайного їх усу
нення. Кожен колгосп повинен 
мати достаток мірниць, маток, 
копачів, вил та іншого інвен
таря. Уже зараз слід подбати 
про спорудження майданчиків 
для полегшення навантаження 
буряків на машини, збудувати 
криті навіси, де б люди могли 
перебути непогоду.

Партійні організації, спеціа
лісти управління сільського 
господарства й заготівель, МТС 
та бурякобази мусять встано
вити дійовий контроль за під
готовкою до бурякозбирання і 
домогтись, щоб всі засоби були 
приведені у бойову готовність.

Забезпечивши зразкову під
готовку до копання і вивезен
ня цукрових буряків, ми ство
римо всі умови для швидкого 
і якісного проведення цієї важ
ливої роботи й дамо державі 
вдосталь сировини для вироб
ництва цукру.

Голові Ради Міністрів
Союзу Радянських Соціалістичних Республік 

товаришеві Георгію Максиміліановичу 
МАЛЕНКОВУ

Високошановний товаришу МаленковІ
Весь корейський народ глибоко зворушений 

повідомленням про те, що Радянський Уряд ви
рішив виділити в порядку допомоги корейсь
кому народові один мільярд карбованців для від
будови і розвитку народного господарства Кореї.

У зв'язку з цим дозвольте мені, шановний 
товаришу Голова, від імені Уряду Корейської 
Народно-Демократичної Республіки, всього ко
рейського народу і від себе особисто висловити 
Вам і у Вашій особі Урядові і всьому народові 
Радянського Союзу сердечну подяку.

Великий радянський народ, визволивши ко
рейський народ від довголітнього гніту японсь
кого імперіалізму, подав з перших же днів виз
волення всемірну допомогу в нашій боротьбі за 
побудову справді демократичної, незалежної дер
жави і тим самим дав нам можливість створити 
в північній частині нашої Батьківщини могутню 
демократичну базу.

Безкорислива матеріальна допомога і мо
ральна підтримка, подана корейському наро

дові в період Вітчизняної Визвольної війни ко
рейського народу, вдохновили нас на остаточну 
перемогу.

Рішення Радянського Уряду виділити в по
рядку допомоги один мільярд карбованців ко
рейському народові, який приступив тепер до 
здійснення найважливіших завдань якнайшвид
шої відбудови і розвитку зруйнованого війною 
народного господарства, безмежно вдохновляє нас 
і зміцнює нашу впевненість в остаточній пе
ремозі в боротьбі за єдність і незалежність сво
єї Батьківщини.

Весь корейський народ сповнений твердої рі
шимості всемірно зміцнювати демократичну базу 
нашої Батьківщини, використовуючи всю цю 
суму для стабілізації життя населення, відбудо
ви післявоєнного народного господарства та ін
дустріалізації нашої Батьківщини.

Від усієї душі бажаємо Вам, шановний Го
лова, доброго здоров'я.

Голова кабінету міністрів КНДР 
КІМ ІР СЕН. 

Пхеньян, 13 серпня 1953 р.
----------------------------------------------о ■ о----------------------------------------------

Соціалістичне змагання на честь Дня шахтаря

Ознаменуємо шахтарське свято 
новими трудовими успіхами

Вірні своєму слову
Гірники вугільної дільниці 

Байдаківського вуглерозрізу, 
якою керує т. Губенко, поліп
шують свою роботу, ширять со
ціалістичне змагання на честь 
Дня шахтаря. За 19 днів серп
ня гірники записали на свій 
рахунок 3.840 тонн вугілля, 
видобутого понад план.

Серед екскаваторників пер
шість тримає бригада Павла 
Павленка. Вона щоденно дає ( 
понад півтори норми. Переви
конує завдання ґ бригада екс
каваторників Михайла Горис- 
лавця.

Добре працюють електровоз
ники Петро Чорноморець, Лео
нід Орлов, Борис Данилов.

Колектив дільниці докладає 
зусилля, щоб в найближчі дні 
виконати восьмимісячний план 
видобутку вугілля.

А. ЄРЕМЕНКО, 
працівник Байдаківського 

вуглерозрізу.

Достроково
Ідучи назустріч Дню шахта

ря, колектив цегельного заводу 
№2 добивається нових вироб
ничих успіхів. Взяті соціалістич
ні зобов'язання до шахтарсько
го свята виконані. Восьмимісяч
ний план завершено достроково.

Робітники і іпженерно-тех-. 
нічні працівники заводу зо
бов'язались дати додатково бу
довам міста до кінця місяця 
500 тисяч штук цегли.

П. КИДАЛОВ, 
директор цегельного заводу №2.

Кріпити співдружність 
енергетиків і брикетників

Колектив Олександрійської 
теплової електростанції, як і 
всі працівники вугільних під
приємств міста, готується дос
тойно зустріти День шахтаря. 
Взявши зобов'язання виконати 
місячний план до ЗО серпня, 
а також значно знизити вит
рати електроенергії на власні 
потреби, знизити собівартість 
виробітку електроенергії, ми 
наполегливо добиваємось їх 
здійснення.

Трудівники котельного цеху, 
очолювані тов. Шульженком, 
працюють чітко, безперебійно. 
За 15 днів серпня зміни, яки
ми керують тт. Нелепа, Спо- 
рихін, Размета, Пекшеєв, домо
глись найкращих успіхів. Вони 
зекономили багато палива, зни

☆

Кемеровська область. Серед 
гірників Кузбаса широко розгор
нулось соціалістичне змагання на 
честь Дня шахтаря. Колектив 
шахти імені Й. В. Сталіна тресту 
„Сталінвугілля" комбінату „Куз- 
басву гілля" зобов'язався до кінця 
року дати країні 20 ешелонів ву
гілля понад план. Успішно вико
вують взяті зобов'язання комсо
мольці.

На знімку: машиніст електро
воза комсомолець Н. А. Сбитов 
веде ешелон з вугіллям, видобу
тим понад план.

Фото В. Кунова.
Прескліше ТАРС.

☆

зили витрати електроенергії на 
власні потреби, мають добрі 
показники по параметрах пари 
та тиску.

Однак не можна сказати, що 
у нас повністю використані всі 
резерви. Ми залежимо від бри
кетників. А вони дуже часто 
не беруть електроенергії, ма
ло повертають конденсованого 
пару. Це призводить до пору
шення ритму.

Треба зміцнити співдружність 
колективів теплової електро
станції і брикетної фабрики і 
спільними зусиллями домага
тись виконання взятих зобо
в'язань.

В. ВОРОНІЙ, 
старший кочегар теплової 

електростан"1*

і про виконання Державного 
бюджету СРСР за 1951 і 1952 
роки», «Закон про Державний 
бюджет СРСР на 1953 рік», 
«Закон про сільськогосподар
ський податок».

Вийшла також з друку окре
мим виданням брошура— «За
кон про сільськогосподарський 
податок», (РАТАУ).
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НОТА РАДЯНСЬКОГО УРЯДУ
Урядам Франції, Великобританії і США 

в німецькому питанні
Радянський Уряд вважає не

обхідним знову звернути увагу 
Уряду Франції, так само як і 
Урядів Англії і США, на те 
ненормальне становище, коли 
через вісім років з часу закін
чення війни в Європі Німеччи
на не має мирного договору, 
лишається розколотою на за
хідну і східну частини, пере
буває в нерівноправному стано
вищі щодо інших держав. Таке 
становище суперечить прагнен
ням миролюбних народів до зміц
нення миру в Європі і, разом 
з тим, є порушенням законних 
національних інтересів німець
кого народу. ■

Ще 10 березня 1952 року 
Радянський Уряд подав на роз
гляд Урядів Франції, США і 
Англії проект Основ мирного 
договору з Німеччиною, з при
воду якого Уряди Франції, Ан
глії і США досі не висловили 
свого ставлення (Проект Основ 
мирного договору з Німеччи
ною додається). Уряди Франції, 
Англії і США також не пода
ли і свого проекту мирного 
договору. З цього виходить, 
що уряди трьох вказаних дер
жав недооцінюють важливості 
питання про мирний договір з 
Німеччиною. Питання про мир
ний договір з Німеччиною все 
більше затягується, за що від
повідальність несуть, насампе
ред, Уряди Франції, Англії і 
США.

Відмовляючись від розгляду 
питання про мирний договір з 
Німеччиною, Уряди Франції, 
Англії і СІНА пішли по іншо
му шляху.

26 травня 1952 року Уряди 
Франції, -Англії і США разом з 
боннським урядом Аденауера 
підписали «Договір про відно
сини між трьома державами і 
Федеральною Республікою Ні
меччини», який відомий як 
«боннська угода», а 27 трав
ня того ж року Урядами Фран
ції, Італії, Бельгії, Голландії і 
Люксембургу разом з боннсь
ким урядом був підписаний До
говір про «європейське оборон
не співтовариство», відомий під 
іменем «паризької угоди», При 
цьому як «боннська угода», 
так і «паризька угода» на 50 
років вперед нерозривно зв'я
зані з агресивним Північно
атлантичним блоком держав.

Як відомо, смисл «паризької 
угоди» полягає в тому, що в 
Західній Німеччині під керів
ництвом гітлерівських генера
лів та інших реваншистів ство
рюються збройні сили, що вхо
дять до складу так званої 
«європейської армії», призна
ченої для агресивних цілей 
Північно-атлантичного блоку. 
Згідно ж з «боннською угодою» 
Західна Німеччина лишається 
на становищі залежної держа
ви, підпорядкованої трьом дер
жавам, які, незважаючи на 
формальне скасування окупа
ційного статуту, залишають 
свої війська на території За
хідної Німеччини з необмеже
ними правами втручання в її 
внутрішні справи, що на довгі 
роки зберігає закабалення за
хіднонімецького населення в 

умовах видозміненого режиму 
окупації.

Це означає, що боннська і 
паризька угоди ведуть до від
родження німецького міліта
ризму й до перетворення За
хідної Німеччини в знаряддя 
агресивних планів інших дер
жав, які претендують на сві
тове панування.

Як видно з комюніке нара
ди міністрів закордонних'справ 
Франції, Англії і США, що ма
ла місце в липні 1953 року у 
Вашінгтоні, уряди трьох дер
жав вирішили й далі проводи
ти політику, спрямовану на 
здійснення плану створення 
«європейської армії» і вклю
чення в неї західнонімецьких 
збройних сил на чолі з гітле
рівськими генералами. В комю
ніке прямо вказується, що 
«три міністри закордонних справ 
підтвердили свій твердий намір 
енергійно проводити політику, 
про яку договорилися їх уря
ди в рамках Атлантичного до
говору. Ця політика включає 
роботу по створенню європей
ської єдності шести європейсь
ких країн, які вже створили 
об'єднання вугілля і сталі, і 
чиї уряди підписали договір 
про європейське оборонне спів
товариство».

Шлях, па який стали Уря
ди Франції, США і Англії в 
німецькому питанні, веде до 
відродження німецького міліта
ризму, до створення небезпеч
ного вогнища нової агресії, до 
все більшого посилення ІіебеЗт 
пеки нової війни в Європі. Іти 
по цьому шляху—значить, від
мовитися від тих урочистих 
міжнародних зобов'язань, що 
ставили на меті сприяти від
новленню Німеччини як миро
любної і демократичної держа
ви, які були взяті Сполучени
ми Штатами Америки і Англією 
на. Потсдамській конференції 
1945 року, а потім і Францією, 
що приєдналася.

Другий шлях—це шлях, який 
відповідає миролюбним цілям і 
зобов'язанням, взятим на себе 
чотирма державами щодо Ні
меччини зразу ж після закін
чення війни, і який відповідає 
інтересам зміцнення миру в 
Європі. При цьому не можна, 
звичайно, не зважати на те, 
що’з часу Потсдамської кон
ференції минуло вісім років і 
що з того часу сталися нема
лі зміни, які повинні бути вра
ховані при остаточному врегу
люванні німецького питання. 
Проте, основні цілі Потсдамсь
кої угоди— сприяти створенню 
миролюбної і демократичної Ні
меччини—виражають, як і ра
ніш, інтереси всіх європейських 
народів, в тому числі й німець
кого народу, і повинні бути 
забезпечені шляхом укладення 
мирного договору з Німеччиною.

Розв'язання цього завдання 
створить умови для ще небува
лого піднесення Німеччини з 
її великими можливостями в 
розвитку економіки й культури. 
Ніхто не може заперечувати, 
що відродження Німеччини як 
великої держави, гідної зайня
ти відповідне місце серед ін

ших держав, можливе тільки 
на шляху мирного й демокра
тичного розвитку німецької дер
жави, на шляху дружнього 
співробітництва з іншими дер
жавами, які прагнуть до зміц
нення миру і міжнародної без
пеки. Досвід історії показує, 
що шлях війни вже не раз 
приводив Німеччину до націо
нальної катастрофи і що за 
наслідки цього дорого розпла
чувався німецький народ.

Не підлягає сумніву, що ук
ладення мирного договору з Ні
меччиною має першорядне зна
чення для врегулювання ні
мецької проблеми. Воно вирі
шальним чином сприятиме зміц
ненню миру в Європі й дозво
лить остаточно розв'язати від
повідні питання, що виникли 
внаслідок другої світової війни, 
в чому кровно заінтересовані 
держави Європи, які потерпіли 
від гітлерівської агресії, і на
самперед сусіди Німеччини. Ук
ладення мирного договору з 
Німеччиною необхідне також, 
зважаючи на те, що загроза 
відновлення німецького міліта
ризму, який двічі розв'язав світо
ву війну, не усунена, оскільки 
все ще лишаються невиконаними 
відповідні постанови Потсдамсь
кої конференції. Мирний дого
вір з Німеччиною встановить 
для німецького народу міцні 
умови миру, сприятиме розвит
кові Німеччини як єдиної, не
залежної, демократичної і ми
ролюбної держави, забезпечить 
німецькому народові можливість 
мирного співробітництва з ін
шими пародами на началах рів
ноправності.

Уряди Франції, Англії і США 
мотивують свою відмову від 
розгляду мирного договору з 
Німеччиною тим, що ще не 
існує загальнонімецького уря
ду, який міг би взяти участь 
у підготовці договору. Проте, 
такого роду мотиви відмови від 
розгляду мирного договору не 
відповідають справжньому ста
ну справи. Насправді, політика 
Франції, США і Англії веде до 
того, що не тільки все далі 
відкладається розгляд питання 
про мирний договір, але одно
часно з цим відкладається та
кож розв'язання питання про 
створення загальнонімецького 
уряду, бо ця політика спрямо
вана на закріплення розколу 
Німеччини, на недопущення 
відновлення єдності Німеччини.

Тепер проводяться все нові 
заходи тиску, щоб боннська й 
паризька угоди були ратифіко
вані відповідними державами, 
незважаючи на наявну серйоз
ну протидію цьому з боку пар
ламентів деяких держав. Цей 
тиск, особливо з боку Уряду 
США, має на меті прискорити 
створення збройних сил Захід
ної Німеччини і включення їх 
в передбачену паризькою уго
дою «європейську армію» з тим, 
щоб залежну від держав Пів
нічно-атлантичного блоку За
хідну Німеччину перетворити в 
знаряддя для здійснення пла
нів цього блоку. Але включен
ня Західної Німеччини в «євро
пейську армію», а разом з тим 

і в Північно-атлантичний блок 
означатиме, що Західну Німеч
чину вже не можна буде роз
глядати як миролюбну державу. 
Включення Західної Німеччи
ни в «європейську армію» і в 
Північно-атлантичний блок зро
бить неможливим об'єднання 
Західної і Східної Німеччини 
в єдину державу. Миролюбні 
народи всієї Європи заінтере
совані в створенні єдиної і ми
ролюбної Німеччини, як у цьо
му заінтересований і сам ні
мецький народ. Але з того ча
су, як боннський уряд втягне 
Західну Німеччину в агресив
ний Північно-атлантичний блок, 
стане неможливим об'єднання 
Західної і Східної Німеччини. 
Саме тому величезна більшість 
німців не тільки в Німецькій 
Демократичній Республіці, але 
і в Західній Німеччині висту
пає проти планів уряду, Аде
науера про втягнений Західної 
Німеччини в «європейську ар
мію» і в Північно-атлантичний 
блок, і щодо цього на їх боці 
знаходяться миролюбні народи 
всієї Європи.

Із сказаного видно, що по
літика Урядів Франції, СІНА і 
Англії, так само як і уряду 
Аденауера, спрямована не на 
об'єднання Німеччини і не на 
утворення загальнонімецького 
уряду, а на те,. щоб на довгі 
роки залишити Німеччину роз
колотою на частини. Така по
літика прямо скерована на 
протидію утворенню загально- 
німецького демократичного уря
ду. Отже, відмова від розгляду 
мирного договору з Німеччиною 
під приводом відсутності за
гальнонімецького уряду не 
відображає справжніх мотивів 
цієї відмови.

Із сказаного також видно, 
що нинішня політика Урядів 
Франції, Англії і США спря
мована як проти розв'язання 
питання про мирний договір, 
так і проти об'єднання Німеч
чини на миролюбних і демо
кратичних основах, проти утво
рення загальнонімецького демо
кратичного уряду. '

Уряди Франції, Англії і США 
замість розв'язання питання 
про утворення загальнонімець
кого демократичного уряду вно
сять іншу пропозицію. Вони 
пропонують обговорити питан
ня про загальнонімецькі вибо
ри, але зводять цю справу до 
розгляду чотирма державами їх 
пропозиції про призначення 
так званої нейтральної комісії 
з представників іноземних дер
жав «по розслідуванню з ме
тою створення умов» для про
ведення цих виборів. Це не 
можна розцінити інакше, як 
спробу передати проведення 
виборів у Німеччині в руки 
іноземних держав, нав'язати з 
цією метою німецькому наро
дові всяких іноземних «обслі
дувачів», ніби йдеться не про 
Німеччину, яка має багаторіч
ні демократичні традиції, а про 
якусь безправну колонію. Така 
пропозиція веде до усунення 
німецького народу від розв'я
зання його внутрішніх питань, 
є виявом грубого недовір'я до 

німецького народу і, природно, 
викликає відсіч з боку широ
ких кіл населення Німеччини.

Вказана пропозиція Урядів 
Франції, Англії і США в осно
ві своїй розходиться з принци
пами демократизму, що знай
шли свій вияв у Потсдамських 
рішеннях. Ця пропозиція, за 
заявою трьох держав, погод
жена з урядом Аденауера, який 
служить інтересам найбільших 
капіталістичних монополій За
хідної Німеччини, який все 
більше розв'язує руки вчораш
нім гітлерівцям і відкритим 
фашистам для придушення ні
мецьких демократичних сил, 
який є рупором крайніх ні
мецьких націоналістів та реван
шистів, що прагнуть відроджен
ня німецького мілітаризму і 
нових завойовницьких воєн. 
При цьому не можна забувати 
про те, що уряд Аденауера 
незмінно виступав проти самої 
можливості погодження політи
ки чотирьох держав у німець
кому питанні, бо він повністю 
зв'язав свою долю з планами 
відновлення німецького міліта
ризму, з планами підготовки 
нової війни в Європі. Саме за
ради цих антинародних цілей 
він добивається ратифікації па
ризької та боннської угод, не
зважаючи на те, що ці угоди 
суперечать національним інте
ресам німецького народу й оз
начають перетворення Захід
ної Німеччини в залежну дер
жаву, закабаляючи західноні
мецьке населення на довгі роки.

Таким чином як паризька, 
так і боннська угоди не мають 
нічого спільного з інтересами 
відновлення єдності демокра
тичної Німеччини, і справжні 
цілі цих угод спрямовані про
ти основних принципів Потс
дамської конференції, на якій 
С1ІЇА, Англія і СРСР, а також 
Франція, що приєдналась до 
них, вирішили забезпечити від
новлення єдиної Німеччини як 
миролюбної і демократичної 
держави.

З усього сказаного видно, 
що питання про відновлення 
національної єдності демокра
тичної Німеччини було й ли
шається основним питанням для 
німецького народу, в розв'язан
ні якого заінтересовані миро
любні народи всієї Європи. Ні
які відмовки не можуть виправ 
дати дальшої відстрочки в цій 
справі, оскільки в даних умо
вах головна відповідальність за 
його розв'язання лежить на 
Урядах США, Англії, Франції 
і СРСР. У всякому разі не по
винні відкладатися такі заходи, 
які можуть служити хоча б 
поступовому розв'язанню пи
тання про об'єднання Німеч
чини, про утворення загально- 
німецького . демократичного 
уряду.

Уряд СРСР звертається до 
Уряду Франції, а також до Уря
дів Англії і США з пропози
цією тепер же вжити практич
них заходів, спрямованих на 
врегулювання німецької проб
леми.

(Закінчення на 3 стор.).
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НОТА РАДЯНСЬКОГО УРЯДУ
Урядам Франції, Великобританії і США 

в німецькому питанні
(Закінчення).

У відповідності з викладеним 
Радянський Уряд вважає невід
кладним розв'язання таких ос
новних питань щодо Німеч
чини:

1. Скликання мирної конфе
ренції для розгляду питання 
пр& мирний договір з Німеч
чиною.

Радянський Уряд вважає, що 
така конференція з участю всіх 
Заінтересованих держав може 
бути скликана протягом най
ближчих шести місяців^ і не 
бачить підстав для дальших 
відстрочок скликання мирної 
конференції. Вся попередня 
робота по підготовці мирного 
договору з Німеччиною могла б 
бути закінчена протягом вказа
ного строку. При цьому важ
ливо забезпечити відповідну 
участь представників Німеччи
ни на всіх стадіях підготовки 
мирного договору й на мирній 
конференції. До утворення Тим
часового Загальнопімецького 
уряду в підготовці мирного до
говору могли б брати участь 
представники існуючих урядів 
Східної і Західної Німеччини.

2. Утворення Тимчасового 
Загальнонімецького уряду і 
проведення вільних загально- 
німецьких виборів.

З метою відновлення націо
нальної єдності Німеччини на 
миролюбних і демократичних 
началах Радянський Уряд про
понує, щоб парламенти Німець
кої Демократичної Республіки 
і Німецької Федеральної Рес
публіки, з широкою участю 
демократичних організацій, ут
ворили Тимчасовий Загально- 
німецький уряд. Такий уряд 
може бути створений шляхом 
безпосередньої угоди між Схід
ною і Західною Німеччиною в 
порядку заміни нині існуючих 
урядів Німецької Демократич
ної Республіки і Німецької Фе
деральної Республіки. В разі, 
якщо це буде трудним у даний 
час, то Тимчасовий Загально- 
німецький уряд може бути ство
рений і при збереженні на де
який строк урядів Німецької 
Демократичної Республіки і Ні
мецької Федеральної Республі 
ки, причому в цьому разі Тим
часовий Загальнонімецький 
уряд, очевидно, матиме на пер
шій стадії тільки обмежені 
функції. Проте і при такому 
становищі утворення Тимчасо
вого Загальнонімецького уряду 
являтиме собою реальний крок 
вперед по шляху об'єднання 
Німеччини, яке повинно діста
ти своє повне завершення в 
створенні Загальнонімецького 
уряду па основі справді віль
них загальпонімецьких виборів.

Завдання Тимчасового За
гальнонімецького уряду:

а) Тимчасовий Загальноні
мецький уряд міг би розв'язу
вати такі невідкладні питання 
загальнонімецького значення, 
як: представництво Німеччини 
при підготовці мирного догово
ру, а також представництво в 
міжнародних організаціях; не
допущення втягнення Німеччи
ни в коаліції або воєнні сою

зи, спрямовані проти будь-якої 
держави, що брала участь свої
ми збройними силами у війні 
проти гітлерівської Німеччини; 
питання німецького громадян
ства; забезпечення вільної ді
яльності демократичних партій 
та організацій і недопущення 
існування фашистських, мілі
таристських й інших організа
цій, ворожих демократії і спра
ві збереження миру; розширен
ня торговельних відносин між 
Східною і Західною Німеччи
ною; питання транспорту, пош
тового й телеграфного зв'язку; 
питання про вільне пересуван
ня людей і товарів^ незалежно 
від встановлених зональних 
кордонів; розвиток економічних 
і культурних зв'язків між Схід
ною і Західною Німеччиною та 
інші пйтання, що зачіпають 
інтереси всього німецького на
роду.

б) Головним завданням Тим
часового Загальнонімецького 
уряду при цьому повинна бути 
підготовка й проведення за- 
гальнонімецьких вільних вибо
рів, в результаті яких сам ні
мецький народ, без втручання 
іноземних держав, вирішить пи
тання про суспільний і дер
жавний устрій демократичної 
Німеччини.

Тимчасовий Загальнонімець
кий уряд повинен виробити 
проект загальнонімецького ви
борчого закону, який забезпе
чував би справді демократич
ний характер загальнонімець- 
ких виборів, участь у виборах 
всіх демократичних організацій 
і недопущення тиску на вибор
ців з боку великих монополій. 
Від його вільного рішення по
винно залежати визнання до
цільності перевірки наявності 
в усій Німеччині умов, необ
хідних для здійснення демокра
тичних виборів, як і вжиття за
ходів по забезпеченню таких 
умов.

Разом з тим, Радянський 
Уряд вважає необхідним, щоб 
Урядами Франції, США, Англії 
і СРСР були вжиті заходи по 
проведенню загальнонімецьких 
виборів в умовах справжньої 
свободи, яка виключала б будь- 
який тиск з боку іноземних 
держав при проведенні цих ви
борів.

3. Полегшення фінансово- 
економічних зобов'язань Німеч
чини, зв'язаних з наслідками 
війни.

Враховуючи, що Німеччина 
вже виконала значну частину 
своїх фінансово-економічних зо
бов'язань щодо СРСР, Франції, 
Англії і США, зв'язаних з нас
лідками війни, і зважаючи на 
необхідність полегшити еконо
мічне становище Німеччини, 
Уряд СРСР визнає невідклад
ним прийняття в зв'язку з цим 
відповідних рішень.

а) Радянський Уряд вважає 
необхідним, щоб, починаючи з 
1 січня 1954 року, Німеччина 
була повністю звільнена від 
сплати репарацій, а так само і 
від сплати чотирьом державам 
державних післявоєнних боргів, 
за винятком заборгованості по 
торговельних зобов'язаннях.

б) Радянський Уряд вважає 
також необхідним обмежити 
розміри витрат, зв'язаних з пе
ребуванням військ чотирьох 
держав на території Німеччини. 
З цією метою пропонується, 
щоб суми витрат на утримання 
цих військ за рік пе переви
щували 5 проц. до доходів дер
жавного бюджету Німецької Де
мократичної Республіки й Ні
мецької Федеральної Республі
ки і в усякому разі не пере

ПРОЕКТ РАДЯНСЬКОГО УРЯДУ
ПРО МИРНИЙ ДОГОВІР З НІМЕЧЧИНОЮ

З часу закінчення війни з 
Німеччиною минуло майже сім 
років, а Німеччина все ще не 
має мирного договору, знахо
диться в стані розколу, про
довжує лишатися в нерівно
правному становищі у відно
шенні до інших держав. З та
ким ненормальним становищем 
необхідно покінчити. Це від
повідає прагненням всіх миро
любних народів. Без якнай
швидшого укладення мирного 
договору з Німеччиною не мож
на забезпечити справедливого 
ставлення до законних націо
нальних інтересів німецького 
народу.

Укладення мирного договору 
з Німеччиною має важливе зна
чення для зміцнення миру в 
Європі. Мирний договір з Ні
меччиною дозволить остаточно 
розв'язати питання, що виник
ли внаслідок другої світової

ОСНОВИ МИРНОГО ДОГОВОРУ З НІМЕЧЧИНОЮ
Учасники

Великобританія, Радянський 
Союз, США, Франція, Польща, 
Чехословаччпна, Бельгія, Гол
ландія та інші держави, які 
брали участь своїми збройними 
силами у війні проти Німеччини.

Політичні положення
1. Німеччина відновлюється як 

єдина держава. Тим самим кла
деться край розколові Німеч
чини і єдина Німеччина дістає 
можливість розвитку як неза
лежна, демократична, миролюб
на держава.

2. Всі збройні сили окупую
чих держав повинні бути виве
дені з Німеччини не ПІЗНІШ ЯК 
через рік з дня набрання чин
ності мирним договором. Одно
часно з цим будуть ліквідовані 
всі іноземні воєнні бази на те
риторії Німеччини.

3. Німецькому народові по
винні бути забезпечені демо
кратичні права з тим, щоб усі 
особи, які знаходяться під ні
мецькою юрисдикцією, незалеж
но від раси, статі, мови або ре
лігії, користувались правами 
людини і основними свободами, 
включаючи свободу слова, друку, 
релігійного культу, полущчних 
переконань і зборів.

4. У Німеччині повинна бути 
забезпечена вільна діяльність 

вищували суми окупаційних 
витрат 1949 року, коли на роз
мірах окупаційних витрат ще 
не позначилось утворення Пів
нічно-атлантичного блоку.

Радянський Уряд пропонує 
разом з тим, щоб Німеччина 
була повністю звільнена від 
сплати заборгованості по зов
нішніх окупаційних витратах 
чотирьох держав, яка утвори
лась після 1945 року.

Радянський Уряд висловлює 

війни. В розв'язанні цих пи
тань кровно заінтересовані дер
жави Європи, які потерпіли від 
гітлерівської агресії, особливо 
сусіди Німеччини. Укладення 
мирного договору з Німеччиною 
сприятиме поліпшенню між
народної обстановки в цілому 
і тим самим сприятиме вста
новленню міцного миру.

Необхідність прискорити ук
ладення мирного договору з 
Німеччиною диктується тим, 
що небезпека відновлення ні
мецького мілітаризму, який дві
чі розв'язав світову війну, не 
усунута, бо все ще лишаються 
невиконаними відповідні поста
нови Потсдамської конференції. 
Мирний договір з Німеччиною 
повинен забезпечити усунення 
можливості відродження ні
мецького мілітаризму і німець
кої агресії.

Укладення мирного договору 

демократичних партій і органі
зацій, з наданням їм права віль
но розв'язувати свої внутрішні 
справи, проводити з'їзди і збо
ри, користуватися свободою дру
ку і видань.

5. На території Німеччини не 
повинно бути допущене існу
вання організацій, ворожих де
мократії і справі збереження 
миру.

6. Всім колишнім військово
службовцям німецької армії, в 
тому числі офіцерам і генера
лам, всім колишнім націстам, 
за винятком тих, хто відбуває 
покарання по суду за вчинені 
нимп злочини, повинні бути на
дані громадянські і політичні 
права нарівні з усіма іншими 
німецькими громадянами для 
участі в будівництві миролюбної 
демократичної Німеччини.

7. Німеччина зобов'язується 
не вступати в будь-які коалі
ції або воєнні союзи, спрямова
ні протп будь-якої держави, що 
брала участь своїми збройними 
силами у війні протп Німеч
чини.

Територія
Територія Німеччини визна

чається кордонами, встановле
ними постановами Потсдамсь
кої конференції великих держав. 

впевненість в тому, що угода 
між СРСР, Францією, США і 
Англією в німецькому питанні 
й прийняття вже найближчим 
часом рішень по викладених 
вище пропозиціях служитиме 
зменшенню напруженості в між
народних відносинах, сприяю
чи тим самим зміцненню миру 
і міжнародної безпеки.

Аналогічні ноти надіслані Ра
дянським Урядом Урядам Анг
лії і США.

Москва, 15 серпня 1953 року.

з Німеччиною встановить для 
німецького народу міцні умови 
миру, сприятиме розвиткові 
Німеччини як єдиної, незалеж
ної, демократичної і миролюб
ної держави у відповідності з 
потсдамськими постановами і 
забезпечить німецькому наро
дові можливість мирного спів
робітництва з іншими народами.

Виходячи з цього, Уряди Ра
дянського Союзу, Сполучених 
Штатів Америки, Великобрита
нії і Франції вирішили негай
но приступити до вироблення 
мирного договору з Німеччиною.

Уряди СРСР, США, Велико
британії і Франції вважають, 
що підготовка мирного догово
ру повинна здійснюватись з 
участю Німеччини в особі за
гальнонімецького уряду і що 
мирний договір з Німеччиною 
повинен бути побудований на 
таких основах:

Економічні положення
На Німеччину не накладаєть

ся ніяких обмежень в розвит
ку її мирної економіки, яка 
повинна служити зростанню до
бробуту німецького народу.

Німеччина не матиме також 
ніяких обмежень щодо торгівлі 
з іншими країнами, в море
плавстві, в доступі на світові 
ринки.

Військові положення
1. Німеччині буде дозволено 

мати свої національні збройні 
сиди (сухопутні, військово-по
вітряні і військово-морські), не
обхідні для оборони країни.

2. Німеччині дозволяється ви
робництво військових матеріалів 
і техніки, кількість або типи 
яких не повинні виходити за 
межі того, що потрібно для 
збройних сил, встановлених для 
Німеччини мирним договором.

Німеччина і Організація 
Об'єднаних Націй

Держави, які уклади мирний 
договір з Німеччиною, підтри
мають звернення Німеччини про 
прийняття її в члени Органі
зації Об'єднаних Націй.
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УРЯДОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про випробування водневої бомби 

в Радянському Союзі
Цими днями в Радянському 

Союзі, у випробувальних цілях, 
був проведений- вибух одного 
з видів водневої бомби.

Внаслідок здійснення у вод
невій бомбі потужної термо
ядерної реакції вибух був ве
ликої сили. Випробування по
казало, що потужність водне
вої бомби в багато раз пере
важає потужність атомних бомб.

Відомо, що Радянський Союз 
вже кілька років як володіє 
атомною зброєю і провів відпо
відні випробування цієї зброї. 
Як випливає з виступу Го
лови Ради Міністрів СРСР 
Г. М. Маленкова 8" серпня 
ц. р. на 5 сесії Верховної Ра
ди, Радянський Союз оволодів 
також секретом виробництва 
водневої бомби.

Це повідомлення Радянського 
уряду викликало численні відгу
ки за рубежем. Деякі іноземні 
кола, які робили ставку в своїй 
політиці раніше на монополію 
С111А у володінні атомною бом

З редакційної пошти
Робітник Байдаківської бри

кетної фабрики т. Волков пи
ше про відпочинок трудящих 
підприємства.

—Тільки за три останніх мі
сяці,—вказує він в своєму лис
ті,—в санаторіях і будинках 
відпочинку побувало 20 чоло
вік. Серед них шофер т. Ада- 
менко, стругальниця т. Гузен- 
ко, електрослюсар т. Задері- 
єнко. »:« х* *

але толку ніякого,—пише тов. 
Дорошенко.

# *
—На Байдаківському вугле

розрізі іноді роблять непра
вильні утримання з заробітної 
плати. Ось приклад. Тов. 
Швидкий 8 травня не працю
вав, але за цей день його по
збавили преміальних ніби за 
порушення правил техніки ек
сплуатації. Аналогічні випадки 
були і з машиністами екскава
торів тт. Якипою і Горовецьким, 
—пише в своєму листі до ре
дакції т. Ковальов.

♦ * $
На погану роботу міської 

аптеки вказує т. Кучеров. Мі
неральних вод, як, наприклад, 
Боржомі, Слав'янська, Смірнов- 
ськіР, Березовська, немає Вати 
не дістати, мухоморів бракує. 
Завідуюча аптекою т. Бонда
ренко не прислухається до кри
тичних зауважень покупців.

* ❖*
Працівник деревообробних 

майстерень т. Супрун пише 
про зневажливе ставлення на
чальника відділу технічного по
стачання Димитровського трес
ту т. Дачнікова до потреб ви
робництва.

Для того, щоб одержати ізо
лятори, довелось двічі надсила
ти автомашини в Димитрово. 
Через це простояли робітники, 
які працюють на монтажі під
станції.

Гаєнків"
ти секретар парторганізації 
школи т. Холопов, факти, на
ведені в статті, відповідають 
дійсності. Справу про Гаєнка 
розглядала нарторганізація. За 
зловживання службовим поло
женням на т. Гаєнка накла
дено суворе партійне стягнення.

—В клубі Байдайівського вуг
лерозрізу відбулась нарада ке
рівних інженерно - технічних 
працівників підприємств трес
ту «Олександріявугілля» з пи
тань техніки безпеки і охоро
ни праці. З доповіддю висту
пив головний інженер тресту 
т. Шпекторов. В обговоренні 
доповіді взяли участь тт. Федо- 
сенко, Шаболтас, Лопата, Су- 
мароко і інші,—П0ВІД0МЛЯЄ.Т0В. 
Алексєєв.

❖—Керівники Олександрійсь
кого будівельно-монтажного уп
равління не займаються тех
нікою безпеки. Монтажники, 
які працюють на великій ви
соті, не мають спеціальних по
ясів, нерідко місця підйому 
вантажів не огороджують. Є й 
інші непоряднії. Наприклад, 
робітникам доводиться пити во
ду безпосередньо з кранів, бо 
немає бачків.

Иа ці неподобства ми звер
тали увагу керівників управ
ління тт. Попова і Лактіонова,

\

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

„Вотчина
Під таким заголовком в га

зеті «Сталінський прапор» 28 
червня ц. р. була надрукована 
стаття, в якій критикувалась 
поведінка директора школи ме
ханізації сільського господар
ства Гаєнка, який зловживав 
своїм службовим положенням.

Як повідомив редакцію газе- 

бою, а потім водневою бомбою, 
намагаються залякати народи 
тим фактом, що Радянський 
Союз володіє секретом вироб
ництва водневої зброї, і в зв'яз
ку з цим викликати тривогу, 
використовуючи це з метою по
силення гонки озброєнь.

Радянський уряд вважає не
обхідним заявити, що, як і ра
ніше, для такої тривоги нема 
ніяких підстав.
- У відповідності з незмінною 
політикою Радянського Союзу, 
спрямованою на зміцнення ми
ру і безпеки народів, Радянсь
кий уряд неодноразово пропо
нував урядам інших країн про
вести значне скорочення оз
броєнь і заборонити застосуван
ня атомної та інших видів 
зброї масового знищення, вста
новивши в рамках Організації 
Об'єднаних Націй суворий між
народний контроль над цією 
забороною.

Радянський уряд твердо сто
їть на цій позиції і тепер.

Допомога Радянського 
Червоного Хреста 
населенню Греції, 

яке потерпіло 
від землетрусу

В результаті землетрусу, що 
стався останніми днями на 
Грецьких островах Кефалонія, 
Ітака і Закінф, сильно потер
піло населення цих островів. 
Ряд міст і населених пунктів 
повністю зруйновані, є значна 
кількість людських жертв, ти
сячі людей залишились без 
притулку і їжі.

Радянський Червоний Хрест 
прийняв рішення подати допо
могу грецькому населенню, яке 
потерпіло від землетрусу, і /на
діслав Виконавчому Комітетові 
Червоного Хреста Греції таку 
телеграму:

«Президія Виконавчого Комі
тету Союзу Товариств Червоно
го Хреста і Червоного Півміся
ця СРСР від імені радянської 
громадськості висловлює своє 
глибоке співчуття грецькому 
народові у зв'язку з стихійним 
лихом, що спіткало населення 
островів Кефалонія, Ітака і 
Закінф.

Бажаючи полегшити долю 
населення, яке потерпіло від 
землетрусу, Союз Товариств 
Червоного Хреста і Червоного 
Півмісяця СРСР направляє в 
розпорядження Виконавчого Ко
мітету Червоного Хреста Греції 
двісті п'ятдесят тисяч карбо
ванців.

Президія Виконкому Союзу 
Товариств Червоного Хреста 
і Червоного Півмісяця СРСР 

Василь ХОЛОДКОВ".
(ТАРС).

Грецький Червоний Хрест 
дякує за подану допомогу

Як уже повідомлялось, Пре
зидія Виконавчого Комітету 
Союзу Товариств Червоного 
Хреста і Червоного Півмісяця 
СРСР від імені радянської гро-' 
мадськості висловила глибоке 
співчуття грецькому народові 
в зв'язку з стихійним лихом, 
що його спіткало, і направила 
в розпорядження Виконавчого 
Комітету Грецького 'Червоного 
Хреста 250 тисяч карбованців 
на допомогу населений, яке 
потерпіло від землетрусу.

19 серпня Виконком Союзу 
товариств Червоного Хреста і 
Червоного Півмісяця СРСР 
одержав від Грецького Червоно
го Хреста телеграму такого 
змісту:

Глибоко зворушені Вашим 
співчуттям потерпілим від зем
летрусу, висловлюємо Вам всю 
пашу вдячність за Вашу цінну 
допомогу.

ГРЕЦЬКИЙ ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ.

Наслідки землетрусу 
в Греції

Французьке агентство Франс 
Пресе передає, що в результаті 
землетрусу в районі Іонічних ос
тровів загинуло близько двох ти
сяч чоловік.

(ТАРС).

у
гЛ

Події в Ірані
ТЕГЕРАН. 17 серпня. (ТАРС). 

Вчора о п'ятій годині вечора на 
заклик колишньої парламентської 
фракції „Національний рух", пар
тій „Іран**,  „Ніруйє севвом", „То
вариства свободи Ірану", паніра- 
ністів та інших груп, іцо підтри
мують уряд, на Бахаристанській 
площі відбувся багатолюдний мі
тинг. Мітинг проходив під лозун
гами: „Зрадницький двір—ворог 
народу. Треба усунути з шляху 
народу тих, хто зустрічається з 
шварцкопфаміГ; „Прокляття зрад
ницькому двору!"; „Треба якнай
швидше повісити змовників!".

Трохи пізніше на площу всту
пили учасники величезної демон
страції, організованої на заклик 
Національного товариства бороть
би проти імперіалізму. Демонст
ранти несли і викрикували ло
зунги: „Смерть двірцевим змов
никам!", „Двір -це вогнище анти
національних змов повинен бути 
ліквідований!", „Хай живе єдиний 
фронт іранського народу в бо
ротьбі проти колонізації!", „Іран
ський народ вимагає вигнання з 
країни американських шпигунів!".

„Хай живе народ!". • '
ПАРИЖ, 17 серпня. (ТАРС). Ко

респондент агентства Франс Пресе 
передає з Багдада:

Представник іранського посоль
ства в Багдаді заявив сьогодні, 
що посольство передало міністер
ству закордонних справ Іраку вер
бальну ноту з вимогою „інформу
вати його про перебування в Баг
даді іранського шаха".

В іранських колах Багдада за
являють, що прибуття 16 серпня в 
Ірак шаха і його дружини було 
„цілком несподіваним" і може ква
ліфікуватися як „втеча".

В цих же колах заявляють, що

Іранська преса про організаторів 
антиурядової змови

ПАРИЖ, 18 серпня. (ТАРС). Як 
повідомляє кореспондент агентст
ва Франс Пресе з Тегерана, всі 
проурядові газети, що вийшли 
вранці 17 серпня, гостро осудили 
організаторів’ змови. Іранський 
шах розглядається як головний 
підбурювач державного переворо
ту. Всі газети одностайно заявля
ють, що ініціатива спроби вчинити 
державний переворот виходила 
з-за кордону.

♦

РЕПАТРІАЦІЯ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ
У КОРЕЇ

Корейсько-китайська сторона 18 
серпня передала другій стороні 
450 військовополонених, включаю
чи 150 військовополонених неко- 
рейської національності і 300 ко
рейців. В числі військовополоне
них некорейської національності 

Заступник редактора В. МАЛЕНКО.

Мартоіванівська 
середня школа робітничої молоді 

проводить набір учнів до 5-10 класів 
на 1953-54 навчальний рік.
ВІД ВСТУПНИКІВ ПОТРІБНІ:

1. Заява.
2. Документ про освіту.
3. Довідка з місця роботи.
4. Довідка про стан здоров'я.
5. Копія свідоцтва про народження.

Прийом заяв до 25 серпня з 6 до 10 годин вечора. 
Початок навчання 1 вересня.

Дирекція.

персонал іранського посольства не 
встановив контакту з шахом.

ПАРИЖ, 17 серпня. (ТАРС). 
Кореспондент агентства Франс 
Пресе передає з Тегерана:

Як стало сьогодні відомо, три 
брати шаха Мохаммеда Реза Пех- 
леві, що втік 16 серпня в Багдад 
на особистому літаку, перебува
ють під наглядом поліції. їм за
боронено виходити з шахського 
палацу.

Як вважають, уряд створить ре
гентську раду, яка вирішить. пи
тання про те, яку позицію 'СЛІД 
зайняти щодо братів шаха.

ПАРИЖ, 17 серпня. (ТАРС). Як 
видно з повідомлення тегерансько
го кореспондента агентства Фианс 
ГІресс, під час нападу іранЯкої 
поліції на натовп, що зібрався на 
площі перед меджлісом, було по
ранено 10 чоловік. Поліція, стрі
ляючи понад натовпом, намага
лась розсіяти присутніх.

Демонстранти, що проникли на 
вулиці, прилеглі до площі, де міс
титься меджліс, зруйнували ста
тую нинішнього шаха Мохаммеда 
Реза Пехлеві, яка стояла в місь
кому саду.

ПАРИЖ, 17 серпня. (ТАРС). 
Агентство Франс Пресе передає з 
Тегерана, що 16 серпня були аре
штовані два депутати меджлісу: 
Мозаффар Багаї і Алі Зохарі.

ЛОНДОН. 18 серпня. (ТАРС). 
Як передає тегеранський корес
пондент агентства Рейтер, в зв'я
зку з прибуттям до Багдада після 
провалу спроби вчинити держав
ний переворот шаха, Іран повідо
мив 17 серпня Ірак про необхід
ність вжити „відповідних заходів 
для того, щоб запобігти будь-яким 
несподіваним політичним інциден
там між двома дружніми і сусід
німи країнами".

Газета „Ніруйє севвом", яка 
звичайно відображає думку іран
ського уряду, зокрема, пише: „По
їздки принцеси Ашраф (сестри 
шаха—Ред.) і американського ге
нерала Шварцкопфа давали при
від думати, що щось затівається 
на політичній арені з метою погу
бити доблесний іранський народ... 
Американці гадали, що вони змо
жуть зіграти шахом проти Іран 
ського народу і виграти партію"...

75 американців і стільки ж ан
глійців.

Друга сторона передала корей
сько-китайській стороні 2.403 
військовополонених корейської 
Народної армії.

(ТАРС).

БК—04135. Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60. Зам. № 1302. Т. 5.000.
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Достойно зустрінемо
шахтарське свято

Прибуття в Москву Урядової Делегації 
Німецької Демократичної Республіки

Наближається День шахтаря. 
Радянські люди ще раз вша
нують славну сім'ю шахтарів— 
йдин з передових загонів ро
бітничого класу.

Підготовка до цього тради
ційного свята збіглася з виз
начними подіями в нашій краї
ні. П'ята сесія Верховної Ради 
Союзу РСР, яка недавно відбу
лася, намітила заходи, спрямо
вані на дальше піднесення і 
розвиток народного господар
ства, підвищення добробуту 
трудящих. Рішення сесії викли
кали серед трудящих гаряче 
схвалення, запалили їх на ще 
самовідданішу працю. Соціаліс
тичне змагання, яке набуло 
широкого розмаху, приносить 
все нові і нові виробничі успі
хи. Разом з усім радянським 
народом визначний вклад у 
••праву зміцнення економіки 
нашої держави вносять тру
дящі підприємств буровугільної 
Олександрії.

Відрадним у змаганні колек
тивів є їх прагнення не тіль
ки перевиконати план, а й 
добитися цього найбільш раціо
нальним використанням засобів 
виробництва; ціною найменших 
затрат робочої сили, сировини, 
палива, електроенергії. З цим 
успішно, наприклад, справляє
ться колектив цегельного заво
ду № 1. Розгорнувши дійове зма
гання за високі техніко-еконо- 
мічні показники, трудівники 
уже виконали виробничий план 
9 місяців, значно перекрили 
проектну потужність підприєм
ства. Знімання цегли з одного 
кубічного метра каналу кільце
вої печі тут підвищилось про
ти минулого року на 15 про
центів, на 16 процентів зни
жена вартість продукції. В ни
нішньому році збережено сотні 
тонн вугілля.

Механізація виробництва, 
сміливе втілення передової тех
нології, прогресивних методів 
праці, чіткий графік, рішуча 
боротьба з бракоробством і 
марнотратством—ось що забез
печило цегельникам високі і 
сталі техніко-економічні показ
ники.

Хороших успіхів у змаганні 
досягли також залізничники 
транспортної контори тресту 
«Олександр іявугілля». Вони
рапортували про завершення 
восьмимісячної програми ван
тажоперевезень.

Сьогодні не може вважатися 
передовиком у змаганні той, 
хто має лише кількісні показ

Прийом В. М. Молотовим 0. Гротеволя
20 серпня Міністр Закордон

них Справ СРСР В. М.Молотов 
прийняв Прем'єр-Міністра Ні
мецької Демократичної Респуб
ліки Отто Гротеволя. 

ники. Треба неухильно доби
ватись зниження собівартості 
робіт, поліпшення сортності і 
якості продукції.

Ні в якому разі не можна 
миритися з фактами, коли за 
середніми показниками під
приємства криються дільниці, 
бригади, які не виконують сво
го завдання. Так, зокрема, ста
лося на шахті №2-3. Коли 
взяти в цілому, то шахта пере
виконала восьмимісячний план 
вуглевидобутку. Але цього до
сягнуто за рахунок передови
ків. Такі ж дільниці, як № 1 
і №2 не справились з вироб
ничим завданням, заборгували 
країні багато палива. Дозволе
но запитати начальника шахти 
т. Панчищенка. і секретаря 
парторганізації т. Сиротенка, 
чому вони не вживають заходів 
для підтягування відсталих діль
ниць до рівня передових?

Слабо борються за виконан
ня виробничої програми з усіх 
показників на Байдаківському 
і Семенівському вуглерозрізах. 
Тут відстають з проведенням 
вскришних робіт. І тільки то
му, що не використовують на 
повну потужність техніку. Від
вальний агрегат Байдаківського 
розрізу часто простоює через 
незабезпеченість пальцями лан
цюгів екскаватора.

Простої механізмів, людей, 
низький рівень технічного ке
рівництва звичайне явище на 
багатьох будовах Димптровсь- 
кого тресту. Ось чому строки 
спорудження і здачі жител в 
експлуатацію зриваються, собі
вартість будівельних робіт ви
ща планової.

Опубліковані в сьогодніш
ньому номері нашої газети ма
теріали з підприємств показу
ють, що там таяться великі 
резерви, використання яких 
забезпечить неухильне підне
сення продуктивності праці.

Отже успіху в змаганні мож
на досягти тоді, коли зусилля 
господарників, партійних, ком
сомольських і профспілкових 
організацій будуть зосереджені 
на всі ділянки роботи, коли 
вони вболіватимуть за те, щоб 
кожна дільниця, зміна, бригада, 
кожний робітник зокрема ви
конував і перевиконував ви
робниче завдання.

Товариші вугільники! Шир
ше розгортайте змагання за 
виявлення і приведення в дію 
виробничих резервів. Новими 
трудовими успіхами ознаменує
мо славне шахтарське свято!

На прийомі був присутній 
Верховний Комісар СРСР в Ні
меччині посол В. С. Семенов.

(РАТАУ).

20 серпня в Москву на за
прошення Радянського Уряду 
прибула Урядова Делегація Ні
мецької Демократичної Респуб
ліки. Делегацію очолює Пре
м’єр - Міністр Німецької Демо
кратичної Республіки 0. Гроте- 
воль.

На Центральному аеродромі 
прибулих зустрічали Перший 
Заступник Голови Ради Мініст
рів СРСР і Міністр Закордон
них Справ СРСР В. М. Молотов,

Прийом Головою Ради Міністрів СРСР
Г. М. Маленковим Урядової Делегації Німецької 

Демократичної Республіки
20 серпня Голова Ради Мі

ністрів СРСР Г. М. Маленков 
прийняв Урядову Делегацію Ні
мецької Демократичної Респуб
ліки — Прем'єр-Міністра Отто 
Гротеволя, Заступника Пре
м'єр-Міністра Вальтера Ульбрі- 
хта, Заступника Прем'єр-Мі
ністра Отто Нушке, Заступ
ника Прем'єр-Міністра і Мініст
ра будівництва Лотара Больц, 
Заступника Прем'єр-Міністра і 
Міністра фінансів Ганса Лох,Го
лову Національної Ради Націо
нального фронту демократичної 
Німеччини професора Е. Кор- 
ренс,Голову Державної Планової

Відвідання Н. Є. Ворошиловим 
Виставки індійського образотворчого мистецтва

20 серпня Голова Президії 
Верховної Ради СРСР К. Є. 
Ворошилов у супроводі мініст
ра культури СРСР II. К. ІІоно- 
маренка, Секретаря Президії

Присвоєння комбайнерам звання Героя Соціалістичної Праці
За досягнення високих по

казників на збиранні і обмоло
ті зернових культур у 1952 
році, Президія Верховної Ради 
СРСР Указом від 21 серпня 
1953 року присвоїла звання 
Героя Соціалістичної Праці 
з врученням ордена Леніна і 
—■ - =-♦-

Заступник Голови Ради Мініст
рів СРСР і Міністр Внутріш
ньої і Зовнішньої Торгівлі СРСР 
А. 1. Мікоян, Голова Держав
ного Планового Комітету Ради 
Міністрів СРСР М. 3. Сабуров 
та інші особп.

Прибулих зустрічали також 
глави посольств і місій, ак
редитовані в Москві.

При зустрічі була впшикува- 
на почесна варта і були виконані 
державні гімни Німецької Де

Комісії Бруно Лейшнер, Голову 
об'єднання вільних німецьких 
профспілок Герберта Варнке, 
Голову Центральної Ради Спіл
ки Вільної німецької молоді 
Еріха Хонекер, Міністра сіль
ського і лісового господарства 
Ганса Рейхельт, Міністра зов
нішньої і внутрінімецької тор
гівлі Курта Грегор, Міністра 
металургійної і гірничорудної 
промисловості Фріца Зельбманн, 
Главу Дипломатичної Місії НДР 
у Москві посла Рудольфа Ап- 
пельт, Представника Спілки 
демократичних жінок Німеччи
ни Ільзу Тіла, Співробітника

Верховної Ради СРСР М. М. 
Пєгова та інших осіб відвідав 
Виставку індійського образо
творчого мистецтва, розташова
ного у виставочних залах Ака
демії художеств СРСР.
-------------- ------------------  

золотої медалі „Серпімолот1* 
комбайнерові Вознесенської 
МТС, Миколаївської області, 
Андрійченку Федорові Кирило- 
вичу, який намолотив комбай
ном «Сталіне ць-6» з зібраної 
площі за 20 робочих днів 
10.119 центнерів зернових 

мократичної Республіки і Ра
дянського Союзу.

Аеродром був прикрашений 
державними прапорами Німець
кої Демократичної Республіки і 
Радянського Союзу.

На аеродромі виступив з про
мовою Прем’єр-Міністр Німець
кої Демократичної Республіки 
Отто Гротеволь.

(РАТАУ). "

Міністерства Закордонних Справ 
НДР Петера Флорін.

З радянської сторони в пере
говорах брали участь: товари
ші В. М Молотов, М. С. Хру
щов, М. 0. Булганін, Я. М. 
Каганович, А. І. Мікоян, М.З. 
Сабуров, Міністр фінансів А. Г. 
Зверев, Заступник Міністра 
Внутрішньої і Зовнішньої Тор
гівлі І. Г. Кабанов, Верхов
ний Комісар СРСР в Німеччині 
посол В. С. Семенов, Член 
Колегії МЗС СРСР Г. М. Пуш
кін.

Переговори проходили в сер
дечній, дружній обстановці.

К. Є. Ворошилов протягом 
двох годин оглядав виставку 

і картин і скульптур індійських 
художників.

(РАТАУ).

культур, і комбайперові Ново- 
Данилівської МТС, Запорізької 
області, Цекову Дем'янові Во
лодимировичу, який намолотив 
комбайном «Сталінець-6» з зіб
раної площі за 20 робочих 
днів 10.506 центнерів зерно
вих культур. (РАТАУ).

Я
НАШЕ МІСТО
На знімку: приміщен

ня виконкому міської 
Ради депутатів трудя
щих та міського комі
тету КП України.

Фото Г. Танського.
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Партійне життя

Зважити на минулорічні недоліки в політичному навчанні
На пленумі міськкому КП України

ЗАКЛАСТИ МІЦНУ ОСНОВУ 
ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО ВРОЖАЮ

20 серпня відбувся пленум 
міського комітету КП України, 
на якому розглядалося питан
ня про підсумки роботи сітки 
партійного та комсомольського 
навчання в 1952—1953 нав
чальному році та підготовку до 
нового 1953—1954 навчально
го року. З доповіддю в цьому 
питанні виступив секретар 
міськкому партії т. Лозовий.

Доповідач та члени міськко
му, які взяли участь в обгово
ренні доповіді, відзначили, що 
міська партійна організація, 
викопуючи рішення XIX з'їзду 
партії, поліпшила керівництво 
марксистсько-ленінським нав
чанням. Разом з тим було ви
крито і ряд істотних недоліків 
в роботі сітки партійної та ком
сомольської освіти.

Міськком партії недостатньо 
займався справою марксистсько- 
ленінського навчання комуніс
тів та комсомольців, не орга
нізовував систематичного конт
ролю, не подавав належної до
помоги секретарям первинних 
партійних організацій та про
пагандистам в налагодженні їх 
роботи. Внаслідок чого в пар
тійних організаціях Байдаків- 
ського вуглерозрізу (секретар 
т. Міщенко), будівельного уп
равління Димитровського тресту 
(секретар т. Гострий) та деяких 
інших відвідування1 занять слу
хачами було низьким, мали 
місце зриви занять.

Були допущені також помил
ки при комплектуванні гуртків 
і політшкіл. Не враховувалась, 
наприклад, робота слухачів у 
різних змінах і через це дея
кі з. них не мали можливості

Активно пройшли звітно-ви
борні збори в первинній пар
тійній організації міськзміш
торгу. Доповідач, секретар пар
тійної організації т. Вершині- 
па, відзначила,що партійне бю
ро за останній час поліпшило 
свою роботу, завдяки чому ко
лектив торгу в цілому вироб
ничий план виконує. Комуніс
ти стали більш відповідально 
ставитись до виконання своїх 
обов'язків.
■ Але поруч з цим в діяльності 
парторганізації мають місце і 
значні недоліки. В своїх висту
пах комуністи тт. Чорний, Хиж- 
няк, Груша та інші вказували, 
що партійне бюро недостатньо 
здійснювало право контролю за 
господарською діяльністю ад

18 серпня бюро міськкому 
партії заслухало питання про 
стан заготівлі, вивозкп, пере
робки, закладання па зимове 
збереження і торгівлі овочами 
відділом робітничого постачан
ня Димитровського тресту та 
змішторгом.

Бюро міськкому партії від
значило, що керівники відділу 
і змішторгу тт. Прохоренко та 
Бабич до питання заготівлі, 
переробки і торгівлі овочами 
поставились безвідповідально і 
не забезпечили виконання рі
шення бюро міськкому К11У з 
цього питання. 

відвідувати заняття. А в пер
винних партійних організаціях 
міськзмішторгу, тресту «Укр- 
вуглемонтаж» та інших до гурт
ків залічувались слухачі з різ
ним рівнем загальноосвітніх і 
політичних знань.

Відомо, що головним в пар
тійній пропаганді з'являється 
її ідейний зміст, войовнича 
партійність, непримиренна бо
ротьба проти проявів буржуаз
ної ідеології, проти ворожих 
марксизму-леніпізму поглядів.

Розв'язання цих питань у 
великій мірі залежить від скла
ду пропагандистів, лекторів, 
доповідачів, від рівня їх тео
ретичної та політичної підго
товленості, від уміння вивча
ти марксизм-ленінізм в не
розривному зв'язку з завдан
нями комуністичного будівниц
тва. Більшість пропагандистів 
справлялись з цими завдання
ми. Але деякі з них постави
лись до виконання своїх обо
в'язків безвідповідально. Такі 
пропагандисти, як тт. ІІІокоть- 
ко, Лопата, Ступа та інші в 
результаті непідготовленості за
няття проводили формально, на 
низькому ідейно-теоретичному 
і методичному рівні. Вони не 
пов'язували вивчасмого матері
алу з нашими практичними 
завданнями.

Гострій критиці виступаючі 
товариші піддали відділ пропа
ганди і агітації міськкому пар
тії (завідуючий т. Суховпй), 
який недостатньо подавав до
помогу пропагандистам, не уза
гальнював і не розповсюджу
вав їх досвіду.

Звітно-виборні партійні збори пройшли активно
міністрації, не аналізувало еко
номічних та якісних показни
ків торгу та його окремих під
приємств. Внаслідок цього ма
ли місце псування товарів від 
залежування на базах, завози
лись товари, на які немає по
питу споживачів. Слабо розгор
нута в місті торговельна сітка, 
особливо на його околицях. Не 
виконується також план капі
тального будівництва.

Комуністи тт. Пшеничний та 
Яковенко у своїх виступах вка
зали, що партійне бюро зовсім 
слабо керувало марксистсько- 
ленінським навчанням кому
ністів та комсомольців. Занят
тя в гуртках проводплись на 
низькому ідейно-теоретичному 
рівні, при незадовільному від

У міськкомі КП України
Особливо незадовільний стан 

створився,, з заготівлею огірків 
та помідорів. Відділом робіт
ничого постачання з плану 
222 тонни заготовлено огірків
139 тонн, а змішторг з плану
140 тонн заготовив , лише 92 
тонни.

Неприпустимо зволікається 
підготовка овочесховищ. До 
цього часу не відремонтовані 
сховища в селищі Димитрово, 
на рудоремонтному заводі. Не 
підготував сховища для збере
ження овочів і змішторг.

Завідуючий торговельним від
ділом виконкому міськради тов.

Пропагандист т. Клименко в 
своєму виступі вказав, що пра
цівники відділу пропаганди та 
агітації міськкому партії недо
статньо вникали в роботу про
пагандистів та комуністів, які 
самостійно підвищували свій 
ідейно-теоретичний рівень, не 
подавали їм конкретної допо
моги, слабо керували лекцій
ною пропагандою. Семінари, 
які проводились з метою під
вищення теоретичного та мето
дичного рівня пропагандистів, 
проходили на низькому рівні. 
Деякі, лекції, які читались на 
семінарах, були безсистемними, 
поверховими.

Доповідач та виступаючі то
вариші вказували, що міськком 
ЛКСМУ та його секретарі 
тт. Варава і Немолот і деякі 
секретарі первинних партійних 
організацій незадовільно ке
рували сіткою комсомольської 
освіти, внаслідок чого 7 ком
сомольських гуртків припини
ли свою роботу.

Пленум відзначив, що під
готовка до нового навчального 
року проходе ще незадовільно. 
До цього часу не всі гуртки 
і політшколи укомплектовані 
пропагандистами, не визначена 
для кожного комуніста та ком
сомольця форма політичного 
навчання, не обладнані при
міщення, в яких будуть про
ходити заняття. Незадовільно 
також провадиться набір слуха
чів до вечірнього університету 
марксизму-ленінізму.

Пленум намітив конкретні 
заходи, спрямовані на поліп
шення роботи сітки партійної 
і комсомольської освіти.

відуванні їх слухачами. Про 
такий стан в політичному нав
чанні знали працівники міськ
кому партії, але належних за
ходів для усунення недоліків 
не вживали.

Кандидат в члени КПРС тов. 
ІПахтерова критикувала пра
цівників міськторгвідділу, які 
поверхово керували торговель
ними організаціями.

В обговоренні звітної допо
віді секретаря взяло участь 14 
чоловік. Визнавши роботу бюро 
задовільною, збори прийняли 
рішення, спрямоване на під
несення організаційно-партій
ної та політичної роботи парт
організації.

Б. СИДОРЕНКО, 
вав. сільгоспвідділом міськкому 

КП України.

Семеха слабо здійснює керів
ництво і контроль за роботою 
торговельних організацій по 
заготівлі і продажу овочів.

Бюро міськкому КП України 
вказало начальнику відділу ро
бітничого постачання т. Про- 
хоренку та директору зміштор
гу т. Бабичу на їх незадовіль
не керівництво справою заго
тівлі, вивозки, переробки, за
кладання та торгівлі овочами 
і зобов'язало їх вжити необхід
них заходів до виправлення ста
ну, який створився в цій справі, і 
у визначений строк закінчити 
заготівлю овочів.

На полях артілі ім. Молото
ва, де працює паша тракторна 
бригада, майже на місяць рані
ше, ніж торік, повністю завер
шено збирання врожаю на пло
щі понад 500 гектарів.

Одночасно з збиранням в 
агрегаті з комбайном ми про
вадили лущення стерні, слідом 
за косовицею звільняли площі 
від соломи й полови.

На звільненні площ від по
жнивних залишків добре пра
цюють трактористи Григорій 
.Іогвпн та Іван Савченко. Трак
торною волокушею вони згрі
бають і заскиртовують солому 
з площі 10 гектарів. Сумлін
ною працею відзначаються й 
колгоспниці Одарка Тимошен- 
ко, Марія Самойлепко, скирто
прави Іван Кімлик, Сава Сав
ченко, Степан Спік, які пра
цюють на звільненні площ. 
Спільними зусиллями механі
заторів і колгоспників уже за
скиртовано понад шість тисяч 
центнерів соломи й полови— 
цінного корму для тваринни
цтва.

Зараз ми повністю заверши
ли оранку під озимину і ши
роким фронтом розгорнули під
няття зябу. На цій роботі ви
соких виробітків добиваються 

ЗВЕДЕННЯ
районного управління сільського господарства і заготівель про хід 
обмолоту зернових, оранки під озимину, скиртування соломи 
і вивезення гною в колгоспах станом на 20 серпня 1953 року 

(в процентах до плану).
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ім. Сталіна (Бандурівка) 97 83 77 89
ім. Калініна 97 107 100 55
ім. 19 з'їзду КПРС 96 91 81 56
«Комунар- 96 70 88 24
ім. Рози Люксембург 96 108 98 28
ім. Енгельса 95 90 76 68
ім. Хрущова 94 68 78 77,5
„Прапор комунізму" 94 67 91 54
ім. Жданова 92 83 90 100
ім. Карла Маркса 92 79 86 55,6
ім. Будьонного 92 94 160 59,5
ім. Ворошилова 90 81 88 36
ім. Сталіна (Ворошиловка) 90 81 74 43
ім. Леніна 90 69,7 55 16,6
ім. 18 партконференції 89 99 100 100
ім. Володимира Ульянова 88 111 84 57
ім. Молотова 86 87 84 28
ім. 18 з'їзду ВКП(б) 86 74 94 73
„Заповіт Леніна" 82 80 68 36
„Шлях до комунізму" 80 82 90 100
ім. 12-річчя Жовтня 78 65 70 41
По Користівській МТС 91,9 82 82,4 52,6
По Олександрійській МТС 90 88 85 67,7
По району 91 85 83,7 58,5

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ. Колгосп імені Леніна, Ва
сильківського району, закінчив збирання зернових культур і здачу 
хліба державі, готується до осінньої сівби.

На знімку: оранка під сівбу озимих. Працюють механізатори 
Ульянівської МТС.

фото С. Вільтмана. Прескліше ТАРС.

трактористи Іван Козуб і Хар- 
лан Федоренко. Працюючи в 
дві зміни, вони виорюють по 
9—9,5 гектара кожний при 
завданні 7,3. Всі роботи ви
конуються на високому агро
технічному рівні. У відмінному 
стані перебувають також і 
пари. Па площі 158 гектарів 
провадимо п'яту культивацію.

Кілька днів залишилось до 
сівби озимини. В цьому році 
ми повинні посіяти 380 гекта
рів пшениці. 100 гектарів,'6^- 
де посіяно перехресним спосо
бом. Щоб своєчасно впоратись 
з цим завданням, ми підготщ 
вили три нові тракторні сівал
ки, в колгоспі є достаток очи
щеного і протруєного високо- 
кондиційного посівного матері
алу. Зараз сіємо озиме жито і 
пшеницю на зелений корм і 
осінній випас.

Вивчаючи Закони, прийняті 
п'ятою сесією Верховної Ради 
СРСР, і промову товариша 
Маленкова, механізатори нашої 
бригади докладають всіх зу
силь, щоб підготувати грунт і 
провести осінню сівбу в стислі 
строки і на високому агротех
нічному рівні.

М. ЛЕЛЕКА, 
бригадир тракторної бригади № 10-
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Достроково виконаємо п'яту п ’яти річку!

НЕУСТАННО ПІДВИЩУВАТИ ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ!
☆

г

>

Директиви, дані на п'ятій сесії Верховної Ради 
СРСР, зобов'язують працівників всіх галузей про
мисловості забезпечити неухильне зростання про
дуктивності праці, дальше зниження собівартості 
продукції, поліпшення якісних показників в роботі.

Цим питанням днями була присвячена нарада 
інженерно-технічних працівників вугільних під
приємств Олександрії.

Нижче ми друкуємо кілька виступів учасників 
наради.

Важлива умова збільшення 
видобутку вугілля

З доповіді головного інженера тресту 
„Олександріявугілля" Ю. ШПЕКТОРОВА

В своїй промові на п'ятій 
сесії Верховної Ради СРСР 
товариш Маленков вказував, що 
зниження собівартості і зро
стання продуктивності праці в 
усіх галузях виробництва мають 
вирішальне значення для по
ліпшення матеріального добро
буту радянського народу. Чим 
вища продуктивність праці на 
наших підприємствах, чим ниж
ча собівартість, тим нижчі 
ціни на всі продукти і товари, 
тим вищий життєвий рівень 
народу.

Треба сказати, що в цілому 
трест «Олександріявугілля» до
бився деяких успіхів. Нині він 
працює краще, ніж в минуло
му році. Семимісячний план 
видобутку вугілля перевикона
но. Продуктивність праці у по
рівнянні з відповідним періо
дом минулого року підвищи
лась на 35 процентів. За ра
хунок зниження собівартості 
зекономлено понад 22 мільйо
ни карбованців.

У нас виросли чудові кадри, 
які досконало оволоділи техні- 
коїб, служать зразком у бо
ротьбі за дострокове виконан
ня п'ятої п'ятирічки. Нава
ловідбійник шахти № 2-3 
Олександр Тараненко, екска
ваторник Байдаківського вугле
розрізу Павло Павленко, стру
гальник заводу «Червоний ли
варник» Андрій Жигель та ба
гато інших передовиків систе
матично виробляють по півто- 
ри-дві норми.

Проте є не тільки відстаючі 
робітники, але й цілі колекти
ви. Пояснюється це ТИМ, ІЦО 
на окремих підприємствах мало 
дбають про створення учасни
кам змагання необхідних умов 
для виконання і перевиконан
ня норм, проходять повз фак
ти неорганізованості, нерозбе- 
рихи, безвідповідальності.

Хіба терпимо, що на Семе- 
півському вуглерозрізі екска
ватори використовуються на 51 
процент корисного часу, а 
електровози на 73 проценти?

Якби тут повністю завапта- 
жили техніку, то розріз дав

Усувати недоліки
Б. БОРЕЦЬ гірничий майстер шахти № 2-3

Трудівники внутрішахтного 
транспорту наполегливо борють
ся за виконання взятих соціа
лістичних зобов’язань. Гірни
ки видобувають чимало вугіл
ля, а його на поверхні майже 
не приймають. Естакади заси
пано, вагонів не дають. 6 й ін
ші непорядки. Чимало буває 

би додатково тисячі тонн ву
гілля, покінчив би з відставан
ням вскришної дільниці.

Нерідко випускають на лінію 
несправні думкари. В резуль
таті на відвалах затримуються 
вертушки, вагони доводиться 
очищати вручну. Часто робіт
ники не знають, де ставити 
состав під розвантаження.

6 непорядки і на Байдаків- 
ському вуглерозрізі. В пога
ному стані знаходиться кон
тактна сітка, тому продуктив
ність електровозів значно ниж
ча, можливої.

На вугільному складі не го
тується фронт вантаження, не
має зв'язку з диспетчером, і 
машиністи екскаваторів зму
шені залишати машину та йти 
пішки в управління за одер
жанням вказівок. Скільки мар
но витрачається часу!

У нас є такі підприємства, 
як, наприклад, Байдаківська 
брикетна фабрика, яка не ви
конує плану по підвищенню 
продуктивності праці. Особли
во відстають будівельні управ
ління Димитровського тресту, 
Олександрійське будівельно- 
монтажне управління.

Зростання продуктивності 
праці стримується тим, що ще 
незадовільно організовано пра
цю, допускаються великі втра
ти робочого часу.

В умовах, коли наші під
приємства вдосталь оснащені 
новою технікою, коли неухиль
но зростає культурний рівень 
і професійна підготовка робіт
ників, завдання поліпшення 
організації праці повинні бути 
в центрі уваги командирів ви
робництва. Успішно вирішува
ти це завдання—значить дати 
всім робітникам можливість 
працювати з толком, підвищу
вати продуктивність праці, зни
жувати собівартість.

Резерви підвищення продук
тивності праці, збільшення ви
добутку вугілля у нас неви
черпні. Треба пустити їх в дію, 
добитись нових успіхів у вико
нанні завдань п'ятої п'яти
річки.

простоїв через неорганізова
ність. Нам потрібне залізо, а від
діл технічного постачання трес
ту не забезпечує ним.

Тому ми не можемо ефектив
но використовувати транспорт. 
Це призводить до того, що в 
серпні знизилась продуктив
ність праці.

☆
і За культуру в роботі
І Г. СТЕПУХОВИЧ - голов- 
і ний інженер будівельного 

управління'
і В своїй промові на п'ятій 

сесії Верховної Ради СРСР то
вариш Маленков зробив спра
ведливий докір будівельним ор
ганізаціям за те, що вони пла
ни житлового будівництва не
повністю викопують, допуска
ють велику собівартість робіт,

І здають в експлуатацію нові 
І будинки зі значними недороб- 
! ками.

Це має пряме відношення і 
до будівельників Олександрії. 
В місті всі будівельні управ
ління працюють нерентабельно. 
Особливо погані справи в Ди- 

і митровському тресті.
Якщо порівняти наші, показ

ники з показниками інших 
управлінь, то треба сказати, 
що в нас вони набагато кращі. 
1 фактичний заробіток, і зрос
тання продуктивності праці у 
нас вищі. Значно знижено со
бівартість робіт.

В нинішньому році на діль
ницях стали ширше застосову
вати передові методи, популя
ризувати досвід кращих, напо
легливіше боротись за культу
ру в роботі. Все це позитивно 
позначилось на продуктивності 
праці. Так, тесляр т. Солопько, 
мозаїчник т. Гетьманець та 
багато інших виконують норми 
на 150—160 процентів.

Проте не можна сказати, що 
і в нас немає недоліків. Не 
скрізь займаються підготовкою 
робочого місця. Ось характер
ний приклад. Начальник діль
ниці т. Гончаренко просив, щоб 
ми надіслали бригаду мулярів. 
Коли перевірили, то виявилось, 
що робочі місця не підготов
лені. Постійний контроль доз
воляє нам уникати простоїв, 
запобігати зайвим витратам дер
жавних коштів.

В нашому управлінні є ба
гато молодих робітників. Між 
тим, ними комсомольська орга
нізація не займається. Міський 
комітет комсомолу повинен зі
брати нараду молодих будівель
ників, виявити, що заважає їм 
в роботі, допомогти відстаючим 
вийти в ряди передових.

Колектив нашого управління, 
ширше розгортаючи соціаліс
тичне змагання за дострокове 
виконання річного плану, док
ладе всіх зусиль, щоб ще вище 
піднести продуктивність праці, 
добитись дальшого зниження 
собівартості робіт, поліпшення 
якості будівництва.

Виробничі резерви — В ДІЮ
Б. ШАБОЛТА С — заступник головного інженера Байдаківського вуглерозрізу

Основний шлях підвищення 
продуктивності праці—це кра
ще використання техніки. Про
те ми ще мало дбаємо про пов
не і найбільш ефективне за
вантаження механізмів. У нас 
є великі резерви. Наведу такий 
приклад. Екскаватор «Д-300» 
може за годину видобувати 300 
тонн вугілля, а дає лише 100 
тонн. Подібне і з іншими ек
скаваторами.

В минулому році широко 
застосовувалось водіння важко
вагових составів. Нині від цьо

Завдяки досконалому оволодінню технікою машиніст екскава
тора Семенівського вуглерозрізу Іван Єремейович Московченко 
неухильно підвищує продуктивність праці. Він систематично ви- ; 
конує змінні завдання на 170—180 процентів.

На знімку. 1. Є. Московченко.
Фото Г. Верушкіна.-------------------- » «--------------------

Покінчити з неорганізованістю
А. ЧЕРНЯК—начальник виробничо-технічного 

відділу будівельного управління
В нашому будівельному уп

равлінні деяка частина робіт
ників не справляється з нор
мами. Пояснюється це поганою 
організацією праці, невмілим 
використанням можливостей.

В розпорядженні Димитров
ського тресту є різні механіз
ми, однак нам їх не дають. 
Тому замість риття траншей 
канавокопачем цю роботу до
водиться виконувати вручну. 
Ми неодноразово звертали ува
гу головного інженера тресту 
т. Васильєва на таке ненор
мальне явище, але він не 
реагує.

Головне, що негативно позна
чається на продуктивності пра
ці,—часте переведення будівель
ників з одного місця робіт на 

го відмовились. Тепер вага вер
тушок набагато менша, ніж 
раніш. Це тому, що електровоз- 
ний парк знаходиться в неза
довільному стані.

Не все гаразд і з трудовою 
дисципліною. Окремі бригади 
не ущільнюють свій робочий 
день.

Ми маємо всі можливості, 
щоб день у день поліпшувати 
роботу. Слід дотримуватись 
планово-запобіжного ремонту 
механізмів, планувати, виходя

інше. Недавно на дільницю 
№1 були направлені штукату
ри. Однак господарники не 
подбали про своєчасне забез
печення бригади матеріалами. 
Тому вона два дні простояла. 
Такі факти непоодинокі.

На дільницях низька трудо
ва дисципліна. Велика плин
ність робітників не дає мож
ливості організувати постійне 
технічне навчання, підвищува
ти кваліфікацію кадрів.

Для того, щоб неухильно 
зростала продуктивність праці 
будівельників, треба рішуче 
покінчити з неорганізованістю, 
посилити керівництво бригада
ми, піднести відповідальність 
кожного командира виробниц
тва за доручену справу.

чи з конкретних умов, поліп
шувати догляд за машинами.

Інженерно-технічні праців
ники підприємства зобов'язані 
створювати робітникам всі умо
ви для виконання норм і взя
тих соціалістичних зобов'язань, 
добиватись підвищення виробіт
ку, збільшення видобутку ву
гілля. До цього повинна бути 
прикута увага господарників, 
партійної і профспілкової ор 
ганізацій розрізу.
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Спортивна хроніка
15 і 16 серпня в клубі Олек

сандрійської гудзикової фабри
ки відбулась товариська зуст
річ з шахів між командами рай
ради добровільного спортивно
го товариства «Шахтар»тарай- 
тосу. Після напруженої дво
денної гри зустріч закінчилася 
перемогою команди райради 
ДОТ «III ахтар» з рахунком 12:0.

Після зустрічі першорозряд
ник т. Волошин дав сеанс од
ночасної гри на семи дошках. 
Він виграв сеанс з рахунком 
6:1. ♦* #

Днями закінчилось змагання 
з шахів на першість міста. В 
змаганнях, що тривали понад 
місяць, брали участь пере
можці півфіналів і першорозряд
ник т. Гринюк. Всього 14 чо
ловік.

Переможцем вийшов інженер 
електростанції т. Гринюк, який 
набрав 12 очок з 13 можливих. 
На друге місце вийшов учень 
середньої школи № 2 імені 
Горького Сергій Доронін. Його 
рахунок 11,5 очок. 10,5 очок 
набрав т. Чередниченко.

Переможці фіналу змагань 
на першість міста з шахів на
городжені грамотами міського 
відділу фізкультури і спорту.

в. волошин.
♦ *

18 серпня на міському стадіо
ні «Шахтар» відбулася това
риська зустріч між футбольни
ми командами запорізьких 
спортсменів і ДСТ «Шахтар». 
Гра закінчилась з рахунком 
2:1 на користь господарів поля.

БУХАРЕСТ. IV Всесвітній фестиваль молоді і студентів за мир і дружбу.
Па знімку: учасники фестивалю—делегати молоді Радянського Союзу, Румунії й інших 

країн на вулицях Бухареста.
Фото В. Савостьянова і В. Єгорова, Прескліше ТАРС.

МІЖНАРОДНИЙ огляд
Короткі

Робітник Байдаківської бри
кетної фабрики т. Остащенко 
повідомляє, що по Олександ
рійській вулиці, на якій він 
проживає, з 1 квітня почали 
проводку радіолінії. Гроші за 
радіоустановку і навіть абоне
ментну плату за квітень зібра
ли, а радіоточки до цього часу 
не встановили.

♦ ♦
В клубі рудоремонтного за

воду погано демонструються 
кінофільми. Це пояснюється 
тим, що кіномеханік, він же 
завідуючий клубом, А. Квасник 
дуже рідко з‘являється на ро
боту. Фільми демонструють уч
ні 13 років.

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ ч
„Про що розповідає книга скарг"

Під таким заголовком в га
зеті «Сталінський прапор» бу
ла надрукована стаття, в якій 
вказувалось на недоліки в ро
боті міських їдалень.

Як повідомив редакцію газе
ти виконуючий обов'язки ди
ректора змішторгу т. Бабич, 
стаття була обговорена на ви
робничій нараді працівників 
підприємств громадського хар
чування. Критика визнана пра
вильною.

Наказом по змішторгу офіці
антку їдальні №5 Розжувайло 
за грубе ставлення до відвіду

Секундомір відлічує час. На 
стрічці апарата—ксилографа, який 
відзначає криві дихання і кров'я
ного тиску, ось уже 10 хвилин як 
пера апарату креслять прямі лінії. 
Це значить, що обескровлений і 
бездиханний собака, який нерухо
мо лежить на операційному столі, 
вже 10 хвилин перебуває в стані 
клінічної смерті.

Але раптом тишу лабораторії 
порушує ритмічний гул. По зви
вистих пульсуючих гумових тру
бочках апаратів в умертвлений 
організм тварини починає надхо
дити збагачена киснем кров, і со
бака починає виявляти ознаки 
життя, оживає.

Так, у лабораторії професора 
В. Д. Янковського в Інституті 
фізіології імені О. О. Богомольця 
Академії наук Української РСР у 
Києві пройшов 554 дослід з ожив
ленням організму, що перебував 
у стані клінічної смерті.

сигнали
Голові заводського комітету 

т. Логвину слід контролювати 
роботу клубу.

Б. БОЙКО.
♦ *

♦

Працівникам торговельних 
організацій добре відомо про 
те, що нитки різних кольорів 
дуже потрібні в кожному гос
подарстві. Але чому вони так 
погано дбають про забезпечен
ня потреб трудящих?

Коточок білих ниток в ма
газинах змішторгу і відділу 
робітничого постачання протя
гом довгого часу купити не 
можна: їх не буває в продажу.

Г. СА30Н0ВА.

вачів, за участь в обважуван
ні їх—3 роботи знято.

Офіціантці цієї ж їдальні 
Вакало за те, що не видала 
книги скарг відвідувачеві ого
лошено сувору догану з попе
редженням.

Завідуючому їдальні №5 
Жеменнпку за поганий кон
троль за роботою працівників 
їдальні оголошено догану. 
Завідуючих їдальнями №1 і №4 
бмеліна і Рожкова попередже
но і зобов'язано їх негайно на
вести порядок в їдальнях.

Друге життя
Перед тим, як тварина повинна 

бути обескровлена, включається 
автожектор (металеве серце). Він 
викачує з тварини кров у ліве 
передсердя металевого серця, 
передає її в праве, а потім — по 
системі трубочок в штучні леге
ні, які являють собою 2 скляних 
циліндри. У верхній частині внут
рішнього циліндра встановлений 
своєрідний душ, з якого кров, у 
вигляді найдрібніших крапель, 
розбризкується по циліндру, змі
шуючись у цей час з киснем, що 
надходить сюди.

Коли піддфелідна тварина пере
буває в стані клінічної смерті, 
„живе" і працює штучний „орга
нізм", збагачуючи киснем кров. 
Надходячи в організм тварини, 
вона повертає її до життя.

Більшість собак, що пройшли 
через стан клінічної смерті, почу
ває себе прекрасно, у них відсут-

Єдність і дружба 
молодого покоління

16 серпня в столиці Румунської 
Народної Республіки—Бухаресті 
закінчився IV Всесвітній фести
валь молоді і студентів за мир і 
дружбу. В ньому взяли участь 
делегати 111 країн. ЗО тисяч юна
ків і дівчат різних національно
стей, професій, поглядів і релігій
них переконань протягом двох 
тижнів демонстрували своє непо
хитне прагнення до миру, ріши
мість захистити свої життєві пра
ва і національну незалежність.

Факти з життя молоді в капі
талістичних і колоніальних краї
нах свідчать про те. що молоде 
покоління в першу чергу терпить 
від підготовки війни. Імперіалізм 
позбавив мільйони юнаків і дів
чат не тільки права на працю, 
але й права на відпочинок і ос
віту. В Японії налічується десять 
мільйонів безробітних, половину 
яких становить молодь. Позбав
лені можливості дістати роботу 
600 тисяч молодих патріотів Іта
лії, сотні тисяч обманутої фран
цузької молоді проливають свою 
кров на полях В'єтнаму.

Ось чому з усіма людьми доб
рої волі мільйони юнаків і дівчат 
капіталістичних країн все рішу
чіше піднімаються на боротьбу 
за мир, проти темних сил імпері
алістичної реакції. Це яскраво 
виявилось на фестивалі, який на
очно показав, що міжнародний 
рух молоді набирає все більшого 
розмаху, що багатомільйонна ар
мія молодих борців за мир є пе
реконливою силою, на яку не мо
жуть не зважати палії війни. Зна
чення Всесвітнього фестивалю мо
лоді полягає в тому, що він до
поміг тисячам молодих людей ус
відомити необхідність єдності і 
дружби в загальній боротьбі. Цією 
ідеєю були пройняті всі художні

I ні будь-які ЗМІНИ в діяльності 
організму.

Досліди по оживленню організ
му провадяться в багатьох науко
во-дослідних лабораторіях нашої 
країни. За методом московського 
професора В. Неговського десят
кам людей повернуте життя піс
ля 5-6 хвилин клінічної смерті.

Київський професор В. Д. Ян- 
ковський провадить досліди по
кищо па тваринах, повертаючи їх 
до життя на 12—13 і навіть на 16 
хвилині після настання смерті. Але 
Всеволод Дмитрович готується 
застосувати автожектор для по
вернення новонародженим життя, 
які гинуть від асфексії (задушен
ня).

Так радянські вчені сміливо 
борються не тільки за здоров'я 
людини, але й за можливість по
вертати її до життя.

(РАТАУ). 

і спортивні виступи, а також то
вариські зустрічі делегацій.

В Бухаресті представники моло
діжних організацій Індії урочисто 
оголосили про створення єдино
го фронту індійської молоді.

Знаменною подією на фестива
лі було прийняття звернення до 
молоді світу. З величезним енту
зіазмом на мітингу, що відбувся 
16 серпня, понад 160 тис. юнаків і 
дівчат—учасники фестивалю і мо
лодь Бухаресту—одностайно прий
няли звернення, в якому говорить
ся: ;Наша зустріч, сповнена ра
дості, світла і надій, є демонстра
цією того, що молоде покоління 
всіх переконань і вірувань завж
ди може розуміти одне едного.

Ми прагнемо щастя, і ми хоче
мо, щоб восторжествував мир і 
дружба, які відкриють для нас 
щасливе майбутнє*.

Четвертий Всесвітній фестиваль 
молоді і студентів в Бухаресті 
був могутньою демонстрацією не
похитної волі і рішимості моло
дого покоління в боротьбі за мир, 
його готовність зірвати всякі Під
ступи імперіалістичних агресорів.

Нові підступи агресорів
Перемир'я, досягнуте в Кореї, 

свідчить про те, що нема в світі 
таких спірних питань, які не Мож
на було б розв’язати шляхом пе
реговорів між заінтересованими 
сторонами, а не шляхом застосу
вання горезвісної „політики сили". 
Народи всієї земної кулі вислов
люють в ці дні надію на те, що 
за перемир'ям в Кореї відбудеть
ся врегулювання й інших важли
вих міжнародних проблем.

Факти ж свідчать про те, що 
прихильники „політики сили" не 
вгамовуються. Вони, зокрема, не 
хочуть розстатися з своїми пла
нами на Далекому Сході. Про це 
говорить укладений недавно гак 
званий американо-корейський пакт 
безпеки, розроблений Даллесом і 
Лі Син Маном. За договором СІЛА 
дістають право розміщувати свої 
сухопутні, військово-морські сили 
на території Південної Кореї або 
поблизу від неї. Крім того, до
говір дає Лі Син Ману гарантію 
в тому, що всяка його провока
ція дістане підтримку США. До 
цього спрямована і „декларація 
16 країн", що прийнята, як відомо, 
підтиском СІНА і зобов'язує учас

Заступник редактора В/МАЛЕНКО.

Продається будинок
в селі НовопилипівЦі, по вулиці Деніна. Стіни дерев'яні, дах гон

товий, вартість 6.200 карбованців. Будинок належить громадянину Де- 
ннсенкуі Федору ЯковЛевИчу.

Торги відбудуться 26 серпня Ц. р,
За довідками звертатися на адресу: Місто Олександрія, вулиця 
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ників агресії в Кореї відновити 
вразі „потреби" воєнні дії.

Демократична громадськість 
стурбована підступами противни
ків миру. В такій обстановці 17 
серпня в Нью-Йорку почала 
свою роботу третя частина 7 се
сії Генеральної Асамблеї ООН, 
скликана у зв'язку з укладенням 
перемир'я в Кореї. На першому 
ж засіданні Політичного комітету 
Асамблеї радянський делегат А. Я. 
Вишинський запропонував запро
сити для участі в обговоренні да
ного питання представників Ко
рейської Народно-Демократичної 
Республіки і Китайської Народної 
Республіки. Проте під тиском 
американського делегата ця спра
ведлива вимога була відхилена. 
Потім у комітеті почалася диску
сія про склад учасників політич
ної конференції по Кореї, скли
кання якої, як відомо, передба
чене угодою про перемир'я.

З самого початку роботи Полі
тичного комітету виявились дві 
протилежні точки зору. Група 15 
держав на чолі з США запропо
нувала як організаційний прин
цип політичної конференції кон
цепцію двох протистоячих сторін, 
що обмежує її склад країнами — 
учасницями воєнних дій у Кореї.

Цій пропозиції делегація Радян
ського Союзу протипоставила та
ку резолюцію:

„Генеральна Асамблея, вважаю
чи необхідним забезпечити най
більш сприятливі умови для ус
пішної роботи політичної конфе
ренції, рекомендує скликати полі
тичну конференцію по Кореї в 
такому складі: Сполучені Штати, 
Англія, Франція, Радянський Со
юз, Китайська Народна Республі
ка, Індія, Польща, Швеція, Бірма. 
Корейська Народно-Демократична 
Республіка і Південна Корея. При 
цьому мається на увазі, що рі
шення конференції вважатимуться 
прийнятими при наявності згоди 
сторін, які підписали угоду про 
перемир'я".

У своєму виступі на засіданні 
Політичного комітету А. Я. Ви
шинський викрив порочність про
екту резолюції 15, що фактично 
усуває від участі в політичній кон
ференції ряд заінтересованих дер
жав.

Дискусія в цьому питанні три
ває. ■

Н. ЗАХАРОВ.

БК—04136. Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60.
Олександрійська міська друкарня. Кіровоградське обласне управління культури.

Зам. № 1311. Т. 5.000.

м. Олександрія, вул. Шевченка, 71.
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Достойно зустрінемо
шахтарське свято

Прибуття в Москву Урядової Делегації 
Німецької Демократичної Республіки

Наближається День шахтаря. 
Радянські люди ще раз вша
нують славну сім'ю шахтарів— 
йдин з передових загонів ро
бітничого класу.

Підготовка до цього тради
ційного свята збіглася з виз
начними подіями в нашій краї
ні. П'ята сесія Верховної Ради 
Союзу РСР, яка недавно відбу
лася, намітила заходи, спрямо
вані на дальше піднесення і 
розвиток народного господар
ства, підвищення добробуту 
трудящих. Рішення сесії викли
кали серед трудящих гаряче 
схвалення, запалили їх на ще 
самовідданішу працю. Соціаліс
тичне змагання, яке набуло 
широкого розмаху, приносить 
все нові і нові виробничі успі
хи. Разом з усім радянським 
народом визначний вклад у 
••праву зміцнення економіки 
нашої держави вносять тру
дящі підприємств буровугільної 
Олександрії.

Відрадним у змаганні колек
тивів є їх прагнення не тіль
ки перевиконати план, а й 
добитися цього найбільш раціо
нальним використанням засобів 
виробництва; ціною найменших 
затрат робочої сили, сировини, 
палива, електроенергії. З цим 
успішно, наприклад, справляє
ться колектив цегельного заво
ду № 1. Розгорнувши дійове зма
гання за високі техніко-еконо- 
мічні показники, трудівники 
уже виконали виробничий план 
9 місяців, значно перекрили 
проектну потужність підприєм
ства. Знімання цегли з одного 
кубічного метра каналу кільце
вої печі тут підвищилось про
ти минулого року на 15 про
центів, на 16 процентів зни
жена вартість продукції. В ни
нішньому році збережено сотні 
тонн вугілля.

Механізація виробництва, 
сміливе втілення передової тех
нології, прогресивних методів 
праці, чіткий графік, рішуча 
боротьба з бракоробством і 
марнотратством—ось що забез
печило цегельникам високі і 
сталі техніко-економічні показ
ники.

Хороших успіхів у змаганні 
досягли також залізничники 
транспортної контори тресту 
«Олександр іявугілля». Вони
рапортували про завершення 
восьмимісячної програми ван
тажоперевезень.

Сьогодні не може вважатися 
передовиком у змаганні той, 
хто має лише кількісні показ

Прийом В. М. Молотовим 0. Гротеволя
20 серпня Міністр Закордон

них Справ СРСР В. М.Молотов 
прийняв Прем'єр-Міністра Ні
мецької Демократичної Респуб
ліки Отто Гротеволя. 

ники. Треба неухильно доби
ватись зниження собівартості 
робіт, поліпшення сортності і 
якості продукції.

Ні в якому разі не можна 
миритися з фактами, коли за 
середніми показниками під
приємства криються дільниці, 
бригади, які не виконують сво
го завдання. Так, зокрема, ста
лося на шахті №2-3. Коли 
взяти в цілому, то шахта пере
виконала восьмимісячний план 
вуглевидобутку. Але цього до
сягнуто за рахунок передови
ків. Такі ж дільниці, як № 1 
і №2 не справились з вироб
ничим завданням, заборгували 
країні багато палива. Дозволе
но запитати начальника шахти 
т. Панчищенка. і секретаря 
парторганізації т. Сиротенка, 
чому вони не вживають заходів 
для підтягування відсталих діль
ниць до рівня передових?

Слабо борються за виконан
ня виробничої програми з усіх 
показників на Байдаківському 
і Семенівському вуглерозрізах. 
Тут відстають з проведенням 
вскришних робіт. І тільки то
му, що не використовують на 
повну потужність техніку. Від
вальний агрегат Байдаківського 
розрізу часто простоює через 
незабезпеченість пальцями лан
цюгів екскаватора.

Простої механізмів, людей, 
низький рівень технічного ке
рівництва звичайне явище на 
багатьох будовах Димптровсь- 
кого тресту. Ось чому строки 
спорудження і здачі жител в 
експлуатацію зриваються, собі
вартість будівельних робіт ви
ща планової.

Опубліковані в сьогодніш
ньому номері нашої газети ма
теріали з підприємств показу
ють, що там таяться великі 
резерви, використання яких 
забезпечить неухильне підне
сення продуктивності праці.

Отже успіху в змаганні мож
на досягти тоді, коли зусилля 
господарників, партійних, ком
сомольських і профспілкових 
організацій будуть зосереджені 
на всі ділянки роботи, коли 
вони вболіватимуть за те, щоб 
кожна дільниця, зміна, бригада, 
кожний робітник зокрема ви
конував і перевиконував ви
робниче завдання.

Товариші вугільники! Шир
ше розгортайте змагання за 
виявлення і приведення в дію 
виробничих резервів. Новими 
трудовими успіхами ознаменує
мо славне шахтарське свято!

На прийомі був присутній 
Верховний Комісар СРСР в Ні
меччині посол В. С. Семенов.

(РАТАУ).

20 серпня в Москву на за
прошення Радянського Уряду 
прибула Урядова Делегація Ні
мецької Демократичної Респуб
ліки. Делегацію очолює Пре
м’єр - Міністр Німецької Демо
кратичної Республіки 0. Гроте- 
воль.

На Центральному аеродромі 
прибулих зустрічали Перший 
Заступник Голови Ради Мініст
рів СРСР і Міністр Закордон
них Справ СРСР В. М. Молотов,

Прийом Головою Ради Міністрів СРСР
Г. М. Маленковим Урядової Делегації Німецької 

Демократичної Республіки
20 серпня Голова Ради Мі

ністрів СРСР Г. М. Маленков 
прийняв Урядову Делегацію Ні
мецької Демократичної Респуб
ліки — Прем'єр-Міністра Отто 
Гротеволя, Заступника Пре
м'єр-Міністра Вальтера Ульбрі- 
хта, Заступника Прем'єр-Мі
ністра Отто Нушке, Заступ
ника Прем'єр-Міністра і Мініст
ра будівництва Лотара Больц, 
Заступника Прем'єр-Міністра і 
Міністра фінансів Ганса Лох,Го
лову Національної Ради Націо
нального фронту демократичної 
Німеччини професора Е. Кор- 
ренс,Голову Державної Планової

Відвідання Н. Є. Ворошиловим 
Виставки індійського образотворчого мистецтва

20 серпня Голова Президії 
Верховної Ради СРСР К. Є. 
Ворошилов у супроводі мініст
ра культури СРСР II. К. ІІоно- 
маренка, Секретаря Президії

Присвоєння комбайнерам звання Героя Соціалістичної Праці
За досягнення високих по

казників на збиранні і обмоло
ті зернових культур у 1952 
році, Президія Верховної Ради 
СРСР Указом від 21 серпня 
1953 року присвоїла звання 
Героя Соціалістичної Праці 
з врученням ордена Леніна і 
—■ - =-♦-

Заступник Голови Ради Мініст
рів СРСР і Міністр Внутріш
ньої і Зовнішньої Торгівлі СРСР 
А. 1. Мікоян, Голова Держав
ного Планового Комітету Ради 
Міністрів СРСР М. 3. Сабуров 
та інші особп.

Прибулих зустрічали також 
глави посольств і місій, ак
редитовані в Москві.

При зустрічі була впшикува- 
на почесна варта і були виконані 
державні гімни Німецької Де

Комісії Бруно Лейшнер, Голову 
об'єднання вільних німецьких 
профспілок Герберта Варнке, 
Голову Центральної Ради Спіл
ки Вільної німецької молоді 
Еріха Хонекер, Міністра сіль
ського і лісового господарства 
Ганса Рейхельт, Міністра зов
нішньої і внутрінімецької тор
гівлі Курта Грегор, Міністра 
металургійної і гірничорудної 
промисловості Фріца Зельбманн, 
Главу Дипломатичної Місії НДР 
у Москві посла Рудольфа Ап- 
пельт, Представника Спілки 
демократичних жінок Німеччи
ни Ільзу Тіла, Співробітника

Верховної Ради СРСР М. М. 
Пєгова та інших осіб відвідав 
Виставку індійського образо
творчого мистецтва, розташова
ного у виставочних залах Ака
демії художеств СРСР.
-------------- ------------------  

золотої медалі „Серпімолот1* 
комбайнерові Вознесенської 
МТС, Миколаївської області, 
Андрійченку Федорові Кирило- 
вичу, який намолотив комбай
ном «Сталіне ць-6» з зібраної 
площі за 20 робочих днів 
10.119 центнерів зернових 

мократичної Республіки і Ра
дянського Союзу.

Аеродром був прикрашений 
державними прапорами Німець
кої Демократичної Республіки і 
Радянського Союзу.

На аеродромі виступив з про
мовою Прем’єр-Міністр Німець
кої Демократичної Республіки 
Отто Гротеволь.

(РАТАУ). "

Міністерства Закордонних Справ 
НДР Петера Флорін.

З радянської сторони в пере
говорах брали участь: товари
ші В. М Молотов, М. С. Хру
щов, М. 0. Булганін, Я. М. 
Каганович, А. І. Мікоян, М.З. 
Сабуров, Міністр фінансів А. Г. 
Зверев, Заступник Міністра 
Внутрішньої і Зовнішньої Тор
гівлі І. Г. Кабанов, Верхов
ний Комісар СРСР в Німеччині 
посол В. С. Семенов, Член 
Колегії МЗС СРСР Г. М. Пуш
кін.

Переговори проходили в сер
дечній, дружній обстановці.

К. Є. Ворошилов протягом 
двох годин оглядав виставку 

і картин і скульптур індійських 
художників.

(РАТАУ).

культур, і комбайперові Ново- 
Данилівської МТС, Запорізької 
області, Цекову Дем'янові Во
лодимировичу, який намолотив 
комбайном «Сталінець-6» з зіб
раної площі за 20 робочих 
днів 10.506 центнерів зерно
вих культур. (РАТАУ).

Я
НАШЕ МІСТО
На знімку: приміщен

ня виконкому міської 
Ради депутатів трудя
щих та міського комі
тету КП України.

Фото Г. Танського.
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Партійне життя

Зважити на минулорічні недоліки в політичному навчанні
На пленумі міськкому КП України

ЗАКЛАСТИ МІЦНУ ОСНОВУ 
ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО ВРОЖАЮ

20 серпня відбувся пленум 
міського комітету КП України, 
на якому розглядалося питан
ня про підсумки роботи сітки 
партійного та комсомольського 
навчання в 1952—1953 нав
чальному році та підготовку до 
нового 1953—1954 навчально
го року. З доповіддю в цьому 
питанні виступив секретар 
міськкому партії т. Лозовий.

Доповідач та члени міськко
му, які взяли участь в обгово
ренні доповіді, відзначили, що 
міська партійна організація, 
викопуючи рішення XIX з'їзду 
партії, поліпшила керівництво 
марксистсько-ленінським нав
чанням. Разом з тим було ви
крито і ряд істотних недоліків 
в роботі сітки партійної та ком
сомольської освіти.

Міськком партії недостатньо 
займався справою марксистсько- 
ленінського навчання комуніс
тів та комсомольців, не орга
нізовував систематичного конт
ролю, не подавав належної до
помоги секретарям первинних 
партійних організацій та про
пагандистам в налагодженні їх 
роботи. Внаслідок чого в пар
тійних організаціях Байдаків- 
ського вуглерозрізу (секретар 
т. Міщенко), будівельного уп
равління Димитровського тресту 
(секретар т. Гострий) та деяких 
інших відвідування1 занять слу
хачами було низьким, мали 
місце зриви занять.

Були допущені також помил
ки при комплектуванні гуртків 
і політшкіл. Не враховувалась, 
наприклад, робота слухачів у 
різних змінах і через це дея
кі з. них не мали можливості

Активно пройшли звітно-ви
борні збори в первинній пар
тійній організації міськзміш
торгу. Доповідач, секретар пар
тійної організації т. Вершині- 
па, відзначила,що партійне бю
ро за останній час поліпшило 
свою роботу, завдяки чому ко
лектив торгу в цілому вироб
ничий план виконує. Комуніс
ти стали більш відповідально 
ставитись до виконання своїх 
обов'язків.
■ Але поруч з цим в діяльності 
парторганізації мають місце і 
значні недоліки. В своїх висту
пах комуністи тт. Чорний, Хиж- 
няк, Груша та інші вказували, 
що партійне бюро недостатньо 
здійснювало право контролю за 
господарською діяльністю ад

18 серпня бюро міськкому 
партії заслухало питання про 
стан заготівлі, вивозкп, пере
робки, закладання па зимове 
збереження і торгівлі овочами 
відділом робітничого постачан
ня Димитровського тресту та 
змішторгом.

Бюро міськкому партії від
значило, що керівники відділу 
і змішторгу тт. Прохоренко та 
Бабич до питання заготівлі, 
переробки і торгівлі овочами 
поставились безвідповідально і 
не забезпечили виконання рі
шення бюро міськкому К11У з 
цього питання. 

відвідувати заняття. А в пер
винних партійних організаціях 
міськзмішторгу, тресту «Укр- 
вуглемонтаж» та інших до гурт
ків залічувались слухачі з різ
ним рівнем загальноосвітніх і 
політичних знань.

Відомо, що головним в пар
тійній пропаганді з'являється 
її ідейний зміст, войовнича 
партійність, непримиренна бо
ротьба проти проявів буржуаз
ної ідеології, проти ворожих 
марксизму-леніпізму поглядів.

Розв'язання цих питань у 
великій мірі залежить від скла
ду пропагандистів, лекторів, 
доповідачів, від рівня їх тео
ретичної та політичної підго
товленості, від уміння вивча
ти марксизм-ленінізм в не
розривному зв'язку з завдан
нями комуністичного будівниц
тва. Більшість пропагандистів 
справлялись з цими завдання
ми. Але деякі з них постави
лись до виконання своїх обо
в'язків безвідповідально. Такі 
пропагандисти, як тт. ІІІокоть- 
ко, Лопата, Ступа та інші в 
результаті непідготовленості за
няття проводили формально, на 
низькому ідейно-теоретичному 
і методичному рівні. Вони не 
пов'язували вивчасмого матері
алу з нашими практичними 
завданнями.

Гострій критиці виступаючі 
товариші піддали відділ пропа
ганди і агітації міськкому пар
тії (завідуючий т. Суховпй), 
який недостатньо подавав до
помогу пропагандистам, не уза
гальнював і не розповсюджу
вав їх досвіду.

Звітно-виборні партійні збори пройшли активно
міністрації, не аналізувало еко
номічних та якісних показни
ків торгу та його окремих під
приємств. Внаслідок цього ма
ли місце псування товарів від 
залежування на базах, завози
лись товари, на які немає по
питу споживачів. Слабо розгор
нута в місті торговельна сітка, 
особливо на його околицях. Не 
виконується також план капі
тального будівництва.

Комуністи тт. Пшеничний та 
Яковенко у своїх виступах вка
зали, що партійне бюро зовсім 
слабо керувало марксистсько- 
ленінським навчанням кому
ністів та комсомольців. Занят
тя в гуртках проводплись на 
низькому ідейно-теоретичному 
рівні, при незадовільному від

У міськкомі КП України
Особливо незадовільний стан 

створився,, з заготівлею огірків 
та помідорів. Відділом робіт
ничого постачання з плану 
222 тонни заготовлено огірків
139 тонн, а змішторг з плану
140 тонн заготовив , лише 92 
тонни.

Неприпустимо зволікається 
підготовка овочесховищ. До 
цього часу не відремонтовані 
сховища в селищі Димитрово, 
на рудоремонтному заводі. Не 
підготував сховища для збере
ження овочів і змішторг.

Завідуючий торговельним від
ділом виконкому міськради тов.

Пропагандист т. Клименко в 
своєму виступі вказав, що пра
цівники відділу пропаганди та 
агітації міськкому партії недо
статньо вникали в роботу про
пагандистів та комуністів, які 
самостійно підвищували свій 
ідейно-теоретичний рівень, не 
подавали їм конкретної допо
моги, слабо керували лекцій
ною пропагандою. Семінари, 
які проводились з метою під
вищення теоретичного та мето
дичного рівня пропагандистів, 
проходили на низькому рівні. 
Деякі, лекції, які читались на 
семінарах, були безсистемними, 
поверховими.

Доповідач та виступаючі то
вариші вказували, що міськком 
ЛКСМУ та його секретарі 
тт. Варава і Немолот і деякі 
секретарі первинних партійних 
організацій незадовільно ке
рували сіткою комсомольської 
освіти, внаслідок чого 7 ком
сомольських гуртків припини
ли свою роботу.

Пленум відзначив, що під
готовка до нового навчального 
року проходе ще незадовільно. 
До цього часу не всі гуртки 
і політшколи укомплектовані 
пропагандистами, не визначена 
для кожного комуніста та ком
сомольця форма політичного 
навчання, не обладнані при
міщення, в яких будуть про
ходити заняття. Незадовільно 
також провадиться набір слуха
чів до вечірнього університету 
марксизму-ленінізму.

Пленум намітив конкретні 
заходи, спрямовані на поліп
шення роботи сітки партійної 
і комсомольської освіти.

відуванні їх слухачами. Про 
такий стан в політичному нав
чанні знали працівники міськ
кому партії, але належних за
ходів для усунення недоліків 
не вживали.

Кандидат в члени КПРС тов. 
ІПахтерова критикувала пра
цівників міськторгвідділу, які 
поверхово керували торговель
ними організаціями.

В обговоренні звітної допо
віді секретаря взяло участь 14 
чоловік. Визнавши роботу бюро 
задовільною, збори прийняли 
рішення, спрямоване на під
несення організаційно-партій
ної та політичної роботи парт
організації.

Б. СИДОРЕНКО, 
вав. сільгоспвідділом міськкому 

КП України.

Семеха слабо здійснює керів
ництво і контроль за роботою 
торговельних організацій по 
заготівлі і продажу овочів.

Бюро міськкому КП України 
вказало начальнику відділу ро
бітничого постачання т. Про- 
хоренку та директору зміштор
гу т. Бабичу на їх незадовіль
не керівництво справою заго
тівлі, вивозки, переробки, за
кладання та торгівлі овочами 
і зобов'язало їх вжити необхід
них заходів до виправлення ста
ну, який створився в цій справі, і 
у визначений строк закінчити 
заготівлю овочів.

На полях артілі ім. Молото
ва, де працює паша тракторна 
бригада, майже на місяць рані
ше, ніж торік, повністю завер
шено збирання врожаю на пло
щі понад 500 гектарів.

Одночасно з збиранням в 
агрегаті з комбайном ми про
вадили лущення стерні, слідом 
за косовицею звільняли площі 
від соломи й полови.

На звільненні площ від по
жнивних залишків добре пра
цюють трактористи Григорій 
.Іогвпн та Іван Савченко. Трак
торною волокушею вони згрі
бають і заскиртовують солому 
з площі 10 гектарів. Сумлін
ною працею відзначаються й 
колгоспниці Одарка Тимошен- 
ко, Марія Самойлепко, скирто
прави Іван Кімлик, Сава Сав
ченко, Степан Спік, які пра
цюють на звільненні площ. 
Спільними зусиллями механі
заторів і колгоспників уже за
скиртовано понад шість тисяч 
центнерів соломи й полови— 
цінного корму для тваринни
цтва.

Зараз ми повністю заверши
ли оранку під озимину і ши
роким фронтом розгорнули під
няття зябу. На цій роботі ви
соких виробітків добиваються 

ЗВЕДЕННЯ
районного управління сільського господарства і заготівель про хід 
обмолоту зернових, оранки під озимину, скиртування соломи 
і вивезення гною в колгоспах станом на 20 серпня 1953 року 

(в процентах до плану).
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ім. Сталіна (Бандурівка) 97 83 77 89
ім. Калініна 97 107 100 55
ім. 19 з'їзду КПРС 96 91 81 56
«Комунар- 96 70 88 24
ім. Рози Люксембург 96 108 98 28
ім. Енгельса 95 90 76 68
ім. Хрущова 94 68 78 77,5
„Прапор комунізму" 94 67 91 54
ім. Жданова 92 83 90 100
ім. Карла Маркса 92 79 86 55,6
ім. Будьонного 92 94 160 59,5
ім. Ворошилова 90 81 88 36
ім. Сталіна (Ворошиловка) 90 81 74 43
ім. Леніна 90 69,7 55 16,6
ім. 18 партконференції 89 99 100 100
ім. Володимира Ульянова 88 111 84 57
ім. Молотова 86 87 84 28
ім. 18 з'їзду ВКП(б) 86 74 94 73
„Заповіт Леніна" 82 80 68 36
„Шлях до комунізму" 80 82 90 100
ім. 12-річчя Жовтня 78 65 70 41
По Користівській МТС 91,9 82 82,4 52,6
По Олександрійській МТС 90 88 85 67,7
По району 91 85 83,7 58,5

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ. Колгосп імені Леніна, Ва
сильківського району, закінчив збирання зернових культур і здачу 
хліба державі, готується до осінньої сівби.

На знімку: оранка під сівбу озимих. Працюють механізатори 
Ульянівської МТС.

фото С. Вільтмана. Прескліше ТАРС.

трактористи Іван Козуб і Хар- 
лан Федоренко. Працюючи в 
дві зміни, вони виорюють по 
9—9,5 гектара кожний при 
завданні 7,3. Всі роботи ви
конуються на високому агро
технічному рівні. У відмінному 
стані перебувають також і 
пари. Па площі 158 гектарів 
провадимо п'яту культивацію.

Кілька днів залишилось до 
сівби озимини. В цьому році 
ми повинні посіяти 380 гекта
рів пшениці. 100 гектарів,'6^- 
де посіяно перехресним спосо
бом. Щоб своєчасно впоратись 
з цим завданням, ми підготщ 
вили три нові тракторні сівал
ки, в колгоспі є достаток очи
щеного і протруєного високо- 
кондиційного посівного матері
алу. Зараз сіємо озиме жито і 
пшеницю на зелений корм і 
осінній випас.

Вивчаючи Закони, прийняті 
п'ятою сесією Верховної Ради 
СРСР, і промову товариша 
Маленкова, механізатори нашої 
бригади докладають всіх зу
силь, щоб підготувати грунт і 
провести осінню сівбу в стислі 
строки і на високому агротех
нічному рівні.

М. ЛЕЛЕКА, 
бригадир тракторної бригади № 10-
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Достроково виконаємо п'яту п ’яти річку!

НЕУСТАННО ПІДВИЩУВАТИ ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ!
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Директиви, дані на п'ятій сесії Верховної Ради 
СРСР, зобов'язують працівників всіх галузей про
мисловості забезпечити неухильне зростання про
дуктивності праці, дальше зниження собівартості 
продукції, поліпшення якісних показників в роботі.

Цим питанням днями була присвячена нарада 
інженерно-технічних працівників вугільних під
приємств Олександрії.

Нижче ми друкуємо кілька виступів учасників 
наради.

Важлива умова збільшення 
видобутку вугілля

З доповіді головного інженера тресту 
„Олександріявугілля" Ю. ШПЕКТОРОВА

В своїй промові на п'ятій 
сесії Верховної Ради СРСР 
товариш Маленков вказував, що 
зниження собівартості і зро
стання продуктивності праці в 
усіх галузях виробництва мають 
вирішальне значення для по
ліпшення матеріального добро
буту радянського народу. Чим 
вища продуктивність праці на 
наших підприємствах, чим ниж
ча собівартість, тим нижчі 
ціни на всі продукти і товари, 
тим вищий життєвий рівень 
народу.

Треба сказати, що в цілому 
трест «Олександріявугілля» до
бився деяких успіхів. Нині він 
працює краще, ніж в минуло
му році. Семимісячний план 
видобутку вугілля перевикона
но. Продуктивність праці у по
рівнянні з відповідним періо
дом минулого року підвищи
лась на 35 процентів. За ра
хунок зниження собівартості 
зекономлено понад 22 мільйо
ни карбованців.

У нас виросли чудові кадри, 
які досконало оволоділи техні- 
коїб, служать зразком у бо
ротьбі за дострокове виконан
ня п'ятої п'ятирічки. Нава
ловідбійник шахти № 2-3 
Олександр Тараненко, екска
ваторник Байдаківського вугле
розрізу Павло Павленко, стру
гальник заводу «Червоний ли
варник» Андрій Жигель та ба
гато інших передовиків систе
матично виробляють по півто- 
ри-дві норми.

Проте є не тільки відстаючі 
робітники, але й цілі колекти
ви. Пояснюється це ТИМ, ІЦО 
на окремих підприємствах мало 
дбають про створення учасни
кам змагання необхідних умов 
для виконання і перевиконан
ня норм, проходять повз фак
ти неорганізованості, нерозбе- 
рихи, безвідповідальності.

Хіба терпимо, що на Семе- 
півському вуглерозрізі екска
ватори використовуються на 51 
процент корисного часу, а 
електровози на 73 проценти?

Якби тут повністю завапта- 
жили техніку, то розріз дав

Усувати недоліки
Б. БОРЕЦЬ гірничий майстер шахти № 2-3

Трудівники внутрішахтного 
транспорту наполегливо борють
ся за виконання взятих соціа
лістичних зобов’язань. Гірни
ки видобувають чимало вугіл
ля, а його на поверхні майже 
не приймають. Естакади заси
пано, вагонів не дають. 6 й ін
ші непорядки. Чимало буває 

би додатково тисячі тонн ву
гілля, покінчив би з відставан
ням вскришної дільниці.

Нерідко випускають на лінію 
несправні думкари. В резуль
таті на відвалах затримуються 
вертушки, вагони доводиться 
очищати вручну. Часто робіт
ники не знають, де ставити 
состав під розвантаження.

6 непорядки і на Байдаків- 
ському вуглерозрізі. В пога
ному стані знаходиться кон
тактна сітка, тому продуктив
ність електровозів значно ниж
ча, можливої.

На вугільному складі не го
тується фронт вантаження, не
має зв'язку з диспетчером, і 
машиністи екскаваторів зму
шені залишати машину та йти 
пішки в управління за одер
жанням вказівок. Скільки мар
но витрачається часу!

У нас є такі підприємства, 
як, наприклад, Байдаківська 
брикетна фабрика, яка не ви
конує плану по підвищенню 
продуктивності праці. Особли
во відстають будівельні управ
ління Димитровського тресту, 
Олександрійське будівельно- 
монтажне управління.

Зростання продуктивності 
праці стримується тим, що ще 
незадовільно організовано пра
цю, допускаються великі втра
ти робочого часу.

В умовах, коли наші під
приємства вдосталь оснащені 
новою технікою, коли неухиль
но зростає культурний рівень 
і професійна підготовка робіт
ників, завдання поліпшення 
організації праці повинні бути 
в центрі уваги командирів ви
робництва. Успішно вирішува
ти це завдання—значить дати 
всім робітникам можливість 
працювати з толком, підвищу
вати продуктивність праці, зни
жувати собівартість.

Резерви підвищення продук
тивності праці, збільшення ви
добутку вугілля у нас неви
черпні. Треба пустити їх в дію, 
добитись нових успіхів у вико
нанні завдань п'ятої п'яти
річки.

простоїв через неорганізова
ність. Нам потрібне залізо, а від
діл технічного постачання трес
ту не забезпечує ним.

Тому ми не можемо ефектив
но використовувати транспорт. 
Це призводить до того, що в 
серпні знизилась продуктив
ність праці.

☆
і За культуру в роботі
І Г. СТЕПУХОВИЧ - голов- 
і ний інженер будівельного 

управління'
і В своїй промові на п'ятій 

сесії Верховної Ради СРСР то
вариш Маленков зробив спра
ведливий докір будівельним ор
ганізаціям за те, що вони пла
ни житлового будівництва не
повністю викопують, допуска
ють велику собівартість робіт,

І здають в експлуатацію нові 
І будинки зі значними недороб- 
! ками.

Це має пряме відношення і 
до будівельників Олександрії. 
В місті всі будівельні управ
ління працюють нерентабельно. 
Особливо погані справи в Ди- 

і митровському тресті.
Якщо порівняти наші, показ

ники з показниками інших 
управлінь, то треба сказати, 
що в нас вони набагато кращі. 
1 фактичний заробіток, і зрос
тання продуктивності праці у 
нас вищі. Значно знижено со
бівартість робіт.

В нинішньому році на діль
ницях стали ширше застосову
вати передові методи, популя
ризувати досвід кращих, напо
легливіше боротись за культу
ру в роботі. Все це позитивно 
позначилось на продуктивності 
праці. Так, тесляр т. Солопько, 
мозаїчник т. Гетьманець та 
багато інших виконують норми 
на 150—160 процентів.

Проте не можна сказати, що 
і в нас немає недоліків. Не 
скрізь займаються підготовкою 
робочого місця. Ось характер
ний приклад. Начальник діль
ниці т. Гончаренко просив, щоб 
ми надіслали бригаду мулярів. 
Коли перевірили, то виявилось, 
що робочі місця не підготов
лені. Постійний контроль доз
воляє нам уникати простоїв, 
запобігати зайвим витратам дер
жавних коштів.

В нашому управлінні є ба
гато молодих робітників. Між 
тим, ними комсомольська орга
нізація не займається. Міський 
комітет комсомолу повинен зі
брати нараду молодих будівель
ників, виявити, що заважає їм 
в роботі, допомогти відстаючим 
вийти в ряди передових.

Колектив нашого управління, 
ширше розгортаючи соціаліс
тичне змагання за дострокове 
виконання річного плану, док
ладе всіх зусиль, щоб ще вище 
піднести продуктивність праці, 
добитись дальшого зниження 
собівартості робіт, поліпшення 
якості будівництва.

Виробничі резерви — В ДІЮ
Б. ШАБОЛТА С — заступник головного інженера Байдаківського вуглерозрізу

Основний шлях підвищення 
продуктивності праці—це кра
ще використання техніки. Про
те ми ще мало дбаємо про пов
не і найбільш ефективне за
вантаження механізмів. У нас 
є великі резерви. Наведу такий 
приклад. Екскаватор «Д-300» 
може за годину видобувати 300 
тонн вугілля, а дає лише 100 
тонн. Подібне і з іншими ек
скаваторами.

В минулому році широко 
застосовувалось водіння важко
вагових составів. Нині від цьо

Завдяки досконалому оволодінню технікою машиніст екскава
тора Семенівського вуглерозрізу Іван Єремейович Московченко 
неухильно підвищує продуктивність праці. Він систематично ви- ; 
конує змінні завдання на 170—180 процентів.

На знімку. 1. Є. Московченко.
Фото Г. Верушкіна.-------------------- » «--------------------

Покінчити з неорганізованістю
А. ЧЕРНЯК—начальник виробничо-технічного 

відділу будівельного управління
В нашому будівельному уп

равлінні деяка частина робіт
ників не справляється з нор
мами. Пояснюється це поганою 
організацією праці, невмілим 
використанням можливостей.

В розпорядженні Димитров
ського тресту є різні механіз
ми, однак нам їх не дають. 
Тому замість риття траншей 
канавокопачем цю роботу до
водиться виконувати вручну. 
Ми неодноразово звертали ува
гу головного інженера тресту 
т. Васильєва на таке ненор
мальне явище, але він не 
реагує.

Головне, що негативно позна
чається на продуктивності пра
ці,—часте переведення будівель
ників з одного місця робіт на 

го відмовились. Тепер вага вер
тушок набагато менша, ніж 
раніш. Це тому, що електровоз- 
ний парк знаходиться в неза
довільному стані.

Не все гаразд і з трудовою 
дисципліною. Окремі бригади 
не ущільнюють свій робочий 
день.

Ми маємо всі можливості, 
щоб день у день поліпшувати 
роботу. Слід дотримуватись 
планово-запобіжного ремонту 
механізмів, планувати, виходя

інше. Недавно на дільницю 
№1 були направлені штукату
ри. Однак господарники не 
подбали про своєчасне забез
печення бригади матеріалами. 
Тому вона два дні простояла. 
Такі факти непоодинокі.

На дільницях низька трудо
ва дисципліна. Велика плин
ність робітників не дає мож
ливості організувати постійне 
технічне навчання, підвищува
ти кваліфікацію кадрів.

Для того, щоб неухильно 
зростала продуктивність праці 
будівельників, треба рішуче 
покінчити з неорганізованістю, 
посилити керівництво бригада
ми, піднести відповідальність 
кожного командира виробниц
тва за доручену справу.

чи з конкретних умов, поліп
шувати догляд за машинами.

Інженерно-технічні праців
ники підприємства зобов'язані 
створювати робітникам всі умо
ви для виконання норм і взя
тих соціалістичних зобов'язань, 
добиватись підвищення виробіт
ку, збільшення видобутку ву
гілля. До цього повинна бути 
прикута увага господарників, 
партійної і профспілкової ор 
ганізацій розрізу.
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Спортивна хроніка
15 і 16 серпня в клубі Олек

сандрійської гудзикової фабри
ки відбулась товариська зуст
річ з шахів між командами рай
ради добровільного спортивно
го товариства «Шахтар»тарай- 
тосу. Після напруженої дво
денної гри зустріч закінчилася 
перемогою команди райради 
ДОТ «III ахтар» з рахунком 12:0.

Після зустрічі першорозряд
ник т. Волошин дав сеанс од
ночасної гри на семи дошках. 
Він виграв сеанс з рахунком 
6:1. ♦* #

Днями закінчилось змагання 
з шахів на першість міста. В 
змаганнях, що тривали понад 
місяць, брали участь пере
можці півфіналів і першорозряд
ник т. Гринюк. Всього 14 чо
ловік.

Переможцем вийшов інженер 
електростанції т. Гринюк, який 
набрав 12 очок з 13 можливих. 
На друге місце вийшов учень 
середньої школи № 2 імені 
Горького Сергій Доронін. Його 
рахунок 11,5 очок. 10,5 очок 
набрав т. Чередниченко.

Переможці фіналу змагань 
на першість міста з шахів на
городжені грамотами міського 
відділу фізкультури і спорту.

в. волошин.
♦ *

18 серпня на міському стадіо
ні «Шахтар» відбулася това
риська зустріч між футбольни
ми командами запорізьких 
спортсменів і ДСТ «Шахтар». 
Гра закінчилась з рахунком 
2:1 на користь господарів поля.

БУХАРЕСТ. IV Всесвітній фестиваль молоді і студентів за мир і дружбу.
Па знімку: учасники фестивалю—делегати молоді Радянського Союзу, Румунії й інших 

країн на вулицях Бухареста.
Фото В. Савостьянова і В. Єгорова, Прескліше ТАРС.

МІЖНАРОДНИЙ огляд
Короткі

Робітник Байдаківської бри
кетної фабрики т. Остащенко 
повідомляє, що по Олександ
рійській вулиці, на якій він 
проживає, з 1 квітня почали 
проводку радіолінії. Гроші за 
радіоустановку і навіть абоне
ментну плату за квітень зібра
ли, а радіоточки до цього часу 
не встановили.

♦ ♦
В клубі рудоремонтного за

воду погано демонструються 
кінофільми. Це пояснюється 
тим, що кіномеханік, він же 
завідуючий клубом, А. Квасник 
дуже рідко з‘являється на ро
боту. Фільми демонструють уч
ні 13 років.

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ ч
„Про що розповідає книга скарг"

Під таким заголовком в га
зеті «Сталінський прапор» бу
ла надрукована стаття, в якій 
вказувалось на недоліки в ро
боті міських їдалень.

Як повідомив редакцію газе
ти виконуючий обов'язки ди
ректора змішторгу т. Бабич, 
стаття була обговорена на ви
робничій нараді працівників 
підприємств громадського хар
чування. Критика визнана пра
вильною.

Наказом по змішторгу офіці
антку їдальні №5 Розжувайло 
за грубе ставлення до відвіду

Секундомір відлічує час. На 
стрічці апарата—ксилографа, який 
відзначає криві дихання і кров'я
ного тиску, ось уже 10 хвилин як 
пера апарату креслять прямі лінії. 
Це значить, що обескровлений і 
бездиханний собака, який нерухо
мо лежить на операційному столі, 
вже 10 хвилин перебуває в стані 
клінічної смерті.

Але раптом тишу лабораторії 
порушує ритмічний гул. По зви
вистих пульсуючих гумових тру
бочках апаратів в умертвлений 
організм тварини починає надхо
дити збагачена киснем кров, і со
бака починає виявляти ознаки 
життя, оживає.

Так, у лабораторії професора 
В. Д. Янковського в Інституті 
фізіології імені О. О. Богомольця 
Академії наук Української РСР у 
Києві пройшов 554 дослід з ожив
ленням організму, що перебував 
у стані клінічної смерті.

сигнали
Голові заводського комітету 

т. Логвину слід контролювати 
роботу клубу.

Б. БОЙКО.
♦ *

♦

Працівникам торговельних 
організацій добре відомо про 
те, що нитки різних кольорів 
дуже потрібні в кожному гос
подарстві. Але чому вони так 
погано дбають про забезпечен
ня потреб трудящих?

Коточок білих ниток в ма
газинах змішторгу і відділу 
робітничого постачання протя
гом довгого часу купити не 
можна: їх не буває в продажу.

Г. СА30Н0ВА.

вачів, за участь в обважуван
ні їх—3 роботи знято.

Офіціантці цієї ж їдальні 
Вакало за те, що не видала 
книги скарг відвідувачеві ого
лошено сувору догану з попе
редженням.

Завідуючому їдальні №5 
Жеменнпку за поганий кон
троль за роботою працівників 
їдальні оголошено догану. 
Завідуючих їдальнями №1 і №4 
бмеліна і Рожкова попередже
но і зобов'язано їх негайно на
вести порядок в їдальнях.

Друге життя
Перед тим, як тварина повинна 

бути обескровлена, включається 
автожектор (металеве серце). Він 
викачує з тварини кров у ліве 
передсердя металевого серця, 
передає її в праве, а потім — по 
системі трубочок в штучні леге
ні, які являють собою 2 скляних 
циліндри. У верхній частині внут
рішнього циліндра встановлений 
своєрідний душ, з якого кров, у 
вигляді найдрібніших крапель, 
розбризкується по циліндру, змі
шуючись у цей час з киснем, що 
надходить сюди.

Коли піддфелідна тварина пере
буває в стані клінічної смерті, 
„живе" і працює штучний „орга
нізм", збагачуючи киснем кров. 
Надходячи в організм тварини, 
вона повертає її до життя.

Більшість собак, що пройшли 
через стан клінічної смерті, почу
ває себе прекрасно, у них відсут-

Єдність і дружба 
молодого покоління

16 серпня в столиці Румунської 
Народної Республіки—Бухаресті 
закінчився IV Всесвітній фести
валь молоді і студентів за мир і 
дружбу. В ньому взяли участь 
делегати 111 країн. ЗО тисяч юна
ків і дівчат різних національно
стей, професій, поглядів і релігій
них переконань протягом двох 
тижнів демонстрували своє непо
хитне прагнення до миру, ріши
мість захистити свої життєві пра
ва і національну незалежність.

Факти з життя молоді в капі
талістичних і колоніальних краї
нах свідчать про те. що молоде 
покоління в першу чергу терпить 
від підготовки війни. Імперіалізм 
позбавив мільйони юнаків і дів
чат не тільки права на працю, 
але й права на відпочинок і ос
віту. В Японії налічується десять 
мільйонів безробітних, половину 
яких становить молодь. Позбав
лені можливості дістати роботу 
600 тисяч молодих патріотів Іта
лії, сотні тисяч обманутої фран
цузької молоді проливають свою 
кров на полях В'єтнаму.

Ось чому з усіма людьми доб
рої волі мільйони юнаків і дівчат 
капіталістичних країн все рішу
чіше піднімаються на боротьбу 
за мир, проти темних сил імпері
алістичної реакції. Це яскраво 
виявилось на фестивалі, який на
очно показав, що міжнародний 
рух молоді набирає все більшого 
розмаху, що багатомільйонна ар
мія молодих борців за мир є пе
реконливою силою, на яку не мо
жуть не зважати палії війни. Зна
чення Всесвітнього фестивалю мо
лоді полягає в тому, що він до
поміг тисячам молодих людей ус
відомити необхідність єдності і 
дружби в загальній боротьбі. Цією 
ідеєю були пройняті всі художні

I ні будь-які ЗМІНИ в діяльності 
організму.

Досліди по оживленню організ
му провадяться в багатьох науко
во-дослідних лабораторіях нашої 
країни. За методом московського 
професора В. Неговського десят
кам людей повернуте життя піс
ля 5-6 хвилин клінічної смерті.

Київський професор В. Д. Ян- 
ковський провадить досліди по
кищо па тваринах, повертаючи їх 
до життя на 12—13 і навіть на 16 
хвилині після настання смерті. Але 
Всеволод Дмитрович готується 
застосувати автожектор для по
вернення новонародженим життя, 
які гинуть від асфексії (задушен
ня).

Так радянські вчені сміливо 
борються не тільки за здоров'я 
людини, але й за можливість по
вертати її до життя.

(РАТАУ). 

і спортивні виступи, а також то
вариські зустрічі делегацій.

В Бухаресті представники моло
діжних організацій Індії урочисто 
оголосили про створення єдино
го фронту індійської молоді.

Знаменною подією на фестива
лі було прийняття звернення до 
молоді світу. З величезним енту
зіазмом на мітингу, що відбувся 
16 серпня, понад 160 тис. юнаків і 
дівчат—учасники фестивалю і мо
лодь Бухаресту—одностайно прий
няли звернення, в якому говорить
ся: ;Наша зустріч, сповнена ра
дості, світла і надій, є демонстра
цією того, що молоде покоління 
всіх переконань і вірувань завж
ди може розуміти одне едного.

Ми прагнемо щастя, і ми хоче
мо, щоб восторжествував мир і 
дружба, які відкриють для нас 
щасливе майбутнє*.

Четвертий Всесвітній фестиваль 
молоді і студентів в Бухаресті 
був могутньою демонстрацією не
похитної волі і рішимості моло
дого покоління в боротьбі за мир, 
його готовність зірвати всякі Під
ступи імперіалістичних агресорів.

Нові підступи агресорів
Перемир'я, досягнуте в Кореї, 

свідчить про те, що нема в світі 
таких спірних питань, які не Мож
на було б розв’язати шляхом пе
реговорів між заінтересованими 
сторонами, а не шляхом застосу
вання горезвісної „політики сили". 
Народи всієї земної кулі вислов
люють в ці дні надію на те, що 
за перемир'ям в Кореї відбудеть
ся врегулювання й інших важли
вих міжнародних проблем.

Факти ж свідчать про те, що 
прихильники „політики сили" не 
вгамовуються. Вони, зокрема, не 
хочуть розстатися з своїми пла
нами на Далекому Сході. Про це 
говорить укладений недавно гак 
званий американо-корейський пакт 
безпеки, розроблений Даллесом і 
Лі Син Маном. За договором СІЛА 
дістають право розміщувати свої 
сухопутні, військово-морські сили 
на території Південної Кореї або 
поблизу від неї. Крім того, до
говір дає Лі Син Ману гарантію 
в тому, що всяка його провока
ція дістане підтримку США. До 
цього спрямована і „декларація 
16 країн", що прийнята, як відомо, 
підтиском СІНА і зобов'язує учас

Заступник редактора В/МАЛЕНКО.
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ників агресії в Кореї відновити 
вразі „потреби" воєнні дії.

Демократична громадськість 
стурбована підступами противни
ків миру. В такій обстановці 17 
серпня в Нью-Йорку почала 
свою роботу третя частина 7 се
сії Генеральної Асамблеї ООН, 
скликана у зв'язку з укладенням 
перемир'я в Кореї. На першому 
ж засіданні Політичного комітету 
Асамблеї радянський делегат А. Я. 
Вишинський запропонував запро
сити для участі в обговоренні да
ного питання представників Ко
рейської Народно-Демократичної 
Республіки і Китайської Народної 
Республіки. Проте під тиском 
американського делегата ця спра
ведлива вимога була відхилена. 
Потім у комітеті почалася диску
сія про склад учасників політич
ної конференції по Кореї, скли
кання якої, як відомо, передба
чене угодою про перемир'я.

З самого початку роботи Полі
тичного комітету виявились дві 
протилежні точки зору. Група 15 
держав на чолі з США запропо
нувала як організаційний прин
цип політичної конференції кон
цепцію двох протистоячих сторін, 
що обмежує її склад країнами — 
учасницями воєнних дій у Кореї.

Цій пропозиції делегація Радян
ського Союзу протипоставила та
ку резолюцію:

„Генеральна Асамблея, вважаю
чи необхідним забезпечити най
більш сприятливі умови для ус
пішної роботи політичної конфе
ренції, рекомендує скликати полі
тичну конференцію по Кореї в 
такому складі: Сполучені Штати, 
Англія, Франція, Радянський Со
юз, Китайська Народна Республі
ка, Індія, Польща, Швеція, Бірма. 
Корейська Народно-Демократична 
Республіка і Південна Корея. При 
цьому мається на увазі, що рі
шення конференції вважатимуться 
прийнятими при наявності згоди 
сторін, які підписали угоду про 
перемир'я".

У своєму виступі на засіданні 
Політичного комітету А. Я. Ви
шинський викрив порочність про
екту резолюції 15, що фактично 
усуває від участі в політичній кон
ференції ряд заінтересованих дер
жав.

Дискусія в цьому питанні три
ває. ■

Н. ЗАХАРОВ.
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шкоди—почесний обов’язок радянської школи.

Напередодні нового 
навчального року

Третя сесія Верховної Ради РРФСР
Школа в нашій країні ото

чена батьківським піклуванням 
Комуністичної партії і Радян
ського Уряду. Наша держава 
не шкодує коштів на дальший 
розвиток народної освіти, на 
хороше виховання і навчання 
молоді.

Сесія Верховної Ради СРСР, 
що недавно закінчилася, зат
вердила асигнування на заходи 
по освіті й культурі на 1953 
рік у сумі 62 мільярдів карбо
ванців.

У відповідь на піклування 
партії і Уряду про радянську 
школу вчителі самовіддано і 
неустанно працюють над поліп
шенням навчально-виховної ро
боти.

Підсумки минулого навчаль
ного року свідчать, що ряд 
шкіл міста та району досягли 
значних успіхів, а багато вчи
телів домоглися повної успіш
ності учнів.

Але в роботі шкіл мають 
місце й істотні недоліки. В шко
лах ще дуже високий процент 
другорічників. Це сталося тому, 
що керівники міського та ра
йонного відділів народної осві
ти (тт. Гідулянов і Тютенко) 
та деяких шкіл слабо здійсню
ють керівництво навчально-ви
ховною роботою в школах, не 
дбають про повне забезпечен
ня матеріальної бази шкіл.

Так, наприклад, школи міс
та забезпечені паливом лише 
на 50—60 процентів. Кошти, 
асигновані , для придбання 
шкільних приладь, обладнання 
навчальних кабінетів викорис
товуються неповністю, а Зве
нигородська семирічна школа 
на ці потреби не використала 
жодної копійки.

Звенигородська семирічна 
школа, Занфирівська початко
ва школа, Лікарівська середня 
школа та інші не виконали за
кону про загальнообов'язкове 
навчання. Тільки по району 
десятки дітей шкільного віку 
не були охоплені навчанням. 
Керівники цих шкіл, голови 
сільських Рад, партійні та ком
сомольські організації повинні 
вжити всіх заходів для повно
го виконання закону про обо
в'язкове навчання всіх дітей 
шкільного віку.

На ці недоліки 
учасники міської і районної

вказували | ти їх

Нагородження передовиків 
вугільних підприємств

На ознаменування свята— 
Дня шахтаря—Міністерство ву
гільної промисловості нагоро
дило значком відмінника соці
алістичного змагання понад 
чотири тисячі робітників, ін
женерно-технічних працівників 
і службовців вугільних підпри
ємств, які добилися високих 
виробничих показників упер

нарад учителів, що відбулися 
цими днями.

1 вересня починається новий 
навчальний рік у школах.

З самого иочатку навчально
го року вчителі повинні звер
нути увагу на старанну підго
товку і високу якість проведен
ня кожного урока, па його 
ідейну спрямованість, тому що 
урок—основа всього навчально
го процесу в школі.

Боротьба за високу успіш
ність учнів та з другорічниц- 
твом повинна провадитись з 
перших днів навчального року. 
Правильно організувати нав
чально - виховну роботу з пер
ших уроків—такий обов'язок 
кожного вчителя. Він повинен 
дбати, щоб всі основи наук 
учень засвоював міцно, глибо
ко. Особливу увагу необхідно 
приділити впровадженню еле
ментів політехнізації в шко
лах міста і району. Для цього 
є всі можливості.

Слід повсякденно займатись 
вивченням та узагальненням 
досвіду кращих вчителів, роз
повсюджувати його. Необхідно 
наполегливо добиватись даль
шого піднесення грамотності 
учнів, тісно пов'язувати нав
чання з життям—з практикою 
комуністичного будівництва.

Наша школа покликана рос
тити не тільки освічену, але й 
здорову, бадьору людину. Тре
ба більше уваги приділяти фі
зичному вихованню школярів, 
виявляти повсякденне піклу
вання про здоровий і культур
ний відпочинок дітей.

На небувалу височінь підня
тий у Радянському Союзі народ
ний учитель. Ні в одній капі
талістичній країні немає і не 
може бути таких прекрасних 
умов для творчої, благородної 
праці, які створені завдяки 
повсякденному піклуванню на
шої рідної Комуністичної пар
тії в нашій країні. Народний 
учитель—благородний трудів
ник, від нього залежить якість 
виховання і навчання нашої 
молоді. Відділи народної освіти, 
партійні та комсомольські орга
нізації покликані всемірно до
помагати вчителям у дальшому 
піднесенні їх ділової кваліфіка
ції, в оволодінні марксистсько- 
ленінською теорією, впховува- 

справжніми майстрами 
педагогічної справи.

тому півріччі ЦЬОГО року.
Серед нагороджених—вибій

ники, кріпильники, бурильни
ки, машиністи вугільних ком
байнів і врубових машин, пра- 
цівникіґмашинобудівпих заво
дів, будівельники та інші.

Близько 3.500 працівників 
нагороджені Похвальними лис
тами Міністерства. (РАТАУ).

25 серпня в Москві, у Великому Кремлів
ському Палаці, відкрилася третя сесія Верхов
ної Ради Російської Радянської Федеративної 
Соціалістичної Республіки.

З усіх кінців Російської Федерації, першої 
серед рівних братніх республік Радянського 
Союзу, з'їхалися в Москву депутати — послан
ці великого російського народу та інших на
родів, які населяють РРФСР.

На сесії присутні численні гості — нова
тори московських підприємств, учені, діячі лі
тератури і мистецтва, воїни Радянської Армії.

В урядових ложах — члени Президії Вер
ховної Ради РРФСР, міністри. В ложах — гла
ви посольств і місій, акредитовані в Москві, 
радянські й іноземні журналісти.

Сьома година вечора. За столом Голови 
місця займають Голова Верховної Ради РРФСР 
депутат Л. М. Соловйов і заступники Голови 
Верховної Ради РРФСР.

Бурхливими, тривалими оплесками зустріча
ють присутні появу в урядових ложах товари
шів Г. М. Маленкова, В. М. Молотова, М. С. 
Хрущова, К Є. Ворошилова, М 0. Булганіна, 
Л. М. Каганонича, А. І. Мікояна, М. 3. Сабу
рова, М. Г. Первухіна, П. К. Пономаренка, 
М. А. Суслова, П. М. Поспелова, М. М. 
Шаталіна.

Голова Верховної Ради РРФСР депутат 
Л. М. Соловйов оголошує третю сесію Верхов
ної Ради РРФСР відкритою. Він надає слово 
для доповіді Голові Мандатної комісії Верховної 
Ради РРФСР депутатові І. Т. Гришину.

Депутат Гришин повідомляє, що в період 
між другою і третьою сесіями Верховної Ради 
РРФСР у п'яти виборчих округах проведені 
вибори депутатів замість вибулих. Виборці од
ностайно голосували за кандидатів блоку кому
ністів і безпартійних.

Верховна Рада одностайно затверджує до
повідь Мандатної комісії про визнання правиль
ними повноваження усіх обраних депутатів.

Верховна Рада приймає такий порядок ден
ний сесії:

1. Затвердження Державного бюджету РРФСР 
на 1953 рік і звіту про виконання Державного 
бюджету РРФСР за 1951 і 1952 роки.

2. Затвердження Указів Президії Верховної 
Ради РРФСР.

Слово для доповіді надається Міністрові 
Фінансів РРФСР депутатові І. І. Фадєєву.

Доповідач відзначає, що народи Російської 
Федерації разом з усіма братніми народами до
сягли серйозних успіхів у розвитку соціалі
стичної економіки і культури.

Державний бюджет РРФСР на 1953 рік по
дається на затвердження сесії в сумі 57 
мільярдів 552,2 мільйона карбованців, із збіль
шенням проти минулого року на 3 мільярди 
292,4 мільйона карбованців.

Спиняючись на окремих статтях видатку 
бюджету, доповідач заявляє, що переважна час
тина — понад дев'ять десятих усіх коштів 
бюджету — виділяється на фінансування про
мисловості, сільського господарства та інших 
галузей народного господарства, на соціально- 
культурні заходи.

У республіці здійснюється велика програма 
капітальних робіт. Поряд із спорудженням но
вих фабрик, заводів, комунальних підприємств, 
передбачено велике будівництво житлових бу
динків, шкіл, закладів охорони здоров'я, ди
тячих садків, ясел, кінотеатрів та інших куль
турно-побутових закладів.

Потім з співдоповіддю виступає Голова Бюд
жетної комісії депутат С. П. Афанасьев.

Після співдоповіді Бюджетної комісії перше 
засідання Верховної Ради РРФСР закінчується.

(РАТАУ).

По нашій Батьківщині
Комбінат „Свердловськ- 

вугілля" виконав 
восьмимісячний план

Гірники комбінату „Свердловськ- 
вугілля" достроково завершили 
восьмимісячний план видобування 
палива.

Продуктивність праці з початку 
року порівняно з цим же періо
дом минулого року зросла на 11,5 
процента. За рахунок зниження 
собівартості продукції комбінат 
одержав близько двох мільйонів 
карбованців економії.

Магазини в морі
На Північному Каспії йде осін

ня путина. Гур'євська облрибов- 
споживспілка, Казахської РСР, 
завезла на морські промисли то
варів на кілька мільйонів карбо
ванців. На кожному плавучому 
рибозаводі створені магазин, чер
говий ларьок, хлібопекарня, їдаль
ня.

В морі курсують три плавучих 
магазини. Для обслужування ри
баків, які провадять лов у мілких 
місцях, виділено 170 лотошників, 
що постачають їм товари першої 
потреби.

(РАТАУ).

9 вересня трудящі Радянського 
Союзу відзначають знаменну да
ту—125-річчя з дня народження 
геніального сина російського на
роду Льва Миколаєвича Толстого.

На ознаменування ювілею Л. М. 
Толстого випускаються нові ви
дання його книг загалом 65 назв 
ЗО мовами народів СРСР. У ви

Закарпатська область. На ви
ноградних плантаціях колгоспів і 
радгоспів провадиться масове зби
рання багатого врожаю винограду.

На знімку: збирання винограду 
у виноградарському радгоспі ,Се- 
влюський*. Робітниця радгоспу 
Юлія Дмитрівна Сарай на збиран
ні винограду щоденно виконує по 
півтори норми.

Ювілейні видання творів Л. М. Толстого
давництвах України, Узбекистану, 
Азербайджану, Киргизії виходять 
романи „Війна і мир", „Анна Ка- 
реніна" та інші широко відомі 
твори письменника.

Найбільше число толстовських 
книг—майже п'ять мільйонів при
мірників—виходять протягом цьо
го року в Державному видавниц

Будівництво п'ятої черги 
Московського метро

Колектив московських метробу
дівців завершує спорудження Ве
ликого кільця метро.

Довжина ліній під землею елек - 
тричної залізниці збільшується з 
кожним роком. Під вулицями і 
площами столиці прокладено по
над 100 кілометрів тунелів. Що
дня два з чвертю мільйона паса
жирів користуються послугами 
метрополітену.

Велике кільце метро—двадцяти- 
кілометрова лінія, яка проходить 
пт 18 районах Москви, зв'язує сім 
залізничних вокзалів.

Прийнято рішення про будів
ництво п’ятої черги Московсько
го метрополітену.

Нова черга метро ділиться на 
два радіуси: Фрунзенський дов
жиною в 6.5 кілометра і Щер- 
баковський—5,5 кілометра.

Спорудження п’ятої черги мет
ро з дев’ятьма новими станціями 
створить додаткові вигоди для 
москвичів. У три-чотири рази 
швидше можна буде доїхати від 
центра до Ленінських гір. Лише 
кілька хвилин займе поїздка від 
Ботанічного саду до Всесоюзної 
сільськогосподарської виставки.

тві художньої літератури. До юві
лею намічено випустити останній 
чотирнадцятий том зібрання тво
рів і дев'ять томів академічного 
видання. Великий інтерес являють 
художньо ілюстровані книги „Анна 
Кареніна“, „Війна і мир", „Коза
ки*. Величезними тиражами вихо
дять окремі повісті і оповідання.
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Партійне життя На міській нараді вчителів
Піднести рівень організаційної роботи

Відбулися звітно-виборні збо
ри в первинній партійній орга
нізації контори залізничного 
транспорту тресту «Олексан- 
дріявугілля». Обговорюючи до
повідь секретаря партбюро 
т. Чорпомора, комуністи під
дали гострій критиці недоліки 
в роботі партійної організації. 
Робота її планувалась не сис
тематично і тому питання, які 
розглядались на бюро та пар
тійних зборах, готувались нас
піх, глибоко не продумувались.

—Партбюро,—говорив у своє
му виступі комуніст т. Святець, 
—недостатньо залучало кому
ністів до активної участі в ро
боті партійної організації. Ко
муністи тт. Кругляк, Чечель- 
ницький, Великий та ще деякі 
несерйозно стивились до ви
конання партійних доручень, 
а партбюро і його секретар 
т. Чорномор не вживали до 
них належних заходів.

Дуже мало партійне бюро

Поза увагою партійної організації
Якщо на вскрпшній і відбу

довній дільницях Байдаківсько- 
го вуглерозрізу політико-вихов- 
на робота інколи проводиться, 
то з поля зору партійної орга
нізації зовсім випадають пра
цівники бухгалтерії і управлін
ського апарату. З ними агіта
тори не працюють:,не органі
зовуються бесіди, читки газет.

Відсутність політико - вихов
ної роботи привела до послаб- ------------------------- о

Сталінська рбласть. Колгоспники Слов'янського району га
ряче обговорюють рішення п’ятої сесії Верховної Ради СРСР.

На знімку: агітатор Г. Бажай (справа) читає колгоспникам 
сільгоспартілі ім. Ворошилова матеріали сесії. Прескліше ТАРС.

Наука на службі народного господарства
Комуністична партія і Ра

дянський уряд проявляють ве
личезне піклування про роз
виток науки і техніки. Держа
ва щороку відпускає великі 
кошти на проведення дослід
ної роботи, на будівництво ін
ститутів і лабораторій, які доз
воляють науці на повну по
тужність розгорнути свої сили. 
У творчій співдружності з прак
тикою радянська наука розв'я
зує найважливіші завдання 
вдосконалення соціалістичного 
виробництва, допомагає трудя
щим більш повно розкривати 
і краще використовувати ба
гатства нашої країни і сили 
природи для будівництва кому
нізму.

Директиви XIX з'їзду партії 
по п'ятому п'ятирічному плану 
вказують на необхідність більш 
повно використати наукові сили 
для розв'язання найважливіших 
питань народного господарства, 
узагальнення передового досві

приділяло уваги роботі парт- 
груп та комсомольської органі
зації. Жодного разу за звітний 
період воно не розглядало цих 
питань на своїх засіданнях. 
На це вказували в своїх висту
пах комуністи тт. Сафригін та 
Білецький.

Комуніст т. Сергеєв критику
вав керівника підприємства 
т. Карлова за порушення пар
тійного принципу в доборі кад
рів.

Недостатньо приділяло уваги 
партбюро справі організації 
соціалістичного змагання. Тому 
досвід та досягнення передови
ків не ставали надбанням усіх 
трудівників підприємства.

Викриваючи недоліки в ро
боті партійного бюро та парт- 
організації в цілому, комуністи 
вносили конкретні пропозиції, 
спрямовані на їх усунення.

А. ЯКОВЕНКО, 
Інструктор міськкому 

КП України.

лення трудової дисципліни. 
Часто тут можна спостерігати, 
як службовці в робочий час 
блукають по магазину, в їдаль
ні, розважаються в коридорі.

Секретар партбюро т. Міщен- 
ко знає про це, але заходів до 
налагодження агітаційно-масо
вої роботи серед службовців не 
вживає.

В. САВВА. 
член КПРС.

о------------------------------- -

ду і широкого практичного зас
тосування наукових відкрить в 
промисловості і сільському гос
подарстві.

Вчені Академії наук Україн
ської РСР, разом з усіма вче
ними Радянського Союзу, спря
мовують свої зусилля на роз
робку наукових основ раціо
нального розміщення і розвит
ку продуктивних сил країни, 
на більш повне виявлення при
родних багатств, створення но
вої техніки. Вчені розробляють 
проблеми біології, зв'язані з 
потребами соціалістичного сіль
ського господарства і охорони 
здоров'я.

Велике народногосподарське 
значення мають дослідження, 
проведені Інститутом теплоенер
гетики А кадемії наук УРСР по 
комплексній переробці бурого 
вугілля. Практично доведено, 
що при переробці 200 тис. тонн 
бурого вугілля за рік можна 
одержати 100 мдн. куб. мет

З 25 по 27.серпня в при
міщенні міського театру прохо
дила нарада вчителів міста. З 
доповіддю про підсумки 1952— 
1953 навчального року і зав
дання на новий навчальний 
рік виступив завідуючий місь
ким відділом народної освіти | 
т. Гідулянов,

В минулому році педагогіч
ні колективи ряду шкіл міста і 
добились деякого поліпшення 
навчально-виховної роботи і [ 
мають високу успішність учнів. ; 
До них належать середні шко
ли №2 і №13 та семирічна 
школа №5 і інші.

Поряд з цим учасники нара- і 
ди викрили ряд істотних недо- І 
ліків в роботі міського відділу ; 
народної освіти, шкіл та окре- І 
мих вчителів.

Міський відділ народної осві- ' 
ти не забезпечував систематпч- ' 
ного здійснення контролю та ] 
керівництва школами. Особливо і 
мало приділялось уваги мето- ; 
дпчній роботі. Досвід кращих 
вчителів не узагальнювався і 
не ставав надбанням для всіх 
педагогічних колективів. Це 
пояснюється тим, що завідую- ! 
чий міським відділом народної І 
освіти т. Гідулянов та інспек
тори ще рідко відвідували шко
ли, а коли й бували, то гли
боко не вникали в хід педа
гогічного процесу, не вживали

З 25 по 28 серпня проходи
ла серпнева нарада вчителів 
району. На нараді з доповіддю 
«50 років Комуністичної пар
тії Радянського Союзу» висту
пив секретар райкому КІ1 Ук
раїни т. Ємелін. З доповіддю 
про підсумки навчально-вихов
ної роботи в школах району 
1952—53 навчального року та 
завдання на новий навчаль
ний рік виступив завідуючий 
районним відділом народної ос
віти т. Тютенко.

В своєму виступі він під
креслив, що підсумки минуло
го навчального року показують 
деяке підвищення успішності 
учнів в школах району. Загаль
на успішність по району ста
новить 93 проценти. Найниж
чу успішність учнів мають Во- 
рошиловська середня школа, 

рів газу, понад 40 тис. тонн 
напівкоксу, сотні тонн бензи
ну, дизельного палива і пара
фіну. Комплексна переробка 
бурого вугілля відкриває широ
кі шляхи для його раціональ
ного використання в промис
ловості і комунальному госпо
дарстві, для поліпшення побу
ту трудящих.

Повою, досконалою технікою, 
яку розробляють радянські ін
женери-конструктори у спів
дружності з ученими, устатко
вуються вугільні шахти Дон
басу. Донецький філіал «Дніп
рову глемашу» створив кілька 
типів комбінованих гірничих 
машин, з допомогою яких ви
добувається вугілля на поло
гих, похилих і крутоспадаючих 
шарах.

Працівники Інституту гірни
чої справи в співдружності з 
новаторами вугільної промис
ловості розробили і впровад
жують на вугільних шахтах 

необхідних заходів для усунен
ня недоліків у навчально-ви
ховній роботі.

Зав. навчальними частинами 
середньої школи №1 т. Михай- 
лова та середньої школи №10 
т. Любовець критикували місь
кий відділ народної освіти за 
те, що він досі не спромігся 
обладнати міського педкабінету, 
який став би центром всієї ме
тодичної роботи в школах. Про 
необхідність утворення такого 
кабінету говориться вже на про
тязі кількох років. Але далі 
розмов справа не йде.

Учасники наради гостро кри
тикували відділ народної освіти 
та особисто його завідуючого 
т. Гідулянова за порушення 
принципу добору і розстановки 
кадрів. Наводились приклади, 
коли на керівну роботу вису
вались люди, які за своїми 
діловими та моральними якос
тями не заслужували цього.

Значна увага була приділена 
роботі комсомольських та піо
нерських організацій шкіл. 11а 
нараді вказувалось, що міськ
ком ЛКСМУ до цього часу ще 
слабо керує шкільними комсо
мольськими та піонерськими 
організаціями, не дбає про їх 
організаційне зміцнення. Сек
ретарі міськкому комсомолу тт. 
Варава і Немолот в школах 
бувають дуже рідко, допомоги

На районній нараді вчителів
Ясиноватська, Звенигородська 
та Новопплипівська семирічні 
школи. Безвідповідально до 
своєї роботи ставились вчителі 
цих шкіл тт. Лагно, ІНаповал, 
Гілевич та інші. З окремих 
предметів в декого з них не 
встигає до 66 процентів учнів.

Значну увагу нарада приді
лила питанню впровадження 
політехнізації в школах. Від
значалось, що в Протопопівсь- 
кій та Косівській середніх шко
лах добре працюють технічні 
гуртки, проводяться екскурсії 
на підприємства і в колгоспи. 
Елементи політехнічного нав
чання здійснюються тут в тіс
ному зв’язку з вивченням фі
зики, хімії, біології, математи
ки.

В своїх виступах . учителі 
тт. Ткач, Мірошниченко, Ус- 

автоматичний регулятор роботи 
комбайна «Донбас». Цей при
лад, залежно від міцності ву
гілля, регулює швидкість руху 
комбайна без участі машиніс
та. Застосування авторегулято- 
ра підвищує продуктивність 
комбайна на ЗО і більше про
центів, запобігає аваріям, по
легшує працю машиніста. При 
проектуванні і будівництві но
вих глибоких шахт широко ви
користовуються результати дос
ліджень цього інституту по 
кондиціюванню рудникового 
повітря, які дозволяють створи
ти сталу нормальну темпера
туру у вибоях, сприятливу для 
праці шахтарів.

Інститут використання газу 
спільно з інженерами Гомель
ського скляного заводу розро
бив новий спосіб виробництва 
скляних труб великого діамет
ра, які з успіхом заміняють 
металеві труби в газопроводах, 
каналізації і т. д., вивільняю
чи тим самим металеві труби 
для інших потреб народного 
господарства. 

старшим піонервожатим та комі
тетам комсомолу не подають.

Тт. Любовець, Радченко, Су- 
ховий та інші говорили про 
необхідність поліпшення ідей
но-виховної роботи серед учите
лів.

—Велика кількість невсти- 
гаючих учнів в школах міста, 
— говорив у своєму виступі 
т. Суховпй,—це наслідок низь
кого ідейно-теоретичного та^ 
методичного рівня викладання, 
наслідок того, що значна час
тина вчителів недостатньо пра
цює над вивченням теорії марк-^ 
сизму-ленінізму, не підвищує 
своєї методичної майстерності. 
Це стосується насамперед учи
телів тт. Бублика, Турбаївсько- 
го, Деркача, Боженка та ін
ших. Тому й не дивно, що в 
цих учителів дуже низька ус
пішність учнів. Про це знають 
керівники міського відділу на
родної освіти, але дійових захо
дів не вживають. Ліберально 
ставляться до них і керівники 
шкіл.

Правильно виховувати кадри 
можна лише в обстановці роз
горнутої принципіальної крити
ки і самокритики — головного 
методу викриття і ліквідації 
хиб і помилок. В цій справі 
важлива роль належить шкіль
ним партійним організаціям.

тенко та інші вказували на 
те, що не всі вчителі працю
ють над підвищенням грамот
ності учнів, вважаючи, що це 
справа лише мовників.

Гострій критиці піддали вчи
телі роботу працівників район
ного відділу народної освіти, 
які мало бувають на місцях, 
погано знають життя шкіл ра
йону. Районний педкабінет не 
займається поширенням досві
ду передових вчителів, не до
помагає педагогам в підвищен
ні фахового рівня.

На нараді вказувалось також 
на недостатню роботу по ідей
но-політичному вихованню пе
дагогічних кадрів.

Після пленарної частини 
учасники наради працювали по 
секціях предметників.

Вчені України при розроб
ленні окремих наукових питань 
використовують новий фізичний 
метод дослідження—так званий 
метод «мічених атомів», який 
дістав велике поширення в Ра
дянському Союзі. З його допо
могою вивчаються питання 
живлення рослин і т. д.

Широке використання мето
ду «мічених атомів» в науково- 
дослідній роботі дозволить від
крити нові джерела підвищення 
врожайності сільськогосподар
ських культур, підвищення про
дуктивності тваринництва, а 
також подати величезну допо
могу охороні здоров'я в бороть
бі за здоров'я трудящих.

В тісному єднанні з практи
кою комуністичного будівництва 
радянська наука добивається 
все нових і нових успіхів, спри
яючи дальшому розвитку про
мисловості і сільського госпо
дарства, зростанню економічної 
і оборонної могутності нашої 
соціалістичної Батьківщини.

С. БУХАЛО, 
кандидат технічних наук.
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Назустріч Дню шахтаря
Через кілька днів наша краї

на відзначатиме День шахтаря. 
Гірники України зустрічають 
своє традиційне свято новими 
виробничими успіхами.

Десятки шахт Донбасу та ін
ших вугільних районів респуб
ліки, Кривбасу і Марганця ви
дають уже- паливо в рахунок 
вересня. Гірники шахти імені 
Челюскінців тресту «Сталінву- 
рілля» (Сталінська область), 
змагаючись з колективом шах
ти № 2 в Кузбасі, відправили 
вже вісім ешелонів вугілля по- 
шад річне зобов'язання. Колек- 
ГДв Горлівської шахти імені 
Румянцева видав на-гора близь
ко сорока тисяч тонн надпла
нового коксівного вугілля,

Завершуємо річний план 
житлового будівництва

Свято радянських шахтарів 
будівельники Димитровського 
тресту зустрічають значними 
трудовими досягненнями. 29 
серпня ми завершуємо річний 
план житлового будівництва. 
Таким чином, взяте соціаліс
тичне зобов'язання на честь 
Дня шахтаря викопаємо достро
ково.

У ці дні самовіддано тру
дяться робітники. Кожний праг
не не тільки реалізувати зав
дання, але й перевищити його, 
домогтись кращих показників.

Борючись за зниження собі 
вартості будівельних робіт,

Зросла продуктивність праці
Викопати восьмимісячний 

план, добитись рентабельної 
роботи дільниці, піднести якість 
і знизити собівартість будів
ництва, достроково здати в ек
сплуатацію ряд об'єктів—такі 
зобов'язання взяв на себе наш 
колектив, вступаючи в соціа
лістичне змагання на честь 
Дня шахтаря.

Свого слова ми дотримали. 
Восьмимісячний план перевико
нано з усіх показників. Собі

значно знизивши його собівар
тість.

Гірники шахти № 26 - 44 
тресту «Волковантрацпт» (Во- 
рошиловградська область) до
строково завершили дев'ятимі
сячний план видобування ву
гілля. 25 серпня шахта від
правила 40 в цьому році еше
лон надпланового антрациту. 
Це набагато більше, ніж було 
передбачено за зобов'язанням 
на весь рік.

Золочівські гірники (Львів
ська область) кожного дня ви
добувають паливо понад добове 
завдання і перевиконали зобо
в'язання по зниженню собівар
тості вугілля.

У шахтарських селищах що

бригада мулярів т. ІІІепелєва. 
зекономила 10 процентів мате
ріалу, який вона одержала. Цим 
зекономлено сотні карбованців.

Чимало зберегли матеріалів 
муляри бригади т. Воскова, 
теслярі, очолюванії. Дробожем, 
мостівникп, керовані т. ПІма- 
ковим. Всі вони виконують 
норми па 140—170 процентів. 
Високопродуктивно працює 
бригада т. Гусєва. Змінний ви
робіток у неї становить двісті 
процентів.

В. ДЕМЕНТІЄНКО, 
головний Інженер будівельного 

управління.

вартість робіт значно знижена.
Завдяки поліпшенню органі

зації праці підвищився виробі
ток. Якщо раніше бригада тес
лярів т. Павленка давала 150— 
160 процентів, то нині-близь
ко двох норм. Такі ж показни
ки мають бригади арматурни
ків т. Немченка, різпоробочіїх 
т. Дмитрієва та інших.

І. ГУСАК, 
начальник дільниці № 4 
будівельного управління 
Димитровського тресту. 

дня знімають риштування з 
новобудов. Трест «Стальжитло- 
буд» здає до свята 8 тисяч 
квадратних метрів житлової пло
щі, будівельники комбінату 
«Сталінвугілля» — 16 тисяч. 
Дев'ять нових селищ споруд
жує трест «Сталіншахтобуд».

Комуністична партія і Радян
ський уряд проявляють велике 
піклування про шахтарів. У 
цьому році тільки в Сталін
ській області буде збудовано і 
введено в дію понад 600 тисяч 
квадратних метрів житлової 
площі, 20 лікарень і поліклі
нік, 58 шкіл, близько 100 ди
тячих садків і ясел, 33 клуби 
і Палаци культури.

(РАТАУ).

Енергетики ЗДІЙСНИЛИ 
свої зобов’язання

Трудящі електростанції трес
ту «Олександріявугілля» вико
нали зобов'язання, взяті на 
честь Дня шахтаря. Достроково 
реалізовано восьмимісячний 
план по випуску валової продук
ції, а також серпневе завдання 
по виробітку електроенергії. З 
початку року зекономлено 
близько 800 тисяч карбованців. 
Продуктивність праці робітників 
у порівнянні з відповідним періо
дом минулого року підвищилась 
на 4,9 процента.

Колектив на 7 днів раніше 
строку відремонтував два котло
агрегати. Введено автоматику 
горіння на одному котлоагре
гаті і автоматику живлення на 
всіх інших агрегатах. Це доз
волило значно полегшити пра
цю обслужуючого персоналу і 
дати 57 тисяч карбованців річ
ної економії.

Останнім часом здійснено 6 
цінних раціоналізаторських про
позицій, зекономлено понад 
400 тонн палива.

Трудівники електростанції 
працюють в рахунок вересня. 
Вони гідно зустрічають шах
тарське свято.

Л. НЮРЕНБЕРГ, 
директор електростанції.

Казахська РСР. Палац культури нафтовиків у Гур'єві.
Фото І. Будневича. Прескліше ТАРС.

Товари народного 
споживання

Більше добротних тканин
Бавовняний комбінат ім. Ні- 

колаєвої (Московська область) 
рік у рік збільшує випуск то
варів народного споживання, 
поліпшує їх якість. Комбінат 
достроково виконав семимісяч
ний план і видав понад зав
дання продукції на ‘22 мільйо
ни карбованців. Порівняно з 
1950 роком виробництво гото
вих тканин зросло на 29,5 
процента. З початку цього 
року першосортних тканин ви
готовлено на три мільйони мет
рів більше,,ніж за відповідний 
період минулого року.

Взуття до осінньо-зимового сезону
Підприємства легкої проми

словості країни почали пере
ходити на пошиття взуття осін
ньо-зимового асортименту. До 
виробництва прийняті 720 но
вих моделей і фасонів, схва
лених художньою радою при 
Головвзуття.

Більш як в три рази порів
няно з минулим роком збіль
шується випуск утеплених жі
ночих, шкільних і дитячих че
ревиків з хутряною опушкою.

До кінця року комбінат ви
готує для населення кілька 
мільйонів метрів нових тканин. 
В серпні освоєно і розпочато 
виробництво ниток «муліне».

Поряд з цим збільшено ви
пуск раніш освоєних тканин, 
які користуються великим по
питом. Виробництво вельвету і 
напівоксамптів зростає на 300 
тисяч метрів. Виготовляється 
більше сатину, в два рази зро
стає вироблення тюлевих тка
нин.

В осінньо - зимовому сезоні 
розширюється виробництво жі
ночих полуботипок і туфель 
та взуття для школярок з хро
мовим верхом різноманітних 
розцвіток, а також жіночих мо
дельних туфель з лаку. Буде 
також випускатись взуття з 
верхом із фетру в комбінації з 
шкірою. Значно зростає по
шиття взуття на пористій пі
дошві.

НЕ ЗВОЛІКАТИ СІВБИ ОЗИМИНИ Новобудови легкої і харчової промисловості
На полях артілі ім. Карла 

Маркса працює три тракторних 
бригади Олександрійської МТС, 
в яких налічується 12 тракто
рів. Така кількість машин пов
ністю забезпечує своєчасне і 
комплексне проведення всіх 
сільськогосподарських робіт.

Зараз в колгоспі настав най
відповідальніший період—сівба 
озимих. Але вона неприпусти
мо зволікається, графіки сівби 

Сівба озимої пшениці на полях колгоспів Московської області.
На знімку: сівба озимої пшениці перехресним способом на по

лях колгоспу ім. Ілліча, Луховицького району.
Фото М. Харлампіева. Прескліше ТАРС.

з дня на день не виконуються. 
Тут посіяно лише 50 гектарів.

З вини правління артілі трак
тори багато часу простоюють, 
бо до них не виділено постій
них причіплювачів. З цієї при
чини в ніч з 25 на 26 серпня 
простояв потужний трактор 
«ДТ-54» (тракторист Костя 
Нирка).

Колгоспний агроном т. Крав
ченко потурає примхам голови 

артілі т. Ткаченка, який штуч
но затримує розгортання сівби 
озимих, вичікуючи па дощ, хоч 
вологи в грунті достатньо.

Правління артілі не дбає 
про організацію праці на сівбі, 
жодного дня тут не виконую
ться норми виробітку. Сіваль- 
ники з'являються на поле ли
ше о 9—10 годині дня, з ве
ликим запізненням доставляєть
ся посівний матеріал.

Цегельники допомагають 
колгоспникам

1’обітііпки і службовці це
гельного заводу №2 після ро
боти та у вихідний день пода
ють велику допомогу колгосп
никам міської артілі ім. Леніна. 
Днями, працюючи на підготов
ці посівного матеріалу, вони 
за чотири години очистили 200 
центнерів зерна.

На цій роботі сумлінною пра
цею відзначились комсомольці 
Ганна Мальцева, Нюся ІПатало- 
ва і Надя Бабельник. Від них 
не відстали й робітники тт. Чер- 
нявська, Груша, Желтовіінші.

Л. КОНДУС, 
секретар комсомольської 

організації цегельного заводу № 2.

У Свердловську споруджуєть
ся жировий комбінат — одна з 
багатьох новобудов легкої, хар
чової і місцевої промисловості 
міста. Будується птахофабрика, 
яка щороку даватиме до 100 
мільйонів штук яєць, 250 тонн 
курячого м'яса і 400 тис. курчат.

Іде підготовка до споруджен

Нові хлібзаводи
У Сталіно иочалось прий

мання другої черги найбільшо
го в Донбасі комбінату для ви
робництва булочних і конди
терських виробів. Він оснаще
ний найновішим устаткуван
ням, яке забезпечує повну ав
томатизацію виробничих проце
сів. Закінчується будівництво 
нових хлібзаводів у шахтар
ському селищі Щеглівка і міс
ті гірників Часів-Яр.

Великий попит
Товарооборот в торговельній 

сітці сільських районів Львів
ської області за останні місяці 
значно зріс. За літо радіотова
рів і музичних інструментів 
продано в півтора раза, годин

ня камвольного комбінату і 
кондитерської фабрики.

До кіпця п'ятирічки в місті 
будуть споруджені і пущені в 
експлуатацію 11 заводів, дві 
фабрики і чотири великих цехи 
по виробництву товарів масо
вого споживання.

в Донбасі
За останній час у промисло

вих центрах області збудовано 
багато нових хлібопекарних 
підприємств, оснащених найно
вішою технікою. Великі робо
ти проведені по реконструкції 
діючих заводів. Тут встановле
ні потужні конвейєрні 11ЄЧІ, 
автомати для формування і ви
вантаження готових виробів, 
ділильні машини та інше устат
кування.

на культтовари
ників^-у два, а велосипедів і 
мотоциклів -- у п'ять раз біль
ше торішнього. Близько 1.060 
колгоспниць придбали швейні 
машини.

(РАТАУ).



4 СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР П'ятниця, 28 серпня 1953р.

ПІВДЕННО-СИБІРСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ. Новий вокзал на стан
ції Тягун. Прескліше ТАРС.

Листи до реданції

Населення Німецької Демократичної Республіки вітає результати 
переговорів урядової делегації НДР у Москві

БЕРЛІН. (ТАРС). Тексти 
комюніке про переговори між 
Радянським урядом і урядовою 
делегацією Німецької Демокра
тичної Республіки, а також 
підписаного обома сторонами 
протоколу про припинення 
справляння німецьких репара
цій та інші заходи по полег
шенню фінансово- економічних 
зобов'язань Німецької Демокра
тичної Республіки, зв'язаних з 
наслідками війни, не раз пере
давались по радіостанціях Ні
мецької Демократичної Респуб
ліки і демократичного сектора 
Берліна.

Населення Німецької Демо
кратичної Республіки і демо

кратичного сектора Берліна з 
величезним піднесенням сприй
няло звістку про успішне за 
вершенпя переговорів між Ра
дянським урядом і урядовою 
делегацією ІІДР.

Агентство АДН передало пер
ші відгуки представників різ
них верств населення Німець
кої Демократичної Республіки 
на результати переговорів у 
німецькому питанні в Москві.

Обер-бургомістр Лейпціга 
Еріх Уліх заявив з приводу 
угод, прийнятих в результаті 
переговорів у Москві, що уряд 
СРСР знову підкріпив свої сло
ва конкретними ділами. Резуль
тати цих переговорів і їх здій

снення, сказав Уліх, будуть 
сприяти дальшому посиленню 
нашої боротьби за національну 
єдність нашої вітчизни. Всі 
патріоти Східної і Західної 
Німеччини підтримують цю бо
ротьбу.

Голова Дрезденської окруж
ної організації християнсько- 
демократичної спілки Німеччи
ни Макс Шмідт заявив, що щ 
селення Німецької Демократи?* 1 
ної Республіки з величезною 
увагою слідкувало за ходом пе
реговорів у Москві між уряіф- 
вою делегацією НДР і Радян
ським урядом і що воно палко 
вітає результати цих перего
ворів.

райради ДС1 «Шахтар» з фут- 
; бола, в яких взяли участь чо-
1 тири фізкультурні колективи: 

Байдаківського вуглерозрізу, 
рудоремонтігого заводу, шахти 
№2-3 і селища Димитрово.

Переможцем змагань вийшла 
команда Байдаківського вугле
розрізу. Це вже другий рік во
на завойовує кубок райради 
ДСТ «Шахтар». Спортсмени 
команди одержали почесні гра
моти.

Друге місце зайняла футболь
на команда рудоремонтного за
воду і третє—футболісти шахти 
№ 2-3.

М. ПИХТЕЛЄВ.

Будинок без господаря
У селищі Октябрському, по 

вулиці Гоголя, стоїть напівзруй- 
пований будинок. Це колишня 
пекарня відділу робітничого по
стачання.

За актом, складеним понад 
6 місяців тому, все внутрішнє 
обладнання пекарні передано 
міському харчокомбінату. А 
будинок з того часу набрав ще 
більш неприємного вигляду. 
Огорожа, яка була навколо

Про торгівлю на
З кожним роком зростає 

Олександрія. З'являються нові 
вулиці на околицях міста. Тру
дящі, які проживають за два 
кілометрі? від центра, справед
ливо вимагають від торговель
них організацій розгорнути 
торгівлю продуктовими і про-

Короткі
<— В минулому році в нашо

му місті став до ладу водопро
від. Колонки від нього влашто
вані в найбільш заселених ра
йонах міста. Така ж колонка, 
—пише група олександрійців, 
—встановлена й на Площі ре
волюції. Але останнім часом 
вода надходить з великими пе
ребоями. Через це жителям до
водиться годинами простоювати 
в черзі біля колонки або ходити 
в розшуках води по місту.

Вони вимагають від началь
ника. насосної станції т. Сби- 
това регулярного водопоста
чання.

♦

Жителі селища Перемога, по 
вулиці Заовражній, тт. Павлов, 
Мірошниченко, Міщенко, Бойко 
та інші скаржаться на відсут
ність електроосвітлення в цій 
частині селища.

Спортивна хроніка
На честь Дня шахтаря ра

йонна рада ДСТ «Шахтар» про
вела традиційний мотоциклет
ний перебіг Олександрія—Пол
тава—Олександрія. В мотопе- 
ребігу взяли участь спортсмени 
тт. Зенін, Селецький, Дудник, 
Демченко, Артеменко. Вони 
пройшли понад 420 кілометрів 
за 10 годин без поломок.

Зараз мотоспортсмени під ке
рівництвом тренера т. Зеніна 
посилено готуютьсіг’до респуб
ліканських змагань, які відбу
дуться у вересні.

♦♦ ■»
З 16 по 23 серпня прова

дились змагання на першість 

нього, розкрадена, вікна поби
ті, дах місцями знято, стіни 
розвалюються, подвір'я забруд
нене.

Коли ж, нарешті, відділ ро
бітничого постачання (началь
ник т. Прохоренко) розпочне 
ремонт і взагалі приведе його 
в господарський вигляд?

В. СЕРГІЄНКО, 
голова Октябрської селищної Ради.

околицях міста
мисловими товарами на околи
цях міста—наблизити їх до 
споживача.

Про це повинні подбати в 
першу чергу керівники міськ- 
торгвідділу та змішторгу.

А. АНТОНОВ, 
житель м. Олександрії.

сигнали
—Тут налічується понад 300 

будинків, але ось уже два ро
ки минає, а до них не прове
дено електролінії,—пишуть во
ни,—Ми неодноразово скаржи
лися директору електростанції, 
міськвиконкому та селищній 
Раді. Але там відмовчуються.

♦♦ *
На автобусних зупинках в 

Олександрії і інших лініях ру
ху автобусів не зроблено жод
ного навісу для пасажирів.—З 
настанням дощів та осінньо- 
зимової непогоди,—пише гро
мадянка Авраменко,—на зупин
ках люди не знайдуть для себе 
притулку. Відсутні тут і лавки.

Міський комунальний відділ 
(завідуючий т. Глушко) пови
нен подбати про обладнання 
автобусних зупинок.

Іноземна преса про підсумки переговорів між Радянським урядом 
і урядовою делегацією Німецької Демократичної Республіки

В великим піднесенням бу
ли зустрінуті результати ра
дянсько-німецьких переговорів 
німецьким народом і всіма тру
дящими країн народної демо
кратії.

«У німецькій історії,—пише 
в передовій статті газета «Нейєс 
Дейчланд»,—ще не було тако
го прикладу, щоб делегація 
після переговорів за кордоном 
повернулась з такими грандіоз
ними успіхами для всього ні
мецького народу, яких досягла 
урядова делегація Німецької 
Демократичної Республіки. В 
ході переговорів, що проходи
ли в атмосфері дружби, сердеч
ності і взаєморозуміння, була 
досягнута цілковита згода у 
вирішальних питаннях, які 
стосуються всієї Німеччини».

Орган вільних німецьких 
профспілок газета «Трібюне»

Перемога 
демократичних 

сил Франції
Звільнення Ле Леапа, 

Стіля, Моліно, 
Дюколоне і Лорана

Демократи і патріоти Фран
ції, які боролися на захист 
конституційних свобод, доби
лись нової перемоги: 25 серпня 
рішенням слідчої палати Па
ризького суду звільнені гене
ральний секретар Загальної 
конфедерації праці Ален Ле 
Леап, член ЦК Французької 
комуністичної партії Люсьєн 
Моліно, відповідальний редак
тор газети «ІОманіте» Андре 
Стіль, секретар Спілки респу
бліканської молоді Франції Гі 
Дюколоне і член національно
го бюро Спілки республікан
ської молоді Франції Поль Ло- 
ран, які перебували протягом 
довгого часу в ув'язненні.

Останніми днями за звіль
нення цих патріотів, яким бу
ло пред'явлене обвинувачення 
в «замаху на зовнішню без
пеку держави», боролися разом 
з усіма французькими демокра
тами страйкуючі трудящі.

(ТАРС). 

характеризує документи радян
сько-німецьких переговорів як 
«безприкладний доказ дружби 
Радянського Уряду». Газета 
«Форвертс» друкує ці докумен
ти під заголовками «Видатні 
результати німецько - радян
ських переговорів у Москві».

Чехословацька газета «Руде 
право» у передовій статті пи
ше: «Підсумки переговорів у 
Москві... є історичною подією. 
Подаючи всебічну підтримку і 
допомогу Німецькій Демокра
тичній Республіці, Радянський 
Союз зміцнює оплот миролюб
них сил усієї Німеччини».

Китайська газета «Гунжень- 
жібао» у редакційній статті 
вказує, що московські перего
вори мають надзвичайно важ
ливе значення для справи ми
ру в Європі і дальшому роз
витку дружби між радянським 
і німецьким народами.

Вирок у справі групи терористів 
в Ізраїлі

Як передає з Тель-Авіва корес
пондент агентства Рейтер. 25 серп
ня військовий трибунал після 40- 
денного .процесу виніс вирок у 
справі терористичної групи в скла
ді 13 чоловік. Еолова трибуналу 
заявив, що двоє членів з цієї гру
пи визнані винними в організації 
вибуху бомби на території ди
пломатичної місії в СРСР в Із
раїлі 9 лютого цього року і в

США намагаються відродити воєнну промисловість 
Західної Німеччини

ПАРИЖ, 23 серпня. (ТАРС). Як 
повідомляє газета „Ліберасьон1, 
американські власті провадять по
силену підготовку не тільки з ме
тою створення західнонімецьких 
збройних сил під прикриттям го
резвісної „європейської армії*, але 
також і по відродженню воєнної 
промисловості в Рурі.

Газета пише, що німецька вій
ськова делегація на чолі з війсь
ковим радником Аденауера Блан
ком і генералом Хойзінгером, яка 
зробила недавно поїздку в США, 
подала американським військовим 
керівникам докладну пропозицію 
про виробництво західнонімецьки
ми заводами зброї для майбутньої 
„європейської армії*. В цих про
позиціях було відмічено, що За
хідна Німеччина може почати ма
сове виробництво автоматичних 
гвинтівок зразка 1943 року, авто- '

Буржуазна преса, зокрема 
преса правлячих кіл Західної 
Німеччини, намагається прихо
вати від широкої громадськості 
підсумки переговорів. Вона на
магається перекрутити їх 
справжній смисл і применшити 
їх величезне значення для роз
в'язання німецького питання 
на мпрній демократичній осно
ві і для справи миру в Європі 
і в усьому світі. Марно нама
гаючись ввести в оману гро
мадську думку, реакційна пре
са країн Атлантичного блоку 
старається зобразити справу 
так, ніби рішення, прийняті в 
результаті переговорів у Москві, 
ставлять лише пропагандист
ські цілі, і, зокрема, вплину
ти на результати виборів у За
хідній Німеччині.

(ТАРС).

проведенні терористичних актів, 
спрямованих проти чехословаць
кої дипломатичної місії в Тель- 
Авіві.

Один підсудний виправданий. 
Решта засуджені до різних стро
ків тюремного ув'язнення від од
ного року до 12 років. Одному з ва
тажків групи—Шімон Бехару вда
лося втекти в період слідства.

(ТАРС).

матів зразка того ж року, 88-мі
ліметрових зенітних гармат, тан
ків типу „Тигр* та іншої зброї.

Пропозиції Бланка і Хойзінгера, 
уточнює газета, обговорювалися з 
міністром оборони США Вільсо- 
ном, військовим міністром Стів'ен- 
сом і генералами Ріджуеєм, Коллін- 
сом та Грюнтером, які є спеціаліс
тами по європейських проблемах. 
Всі вони визнали необхідним прий
няти німецьку зброю поряд з аме
риканською для оснащення май
бутньої „європейської армії*. Про
те було відмічено, що тепер не • 
можна приймати ніякого офіці
ального рішення в цьому питан
ні, щоб не утруднити ще більше 
ратифікацію договору про створен
ня європейського оборонного спів
товариства парламентами Франції, 
Бельгії і Голландії.

Заступник редактора В. МАЛЕНКО.

.БК—04138.

Олександрійська міська друкарня.
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Сьогодні—
День шахтаря

І
* Свято радянських 

шахтарів
Сьогодні—-День шахтаря, свя- 

.^^творчої праці, день огляду 
фЩіягнеііь вугільної промисло- 

' ж вості, день огляду трудової доб
лесті гірників.

В цьому році День шахтаря
проводиться в обстановці ново
го могутнього піднесення на
родного господарства. Натхнен
ні рішеннями XIX з'їзду Кому
ністичної партії і п'ятої сесії 
Верховної Ради СРСР, трудящі 
нашої країни ще ширше роз
гортають соціалістичне змаган
ня за дострокове виконання 
завдань п'ятої п'ятирічки, вно
сять достойний вклад у справу 
дальшого поліпшення добробуту 
радянських людей.

На неустанне піклування 
партії і уряду про піднесення 
вугільної промисловості, шахта
рі відповідають дальшим збіль
шенням видобутку палива, зни
женням його собівартості, під
вищенням продуктивності праці.

Перетворюючи в життя вка
зівки XIX з'їзду партії, радян
ські гірники добиваються но
вих успіхів. В минулому році 
державний план вони пере
виконали. В нинішньому році 
буде видобуто вугілля на 93 
проценти більше, ніж в 1940 
році. Неухильно оснащуються 
паші шахти і розрізи першо
класною вітчизняною технікою, 
впроваджуються нові досконалі 
гірпичі машини. Широке засто
сування знайшли гірничі ком
байни «Донбас» і врубові' на
вантажувальні машини.

На тахтах відбувається ко
рінна перебудова організації 
виробництва на основі переводу 
лав на графік—один цикл на 
добу. Цей прогресивний метод 
став важливою умовою дальшо
го зростання продуктивності 
праці, підвищення культури 
виробництва, збільшення видо
бутку вугілля.

День шахтаря гірники Олек
сандрії зустріли із значними пе
ремогами. Трест «Олександрія- 
вугілля» достроково виконав во- 
сьмимісячпий план, зекономив 
за рахунок зниження собівар
тості вугілля і брикету понад 21 
мільйон карбованці в. Ряд підпри
ємств, як, наприклад, шахта 
№ 2—3, Байдаківський вугле
розріз з початку року видали 
десятки ешелонів надпланового 
вугілля. На значно вищому рів
ні, ніж в минулому році, пра
цює колектив Байдаківської 
брикетної фабрики, який до
мігся збільшення випуску бри

Урочисте засідання, присвячене Дню шахтаря
Вчора в міському театрі від

булося урочисте засідання ви
конкому міської Ради депутатів 
трудящих разом з представни
ками партійних, профспілкових, 
комсомольських та громадських 
організацій, присвячене тради
ційному святу—Дню гірників. 

кету в порівнянні з минулим 
роком на 21,8 процента.

Досягнення значні. Але не 
можна забувати про те, що в 
роботі вугільних підприємств 
та будов є чимало недоліків. 
Основним недоліком £ те, що 
такі підприємства, як Семе- 
нівський вуглерозріз, теплова 
електростанція, більшість уп
равлінь тресту «У крвуг демон
таж» і Димитровського тресту 
продовжують працювати нерен
табельно, завдають державі 
значні збитки. Далеко непов
ністю використовується пере
дова техніка, не все зроблено, 
щоб забезпечити безперервне 
зростання продуктивності пра
ці, зниження собівартості про
дукції. Не скрізь широко зас
тосовуються прогресивні методи 
організації праці, слабо ще по
ширюється досвід новаторів, 
недостатньо розгорнутий рух 
раціоналізаторів та винахідни
ків.

Трудящі вугільних підпри
ємств та будов Олександрії по
винні мобілізувати всі сили, 
щоб усунути ці недоліки, до
битись високих техніко-еконо- 
мічних показників, чіткої, рит
мічної роботи, систематичного 
виконання і перевиконання 
державних планів.

Славен труд радянських шах
тарів, натхненна їх праця на 
благо Батьківщини! Гірники 
Олександрії другий рік зма
гаються з вугільниками Ткібу- 
лі. Це змагання приносить хо
роші результати. Збільшується 
видобуток вугілля, зростають 
ряди передовиків, впровад
жуються кращі методи роботи. 
Завдяки творчому змаганню і 
співдружності працівників олек
сандрійської шахти № 2-3 і 
ткібульської шахти імені Моло
това обидва колективи доби
ваються значних трудових ус
піхів, вносять достойний вклад 
у справу виконання завдань 
п'ятої п'ятирічки.

Сьогодні, в День шахтаря, ву
гільники дають слово Батьків
щині, славній Комуністичній 
партії, рідному Радянському 
уряду, що вони докладуть всіх 
сил для того, щоб виконати 
завдання, поставлені XIX з'їз
дом партії і п'ятою сесією 
Верховної Ради СРСР, будуть 
ще самовідданіше боротись за 
нові успіхи комуністичного 
будівництва.

Слава радянським шахтарям!

З доповіддю про День шах
таря виступив керуючий трес
том «Олександріявугілля», гір
ничий генеральний директор 
третього рангу Г. Альошин.

Після урочистої частини від
бувся концерт.

Виробнича перемога ткібульських гірників
ТКІБУЛІ, 29 серпня. Свято радянських 

шахтарів колектив ткібульської шахти 
імені Молотова, який змагається з олек
сандрійськими гірниками, зустрічає но
вими виробничими перемогами. Восьми
ми: ячний план виконано достроково. 
Країні додатково відвантажено кілька 
тисяч тонн вугілля. За рахунок знижен
ня собівартості палива тільки за сім мі
сяців зекономлено понад півмільйона кар

бованців. Продуктивність праці шахта
рів підвищилась на 2,2 процента.

Річні плани здійснили вибійники тт. 
Нишнянідзе, Хорхомелідзе, Кублашвілі і 
багато інших. Визначного трудового ус
піху домігся Рубен Мушкудіані. Він за
писав на свій рахунок близько тисячі 
п'ятсот тонн вугілля, видобутих понад 
восьмимісячну норму.

Редакція гааети „ТКІБУЛІС МАГАРОЕЛІ".

Закриття сесії Верховної Ради РРФСР
27 серпня в Кремлі закінчила роботу 3 се

сія Верховної Ради РРФСР.
Верховна Гада РРФСР одностайно затверди

ла Державний бюджет РРФСР на 1953 рік і звіт 
про виконання Державного бюджету РРФСР за 
1951 і 1952 роки.

Верховна Рада РРФСР одностайно затвердила 
Державний бюджет на 1953 рік по доходах в су
мі 57 мільярдів 640 мільйонів 589 тисяч кар
бованців, по видатках—57 .мільярдів 551 міль
йон 161 тисяча карбованців з перевищенням 
доходів над видатками в сумі 89 мільйонів 428 
тисяч карбованців. Одностайно приймається За
кон про Державний бюджет РРФСР на 1953 рік.

Потім Верховна Рада РРФСР одностайно за
твердила Укази Президії Верховної Ради РРФСР, 
прийняті в період між другою і третьою сесіями.

Прийнятий також Закон про внесення змін 
в статтю 130 Конституції РРФСР у зв’язку з 
зміною назви партії, прийнятою на XIX з’їзді 
Комуністичної партії Радянського Союзу, і у 
відповідності з статтею 126 Конституції СРСР.

В роботі сесії брали участь товариші Г. М. Ма- 
ленков, В. М. Молотов, М. С. Хрущов, К. Є. Во- 
рошилов, М. 0. Булганін, Л. М. Каганович, 
А. І. МІкоян, М. 3. Сабуров, М. Г. Первухін, 
П. К. Пономаренко, М. А. Суслов, П. М. По- 
спелов, М. М. Шаталін.

Республіканська нарада працівників цукрової промисловості
Закінчилась республіканська 

нарада працівників цукрової 
промисловості УРСР, що від
булася 25—26 серпня в м. Києві.

У роботі наради брали участь 
передовики виробництва, ди
ректори, головні інженери, сек
ретарі партійних організацій 
цукрових заводів, директори 
бурякобаз, керуючі, головні 
інженери, головні агрономи 
цукротрестів та інші—всього 
понад 400 чоловік.

Учасники наради обговорили 
доповідь начальника Головно
го управління цукрової проми
словості Міністерства легкої і 
харчової промисловості СРСР 
тов. М. М. Махині «Про стан

НАШ ГРУЗИНСЬКИЙ ДРУГ

☆

Ім'я Сільверста Гвенетадзе широко відоме 
не тільки в братній Грузії, але й в українському 
місті Олександрії. Своєю наполегливою працею 
він возвеличує рідну Вітчизну.

Багато олександрійців вже знають про тру
дові успіхи ткібульського шахтаря Гвенетадзе. 
В нашій газеті про це вже писалось.

Вміщуючи фотознімок прославленого гірни
ка, ми хочемо повідомити наших читачів про 
те, чим зустрів шахтарське свято передовик 
ткібульської шахти імені Леніна. У змаганні з 
олександрійськими гірниками він досяг визначної 
перемоги — завершив своє п'ятирічне завдання по 
видобутку вугілля.

Але на цьому знатний вибійник-новатор не 
заспокоюється. Він прагне, щоб високопродуктив
но трудились всі гірники його шахти, тому 
охоче передає свій великий виробничий досвід.

На фото: Сільверст Гвенетадзе.

а

готовності цукрових заводів 
Української РСР до прийман
ня і переробки цукрових буря
ків урожаю 1953 року».

В нинішньому році площа 
посіву цукрових буряків по 
Українській РСР збільшена на 
72,6 тмсячі гектарів. Урожай 
їх чекають вищий, ніж торік.

Велику увагу учасники нара
ди приділили питанню най
швидшого завершення ремонту 
цукрових заводів. На нараді 
прийняте звернення до всіх ро
бітників і службовців, інженер
но-технічних працівників цу
крової промисловості України 
—достроково, до 28 грудня, 
виконати річний план вироб

ництва цукру і дати країні по
над план 1 мільйон 820 тисяч 
пудів цукру і одержати 16 міль
йонів карбованців надпланових 
нагромаджень.

На нараді виступили заступ
ник міністра легкої і харчової 
промисловості СРСР т. Сиволап 
і заступник Голови Ради Мі
ністрів Української РСР тов. 
Онищенко.

В роботі наради взяли участь 
Голова Ради Міністрів Україн
ської РСР тов. Д. С. Коротчен- 
ко і секретар ЦК КП України 
тов. М. В. Підгорний.

(РАТАУ).
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Славен труд радянських шахтарів

Передовий бригадир екскаваторників Семепівського вугле
розрізу Никифір Рудой. Його бригада виконує виробничі завдан
ня по вскриші наносів на 125—130 процентів.

Фото Г. Верушкіна.

-- Зростає добробут вугільників
З місяця в місяць поліпшується добробут гірників. 

Про це яскраво свідчить зростання попиту на цінні мате
ріали, красиві меблі, культтовари.

Багато вугільників придбали дивани, нікельовані ліж
ка, дзеркальні шефонери, килими.

Наш магазин напередодні шахтарського свята про
дав гірникам кілька радіол, радіоприймачів, патефонів тощо.

Радіоприймачі придбали гірничий майстер т. Грачов, 
заступник начальника дільниці т. Лаврик, швейну машину 
придбав начальник дільниці т. Кожевников. Тільки 27 серп
ня ми продали різних товарів на 7 тисяч 300 карбованців. 
Це набагато більше, ніж за кожний попередній день.

Е. ТИМОШЕНКО, 
завідуюча магазином № 23.

Моя радість 
у праці

Шахтарем я працюю понад 
вісім років. За цей час добре 
вивчив гірничу справу, иоліо- 
бив її.

Ми, шахтарі, відчуваймо пов
сякденне піклування Комуніс
тичної партії і рідного уряду 
про радянських людей. У від
повідь на це піклування кож
ний з нас прагне віддячувати 
своєю самовідданою працею.

В соціалістичному змаганні 
з грузинськими вугільниками 
колектив нашої шахти домігся 
хороших показників. Радісно 
усвідомлювати, що в цьому е й 
твоя частка праці. Я особисто 
видав в нинішньому році на- 
гора понад норму дві тисячі 
тонн вугілля. Щоб навантажи
ти його у вагони, потрібно два 
залізничних состави.

Домігся такого успіху завдя
ки удосконалення технологіч
ного процесу, використання до
даткових резервів. Зарізка ла
ви завжди провадиться в ме
жах 70—80 сантиметрів. Я ви
рішив, що захват можна брати 
ширший. Ретельно вивчаючи 
крівлю і стан вугільного плас
та, я при можливості збільшую 
зарізку до одного метра. Це 
дає змогу вільніше провадити 
викидання вугілля на транспор
тер, на 15—20 процентів під
вищило продуктивність праці.

Сумлінна робота забезпечує 
високий матеріальний рівень 
життя моєї сім'ї. В середньо
му я заробляю до п'яти тисяч 
карбованців па місяць. Цієї су
ми вистачає для домашнього 
достатку. На свої трудові за
ощадження я придбав хоро
ший будинок, добротну обста
новку й інші побутові речі.

Приємно трудитись на благо 
рідної Вітчизни в дружній шах
тарській сім'ї.

Я буду неустанно підносити 
продуктивність праці і зобо
в'язуюсь виконати річне ви
робниче завдання не менше як 
на 150 процентів.

0. ТАРАНЕНКО, 
наваловідбійник шахти N° 2—3.

Екіпажі потужних машин
Свято радянських шахтарів 

екскаваторники нашої дільниці 
зустріли новими виробничими 
успіхами. Вчора ми відправили 
країні третій ешелон вугілля, 
видобутого понад завдання. Не 
відстали і з підготовчими ро
ботами. Вскриші дали на 20 
тисяч кубометрів більше, ніж 
передбачено планом.

Збільшення вуглевидобутку 
і прискорення вскришних ро
біт ми добилися завдяки поліп
шенню використання техніки, 
правильній, раціональній орга
нізації виробничих процесів.

Наша дільниця оснащена по
тужними екскаваторами і ін
шими гірничими машинами. 
ІІад освоєнням їх невтомно 
працюють механізатори. Екска
ваторники тт. Павленко, Кулик, 
Гориславець вижимають з тех
ніки все, що вопа може дати. 
Працюючи на роторному екска
ваторі. бригади цих машиністів 
ще 25 серпня завершили 
місячний план і зараз видають 
вугілля в рахунок вересня.

Зразки вмілого використан
ня техніки і підвищення про
дуктивності праці показує також 
екіпаж екскаватора комуніста 
Єременка. Ця бригада система
тично викопує завдання на 120 
—150 процентів. Вона видобу
ла понад восьмимісячний план 
33 тисячі тонн вугілля.

Внаслідок соціалістичного 
змагання, сумлінного ставлення 
кожного вугільника" до своїх 
обов'язків середньодобовий ви

добуток палива зріс на 56 про
центів, ’ продуктивність праці 
робітників підвищилась на 47 
процентів, набагато знижена 
собівартість вугілля.

За досягнуті успіхи 
тиву нашої дільниці прт^д- 
жено перехідний Червоний пра
пор і першу премію комбінату ш 
«Українвуглебуд» і республі- Ж 
панського комітету профспілки 
вугільників.

На вересень ми ставимо 
їм завданням перевести ротор-ж 
ний екскаватор на роботу за 
технологічним графіком. Цей 
новий захід сприятиме знач
ному підвищенню продуктив
ності праці, розвитку творчої 
ініціативи бригад, допоможе 
поставити па службу п'ятиріч
ці нові, ще невикористані ре
зерви.

Велику роль відіграють ву
гільники у загальній боротьбі 
трудівників соціалістичної про
мисловості за дальше підне
сення всіх галузей народного 
господарства, за поліпшення 
добробуту радянських людей. 
Тому гірники нашої дільниці 
день у день множать свої ус
піхи, ширять ряди передовиків, 
добиваються високих якісних 
показників роботи.

На піклування партії і уря
ду про радянських шахтарів 
ми відповідаємо самовідданою, 
наполегливою працею в ім'я 
Батьківщини.

І. ГУБЕНКО, 
заст. начальника дільниці 

Байдаківського вуглерозрізу.

Заможне, культурне життя
Десятки гірників нашої шахти переселились у великі, 

благоустроєні будинки. Справив новосілля і я.
Працюю високопродуктивно, по-стахановському. Мій 

виробіток становить 140—150 процентів змінної норми, а 
місячний заробіток в середньому—1.900 карбованців.

Я не тільки спорудив будинок на заощаджені кош
ти, але і обладнав квартиру красивими меблями. Тут: шафа, 
нікельоване ліжко, роздвижний стіл, радіоприймач і інші 
речі, придбані протягом кількох місяців. 4

Недавно купив собі хороше пальто, жінці—доху, ді
тям справив обновки.

Радісно трудитись на благо рідної Вітчизни.
А. ЛЕЖАНКІН, 

наваловідбійник дільниці № 5 шахти № 2—3.

ДЕНЬ ШАХТАРЯ
Сьогодні — День шахтаря. 

Країна відзначає це традиційне 
свято в обстановці, коли радян
ський народ, запалюваний і 
організовуваний Комуністичною 
партією, .успішно бореться за 
виконання і перевиконання 
п'ятої п'ятирічки, за нове мо
гутнє піднесення в усіх галу
зях соціалістичної економіки, 
за дальше зростання добробуту 
і культури трудящих.

Вугільна промисловість Ра
дянського Союзу завдяки безус
танному піклуванпю партії і 
уряду перетворилась за роки . 
Радянської влади в одну з 
передових галузей народного 
господарства. Вона забезпечує- 
потреби країни в паливі і сприяє 
дальшому розвиткові продуктив
них сил СРСР.

Партія і уряд повсякденно 
дбають про полегшення праці 
шахтарів, як і всіх радянських 
людей. Поряд з розширенням 
механізації важких і трудоміст
ких процесів видобування ву-

Л. ГРАФОВ 
Заступник міністра 

вугільної промисловості 
СРСР

★
гілля вдосконалюється організа
ція праці і виробництва. Нова 
техніка і більш досконалі фор
ми організації виробництва за
безпечили збільшення видобут
ку вугілля за останні три роки 
на 27,7 процента і підвищення 
продуктивності праці робітни
ків на 23,6 процента.

Величезну роль в освоєнні 
нової техніки і циклічпої орга
нізації робіт відіграють зрослий 
культурно-технічний рівень ра
дянських гірників, створення 
стабільних кадрів. У вугільній 
Промисловості склались випро
бувані кадри робітників. Досить 
сказати, що число шахтарів, на
городжених за бездоганну і дов
горічну роботу орденами і ме
далями становить до середини 

1953 року 117 тисяч чоловік. 
З-поміж шахтарів виросли слав
ні передовики і новатори вироб
ництва.

Комуністична партія і Радян
ський уряд проявляють постій
не піклування про підвищен
ня матеріального добробуту і 
культурного рівня радянських 
людей. За роки четвертої і пер
ші два роки п'ятої п'ятирічки 
підприємствами вугільної про
мисловості збудовано понад 
9 мільйонів 500 тисяч квадрат
них метрів житлової площі. Крім 
того, працівники шахт одержа
ли понад 73 тисячі індивідуаль
них житлових будинків загаль
ною площею 2,2 мільйона квад
ратних метрів. Тільки в 1948— 
1952 роках для шахтарів збудо
вано близько 2.400 різних со
ціально-побутових і культур
них закладів.

Радянська держава асигнує 
десятки мільйонів карбованців 
на путівки шахтарям в будин
ки відпочинку і санаторії. З 

кожним роком зростає число 
санаторіїв і будинків відпочинку 
шахтарів.

У відповідь на піклування 
партії і уряду про всемірне по
легшення праці і поліпшення 
життя трудящих радянські шах
тарі все ширше розгортають 
змагання за виконання і пере
виконання завдань п'ятої п'я
тирічки. В 1953 році в СРСР 
буде видобуто понад 320 мільйо
нів тонн вугілля, або на 93 
проценти більше, ніж у довоєн
ному 1940 році.

Директивами XIX з'їзду партії 
по п'ятому п'ятирічному пла
ну передбачено збільшити ви
добуток вугілля в 1955 році 
порівняно з 1950 роком при
близно на 43 проценти. Даль
ше зростання видобутку ву
гілля і вдосконалення виробниц
тва у величезній мірі залежать 
від прискорення темпів проход
ження підготовчих виробок. То
му в поточному п'ятиріччі пе
редбачено довести рівень ме
ханізації підготовчих робіт до 
75 процентів.

Згідно з директивами XIX 

з'їзду партії у п'ятій п'ятиріч
ці повинно бути введено в дію 
потужностей вугільних шахт 
приблизно на ЗО процентів 
більше, ніж у четвертій п'яти
річці. Тимчасом вугільна про
мисловість відстає з виконан
ням завдань по введенню но
вих виробничих потужностей. 
Завдання шахтобудівників—як
найшвидше ліквідувати це від
ставання, значно скоротити стро
ки будівництва шахт і розрізів.

У всіх вугільних басейнах з 
ініціативи передовиків розгор
нулось соціалістичне змагання 
за дострокове виконання плану 
1953 року. Шахтарі беруть па 
себе підвищені зобов'язання по 
надплановому видобутку вугіл
ля, підвищенню продуктивності 
праці, зниженню собівартості 
продукції, достроковому вико
нанню планів промислового і 
житлового будівництва.

Наша Батьківщина з кожним 
роком потребує все більше па
лива. Повністю задовольнити 
зростаючі потреби народного 
господарства у вугіллі—патріо
тичний обов'язок гірників.
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Славен труд радянських шахтарів
До нових успіхів Подих нового

День шахтаря багатотисячний 
колектив гірників тресту «Олек- 
сандріявугілля» відзначає но
вими трудовими перемогами. 
Восьмимісячііий план виконано

серпня. Країні дано десят- 
тисяч тонн надпланового 

вугілля. З колективів підпри- 
_ ємств першими завершили вось-
1 мимісячну програму Семепів-
“ ський вуглерозріз, шахта № 2-3.

^Справився із завданням колек- 
, А^Вив вугільної дільниці Байда- 
Т^ківського вуглерозрізу.

Набагато краще, ніж в ми
нулому році, працює Байда- 
ківська брикетна фабрика. Ви
пуск брикету зріс на 22 про
центи. Збільшився виробіток 
електроенергії, обсяг вантажо
перевезень.

Завдяки кращому викорис
танню техніки, впровадженню 
передових методів роботи про
дуктивність праці робітників у 
порівнянні з минулим роком 
зросла на 35 процентів.

Колективи підприємств' трес
ту поліпшили не тільки кіль
кісні, але й якісні показники. 
Тільки в результаті зниження 
собівартості виробітку брикету 
і видобутку вугілля зеконом
лено попад 21 мільйон карбо
ванців.

Сьогодні ми можемо заявити 
про те, що весь комплекс ВИ- 

•добутку і брикетування бурого 
вугілля колективом" вугільників 
успішно освоюється. Але най
важливішим досягненням є те, 
що у нас за короткий період 
виросли чудові кадри, які ово
лоділи складними гірничими 
механізмами.

Трудові досягнення маши
ністів екскаваторів Байдаків- 
ського вуглерозрізу Якова Єре
менка, Семенівського вуглероз
різу Трохима Донця, пресу
вальника Байдаківської бри
кетної фабрики Семена Лева- 
шова, наваловідбійника шахти 
№ 2-3 Олександра Тараненка, 
старшого кочегара теплової 
електростанції Григорія Най- 
денка і багатьох інших широко 
відомі в нашому місті.

Цифри і факти найкра
ще характеризують жит
тя радянських шахтарів, 
вони яскраво розповіда
ють про трудові подвиги 
гірників, про їх безмеж
ну відданість інтересам 
рідної Батьківщини, Ко
муністичній партії, своє
му народові.

У цій невеличкій за
мітці я й буду говорити 
фактами, взятими з жит
тя колективу шахти 
№ 2-3.

Борючись за достроко
ве виконання п'ятирічно
го плану по видобутку 
вугілля, гірники шахти 
тільки за 7 місяців ни
нішнього року відправи
ли державі понад план 
18 ешелонів вугілля.

Шахтарі горді тим, що 
вони з честю виконують 
покладені на них завдан
ня, але це не заспокоює 
їх. Колектив прагне з 
кожним днем працювати 
ще краще, ще продук
тивніше. Для цього все
мірно механізуються гір
ничі роботи, впровад- _

Виробничі успіхи шахтарів 
відзначені наказом Міністра 
вугільної промисловості. За до
сягнуті високі виробничі по
казники й активну участь в 
соціалістичному змаганні 22 
чоловіки нагороджені значком 
«Відмінник соціалістичного зма
гання Міністерства вугільної 
промисловості СРСР» і почес
ними грамотами. На міську 
Дошку пошани занесені імена 
29 передовиків.

Але, які б не були значні 
успіхи, не можна заспокоюва
тись: залишається ще немало 
невирішених завдань. Ми не 
добились такого стану, щоб всі 

. підприємства виконували план 
як по кількісних, так і якіс
них показниках. Так, Байда- 
ківськпй .вуглерозріз відстає 
по вскриші. Не дивлячись на те, 
що Байдаківська брикетна фаб
рика працює рентабельно, вона 
не завжди справляється з ви
робничим завданням. З початку 
року фабрика заборгувала кіль
ка тисяч тонн брикету.

11а Семепівському і Баііда- 
ківському вуглерозрізах є ба
гато зайвого обладнання, яке 
збільшує собівартість видобут
ку палива. Мають місце недо
ліки в організації праці.

Директивами XIX з'їзду пар
тії, а також рішеннями п'ятої 
сесії Верховної Ради СРСР по
ставлені великі завдання перед 
працівниками вугільної проми
словості. Ми повинні мобілізу
вати всі внутрігосподарські 
джерела, домогтись виконання 
кожним підприємством встанов
леного для нього плану з усіх 
кількісних і якісних показни
ків.

Вугільники Олександрії з 
честю виконають завдання, які 
перед ними стоять, вони до
кладуть всіх зусиль, щоб 
достроково виконати накреслен
ня п'ятої п'ятирічки, добитись 
нових успіхів на славу нашої 
великої соціалістичної Бать
ківщини.

Г. АЛЬОШИН, 
керуючий трестом 

„Олександріявугілля".

Нотатки з записної книжки
жується у виробництво 
передовий досвід.

Наш колектив сміливо 
шукає і втілює все нове, 
прогресивне. Добрий 
ефект одержано від вве
дення в дію графіка цик
лічності. Нині у нас 4 
лави працюють за гра
фіком — цикл на добу. 
Результат від цього та
кий: видобуток вугілля 
збільшився на 20 про
центів, продуктивність 
праці підвищилась на 10 
процентів, собівартість 
тонни вугілля зменшена 
на 19 процентів.

Разом з зростанням 
продуктивності праці, 
збільшується заробітна 
плата гірників, замож
нішим стає їхнє життя. 
Все більше і більше ви
могливості пред'являють 
вони торговельним орга
нізаціям.

Тепер середній за
робіток наваловідбійника 
на шахті за місяць ста
новить 2.300 карбован
ців, а окремі з них, як, 
наприклад,. Олександр

Тараненко, одержують 
по 4.000—5.000 карбован
ців. Цього досить не ли
ше, щоб добре прожити, 
але й придбати цінні 
речі. А коли ще взяти 
до уваги одночасну ви
нагороду, яку шахтарі 
одержують кожного ро
ку, реальна заробітна 
плата набагато збіль
шиться.

Ось яскравий приклад 
росту шахтарської за
можності. 3—4 роки то
му тільки два робітни
ки шахти—механік діль
ниці т. Кириленко і на
валовідбійник т. Соку- 
ренко мали мотоцикли. 
Зараз понад 40 гірників 
приїжджає на роботу на 
власних мотоциклах.

Лише за три квартали 
цього року в будинках 
відпочинку і санаторіях 
побувало близько 90 ро
бітників шахти. Путівки 
видані за пільгами — з 
оплатою ЗО процентів їх 
вартості, а частину—без
платно.

Для дітей шахтарів в

Документи 
про наше життя

В нові квартири
ОРДЕР

Видано т. ІІігаматову Ша- 
гиту, наваловідбійнику другої 
дільниці шахти № 2-3, в то
му, що йому надається квар
тира з двох кімнат, кухні, 
ванної в робітничому селищі 
Перемога, вулиця Клубна, 
№ 3128. « *

Разом з т. Нігаматовим 
нові квартири одержали на
валовідбійники тт. Манакін, 
Качан і ще десять передови
ків підприємства.

Виписка з протоколу 
засідання ради 

соціального
страхування

СЛУХАЛИ: заяву навало
відбійника Сафіна Ахмета 
про надання йому путівки 
в санаторій згідно санатор
но-курортної картки.

ПОСТАНОВИЛИ: зважаю
чи, що т. Сафін працює ба
гато років у вугільній про
мисловості і за бездоганну 
роботу йому присвоєне зван
ня Почесного шахтаря, вида
ти т. Сафіну путівку в са
наторій Сочі безплатно. Вар
тість путівки 1.300 карбо
ванців взяти за рахунок 
профспілки.

Ііа власних 
мотоциклах 
і машинах

Щодня перед початком зміни 
до управління шахти № 2-3 
приїжджає на власній авто
машині „Москвич- помічник 
начальника дільниці т. Ярмо- 
люк. Разом з ним прибува
ють на своїх мотоциклах ще 
десятки робітників.

За останній час близько 
250 шахтарів придбали мо
тоцикли і велосипеди.

Індивідуальні житлові 
будинки

150 робітників шахти №2-3 
займаються індивідуальним 
житловим будівництвом. 
Більше половини споруджу
ють собі будинки на заощад
жені кошти. Підприємство 
надає велику допомогу інди
відуальним забудовникам, ви
діляє матеріали, надає для їх 
перевезення автотранспорт.

місті і робітничих сели
щах відкриті дитячі ясла, 
садки, школи. Влітку ба
гато школярів відпочи
вають в піонерських та
борах.

Серед молодих гірни- 
. ків велика тяга до знань. 
Багато з них без відри
ву від виробництва нав
чається у середніх ве
чірніх школах, заочно— 
в технікумах, інститу
тах. Робітниця шахти 
Галина Боцман ще не
давно навчалася у ве
чірній школі, нині вона 
студентка гірничого тех
нікуму. Мине кілька ро
ків і Галина Боцман ста
не кваліфікованим спе
ціалістом - гірником. Та
ких прикладів можна на
вести багато.

Ці далеко не всі фак
ти красномовно свідчать 
про те, яким батьків
ським піклуванням ото
чені в нашій країні шах
тарі.

Г. СТАНКОВ, 
голова шахткому 

шахти №2-3.

Кілька років тому на Байда- 
ківськпй вуглерозріз прийшов 
невеликого росту, кремезний, 
з енергійним обличчям юнак.

—Маю спеціальність слюса- 
ря-монтажника, — заявив він 
тоді начальнику відділу кадрів. 
—Бажаю працювати на вели
кій машині.

З радістю сприйняв Леонід 
Хомич, випускник ремісничого 
училища, повідомлення про 
призначення його слюсарем 
до складу екіпажу екскаватора.

У 1950 році Леонід Хомич 
став комсомольцем. Комсомоль
ська організація допомогла йо
му пройти тримісячне нав
чання при курсовому комбіна
ті, стати помічником машиніс
та, а згодом—машиністом екска
ватора «УЗТМ-З».

Одного разу, це було на 
початку 1951 року, Леонід Хо
мич вперше зібрав свою брига
ду:

—Ми всі молоді, — сказав 
бригадир, звертаючись до това
ришів.—Нам вручена чудова 
техніка і ми повинні викорис
тати її на повну потужність. 
Досі змінний виробіток на 
«УЗТМ» на нашому розрізі не 
перевищував 850 кубометрів. 
На мою думку, коли ми пра
вильно організуємо роботу, то 
зможемо довести його хочби 
до тисячі кубометрів на зміну. 
Треба нам для цього вишуку
вати і пускати в дію нові ре
зерви.

Поставивши одного разу ек
скаватор з креном в бік виван
таження, Леонід відчув, що 
стріла з вантаженим ковшом 

Передові механізатори Семенівського вуглерозрізу: маши
ніст електровоза комуніст Іван Роженко (зліва) і помічник маши
ніста комсомолець Микола Твердохлєб. Змінне завдання тран
спортування вугілля екіпаж виконує на 180 процентів.

швидше і з меншим напружен
ням повертається до думкара. 
Підрахунки показали, що при 
такому положенні екскаватора 
час завантаження кожного 
електровоза скоротився на 5 — 
7 хвилин, досягнуто також і 
економії електроенергії.

Бригадир Хомич виступив іні
ціатором комплексного змаган
ня, в яке включились не лише 
екскаваторники, а й транспорт
ники. В договорі на соціаліс
тичне змагання з іншими брига
дами екскаваторників Леонід 
Хомич записав: «Довести виро
біток па екскаватор «УЗТМ-З» 
до ста тисяч кубометрів на мі
сяць, підвищивши існуючу нор
му на 20 тисяч кубометрів».

Минали дні. Люди трудились 
з подвоєною енергією. Вони 
шукали і знаходили нові шля
хи підвищення продуктивності 
машир. Комплексне змагання 
дало свої результати. Сто ти
сяч кубометрів вскриші за мі
сяць на кожний екскаватор бу
ло досягнуто.

Все ширшого розмаху наби
рає соціалістичне змагання за 
краще використання техніки па 
вуглерозрізі.

Які раніше, ініціатором його 
виступає бригада Леоніда Хо- 
мича. Запровадивши годинний 
графік, вона довела змінний 
виробіток на екскаватор до • 
1.200—1.300 кубометрів.

Так самовіддано трудиться 
на благо любимої Вітчизни ви
хованець ленінського комсомо
лу, радянський патріот Леонід 
Хомич.

М. СТЕКЛОВ.
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ПО НАШОМУ МІСТУ і РАЙОНУ Міжнародний огляд

Красиво оздоблені, просторі світлі кімнати мають дитячі ясла 
№5 в селищі Перемога. Тут перебувають десятки наймолодших 
громадян селища—дітей гірників. До їх послуг сотні найрізно
манітніших іграшок.

На знімку: малята дитячих ясел № 5 на прогулянці.
Фото Г. Танського.

Книжка по заочному абонементу
26 серпня в читальний зал 

міської бібліотеки надійшло 
поштою кілька бандеролей з 
книжками. Це література, 
яку надіслала по заочному 
абонементу Московська 
центральна бібліотека імені 
Леніна.

З одержаної літератури 
прибули книжки на ім'я слю
саря рудоремонтного заводу 
т. Мельника, електрослюса
ря будівельного управління

Сьогодні, ЗО серпня, в Магніто
горську відбудеться черговий ти
раж виграшів Третьої державної 
позики відбудови й розвитку на
родного господарства СРСР, а 31

Виснажлива праця шахтаря в 
капіталістичних країнах. Вижати 
якнайбільше прибутків -ось голов
на турбота володаря шахти. На 
шахтах Західної Європи та Аме
рики гірники змушені працювати 
в неймовірно тяжких умовах. Під
приємці ігнорують найелементар
ніші правила техніки безпеки, ши
роко приміняється ручна праця.

З опублікованих недавно офіці
альних статистичних даних видно, 
що вугільна промисловість США 
різко скорочується. Так, наприк
лад, в 1952 році було видобуто ву
гілля на 72 мільйони тонн менше, 
ніж в 1951 році.

Та далеко не всі показники у 
вугільній промисловості США про
являють тенденцію до пониження. 
Є статистичні криві, які неухиль
но, з року в рік продовжують під
німатися вгору. Ми маємо на ува

тресту „Олександріявугілля" 
т. Попова, інженерів тт.Шер- 
лаєва і Тримбача.

На заочному абонементі в 
міській бібліотеці налічуєть
ся 62 читачі. Серед них 
гірники, будівельники, ро
бітники різних спеціально
стей, інженери, вчителі і тех
ніки. Лише за останній мі
сяць вони одержали по за
очному абонементу понад 
двісті книжок з Москви та 
Кіровограда.

СЬОГОДНІ ТИРАЖ 
серпня—перший тираж погашення 
цієї позики.

В цьому році буде проведено 
ще два тиражі погашення обліга
цій позик: — Другої державної 

В КРАЇНАХ КАПІТАЛУ

Вугілля і кров
зі ріст нещасних випадків на під
приємствах та збільшення прибут
ків „вугільних королів" Америки. 
37.566 робітників стали жертвами 
нещасних випадків на вугільних 
шахтах США в 1952 році, 37.020 
чоловік було поранено і 546 убито. 
Тут приріст на 13 процентів порів
няно з 1951 роком!

Такі факти—звичайне явище в 
Сполучених Штатах. По визнанню 
голови об’єднаної професійної 
спілки гірників Джона Льюіса за 
останні дев'ятнадцять років на ву
гільних шахтах було вбито, по
калічено та поранено 1.250.000 гір
ників.

Наживаючись на людській кро
ві, бізнесмени з року в рік зри
вають всі спроби провести в мас
штабах усієї країни або хоч би в 
межах якого-небудь одного шта

Новосілля
Напередодні шахтарського 

свята справили новосілля 
наваловідбійники шахти 
№ 2—3 тт. Качанов, Ус генко, 
машиніст електровоза тов. 
Прокопенко і десятки інших 
передових людей вугільних 
підприємств міста.

В кожній квартирі, яку 
одержали шахтарі,—парове 
опалення, ванна, душ, водо
провід і інші комунальні 
зручності.

Відзначення кращих 
сільських Рад

За хороші успіхи в орга
нізаційно-масовій роботі та 
успішне виконання натураль
них поставок і фінансових 
зборів за перше півріччя 
1953 року Войнівській сіль
ській Раді депутатів трудя
щих (голова т. Чередниченко) 
присуджено перехідний Чер
воний прапор Кіровоградсь
кого облвиконкому.

Похвальні грамоти облви
конкому одержали Бандурів- 
ська та Новопилипівська 
сільські Ради.

Гастролі цирку
х Вже третій день в місті 
Олександрії перебуває Київ
ська група циркового об'єд
нання. їх виступи користую
ться великим успіхом серед 
олександрійців.

В цирковій програмі особ
ливим успіхом користується 
політ на літаку по мертвій 
петлі у виконанні артистів 
Марії та Бориса Спесив 
цевих. З успіхом виступає 
також перед глядачами 
клоун Анатолій Носов.

Фонтан у сквері
В міському сквері днями 

закінчено обладнання нової 
алеї. Тут розбиті красиві 
квітники, на двох постамен
тах буде встановлено статуї 
піонерів.

Центр алеї прикрашає вод
ний басейн, в якому влаш
товано багатоструйковий 
фонтан. Алеї скверу попов
нились великою кількістю 
скамейок.

позики відбудови й розвитку на
родного господарства СРСР — у 
Сімферополі і Державної двопро
центної позики 1948 року — в 
Тулі.

ту закони про охорону праці ро
бітників.

В той час. коли рівень життя 
американських робітників весь час 
знижується, прибутки монополій 
неймовірно зростають. Шляхом 
нещадної експлуатації компанія 
„Фелпс Додж" одержує з одного 
робітника річний прибуток в роз
мірі 6.753 доларів, компанія „Кон- 
ненкот"—6.557, „Анаконда" -2.509 
доларів.

В країнах капіталу налічується 
десятки мільйонів безробітних, які 
приречені на голодну смерть. Де
сятки тисяч з них кінчають життя 
самогубством.

Голод, безпросвітні злидні, без
правність приводять до активіза
ції робітничого руху, до загост
рення боротьби за підвищення ре
альної заробітної плати та поліп
шення умов праці.

Німецький народ вітає 
великодушний 

акт Радянського уряду
У ці дні в центрі уваги світо

вої громадськості знаходиться 
І нота Радянського уряду урядам 

Франції, Великобританії і США в 
німецькому питанні і переговори, 

і які відбулися після вручення цієї 
ноти між урядовою делегацією 
Німецької Демократичної Респуб
ліки і урядом СРСР, що заверши
лись, як відомо, сердечною дого
вореністю по ряду важливих пи
тань радянсько-німецьких відно
син і німецької проблеми в цілому.

Природно, що найгостріше реа
гує на ці події німецький народ 
як на сході, так і на заході Ні
меччини, оскільки вони стосують
ся його життєвих інтересів. „Пи
тання нині стоїть так, — говорив 
Голова Ради Міністрів СРСР 
тов. Г. М. Маленков на обіді в 
Кремлі 22 серпня: — Німеччина 
може стати або одним з найваж
ливіших факторів зміцнення миру 
і безпеки в Європі, або головним 
європейським вргниіцем нової аг
ресії".

Результати переговорів урядо
вої делегації НДР були обговоре
ні в Народній палаті Німецької 
Демократичної Республіки. Палата 
в прийнятій заяві підкреслила, що 
конкретні пропозиції Радянського 
Союзу про возз'єднання Німеч
чини на мирній демократичній 
основі „відповідають національ
ним інтересам усього німецького 
народу". Палата висловила „свою 
сердечну і щиру вдячність за ве
ликодушну готовність іти назуст
річ, яку уряд Радянського Союзу 
довів усій Німеччині".

Тим же почуттям були пройня
ті учасники грандіозного 150-ти
сячного мітингу трудящих Берлі
на, який відбувся 26 серпня. Тут 
наприкінці була одностайно прий
нята телеграма товаришеві Г. М. 
Маленкову, в якій говориться, що 
населення Берліна вітає наявні в 
ноті Радянського уряду конкретні 
пропозиції про мирне возз'єднан
ня Німеччини і угоди, прийняті в 
результаті переговорів між уря
дом СРСР і урядовою делегацією 
НДР.

Повідомлення про результати 
московських переговорів виклика
ло по всій Німецькій Демокра
тичній Республіці хвилю мітин
гів, учасники яких вітали ці ре
зультати. дякували Радянському 
урядові.

Пропозиції уряду СРСР і під
сумки радянсько-німецьких пере
говорів схвально зустрінуті також 
різними верствами населення в 
Західній Німеччині. Ось одна з 
численних заяв людей, які живуть 
у боннській республіці—робітни
ка Ф. Гартлеба з Гейдесхейма. — 
Великодушність Радянського Со
юзу і його дружнє ставлення до 
нашого народу—очевидні,—заявив 
він.

Так висловлюються прості люди, 
відповідаючи на наклепи і брех
ню, яку реакційна преса поширює 
з приводу ноти уряду СРСР і під
сумків радянсько-німецьких пере
говорів. Стурбовані тим, що прав
да проникає в народні маси, бон
нські реваншисти, як повідомляє 
агентство АДН, провели спеціаль
ну нараду журналістів реакційних 
газет, присвятивши її тому, як 
краще за наклепами приховати 
правду про радянські пропозиції. 
Але правду не приховаєш!

РОЗКЛАД АРМІЇ БАО ДАЯ
З кожним днем серед сол

датів армії французької маріо
нетки Бао Дая шириться рух 
за перехід на бік в'єтнамсько
го народу, який бореться, і 
зростає боротьба за демобілі
зацію.

В лівобережному районі Чер
воної ріки в травні і червні

Що сталося в Ірані?
Протягом попереднього тижня 

— з 16 по 22 серпня — посилену 
увагу привертали до себе події, 
які відбувалися (і відбуваються 
ще и зараз) в Ірані.

Іран—конституційна монархія. 
Влада шаха за конституцією об
межена парламентом. За останні 
роки в центрі політичного жшмь 
країни стоїть питання про її 
тові багатства, які протягом кот^ 
кох десятиліть експлуатувались 
англійськими імперіалістами, іцо 
наживали на цьому неймовірні І
прибутки. Під тиском народних Ж
мас нафтопромисли були націо- -
налізовані. Проте Англія визнать . 
цей акт „незаконним", піддаї^ИД 
блокаді збут іранської нафти 
кордон і Іран потрапив в еконо
мічні лещата. На сцену виступили 
в ролі „посередника" США, що 
хотіли б самі стати тут на втра
чених позиціях Англії.

Так розгорілася навколо іран
ської нафти гостра боротьба, в 
яку були втягнуті й різні політич
ні кола в середині країни. Полі
тична атмосфера напружилась 
настільки, що уряд, щоб припини
ти в меджлісі підривну діяльність 
деяких депутатів, які були за 
оцінкою іранських газет інозем
ними агентами, провів всенарод
ний опит: чи “слід розпустити 
достроково меджліс, чи ні. Абсо
лютна більшість народу вислови
лася за розпуск меджлісу.

Далі події' відбувались в такому 
порядку. Як передавало іранське 
радіо, в ніч з 15 на 16 серпня 
прихильники шаха зробили спро
бу повалити силою владу уряду 
Мосаддика. Проте ця спроба про
валилася. Шах у супроводі дру
жини спішно втік з країни за 
кордон. Те ж іранське радіо і 
ряд іранських газет відмічали, що 
виступ прихильників шаха буй 
організований за участю амери
канського генерала Шварцкопфа.

19 серпня прихильники шаха 
провели новий виступ, захопили 
радіостанцію, урядові установи, 
банки. Мосаддик і багато його 
міністрів та прихильників—ареш
товані.

Незабаром прихильники шаха 
утворили новий уряд на чолі з 
генералом Захеді. 22 серпня шах 
повернувся на літаку в Тегеран. 
За повідомленням Франс Пресе, 
при цьому було вжито надзви
чайних заходів для охорони теге
ранського аеродрому і дальшого 
шляху слідування шаха. На протя
зі десяти кілометрів від аеродро
му до столиці в два ряди стояли 
солдати.

За оцінкою зарубіжної преси, 
становище в країні продовжує 
лишатись неспокійним. Незва
жаючи на те, що столиця Ірану— 
Тегеран—оголошений на воєнному 
стані, там, як повідомляло агент
ство Франс Пресе, 21 серпня від
булась демонстрація прихильни
ків Мосаддика, атакована броне
танковими частинами і військами. 
Мали місце сутички і в інших 
містах країни.

Уряд генерала Захеді, повідом
ляє зарубіжна преса, продовжує 
численні арешти. В числі арешто
ваних багато членів народної 
партії, секретар Іранського това
риства прихильників миру М. Хор- 
моз та інші.

І. АРТЕМОВ.

цього року понад 1.500 сол
датів втекли з баодаївської 
армії. В провінції Нам-Дінь 
лише за 2 дні більш як 30 
солдатів з новоствореного ба
тальйону перейшли на бік в'єт
намської Народної армії.

(ТАРС).
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

СТАЛІНСЬКИЙ
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

N° 106 (3936) Середа, 2 вересня 1953 р.

У Раді Міністрів Союзу РСР

Лр» відкриття нових будинків Московського 
державного університету ім. М. В. Ломоносова

Пленум Радянського Комітету захисту миру

Рада Міністрів Союзу РСР, 
розиянувши рапорт будівель
ники* висновок Урядової ко
місії та доповідь Міністерства 
культури СРСР, встановила, 
що завдання Уряду по будів
ництву і введенню в експлуа
тацію основних будинків і спо
руд Московського державного 
університету па Ленінських 
горах викопане.

Протягом 1949—1953 років 
у Москві, на Ленінських горах 
збудовані: головний 32-повер- 
ховий будинок університету 
загальним об‘ємом 1 мільйон 
370 тисяч кубічних метрів, бу
динок фізичного факультету 
об'ємом 274,6 тисяч кубічних 
метрів, будинок хімічного фа
культету об'ємом 267,7 тисяч 
кубічних метрів, житлові при
міщення для студентів і аспі
рантів—всього 5.754 кімнати і 
184 квартири для професорів і 
викладачів, ботанічний сад за
гальною площею 42 гектари, 
комплекс культурно-побутових 
і спортивних споруд.

Всього на території універ
ситету споруджено 27 основних

Нагородження працівників 
вугільної промисловості

ЗО серпня наша країна від
значала День шахтаря. До сво
го свята радянські гірники 
прийшли з новими трудовими 
успіхами. У Москві, Сталіно, 
Кемерові і багатьох інших мі
стах відбулись урочисті засі
дання, присвячені Дню шахта
ря, оглядові трудових досяг
нень радянських гірників.

Президія Верховної Ради 
СРСР до Дня шахтаря нагоро

Кемеровська область. В мальовничій місцевості поблизу 
озера розташований ГІрокоп’ївський санаторій вугільників.

На знімку: будинок санаторію.
Фото В. Кунова.

Рік видання ХХУ-й
Ціна 15 кой.

і 10 обслужуючих будинків, 
загальним об'ємом 2 мільйони 
611 тисяч кубічних метрів. У 
новому будинку університету є 
148 аудиторій, понад 1.000 на
уково-учбових лабораторій, а 
також приміщення для бібліо
теки, розраховане на 1 мільйон 
200 тисяч томів.

Лабораторії і кабінети уні
верситету оснащуються найно
вішим учбово-науковим устат
куванням, що відповідає сучас
ним вимогам науки, для учбо
вої роботи і наукових дослід
жень в галузі механіки, фізи
ки, хімії, біології, геології, 
астрономії і так далі.

Рада Міністрів СРСР поста
новила відкрити нові будинки 
Московського державного уні
верситету імені М. В. Ломо
носова 1 вересня 1953 року і 
забезпечити з цього числа у 
нових будинках університету 
учбову і наукову діяльність 
фізичного, хімічного, механіко- 
математичного, геологічного і 
географічного факультетів.

X (РАТАУ).

дила орденами і медалями за 
вислугу років і бездоганну ро
боту велику групу підземних 
робітників, гірничих майстрів, 
керівних та інженерно-техніч
них працівників вугільної про
мисловості і будівництва ву
гільних шахт, з них: овденом 
Леніна нагороджені 1.128 чо
ловік, орденом Трудового Чер
воного Прапора—2.070 чоловік, 
решта—медалями СРСР.

(РАТАУ).

Прескліше 'ГАРС.

31 серпня у Москві, в Ок- 
тябрському залі Будинку Спі
лок, відбувся розширений Пле
нум Радянського Комітету за
хисту миру. Для участі в ро
боті Пленуму в столицю при
були представники республі
канських, крайових і обласних 
комітетів захисту миру. При
сутні представники профспілок, 
ЦК В.І1КСМ, Антифашистського 
Комітету радянських жінок, 
Антифашистського Комітету ра
дянської молоді та інших гро
мадських організацій. На Пле
нум зібралися діячі науки і 
культури, передовики проми
словості і сільського господар
ства, активні учасники бороть

Резолюція Пленуму Радянського Комітету

Заслухавши і обговоривши 
доповідь М. С. Тихонова про 
підсумки сесії Всесвітньої Ради 
Миру, Пленум Радянського Ко
мітету захисту миру з участю 
представників обласних, крайо
вих, республіканських коміте
тів захисту миру і громадських 
організацій СРСР із задоволен
ням відзначає успіхи, досягнуті 
народами світу в боротьбі за 
збереження міжнародної без
пеки.

Всі люди доброї волі з ра
дістю зустріли перемир'я в Ко
реї, що було великою перемо
гою корейського і китайського 
народів і всього табору миру і 
демократії.

Радянський народ, який без
устанно і послідовно бореться 
за мир разом з прихильниками 
миру всіх країн, бачить в цій 
перемозі можливість мирного 
розв'язання всіх інших міжна
родних проблем.

Ліквідація провокаційної аван
тюри паліїв війни в Берліні бу
ла також важливою перемогою 
прихильників миру, які бачать в 
єдиній, демократичній, миро
любній Німеччині найважливі
шу умову збереження миру в 
Європі і в усьому світі. Про
позиції Радянського уряду в 
німецькому питанні, по укла
денню мирного договору з Ав
стрією, по розв'язанню корей
ської проблеми, по скороченню 
озброєння і забороні атомної та 
інших видів зброї масового зни
щення створюють міцну основу 
для мирного врегулювання шля
хом переговорів усіх спірних 
міжнародних питань і тому від
повідають кровним інтересам 
миролюбних народів.

РазОїМ з цим народи всього 
світу не можуть пройти мимо 
нових провокацій паліїв війни. 
Агресивні кола США та інших 
імперіалістичних країн нама
гаються усипити пильність на
родів. Виступаючи на словах 
за мир, вони на ділі розширю
ють Північно-атлантичний аг
ресивний блок, створюють нові 
воєнні бази в усіх частинах 
світу, посилюють гонку озбро
єнь, продовжують політику 
«холодної війни», політику 
провокацій проти Радянського 
Союзу і країн народної демок
ратії. Агресори протидіють 
політиці врегулювання міжна
родних проблем на основі вза
ємної договореності заінтере
сованих сторін. Саме цій меті 
зриву мирного розв'язання 
спірних питань служать, зок
рема, рішення Вашінгтонської 
наради міністрів закордонних 

би радянського народу за мир.
Коротким вступним словом 

Пленум відкрив письменник 
І. Еренбург. Він сказав, що 
президія Радянського Комітету 
захисту миру скликала цей 
Пленум для того, щоб обгово
рити, як радянські борці за 
мир можуть сприяти здійснен
ню найважливіших рішень, 
прийнятих Всесвітньою Радою 
Миру па її сесії в Будапешті.

На порядку денному Плену
му одне питання — підсумки 
сесії Всесвітньої Ради Миру і 
завдання комітетів захисту 
миру в СРСР.

З доповіддю виступив Голо
ва Радянського Комітету за

захисту миру
справ трьох держав, а також 
робить спроби реакційних кіл 
СП1А спільно з лісинманівсь- 
кою клікою зірвати перемир'я 
в Кореї.

В цих умовах прихильники 
миру всіх країн покликані під
вищити свою пильність. Обо
в'язок всіх народів посилити 
свою діяльність на захист миру.

Рішення Будапештської се
сії Всесвітньої Ради Миру за
кликають усіх людей доброї 
волі розгорнути широку міжна
родну кампанію за мирне вре
гулювання спірних питань між 
державами шляхом переговорів 
і своїми активними діями на 
захист миру зірвати плани аг
ресивних сил, які перешкод
жають досягненню угод.

Радянський Комітет захисту 
миру заяйляє про своє повне 
схвалення рішень Всесвітньої 
Ради Миру, що вимагають вре
гулювання всіх незгод між 
державами шляхом переговорів.

Радянський народ повністю 
поділяє упевненість мільйонів 
прихильників миру усіх країн 
у тому, що при наявності доб
рої волі можна знайти шляхи 
до врегулювання спірних і не
розв'язаних питань і тим са
мим забезпечити тривалий і 
міцний мир.

Радянські люди палко схва
люють і підтримують миролюб
ну зовнішню політику Радян
ського уряду, яка спрямована 
на збереження і зміцнення 
миру і відповідає кровним ін
тересам радянського народу і 
миролюбних народів усіх країн.

Разом з прихильниками миру 
всіх країн радянські люди на
полягають на якнайшвидшому 
справедливому мирному розв'я
занні корейського питання і 
наданні корейському народові 
повної можливості самому віль
но розв'язувати питання свого 
устрою, а також економічного 
і культурного розвитку країни.

Цілковите схвалення всього 
радянського народу зустрічають 
пропозиції Радянського уряду 
по мирному розв'язанню ні
мецької проблеми, що сприяють 
відродженню Німеччини, як ве
ликої держави, і відкривають 
для німецького народу шлях 
для відновлення його націо
нальної єдності, до створення 
демократичної миролюбної Ні
меччини. Радянський народ 
вітає зусилля німецького наро
ду, який бореться за об'єднан
ня своєї країни в єдину миро
любну демократичну державу, 
і бажає йому всіляких успіхів 
на цьому шляху.

хисту миру М. С. Тихонов.
Доповідач докладно висвіт

лив підсумки Будапештської 
сесії Всесвітньої Ради Миру, 
яка намітила нові шляхп в 
боротьбі за мирне врегулюван
ня всіх міжнародних незгод і 
сприяла розширенню і зміц
ненню фронту прихильників 
миру. ♦

Після закінчення дебатів 
Пленум одностайно схвалив ре
золюцію по доповіді М. С. Ти- 
хонова і постановив скликати 
в грудні цього року п'яту Все
союзну конференцію прихиль
ників миру.

(ТАРС).

Разом з прихильниками мпру 
всіх країн радянські люди ви
магають від Організації Об'єд
наних Націй виконання її 
обов'язку перед народами. 00Н 
повинна повернутися па цей 
шлях, який визначений її стату
том і сприяти мирному розв'я
занню всіх міжнародних кон
фліктів на основі поважання 
суверенних прав усіх країн і 
націй. Треба покласти край 
політиці ігнорування Китаю і 
відновити порушені права Ки
тайської Народної Республіки 
в Організації Об’єднаних Націй. 
Тільки при цій неодмінній умові 
може бути забезпечене правиль
не розв'язання питань збере
ження і зміцнення миру і 
міжнародної безпеки.

Радянський народ стояв і 
стоїть за мирне співіснування 
народів, за розвиток економіч
ного і культурного співробіт
ництва між ними. Внутрішня 
політика Радянського уряду, 
спрямована на всемірне задово
лення безперервпо зростаючих 
матеріальних і культурних пот
реб радянського народу, є най
кращим доказом мирних праг
нень нашої держави і зустрі
чає гаряче схвалення всіх ра
дянських людей.

Наполегливо борючись за 
справу миру, радянські люди в 
той же час пам'ятають про 
необхідність підвищувати пиль
ність до підступів паліїв війни 
і безустанно зміцнювати і вдос
коналювати оборону великого 
Радянського Союзу. Маючи всі 
види сучасної військової техні
ки, радянський народ нікому 
не погрожував і не погрожує 
і, як і раніш, твердо наполягає 
па якнайшвидшому досягненні 
угод про значне скорочення 
озброєнь і заборону застосуван
ня атомної, бактеріологічної та 
інших видів зброї масового 
знищення людей.

Радянський Комітет захисту 
миру висловлює тверду впевне
ність у тому, що всі радянські 
люди палко відгукнуться на 
заклик Всесвітньої Ради Миру 
і активною участю в русі за 
мирне врегулювання міжнарод
них проблем з новою силою 
продемонструють перед усім 
світом свою незмінну волю до 
миру і ще тісніше згуртуються 
навколо Комуністичної партії і 
Радянського уряду, які твердо 
і послідовно відстоюють політи
ку миру.

Хай в усьому світі востор- 
жествує дух мирних перегово
рів! Сиди війни повинні відсту
пити!
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Партійне жаття
Підвищувати роль 

колгоспної парторганізації
На звітно-виборних зборах партійної організації 

колгоспу ім. Сталіна

Полум’яний борець за комунізм

Свої зусилля партійна органі
зація артілі імені Сталіна 
(Бандурівка) спрямовувала на 
виконання важливих зав
дань в боротьбі за дальше під
вищення врожайності всіх куль
тур і продуктивності тварин
ництва, розвиток допоміжних 
галузей колгоспного господар
ства, дострокове виконання 
державних зобов'язань і поліп
шення добробуту колгоспників.

Первинна організація знач
но зміцніла, стала активніше 
займатися питаннями господар
ської діяльності і роботи з 
людьми. Комуністи розставлені 
на вирішальних виробничих 
ділянках. Вони ведуть перед у 
соціалістичному змаганні, осо
бистим прикладом мобілізують 
хліборобів на зразкове вико
нання всіх сільськогосподарсь
ких робіт, впроваджують пере
дові методи праці. 1 як наслі
док—колгосп ще 26 липня ви
копав план хлібопоставок, вне
сена натуроплата за роботи 
МТС. Колгосп вже давно вико
пав річний план поставок м'я
са, молока, вовни і яєць. З 
перевищенням здано державі 
овочі й баштанні культури. 
Колгоспникам видано аванс на 
трудодні по 1,5 кілограма 
пшениці, по 200 грам проса, 
по 2 карбованці грошей і ін. 
В цьому році споруджено зер
носховище, будується гараж, 
контора і розпочато будівниц
тво колгоспного клубу.

Всі комуністи мають партій
ні доручення. Партбюро здій
снює постійний контроль за їх 
виконанням. За звітний період 
регулярно проводились партій
ні збори і засідання партбюро.

В обговоренні звітної допо
віді секретаря партбюро т. Ва- 
кала комуністи взяли активну 
участь. Вони викривали хиби 
і недоліки, які заважають 
більш успішному виконанню 
завдань партії і уряду. Кожний 
з них вносив пропозиції, спря
мовані на підвищення ролі 
партійної організації в житті 
колгоспу.

Комуніст, шофер т. Зінчен- 
ко, сказав, що в 4 бригаді є 6 
комуністів, але партійна група 
там досі не створена.

Тов. Борщ у своєму виступі 
вказав на недоліки у масово- 
політичній роботі серед насе
лення, підкреслив, зокрема, те, 
що зовсім мало ще читається 
лекцій і доповідей для хлібо
робів. Він також говорив про 
необхідність поліпшення робо
ти редколегій бригадних стін
газет, про налагодження спів
дружності колгоспників з меха
нізаторами і потреби посилен
ня темпів осінньої сівби.

Велику увагу приділили ко
муністи у своїх виступах ви
конанню договірних зобов'я
зань Користівською МТС. В 
цьому році хоч і краще пра
цювали комбайни, однак було 
багато неполадок, а тракторна 
бригада, де бригадиром т. Си- 
покоп, весною працювала по
рівняно непогано, а зараз тру
дова дисципліна в ній занед
бана, бригадир дуже рідко бу
ває в бригаді, більшість трак
торів несправна, через це ме
ханізатори і досі не виконали 
плану підготовки грунту під 
посів озимини. Директор МТС 
т. Жук і його заступник в 
колгоспі майже не бувають і 
тому не знають дійсного етапу 
в тракторних бригадах.

Комуністи у своїх виступах 
серйозну увагу приділили роз
витку тваринництва і підви
щенню його продуктивності. 
Комуністи тт. Плахотній, Буль
ба, Давніченко вказували на 
недоробленості у створенні кор
мової бази, па необхідність по
ліпшення умов праці тварин
ників.

Збори пройшли під знаком 
розгорнутої критики й само
критики недоліків. У своєму 
рішенні комуністи намітили 
заходи, спрямовані на поси
лення партійної роботи, па мо
білізацію колгоспників по даль
шому піднесенню сільськогос
подарського виробництва.

П. КАРПОВ.

П'ять років тому, 31 серпня 
1948 року, Комуністичпа пар
тія і радянський народ зазна
ли тяжкої втрати, вмер Андрій 
Олександрович Ждапов—видат
ний марксистський теоретик, 
найталановитіший пропагандист 
великих ідей Маркса—Енгельса 
—Леніна—Сталіна, один з най
визначніших будівників партії 
і Радянської держави.

У 1912 році шістнадцятиріч
ним юнаком А. 0. Жданов у 
Твері (тепер Калінін) примк
нув до революційної боротьби 
робітничого класу проти цариз
му і капіталізму, за соціаліс
тичну революцію, за диктатуру 
пролетаріату. Вступивши в 1915 
році в ряди партії, А. 0. 
Жданов провадить партійну ро
боту серед робітників Твері, а 
в період першої світової війни 
— серед солдатів царської армії, 
бере активну участь у підго
товці і проведенні Великої 
Жовтневої соціалістичної рево
люції.

Після перемоги пролетарської 
революції А. 0. Жданов неод
норазово посилається партією 
на політичну роботу в части
нах Червоної Армії, на керів
ну партійну і радянську робо
ту на Уралі, в Твері і Горько- 
му. Скрізь він проявляв себе 
прекрасним організатором, по
лум'яним патріотом, вірним си
ном Комуністичної партії.

Партія високо цінила діяль
ність А. 0. Жданова, його ви
датні якості організатора і ке
рівника мас. Після XVII з'їзду 
ВКП(б) він обирається секрета
рем ЦК партії і кандидатом в 
члени Політбюро Центрального 
Комітету. З 1939 року А. 0. 
Жданов—член Політбюро ЦК 
партії.

У 1934 році після злочин
ницького вбивства С. М. Кіро
ва А. 0. Жданов очолює Ленін
градську партійну організацію,

-----------------------------------------------------------------------------------а.------------------------------------------------------------------------------------

СВЯТКУВАННЯ ДНЯ ШАХТАРЯ В ОЛЕКСАНДРІЇ
Ранком ЗО серпня—в день 

свята радянських шахтарів— 
святково одягнені олександрій- 
ці поспішали до автомашин, 
іцо чекали їх на зупинках. З 
усіх кінців міста линули пісні, 
звуки музики.

Різнокольорові, від святко
вого вбрання людей, вирушили 

організує розгром і викорчову
вання банди троцькістських, 
бухарінських та інших зрадни
ків, мобілізує трудящих Ленін
града на перетворення міста в 
могутній арсенал соціалістичної 
індустріалізації, в прапоронос
ця технічного прогресу.

В роки Великої Вітчизняної 
війни А. 0. Жданов за дору
ченням Центрального Комітету 
партії очолив оборону Ленін
града, обложеного гітлерівськи
ми ордами, запалював і спря
мовував боротьбу героїчних за-

А. 0. ЖДАНЦВ.

хисників міста Леніна, вселяв 
в них бадьорість і впевненість 
у перемозі над німецько-фа
шистськими полчищами.

В останні роки свого життя 
А. 0. Жданов працював секре
тарем Центрального Комітету 
партії. Па цьому посту він 
уміло поєднував величезну ор
ганізаторську діяльність з ро
ботою над питаннями марксист
сько-ленінської теорії. Його 
блискучі доповіді і виступи в 
питаннях літератури, мистецтва 
і філософії—зразок застосуван
ня марксизму-ленінізму при 
розв'язанні актуальних питань, 
висунутих всім ходом комуніс

колони автомашин з міста і 
робітничих селищ.

Весь потік направляється 
далеко за околицю міста до 
лісу другого відділку радгоспу 
«Комінтерн». І напис на кра
сиво оформленій арці при вхо
ді до лісу, і перші промені 
ранкового сонця—все гостин

тичного будівництва, яскравий 
приклад пристрасності, войов
ничості і непримиренності до 
ворожих ідеологій, до розтлін
ної буржуазної культури. А. 0. 
Жданов не раз підкреслював 
необхідність розгортання кри
тики і самокритики якнайваж
ливішого засобу виховання кад
рів.

Полум'яний патріот своєї 
Батьківщини, А. 0. Жданов 
закликав радянських людей все,- 
мірно зміцнювати союз робітни
чого класу і колгоспного се
лянства, братерську дружбу 
народів СРСР, безустанпо під
вищувати революційну пЛь-? 
ііість, зміцнювати обороннумо* 
гутність багатонаціональної со
ціалістичної держави. А. 0. 
Жданов розкривав перед трудя
щими велич зроблених ними 
діл, запалював їх на новЛіод- 
виги в ім'я торжества комуніз
му. «Кожний день підносить 
паш народ все вище і вище,— 
говорив А. 0. Жданов,—Ми 
сьогодні не ті, що були вчора, 
і завтра будемо не ті, що були 
сьогодні. Ми вже не ті росія
ни, якими були до 1917 року, 
і Русь у нас уже не та, і ха
рактер у нас не той. Ми змі
нилися і виросли разом з тими 
величезними перетвореннями, 
що в корені змінили лице на
шої країни».

А. 0. Жданов був одним з 
найвидатніших діячів міжна
родного робітничого руху, який 
вніс значний вклад у велику 
справу боротьби народів проти 
паліїв нової війни, за мир, де
мократію і соціалізм.

Прекрасне життя А. 0. Жда- •- 
нова, який віддав всю свою по
лум'яну енергію великій спра
ві Комуністичної партії, слу
жить і служитиме радянським 
людям прикладом самовідданої 
боротьби за перемогу комуніз
му в нашій країні.

но запрошує гірників—«Добро 
пожалувати!»

Багатолюдно було в лісі. Весело 
провели цей день гірники шах
тарської Олександрії.

Надвечір учасники традицій
ного свята шахтарів з піснями 
повертались з лісу до міста.
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Велика скарбниця пропаганди ідей 
Комуністичної партії

П'ятнадцять років тому, 29 
серпня 1938 р., за рішенням 
Центрального Комітету Кому
ністичної партії, в Києві був 
відкритий філіал Центрального 
музею В. 1. Леніна.

В 17 світлих і просторих за
лах Музею виставлено близько 
6 тисяч експонатів. Вони наоч
но і всебічно розповідають про 
славну історію Комуністичної 
партії, про її самовіддану бо
ротьбу за справу робітників і 
селян, за революційне перетво
рення суспільства, за соціалізм, 
про багатогранну революційну 
діяльність В. І Леніна і її. В. 
Сталіна.

Комуністична партія Радян
ського Союзу, створена і ви
пестувана генієм революції 
В. 1. Леніним, пройшла славний 
піввіковий шлях героїчної бо
ротьби, тяжких випробувань і 

всесвітньоісторичних перемог. 
Загартована в боях під керівь 
пицтвом геніального Леніна, 
учня і продовжувача справи 
Леніна великого Сталіна та їх 
соратників, Комуністична пар
тія є тепер провідною, керів
ною і спрямовуючою силою ра
дянського суспільства.

Надзвичайно людно було в 
залах Музею в дні, коли радян
ський народ і прогресивне люд
ство всього світу відзначали 
знаменну дату—50-річчя Ко
муністичної партії Радянського 
Союзу. Тисячі людей—жителів 
Києва та інших міст і сіл Ра
дянської України і братніх 
республік Радянського Союзу— 
групами і поодинці приходили 
сюди, щоб ще і ще раз огля
нути дорогі серцю кожної радян
ської людини реліквії, числен
ні документи, які показують ве

лич і безсмертя ідей марксизму- 
ленінізму.

Відвідувачі подовгу зупи
няються біля документів, що 
відносяться до створеного в 1895 
році Леніним Петербурзького 
«Союзу боротьби за визволення 
робітничого класу», який був 
зачатком революційної проле
тарської партії в Росії, біля 
пожовклих від часу перших 
номерів ленінської газети «їїск- 
ра», біля документів Другого 
з'їзду РСДРІІ, що поклав по
чаток бойовій, революційній 
марксистській партії робітничо
го класу. Відвідувачі оглядають 
картину і скульптуру, що зобра
жають першу зустріч В. І. 
Леніна і ЇЇ. В. Сталіна, вив
чають документи VI Всеросій
ської партійної конференції, 
яка вигнала з РСДРІІ мешпо- 
виків-ліквідаторів і остаточно 

’ оформила самостійну більшо
вицьку партію.

З великим інтересом відві
дувачі знайомляться з докумен
тами, що розповідають про бо
ротьбу Комуністичної партії за 
перемогу Великої Жовтневої 
соціалістичної революції, про
ти білогвардійців і інтервентів 
у роки громадянської війни, 
за мир і встановлення мирного 
співробітництва між усіма на
родами, знайомляться з доку
ментами, що викривають агре
сивну політику американського 
імперіалізму.

Чотирнадцятий зал Музею. 
Тут представлені останні статті 
В. І. Леніна, в яких він під
вів підсумки діяльності Кому
ністичної партії в перші роки 
Радянської влади і накреслив 
план побудови соціалізму в на
шій країні. Здійснюючи ленін
ські заповіти, радянський на
род, керований Комуністичною 
нартією, першим в історії люд

ства побудував соціалізм і ус
пішно йде вперед по шляху бу
дівництва комуністичного сус
пільства.

Комуністична партія Радян
ського Союзу заслужила без
межну любов і довір'я всього 
радянського народу. На багато
річному історичному досвіді 
трудящі СРСР переконались, 
що з усіх політичних партій, 
які існували в нашій країні, 
тільки Комуністична партія є 
справді народною партією, що 
виражає корінні інтереси тру
дящих. Благо народу—вищий 
закон для нашої партії.

Серед численних документів 
Музею відвідувачі бачать також 
документи, що показують, як 
ще па зорі історії нашої пар
тії ідеї Леніна проникали ма 
Україну і піднімали трудящих 
па боротьбу проти соціального 
і національного гніту, закли
кали український народ до тіс
ного союзу з великим росій-

у



Середа, 2 вересня 1953 р. СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР З

НА ЕКОНОМІЧНІ ТЕМИ

ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ 
СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ

В стислі строки і ЯКІСНО ПОСІЄМО озимину
Виступаючи на п'ятій сесії 

Верховної Ради СРСР, товарній 
Маленков сказав: «Відомо, що 
собівартість є основним показ
ником, який характеризує 
якість всієї роботи підприєм
ства... Завдання полягає в то
му, щоб покінчити з зневажли
вим ставленням до питань собі
вартості продукції, забезпечити 
систематичне зниження собівар
тості і добитись рентабельності 
кожного підприємства».

В нинішньому році підпри- 
ЄІСТ1>  ■тресту «Олександріяву- 
гілля» добились деяких успіхів 
в поліпшенні економічних по
казників.

Нині собівартість однієї тон
ни В)ШЛЛЯ у порівнянні з ми
нули™ оком знижена по Бай- 
даківському вуглерозрізу па ЗО 
процентів, шахті №2-3—на 12 
процентів, Вайдаківській бри
кетній фабриці—на 16 процен
тів. Хороших показників в цій 
справі домоглись енергетики і 
залізничники.

Однак не можна сказати, що 
в нас пущені в хід всі резерви. 
Одною з причин, що стримує 
зниження собівартості вугілля, 
є недостатнє використання ви
робничих потужностей, особли
во при веденні вскришних ро
біт. Ще погано завантажується 
відвальний агрегат, а це приз
водить до збільшення вартості 
вскриші. Виконання плану 
вскришних робіт по Байдаків- 
ському вуглерозрізу за сім мі
сяців становить лише 84,5 про
цента, в тому числі відвальним 
агрегатом—81,5 процента.

Далеко неповністю викорис
товуються резерви па шахті 
№2-3. .Тут ще не добились 
ритмічної роботи всіх дільниць. 
Якщо взяти середньодобовий 
видобуток в січні за 100, то в 
лютому він становить 92, в бе
резні—98,5, квітні—98, травні 

-95,5, червні—90,1, липні 
91,2.

Пояснюється цс тим, що ке
рівники шахти мало .приділя
ють уваги впровадженню про
гресивних методів організації 
праці—циклічної роботи лав. 
На шахті циклічний графік 
застосували лише на одній 
дільниці, тоді як працювати за 

ським народом. Назавжди лиша
ються в пам'яті пророчі слова 
великого Леніна про те, що 
тільки «при єдиній дії проле
тарів великоруських і україн
ських вільна Україна можлива, 
без такої єдності про неї не 
може бути й мови».

Ленінський заповіт про єд
ність і дружбу українського 
народу з великим російським 
народом став священним за
коном для трудящих Радянської 
України. Під проводом Комуніс
тичної партії Радянського Сою
зу, в славній сім'ї братніх рес
публік нашої Батьківщини міц
ніє і квітне возз'єднана Радян
ська Україна—складова і не
від'ємна частина великого Ра
дянського Союзу.

Київський філіал Централь
ного музею В. І. Леніна— ве
лика скарбниця пропаганди ідей 
марксизму-ленінізму—цієї най
більш передової науки, ідей, 
які завдяки діяльності Кому
ністичної партії стали надбан

цим передовим методом можна 
в усіх лавах.

Важливе значення в справі 
зниження собівартості вугілля 
має повторне використання лісу. 
Однак на шахті не приділяють 
цьому належної уваги.

За планом треба повторно 
використовувати 25 процентів 
лісоматеріалів, а використову
ють його лише 16 процентів.

Не все зроблено для механі
зації трудомістких робіт. Від
сутність механізації па лісно
му складі значно здорожує вар
тість вугілля. Заготовчі і склад
ські витрати становлять близь
ко 15 процентів вартості лісу.

Недостатньо ще розгорнута 
боротьба за зниження зольнос
ті вугілля. Якби гірники шах
ти № 2-3 знизили зольність 
вугілля ще на один процент, 
то за сім місяців нинішнього 
року підприємство ВІД ЦЬОГО 
одержало б 245 тисяч карбо
ванців економії.

На шахті, як і на Семенів- 
ському вуглерозрізі та Байда- 
ківській брикетній фабриці, 
фактичне число робітників пере
вищує планове на 3—7 про
центів.

Якби керівники цих під
приємств краще дбали про еко
номію, вони б добились суміс
ництва таких нескладних про
фесій, як мотористів, вентиля- 
торників, машиністів водовід- 
ливних-установок і інше.

Слабо ведеться боротьба за 
ліквідацію понад нормативних 
запасів матеріальних цінностей. 
Великі запаси їх є на Семенів- 
ському вуглерозрізі, Байдаків- 
ській брикетній фабриці, в за
лізничній конторі.

Резерви дальшого зниження 
собівартості продукції на під
приємствах тресту «Олексап- 
дріявугілля» невичерпні. При
ведення їх в дію дасть можли
вість добитись високих якісних 
показників.

Ми повинні повсякденно пам'я
тати, що вирішальною умовою 
зниження собівартості продук
ції є зростання продуктивності 
праці на всіх підприємствах.

М. БОРУШЕК, 
заступник керуючого трестом 

„Олександріявугілля".

ням найширших мас радянсько
го народу, трудящих усіх країн.

Музей В. І. Леніна подає 
неоціниму допомогу партійним 
і господарським кадрам у вив
ченні марксистсько-ленінської 
теорії.

Він користується величезною 
популярністю і любов'ю ук
раїнського народу, відіграє 
надзвичайно велику роль у ви
хованні трудящих мас в дусі 
комунізму, братерської дружби 
і єдності народів нашої І’адяп- 

і ської Батьківщини, в дусі від
даності великій Комуністичній 
партії, політика якої спрямо- 

і вана на неухильне зміцнення 
■ багатонаціональної соціалістич

ної держави, безперервне під
вищення матеріального і куль- 

I турного рівня життя всіх ра
дянських людей, на зміцнення 
миру між народами в усьому 
світі, до торжества комунізму.

Д. ОРЛЮК, 
старший науковий співробітник 
Київського філіалу Центрального 

музею В. І. Леніна.

Перед ведуть 
механізатори

Широким фронтом разгорну- 
лась сівба озимини в артілі 
ім. Ворошилова. День у день 
тут перевиконуються графіки 
польових робіт. В соціалістич
ному змаганні з колгоспника
ми механізатори тракторних 
бригад Якова Козака і Федора 
Димури з Олександрійської МТС 
добиваються значних виробни
чих успіхів. По 50 гектарів за 
зміну проти 40 засівають трак
тористи Панас Ковальов і Гав
рило Олексієнко.

В тракторній бригаді № 1 
перед ведуть Федір Бемберя та 
Іван Луцепко. Працюючи по
змінно на тракторі «ДТ-54», 
вони щозміни перевиконують 
норми виробітку па 110—120 
процентів.

Па підготовці грунту під по
сіви сумлінною працею відзна
чається трактористка Марія 
Шпак.

Спільними зусиллями хлібо
робів і механізаторів в колгоспі 
вже засіяно понад 300 гекта
рів, з них 200 гектарів на па
рових площах. Зараз механіза
тори готують площу в 330 гек
тарів на підорках для сівби 
діагонально-перехресним спо
собом.

А. БАЙДА, 
головний агроном 

Олександрійської МТС.

Загущена сівба 
озимини

Торік колгоспники артілі ім. 
18 партконференції посіяли ЗО 
гектарів озимини загущеним 
методом. Це дало значну при
бавку врожаю в порівнянні з 
звичайним посівом.

Цього року за загущеним' 
методом посіяно вже 120 гек
тарів озимої пшениці.

Змагаючись за стислі строки 
і високу якість осінньої сівби, 
в артілі посіяно 300 гектарів 
озимини—це понад 50 процен
тів плану.

На №івбі високопродуктивно 
працюють агрегати тракторис
тів тт. ІЦеглова і Степапенка. 
Вони щодня засівають по кіль
ка гектар понад план.

Одночасно з сівбою механі
затори тракторної бригади Тіта 
Крючкова розгорнули оранку 
зябу.

І. ПОПОВ, 
голова колгоспу.

Чітко
Партія і уряд велику увагу 

приділяють дальшому зростан
ню виробництва зерна. Це пот
рібно країні не тільки для за
доволення зростаючих потреб 
населення в хлібі, але й для 
швидкого піднесення тварин
ництва.

Основною зерновою культу
рою в нашому районі є озима 
пшениця. Від вчасного і якісно
го проведення осінньої сівби 
залежатиме високий урожай її 
в наступному році.

Колгоспники й механізатори 
багатьох артілей і тракторних 
бригад, включившись у сівбу 
озимини, з перших днів набра
ли високих темпів робіт.

Так, хлібороби колгоспу ім. 
XIX з'їзду КПРС, де головою 
т. Дегтяр, в тісній взаємодії з 
механізаторами тракторних 
бригад Олексія і Романа Яцен- 
ків з Олександрійської МТС за 
перші п'ять днів посіяли 550 
гектарів озимини проти графі
ку 380 гектарів.

Дошка пошани
За постановою бюро райкому КП України 

та виконкому районної Ради депутатів трудящих 
за успішну підготовку до осінньої сівби, вико
нання планів силосування кормів, вивезення 
гною на поля, будівництво тваринницьких та 
інших господарських приміщень на районну 
Дошку пошани заносяться:

Колгосп ім. 18 партконферонції—голова колгос
пу І. 0. Попов, секретар парторганізації С. С. Уманець, 
секретар комсомольської організації М. І. Замша, 
агроном С. І. Повод.

Колгосп ім. Будьонного — голова колгоспу Г. П. 
Дмитрієв, секретар парторганізації І. А. Рябошапка, 
секретар комсомольської організації І. С. Іващенко.

Колгосп ім. Калініна голова колгоспу Д. В. 
Ручка, секретар парторганізації М. А. Кошулько, сек
ретар комсомольської організації В. А. Шило.

Колгосп ім. Володимира Ульянова —голова кол
госпу І. 0. Рябошапка, секретар парторганізації П. М. 
Василенко, секретар комсомольської організації 0. М. 
Сабодаш.

Тракторна бригада №11 Олександрійської МТС
— бригадир Т. Г. Крючков.

Тракторна бригада №2 Олександрійської МТС 
—бригадир В. І. Обертає.

Тракторна бригада № 1 Олександрійської МТС
— бригадир Я. П. Козак.

Тракторна бригада №10 Користівської ' МТС
— бригадир М. В. Лелека.

Тракторна бригада № 16 Користівської МТС — 
бригадир І. К. Рак.

Тракторна бригада №17 Користівської МТС — 
бригадир І. П. Харченко.

Колгосп ім. Сталіна, Бандурівської сільради, — 
голова колгоспу Г. К. Буйнов, секретар парторгані
зації І. П. Вакало, секретар комсомольської органі
зації В. Ю. Шевченко, заступник голови колгоспу по 
тваринництву 0. Р. Плахотний.

Колгосп ім. Жданова — голова колгоспу Д. Т. 
Ковбасенко, секретар парторганізації 0. Ю. Женіленко, 
секретар комсомольської організації П. Г. Данченко, 
бригадир рільничої бригади П. С. Сафроненко.

Будівельна бригада колгоспу ім. Сталіна, Бандурів
ської сільради, — бригадир П. 0. Тараненко.

Полтавська область. Механізатори Опішііяііської МТС в 
цьому році засівають перехресним способом 50 процентів всієї 
площі посівів у колгоспах, які вони обслужують.

На знімку: перехресна сівба пшениці в колгоспі імені Сталіна 
с. Попівки. ГІрескліше РАТАУ.

виконувати графіки сівби
Успішно провадиться сівба і 

в артілях ім. 18 партконферен
ції, „Шлях до комунізму" та 
інших. Ці факти свідчать, що 
наявність потужної техніки, 
вміле її використання дають 
можливість повсюдно в кращі 
агротехнічні строки завершити 
осінню сівбу.

На жаль, ці можливості не 
скрізь сповна використовують
ся. Особливо неблагополучний 
стан створився в колгоспах, об
служуваних Користівською 
МТС. Графік першої п'ятиденки 
сівби тут виконаний лише на 
90,5 процента. Це сталося тому, 
що в тракторних бригадах цієї 
МТС непродуктивно використо
вуються посівні агрегати, від
сутнє оперативне керівництво 
сівбою з боку директора МТС 
і. Жука і'головного агронома 
т. Сердюка. Ось чому у восьми 
колгоспах набагато недовико
нані затверджені графіки сівби.

В артілі „Заповіт Леніна" 
(голова т. Кикоть) за п'ятиден
ну—З 25 по 31 серпня недосія
но згідно графіка 127 гектарів 
озимини, або 49 процентів до 
завдання. Подібний стан ство
рився і в колгоспах ім. Молото
ва, ім. Калініна, „Прапор кому
нізму" та деяких інших.

Невиконання графіків неми
нуче призводить до недопусти
мого зволікання строків сівби, 
порушень агротехніки.

Правління і партійні органі
зації колгоспів, бригадири трак
торних бригад, спеціалісти сіль
ського господарства повинні 
вжити всіх заходів, щоб дове
дені п'ятиденні графіки сівби 
стали законом для кожного 
колгоспу, кожної рільничої 
і тракторної бригад.

Забезпечивши виконання гра
фіків, ми завершимо сівбу у 
кращі агротехнічні строки, ство
римо всі необхідні умови для 
одержання високого врожаю у 
1954 році.
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Новий навчальний рік 
почався

Вчора для радянських дітей гостинно відкрились двері шкіл. 
Почався новий навчальний рік.

На знімку: приміщення міської середньої школи № 2 імені 
О. М. Горького.

Фото Г. Танського.

Діти сіли
Вчора ранкову тишу пору

шили дзвінкі дитячі голоси. 
Ще задовго до початку занять 
біля міської середньої школи 
ім. Горького зібрались хлоп
чики і дівчатка у чистому ви- 
прасоваиому вбранні. В ба
гатьох із.них в руках букети 
живих квітів. Учні прийшли 
сюди, щоб знову сісти за пар
ти і продовжувати своє навчан
ня. Серед школярів чимало та
ких, які вперше переступлять 
поріг школи.

Всі зібрались перед входом. 
Завідуюча навчальною части
ною т. Жарій привітала учнів 
з початком нового навчального 
року і побажала їм успіхів.

Незабутній день
Початок нового навчально

го року учні середньої школи 
№ 1 зустріли як велике свя
то. В цей сонячний, незабут
ній ранок вони зібралися на 
шкільному подвір'ї задовго до 
дзвінка. Діти бадьорі, життє
радісні. Звідусіль линуть весе
лий сміх, розмови. Одні з них 
діляться враженнями про літ
ній відпочинок в піонерському 
таборі, інші розповідають про 
цікаві екскурсії, в яких вони 
брали участь в час літніх ка
нікул. 1 ось тепер всі знову 
зустрілись біля рідної школи.

8 годин ЗО хвилин ранку.

ЗВЕД 
районного управління сільського господарства і 

соломи в колгоспах станом 
(в процентах

ЕННЯ
заготівель про хід сівби озимини та скиртування 
на 31 серпня 1953 року
до плану).
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„Комунар<* 33 38 100
ім. Леніна 33 85 77
ім. Карла Маркса 31 23 91
ім. Калініна 25 — 100
„Прапор комунізму" 24 33 98
ім. Молотова 22,7 33 95
ім. Хрущова 21 . — 100
„Заповіт Леніна" 18,6 — 94
ім. Будьонного 17 50 100
По Олександрійській МТС 38 17 93
По Користівській МТС ЗО 29 95
По району 34 23,8 94

за парти
Потім слово надається уче

ниці першого класу Олі Гіле- 
вич. Палко, по-дитячому, дякує 
вона Комуністичній партії і 
рідному урядові за піклування 
про радянських дітей, яким 
створені всі умови для навчан
ня. Дівчинка обіцяє вчитися 
тільки на «5» і «4».

Роздався дзвінок. Оля Гіле- 
вич підходить до дверей шко
ли і перерізає червону стрічку. 
Радісно збуджені діти органі
зовано заповнюють коридор, 
світлі, просторі класи.

В спокійній діловій обста
новці почалися заняття в 
школі.

Подано команду на лінійку. 
Рівними рядами вишикувались 
учні. Директор школи т. Мало- 
ок привітав учнів з початком 
нового навчального року і по
бажав їм успіху.

З першим дзвінком широко 
відчинились двері школи, по
ріг яких вперше переступили 
семирічні хлопчики й дівчат
ка. Вони сьогодні стали уч
нями.

Світлі, чисті, просторі клас
ні кімнати, обставлені квітами, 
заповнили діти. Розпочався 
перший урок 1953 — 54 нав
чального року.

Хто
Нинішній президент США 

Ейзенхауер, як визнала навіть 
американська преса, прийшов до 
влади при прямій підтримці все 
сильних монополій. Тому не див
но, що з приходом Ейзенхауера в 
білий дім (місцезнаходження аме
риканського президента) ще біль
ше зріс вплив мільйонерів і міль
ярдерів на державні справи Аме
рики.

До складу уряду ввійшли без
посередні представники найбіль
ших монополій—банкіри, дирек
тори компаній і корпорацій. Дер
жавним апаратом тепер відкрито 
і безцеремонно командують справ
жні правителі США — Моргани, 
Рокфеллери, Дюпони та інші міль
ярдери.

Так, наприклад, державний сек
ретар (міністр закордонних справ) 
США Джон Фостер Даллес тісно 
зв'язаний з домом Рокфеллера. 
Він є директором Міжнародного 
нікельового тресту, який загрібає 
величезні прибутки на поставках 
уранової руди для виробництва 
атомних бомб. Даллес також є 
директором великого нью-йорк- 
ського банку і входить в правлін
ня іншого банку. Крім того Даллес 
очолює адвокатську фірму, яка 
веде судові справи найбільш знач
них нью-йоркських банків.

Міністр оборони США Чарльз 
Вільсон був президентом однієї 
з найбільших військово-промис
лових корпорацій „Дженерал мо
торе", що експлуатує 426 тисяч 
американських робітників і служ
бовців. Ця корпорація, під час 
другої світової війни одержала від 
уряду воєнних замовлень на 12 
мільярдів доларів. Незважаючи на 
свою участь в уряді, Вільсон одер
жує від „Дженерал моторе" що
річну пенсію в 40 тис. доларів і.

ураган в Греції
АФІНИ, 31 серпня. (ТАРС). За 

повідомленнями газет, вночі 29 
серпня над островом Кефалонія 
пройшов небувалий ураган із 
зливою. Крім того, було відмічено 
три нових підземних поштовхи. 
Ураганом знищені палатки, різні 
матеріали і продукти, які не зна
ходилися в складах.

Газета „Елефтерія" пише, що 
2 тис. жителів островів, які в 
перші дні землетрусу були дос
тавлені в Патри, вчора оголосили 
голодовку на знак протесту про
ти рішення уряду про повернення 
їх на острови.

Новий підземний 
поштовх на Грецькому 

острові Кефалонія
ПАРИЖ, ЗО серпня. (ГАРС). 

Як повідомляє агентство Франс 
Пресе, в результаті підземного 
поштовху, який був зареєстрова
ний учора о 22 год. 40 хв„ у го
ловному місті і порту острова 
Кефалонія—Аргостоліоні—завали
лось кілька будинків, які ще дер
жалися після землетрусу. Злива 
і буря, що почалися після цього, 
повністю знищили врожай. Судна, 
які стояли в порту, знялися з 
якорів.

править Америкою?
і крім того, за чотири найближчих 

роки одержить близько 800 тисяч 
доларів у вигляді премій за те, 
що додержуватиме інтересів „Дже
нерал моторе". Цю компанію конт
ролюють Дюпон і Морган. Таким 
чином, і па посту міністра Віль
сон лишається „своєю людиною" 
Дюпона і Моргана.

Міністр фінансів Джордж Хемп- 
фрі є одним з найбагатших про
мисловців і банкірів США. Він 
очолює понад 20 найбільших про
мислових корпорацій, а також ряд 
банків.

Міністром землеробства призна
чений Бенсон—один з найбагат
ших землевласників США.

Інші особи, які знаходяться на 
міністерських та інших відпові
дальних постах, також якнайтіс
ніше зв'язані з великими монопо
лістичними об'єднаннями.

Угруповання промислового і 
фінансового капіталу, що захопи
ли важливі пости в уряді, вико
ристовують своє становище для 
вузькокорисливих цілей. Ті моно
полії, представники яких знахо
дяться в уряді, одержують най
більш вигідні воєнні замовлення. 
З допомогою урядового апарату 
купка фінансовопромислових вер
ховодів перекладає в свою кише
ню кошти, що збираються з на
селення у вигляді податків. Як 
відомо, більша частина податків 
іде на фінансування воєнного ви
робництва, а воєнні матеріали ви
готовляються підприємствами, що 
знаходяться в руках мільярдерів. 
Таким шляхом купка знахабнілих 
промислових і фінансових верхо
водів наживається на поті і крові 
трудящих мас.

„Свої люди", що знаходяться в 
уряді, допомагають магнатам ка- 
капіталу держати в шорах міль

Підсумки бойових ДІЙ 
армії за

ПЕКІН, 29 серпня. (ТАРС). -Як 
передає агентство Сіньхуа, гене
ральний штаб в'єтнамської Народ
ної армії опублікував комюніке, 
й якому говориться, що з 19 
грудня 1946 р. по 28 липня 1953 р. 
було виведено з строю 281.341 
ворожих солдатів і офіцерів, в 
тому числі вбито 217.730, з яких 
1.491 офіцер; і здалися або взяті 
в полон 63.611, з яких 174 офі
цери.

ДО ПОДІЙ
ТЕГЕРАН, ЗО серпня. (ТАРС). 

Газета „Донья" пише, що „ареш
ти членів Народної партії трива
ють, і щодня до ста чоловік з їх 
числа направляється в тюрму 
Багерщах". За словами газети, до 
29 серпня було арештовано кіль
ка тисяч членів цієї партії.

ПАРИЖ, ЗО серпня. (ТАРС). За 
повідомленням кореспондента

Інцидент на демаркаційній лінії 
між Єгиптом і Ізраїлем

ЛОНДОН, 31 серпня. (ТАРС). 
Кореспондент агентства Рейтер 
передає з Каїра повідомлення 
єгипетських військових властей 
про те, що ввечері 28 серпня 
ізраїльський загін, озброєний ку

йони робітників, службовців і 
фермерів Сполучених Штатів. 
Американський конгрес (парла
мент) багато раз у післявоєнні 
роки видавав всілякі антиробітни- 
чі, антидемократичні закони, які 
все більше урізували права аме
риканського народу. Конгрес но
вого складу за свій ще короткий 
строк існування уже встиг прий
няти ряд законів, спрямованих 
проти робітничих організацій, про
ти демократичних елементів, та 
інші закони, які обмежують сво
боди американських громадян.

Верховоди американського мо
нополістичного капіталу, що сто
ять при владі, нещадно грабують 
не тільки свій народ, але й насе
лення багатьох інших країн. Ко
лись незалежні держави тепер по
пали в політичну і екондоічну 
залежність до Сполучених Шта
тів. При цьому уряд США є слух
няним знаряддям в руках моно
полістів, допомагаючи їм всіма 
засобами, які є в його розпоряд
женні, пригнічувати і грабувати 
країни, що попали в ам'гйікан- 
ську кабалу.

Проте народи всіх країн світу 
чинять опір загарбницьким діям 
американського капіталу. Нама
гаючись зломити цей опір, амери
канські мільярдери хочуть силою 
зброї нав'язати народам багатьох 
країн свій диктат. Ось чому збіль
шення збройних сил. підготовка 
до воєнних авантюр займають 
центральне місце в політиці прав
лячих кіл Сполучених Штатів 
Америки.

Ця агресивна політика викли
кає зростаючу відсіч народів усьо
го світу. Зростає обурення і аме
риканського народу, який зазнає 
все тяжчих нестатків, що їх вик
ликає мілітаризація. В. Родіонов

в'єтнамської Народної
7 років

Захоплено 66.265 гвинтівок, 714 
мінометів, 136 артилерійських 
гармат, 92 грузовики, 15.629 куле
метів, 260 рушниць „Базука" та - 
ін. Збито 242 літаки, пошкоджено 
263 судна, підбито 160 артилерій
ських гармат, виведено з ладу 
220 паровозів, 788 залізничних 
вагонів, 5.712 танків, бронеавто
мобілів і грузовиків, 107 паро
плавів і знищено 4,110 тонн боє
припасів.

В ІРАНІ
агентства Франс Пресе з Тегера
на, чиновник канцелярії голови 
ради міністрів оголосив представ
никам преси, що колишній пре
м'єр-міністр д-р Мосаддик буде від
даний до військового суду. Чинов
ник додав, що ^початку буде про
ведена „реорганізація і чистка 
апарату військової юстиції".

леметами, проник в єгипетський 
сектор Палестіни в районі Газа 
і відкрив вогонь по табору біжен
ців Аль-Бурсіг, вбивши 15 і по
ранивши 22 чоловіка.

Заступник редактора В. МАЛЕНКО.

Райком КП України, виконком районної Ради депутатів 
трудящих і колектив працівників редакції міської та 
районної газети „Сталінський прапор11 висловлюють глибоке 
співчуття секретарю райкому партії тов. Божкову Івану 
Макаровичу з приводу трагічної смерті його дочки ЗІНИ.

Артіль „Червона вишивальниця" 
доводить до відома громадян міста, що при взуттєвій майстерні 
ПРАЦЮЄ ЦЕХ ПОКРАСКИ ШКІРЯНОГО ВЗУТТЯ ТА 
ОДЯГУ.

Правління.

Народний суд І дільниці міста Олександрії розглядатиме справу 
громадянки Балакай Віри Іванівни, яка проживає в м. Олександрії, 
про розторгнення шлюбу з громадянином Балаканом Олександром 
Семеновичем, який проживає в місті Миколаєві.

БК—04140. Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60. Зам. № 1351. Т. 5.000. ‘

Олександрійська міська друкарня. Кіровоградське обласне управління культури. м. Олександрія, вул. Шевченка, 71.
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Хай живе велика і нерушима 
дружба Китайської Народної 

Республіки і Радянського Союзу!
Ціна 15 коп.

Підносити творчу 
активність комуністів

В Статуті Комуністичної 
партії Радянського Союзу, прий
нятому на XIX з'їзді КПРС, 

Чточно і повно викладені обов'яз
ки і права члена партії, зав
дання місцевих партійних орга
нів і первинних організацій.

Партія вимагає від кожного 
комуніста підкоряти всю свою 
діяльність, кожний свій крок 
інтересам загальної справи, ін
тересам партії і держави, бути 
активним бійцем за виконання 
партійних рішень.

Звітно-виборні збори, які за
раз проходять в первинних ор
ганізаціях, наочно показують, 
що внаслідок проведених пар 
тією заходів по розвитку внутрі
партійної демократії, само
критики і особливо критики 
знизу значно зросла активність 
і ініціатива комуністів, зміцніли 
партійні організації підпри
ємств, колгоспів і установ.

Життя показує, що там, де 
послідовно проводяться принци
пи внутріпартійної демократії, 
де розвивається критика і само
критика і на цій основі пов
сякденно здійснюється контроль 
за роботою партійних організа
цій, там комуністи очолюють, 
організують трудову активність 
мас, з'являються ініціаторами 
в справі мобілізації трудящих 
на дострокове виконання зав
дань, поставлених партією та 
Радянським урядом.

Обговорення звітів па пар
тійних зборах показує також, 
що в -ряді партійних організа
цій до цього часу ще не вижи
ті істотні недоліки в справі роз
витку внутріпартійної демокра
тії, низька ще творча актив
ність комуністів, порушується 
найвищий принцип партійного 
керівництва — колегіальність. 
Тільки цим, наприклад, можна 
пояснити незадовільну роботу 
первинної партійної організації 
млиноуправління. Колишній 
секретар цієї організації т. Шан
дро не дбав про піднесення 
творчої активності комуністів, 
роботу партійної організації 
пустив на самоплив.

Деякі секретарі первинних 
партійних організацій ігнорува
ли колективне розв'язання пи
тань, не зважали на думки і 
пропозиції інших членів партії, 
чим принижували їх творчу 
активність.

Па звітно-виборних зборах 
партійних організацій Олексан
дрійської електростанції та уп
равлінської Семенівського трес

Зростання торгівлі в азербайджанському селі
БАКУ. З баз Азербайджанської 

спілки споживчих товариств у 
сільські райони республіки авто
мобільним і залізничним транспор
том відправлена велика кількість 
різноманітних товарів — тканин, 
радіоприймачів, мотоциклів, лі
жок, кондитерських виробів та 
інше.

З початку року магазини сіль
ських споживчих товариств про

ту комуністи гостро критикували 
секретарів партбюро тт. Береж
ного і Логвинова за те, що во
ни недооцінювали сили колек
тивності керівництва, не залу
чали до активної участі в ро
боті партійних організацій всіх 
комуністів.

Аналіз роботи партійних ор
ганізацій показує, що там, де 
занедбана внутріпартійна демо
кратія, де комуністи не беруть 
активної участі в роботі, там 
найбільш можливі зриви, від
ставання.

Колгосп «Заповіт Леніна» 
значно відстав з виконанням 
господарських планів. Урожай
ність зернових і технічних 
культур в цьому колгоспі низь
ка, не виконується план роз
витку тваринництва, городниц
тва та інших галузей колгосп
ного виробництва. Чим же пояс
нюється такий стан? Тим, що 
первинна, партійна організація 
(секретар т. Сушко) не вникає 
в роботу правління колгоспу, 
не займається налагодженням 
трудової дисципліни. Більш то
го, деякі комуністи, як, на
приклад, тт. Груша, Горбенко, 
Дробот, самі порушують партій
ну та державну дисципліну, в 
роботі партійної організації 
участі не беруть. Збори в цій 
партійній організації проходять 
нерегулярно і па низькому 
ідейному рівні, без гострої кри
тики і самокритики недоліків 
у роботі.

Послідовне проведення в 
життя принципів внутріпартій
ної демократії, піднесення 
творчої активності комуністів 
можливе лише в умовах відвер
тої, принципової самокритики 
і особливо критики знизу, в 
умовах суворого додержання 
найвищого принципу партійно
го керівництва — колективного 
керівництва.

Неухильне виконання ви
роблених великим Леніним 
принципів партійного керівниц
тва і норм партійного життя, 
вимог Статуту КПРС, ще вище 
підніме активність і самодіяль
ність партійних організацій, 
усіх членів партії.

Обов'язок кожної партійної 
організації —повсякденно під
вищувати творчу активність ко
муністів. Це посилить спрямо
вуючу і керівну роль нашої 
партії в боротьбі радянського 
народу за комунізм.

дали близько 6.000 радіоприйма
чів, 2.000 швейних машин, понад 
5.000 ручних годинників, майже 
на 25 мільйонів карбованців шов
кових тканин. Це—в півтора з 
лишком раза більше, ніж прода
но за такий же період в минуло
му році.

До кінця року в сільських 
районах передбачається відкрити 
десятки нових магазинів.

Голові Ради Міністрів СРСР 
товаришеві Г. М. МАЛЕНКОВУ 

Міністрові Закордонних Справ СРСР 
товаришеві В. М. МОЛОТОВУ

МОСКВА
тепер міцною гарантією миру на Далекому 
Сході і в усьому світі.

Ми хочемо додати тут, що братерська 
допомога, яку подає Радянський Союз ки
тайському народові, є важливим фактором 
у справі швидкої відбудови економіки 
Китаю і його розвитку по шляху планово
го будівництва.

Недавнє підписання угоди про пере
мир'я в Кореї безсумнівно є великим но
вим досягненням в зусиллях усього табо
ру миру і демократії, спрямованих на за
безпечення миру 1 на відвернення нової 
війни. Це велике досягнення сприяло ос
лабленню міжнародної напруженості в ці
лому, що намітилося; в той же час воно 
сприятиме зусиллям японського народу, 
який вимагає встановлення нормальних 
відносин з країнами Далекого Сходу з 
тим, щоб запобігти відродженню япон
ської імперіалістичної агресії.

Хай живе вічне співробітництво між 
Китаєм 1 Радянським Союзом у справед
ливій справі захисту миру на Далекому 
Сході і в усьому світі!

Голова Центрального Народного Уряду Китайської Народної Республіки 
МАО ЦЗЕ-ДУН.

Прем'єр Державної Адміністративної Ради і Міністр Закордонних Справ 
Центрального Народного Уряду Китайської Народної Республіки 

ЧЖОУ ЕНЬ-ЛАЙ. 
2 вересня 1953 року.

Голові Центрального Народного Уряду 
Китайської Народної Республіки 

товаришеві МАО ЦЗЕ-ДУНУ 
Прем’єрові Державної Адміністративної Ради 

і Міністрові Закордонних Справ Центрального 
Народного Уряду Китайської Народної Республіки 

товаришеві ЧЖОУ ЕНЬ-ЛАЮ
м. ПЕКІН

З нагоди 8-х роковин з дня перемоги 
у війні опору проти Японії ми. від імені 
китайського народу і Народно-визвольної 
армії Китаю, шлемо палкі привітання ра
дянському народові І Радянським Зброй
ним Силам.

В роки тяжкої війни проти агресії 
японського імперіалізму, в боротьбі, яка 
в кінцевому підсумку привела до розгро
му японського імперіалізму, китайський 
народ з самого початку 1 до кінця кори
стувався підтримкою 1 допомогою радян
ського народу. Це особливо проявилося в 
1945 році, коли Радянські Збройні Сили 
вступили у війну, борючись пліч о пліч з 
китайським народом. В результаті япон
ський імперіалізм був розгромлений І бу
ла забезпечена остаточна перемога.

З моменту заснування Китайської На
родної Республіки і з укладенням Китай
сько-Радянського Договору про Дружбу, 
Союз і Взаємну допомогу нерушима друж
ба між Китаєм і Радянським Союзом міц
ніла 1 з кожним днем продовжує міцніти 
й розвиватися. Ця велика дружба стала

З нагоди 8-х роковин з дня перемоги 
над японським мілітаризмом поздоровляє
мо Центральний Народний Уряд Китай
ської Народної Республіки, Збройні сили 
Китаю і великий китайський народ.

Самовіддані зусилля народів Китаю 1 
Радянського Союзу, разом з їх союзни
ками, забезпечили цю перемогу і створи
ли можливість для встановлення миру на

Далекому Сході. Висловлюємо впевненість 
в тому, що великий союз і братерська 
дружба народів Радянського Союзу і Ки
тайської Народної Республіки 1 далі слу
житимуть надійною основою для забезпе
чення миру 1 безпеки на Далекому Сході 
1 зміцнення миру в усьому світі.

Хай живе велика 1 нерушима дружба 
Китайської Народної Республіки 1 Радян 
ського Союзу!

Голова Ради Міністрів СРСР Г. МАЛЕНКОВ. 
Міністр Закордонних Справ СРСР В. МОЛОТОВ. 

2 вересня 1953 року.

ГАЗИФІКАЦІЯ ЛЕНІНГРАДА
ЛЕНІНГРАД. Закінчена газифі

кація останніх 500 квартир ле
нінградців, розташованих в райо
ні Фінляндського вокзалу. Най
ближчими днями буде включений 

в газову сітку ряд вулиць Петро
градської сторони. В місті пов
ністю газифіковані Ленінський, 
Октябрський, Дзержинський, Куй- 
бишевський.Фрунзенський райони.

З початку року газ одержало 
понад 15 тисяч квартир. Завер
шується газифікація Васильєв- 
ського острова.

(РАТАУ).
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Партійне життя

Повсякденно здійснювати право контролю
На звітно-виборних зборах партійної організації рудоремонтного заводу
Партійна організація рудо- 

ремонтного заводу є одною з 
крупніших в місті. Тут налі
чується кілька десятків кому
ністів. Днями вони зібралися 
на звітно-виборні збори, щоб 
підвести підсумки своєї роботи.

Зі звітною доповіддю висту
пив секретар партбюро т. Ключ- 
пиков. Він багато говорив про 
роботу підприємства, наводив 
численні цифри. Все це нага
дувало виступ на виробничій 
нараді. І тому комуністів та
кий звіт не міг задовольнити.

Тов. Ключников не зробив 
глибокого аналізу роботи пар
тійного бюро, не показав, як 
же партійна організація здій
снювала право контролю за 
діяльністю адміністрації.

Ллє, як показали звітно-ви
борні збори, право контролю 
партійна організація па ділі не 
здійснює і це тоді, коли рудо- 
ремонтний завод не виконує 
завдань, завдає державі великих 
збитків. Тільки за 7 місяців 
цього року збитки від браку, 
утримання зайвого устаткуван
ня та матеріалів становлять 
більше 700 тисяч карбованців.

Партбюро на одному з своїх 
засідань прийняло рішення, 
спрямоване на боротьбу за під

Пленум
Цими днями відбувся пленум 

Олександрійського райкому КП 
України.

Пленум розглянув та обгово
рив два питання: «Про підсум
ки роботи районної сітки пар
тійної освіти в 1952-1953 уч
бовому році та завдання на 
новий навчальний рік» і «Про 
стан та заходи по поліпшенню" 
масово-політичної роботи се
ред колгоспників на збиранні 
врожаю сільськогосподарських 
культур та сівбі озимини в 
парторганізаціях колгоспів «За
повіт Леніна» та ім. ЇХ парт- 
конференції».

В першому питанні з допо
віддю виступив секретар рай: 
кому партії т. Вмелім.

Керуючись рішеннями XIX 
з'їзду і постановами ЦККІІРС, 
обкому КП України і звітно- 
виборних зборів районної пар
тійної організації, райком пар
тії і первинні парторганізації 
провели значну роботу, спря
мовану на поліпшення роботи 
сітки партійної освіти, па під
вищення політичного рівня ко
муністів.

Комуністи, які систематично 
і наполегливо працюють над 
підвищенням своїх знань, здій
снюють на ділі авангардну

За вісім місяців цього року 
в комсомольській організації 
суду і прокуратури не відбу
лося жодних зборів. В занед
баному стані й масово-виховна 
робота серед комсомольців. Вся 
діяльність секретаря комсомоль
ської організації т. Чайки зво
диться до збирання членських 
внесків.

Ми звернулись до секретаря 
міськкому ЛКСМУ т. Варави. 

вищення якості продукції і... 
на цьому заспокоїлося. Кому
ністи, широкий актив трудя
щих не були мобілізовані' на 
виконання цього, безумовно, 
правильного рішення. Про це 
говорили в своїх виступах ко
муністи тт. Федюкін, Куликов, 
Онопрієнко та інші.

Виступаючі гостро критику
вали партійне бюро і його сек
ретаря т. Ключникова за не
задовільну організаторську і 
агітаційно-пропагандистську ро
боту серед робітників заводу.

—Мобілізація мас на вико
нання і перевиконання держав
них планів, на боротьбу за 
підвищення якості продукції 
немислима без добре налагод
женої, пов'язаної з життям 
агітації, заявив т. Логвин.— 
А в нас на заводі масово-полі
тична робота занедбана. Пар
тійне бюро незадовільно керує 
цією важливою справою. Тому 
і не дивно, що на заводі низь
ка трудова дисципліна.

В основі здійснення партій
ного контролю лежить всебіч
не розгортання самокритики і 
особливо критики знизу. Звіт
но-виборні збори показали, що 
партбюро не використовує цьо
го дійового засобу контролю

райкому КП
роль на виробництві, організо
вують маси трудящих па ус
пішне виконання господарських 
та політичних завдань.

Тт. Дубовенко, Попов, Буй- 
нов і Ручка в керованих ними 
колгоспах забезпечили своєчас
не проведення всіх сільськогос
подарських робіт.

Але не всі гуртки та політ- 
школи справились з поставле
ними завданнями.

Незадовільно працювали гурт
ки при парторганізації кол
госпу ім. 12-річчя Жовтня 
(секретар т. Дементій, пропаган
дист т. Гаркуша). Тут мали 
місце зриви занять, низьке від
відування їх слухачами. А сек
ретар парторганізації колгоспу 
«Шлях до комунізму» т. Федо- 
ренко і пропагандист т. Кис- 
ленко в результаті безвідпові
дального ставлення допустили 
в гуртку 15 зривів занять з 33 
запланованих.

В обговоренні доповіді т. Бме- 
ліна взяло участь 11 чоловік.

Секретар парторганізації кол
госпу ім. Сталіна (Бандурівка) 
т. Вакало вказав на відсутність 
належної допомоги в роботі 
гуртка і комуністам з боку 
відділу пропаганди і агітації 
райкому партії. Міська і район-

Наслідки поверхового керівництва
ЛИСТ комсомольця 

Розповіли йому про стан в на
шій комсомольській організа
ції і просили вжити заходи до 
налагодження справи. Тов. Ва- 
рава пообіцяв допомогти нам. 
Та на цьому й заспокоївся.

Ми знову нагадали т. Вара- 
ві про його обіцянку. На цей 
раз він відповів: «Я іду у від
пустку, а цим питанням зай
меться працівник міськкому 

за діяльністю господарських 
керівників, не аналізує ро
боти окремих цехів і ділянок 
виробництва, а задовольняється 
загальними показниками. Між 
тим, деякі цехи багато часу 

; простоюють тільки тому, що 
’ там погано налагоджена орга

нізація праці. Характерний факт 
павів у своєму виступі т. Ку- 
лінич. Він вказав, що електро- 
иех не працював близько двох 
місяців. Такий же стан і на 
дільниці зовнішніх робіт. Але 
партбюро заходів для усунення 
недоліків в організації праці і 
використанні внутрішніх ре
зервів виробництва не вживало.

Тт. Горбатий, Китайкін, Опо- 
прієнко та інші критикували 
■партбюро за порушення пар
тійного принципу добору та 
розстановки кадрів за їх полі
тичними та діловими якостями.

Комуністи цілком правильно 
поставили перед новообраним 
партбюро вимогу — систематич
но здійснювати контроль за 
господарською діяльністю ад
міністрації, посилити масово- 
політичну роботу .серед трудя
щих, активізувать їх творчу 
ініціативу.

України
на газета «Сталінський прапор» 
мало висвітлювала роботу сітки 
партійної освіти, не популяри
зувала досвіду кращих пропаган
дистів.

—Відділ пропаганди та агі
тації не надавав необхідної 
методичної допомоги пропаган
дистам. Семінари, які склика
лись дуже рідко,—сказав про
пагандист т. Попов, — були 
слабо підготовлені і не задо
вольняли тих вимог, що ста
вилися перед пропагандистами.

В другому питанні з допо
відями виступили секретарі 
парторганізацій колгоспів ім. 18 
партконференції т. Уманець і 
«Заповіт Леніна» т. Сушко.

В обговоренні цих доповідей 
виступило 7 чоловік.

Пленум відзначив, що внас
лідок слабої політико-масової 
роботи серед колгоспників ар
тіль «Заповіт Леніна» відстає 
з виконанням сільськогоспо
дарських робіт, тут за останній 
час знизилася трудова дисцип
ліна. З цих причин колгосп 
не викопує графіка сівби ози
мини.

По заслуханих питаннях пле
нум прийняв рішення.

т. Шаіювалов». На жаль, і це 
була чергова обіцянка.

Хочеться все ж знати, коли 
працівники міськкому ЛКСМУ 
та його секретар т. Вар.ава по- 
справжньому займуться керів
ництвом первинними комсомоль
ськими організаціями?

В. ГОРБАТЮК, 
член ВЛКСМ.

Вчасно підготуватися 
до роботи взимку

На сесії міської Ради
Недавно відбулася сесія місь

кої Ради депутатів .трудящих, 
яка обговорила доповідь голови 
виконкому міської Ради тов. 
Харитонова Про підготовку 
підприємств, установ і учбових 
закладів до роботи в зимових 
умовах».

Доповідач і виступаючі учас
ники сесії відзначили, що під
готовка підприємств, установ і 
учбових закладів міста до ро
боти в зимових умовах прохо
дить вкрай незадовільно. Ряд 
господарських керівників по- 
чииовницьки ставиться до ці
єї важливої справи, не дбають 
про забезпечення нормальної 
роботи підприємств та установ 
взимку, не створюють необхід
них житлових і побутових умов 
для трудящих.

На Байдаківському вуглероз
різі (начальник т. Філоиенко) 
з 17 заходів, намічених по 
підготовці до зими, виконано 
лише 9. Тут не зважають на 
те, що навіть в нинішніх умо
вах вуглерозріз відстає по вскри- 
ші напосів.

Працівники житлово-кому
нального відділу тресту «Олек
сандр іяву гілля» майже нічого 
не роблять в справі підготовки 
до зими. Так, з потрібних 
2.250 тонн вугілля для котель
ної в селищі Перемога завезе
но лише 50 тонн, а в 12 бу
динках досі не перевірена опа
лювальна система.

Начальник ремонтно-буді
вельної контори міськкомунгос- 
пу т. Ступа слабо керує спра
вою підготовки до зими. З 37 
запланованих будинків, яким

Більше добротних і красивих
товарів дл

Колективи підприємств лег
кої і харчової промисловості 

і продовжують обговорювати зав- 
■ дання, що випливають з цамі- 
і ченої партією і урядом.програ- 
I ми різкого збільшення вироб- 
| ництва товарів народного спо- 
! живання, намічають конкретні 
І заходи, спрямовані на виконан- 
! ня взятих зобов'язань.

Велику увагу приділяють 
учасники зборів високій куль
турі роботи в усіх ланках під
приємств, якості вироблюваної 
продукції, економному витра
чанню сировини і матеріалів, 
поширенню досвіду передови
ків, зниженню собівартості про
дукції. Справедливі вимоги 
пред'являють вони підприєм- 
ствам-поставщикам.

Обговоривши на зборах свої 
завдання, колектив Москов
ського комбінату «Трехгорная 
мануфактура» широко розгор
нув соціалістичне змагання за 
дострокове виконання річного 
виробничого плану. Трьохгорці 
вирішили видати додатково до 
річного завдання 400 тисяч 
метрів сурових і 500 тисяч 
метрів готових тканин. Одер
жати 1 мільйон 250 тисяч кар
бованців надпланової економії.

Нові магазини „Гастроном14
Розширяється сітка магазинів 

„Гастроном". їх налічується тепер 
понад 900. Вони відкриті майже 
в усіх республіканських, краєвих 
і обласних центрах, в багатьох 
містах і робітничих селищах До

депутатів трудящих 
належить зробити ремонт, від
ремонтовано лише 20 і то не- 

'якісно.
Вкрай незадовільно прова

диться підготовка до роботи 
взимку підприємств місцевої та 
кооперативної ' промисловості. 
В артілі «Победа», наприклад, 
з 8 опалювальних об'єктів жо
ден не відремонтований. З мі
сячної потреби 40 тонн палива 
сюди завезено лише 10 топи. 
Подібний стан і в артілях «Чер
вона вишивальниця», «Вироб
ник», міськпромкомбінат та ім?. 
ших. Керівники цих підпри
ємств тт. Мартинцева, Сидорен
ко, Пентешин та Хохлов дуже 
мало роблять для наведення 
там належного порядку.

Зараз в розпалі заготіг^т 
овочів. Але ремонт овочесхо
вищ недопустимо зволікається. 
Начальник відділу робітничого 
постачання т. Прохоренко та 
директор змішторгу т. Бабич 
не вживають серйозних заходів 
для прискорення ремонту.

Гострій критиці були підда
ні керівники трестів та міськ- 
комунгоспу, які не забезпечи
ли виконання заходів, наміче
них па попередній сесії по 
благоустрою міста.

Вказувалось також на неза
довільну підготовку до зими 
міських лікарень.

Сесія міської Ради розроби
ла конкретні заходи по підго
товці до зими і зобов'язала ке
рівників підприємств, установ 
та учбових закладів., забезпе
чити безумовне їх виконання 
у визначені строки.

населення
На зборах колективу Ленін

градської взуттєвої фабрики 
«Скороход» в центрі уваги 
стояло питання- давати насе
ленню все більше і більше 
міцного і красивого взуття.

Колектив підприємства зо
бов'язався в другому півріччі 
1953 року виготовити понад 
план не менше як 500 тисяч 
пар взуття, добитися надпла
нової економії від зниження 
собівартості продукції в сумі 
1 мільйона карбованців, поно
вити асортимент взуття на 36 
процентів і докорінно поліп
шити якість оздоблення його.

На Україні, за прикладом 
колективу Київської швейної 
фабрики імені Смирнова-Ласточ- 
кіна, підвищені зобов'язання 
по випуску товарів народного 
споживання взяли багато швей
них, взуттєвих, трикотажних 
та інших підприємств. До кін
ця року вони дадуть населен
ню набагато більше, ніж у ми
нулому році, добротних і кра
сивих шовкових і шерстяних 
тканин, трикотажних і галан
терейних виробів, а також 
м'ясних, молочних і інших 
продуктів.

(РАТАУ).

нецького і Кузнецького басейнів. 
В містах і селищах країни „Го- 

ловгастроцом" відкриває в цьому 
році ще 70 магазинів. Нові мага
зини „Гастроном" обладнуються у 
висотних будинках Москви.
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Достроково виконаємо п'яту п 'ятирічку!

Нарощувати виробничі темпи, 
поліпшувати якісні показники

За високі зйоми цегли

Швидко і якісно сіяти озимину
Справжні причини відставання

Колектив нашого цеху нев
пинно йде вперед. Він напо
легливо бореться за нові ви
робничі успіхи. Ми з місяця в 
місяць перевиконуємо завдання. 
В цьому велику роль відіграють 
наші новатори, які наполегли
во удосконалюють технологіч
ний процес. Не так давно ми 
застосували безколосникову 
садку. Дізнався про неї з га- 

5, зеги «Промьішленность строи- 
тельних материалов», яку пе
редплачую.

Прп ^колосниковій садці в 
камерах*обпалювання решітки 
були на підставках і не дохо
дили догори. Засипка палива 
здійснювалась через колосники. 
При цьому вугілля перегорало 
лише на 60 процентів. Решта 
ж змішувалась з золою і, та
ким чином,непродуктивно втра
чалась. Знижувалась і якість 
цегли.

Порадившись з передовими 
робітниками цеху, ми виріши
ли перейти па новий спосіб 
розрідженого саджання, запро
понований лауреатом Сталінсь
кої премії 11. Дувановим. Пе
реконструювали решітки -тро
хи підняли їх догори. Це да
ло можливість засипати пали
во через самі решітки, рівно
мірно розподіляти його по всій 
поверхні цегли-сирцю.

З перших днів роботи по- 
новому різко підвищились тем
пи. Це позитивно позначилось 

• також і на якості випускаємо! 
продукції. Тепер вугілля під 
час обпалювання рівномірно 
розшаровується, що зовсім усу
ває такі явища, як «підвар» і 
«недопал».

Якщо раніше через так зва
ні «засини» па обпалювання 
кожної тисячі штук цегли ви
трачалося 230—250 кілограмів 
вугілля, то зараз «засини» лік

Тридцять тисяч карбованців економії
Соціалістичне змагання на 

честь Дня шахтаря принесло 
колективу заводу «Червоний ли
варник» значні успіхи. Восьми- 

, місячний план випуску продук
ції ми викопали раніш строку. 
Всі цехи здійснили взяті на 
себе зобов’язання.

За рахунок впровадження 
раціоналізаторських пропози

М. САДОВНИК, 
голова завкому заводу 

„Червоний ливарник".
-■ ■

відовані і на ту ж кількість цег
ли витрачається лише 160 кі
лограмів палива. Нині па зе
кономленому вугіллі ми щомі
сяця працюємо 5—6 днів.

Безколосникова садка дозво
лила збільшити обпалювання в 
порівнянні з минулим роком 
на 40 процентів.

Важливого значення ми на
даємо правильній організації 
режиму роботи печі. Так, па 
прохолодження залишаємо 2,5 
камери, на підігрівання і про
сушування—4, па засипку— 
2,5 камери. По одній камері 
ставимо па вивантаження та 
завантаження. За графіком про
вадяться всі підготовчі і основ
ні роботи.

Колектив цеху працює чітко, 
злагоджено. Велика відповідаль
ність лежить і на засипщиках. 
Не зробиш вчасно засипку, зни
зиться температура, а це нега
тивно позначиться на якості 
цегли. Ось чому засипщики тт. 
Слисавецька, Чуприна та Голо- 
ватенко сумлінно виконують 
свої обов‘язки, стежать за тим, 
щоб паливо засипалось через 
кожні 15 хвилин.

В результаті впровадження 
передових методів наш цех ви
пустив понад липневий план 
600.000 штук цегли, ще більш 
він дав у серпні. Ми довели 
знімання з одного кубічного 
метра каналу печі до 1.900 
штук цегли, що на 500 штук 
перевищує встановлену норму.

Але це не заспокоює нас. 
Ми шукаємо і приводимо в дію 
нові внутрішні резерви, дома
гаємось підвищення продуктив
ності праці, поліпшення тех- 
ніко-економічних показників.

С. ПОПОВ, 
майстер цеху обпалювання 

цегельного заводу № 2.

цій новаторів ? виробництва в 
липні і серпні зекономлено 30 
тисяч карбованців.

Багато передовиків, зокрема 
коваль Захар Чернявський, ста
левар Іван Піскун, слюсар Іван 
Дідпк, виконали річні норми.

Взяті зобов'язання 
перевиконані

Трудящі цеху №2 Байда- 
ківської брикетної фабрики до
строково викопали восьмпмісяч- 
ііиіі план виробітку брикету. 
Додатково до завдання видано 
набагато більше продукції, ніж 
передбачалось взятими зобов’я
заннями до Дня шахтаря.

В результаті змагання, ко
лектив домігся чіткої, ритміч
ної роботи, поліпшення якіс
них показників. Протягом лип
ня і серпня не було жодного 
випадку браку.

Високими показниками озна
менував шахтарське свято наш 
колектив. ЗО серпня добовий 
план було викопано на 117 про
центів. Злагоджено працюють 
зміни майстрів тт. Мазура і Но- 
вікова, вони систематично пе
ревищують графік.

З перших днів вересня ко
лектив не знижує, взятих тем
пів.

П. ДМИТРІЄВ, 
начальник цеху №2 

Байдаківської брикетної 
фабрики.

Закріплюємо 
здобуті успіхи

Гірники Байдаківського вуг
лерозрізу закріплюють успіхи, 
здобуті в соціалістичному зма
ганні на честь шахтарського 
свята. Достроково виконавши 
восьмимісячпий план, вони з 
перших днів вересня нарощу
ють темпи. Вугільна дільниця 
відвантажує надпланове паливо.

В ці дні високопродуктивно 
працюють механізатори. Маши
ніст екскаватора Яків Єремен
ко при нормі 770 відвантажує 
1.000—1.100 тонн вугілля. 
Такі показники і в екскаватор
ника Павла Павленка.

Ще вищих показників доби
вається машиніст головного 
пульту управління відвального 
агрегату Іван Віденко. При зав
данні 6.250 кубометрів породи 
він дає 8 тисяч і більше кубо
метрів.

Самовіддано працюють екска
ваторники Андрій Журавльов, 
Іван Лебединець, Олександр 
Сидоров. Вони виконують нор
ми на 140—150 процентів.

В. ШАПОВАЛЕНКО, 
працівник Байдаківського 

вуглерозрізу.

Московська область. У директи
вах XIX з’їзду партії по п'ятому 
п'ятирічному плану передбачено 
збільшення випуску крупних ме
талорізальних верстатів у 2,6 раза. 
У виконанні цього завдання важ
лива роль належить Коломенсько- 
му заводу важкого верстатобуду
вання. Це підприємство випускає 
токарні, фрезерувальні, шліфу
вальні та інші верстати—від неве
ликих па зріст людини, до вели- 
ких- як триповерховий будинок.

Змагаючись за дострокове ви
конання річної програми, сотні ро
бітників щодня перевиконують 
змінні завдання в два-три рази.

На знімку: новий потужний уні
кальний автоматизований кару
сельний верстат, на якому можна 
обробляти вироби діаметром до 13 
метрів і вагою до 170 тони. Вер
стат по висоті дорівнює майже 
триповерховому будинку.

Прескліше РАТАУ.

Бригадир тракторної бригади 
Петро Данченко на запитання, 
хто з трактористів іде попере
ду, відповів не зразу:

—Бачите, поки все Йшло 
гаразд, першість займав Гриць- 
ко Кищенко. Тепер, мабуть, 
Іван Столяров.

Чому така невпевненість? Це 
видно, коли більш детально оз
найомитись з керівництвом со
ціалістичним змаганням меха
нізаторів.

На польовому вагончику ви
сить дошка показників. Але 
марно шукати на ній резуль
тати роботи трактористів. Під 
дощами і сонцем вона злиняла, 
а майстерно написаний заго
ловок лише нагадує про зроб
лений колись добрий намір ор
ганізувати соціалістичне зма
гання.

У найвідповідальніший пе
ріод боротьби за високий уро
жай майбутнього року в брига
ді забули про соціалістичне 
змагання. Тут не чути слова 
агітатора, ніхто не популяри
зує передового досвіду. Не 
згадують і про хиби в роботі. 
Тим часом їх дуже багато. Як 
бригада Петра Даиченка, так і 
дві інші тракторні бригади 
Якова Гайдамаки і Федора По
горілого—грубо порушують до
говірні зобов'язання з колгос
пом ім. Карла Маркса. З їх 
вини було затягнуто строки 
збирання зернових і тепер зво
лікається сівба озимих. З пе
редбачених договором 1563 гек
тарів тут посіяно лише 485.

Десятки причин можна почу
ти від бригадирів і керівників 
Олександрійської МТС, коли 
мова заходить про відставання 
з виконанням сільськогоспо
дарських робіт в колгоспі. Але 
забувають, що основною при
чиною відставання є те, що 
тут забули про роботу з людь

До районної сільськогосподарської виставки
Колгоспний лад створив у 

нашій країні невичерпні мож
ливості для розвитку передової 
сільськогосподарської науки і 
техніки, для використання її 
у колгоспному і радгоспному 
виробництві. Багато цінного 
досвіду ведення соціалістично
го землеробства нагромадили 
передовики і новатори сільсь
кого господарства.

Чимало передовиків сільсь
кого господарства виросло і в 
нашому районі. Своєю напо
легливою працею, раціоналі
заторською думкою вони пода
ють зразки, як треба боротись 
за дострокове виконання ново
го п'ятирічного плану, за ство
рення протягом ближчих двох- 
трьох років достатку продук
тів рослинництва і тваринниц
тва та сировини для легкої 
промисловості.

На районній сільськогоспо
дарській виставці, яка незаба
ром відкривається, колгоспи, 
радгоспи, МТС і окремі пере
довики продемонструють свої 
трудові досягнення за ниніш
ній сільськогосподарський рік.

Широко представлені будуть 
колгоспи ім. Сталіна, Бандурів- 
ської сільради, ім. 18 з'їзду 
ВКИ(б), ім. Ворошилова, «Шлях 
до комунізму» та інші. В чис

ми. А це негативно впливає на 
продуктивність праці, призво
дить до частих поломок і знач
них простоїв цілком справних 
машин.

Так, наприклад, 1, 2 і З 
вересня з наявних чотирьох 
машин у бригаді Петра Даи
ченка працював лише один 
«ХТЗ—ПАТІ» та «Універсал». 
Другий «ХТЗ»—Василя Кова
ленка простояв з технічних 
неполадок.

Кому не відомо,що тракторист 
повинен працювати одну зміну, 
але тут трактористи Іван Бо- 
йенко та Яків Баранник на 
тракторі «ДТ-54 ■ працюють по 
дві зміни. Це, безперечно, при
зводить до низької продуктив
ності і якості робіт.

Більшість тракторів «ХТЗ» 
у всіх трьох тракторних брига
дах вночі взагалі не працюють. 
Бачите, керівники МТС вважа
ють, ніби цими машинами на 
сівбі працювати недоцільно, 
а тому й не дбають про уком
плектування їх другою зміною 
механізаторів.

Та навіть і ті машини, що 
працюють, не виконують змін 
них норм. Всього по 25 гек
тарів засіває трактором «ХТЗ- 
НАТ1 Іван Щербина та Іван 
Смоляр. Це набагато менше 
завдання. А механізатори Іван 
Боженко та Яків Баранник при 
нормі 41) гектарів засівають ли
ше 20—25 гектарів.

Зрив сівби очевидний. На за
сіданні виконкому районної 
Ради депутатів трудящих ди
ректор МТС т. 1’орбенко не 
раз обіцяв подолати відставан
ня з сівбою в колгоспі ім. Карла 
Маркса. Однак минає час, а зру
шень немає. Як видно, керів
ники Олександрійської МТС по
милки визнають, але не виправ
ляють.

В. СЕВЕРІН.

ленних експонатах, діаграмах, 
фотовітринах буде продемонст
ровано неухильний розвиток 
колгоспного виробництва, зро
стання культурного і матеріаль
ного життя колгоспників.

Окремі павільйони покажуть 
найкращі результати по одер
жанню високих урожаїв зер
нових і технічних культур, 
овочів і фруктів.

Чисельними живими експона
тами буде представлений відділ 
тваринництва. Передові колгос
пи покажуть, як зросло пого
лів'я громадської худоби і 
збільшилась його продуктив
ність.

Крім колгоспів, радгоспів і 
МТС у виставці візьмуть участь 
учбові заклади й інші органі
зації району, що постачають 
і переробляють продукти сіль
ського господарства.

Районна виставка — школа 
передового досвіду. Вона про
демонструє невичерпні резерви 
для нового могутнього підне
сення сільського господарства 
в 1954 році.

С. МЕТКИЙ.
агроном по сільськогосподарській 
пропаганді районного управління 

сільського господарства і 
заготівель.



4 СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР П'ятниця, 4 вересня 1953 р.

Велике право на освіту
І вересня почався новий навчальний рік в школах та 

вищих учбових закладах країни.
До редакції газети „Сталінський прапор“ надходять 

від наших читачів листи, в яких вони висловлюють свою 
вдячність Комуністичній партії і Радянському уряду за 
велике право на освіту, забезпечене законом.

Сердечне спасибі
Діти—наше майбутнє. В ра

дянській країні створено всі 
умови для виховання підроста
ючого покоління.

В минулому році мій син Ваня 
вперше в житті переступив по
ріг школи в селищі Октябрсь- 
кому. Радість сина була неви
мовна. Разом з ним раділа і я.

Але незабаром тяжка хворо
ба надовго прикувала його до 
ліжка. Та він не залишився 
самотнім,„не відставав і в нав
чанні. Його оточили увагою

Моя радість
Широко відкрито шляхи до 

навчання для нашої радянської 
молоді. Тисячі юнаків і дівчат 
1 вересня сіли за парти оволо
дівати основами наук.

Чотири роки тому в цей день 
моя дочка Луїза, закінчивши 
семирічку, вперше прийшла в 
облюбований нею Олександрій
ський технікум агролісомеліо
раторів. Швидко проминули 
роки наполегливого навчання 
та виробничої практики.

Днями в нашу сім'ю прий
шла велика радість — Луїза

Нам пишуть
—Середня школа № 14 сели

ща Димитрово зустріла своїх 
вихованців у повній готовно
сті,—пише голова батьківсько
го комітету т. Мусулега.— При
міщення якісно відремонтова
не, вчасно завезене паливо в 
школу. Добре обладнані кабі
нети, придбані наочні прила
ди, деякі з них виготовлені 
руками самих учнів.

В цьому році школа вдосталь 
забезпечена учнівськими під
ручниками. Учительський ко

У цьому році минає 45 років 
т дня падіння гігантського метео
рита. який одержав назву Тун
гуського.

Метеорити—тверді тіла косміч
ного походження—відомі з глибо
кої старовини. Раніше появу ме
теоритів люди трактували як 
виявлення божої сили і тому час
то поклонялися їм.

Вчені вважають, що щорічно 
на землю падає не менше тисячі 
метеоритів. Більша частина їх за
лишається нерозшуканою. Падін
ня гігантських метеоритів—порів
няно рідке явище, і радянська 
наука приділяє велику увагу їх 
вивченню. При Академії наук 
СРСР існує Комітет по метеори
тах, у який входять найвидатніші 
радянські вчені.

Вивчення падіння Тунгуського 
метеорита було розпочато тільки 
після Великої Жовтневої соціа
лістичної революції. До місця па
діння було організовано декілька 
експедицій. Там, де впав метео
рит, у відкритих місцях дерева 
були повалені і обпалені на від
стані кількох десятків кілометрів. 

друзі і вчителі. Баню приходи
ли відвідувати однокласники. З 
допомогою вчительки Ніли Сте
панівни Жури він успішно за
кінчив програму першого кла
су і перейшов у наступний.

1 вересня Ванн разом з това
ришами сів за парту в другий 
клас. Я від глибини материн
ського серця вдячна педагогіч
ному колективу інколи № 7 за 
виховання мого сипа.

6. КУЛИК, 
жителька селища Октябрського.

одержала диплом техніка-агро- 
лісомеліоратора і призначення 
на роботу. Вона влилась в ба
гатомільйонну армію радянсько
го трудового народу, стала 
перетаорювачем в життя вели
ких накреслень Комуністичної 
партії і уряду по дальшому 
розвитку сільського господар
ства нашої країни.

В ці радісні для мене дні я 
від щирого серця бажаю юна
кам і дівчатам успіху в нав
чанні.

Л. АВРАМЕНКО, 
житель селища Перемоги.

лектив поповнився новими ква
ліфікованими кадрами.

♦
❖ *

—Добре відпочило багато піо
нерів і школярів Олександрій
ського району в піонерському 
таборі села Оліївки, — пише 
т. Гойса,—Вони засмагли, на
бралися сил. Юні натуралісти 
виготовили багато -колекцій 
для природничого гуртка.

1 вересня всі учні з новими 
силами приступили до навчан
ня.

НАУКА І ТЕХНІКА

Гігантські метеорити
Між ущелинами сопок, де ліс був 
збережений від вогню і дії вибу
хової хвилі, дерева уціліли. Ра

дянськими вченими встановлено, 
що початкова маса Тунгуського 
метеорита складала декілька міль
йонів тонн, але досягла земної 
поверхні лише її незначна части

До 70-річчя з дня 
смерті І. С. Тургенєва

Іван Сергіевич ТУРГЕНЄВ 
видатний російський 

письменник.

Видання в СРСР 
творів І. С. Тургенсва

З вересня минуло 70 років 
з дня смерті Івана Сергієві!ча 
Тургенсва.

Творчість великого російсько
го письменника пройнята лю
бов'ю до Батьківщини, до її 
передової культури, близька і 
дорога найширшим народним 
масам. Книги І. С. Тургенсва 
набрали і» вашій країні вели
чезного поширення. За роки 
радяпської влади в СРСР вий
шло понад 700 видань творів 
письменника. перекладених на 
50 мов. Загальний тираж книг 
становить майже 30,5 мільйо
на примірників.

До пам'ятної дати в Держав
ному видавництві художньої 
літератури в Москві вийшли 
нові видання книг І. С. Тур- 
гепева. Крім того, починається 
видання 12-томної збірки творів 
письменника. В цьому році 
намічено випустити перші томи.

(РАТАУ).

на. Удар метеорита в землю су
проводжувався сильним вибухом.

У 1947 році зареєстровано па
діння другого гігантського метео
рита, названого Сіхоте-Алінським. 
Він розколовся в атмосфері на 
тисячі частин і впав у вигляді 
метеоритного дощу. Обслідування 
місць падіння дало можливість 
знайти 112 метеоритних воронок. 
Із цих воронок видобуто тисячі 
метеоритів і осколків різних роз
мірів. Найбільший із них важить 
1745 Кілограмів, найменший—0,18 
грама. Він є найменшим залізним 
метеоритом у світі. Радянські вче
ні вважають, що початкова маса 
метеоритного тіла складала, при
близно, 1500—2000 тонн, земної 
поверхні досягла маса близько 
100 тонн.

Радянські вчені продовжують 
обробляти величезний науковий 
матеріал, зібраний під час прове
дення експедиції на місцях падін
ня метеоритів.

На знімку: голова Комітету по 
метеоритах Академії наук СРСР 
академік В. Г. ФЕСЕНКО за ро
ботою.

„Завітне бажання німців 
на Сході і Заході"

Переговори між Союзом німців, які борються за єдність, 
мир і свободу, і членами уряду НДР

БЕРЛІН, ЗО. (ТАРС). Як пе
редає агентство АДІ1, за пропо
зицією колишнього рейхскан
цлера д-ра Юрта і колишнього 
обер-бургомістра Вільгельма 
Ельфеса 28 серпня в Берліні 
відбулися переговори між ке
рівництвом Союзу німців, які 
борються за єдність, мир і сво
боду, і прем’єр-міністром Отто 
Гротеволем, а також його за
ступниками-Нушке і д-ром 
Лохом і статс-секретарем Вун- 
дерліхом.

В центрі переговорів знахо
дилося нове становище, що 
виникло в зв'язку з нотою 
Радянського уряду західним 
державам і переговорами між 
урядами Радянського Союзу і 
Німецької Демократичної Рес
публіки. Учасники одностайно 
висловили думку, що досягнуто 
становища, яке сприяє мирно
му возз'єднанню німецької дер
жави і укладенню мирного до
говору з Німеччиною. Віднов
лення національної державної 
єдності Німеччини і скликання 
протягом шести місяців мирної 
конференції з метою укладен
ня мирного договору з участю 
представників Німеччини є за
вітним бажаппям німців на

Урядова делегація Корейської Народно- 
Демократичної Республіки виїхала в Москву
ПХЕНЬЯН. (ТАРС). 1 верес

ня з Пхеньяна в Москву виїха
ла урядова делегація Корейської 
Народно-Демократичної Респуб
ліки, очолювана Головою Кабі
нету Міністрів КНДР Кім Ір 
Сеном.

До складу делегації входять

Агентство Сіньхуа про американські методи 
насильственого „відбору" військовополонених у Кореї

ПЕКІН. (ТАРС). Кореспондент 
агентства Сіньхуа 31 серпня пе
редає з Кесона:

Корейські і китайські військо
вополонені, репатрійовані з табо
рів поблизу Пусана, де знаходи
лися хворі і поранені військово
полонені, які нібито „відмовляю
ться репатріюватися", розповіда
ють про боротьбу, яку вели вій
ськовополонені проти „відбору", 
провадженого американцями. Го
лод і вбивства- ось ті засоби, що 
їх американці застосовували про
ти них.

16 квітня 1952 року американ
ські табірні власті оголосили, що 
вони проведуть відбір. Військовій 
поліції було наказано провести 
„індивідуальні бесіди" з військо
вополоненими. Військовополонені 
відповіли: „Ніякого відбору, пов
на репатріація!". Вони вивісили 
свої національні прапори, щоб 
показати свою рішимість. Через 
дві години понад 40 американсь
ких солдатів під командуванням 
капітана при підтримці бронеав
томобілів вдерлися в сектор, щоб 
зірвати прапори. Один з полоне
них військовослужбовців корей
ської Народної армії, які захи
щали прапори, був убитий, а ки
тайський доброволець поранений. 
Доброволець пізніше вмер у гос
піталі. Військовополонені не зля
калися. Наступного ранку вони 
поставили прапори ще вище. У 
відповідь на це американці при
пинили подавати медичну допо
могу пораненим і хворим війсь
ковополоненим. їх продовольчий 
пайок, якого ледве вистачало на 
те, щоб не вмерти від голоду, був 

Сході і Заході. В цьому поля
гають головні завдання уряді в 
і парламентів.

У ході переговорів прем'єр- 
міністр Отто Гротеволь знову 
підкреслив готовність уряду 
НДР в будь-який момент поча
ти переговори про розвиток 
загальнопімецької торгівлі на 
суму до мільярда марок на рік 
з кожної сторони.

Зустріч між представниками 
Союзу німців, що борються за 
єдність, мир і свободу, і чле
нами уряду НДР зно^упідтвер
дила, що, незважаючи на від
мінність політичних поглядів, 
в будь-який момент можлива 
згода німців між собою у ви
рішальних політичних питан
нях.

• Д-р Вірт і Вільгельм Ельфес 
під час свого перебування в 
Берліні мали довгу розмову з 
верховним комісаром СРСР у 
Німеччині послом Семеновим, 
під час якої було обговорено 
значення для всієї Німеччини 
питань, що постали в зв'язку 
з нотою Радянського уряду за
хідним державам від 15 серп
ня і з московською угодою між 
урядами СРСР і Німецької Де
мократичної Республіки.

заступник Голови Кабінету Мі
ністрів КНДР Тен Ір Лев, Мі
ністр закордонних справ Нам 
Ір, голова Держплану Тен Дюн 
Тхяк, заступник голови ЦІЇ 
Трудової партії Кореї Пак Ден 
Ай, Міністр залізниць Кім Хе 
Іль.

зменшений наполовину. Проте пі 
один військовополонений не від
ступив від свого рішення. 11 трав
ня американці зовсім перестали 
видавати продовольство і воду. 
Так тривало кілька днів. Військо
вополонені не могли ходити від 
виснаження.

Тоді поблизу таборів несподі
вано зупинилось кілька військо
вих автомашин, навантажених ри
сом, свининою і консервами. Аме
риканці сказали голодуючим вій
ськовополоненим: „їжте, але при 
умові, що ми проведемо відбір!",

„Ми хочемо їсти, але не на цій 
умові!"—відповіли військовополо
нені. Вони вважали за краще їсти 
траву і навіть шкіру від ременів 
і черевиків і не погоджуватись 
на проведення відбору.

18 травня американці зробили 
ще одну спробу примусити вій
ськовополонених відмовитись від 
репатріації, але знову зазнали 
невдачі. Тоді вони застосували 
силу. Рано вранці 20 травня аме
риканський батальйон при під
тримці танків вдерся в сектор і 
напав на беззахисних військово
полонених, застосувавши важкі 
кулемети, міномети, гранати, хі
мічні запалювальні бомби. Хворі 
і поранені військовополонені, які 
голодували протягом 9 днів, були 
примушені захищатися жердина
ми від палаток, камінням і мили
цями. Під час кровопролиття, що 
тривало понад 1 годину, було 
вбито і поранено більш як 20) 
військовополонених. Проте навіть 
це застосування грубої сили не 
зломило волі військовополонених, 
які вимагали повернення на бать
ківщину.

Заступник редактора В. МАЛЕНКО.
БК—04141.

Олександрійська міська друкарня.
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Хай восторжествує 
дух мирних переговорів!

Повніше задовольняти 
запити населення

Комуністична партія і Ра
дянський уряд неустанно пік- 
луЗФься про благо народу, про 
іадоволення зростаючих потреб 
трудящих у предметах народ
ного споживання. Зараз зусил
ля радянського народу спрямо- 
вуїцться на те, щоб протягом 
двох-трьох років створити в 
країні достаток продуктів хар
чування і промислових товарів.

В зв'язку з цим великі і по
чесні завдання стоять перед 
працівниками торговельних ор
ганізацій, майстерень побуто
вого обслужування трудящих, 
перед всіма підприємствами, 
що покликані задовольняти на
селення предметами народного 
споживання.

Для задоволення потреб тру
дящих вже багато зроблено й 
у нашому місті й районі. Зрос
ла кількість магазинів, май
стерень побутового обслужу
вання населення, збільшився 
асортимент товарів, поліпшуєть
ся якість продукції, що її ви
робляють підприємства місце
вої промисловості. Однак, як 
свідчать факти, у роботі торго
вельних організацій, майсте
рень, окремих підприємств, що 
виробляють товари масового 
вжитку, є багато недоліків. 
Листи, що їх одержує редак
ція, містять серйозні нарікан
ня на незадовільну роботу ба
гатьох підприємств по обслужу
ванню населення.

Особливо це стосується тор
говельних організацій. .V ма
газинах міста й району ще 
малий асортимент товарів. Чим, 
як неповороткістю працівників 
торгівлі, можна пояснити той 
факт, що в магазинах немає 
достатнього вибору гудзиків, 
відсутні крючки й інші дрібні 
товари. У багатьох сільських 
крамницях райспоживспілки 
часто немає гасу, мила тощо. 
Рідко де в магазинах можна 
знайти «книгу замовлень», де б 
трудящі змогдп замовити не
обхідні їм речі.

Недавно магазини міста й 
робітничих селищ перейшли на 
новий графік роботи. Це сприяє 
кращому обслужуванню спожи
вачів. Однак і в цьому напря
мі не все продумано. Керівни
ки міськзмішторгу (директор 
т. Бабич) і відділу робітничого 
постачання тресту «Олексан- 
дріявугілля» (начальник т. Про- 
хорепко) далеко не все зроби
ли, щоб краще обслужити на
селення у вечірній час. На 
все місто, наприклад, вечером 
працює один магазин міськ
змішторгу. Не дивно, що тут 
штучно створюються черги за

У Президії Верховної
Президія Верховної Ради Ук

раїнської РСР, на зміну ра
ніше прийнятого рішення, по
становила скликати третю се- 

I хлібом, важко купити й інші 
товари. Між тим, ці ненор
мальності усунути дуже про
сто, — відкривши одип-два чер
гових спеціалізованих хлібних 
магазини.

Не краще обстоять справи і з 
побутовим обслужуванням тру
дящих. Де в місті і селищах 
можна швидко, так би мови- 

,ти, находу полагодити взуття? 
Таких майстерень немає. Це 
використовують кустарі - при
ватники, які па колгоспному 
ринку відкрили свої майстерні 
і втридорога беруть з трудя
щих за дрібний ремонт. Май
стерні ж артілі «Червона ви
шивальниця», промкомбінату 
та інші працюють незадовіль
но. Вони довго ремонтують 
взуття, до того ж якість робо
ти низька.

У трудящих міста і району 
нерідко виникає потреба від
ремонтувати меблі і тому по
дібне. Необхідно, наприклад, 
громадянину замінити електро
проводку в квартирі чи вста
новити нову лампочку і йому 
ніхто не допоможе. На елек
тропідстанції міськкомунгоспу в 
кращому разі поспівчувають і 
порадять звернутись до елект
ромонтера, який за відповідну 
плату приватним порядком зро
бить вам послугу.

Багато недоліків і в куль
турному обслужуванні трудя
щих. У м'ясному магазині, 
їдальнях, на колгоспному рин
ку антисанітарія, у деяких 
працівників прилавку, майсте
рень, їдалень бракує ввічли
вості й культури в розмові з 
відвідувачами.

Всі ці факти свідчать про 
необхідність глибше вивчати 
запити населення, прислухатись 
до голосу споживачів, виправ
ляти недоліки, які вони запп 
сують до книг скарг, покін
чити з бюрократичними відпис
ками на скарги трудящих.

Чого варта, наприклад, така 
відповідь завідуючого їдальнею 
№9 відділу робітничого поста
чання т. Весікана громадянам 
Лошкару, Баранько і Апдріано- 
ву, які скаржилися на погане 
приготування страв у їдальні: 
«Ваша заява не відповідає дій
сності, бо ви були в нетвере
зому стані». Такі неврозумливі 
відписки збюрократілих чи
нуш непоодинокі.

Керівники всіх підприємств і 
установ, які покликані обслу
жувати трудящих, повинні чуй
но прислухатись до голосу 
мас, ширше задовольняти їх 
запити.

Ради Української РСР
сію Верховної Ради Україн
ської Радянської Соціалістич
ної Республіки 10 вересня 1953 
року.

По нашій Батьківщині
До 125-річчя з дня народження Л. М. ТОЛСТОГО

Напередодні 125-річчя з ' дня 
народження Л. М. Толстого в 
Ясну Поляну з усіх кінців нашої 
Батьківщини приїжджають екскур
санти. З кожним днем потік від
відувачів музею-садиби Л. М. Тол
стого збільшується.

На знімку: екскурсанти біля бу- 
динку-музею.

Фото С. Іванова-Аллілуева і 
В. Севостьянова.

Прескліше РАТАУ.

Відкриття нових будиннів Московського університету ім. М. В. Ломоносова
1 вересня відбулося урочи

сте відкриття нових будинків 
Московського державного уні
верситету імені М. В. Ломоно
сова на Ленінських горах.

На мітингу, присвяченому 
відкриттю прекрасного 'Палацу 
науки, від Ради Міністрів Сою
зу РСР і ЦК КІІРС виступив 
Міністр культури СРСР тов. 
П. К. ІІономаренко. Він відзна
чив, що спорудження Палацу 
науки на Ленінських горах є 
видатною подією в розвитку 
радянської соціалістичної куль
тури, свідченням безустанного 
піклування Комуністичної пар

Третій том вибраних творів 
Мао Цзе-дуна

Видавництво іноземної літерату
ри в Москві продовжує видання ви
браних творів Мао Цзе-дуна ро
сійською мовою. Це видання яв
ляє собою повний переклад чоти
ритомного зібрання вибраних тво
рів Мао Цзе-дуна, яке зараз ви
ходить у Пекіні китайською мо
вою. У третій том включені робо
ти, що належать до періоду війни 
проти японських загарбників 
(1939-1941).

(РАТАУ).

На підприємствах, в устано
вах, учбових закладах країни 
відбуваються збори, присвячені 
підсумкам пленуму Радянсько
го Комітету захисту миру, що 
відбувся цими днями.

У величезному приміщенні 
першого інструментального це
ху Московського автозаводу іме
ні Сталіна висить яскравий 
транспарант. На пьому слова, 
які виражають думки і почуття 
всіх радянських людей—«Мир 
переможе війну!».

Начальник третього інстру
ментального цеху т. Кудінов 
відкриває збори колективів чо
тирьох цехів заводу. Він надає 
слово вихованцеві автозаводу,

тії і Радянського уряду про 
систематичне піднесення мате
ріального і культурного рівня 
нашого народу.

Далі з промовами виступи
ли: голова виконкому Мосради 
тов. М. 0. Яснов, президент 
Академії наук СРСР академік 
0. М. Несмєянов, начальник 
будівництва університету тов. 
А. В. Воронков. У своїй про
мові ректор університету ака
демік І. Г. Петровський розпо
вів про прекрасне устаткуван
ня, яким оснащені лабораторії 
і кабінети університету, про 
широкі можливості для розвит

Видатний успіх тракториста Беткалюка
Видатного виробничого успіху 

добився тракторист Берестечків- 
ської МТС на Волині Федір Бет- 
калюк. У колгоспі ім. Ворошило- 
ва машиною „ДТ-54“ зчепом до 
трьох сівалок він засіяв за день 
перехресним способом 105 гекта
рів жита, що становить 7,5 нор
ми. Механізатор заробив за цей

Дворічна партійна школа в Тернополі
В Тернополі відкрилась облас

на дворічна партійна школа. На 
підготовчі і перші курси прийня
то 150 чоловік з числа партійно-

Мир переможе війну!
членові Радянського Комітету 
захисту миру, лауреатові Ста
лінської премії С. В. Давидову.

Тов. Давидов розповідає про 
Будапештську сесію Всесвіт
ньої Ради Миру, яка намітила 
нові шляхи в боротьбі за мир
не врегулювання всіх міжна
родних незгод і сприяла роз
ширенню й зміцненню фронту 
прихильників миру.

Великою перемогою прихиль
ників миру є укладення пере
мир'я в Кореї. Це перемир'я— 
насамперед результат боротьби 
миролюбного людства проти 
паліїв війни. Великим успіхом 
прихильників миру є також 
провал берлінської провокації. 

ку науки, про прекрасні умо
ви, в яких учитимуться разом 
із заочниками понад 17 тисяч 
студентів 57 національностей.

0 12 годині дня прозвучав 
перший дзвінок, який спові
стив про початок навчального 
року в нових будинках Мос
ковського державного універси
тету імені М. В. Ломоносова.

На свято з пагоди відкриття 
нових будинків університету 
були запрошені глави посоль
ств і місій, акредитовані в 
Москві.

(РАТАУ).

день 150 карбованців грішми і 75 
кілограмів хліба. Кожному сіва
чеві колгосп записав по 21 тру
додню.

З такою високою продуктив
ністю на осінній сівбі працюють 
багато механізаторів Теремнів- 
ської, Горохівської та інших МТС 
області.

радянського активу Тернопіль
ської, Волинської та Ізмаїльської 
областей.

Багатолюдні збори, присвяче
ні обговоренню рішень плену
му Радянського Комітету захис
ту миру відбулися на багатьох 
інших підприємствах Москви, 
на заводах і фабриках Києва, 
Харкова, Сталіно, Дніпропетров
ська та іпших міст країни.

Радянські люди вважають рі
шення Всесвітньої Ради Миру 
по розширенню боротьби за 
мирне врегулювання всіх між
народних питань шляхом пере
говорів цілком свосчаспим і 
повністю підтримують його 
практичними ділами.

(РАТАУ).
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Партійне життя

Під знаком розгорнутої критики 
і самокритики недоліків

Сіють озимі в стислі строки

З вересня комуністи шахти 
№2-3 зібралися на звітно-ви
борні збори. Зі звітною допо
віддю виступив секретар парт
бюро т. Сиротенко.

Доповідач та виступаючі від
значили, що успіхи, яких до
моглися гірники шахти, стали 
можливими тому, що на вирі
шальних ділянках виробниц
тва були розставлені комуністи. 
Вони очолили боротьбу за ви
конання і перевиконання дер
жавних планів.

Між. тим, всі комуністи, які 
взяли участь в обговоренні 
звітної доповіді, гостро крити
кували партійне бюро і його 
секретаря т. Сиротепка за 
серйозні недоліки, допущені в 
справі керівництва роботою пар
тійної організації, за відрив 
від мас.

—Партійне бюро,—сказав у 
своєму виступі комуніст т. Мо
торів, — поверхово займалося 
вивченням виробництва, не вжи
вало заходів до виявлення та 
використання внутрішніх ре
зервів. Це сталося тому, що 
партбюро, особисто т. Сиро
тенко, недооцінювали сили ко
лективу, порушували принцип 
колегіального керівництва.

Задовольняючись тим, що 
шахта в цілому виконує план, 
тут перестали займатись вив
ченням стану на окремих ви
робничих дільницях, не звер
тали уваги на недоліки. А це 
не давало змоги повніше вико
ристовувати внутрішні резерви 
підвищення продуктивності пра
ці і зниження собівартості ву
гілля.

Комуністи тт. їїішенко, При- 
стромов, Конда та інші в своїх 
виступах наводили факти пога
ного використання техніки на 
шахті. Механізми через недог
ляд за ними часто виходять з 
ладу. Внаслідок чого значну 
частину робочого часу шахтарі 
простоюють. Особливо пезадо- '

Про режим робочого дня в радянських установах
Державний апарат у Радян

ській країні виконує величез
ну роль у розв'язанні велич
них завдань комуністичного бу
дівництва. Радянський держав
ний апарат—це найдемократич- 
нішпй у світі, справді народ
ний апарат управління. Його 
сила полягає в тому, що він 
нерозривно зв'язаний з най- 
ширшими масами трудящих і 
спирається на їх творчу ак
тивність, що в усій своїй ді
яльності його кадри керуються 
виробленою Комуністичною пар
тією політикою, яка виражає 
корінні інтереси народу.

Комуністична партія і Радян
ський уряд повсякденно дбають 
про зміцнення державного апа
рату, про вдосконалення мето
дів його роботи, вимагаючи, 
щоб радянські установи завжди 
були на висоті завдань, які сто
ять перед ними, щоб усі лан
ки апарату працювали чітко й 
оперативно, щоб працівники 
державного апарату вірно слу
жили своєму народові.

Засновник Радянської держа
ви великий Ленін, звертаючись 
у 1921 році до керівників цен- 

вільно використовується техні
ка на дільницях №1 і №2, 
які вже довгий час не вико
шують планів і заборгували 
державі багато вугілля.

—Партійне бюро, його секре
тар т. Сиротенко не розвивали 
критики і самокритики, не при
слухалися до голосу знизу,— 
заявив у своєму виступі т. ІІІе- 
мет. Не раз на партійних збо
рах комуністи критикували ке
рівництво шахти за неправиль
ну нарізку лав. Але партбюро 
зневажливо ставилось до кри
тичних зауважень, належних 
заходів для виправлення тако
го становища не вживало.

Комуністи тт. Сергієнко, 
Пристромов і Грпгор'єв піддали 
гострій, справедливій критиці 
роботу начальника шахти 
т. ІІанчшцепка та головного 
інженера т. Булгакова за те, 
що вони не займаються питан
нями механізації трудомістких 
робіт, не розвивають раціоналі
зації і винахідництва і не під- 
трпмують новаторів. Па шахті 
працюють десятки інженерів і 
техніків, які покликані впро
ваджувати механізацію робіт, 
але дивним стає, коди до цьо
го часу на лісоскладі, наприк
лад, головним знаряддям з'яв
ляється сокира і ручна пила. 
Впровадження ж механізмів да
ло б тільки по лісоскладу біль
ше ста тисяч карбованців еко
номії на рік і значно полег
шило б працю робітників. Пе 
вживається також ніяких за
ходів по механізації найбільш 
трудомісткої праці—праці на
валовідбійників.

Багато критичних зауважень 
було висловлено на адресу ке
рівництва шахтою, партбюро та 
шахткому за формальне, бюро
кратичне ставлення до запитів 
трудящих. Тт. Баранок і Чер- 
пишов наводилп приклади, ко
ли робітники змушені були 
стояти в черзі по кілька днів, 

[ тральних радянських установ, 
писав: «Машина радянської 
адміністрації повинна працюва
ти акуратно, чесно, швидко. Від 
її розхлябаності пе тільки тер
плять інтереси приватних осіб, 
але й уся справа управління 
набирає характеру мнимого, уяв
ного. ...Вимагаю надалі най
більш швидких і вичерпних 
відповідей на справи і запити, 
які направляються вам. Обме
жуватись пустими відписками та 
пересилкою в інші установи, 
значить також плодити тяга
нину і переводити папір»»

Високі вимоги до працівників 
радянських установ, сформульо
вані Леніним ще в перші роки 
Радянської влади, мають акту
альне значення і в наші дні. 
Радянський державний апарат 
має нині багатющий досвід со
ціалістичного будівництва-, в 
ньому працюють виховані пар
тією висококваліфіковані і від
дані справі комунізму кадри, 
здатні успішно проводити в жит
тя директиви партії і уряду. 
Але при всьому цьому в діяль
ності радянського апарату є ще 
серйозні хиби.

щоб добитися прийому началь
ника шахти або головного бух
галтера, і вирішити те чи інше 
побутове питання.

Особливо гостро виступаючі 
критикували партбюро, керів
ників шахти тт. ІІанчищенка 
та Булгакова за порушення 
партійного принципу в доборі 
кадрів. На відповідальну ро
боту тут приймаються люди, 
які скомпрометували себе на 
інших підприємствах. Так, на
приклад, обліковцем лісоскладу 
працює якийсь Суліменко, який 
систематично порушує трудову 
дисципліну, приховав більше 
300 кубометрів лісу від держа
ви та займається іншими махі
націями. Про це було відомо 
керівникам шахти і партбюро, 
але вони чомусь потурали прой
дисвітові. Навіть рішення пар
тійних зборів, яке зобов'язува
ло партбюро і керівництво шахти 
увільнити Суліменка. з роботи, 
залишилось невиконаним.

З поля зору партійного бюро 
випали я такі «важливі заходи 
мобілізації трудящих па вико
нання і перевиконання завдань, 
як соціалістичне змагання, 
Наочна агітація, стінна преса. 
Підсумки соціалістичного зма
гання підводяться дуже рідко. 
Па дільницях важко знайтй 
мобілізуючі лозунги чи плакати. 
Так, наприклад, на дільниці 
№ 5 і досі висять лозунги, на
писані ще до Першотравневі! х 
свят 1952 року.

Звітно-виборні партійні збо
ри на шахті пройшли під зна
ком розгорнутої критики і само
критики недоліків.

Зважаючи на серйозні хиби, 
допущені в керівництві партор- 
ганізацісю, комуністи не обра
ли т. Сиротенка до нового скла
ду партбюро.

Секретарем партбюро обраний 
т. Іванов.

’ в. яковлєв.

Одна з великих хиб у роботі 
багатьох радянських установ у 
центрі і на місцях полягає в 
порушенні нормального режи
му робочого дня, що негативно 
відбивається на всій діяльності 
апарату радянських установ.

У прийнятій цими днями по
станові Ради Міністрів СРСР 
про режим робочого дня в мі
ністерствах, відомствах та ін
ших радянських установах під
дана гострій критиці неправиль
на практика роботи апарату, 
при якій грубо порушується 
законодавство про режим робо
чого дня. Встановлено, що ке
рівники міністерств, відомств 
та інших установ нерідко по
чинають свою роботу із запіз
ненням па 2—3 години, а за
кінчують робочий день пізно 
вночі, без потреби затримують 
частину співробітників на ро
боті, викликають їх на службу 
в неурочний час. В результаті 
такої ненормальної організації 
робочого часу і порушення іс
нуючого режиму самими керів
никами в багатьох міністерствах

Колгоспники артілі ім. Воло
димира Ульдиова та ім. 12- 
річчя Жовтня зараз всі сили 
спрямовують на те, щоб про
вести сівбу озимих культур у 
найкращі строки, на високому 
рівні агротехніки.

Доведені графіки успішно ви
конуються.

У колгоспі ім. Володимира 
Ульянова вже посіяно 300 гек
тарів озимих з плану 380. Ме
ханізатори тракторної бригади 
т. Обертаса з Олександрійської 
МТС зобов'язались юстроково 
впоратись з сівбою.

У павільйоні колгоспу 
ім. 18 з’їзду ВКП(б)

У змаганні за збільшення 
виробництва зерна та інших 
сільськогосподарських продук
тів і сировини хлібороби арті
лі ім. 18 з'їзду ВІШ (б) домог
лись чималих успіхів. На знач
них площах одержано високі 
врожаї.

Так, рільнича бригада Кос
тянтина Грабенка па площі 
180 гектарів виростила по 25 
центнерів озимої пшениці сор
ту «ОД-3 По 17 центрів

Зразково обслужувати 
здатчиків буряків

Працівники Олександрійсько
го бурякопункту наполегливо 
готувалися до приймання цук
рових буряків. Зараз пункт пов
ністю підготовлений.

Силами нашого колективу 
приведені в належний порядок 
під'їзні шляхи, значно розши
рені навантажувальні площад
ки, на них тепер можна на 
повну потужність використову
вати такі потужні машини, 
як тракторний навантажувач 
«ТЛ-2» тощо.

Цього року на пункті буде 
працювати лабораторія для ана
лізу буряків, які иадходити- 
муть. Для лабораторії споруд
жено новий будинок.

Укомплектований штат ка- 
гатчиків, вагарів, браківників та 
інших працівників. Всі вони 

і відомствах апарат працює без 
достатнього контролю, розхи
тується трудова дисципліна се
ред службовців.

Численні факти доводять, іцо 
там, де укоренився цей пороч
ний стиль роботи, найчастіше 
мають місце відставання у ви
конанні планів і виробничих 
завдань, великі хиби в керів
ництві підприємствами.

Взяти, наприклад, Міністер
ство лісової і пацерової про
мисловості. Па перший погляд 
здається, ніби його керівники 
працюють багато і старанно, не 
шкодуючи ні сил, ні часу. На
справді ж їх робота, а з їх вп
ни і робота всього численного 
апарату цього міністерства ор
ганізована погано. Для керів
ників міністерства стало прави
лом йочинати робочий день із 
запізненням на дві-три години, 
потім, через кілька годин ро
боти, влаштовувати довгу перер
ву на обід, а потім нескінченні 
засідання в нічні години.

Такий розпорядок (вірніше 
сказати, безпорядок!) в роботі 
керівників міністерства вкрай 
ускладнює всю діяльність апа
рату. Співробітники відділів і

Успішно сіють озимину і ме
ханізатори тракторної бригади 
Пилипа Назарова, яка обслу
жує колгосп ім. 12-річчяЖовт
ня. Особливо відзначаються тут 
трактористи Григорій Кузьмен- 
ко та Іван Федоренко. Тракто
ром «ДТ-54» вони щодня засі
вають по 40—50 гектарів при 
завданні ЗО. Хлібороби й ме
ханізатори цього колгоспу бо
рються за те, щоб завершити 
сівбу до 8 вересня. *

А. ШВИДКИЙ, 
голова Недогарської сільради.

вівса з гектара одержала брига
да Степана Шаповалова. Доб
рий урожай визріває тут і цін
ної технічної сировини «гїукро- 
вих буряків. Щонайменше 240 
центнерів коренів обіцяє дати 
кожен гектар.

Експонати цпх та інших ви
соковрожайних культур бу
дуть розміщені в павільйоні 
на районній сільськогосподар
ській виставці.

В. ЛЕОНТЬЕВ.

пройшли перепідготовку на кур
сах техмінімуму. В достатній 
кількості є бурячних вил, ло
пат, мат та іншого необхідно
го інвентаря.

Колгоспи ім. Ворошплова, ім. 
Карла Маркса вже приступили 
до бурякозбирання. Не сьогод
ні-завтра цукрові буряки поч
нуть надходити на пункти. Наш 
колектив докладе всіх зусиль, 
щоб зразково обслужити здат
чиків цінної сировини, повніс
тю зберегти і своєчасно від
вантажити прийняті буряки. Це 
буде нашим вкладом у велику 
Справу боротьби за створення 
достатку продуктів харчування 
для населення нашої країни.

В. ДРОБОТ, 
завідуючий Олександрійським 

бурякопунктом.

главків, численні відвідувачі в 
першій половині дня не можуть 
розв’язати найбільш важливих, 
і невідкладних питань, що вхо
дять до компетенції міністра, 
його заступників, членів колегії 
і начальників главків, бо ке
рівники апарату в ранкові го
дини в міністерстві не зна
ходяться. Це порушує органі
зацію роботи апарату, ослабляє 
трудову дисципліну співробіт
ників, мимоволі привчає їх по
чинати свій робочий день не 
поспішаючи, так би мовити, 
«перевальцем». Зате в другій 
половині робочого дня, яка 
свавільно пересувається керів
никами міністерств і відомств на 
нічний час, у роботі співробіт
ників апарату спостерігається 
метушня, поспіх, штурмівщина. 
Біля кабінетів начальників не
рідко створюються черги спів
робітників і відвідувачів, які 
чекають вирішення невідклад
них справ.

Порочний стиль роботи зна
ходить свій вияв і в нічних 
засіданнях колегії міністерства. 
Засідання колегії, які прохо
дять у таких умовах, дають 
мало користі для справи, вони 
іноді перетворюються в пусту го
ворильню. Багато проектів рі-
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Зразково обслужувати трудящих
Підносити культуру торгівлі

Працівники магазину № 29 
міськзміїпторгу і його завідую
ча т. Колісник прагнуть най
краще задовольнити потреби 
покупців. Красиво зроблена вик
ладка товарів на вітринах. Це 
дозволяє споживачам швидко 
вибрати необхідні товари.

В магазині завжди чисто, 
продавці привітно зустрічають 
відвідувачів і швидко їх обслу
жують. Добра слава серед на
селення ходить про цей мага
зин.

фроте так працюють далеко 
не всі торговельні підприємства 
міста і робітничих селищ.

Ось магазин №1 «Укрголов- 
маслопрому» з вивіскою «Мо
локо». Але молока чи молоч
ній продуктів тут майже не 
буває. В його асортименті є 
лише морозиво. Багато скарг 
від трудящих надходить дирек
тору маслозаводу т. Іванову на 
погану роботу цього магазину, 
та він на їх не зважає.

Навести порядок в
Важко знайти в селищі Пере

мога пошивочну і ремонтну май
стерню міськпромкомбінату. Ви
віску біля неї ледве помітно.

Виконуються замовлення 
майстернею неякісно і несвоє
часно. Відсутній і необхідний 
матеріал для їх виготовлення. 
Ціпи за шиття одягу чомусь 
значно вищі, ніж в інших май
стернях.

Мало замовців і в майстер
нях відділу робітничого поста
чання Димитровського тресту. 
В кравецькому цеху всі майст
ри зайняті масовим пошивом 
одягу, а індивідуальних замов
лень тут не приймають.

У взуттєвому цеху працює 
лише два робітники, але і їм 
не створені умови для роботи. 
Немає навіть столів і стільців, 
тому шевцям доводиться про
вадити викройку на підлозі.

До майстерні зайшов якось 
громадянин ІІриходько.

Не відповідають своєму при
значенню рибний та овочевий 
магазини міськзміїпторгу. Риб
ний магазин, наприклад, пере
творився в склад тари, тут же 
продають кавуни та огірки.

В магазинах міськзмішторгу 
і відділу робітничого постачан
ня рідко буває обгортковий 
папір. 11а скарги покупців 
працівники магазинів посила
ються на те, що їм, мовляв, 
керівники торговельних органі
зацій дозволяють продавати 
товари без обгортки.

Радянські люди з кожним 
днем пред'являють все більше 
вимог торговельним організа
ціям. Обов'язок керівників 
міськзмішторгу і відділу робіт
ничого постачання рішуче усу
вати недоліки в обслужуванні 
трудящих, повніше задовольня
ти їх запити.

В. ФЕДОРОВ, 
житель м. Олександрії.

побутових майстернях
—Чи можна відремонтувати че

ревики?—запитав він, підош
ва відірвалася.

—Можна,—відповів майстер 
6’мелін.—Несіть тільки матері
ал для ремонту.

—А що ж вам нести?
— Дратву, дерев’яні цвяхи, 

підошву та шкіру на латки.
—Нащо ж дратва, підошва та 

шкіра? Тут же тільки підбити 
підошву?

—Несіть, несіть, бо інакше 
не будемо ремонтувати.

Такі розмови нерідко можна 
тут почути.

Краще обстоять справи в 
майстернях селища Октябрсько- 
го. її завідуючий т. Вакуленко 
турбується про забезпечення 
потрібним матеріалом для вико
нання замовлень. Ідучи назуст
річ побажанням замовців, в май
стернях організовано ремонт 
в першу чергу дитячого взуття.

Б. САВІН. І

Якісно виконувати 
замовлення

По кілька місяців пролежу
ють матеріали замовців в арті
лі «Червона вишивальниця» 
через те, що тут відсутній док- 

іладний матеріал— бортовки,вата, 
/підкладка, ветош. Хутрових во- 
ротників до зимових пальто 
немає. Замовлення з матеріалу 
артілі не приймаються.

Нерідко прийняті замовлен
ня з матеріалу громадян вико
нуються неякісно. Ось, що пи
ше в книзі скарг громадянин 
Міліцип: «26 серпня я замовив 
для сина чорні та білі брюки. 
Після пошиву вони виявилися 
короткими, тісними в поясі. 
Робота виконана погано. На 
моє зауваження майстер Вар- 
ченко відповів грубістю. Вико
нують замовлення в артілі часто 
неякісно. Ві минулому році 
мені тут зіпсували дві сорочки».

При артілі працює і взуттє
ва майстерня. Але вона не за
безпечена найнеобхідпішими 
шкіряними матеріалами. Так, 
громадянка Корнорук замовила 
балеткп, але до них немає сті- 
лок. З цієї при*іпйп виконання 
земовленпя зволікається.

Відсутні 
найнеобхідніші товари

В селі Ясиноватка працює 
філія Бандурівського сільсько
го споживчого товариства. Але 
голова правління товариства 
т. Давнічепко мало приділяє 
уваги роботі філії. Через це 
сюди дуже рідко потрапляють 
найнеобхідніші товари. Ось уже 
кілька місяців жителі Ясино- 
ватки в магазинах не можуть 
купити гасу, лампового скла. 
За сілл’ю та милом треба йти 
в сусіднє село.

Правлінню райспоживспілки 
слід глибше займатися органі
зацією торгівлі, повніше задо
вольняти потреби населення.

0. КАРПЧУК, 
колгоспник.

УКРАЇНСЬКА РСР. Колектив четвертої Київської взуттєвої 
фабрики в цьому році освоїв випуск 45 нових моделей взуття.

На знімку: головний конвейєр в цеху модельного жіночого 
взуття. Прескліше ТАРС.
------------------------------------------- о О---------------------- ;--------------------

Київ—великий центр
За роки радянської влади 

Київ став великим центром ма
шинобудівної. легкої і харчо
вої промисловості, осповнпм у 
республіці постачальником 
предметів народного споживан
ня. Тут збудовані сотні нових, 
оснащених найдосконалішою 
вітчизняною технікою підприєм
ств швейної, взуттєвої, трико
тажної, шкіряної та багатьох 
інших галузей промисловості.

З усього вироблюваного в 
республіці трикотажу і взуття 
підприємства Києва дають май
же половину. Широкого роз
витку набрало тут виробництво 
машин і устаткування для шкі
ряних, дубильно-екстрактних, 
швейних і текстильних під
приємств. За останні роки став 
до ладу Київський шовковий 
комбінат. Завершується споруд
ження нових корпусів шерсте- 
бавовнопрядильної фабрики.

Київський шовковий комбі
нат — провідне в республіці 
підприємство по виробництву 
шовку-сирцю і випуску тканин 
з натурального шовку. Креп
дешин, креп-жоржет, креп- 
сатин, а також костюмні тка
нини користуються великим 
попитом у населення. Вони 
відзначаються добротністю, ба
гатством розцвіток, різноманіт
ністю рисунків і високою які
стю. Майстри шовкового вироб- 

легкої промисловості 
ництва зобов'язались у 1954 
році перевищити рівень вироб
ництва тканин, передбачених 
п'ятирічним планом на 1955 
рік.

Київські взуттєвпкп слав
ляться виробництвом красивого 
і елегантного модельного взут
тя. Лише з початку п'ятої п'я
тирічки па 6 взуттєвій фабриці 
освоєне масове виробництво 127 
нових моделей чоловічого, жі
ночого і дитячого взуття. В 
наступному році виробництво 
чоловічого взуття зросте в два, 
а жіночого модельного—в чо
тири рази порівняно з 1951 
роком.

Широко відомі в республіці 
і за її межами капронові пан
чохи з маркою «Київ». їх ви
робляє трикотажна фабрика 
ім. Рози Люксембург. Тут же 
налагоджений випуск трико
тажних виробів більш як 60 
найменувань—готової білизни, 
верхніх чоловічих сорочок і 
жіночих блузок, костюмів і так 
далі. Випуск цих виробів тут 
безперервно зростає.

В торговельну сітку з кож
ним днем надходить дедалі 
більше красивих елегантних і 
добротних виробів — взуття, 
одягу, тканин та інших пред
метів народного споживання з 
маркою київських фабрик.

(РАТАУ).

шень, що вносяться на роз
гляд колегії, готуються наспіх, 
а потім довгий час «доробля
ються» в спеціальних комісіях. 
Такі факти свідчать про те, що 
керівники відповідних управ
лінь і відділів не виконують 
своїх основних обов'язків у 
підготовці ділових проектів та 
кваліфікованих пропозицій. Яс
но, що неправильний стиль 
роботи керівників і апарату 
міністерства не міг не відби
тись на діяльності підприємств 
лісової та паперової промисло
вості.

Подібні хиби мають місце в 
роботі Міністерства морського 
і річкового флоту та багатьох 
інших міністерств, відомств і 
установ. Порушення режиму в 
роботі установ завдають серйоз
ної шкоди справі, породжують 
тяганину і бюрократизм, галь
мують розв'язання багатьох 
справді невідкладних, життєво 
важливих питань. Зовсім не
терпимо, що подібні хиби на
брали поширення і в партій
ному апараті.

Борючись за поліпшення ро
боти державного апарату, пар
тія і уряд проявляють велике 
піклування иро кадри радян

ських установ, кадри, які разом 
з усім народом чесно, самовід
дано працюють на благо нашої 
соціалістичної Батьківщини. 
При ненормальній організації 
робочого часу і порушенні ке
рівниками установ існуючого 
режиму співробітники апарату 
втрачають необхідний час для 
культурного та політичного 
зростання і підвищення діло
вої кваліфікації, а також не 
можуть приділяти належної 
уваги сім'ї і вихованню дітей. 
Відомо також, що робота в ніч
ний час негативно впливає на 
здоров'я працівників і знижує 
їх працездатність. Ці ненор
мальності рішуче осуджуються 
партією, урядом і повинні бути 
усунуті.

З метою впорядкування ре
жиму робочого дня і зміцнен
ня трудової дисципліни в мі
ністерствах, відомствах та ін
ших радянських установах за 
постановою уряду встановлюєть
ся твердий розпорядок робочо
го дня.

З 1 вересня 1953 року для 
установ і організацій союз
ного та республіканського 
значення, які знаходяться в 
місті Москві, початок роботи 
встановлений з 9 години ран

ку і закінчення роботи о 6 
годині вечора з перервою на 
обід тривалістю 1 .година 
Для установ і організацій 
місцевого значення встанов
лений початок роботи з 10 
години ранку і закінчення 
роботи о 7 годині вечора з 
перервою на обід тривалістю 
1 година.

Постанова уряду про режим 
робочого дня в міністерствах, 
відомствах та інших радянських 
установах має велике державне 
значення. Проведення цього 
рішення в життя дозволить 
значно поліпшити діяльність 
державного апарату, зробить 
його більш чітко працюючим. 
Цей захід уряду пройнятий 
піклуванням про радянських 
людей—працівників державного 
апарату. Із запровадженням 
строгого режиму робочого дня 
в радянському апараті для йо
го численних кадрів створюють
ся більш сприятливі умови: бу
де цілком досить часу для 
культурного та політичного 
зростання і підвищення ділової 
кваліфікації. Разом з тим пра
цівники державного апарату 
дістануть можливість більше 

приділяти уваги своїй сім'ї, ви
хованню дітей.

Перед керівниками міністер
ств, відомств, усіх радянських 
установ, перед місцевими пар
тійними організаціями стоїть 
завдання наполегливо проводи
ти в життя цей важливий дер
жавний захід, добиватися даль
шого зміцнення державної дис
ципліни в усіх ланках радян
ського апарату, підвищувати 
культуру праці радянських 
службовців, ('права честі пра
цівника радянського апарату— 
віддати кожну годину, кожну 
хвилину свого трудового дня 
виконанню державного обов'яз
ку на своєму службовому пос
ту. Треба оголосити рішучу вій
ну всіляким проявам бюрокра
тизму і тяганини, посилити 
контроль і перевірку виконан
ня, всемірно розгортати само
критику і особливо критику 
знизу.

Міністри, керівники відомств 
та інших установ зобов'язані 
строго додержувати встановле
ного режиму робочого дня, кате
горично заборонити викликати 
співробітників на роботу в не
урочний час і подовжувати ро

бочий день в установах і орга
нізаціях. Б тих же випадках, 
коли робота в поурочний час 
викликається крайньою необ
хідністю, установи зобов'язані 
виплачувати співробітникам з 
нормованим робочим днем за 
наднормові роботи додаткову 
винагороду у відповідності з 
діючим законодавством, не 
перевитрачаючи при цьому фон
ду заробітної плати.

У відповідності з встановле
ним урядом режимом робочого 
дня міністри і керівники цент
ральних установ зобов'язані 
внести необхідні зміни в пра
вила внутрішнього розпорядку. 
Радам Міністрів союзних рес
публік доручено також упоряд
кувати режим робочого дня в 
установах республіканського і 
місцевого значення.

Проведення в життя рішення 
уряду иро рез^им робочого дня 
в радянських установах ще 
більше зміцнить державний 
апарат, підвищить його роль у 
боротьбі за здійснення завдань 
комуністичного будівництва.

(Передова „Правдьі** за 
1 вересня).
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- —— Куточок гумору = Міжнародний огляд
Є ще у нас окремі керівники, які допускають 

бюрократизм і тяганину в розгляді скарг трудящих. 
Відвідувачам доводиться гаяти багато часу, щоб 
попасти на прийом до таких керівників.

—Ти що, у відрядження їдеш?
— Ні, йду займати чергу на прийом до начальника шахти 

№ 2—3 Пан-чищенка. Рис. Бе-ша.

Новосілля
Микола Павлович Кравцов 

працює на посаді директора. 
Так його всі і величають ди- • 
ректором. А дружину—не інак
ше, як директоршою. Так обох 
величають і в селищі Перемога, 
де вони живуть, і робітники 
електростанції, де працю»; Ми
кола Павлович.

Щось років зо два тому 
справили вони новосілля, в 
тільки но зданому в експлуа
тацію 24-квартирному будинку 
в селищі Перемога. Прожили 
вони там місяців шість, а по
тім вирішили перейти на іншу 
квартиру по вулиці Котлярев
ського, №12. Не знаємо, чому 
вони так вирішили, чи потяг 
до нового одолів їх, чи дирек- 
торші не по двору нрийіплось. 
Знаємо тільки, що до новосіл
ля готувались вони з місяць. 
Робили капітальний ремонт, 
перетирали і перекидали все, 
•фарбували й білили, не шко
дуючи ні сил (чужих), ні кош
тів (державних). Та ось і ново
сілля. Микола Павлович спра
вив пир, як кажуть, на весь 
мир.

Та не довго й тут жили (на 
цей раз, мабуть, вже Миколі 
Павловичу прийшлось не по 
двору).

Фарбували та білили, терли 
і перетирали більше місяця. 
На цей раз теж чужими рука
ми і за державні кошти, а 
тільки вже по вулиці Маяков- 
ського, №26.

Дід Василь і смерть
Дід Василько занедужав, 
Смерть-карга зайшла до хати:
— Так що, значить, любий друже, 
Будем, каже, помирати?!
— Я не звав тебе до себе,—
Дід говорить.—Вийди з хати!
Ач яка, мені он треба
Трактори ремонтувати.

І додав лукавим басом:
— Прийдеш, мабуть, іншим часом... 
Дід у кузні пісню зводить,
Дід обковує колеса.
В кузню знов-таки заходить 
Смерть-карга довготелеса. 
Нахилилась аж до вуха:
— Ну, то як?— прошепотіла, 
А коваль і каже: — Слухай, 
Так що знов не буде діла.

І сміється хитро, басом:
— Прийдеш, мабуть, іншим часом... 
Смерть прийшла у листопаді

Кравцових
І знову—новосілля! Пили і 

їли, грали іШспівали, а вино— 
рікою лилося.

І де б вони не жили, кож
ного ранку перед квартирою 
Миколи Павловича з‘являлася 
легкова автомашина- електро
станції.

З раннього ранку і до піз
ньої ночі ганяють її бідолажну. 
То директорша їде па базар, 
то директор (тобто Микола Пав
лович) у Кіровоград, щоб «по
лікуватись» па стадіоні (бо він, 
кажуть люди, дуже «вболіває» за 
кіровоградське «Торпедо»). А 
коли їдуть він або вона, то 
нібп-то з вихлопної труби пря
мо гроші так і улітають.

А оце не так давно Микола 
Павлович почув, що хтось з 
міста виїжджає. Мобілізував 
він всі наявні сили—охорону, 
завгоспа і поставив їх карау- 
лити біля «своєї» нової квар
тири. Зараз поки що іде під
готовка до ремонту, а як за
кінчиться, тоді знову ново
сілля.

На цей раз він запрошує до 
себе на новосілля бухгалтерів, 
які б змогли підрахувати, скіль
ки ж коштують державі всі ці 
витрати і на новосілля, і на 
їх підготовку, і за використан
ня в особистих цілях держав
ної автомашини.

Яків МАЛИЙ.

Пошився 
в ротозії

Керуючий будинками тресту 
«Олександрія ну гілля» Киценко 
вирішив відзначитись. Але чо
му він обрав для цього рото- 
зійство і безвідповідальність,— 
нам невідомо.

Нам достовірно відомо, що 
ця недалекоглядна людина са
ма себе переплюнула.

Киценку довірили заповню
вати рапорти на виконані ро
боти підлеглими йому праців
никами. Щоб не утруднювати 
себе, він вирішив видавати ро
бітникам незаповнені бланки 
рапортів з власноручним під
писом.

Один з рапортів повернувся 
до Киценка, заповнений таким 
змістом:

«Доставка п'яного керуючо
го будинками Киценка волоком 
від їдальні до гуртожитку на 
віддалі 250 метрів — зарплата 
12 карбованців.

Підпис Киценко».
Це лише один з рапортів, 

так заповнених.
В них, як в дзеркалі, поба

чив себе бездіяльник і ротозій 
Киценко.

В клубі рудоремонтного 
заводу кінофільми демонс
труються погано через те, 
ідо кіномеханік, він же й 
завідуючий клубом, Квасник 
передоручає демонструван
ня фільмів підліткам.

— Коли б я не зайшла до клу
бу, завжди на екрані тут пока
зують одне і те ж.

Рис. С. Кузмина.

Вибори до західнонімецького 
парламенту

Вибори до західнонімецького 
бундестагу (парламенту), які від
будуться 6 вересня, мають вели
ке значення для майбутнього Ні
меччини. Тридцяті, три мільйони 
західнонімецьких виборців мають 
прийняти рішення про те, чи піде 
Німеччина по шляху закріплення 
розколу країни і війни, чи по 
шляху єдності, демократії і миру.

Кліка Аденауера, яка очолює 
партію великого монополістично
го капіталу і поміщиків, була 
при владі в Західній Німеччині 
протягом чотирьох років. Це бу
ли роки посиленої підготовки 
боннської республіки до нової 
війни, роки дальшого зубожіння 
західнонімецьких трудящих.

Партія Аденауера, проводячи 
політику зради національних ін
тересів німецького народу, втра
тила авторитет в очах населення 
Західної Німеччини. Але в Аде
науера—цього мілітариста, є силь
ні покровителі заінтересовані в 
тому, щоб він залишився при 
владі. Це—іноземні імперіалісти.

І ставлеником яких є Аденауер, а 
також західнонімецькі промислов
ці і поміщики, інтереси яких він 
захищає. Зарубіжні газети пові
домляють, що кліка Аденауера 
одержала від своїх покровителів 
для проведення виборчої кампа
нії понад 75 мільйонів марок. 
Крім того, Адеиауеру вдалося 
протягти найреакційніший вибор
чий закон, який дозволяє обме
жити і навіть позбавити пред
ставництва в парламенті комуні
стичну партію і ряд прогресивних 
партій.

Найбільшою опозиційною пар
тією, яка виступає на виборах 
проти Аденауера, є соціал - де
мократична партія Німеччини 
(СДПН). Передвиборна програма 
цієї партії включає ряд вимог ні
мецьких трудящих, які прагнуть 
до єдності своєї Батьківщини.

СДПН виступає за скликання 
конференції 4-х держав для ук
ладення мирного договору, за 
утворення загал ьнонімецького
парламенту і уряду, за загально- 
німецькі вільні вибори. СДПН 
відкидає також боннський і па
ризький воєнні договори, укладе
ні Аденауером з західними дер
жавами. Ці договори, як відомо, 
передбачають окупацію Західної 
Нілґеччини іноземними військами, 
відродження гітлерівської армії, 
яка повинна стати ударною си
лою, проектованої „європейської 
армії". Проте лідери СДПН від
мовились у ході виборчої кампа
нії від пропозиції комуністів про 
встановлення єдності робітничого 
класу.

Найбільш послідовно інтереси 
німецького народу захищає кому
ністична партія. Вимоги про ство
рення єдиної і демократичної Ні
меччини, про заміну уряду Аде
науера коаліційним урядом патріо
тично настроєних німців, про ска
сування воєнних договорів і як

СЬОГОДНІ ТИРАЖ
Сьогодні, 6 вересня, в Сімферо

полі відбудеться черговий тираж 
виграшів Другої державної пози
ки відбудови і розвитку народно
го господарства СРСР. Буде ро

найшвидше укладення мирного 
договору, а також про підвищен
ня життєвого рівня трудящих і 
відновлення демократичних сво
бод—займають центральне місце 
в передвиборній програмі кому
ністів.

Протії Аденауера виступають 
деякі буржуазні прогресивні гру
пи, об'єднані в Загальнонімецькій 
народній партії і Союзі німців, 
що борються за єдність, мир і 
свободу.

Світова громадськість, і зокре
ма громадськість Радянського 
Союзу, проявляє великий інтерес 
до виборів у Західній Німеччині. 
Цей інтерес цілком зрозумілий, 
бо німецьке питання тепер є ду
же важливим міжнародним питан
ням. у ;

Бюджет Сполучених 
Штатів Америки

Радянському читачеві цікаво 
ознайомитись з бюджетом Сполу
чених Штатів на 1953—19^-Т фі
нансовий рік. затверджений аме
риканським конгресом.

Які характерні риси бюджету 
США? Насамперед виразно вид
но прагнення уникнути економіч
ної кризи, що загрожує Сполу
ченим Штатам, шляхом продов
ження гонки озброєнь і наступу 
на життєвий рівень трудящих.

Прямі воєнні витрати,намічені на 
1953—54 фінансовий рік, станов
лять 50 мільярдів доларів, тобто 
близько 70 процентів усього 
бюджету. „Ділові кола США—пи
сав з задоволенням орган моно
полістів журнал „Юнайтед стейтс 
ньюсенд Уорлд ріпорт"- матимуть 
значну підтримку протягом довго
го часу у вигляді витрат на оз
броєння". Зрозуміло, що основні 
кошти на озброєння надходять за 
рахунок американських платни
ків податків.

В той же час витрати на ци
вільні потреби ледве досягають 
*/ю бюджету. Витрати на охоро
ну здоров'я, житлову будівництво, 
освіту скорочуються рік у рік. 
Профспілковий бюлетень „Фектс 
енд фігерс" підрахував, що асиг
нування на будівництво казарм і 
військових таборів у багато раз 
перевищують асигнування на ос
віту, охорону здоров'я і соціаль
не забезпечення разом узяті.

Буржуазні газети намагаються 
змалювати новий американський 
бюджет як „досягнення", запев
няючи. що республіканська пар
тія добилась „збалансованого бюд
жету". Ці твердження не мають 
серйозних підстав. Державний 
борг США досяг зараз небувало 
високого рівня, а до 1954 року 
повинен збільшитись до 271,1 
мільярда доларів.

Таким є цей бюджет гонки 
озброєнь, бюджет дальшого зро
стання податків і злиднів трудя
щих иДс.

С. Іванов.

зіграно 1 мільйон 909 тисяч 500 
виграшів на суму 513 мільйонів 
319 тисяч 200 карбозаиців. Там же 
відбудеться другий тираж пога
шення облігацій цієї позики.

1 сама далася диву:
Дід Василь був у сільраді 
На засіданні активу.
Смерть киває: — Я по тебе!..— 
Дід їй пише: — Як же бути?
Нам фашистську танку треба 
На турбіну перекути.

І сміється дужим басом:
— Прийдеш, мабуть, іншим часом... 
Знов прийшла: — Збирайся, враже, 
Аж тепер тебе я візьму...— 
Дід сміється: — Дудки,—каже,— 
Буду жить до комунізму!
В нас тобі не буде діла,
Розквітає наша доля! \
Подалась би та й підсіла
Черчілля або де-Голля.
Смерть зітхнула: — Ну, доволі. 
Дід цей, певне, в комсомолі...

Сергій Воскрекасенко.

Заступник редактора В. МАЛЕНКО.

Народний суд 1 дільниці м. Олександрії розглядатиме справу 
про визнання безвісті відсутнього громадянина Федорова Миколи Ни- 
кифоровича, 1907 року народження, уродженця м. Олександрії,—по
мерлим.

Громадянам, яким відома адреса місця проживання або про 
смерть Федорова М. Н., належить повідомити нарсуд І дільниці міста 
Олександрії.
ч

Народний суд І дільниці м. Олександрії розглядатиме справу 
про визнання безвісті відсутнього громадянина Грінберга Абрама Да- 
видовича, 1921 року народження, уродженця м. Олександрії,—померлим.

Народний суд І дільниці м. Олександрії розглядатиме справу 
про визнання безвісті відсутнього громадянина Грінберга «Григорія 
Даниловича, 1918 року народження, уродженця м. Олександрії,— 
померлим.

Громадянам, яким відомі адреса місця проживання або про 
смерть Грінберга А. Д. і Грінберга Г. Д., належить повідомити нар
суд 1 дільниці м. Олександрії.
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Олександрійська міська друкарня. Кіровоградське обласне управління культури. м. Олександрія, вул. Шевченка, 71.



Пролетарі всіх країн, єднайтеся! Рік видання ХХУ-Й
Послідовна політика миру і дружби

між народами, яку проводить Радянський
уряд, одностайно схвалюється всіма на
родами світу, що ведуть боротьбу за
мир, проти небезпеки війни.
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Вчасно і без втрат 
зібрати пізні культури

Пленум Українського республіканського 
комітету захисту миру

. Трудівники сільського госпо
дарства району включились у 

І завершальний етап сільсько-
| господарських робіт. Вони за

вершують сівбу озимини, зби
рають пізні культури, підні- 

•Лаіоть зяб, створюють громад
ському тваринництву ситу і 
теплу зимівлю. Всі сили хлібо
робів і механізаторів нині спря
мовані на те, щоб достроково 
впоратись з цими важливими 
завданнями, прискорити вико
нання нового п'ятирічного пла
ну розвитку СРСР і в найближ
чий час створити в країні дос^ 
таток продуктів харчування і 
сировини для промисловості.

Щоб вчасно і якісно провес
ти весь складний комплекс 
осінньо-польових робіт, треба 
оперативно керувати соціаліс
тичним змаганням хліборобів і 
механізаторів.

Одним з найвідповідальніших 
завдань сьогоднішнього дня є 
своєчасне і якісне проведення 
копки і вивозки цукрових бу
ряків. Відомо, що зволікання 
збирання буряків веде до знач
них втрат цінної сировини. Щоб 
застерегти їх, колгоспники кол
госпів ім. Ворошплова, ім. Кар- 
ла Маркса, ім. 18 з'їзду ВІШ(б) 
та деякі інші своєчасно роз
горнули бурякокопання і слідом 
транспортують корені на дер
жавні заготівельні пункти.

Проте переважна більшість 
колгоспів, не дивлячись на те, 
що строки початку бурякоко- 
пання минули, не розгортають 
цих робіт. Дальше зволікання 
бурякозбирання може призвести 
до значних втрат сировини від 
непогоди, заморозків, бездоріж
жя тощо.

Для своєчасного проведення 
збирання цукрових буряків у 
нас є всі можливості. МТС ра
йону мають у своєму розпоряд
женні потужну вітчизняну тех
ніку— бурякокомбайни, буряко
підіймачі і т. д. На жаль, з 
впни керівників МТС машини 
своєчасно непідготовлепі до ро
боти. Так, наприклад, Корис- 
тівська МТС (директор т. Жук) 
до цього часу не спромоглася 
відремонтувати всі бурякоком
байни та трактори. Тому кол
госпи, які й приступили до 
бурякозбирання, підкопують 

коропі вручну. Це стримує 
фронт робіт.

Поряц з копкою І ВИВ03К0І0 
цукрових буряків треба на пов
ний хід провадити збирання 
соняшника, кукурудзи, картоп
лі.

Але розворот цих робіт в ра
йоні провадиться незадовільно. 
Досить сказати, що лише кіль
ка колгоспів збирають кукуруд
зу і лише в одній артілі «Пра
пор комунізму» розпочали ко
совицю соняшника.

Особливу увагу слід приділи
ти збиранню картоплі. Вико
пуючи вказівки Комуністичної 
партії і Радянського уряду, 
багато колгоспів району вирос
тили непоганий урожай цієї 
цінної продовольчої, технічної 
і кормової культури. Швидко і 
без втрат зібрати її — значить 
уже цього року зробити серйоз
ний крок по шляху збільшен
ня валового збору картоплі.

Чимало господарств успішно 
справляється з цим завданням. 
На значних площах вже зібра
на картопля в артілі «Прапор 
комунізму», ім. Карла Маркса, 
ім. Рози Люксембург. Але по
ряд з цим колгоспи ім. Леніна, 
ім. Молотова, ім. Хрущова на
віть не розпочинали цієї ро
боти.

У проведенні збирання вро
жаю пізніх культур головна 
роль, як уже вказувалось, на
лежить МТС. Але успіх буде 
залежати від злагодженості в 
роботі колгоспників і механі
заторів. Тому необхідно, щоб 
кожний колгосп, кожна ріль
нича і тракторна бригада мала 
чіткий, добре продуманий ро
бочий план збирання всіх піз
ніх культур. В них повинно 
бути передбачено використан
ня всіх резервів колгоспного 
виробництва.

Керівники колгоспів і МТС, 
спеціалісти сільського госпо
дарства й партійні організації 
повинні забезпечити такий 
стан, щоб все працездатне на
селення брало участь- в зби
ранні пізніх культур, щоб ко
жен колгоспник і механізатор 
знав своє завдання, викону
вав і перевиконував його щодня.

За мирне врегулювання всіх міжнародних проблем
7 вересня в Києві відбувся 

розширений пленум Українсь
кого республіканського коміте
ту захисту миру.

В роботі пленуму взяли уч
асть представники профспілко
вих, комсомольських та інших 
громадських організацій рес
публіки, діячі науки і куль
тури, письменники, журналіс
ти, передовики промисловості і 
сільського господарства.

Пленум відкрив коротким 
вступним словом поет Павло 
Тичина. На порядку денному 
одне питання—завдання Укра
їнського республіканського ко
мітету захисту миру в зв'язку 
з рішеннями Будапештської 
сесії Всесвітньої Ради Миру. 
З доповіддю виступив голова 
Українського республікансько
го комітету захисту миру, віце- 
президент Академії наук УРСР 
М. П. Семененко.

— Український народ, —за
явив доповідач, — як і всі ра
дянські люди, хоче жити в 
дружбі з усіма народами світу 
і тому вважає рішення Всесвіт
ньої Ради Миру про розширен
ня боротьби за врегулювання 
всіх міжнародних питань мир
ним шляхом цілком своєчас
ним і готовий активно під
тримати його практичними ді
лами.

М. II. Семененко вказує да
лі, що трудящі Радянської Ук
раїни, обговорюючи на своїх 
зборах рішення сесії Всесвіт
ньої Ради Миру і пленуму Ра
дянського Комітету захисту 
миру, ще раз підносять свій

В Мінську будуються нові під
приємства легкої і харчової про
мисловості, в тому числі камволь
ний комбінат і м'ясокомбінат. Бу
дуть споруджені також годинни
ковий завод, фабрика меблів.

Розширюється асортимент, по

Про звільнення з рядів Радянської Армії і Військово-Морського 
Флоту військовослужбовців, які вислужили встановлені строки служби, 

І про черговий призов до Радянської Армії

голос на захист миру, за здій
снення заходів, спрямованих 
на мирне розв'язання всіх між
народних питань.

— Наполегливо борючись за 
справу миру,—сказав на закін
чення доповідач,—український 
народ в той же час ще більше 
підвищуватиме пильність до 
підступів паліїв війни. Робіт
ники, колгоспники, радянська 
інтелігенція республіки само
відданою працею внесуть свій 
гідний вклад у справу миру. 
Завдання громадських органі
зацій України — широко роз
горнути пропаганду рішень 
Будапештської сесії Всесвіт
ньої Ради Миру і пленуму Ра
дянського Комітету захисту ми
ру і мобілізувати трудящих 
на активне проведення кампа
нії за врегулювання міжнарод
них проблем мирним шляхом.

Першим у дебатах взяв сло
во машиніст Київського паро
возного депо імені Андреєва, 
Геррй Соціалістичної Праці 
С. И. Голубицький. Він заявив:

—Трудящі України гаряче 
вітають миролюбну зовнішню 
політику Комуністичної партії 
і Радянського уряду і одно
стайно схвалюють рішення Все
світньої Ради Миру. Радянські 
людп вважають, що всі спірні 
міжнародні питання можуть 
бути розв'язані мирним шляхом.

На трибуні—голова колгоспу 
ім. Сталіна, Сокальського райо
ну, Львівської області, Герой 
Соціалістичної Праці У. Д. 
Баштик. Вона розповідає, як 
при братній допомозі всіх на

Збільшується випуск товарів народного споживання
ліпшується якість виробів масо
вого споживання,

Колектив радіозаводу освоїв 
випуск радіоприймача „Беларусь- 
53“. Тонкосуконний комбінат по
чав виробництво нового виду

НАКАЗ 

родів нашбї країни і, в першу 
чергу, великого російського на
роду, невпізнанно виросли і роз
цвіли міста і села Львівської 
області.

—Мир нам потрібен для то
го,—заявляє т. Баштик,—щоб 
будувати щасливе життя, роз
вивати промисловість, сільське 
господарство, умножати народ
не господарство.

На пленумі з промовами вис
тупили також сталевар Дніпро- 
дзержинського заводу ім. Дзер- 
жпнського П. С. Кочетков, аг
роном Рахнянської МТС, Він
ницької області, 0. К. Луцен- 
ко, професор Дніпропетровсько
го металургійного інституту, 
член-кореспондент Академії 
наук УРСР К. Ф. Стародубов, 
поет А. С. Малишко, заслуже
на вчителька УРСР 0. П. Са
гайдак (Кременчуцький район, 
Полтавської області) та інші. 
Всі вони одностайно заявляли 
про непохитне прагнення тру
дящих Радянської України до 
миру і дружби між народами.

Пленум прийняв резолюцію, 
в якій говориться, що трудящі 
Радянської України одностайно 
підтримують рішення Буда
пештської сесії Всесвітньої Ра
ди Миру і вимагають врегулю
вання всіх незгод між держа
вами мпрним шляхом. Пленум 
закликав український народ 
взяти найширшу участь в кам
панії за мирне врегулювання 
спірних питань між всіма дер
жавами.

(РАТАУ).

тонкошерстяних тканин. Розши
рили асортимент продукції взут- 
тєві, швейні та інші підприємства. 
Промисловість Мінська тепер ви
готовляє товари масового спожи
вання більш як 500 найменувань.

Десятий статор для
У фасонно-ливарному цеху Но

во-Краматорського заводу імені 
Сталіна закінчено відливання ос
таннього--десятого числом гігант
ського статора для Куйбишев-

Куйбишевської ГЕС
ської ГЕС. ФасонноливарнЙки за
воду на півроку раніше строку 
виконали перше замовлення гідро
будівників по відливанню стато
рів.

МІНІСТРА ОБОРОНИ СОЮЗУ РСР

Будинки ДЛЯ
У цьому році підприємствам Мі

ністерства металургійної проми
словості виділено державою по
над 2,5 мільярда карбованців на 
спорудження житлових будинків 
для робітників і службовців. Всьо
го до кінця року металурги одер-

металургів
жать один мільйон 675 тисяч 
квадратних метрів нової житло
вої площі. Крім того, споруд
жується понад 200 будинків для 
дитячих садків і ясел, десятки 
шкіл, поліклінік та інших куль
турно-побутових закладів.

5 вересня 1953 року.
У відповідності з Законом про загальний 

військовий обов'язок наказую:
1. Звільнйти з рядів Радянської Армії, 

Військово-Морського Флоту, прикордонних і 
внутрішніх військ у запас солдатів, матросів, 
сержантів і старшин, які вислужили встановле
ні Законом строки дійсної військової служби.

2. У зв'язку з звільненням військовослуж
бовців, вказаних в п. І цього, наказу, призвати 
на дійсну військову службу до Радянської Ар-

№80 м. Москва,
мії, Військово-Морського Флоту, до прикордон
них і внутрішніх військ громадян 1934 року 
народження, що не мають права на пільгу і 
відстрочки від призову, а також громадян при
зовних віків, яким закінчилися відстрочки від 
призову і однолітки яких проходять дійсну вій
ськову службу.

3. Наказ оголосити в усіх ротах, ескадро
нах, батареях, ескадрильях і на кораблях.

Міністр Оборони Союзу РСР Маршал Радянського Союзу М. О. БУЛГАНІН.
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Партійне життя

Поєднувати партійно-політичну 
роботу з господарською

За високий урожай 1954 року

Успіхи механізаторів на оранці
Активно пройшли звітно-ви

борні партійні збори в буді
вельному управлінні Димитров- 
ського тресту. Доповідач, сек
ретар партбюро т. Гострий, 
відзначив, що за звітний пе
ріод партійна організація по
літично зросла, організаційно 
зміцніла. План восьми місяців 
колектив управління виконав 
достроково.

Поліпшився зв'язок партор- 
ганізації з масами. Комуністи, 
працюючи на відповідальних 
ділянках виробництва, ведуть 
перед в соціалістичному зма
ганні.

Але поруч з деякими досяг
неннями в партійній роботі 
ще мають місце значні недо
ліки. Головним з них і; те, що 
тут ще слабо поєднується,пар
тійно-політична робота з гос
подарською діяльністю управ
ління. Цим і пояснюється, на
приклад, той факт, що тільки 
за 8 місяців цього року управ
ління завдало державі збитків 
понад 3 мільйони карбован
ців.

Про ці недоліки і говорили 
комуністи, які взяли участь в 
обговоренні звітної доповіді.

Бригадир слюсарів т. Нюпь- 
ко заявив у своєму виступі, 
що партійна організація мало 
звертала уваги на виконання

Секретар не
Минулого року па звітно-ви

борних партійних зборах кому
ністи колгоспу ім. Енгельса 
вказували, що парторганізація 
слабо і поверхово займалася 
господарськими справами і то
му артіль відстала.

Та партійна організація і її 
секретар т. Бабенко не зроби
ли з цього належних виснов
ків, не здійснювали контроль 
за господарською діяльністю 
правління колгоспу, через це 
і в цьому році стан справ в 
колгоспі не поліпшився. Вро
жайність тут і тепер нижча, 
ніж в інших колгоспах, зво-

Край вугілля і металу
Десять років тому, 8 верес

ня 1943 року, доблесні вій
ська Радянської Армії визво
лили від німецько-фашистських 
загарбників м. Сталімо і весь 
Донецький басейн—найважли
віший вугільний і промисло
вий район нашої країни.

Завдяки постійному піклу
ванню Центрального Комітету 
партії і Союзного уряду, не
оціненній допомозі всіх паро
дій нашої країни і, насампе
ред, великого російського на
роду, трудящі Української РСР 
за короткий строк добилися 
відродження Донбасу, який зно
ву став одним з найбільших 
вугільних басейнів, металур
гійних і машинобудівних цент
рів Радянського Союзу і дає 
тепер продукції значно більше, 
ніж у довоєнний час.

Рік у рік на шахтах Сталін
ської області зростає видобу
ток вугілля, поліпшуються 
якісні показники роботи шахт. 
Це досягнуто в результаті тех

будівельно-монтажних робіт і 
їх здешевлепня. Особливо не
терпимим є те, що адміністра
ція управління не реагувала 
на критичні зауваження кому
ністів, прагнула вирішувати 
всі питання самостійно. Пар
тійна організація не мо
білізувала широкий актив тру
дящих на боротьбу за виконан
ня державних планів по кіль
кісних і якісних показниках.

Керівництво будівельного 
управління допускало виготов
лення неякісної технічної до
кументації, що призводило до 
значного здорожапня робіт на 
будівництві соціально-побуто
вих споруд. А партійна орга
нізація проходила повз такі 
нетерпимі факти, не вникала в 
роботу кожної бригади, діль
ниці, допускала формалізм у 
керівництві соціалістичним зма
ганням.

Заступник начальника буді
вельного управління т. Кулик 
вказав, що партбюро недостат
ньо займалося політпко-вихов- 
ною роботою серед робітників. 
Ця важлива справа була пере
доручена комендантам. Тому 
політична агітація не була 
предметною, цілеспрямованою, 
не пов'язувалась з практични
ми завданнями, які стоять пе
ред колективом будівельників.

виправдав довір я комуністів
лікаються польові роботи.

Про ці недоліки говорили 
комуністи на звітно-виборних 
зборах, які недавно відбулися.

— Секретар парторганізації 
т. Бабенко, — сказав у своєму 
виступі комуніст т. Новіков,— 
не бував у полі, не знає стану 
справ в колгоспі.

Комуністи тт. Біловербенко, 
Ророха, Жук та інші вказува
ли на слабо поставлену агіта
ційну роботу. Агітатори пра
цюють від випадку до випад
ку. Наради і семінари з ними 
не проводились.

Комуністи у своїх виступах 

нічного переозброєння вугіль
ної промисловості, механіза
ції і автоматизації виробниц
тва, впровадження прогресив
ного методу роботи за цикліч
ним графіком.

За десять минулих років на 
тахтах виросли чудові кадри. 
Імена Героя Соціалістичної 
Праці І. Бридька, Т. Чепіжка, 
машиністів комбайнів В. Ку
чера, М. Гончарова, В. Суго- 
няко, водіїв електровозів 0. Кри
вулі, М. Берднікова, прохідни- 
ків-швидкіспиків К. ІІолохова, 
І. Пилипенка, М. Фоменка та 
багатьох інших відомі далеко 
за межами нашої республіки.

Донбас дає Батьківщині пе 
тільки вугілля. Донецькі ме
талурги, як і шахтарі, напо
легливо борються за дострокове 
виконання завдань п'ятого п'я
тирічного плану. За перші два 
роки п'ятої п'ятирічки в Ста
лінській області значно збіль
шилася виплавка чавуну і ста

Багато також говорилось у нас 
про випуск стінної газети, але 
редколегія існувала лише па 
папері. Партійна ж організація 
не керувала її роботою.

—За останній час,—сказав 
начальник управління т. Круг- 
ліков, в будівельному управ
лінні різко занепала робота 
профспілкової організації. Голо
ва будівельного комітету т. До
нець працює по-старпнці, фор
мально ставиться до справи 
організації соціалістичного зма
гання і впровадження на ви
робництві передового досвіду. 
Тов. Кругліков звернув увагу 
на необхідність посилення по- 
літико-виховної роботи серед 
інженерно-технічних працівни
ків.

Саме невміння правильно 
поєднувати партійно-політичну 
і громадську роботу з госпо
дарською діяльністю призвело 
до відставання одного з провід
них управлінь Димитровського 
тресту. Про це говорили на збо
рах комуністи тт. Гончаров, 
Донець, Бурмінов та інші.

Звітно-виборні збори партор
ганізації намітили конкретні 
заходи, спрямовані на підви
щення рівня організаційно- 
партійної і партійно-політичної 
роботи.

А. ЯКОВЕНКО, 
Інструктор міськкому КП України.

вказували на відсутність пла
нів робіт парторганізації, на 
слабий контроль за політичним 
навчанням комуністів, за вико
нанням прийнятих рішень. До 
підготовки питань па збори не 
залучались комуністи. Через 
це на партійних зборах актив
ність комуністів була низькою, 
не розгорталась критика і са
мокритика недоліків.

Збори визнали роботу секре
таря парторганізації т. Бабен- 
ка незадовільною.

Секретарем парторганізації 
обрано т. Біловербенка.

Л. АНДРЕЄВА.

лі, а також виробництво про
кату.

На підприємствах широкого 
розмаху набрала механізація 
трудомістких робіт і автомати
зація виробництва. Тільки па 
Макіївському металургійному 
заводі імені Кірова діє понад 
дві тисячі автоматичних при
строїв і контрольних приладів, 
які полегшили і спростили 
працю горнових, газівників, 
сталеварів, вальцювальників і 
робітників інших спеціально
стей.

Великий вклад у справу 
дальшого піднесення соціалі
стичної промисловості вносять 
машинобудівники. Відроджені 
на новій технічній основі, під
приємства Донбасу виготовля
ють у великій кількості різ
не гірниче устаткування, сіль
ськогосподарські машини, ме
талоконструкції та багато ін
шої продукції.

Комуністична партія і Ра
дянський уряд повсякденно пі

Колгоспники і механізатори 
артілі імені Пози Люксембург 
поряд з сівбою озимини успіш
но провадять оранку зябу і 
збирання пізніх культур.

Механізатори Герасим Не
борак та Іван Артеменко з 
тракторної бригади Олекси Го- 
риславця трактором «С-80» вже 
зорали понад 100 гектарів зя
бу, в тому числі 20 гектарів 
глибокої оранки під урожай 
цукрових буряків наступного 
року.

Серед колгоспників ши

Перша квитанція за здані буряки '
Колгоспи району розгортають 

збирання цукрових буряків. Пер
шими розпочали обкопування 
бурячних плантацій артілі ім. 
Карла Маркса, ім. Ворошилова, 
ім. 18 з’їзду ВКІ1(б). Вони вже 
накопали по кілька десятків 
центнерів коренів.

Збирають
В колгоспі «Прапор кому

нізму» розгорнулися роботи по 
збиранню пізніх культур. Особ
ливо успішно провадиться ко
пання картоплі. Хлібороби 
цього колгоспу вже зібрали по
ловину наявної площі.

Днями комбайнер Петро Шуль
га, переобладнавши свій агре
гат, розпочав збирання соняш
ника. Скошено перші гектари

Готуємо тваринницькі приміщення 
до зими

Працівники молочно-товарної 
ферми артілі «Заповіт Леніна» 
докладають багато зусиль, щоб 
найкраще підготувати тварин
ницькі приміщення до зими.

Кращі доярки колгоспу Га
лина Нестеренко, Віра Чапак, 
Евдокія Криворот та інші зо

клуються про максимальне за
доволення безперервно зроста
ючих матеріальних і культур
них потреб трудящих.

Міста і робітничі селища 
Донецького басейну тепер не 
тільки повністю відбудовані, 
але й стали більш впорядко
ваними і красивими, ніж були 
в передвоєнні роки. Лише в 
минулому році на житлове бу
дівництво для гірників басейну 
було асигновано 548 мільйонів 
карбованців. 90 тисяч жителів 
міст і робітничих селищ Дон
басу вселилися в нові кварти
ри, тисячі сімей робітників і 
службовців при допомозі дер
жави спорудили власпі будинки.

Живим джерелом в Донбасі 
б'є і культурне життя. В Ста
лінській області працюють 5 те
атрів, обласна філармонія, сот
ні палаців культури і клубів, 
близько 3 тисяч бібліотек. В 
п'яти вищих учбових закладах 
вчиться близько 8 тисяч сту
дентів. В 1621 школі вчиться 
понад півмільйона дітей.

Значно збільшилася сітка 
медичних і дитячих закладів. 

риться змагання за вчасне 
проведення збирання пізніх 
культур. На збиранні картоплі 
відзначається лапка Єфросинії 
Погрібної, яка вже зібрала 
понад три гектари цієї куль
тури. Колгоспниці Марфа Чер
виш, Меланія Карталпш, Марія 
Гориславепь щодня перевико
нують норми виробітку. В ар
тілі вже зібрано картоплю з 
площі 9 гектарів.

І. МАСАФРАН, 
секретар Занфирівської 

сільської Ради.

Позавчора цукрова сировина 
почала надходити на державні 
заготівельні пункти. Першу кви
танцію Олександрійського бу- 
рякопункту за здані 32 цент
нери цукрових буряків одержав 
колгосп ім. Карла Маркса.

П. КУКСА.

СОНЯШНИК
цієї цінної олійної культури. 
Готовий до збирання соняшни
ка і другий комбайн Андрія 
Мармази.

Серед хліборобів і механіза
торів артілі з кожним днем все 
ширше розгортається соціаліс
тичне змагання за своєчасне 
проведення збирання пізніх 
культур.

В. ЛЕОНТЬЕВ.

бов'язались старанно відремон
тувати коровник. Пройшло не
багато часу і приміщення не 
впізнати. Зовнішні стіни старан
но побілені, всередині замінена 
підлога. Корови забезпечені 
світлим і теплим приміщенням.

Я. ФАТОВЕНКО, 
завідуючий фермою.

В області працюють 408 ліка
рень, понад 600 пунктів охо
рони здоров'я, сотні дитячих 
садків і ясел.

В рішеннях п'ятої сесії Вер
ховної Ради СРСР перед тру
дящими нашої країни, в тому 
числі і перед гірниками і ме
талургами, поставлені нові, ве
ликі завдання, спрямовані на 
дальший розвиток і неухильне 
піднесення соціалістичного на
родного господарства, на неу
хильне підвищення матеріаль
ного і культурного рівня життя 
радянського народу.

Трудівники Донбасу, борю
чись за виконання цих зав
дань, збільшують видобуток ву
гілля, випуск металу, виробля
ють більше машин та іншої про
дукції, необхідної для крутого 
піднесення виробництва предме
тів народного споживання, для 
зростання і зміцнення могутнос
ті соціалістичної Батьківщини.

Л. СКОБЦОВ, 
завідуючий відділом пропаганди 

І агітації Сталінського обкому 
КП України.
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Олександрія
Всім серцем я люблю Олександрію, 
Як любимо величні, мирні дні;
Вона, звичайно, не Москва, не Київ 
4 від душі сподобалась мені.

Вогні ясні над нею сяють,
І в небо лине пісня голосна.
ВонУ щасливу долю має:
Із року в рік все кращає вона.
Хоча картограф і маленьким колом 
Її на карту світу не заніс,

і- •»

Вогні горять. Вогні над містом сяють— 
Така краса! — Куди не подивись.
З блакиті місяць промінь посилає, 
Блищать зірки на синім небі скрізь.
З усіх кінців по вулицях широких, 
Що всі до центру звідусіль ведуть, 
1 літні люди, й дівчата кароокі, 
І юнаки до світлих клубів йдуть.
Ідуть вони веселі, ніжні, раді,
Як у велике свято навесні,
Ідуть вони на лекції, доклади, 
Потанцювать, послухати пісні.
А ось 1 клуб. Тут грає радіола, 
Дзвенить бадьорий, радісний мотив,

Та в неї є свої лікарні, шкбли, 
Нові будинки навкруги звелись.
Як в Києві, сади вишневі 
Цвітуть щороку й ніжно шелестять, 
Червоні прапори і в травні, й дні

Жовтневі 
Над шахтарським містом майорять. 
Ми всі закохані в свою Вітчизну, 
Живем в єднанні, любим спільний труд. 
І в нашім місті риси комунізму 
З кожним днем яснішими стають.

Щасливая1 кружля у вальсі молодь — 
Буяє в залі юність наших днів.
Ось інженер з шахтаркою танцює, 
А поруч з ними -студентка й агроном.
А я дивлюсь 1 спів чудовий чую, 
Що десь бренить далеко за вікном.
Співають гарно хлопці і дівчата, 
Святкують люди, радісні в житті,
Щоб завтра знов спуститися у шахту, 
І в першу зміну на завод прийти,
Щоб Батьківщині більше дать вугілля 
1 для машин нові деталі дать,
А після праці в час свого дозвілля, 
Піти у клуб, відвідати театр.

с. Бандурівка.

„Навряд чи є в Росії місцевість,—писав Лев Миколайович Тол- 
стой,—де б добробут і страждання народу безпосередньо залежали 
від врожаю або неврожаю, як у Самарській губернії",

У 1872 74 рр. Заволжя поразив страшний голод, очевидцем 
якого був великий письменник.

Л. М. Толстой сам об'їхав голодуючі села Гавриловку, Патровку, 
Землянки та інші. До видавців „Московских ведомостей" великий 
письменник звернувся з листом „Про самарський голод". Це було 
гнівне викриття, адресоване до громадськості Росії.

Невпізнанні ці місця в наші дні. Щасливим заможним життям 
жийуть трудящі Заволжя, в тому числі колгоспники Алексеевського 
району, Куйбишевської області, де був Толстой. Молодь цих місць 
знає про голод, тяжку долю і злидні своїх предків лише з опові
дань стариків, з книг і музейних експонатів.

На знімку: учні Гавриловської школи в гостях у 82-річного 
Єгора Пантелейовича Фролова, який добре пам'ятає Л. М. Толстого. 
Багато цікавого для радянських школярів розповідає Єгор Пан- 
телейович.

Фото С. Кропивницького (Прескліше РА'ГАУ).
---------------------------------------------- ■ ------------ ■■■■ —----------

Я — воїн труда
Я—З Полтавщини, з краю хліборобів. 
Моя подруга й досі там живе.
В ці мирні дні вона у полі робить, 
Гартує мир І щастя трудове.

А я на першім рубежі тружуся, 
із надр землі шлю на-гора алмаз.

І кожен раз, коли до шахти йду я. 
Любуюся палацами, відкритими для нас.

Я—воїн праці, я служу народу,
Все віддаю—і силу, і любов,
Бо груд мій—і подихи заводів,
Рух поїздів і ріст новобудов.

Бессмертие
Гри дерева росли одной |

семьей. 
Сплетись в об'ятиях в знак 

преданнейшей дружбьі- 
Иарушив тишь и пенье 

соловья,
Пришли однаждьі в рощу 

лесорубьі.
Почуяв гибель в зареве утра, 
Вся задрожала ветхая осина, 
И землю под ударом топора 
Сосна своей слезою оросила. 
И только тополь, гордьій 

и прямой.

Великий російський 
письменник

125 років тому, 9 вересня 
1828 року, народився великий 
російський письменник, ге
ніальний художник слова Лев 
Миколайович Толстой.

Більш як півстоліття тривала 
літературна діяльність Л. М. 
Толстого. Хоч його творчість 
хронологічно дещо виходила за 
рамки періоду між 1861 і 1905 

-рр., великий письменник, як 
вказував В. І. Ленін, «цілком 
•склався, як художник і як 
мислитель, саме в цей період, 
іперехідний характер якого по
бродив усі відмітні риси і тво- 
ірів Толстого і «толстовщини».

Лев Толстой, що відобразив 
-у своїй творчості ломку фео
дально-дворянських устоїв ста

Смерть встретил без
огчаянной тревоги,

11 пал без стона, зашумев 
листвой, 

Как богатьірь, сраженньїй
у дороги. 

Прошли года... II пень не 
уцелел, 

Как у сосньї, так и у той
осиньї,

А молодая поросль тополей 
Весною зеленеет и поньїне.

Михаил ГЛАЗКОВ.

рої Росії, став дзеркалом ро
сійської революції 1905 року 
з її сильними і слабими сторо
нами.

Уже в перших своїх творах 
(«Дитинство», «Отроцтво», 
«Юність», «Севастопольські 
оповідання» та ін.) Толстой 
вступив на шлях художника - 
реаліста. Він викриває експлуа
таторські класи, з симпатією 
і любов'ю розповідає про прос
тих людей, натхненно пише 
про патріотизм і хоробрість ве
ликого російського народу.

Пам'ятником незабутнього 
патріотичного подвигу росій
ського народу у Вітчизняній 

, війні 1812 року є історичний

м. Олександрія.
Петро ДЖУВАГА.

Лев Миколайович ТОЛСТОЙ.

роман Толстого «Війна і мир». 
Головний герой цього роману— 
російський народ. Великий ро
сійський письменник створив 
пепереверпіені за своєю ідей
ною і художньою майстерністю 
картини народного героїзму, з 
глибокою правдивістю чудового 
художника-нсихолога зобразив 
характери російських людей — 
захисників Батьківщини, їх 
самовідданість і любов до рід
ної російської землі.

Цілу епоху російського жит
тя—пореформений поміщицький 
і селянський побут, явища гро
мадського і політичного життя, 
питання філософії, науки і 
мистецтва 70-х років минулого

На відзнаку 125-річчя з дня 
народження Л. М. Толстого

Громадськість нашого міста 
широко відзначає 125-річчя з 
дня народження великого ро
сійського письменника Л. М. 
Толстого. Члени літературної 
секції міськово відділення то
вариства для поширення полі
тичних і наукових знань в ці 
дні виступають на підприємс
твах, в установах міста з лек
ціями про життя і творчість 
Л. М. Толстого.

У міській бібліотеці підго
товлено літературну виставку, 
присвячену письменникові, яка 
складається з чотирьох розді
лів: В. І. Ленін про Л. М. Тол
стого, життя і творчість Л.М. 
Толстого, світове значення 
творчості Л. М. Толстого, спад
щина Л. М. Толстого. Літера- 

століття—висвітлює другий зна
менитий роман великого пись
менника «Анна Кареніна». З 
надзвичайним реалізмом пись
менник розкрив трагедію ро
сійської жінки, що прагнула 
до щастя і загинула, роздавле
на фальшивою і нелюдською 
мораллю світського оточення.

Як пристрасний протест про
ти самодержавства, прозвучав 
роман «Воскресіння»—останнє 
велике творіння Толстого. Реа
лістично зображуючи тяжке 
становище російського народу, 
і особливо пригнобленого се
лянства, нещадно зриваючи 
маску лицемірства, брехні і під
лості з церкви, суду і всього 
державного апарату, автор з 
усією силою обрушився на устої 
буржуазно-поміщицького ладу. 
Саме це і обумовило видатне 
значення «Воскресіння», хоч 
останні сторінки книги відиер- 

турну виставку на цю ж тему 
підготовлено і в бібліотеці місь
кого клубу гірників.

Студенти технікуму культ
освітніх працівників під керів
ництвом викладачів складають 
бібліотечні огляди творів «Вій
на і мир», «Анна Кареніна» 
та інших. У бібліотеці техні
куму проводяться голосні чи
тання творів письменника.

І в цьому технікумі, і в педа
гогічному училищі, і в серед
ній школі № 2 та в інших уч
бових закладах відбудуться 
літературні вечори з доповідя
ми та художньою самодіяль
ністю учнів, присвячені життю 
і творчості письменника.

тали від політичної боротьби, 
закликали до аскетизму, до «не
противлення злу», що означало 
по суті капітуляцію перед цар
ським самодержавством.

В. І. Ленін, піддаючи гострій 
критиці реакційні погляди Тол
стого, в той же час високо 
цінив його як художпика-реа- 
ліста, як великого письменни
ка, що ввібрав у себе народну 
ненависть до експлуататорсько
го класу.

Художня спадщина Льва Ми
колайовича Толстого величезна. 
Його романи, повісті, оповідан
ня, драми після Великої Жовт
невої соціалістичної революції 
стали надбанням народу, яко
му, як передбачав великий 
письменник, належить майбут
нє.

С. ЛЕВІНСЬКА,
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З редакційної пошти
Стрілочник Байдаківського 

вуглерозрізу т. Савва в листі 
до редакції розповідає: про те, 
що працівники транспортної 
дільниці систематично підвищу
ють свій технічний рівень на 
курсах техмінімуму, а це по
зитивно позначається на роботі.

Нині колектив транспортної 
дільниці успішно справляється 
з своїми завданнями.

На погану роботу міської 
державної фотографії вказує 
т. Диковський. Замовлення на 
фото тут виконуються несвоє
часно і часто неякісно.

На зауваження громадян 
фотограф т. Бараненко відпо
відає грубістю. Завідуючий 
фотографією т. Танський не 
прислухається до критичних 
зауважень замовників.

В роботі дробильно-сорту
вального цеху Байдаківської 
брикетної фабрики є ряд недо
ліків, про які пише дробиль- 
ник т. Савченко.

Так, в приймальній ямі сто
їть змонтований магнітний с.е-

СЛІДАМИ НЕОПУБЛ1КОВАНИХ ЛИСТІВ
До редакції газети «Сталін

ський прапор» надійшов лист 
від групи працівників Димит
ровського тресту, в якому вони 
скаржилися на несвоєчасну по
дачу автомашини для перевоз- 
ки їх з Олександрії до місця 
роботи.

На футбольному полі
Минулої неділі на міському 

стадіоні ДСТ «Шахтар» госпо
дарі поля приймали кременчу
цьких футболістів товариства 
«Динамо».

17 годин ЗО хвилин. Свис
ток судді. Змагання розпоча
лось. З перших хвилин гри 
гості перейшли до активних 
атак. На 11 хвилині гри після 
красиво розіграної комбінації 
у ворота «Шахтаря» гості за
били перший м'яч. З рахун
ком 1:0 закінчилась перша 
половина гри.

В другій половині футболь
ного змагання олександрійські 
спортсмени атакували ворота 

I паратор для вилучення з ву- 
■ гілля заліза. Але він не діє. 
: Отже залізо, яке попадає на 
і дискові грохоти, часто призво- 
' дить до поломок.

Інженерно-технічні працівни
ки фабрики ще мало приділяють 
уваги ліквідації недоліків в ро
боті дробильно-сортувального 
цеху.

♦ X-

З кожним роком впорядко
вується і зростає робітниче се
лище Перемога,—пише т. Ав- 
раменко.—Днями гірники все
лились в просторі квартири но
вих будинків. Діти жителів се
лища відвідують нову школу 
зі світлими, просторими класа
ми.

Велика увага приділяється 
в селищі культурно-побутовим 
умовам гірників. Тут працює 
поліклініка і лікарня, які об
ладнані найновішою медичною 
апаратурою. До послуг трудя
щих в селищі відкрито промто
варний магазин та кілька про
дуктових і хлібних. Тут же 
закінчується будівництво Бу
динку культури, бані, пральні 
і столової.

Як повідомив керуючий Ди- 
митровським трестом т. Ларі- 
онов, факти в листі відповіда
ють дійсності. Зараз питання 
перевозки працівників тресту 
розв’язане. З автобази виді
лено спеціальний автобус.

гостей. Через кілька хвилин 
лівий захисник Довбиш силь
ним ударом посилає м'яч 
у ворота динамівців. Рахунок 
зрівняно. Але через хвилину 
центральний нападаючий Тер- 
тичний знову забиває м'яч у 
ворота гостей.

Кременчуцькі футболісти по
силили темп гри, перейшли до 
атак. Рахунок знову зрівняно.

До кінця гри змагання про
ходили при обопільних атаках. 
Товариська зустріч закінчилась 
з рахунком 3:2 на користь 
господарів поля.

І. КОПАНЬ.

Пам‘ят*і
Юліуса Фучіна

8 вересня минуло десять ро
ків з дня загибелі Юліуса Фу- 
чіка — письменника-революціо- 
нера, члена підпільного ЦК 
Комуністичної партії Чехосло- 
ваччини. Ім’я чеського націо
нального героя, який віддав 
усе своє життя боротьбі за пе
ремогу ідей ленінізму, справі 
робітничого класу, близьке і 
дороге мільйонам людей в усіх 
країнах.

В Радянському Союзі вели
кого поширення набрали твори 
Юліуса Фучіка. Видані велики
ми тиражами, його статті і па- 
рцеп перекладені на багато мов 
народів СРСР. Мільйони трудя
щих прочитали «Репортаж, пи
саний під шибеницею» («Слово 
перед стратою»). Вийшло сорок 
видань цієї книги загальним 
тпражем понад 800 тисяч при
мірників 25 мовами. В радян
ських театрах ідуть спектаклі, 
створені на основі безсмертних 
записок Юліуса Фучіка.

(РАТАУ).
—©—

Видання в СРСР творів 
Л. М. Товстого

Сьогодні минає 125 років з дня 
народження великого російського 
письменника Льва Миколайовича 
Толстого. Твори геніального ху
дожника слова стали в нашій кра
їні надбанням всіх. За даними 
Всесоюзної книжкової палати, в 
СРСР за роки радянської влади 
вийшли книги Л. М. Толстого за
гальним тиражем 55 мільйонів 
548 тисяч примірників 75 мовами.

На ознаменування 125-річчя з 
дня народження Л. М. Толстого 
видавництва країни випускають у 
цьому році ще понад 8 мільйонів 
примірників його книг тридцятьма 
мовами.

В країнах народної демократії
Успіхи китайських гідробудівників

У першій половині цього 
року будівники гідротехнічних 
споруд Китайської Народної 
Республіки провели велику ро
боту по регулюванню паводко
вих вод ріки Хуанхе, по приве
денню в порядок фарватера рі
ки і її приток і зрошенню се
лянських полів.

у. першій половині цього ро
ку було завершене будівництво 
найбільшого на річці Хуайхе

Завод азотистих
В Сілезії (Польща), недалеко 

від Ста.ііногруда, споруджується 
найбільший об'єкт шестирічно
го плану—завод по виробниц
тву азотистих добрив «Кендзе- 
жін».

Завод «Кендзежін» уже в 
цьому році щодня вироблятиме

Осінні польові роботи в Румунії
В Румунії почалися осінні 

польові роботи. Колективні 
сільські господарства, товарис
тва по спільному обробітку 
землі і одноосібні селянські 
господарства користуються зна
чною допомогою МТС. Щоб 
провести озиму сівбу в кращі

Досягнення гірників КНДР
Тепер, коли по всій Корей

ській Народно - Демократичній 
Республіці почалися роботи по 

І відбудові зруйнованого ворогом 
' народного господарства, само

віддано трудяться працівники 
гірничорудної промисловості. 
Застосовуючи передові методи 
праці радянських гірників і про
являючи в роботі ініціативу і 
наполегливість, корейські гір

4 том Творів В. І. Леніна 
угорською мовою

Видавництво «Сікра» випу
стило в світ 4 том Творів В. 1. 
Леніна угорською мовою. Ба
гато з творів В. І. Леніна, 
включених у том, виходять 

шлюзу Саньхе. Тепер озеро 
Хунцзеху перетворилося у ве 
ліічезне природне водоймище, 
що дозволить зрошувати поля 
північної рівнинної частини 
провінції Ц.іянсу.

На будівництві іригаційних 
споруд у басейні ріки Хуайхе 
самовіддано працювали йівтора 
мільйона чоловік. Багатьіом бу
дівникам найбільшої в Китаї 
гідротехнічної будови присвоє
ні почесні звання Героїв праці.

добрив у Польщі |
кілька сот тонн добрив. В не
далекому майбутньому це най
більше нідприємство^даватиме 
сільському господарству в два 
рази більше добрив, ніж вироб
ляють тепер всі підприємства 
Польщі.

агротехнічні строки і закласти 
основу високого врожаю в май
бутньому році, восени цього 
року МТС виконають обсяг 
робіт в три рази більший, ніж 
у минулому році. Плугами з 
передплужниками буде впорано 
на 400 тисяч гектарів більше, 
ніж у 1952 році.

няки систематично збільшують 
видобуток руди. В перших ря
дах корейських гірників іде 
Герой праці Кім Чхан Сон. 
Застосовуючи метод паралель
ного буріння, він ще 5 червня 
виконав річний план на 120 
процентів і тепер бореться за 
те, щоб за місяці, які залишили
ся до кінця року, перевикона
ти ще одне річне завдаппя.

угорською мовою вперше. Кни
га видана тиражем 50 тисяч 
примірників.

(ТАРС).

В країнах капіталу

ІРАН
(Довідка)

Держава Іран розташована на 
південь від Радянського Союзу. 
До Ї935 року його називали Пер
сією. За територією це велика 
країна: більша, ніж Англія. Фран
ція, Італія, узяті разом. Більшу 
частину Ірану займають пустинні 
і напівпустинні плоскогір'я, гір
ські кряжі. Основна маса 20- 
мільйонного населення живе в 
північних і північно-західних райо
нах країни, що прилягають до 
Каспійського моря і до кордону 
з Радянським Союзом.

Іран—економічно відстала, сіль
ськогосподарська країна. Майже 
4/5 всього населення займається 
землеробством і скотарством. На 
півночі, в Іранському Азербайджа
ні. і по узбережжю Каспійського 
моря вирощуються пшениця, яч
мінь, рис, бавовна. Із садових 
культур поширені виноград, апель
сини, лимони, інжир.

Іранське селянство знаходиться 
в надзвичайно тяжкому станови

щі. Воно зазнає жорстокої фео
дальної експлуатації. Майже 80 
процентів оброблюваних земель 
знаходяться в руках поміщиків. 
Мільйони селян примушені орен
дувати її на кабальних умовах, 
віддаючи на сплату за ділянку, 
воду, насіння і худобу до 3/4 всьо
го врожаю. Крім цього, селянин 
виконує на поміщика різні інші 
роботи. Найбільш поширені сіль
ськогосподарські знаряддя — де
рев'яна мотика та соха.

Промисловість в Ірані розви
нута слабо. Є бавовняні і шов
коткацькі фабрики, підприємства 
харчової промисловості, кілька 
воєнних заводів. Значного роз
витку в минулому досягли ре
месла. Особлі«во славляться пер
ські килими. Тепер ремісне ви
робництво не витримує конкурен
ції з привізними закордонними 
товарами і приходить в занепад.

Найважливішим природним ба
гатством Ірану є нафта. Проте 

протягом майже півстоліття всі 
нафтові промисли належали ан
глійським монополістам, яким 
іранська нафта давала казкові, 
прибутки.

Після закінчення другої світо
вої війни в Ірані різко посилився 
антиімперіалістичний рух, який 
очолив ростучий іранський про
летаріат. На початку 1951 року 
боротьба трудящих увінчалася 
великим успіхом: нафтова проми
словість була націоналізована, і 
Англо-Іранська нафтова компа
нія (А1НК) вигнана з території 
країни.

Цим поспішили скористатись 
американські нафтові королі для 
того, щоб захопити джерела іран
ської нафти. Проте іранський 
уряд, очолюваний доктором Мо- 
саддиком, не міг не рахуватися з 
непохитною волею народу до виз
волення від іноземної залежності 
і не пішов на зговір із заокеан
ськими банкірами. Захопити іран
ські нафтові багатства американ
ським монополіям не вдалося. 
Тоді імперіалісти почали душити 
Іран в лещатах економічної бло
кади і одночасно підготовляли 
змову проти законного ірансько
го уряду.

Перша спроба скинути уряд 
Мосаддика закінчилася у липні 
1952 року провалом. Трудящі на 
чолі з робітниками зірвали змову 
іноземних імперіалістів.

В ніч на 16 серпня ц. р. аме
риканські агенти на чолі з гене
ралом Шварцкопфом, спираючись 
на шахський двір, зробили нову 
спробу прибрати не бажаний їм 

І уряд Ірану. Народ відповів на 
підступи американської агентури 
великими демонстраціями під ло
зунгом: „Смерть змовникам!" На 
вулицях Тегерана появилися на
писи: „Янкі, забирайтесь додому!", 
„Хай живе народ!"

Іранський шах, який сприяв 
змовникам, злякався всенародного 
руху і вилетів за кордон.
Прихильник шаха генерал Захеді 

рушив проти демонстрацій трудя
щих танки і броньовики. Йому 
вдалося арештувати Мосаддика 
та інших членів законного уряду. 
Захеді сформував новий уряд.

Заступник 

взяв владу у свої руки і оголосив 
про повернення шаха, який при
був до Ірану 22 серпня.

Радянський уряд незмінно про
водить щодо Ірану дружню, миро
любну політику. В 1921 році був 
укладений Радянсько-іранський до
говір, що є першим рівноправним 
договором в історії Ірану. За цим 
договором Радянська держава 
анулювала всі угоди царського 
уряду, які завдавали шкоди не
залежності Ірану, відмовилася від 
одержання платежів по царських 
позиках і від територіальних пре
тензій. В період другої світової 
війни і в наступні роки Радянсь
кий Союз подав Ірану велику про
довольчу, медичну і культурну 
допомогу, сприяв розвитку сільсь
кого господарства і рибальства.

Боротьба трудящих Ірану проти 
імперіалістичних підступів нарос
тає з новою силою. Очолює її 
Народна партія—передовий загін 
іранського пролетаріату.

редактора В. МАЛЕНКО.
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Наш обов язок—зміцнювати могутність 

Радянської Батьківщини і тим самим 

сприяти зміцненню миру в усьому світі.

Наша воля до миру—незламна До кінця відстоювати справу миру
Все прогресивне людство га

ряче зустріло рішення Буда
пештської сесії Всесвітньої 

< Ради Миру, яке спрямоване на 
’тіирне врегулювання всіх спір

них міжнародних питань. Лю
ди доброї волі в усіх країнах 
прагнуть до миру. Вони зна
ють, що війна—це смерть і 

Страждання мільйонів* простих 
людей. Тому боротьбу за збе
реження і зміцнення миру, 
проти паліїв нової війни вони 
вважають своєю кровною, жит
тєвою справою.

Неустанну боротьбу за мир 
веде радянський народ. Для 
Радянського уряду, для всіх 
радянських людей справа зміц
нення миру і забезпечення 
безпеки народів з’являється не 
питанням тактики і диплома
тичного маневрування. Це па
ша генеральна лінія в галузі 
зовнішньої політики. *

Миролюбність нашого наро
ду, яка породжена радянським 
ладом, опирається на еконо
мічну могутнісь радянської 
Батьківщини, на непорушну 
морально-політичну єдність со
ціалістичного суспільства.

Радянський Союз послідов
но і стійко проводить політику 
збереження і зміцнення миру, 
розвитку співробітництва і ді
лових зв'язків з тими держа
вами. які з свого боку праг
нуть до цього. В своїй зовніш
ній політиці наша держава ви
ходила і виходить з можли
вості мирного співіснування 
двох систем. Ми твердо стоїмо 
на тій позиції, що зараз не 
існує такого спірного або не
розв'язного питання, яке не 
можна було б розв'язати мир
ним шляхом на основі взаєм
ної договореності заінтересо
ваних сторін.

Як і всі прихильники миру, 
радянський парод з величез
ною радістю і глибоким задо
воленням зустрів перемир'я в 
Кореї, що є великою перемо
гою корейського і китайського 
народів і всього табору миру й 
демократії. В цьому міжнарод
ному акті миролюбні народи 
вбачають можливість розв'я
зання всіх спірних питань між 
країнами мирним шляхом.

Важливою перемогою при
хильників миру є також лік
відація провокаційних дій па
ліїв війни в Берліні, імперіа
лісти та їх найманці постави
ли собі за мету зруйнувати 
Німецьку Демократичну Рес
публіку, перетворити Німеччи
ну в мілітаристську державу і 
таким чином відродити вогнище 
війни в центрі (івропи. Але 
завдяки послідовності і стій
кості радянської політики ми

1

Земляний бур
Високопродуктивний бур для 

копання ямок у садах перед по
садкою плодових дерев скон
струював механік радгоспу „Шах
тар'1 Сталінської області її. Глуш
ко. Земляний бур змонтований на 

ру авантюристичні дії паліїв 
війни були своєчасно зірвані, 
організатори їх були нещадно 
викриті.

Радянський Союз неухильно 
проводить і буде проводити 
мирну політику, бо вона вира
жає корінні інтереси нашого 
народу, виходить з того, іцо 
тільки при міцному тривалому 
мирі можуть бути створені по
трібні умови для дальшого роз
витку соціалістичної економіки 
і культури, для забезпечення 
заможного і щасливого життя 
всіх радянських людей, для 
побудови комуністичного сус
пільства.

Могутньою демонстрацією 
єдності радянського народу, 
його волі до миру був розши
рений пленум Радянського Ко
мітету захисту миру, що від
бувся наприкінці серпня цього 
року в Москві. Обговоривши 
рішення Всесвітньої Ради Миру, 
пленум заявив про своє повне 
схвалення їх і визначив зав
дання комітетів захисту миру 
в нашій країні. Радянський 
Комітет захисту миру висловив 
тверду впевненість в тому, що 
всі радянські люди гаряче від
гукнуться на заклик Всесвіт
ньої Ради Миру й активною 
участю в русі за мирне врегу
лювання міжнародних проблем 
з новою силою продемонструють 
перед усім світом незмінну 
волю до миру, що вони ще 
тісніше згуртуються навколо 
Комуністичної партії і Радян
ського уряду, які твердо і по
слідовно відстоюють політику 
миру.

Трудящі нашого міста і райо
ну разом з усім радянським 
народом палко вітають рішен
ня Всесвітньої Ради Миру та 
Радянського Комітету захисту 
миру. На заводах і фабриках, 
в установах та учбових закла
дах, в колгоспах і радгоспах— 
скрізь проходять багатолюдні 
збори трудящих, присвячені 
підсумкам Будапештської сесії 
і пленуму Радянського Коміте
ту захисту миру. 1 скрізь на
род вимовляє своє палке слово 
на захист миру, одностайно 
схвалює миролюбну політику 
Радянського уряду і вашої рід
ної Комуністичної партії.

Робітники, колгоспники та 
інтелігенція беруть на себе 
підвищені зобов'язання, дають 
слово не шкодувати своїх сил 
на благо рідної Батьківщини, 
в ім'я зміцнення її могутності, 
в ім'я миру, дружби між наро
дами і щастя на землі.

спеціальній рамі, приробленій по
заду трактора „Універсал", і пра
цює він від валу трактора. Бур 
вириває за зміну понад 700 ямок 
глибиною 70 сантиметрів, заміняю
чи працю двадцяти чоловік.

На підприємствах, в устано
вах, колгоспах і МТС Радян
ської України, як і в усій на
шій країні, проходять багато
людні збори, присвячені рішен
ням Будапештської сесії Все
світньої Ради Миру і розшире
ного пленуму Радянського Ко
мітету захисту миру, який від
бувся цими днями. Робітники, 
колгоспники, інтелігенція нашої 
республіки заявляють про свою 
тверду рішимість до кінця від
стоювати справу миру, своєю 
працею й далі зміцнювати мо
гутність любимої Батьківщини.

Па зборах колективу Львів
ського заводу «Львівсільмаш» 
пертим взяв слово кращий ви
робничник підприємства т. Гра- 
бовськпй.

—Нам, радянським людям, 
які будують комунізм, потріб
ний мир,—сказав він. — Ми, 
сільмашівці, як і весь наш на- І

За мир
Трудящі Байдаківської бри

кетної фабрики 8 вересня зіб
ралися після роботи на збори, 
присвячені рішенням Будапешт
ської сесії Всесвітньої Ради 
Миру і розширеного пленуму 
Радянського Комітету захисту 
миру.

Директор фабрики т. Філінов, 
який виступив на зборах з до
повіддю, заявив, що радянський 
народ хоче жити в мирі і друж
бі з усіма народами світу і то
му висловлює рішимість до кіп
ця відстоювати справу миру, 
своєю самовідданою працею 
умножати народне господарство 
рідної країни.

Першим слово взяв слюсар

Понад 1.000 спеціалістів одер
жує в цьому році Сахалінська 
область. З Москви, Ленінграда, 
Одеси, Грозного, Краснодара, 
Іркутська вже прибули сотні пе
дагогів, лікарів, інженерів рибо
консервної, вугільної, лісової про

■ ■

Сталінградгідробуд. Комсомольсько-молодіжний земснаряд 501 проводить виймання грунту 
і намив дамби на трасі нижнього підхідного каналу до шлюза з боку Волги.

На знімку: земснаряд 501.
Фото А. Маклецова. Прескдіше ТАРС.

род, гаряче схвалюємо і підтри
муємо миролюбну зовнішню по
літику Радянського уряду, 
спрямовану на збереження і 
зміцнення миру, на зміцнення 
дружби між народами всіх кра
їн, на мирне врегулювання всіх 
нерозв'язаних міжнародних пи
тань.

Одностайне прагнення до 
миру і готовність невтомно бо
ротися за нього висловили в 
своїх виступах токар-швидкіс- 
ник т. Пузирьов, бригадир 
складальників т. Поліса, зас
тупник начальника ковальсько
го цеху т. Задопськпй, еконо
міст планового відділу т. Івано
ва та інші.

З великою активністю прой
шли збори на Ужгородському 
деревообробному комбінаті. То
кар механічного цеху т. Ле- 
жепт сказав у своєму виступі: 

і дружбу між народами
дробильно-сортувального цеху 
Микола Булах. Він сказав:

—Колектив нашої фабрики 
одностайно схвалює рішення 
Всесвітньої Ради Миру про роз
ширення боротьби за врегулю
вання всіх міжнародних питань 
мирним шляхом.

Непохитно відстоюючи спра
ву миру, ми ще більше підви
щимо пильність до підступів 
ворогів миру,—заявив т. Булах. 
Він закликав робітників з под
воєною енергією працювати на 
благо любимої Вітчизни.

Потім взяв слово змінний 
інженер цеху №1 т. Сазонов, 
який заявив:

—Ми, брикетники, як і всі 
радянські люди, гаряче вітаємо------------- -----------------------------  

МОЛОДІ СПЕЦІАЛІСТИ ЇДУТЬ НА
мисловості. Багато молодих спе
ціалістів виявило бажання поїха
ти в райони Крайньої Півночі, на 
Курильські острови.

В області створюється і своя 
навчальна база підготовки кад-

—Ми, трудівники Закарпат
ської області, приєднуємо свій 
голос до вимоги всього радян
ського народу: відстояти справу 
миру в усьому світі! Нам не 
потрібна війна! Наш героїчний 
народ не збирається ні на кого 
нападати. Про це твердо і ясно 
заявив на п'ятій сесії Верхов
ної Ради СРСР Глава Радян
ського уряду товариш Г. М. 
Маленков.

В одностайно прийнятих ре
золюціях трудящі Радянської 
України гаряче схвалюють 
рішення Будапештської сесії 
Всесвітньої Радп Миру і пле
нуму Радянського Комітету за
хисту миру і зобов'язуються 
подвоїти свої зусилля в бороть
бі за мир, у боротьбі за достро
кове виконання плану третього 
року п'ятої п'ятирічки.

(РАТАУ).

миролюбну зовнішню політику 
Комуністичної партії і Радян
ського уряду, яка спрямована 
на мирне розв'язання всіх між
народних проблем.

Тов. Сазонов зобов'язався 
забезпечити безперебійну ро
боту механізмів цеху і цим 
сприяти достроковому виконан
ню річного плану.

В прийнятій резолюції колек
тив брикетників одностайно 
схвалює рішення Будапешт
ської сесії Всесвітньої Ради 
Миру та пленуму Радянського 
Комітету захисту миру і зо
бов'язується подвоїти свої зу
силля у боротьбі за дострокове 
виконання виробничого плану.

САХАЛІН
рів. Тут працюють учительський 
інститут, нафтовий, лісовий, тор
говельний. гірничий, рибний тех
нікуми, кілька педагогічних учи
лищ, фельдшерсько - акушерська 
школа.
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Пар т_і йне життя

Глибше вникати в навчально-виховну 
роботу училища

Відбулися звітно-виборні збо
ри в первинній парторганізації 
Олександрійського педучилища.

За звітний період парторга
нізація значно зміцніла, стала 
активніше займатись навчаль
но-виховною роботою, підви
щилась авангардна роль кому
ністів. Всі вони мають партій
ні доручення і сумлінно їх 
викопують. Партійні збори про
водились регулярно, до підго
товки яких широко залучались 
комуністи. За звітний період 
проведено 12 відкритих пар
тійних зборів, де обговорюва
лись важливі питання життя 
педучилища.

Парторганізація посилила ро
боту по підвищенню ідейно- 
політичного рівня комуністів і 
всього педагогічного колекти
ву. Це сприяє поліпшенню ви
кладання переважної частини 
вчителів та виховання слуха
чів педучилища.

Секретар парторганізації тов. 
Крайня в звітній доповіді, а 
також 'комуністи, які взяли

Міські збори профспілкового активу вугільників
9 вересня відбулися міські 

збори профспілкового активу 
вугільників.

З доповіддю про підсумки 
роботи XI пленуму ВЦРПС та 
хід виконання на підприєм
ствах і будовах міста зобов'я
зань, передбачених колектив
ними договорами на 1953 рік, 
по поліпшенню житлових і по
бутових умов робітників та 
службовців виступив голова 
райкому вугільників т. Кли- 
меііко.

Важливим засобом організа
ції мас на боротьбу за вико
нання і перевиконання планів 
житлового і культурно-побуто
вого будівництва є колективні 
договори, що укладаються міс
цевими комітетами з господар
ськими керівниками підпри
ємств.

Але па багатьох підприєм
ствах та будовах міста, як бу
ло відзначено на зборах, міс
цеві комітети профспілок і гос
подарські керівники не здійс

участь в обговоренні, вказува
ли на істотні недоліки в пар
тійній роботі.

— Серед викладачів педу
чилища, — сказала комуніст 
т. Глазмап, — є багато досвід
чених є л молоді. Але конт
роль за роботою педагогів з бо
ку дирекції здійснювався не
достатньо, уроки молодих ви
кладачів майже не відвідува
лись і вони не одержували по
трібної методичної допомоги. 
Парторганізація не вказувала 
на ці недоліки, не домагалась 
їх усунення. 11а партійних 
зборах мало ставились питан
ня про кращий досвід викла
дачів і тому їх досвід не по
пуляризувався серед всього пе
дагогічного колективу.

Комуніст т. Годіна в своєму 
виступі вказала, що робота 
методичних об'єднань була по
ставлена формально. Часто на 
засіданнях виголошувались дов
гі теоретичні доповіді, а стан 
викладання деяких предметів в 
педучилищі не змінювався, 
заходи до поліпшення навчаль- 

нюють систематичного контро
лю за виконанням колективних 
договорів і зобов'язань по жит
ловому та культурно-побутово
му будівництву.

Тільки цим можна пояснити 
той факт, що Димитровський 
трест (керуючий т. Ларіонов, 
головний інженер т. Васильєв) 
план житлового будівництва 
виконав на 88 процентів, а 
план культурно-побутових зак
ладів—лише па 56 процентів.

Незадовільно також прова
диться ремонт житлових бу
динків. Керівники трестів тт. 
Альошин, Ларіонов, Усошппне 
займаються цим важливим пи
танням. І тому значна частина 
будинків не підготовлена до 
зими. А керівники профспілко
вих організацій по-прпмпрен- 
ському ставляться до господар
ників, які зривають виконання 
зобов'язань.

Не краще обстоять справи і 
з будівництвом індивідуальних 
будинків. 6 чимало фактів, ко

ио-впховпої роботи не намі
чались.

Комуністи тт. Сулімова та 
Падюк говорили про те, що 
критика і самокритика па пар
тійних зборах, а також серед 
педагогічного колективу роз
горнута слабо. Тому й не див
но, що багато істотних недо
ліків своєчасно не викривались, 
а успішність слухачів продов
жувала залишатися низькою.

Викладання уроків малюван
ня, музики було поставлене 
на низькому рівні, але парт
організація і дирекція не вжи
вали необхідних заходів до 
виправлення такого стану.

Комуністи в своїх виступах 
критикували секретаря парт
організації т. Крайню за те, 
що вона недостатньо здійсню
вала контроль за виконанням 
рішень партійних зборів та 
рішень вищестоящих партій
них органів.

Збори намітили конкретні 
заходи для поліпшення роботи 
парторганізації.

Г. МАКАРЕНКО.

ли виділені державою кошти не 
доходять до'робітників і служ
бовців. Так, наприклад, по 
тресту «Укрвуглемонтаж» (ке
руючий т. Усошин) па 1953 
рік асигновано па індивідуаль
не будівництво 89,6 тисяч кар
бованців, але використано тіль
ки 11,8 тисяч. Не подають 
належної допомоги індивідуаль
ним забудовникам і керівники 
тресту «Олександріявугілля .

Особливо гостро критикували 
виступаючі відділ робітничого 
постачання (начальник т. ІІро- 
хоренко) за погану організацію 
торгівлі в місті і робітничих 
селищах.

В дебатах взяло участь 12 
чоловік.

Збори активу намітили захо
ди по забезпеченню точного і 
неухильного виконання колек
тивних договорів, по дальшому 
поліпшенню житлових і побу
тових умов робітників та служ
бовців.

Ленінград. Колектив паротурбінного цеху металічного заводу 
імені Сталіна виготовив турбіну високого тиску потужністю 
тисяч кіловат.

На знімку: токар А. П. Скопцов (зліва), який виконує норму 
на 220 процентів і контролер відділу технічного контролю В. А. 
Єгоров перевіряють ротор турбіни після випробування.

Фото П. Федотова. Прескліше ТАРС.
------------------------------- о о--------------------------------

За дострокове виконання
п'ятої п'ятирічки

У наших грузинських друзів
Виробнича перемога гірників шахти їм. Молотова

В телеграмі з грузинського міста Ткібулі, шахтарі якого 
змагаються з гірниками Олександрії, говориться:

„З Москви тут одержано телеграму, в якій повідомляє
ться, що за виробничими показниками, здобутими у липні, 
шахта ім. Молотова у Всесоюзному соціалістичному змаган
ні зайняла трете місце, за що їй присуджено грошову премію 
в розмірі 17.000 карбованців.

Це повідомлення викликало на шахті велике трудове 
піднесення. Сотніз ірників стали на вахту. Протягом шести 
днів вересня шахта видає понад план десятки тонн вугіл
ля. Першості не здає друга дільниця, якою керує Шалва 
Лаперадзе.

Редакція газети 
„Ткібуліс магароелі".

Нарощують темпи
Гірники першої вскришної 

дільниці Байдаківського вугле
розрізу День шахтаря зустріли 
визначними виробничими успі
хами. Достроково виконавши 
восьмимісячний план вскриш- 
них робіт, вони відвантажили 
понад план десятки тисяч ку
бометрів породи. Зараз гірники 
нарощують темпи вскришних 
робіт.

Екскаваторники Андрій Жу- 
равльов, Олександр Могильний, 
Леонід Хомич щозміни відван
тажують до 1.500 кубометрів 
породи при завданні 1.100. 
Цього вони добиваються внас
лідок старанного догляду за 

агрегатом під час роботи, ви
користання кожної секунди 
робочого часу, впровадження 
раціоналізаторських пропози
цій і передачі екскаватора в 
робочому стані.

Переглянувши свої можли
вості, тт. Журавльов, Могиль
ний і Хомич зобов'язались до 
жовтневих свят добитись 125 
тисяч кубометрів породи на мі
сяць на екскаватор при зав
данні 88. Виявляючи внутріш
ні резерви і ставлячи їх на 
службу виробництва, гірники 
помножують трудові успіхи.

с. носовський, 
голова шахткому.

Керівництво Комуністичної партії — запорука 
міцності і непохитності радянського ладу

Радянський народ, тісно згур
тований навколо своєї рідної 
Комуністичної партії, впевне
но йде по шляху до комуніз
му. Натхнепі великою метою, 
робітники, колгоспники та ін
телігенція самовіддано працю
ють на благо соціалістичної 
Вітчизни.

Під керівництвом Комуністич
ної партії трудящі нашої краї
ни досяглц всесвітньоісторич- 
пих ііереійг в усіх галузях 
господарського і культурного 
будівництва. Завдяки правиль
ній політиці і мудрому керів
ництву партії в нашій країні 
створений і зміцнів новий, ра
дянський суспільний і держав
ний лад, який витримав всі ви
пробування в боротьбі з внут
рішніми і зовнішніми ворогами.

За роки п'ятирічок зусил
лями радянських людей ство
рена першокласна промисло
вість—основа всієї соціалістич
ної економіки. Передове в світі 
радянське машинобудування 
забезпечує всі галузі народно
го господарства сучасною тех
нікою. Легка і хапчова про
мисловість все ширше і пов
ніше задовольняє постійно 
зростаючі потреби населення.

Завдяки повсякденному пік
луванню партії і уряду наше 
соціалістичне сільське госпо
дарство стає все більш квалі
фікованим, більш продуктив
ним і дає все більше товар
ної продукції.

На основі успіхів соціалі
стичної економіки невпинно 

зростає матеріальний і куль
турний добробут трудящих. Ви
рощені численні кадри високо
кваліфікованих спеціалістів.

Але якими не є великими 
успіхи мирного господарського 
будівництва, радянські люди 
не заспокоюються на досягну
тому. Комуністична партія 
спрямовує творчу активність 
народу на розв'язання нових 
і нових завдань комуністично
го будівництва, виявляє і усу
ває хиби, критично оцінює 
результати своєї роботи.

Перетворюючи в життя рі
шення XIX з'їзду, Комуністич
на партія забезпечує нове мо
гутнє піднесення всіх галузей 
народного господарства, даль

ше зміцнення сили і могут
ності Радянської держави.

Наш народ па своєму жит
тєвому досвіді переконався в 
тому, що політика Комуністич
ної партії є єдино правильною 
і одностайно підтримує цю по
літику. Служіння народові, бе
зустанне піклування про його 
благо, про максимальне задо
волення безперервно зростаючих 
матеріальних і духовних по
треб трудящих—найвищий за
кон всієї діяльності Комуні
стичної партії і Радянського 
уряду.

Ленін і Сталін виростили і 
виховали нашу партію в дусі 
непримиренності і твердості в 
боротьбі з усіма ворогами ра
дянського ладу.

Незламна єдність, згуртова
ність рядів Комуністичної пар
тії є характерною рисою її 
внутрішнього стану, всього її 
внутрішнього життя. Найпер

ший обов'язок кожного члена 
партії — всемірно охороняти 
єдність партії, як головну умо
ву її сили і могутності.

Найважливішою умовою на
шого успішного руху вперед 
партія вважає колективність, 
згуртованість і монолітність 
партійного і державного керів
ництва. Найсуворіше додержан
ня принципу колегіальності— 
запорука правильності керів
ництва країною. Тому завдан
ня полягає в тому, щоб в усіх 
партійних органах на ділі як
найсуворіше додержували прин
ципів колективного керівництва. 
Треба рішуче викорінювати 
все ще наявні факти підміни 
колективного обговорення і 
розв'язання питань у партій
них органах одноособовими роз
порядженнями.

Внутріпартійне життя повин
но вирувати. Тільки при цій 
умові можна забезпечити вико
найся вимог Статуту К11РС
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За дальше круте піднесення сільського господарства

Всі резерви колгоспного виробництва—в дію
Коли не використовують наявних можливостей

Більше продовольчих товарів 
для населення

Міський колгосп ім. Леніна 
не справляється з поставлени
ми завданнями. Цього року 
тут значно знизився вихід зер
на, овочів і інших важливих 
продуктів. Так, урожай про
відної культури озимої пшени
ці в порівнянні з минулим ро
ком зменшився на 7,7 центне
ра з гектара.

Керівники артілі такий стан 
пояснюють несприятливими клі
матичними умовами цього року. 
Насправді ж це далеко не так. 
Значне зниження врожайності 
обумовлене, насамперед, пога
ний використанням внутрішніх 
резертів.

Наведемо ряд фактів. Всім 
відомо, який великий вплив на 
врожай має достаток вологи в 
грунті. З метою її нагромад
ження колгосп минулої зими 
мав затримати сніг на 1.300 
гектарах. Здійснений цей за
хід всього на 145 гектарах.

Так само і з внесенням міс
цевих добрив у грунт. В поле 
було вивезено лише 585 тонн 
гною з 3.500 за планом.

Весною цього року Олек
сандрійська МТС несвоєчасно 
заборонувала 543 гектари ози
мини, майже на півтора мі

Користівська МТС, як і ін
ші, має потужні трактори, ком
байни й бурякокомбайни, сі
валки, плуги й багато інших 
машин та інвентаря.

Одним словом, є чим і сіяти, 
і орати, і врожай збирати. Але 
в МТС не використовують сво
їх можливостей. Графіки сівби 
не виконуються, оранка зябу 
провадиться незадовільно, зво
лікається бурякозбирання.

Звичайно, техніка тут не 
винна. На перешкоді успішно
го виконання цих робіт стоять, 
як це не дивно, директор МТС 
т. Жук, головний механік т. 
Лісовик.

Неправильно вони керують 
дорученою технікою і колек
тивом механізаторів. Ось чому 
в стороні (від робіт) стоять 20 
тракторів, які необхідно ре

про регулярне проведення пле
нумів партійних комітетів, про 
виборність і періодичну звіт
ність партійних органів перед 
своїми партійними організація
ми, організувати дійовий конт
роль діяльності партійних ор
ганів з боку партійних мас.

Партія вимагає якнайсуворі
шого додержання ленінського 
принципу добору кадрів за їх 
політичними і діловими якос
тями.

Партійні організації покли
кані регулярно перевіряти ро
боту всіх організацій і ві
домств, здійснювати контроль 
діяльності всякого працівника, 
яку б він посаду не займав. 
Як показує досвід, ухід від 
партійного коптролю великих 
чи малих керівників веде до 
неминучих провалів у роботі і 
до загнивання працівників. 

сяця розтягнула збирання зер
нових культур. Отже, лише з 
цих причин артіль недобрала 
щонайменше по 3 центнери 
хліба з кожного гектара.

Чому ж невиконані важли
віші агротехнічні заходи? Пояс
нюється це низькою трудовою 
дисципліною. В артілі за пер
ший період сільськогосподар
ських робіт не виробило уста
новленого мінімуму трудоднів 
26 колгоспників, стільки ж не 
виробило мінімуму і за другий 
період. Колгоспниці Віра Не- 
лєпа, Марія Куликова та деякі 
інші взагалі не брали участі у 
колгоспному виробництві, а 
частина членів артілі п пони
ні працює всього 2—3 дні па 
тиждень.

На жаль, з цих фактів не 
роблять відповідних висновків 
ні правління артілі (голова тов. 
Лебедєв), ні дирекція Олек
сандрійської МТС (директор 
т. Горбенко).

Не створюються тут умови 
для високого врожаю наступ
ного року. Звернемося знову 
до фактів. На 5 вересня в 
колгоспі недосіяно близько 300 
гектарів озимини. Не вико
наний графік сівби і мину

Порочна практика
монтувати. Ось чому лише те
пер, коли треба нарощувати 
темпи оранки зябу і буряко- 
копання, тут згадали про них.

Проте дійових заходів для 
ремонту не вживають. Куди 
простіше перекинути один чи 
два трактори з передової брига
ди у відсталу і цим трохи ви
правити становище.

Ось факт такого керівниц
тва. Колгосп «Заповіт Леніна» 
через погану роботу тракторів 
відстав з сівбою, а в колгоспі 
ім. Молотова справи йшли 
краще. Замість конкретної до
помоги відсталому колгоспу 
Жук приймає «соломонове» 
рішення — забирає потужний 
трактор «ДТ-54» з артілі ім. 
Молотова і посилає в артіль 
«Заповіт Леніна». Трохи під
тягнули відсталих, передові

Виховання комуністів і всіх 
трудящих в дусі високої рево
люційної пильності — не тим
часове і минуще завдання', а 
повсякденна справа партійних 
організацій. Слід пам'ятати і 
ніколи не забувати про капі
талістичне оточення, яке по
стійно засилає в наше середо
вище своїх агентів для підрив
ної діяльності.

Партія сильна високою сві
домістю і активністю комуні
стів. Вона повсякденно дбає 
про всемірне розгортання вну
тріпартійної демократії. Розви
ток самокритики і особливо 
критики знизу—ключ до під
несення всієї партійної роботи. 
Сила і непереможність Кому
ністичної партії — в її нероз
ривному зв'язку з народом.

Могутнім знаряддям у бороть
бі за побудову комунізму є 
паша Радянська держава. Ко

лої п'ятпдснки. Таким чином, 
за два тижні завдання вико
нане ледве на 50 процентів. 
Зараз настали строки збирання 
соняшника і кукурудзи, але з 
цими роботами тут не поспі
шають.

Важливе завдання в справі 
налагодження трудової дисцип
ліни серед колгоспників покла
дається на партійну організа
цію. Але -її секретар т. Кара- 
пиш мало приділяє цьому ува- 

. ги, не спрямовує агітколектив, 
, який налічує 18 чоловік, на 
і широке розгортання масово- 

політичної роботи в колгоспі. 
Партійна організація ще мало 
вникає в роботу правління ар
тілі, недостатньо здійснює конт
роль за його господарською 
діяльністю.

Не дивлячись на такий не- 
прпглядний стан з виконанням 
відповідальніших сільськогос
подарських робіт, від яких за
лежить доля як нинішнього, 
так і наступного врожаю, в 
колгоспі не відчувається на
пруження. Відсутнє воно і в 
апараті міського відділу сіль
ського господарства, яким ке
рує т. Уманський.

В. ЛЕОНТЬЄВ.

стали зривати графік. ІІолу- 
чається, як в тогі? чорногуза, 
що хвіст витягне—ніс зав'язне, 
ніс витягне- хвіст зав'язне.

Такий стиль характерний 
для керівництва МТС.

В артілі ім. Сталіна, Бандурів- 
еької сільради, кілька днів 
колгоспники вручну копають 
цукрові буряки. Звичайно, гра
фіки тут не виконуються. А 
поруч з плантацією стоять бу
рякокомбайн і три бурякопі
діймачі: до них не було
тракторів, щоб пустити в ро
боту. Прислали трактора,пустили 
бурякокомбайн, а він виявився 
несправним. Приїхав головний 
механік МТС Лісовик налаго
дити справу, но довів її до 
кінця і поїхав назад, а буря
кокомбайн простоює.

В. ВАСИЛЕНКО.

муністична партія ставить своїм 
завданням дальше зміцнення 
багатонаціональної Радянської 
держави, зміцнення союзу ро
бітничого класу і селянства, 
дружби народів, всемірне по
силення активної оборони на
шої Батьківщини від агресив
них дій її ворогів. Тому зміц
нення Радянської держави є 
священний і інтернаціональний 
обов'язок всіх трудящих нашої 
Батьківщини.

Партійні органи повинні до
битись того, щоб наша пропа
ганда і вся політична робота в 
масах виховувала комуністів і 
всіх трудящих в дусі впевне
ності і непереможності справи 
комунізму, в дусі беззавітної 
відданості партії, соціалістич
ній Батьківщині.

С. СОКОЛОВ.

Колективи підприємств хар
чової промисловості Радянсь
кої України розгорнули соціа
лістичне змагання за збільшен
ня випуску продовольчих то
варів для населення.

Як повідомили кореспондента 
РАТАУ в Міністерстві легкої і 
харчової промисловості УРСР, 
в цьому році підприємства 
збільшують виробництво кон
сервів. кондитерських виробів, 
вин, почади випуск плодоягід
них екстрактів, плодоовочевих 
соків, вітамінів в ампулах і 
так далі. В 1953 році підпри
ємства Міністерства вироблять 
продовольчих товарів для насе
лення на 14,5 мільярда карбо
ванців—на 50,9 процента біль
ше, ніж у 1950 році.

Зростання випуску продук
ції забезпечується за рахунок 
розширення виробничої бази, 
оснащення підприємств повою 
вітчизняною технікою. З почат
ку п'ятої п'ятирічки введено 
в дію 77 нових підприємств— 
33 маслоробних заводи, рибком- 
біпати, м'ясокомбінати, хліб- 
заводи. До кіпця року стануть

Найбільші новобудови 
легкої промисловості

Мінський камвольний комбінат
11а околиці столиці Білору

сії споруджується найбільша 
новобудова легкої промисловос
ті республіки—Мінський кам
вольний комбінат. Він щороку 
випускатиме близько дев'яти 
мільйонів метрів бостону, шевйо
ту, коверкоту, габардину,трико 
та інших добротних костюмних 
тканин.

Мінський камвольний комбі
нат будується індустріальними

Херсонський бавовняний комбінат
На величезній площі більш 

як в 200 гектарів провадиться 
будівництво Херсонського ба
вовняного комбінату—одного з 
шести текстильних гігантів, які 
споруджуються в країні. Ком
бінат випускатиме сто мільйо
нів метрів тканин на рік. Асор
тимент його продукції—діаго
наль, простішій і махрові ткани
ни, пікейні і байкові ковдри, 
пістрявотканні шотландки, бі
лизняні тканини та інше.

День у день все більшого 

Ворошиловградська область. В шахтарському місті Вороши- 
ловську відкрився новий універмаг.

На знімку: у відділі шовкових і шерстяних тканин нового 
універмагу.

Фото В. Войтенка. Пресклііце ТАРС.

до ладу 7 заводів по виробниц
тву сухих овочів, плодоконсерв
ні заводи, найбільший скляний 
завод потужністю 50 мільйонів 
банок за рік та інше.

За 1951 — 1953 рр. на під
приємствах харчової промис
ловості республіки встановлено 
понад дві тисячі одиниць тех
нологічного устаткування. На 
хлібзаводах введені в дію 103 
конвейєрних печі і вступили в 
експлуатацію 19 механізованих 
ліній—по виготовленню кара- 
мелів, по закупорці,етикетуван
ню, миттю і розливу в пляш
ки молока, безалкогольних на
поїв, пива.

Для забезпечення крутого 
піднесення виробництва про
довольчих товарів, у цьому ро
ці Міністерством харчової і лег
кої промисловості організовані 
роботи по будівництву нових і 
реконструкції діючих 780 під
приємств. В найближчі три ро
ки намічено довести відпуск то
варів на суму до 21 мільярда 
карбованців, або на 45 процен
тів більше, ніж у 1953 році.

(РАТАУ).

методами. На площадці зосеред
жені складні механізми. Крім 
головного виробничого корпусу 
споруджуються ремонтні май
стерні, складські приміщення, 
гараж, пожежне депо, їдальня. 
Скоро почнеться будівництво 
електричної підстанції і котель
ної. Недалеко від комбінату під
носяться квартали робітничого 
селища. До території комбінату 
прокладається залізнична вітка.

розмаху набирає будівництво. 
Тут виросли будинки лісопиль
ного, арматурного, теслярського 
цехів. Почато спорудження за
лізобетонного цеху. Прийнятий в 
експлуатацію автоматизований 
бетонний завод потужністю 
200 кубометрів за добу. 11а 
центральній площадці провади
ться будівництво першої черги 
прядильноткацької фабрики №1. 
Розгорнуто також житлове бу
дівництво.

(РАТАУ).
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Пожвавити роботу Червоного Хреста
Радянське товариство Черво

ного Хреста покликане залуча
ти широкі маси трудящих до 
справи зміцнення санітарної 
оборони СРСР, подавати допо
могу органам охорони здоров'я 
в проведенні профілактичних і 
оздоровчих заходів.

Наша міська організація то
вариства Червоного Хреста на
лічує тисячі членів, об!єдпаних 
в первинних організаціях під
приємств, установ і навчальних 
закладів.

Останнім часом організації 
товариства поліпшили свою ро
боту, підготовили велику кіль
кість значкістів ГСО і БГСО, 
створили десятки санітарних 
постів.

Непогано працюють первин
ні організації товариства Чер
воного Хреста па рудоремонт- 
ному заводі (голова т. Олійни- 
ченко, завідуючий медпунктом 
т. Сторчовий), на гудзиковій 
фабриці (голова т. Дем'яненко), 
цегельному заводі №2 (голова 
т. Рябоконь) та іп.

На рудоремонтному заводі 
до членів товариства залучені 
сотні робітників. Тут добре 
налагоджена робота санітар
них постів. Вони подають пер
шу медичну допомогу потерпі
лим безпосередньо на місцях. 
Активісти Червоного Хреста чи
тають доповіді, проводять бе
сіди на медичні теми. В це
хах оформлені фотовітрини і 
випускається стінна газета 
«Санпостовець». Постовці здій
снюють догляд за санітарним 
станом цехів, майстерень, гур
тожитків заводу.

Останнім часом на заводі 
проведені бесіди па теми: «Зав
дання товариства Червоного 
Хреста», «Подання першої ме
дичної допомоги», «Гігієна ро
бочого місця», «Про шлункові 
захворювання», «Червоний 
Хрест в боротьбі за мир» і ін
ші. Проводиться велика робота 
по залученню новпх членів до 
товариства.

Партійна, профспілкова і 
комсомольська організації по
дають необхідну допомогу ни
зовому комітетові Червоного 
Хреста в його повсякденній ро
боті.

Але так працюють далеко 
не всі організації.

На шахті №2-3 працює ба- 
гаточисельний колектив робіт
ників, а до членів товариства 
залучена лише незначна час
тина їх. План збору членських 
внесків не виконується. Сані
тарна пропаганда занедбана, а 
санпости не працюють, За рік 
підготовлено зовсім мало знач
кістів. Голова низового коміте
ту т. Бульба слабо керує ро
ботою організації.

Незадовільно також працю
ють низові комітети Семенів- 
ського вуглерозрізу, швейної 
фабрики, 11 дистанції служби 
колії і ряд інших. Голови ни
зових комітетів товариства тт. 
Савицька, Плоткіна, Петренко, 
Зуєва, Таран і деякі секретарі 
партійних організацій підпри
ємств недооцінюють важливості 
роботи товариств Червоного 
Хреста і не вживають заходів 
до її налагодження.

Багато недоліків і в роботі 
міськкому товариства Червоно
го Хреста.

Заступник голови міськкому 
товариства т. Іваненко незадо
вільно керувала роботою низо
вих комітетів. Тому, як вказу
вали делегати міської конфе
ренції товариства, що недавно 
відбулася, підготовка значкістів 
ГСО і БГСО велася слабо.

Майже зовсім не провадилася 
робота з активом. Його не нав
чали, як правильно вести сані
тарно-освітню роботу. Не забез
печувалися первинні організа
ції наочними посібниками для 
занять гуртків ГСО і БГСО.

Конференція товариства на
мітила заходи, спрямовані на 
пожвавлення роботи первинних 
організацій Червоного Хреста.

М. НУРУЛІН, 
Інструктор МИ КП України.

Літературний 
вечір у школі

Літературно-художній вечір, 
присвячений 125-річчю з дня 
народження великого росій
ського письменника .1. М. Тол- 
стого, відбувся в середній шко
лі № 12.

В доповіді учениця Ніна Кле- 
пікова розкрила значення Л. М. 
Толстого в розвитку російської 
і світової літератури, розповіла 
про ленінську оцінку його 
творчості, а Аня Комарова про
читала уривок з нарису М. І'орь- 
кого «В. 1. Ленін», в якому 
підкреслюється величезна лю
бов Леніна до Толстого і до 
всього російського мистецтва.

Уривки з романів «Війна і 
мир» і «Воскресіння», у яких 
яскраво розкривається патріо
тизм російських людей в пе
ріод вітчизняної війни 1812 
року і гостро засуджується бур
жуазне суспільство, прочитали 
Лариса ІІІанюк, ЮраЖадовець 
та інші члени літературного 
гуртка.

Великий письменник захоп
лювався музикою, піснями. 
Його любимі народні пісні, 
твори Глінки і Чайковського 
виконав шкільний хор.

Випущено спеціальний но
мер літературної газети. В ній 
наведені висловлення Л. М. 
Толстого про Америку: «Добрі 
послуги Америки можуть по
лягати лише в загрозах вій
ни». Газета радить запам'ятати 
слова Горького:, «Не знаючи 
Толстого, не можна вважати 
себе знаючим свою країну, не 
можна вважати себе культур
ною людиною .

Про своє враження від про
читаних творів, про своє ба
жання глибоко вивчати спад
щину Толстого пишуть Клаїщ 
Чепалда, Станіслав Янчуков, 
Ліда Сербовка.

Радянські школярі гордяться 
геніальним письменником ве
ликого народу.

0. МУСУЛЕГА.

Кенія. (Східна Африка). Концентраційний табір, в якому 
знаходяться арештовані англійцями негри.

Фото із французького журпала „Парі матч".
Прескліше ТАРС.

До репатріації американських військовопояНнених 
корейсько-китайською стороною

ПХЕНЬЯН, 7. (ТАРС). Тут 
опубліковані наказ і повідомлення 
головного політуправління корей
ської Народної армії про звіль
нення від покарання за законом 
25 американських військовополо
нених і в тому числі полковника 
американських ВПС Швебла, які 
брали участь у бактеріологічній 
війні в Кореї.

У наказі говориться:
Бактеріологічна війна є най

більш жорстоким і варварським 
методом ведення війни проти люд
ства і являє собою порушення 
принципів міжнародного права і 
міжнародних конвенцій. Під час 
корейської війни американський 
льотчик Швебл і 24 інших льот
чики (перелічені прізвища) брали 
участь в бактеріологічній війні, 
яку проводили в широких мас
штабах на території Кореї аме
риканські військово - повітряні 
сили.

Вивчивши показання американ
ських льотчиків та інші докази, 
головне політуправління корейсь
кої Народної армії встановило, 
що ці 25 чоловік, безсумнівно, 
зробили тяжкі злочини, беручи 
участь в бактеріологічній війні 
на території Корейської Народно- 
Демократичної Республіки. їх по
казання підтвердили, що уряд 
США, організувавши в широких 
масштабах спеціальне навчання 
льотчиків методів ведення бак

теріологічної війни і не бажаючи 
визнати своєї поразки в агресив
ній війні проти Кореї, ^очав з 
грудня 1951 року застосовувати 
бактеріологічну зброю, призначе
ну для масового знищення мир
них громадян Кореї, бійців ко
рейської Народної армії і китай
ських народних добровольців.

Зважаючи на тяжкість злочинів, 
зроблених даними особами, вони 
заслужують суворого покарання. 
Проте, враховуючи той факт, що 
вони діяли з наказів свого ко
мандування і самі не несли го
ловної відповідальності за підго
товку і розв'язування бактеріо
логічної війни, а також той факт, 
що, зробивши злочин, вони приз
налися в цьому, головне політич
не управління вирішило за згодою 
верховного командуючого корей
ської Народної армії звільнити 

І від покарання Швебла і 24 інших 
американських льотчики.

Одночасно опубліковане пові
домлення корейсько-китайської 
адміністрації таборів військово
полонених, в якому вказується, 
що в зв'язку з рішенням народно
го уряду Північно-Східного Китаю 
про звільнення від покарання за 
законом 11 чоловік з персоналу 
американських ВПЄ, які вчинили 
агресивні дії проти Китайської 
Народної Республіки, ці 11 війсь
ковополонених репатріюються.

В обстановці терору і фальсифікації
Попередні результати виборів до західнонімецького 

парламенту

СЛІДАМИ НЕОПУБЛІ КОВАНИХ ЛИСТІВ

До редакції газети «Сталін
ський прапор» від механізато
рів, які обслужують артіль ім. 
XIX з'їзду КПРС, надійшов 
лист. В ньому вони вказують 
на погану організацію громад
ського харчування в трактор
них бригадах Олекси та Рома
на Яценків з Олександрійської 
МТС. Виділені газети в трак

торну бригаду не поступають, 
жодного разу тут не побували 
агітатори. Та й голова кол
госпу т. Дігтяр рідкий гість у 
полі. Все це негативно позна
чається на проведенні осінньо- 
польових робіт.

Як повідомив начальник 
районного управління сільсько
го господарства і заготівель 

і т. ІИорін, факти, наведені в

листі, відповідаюсь дійсності. 
Голові колгоспу т. Дігтярю і 
правлінню артілі запропонова
но налагодити громадське хар
чування. Вжито заходи для 
своєчасної доставки газет в 
тракторні бригади. Партійна, 
організація артілі визначила в 
тракторні бригади постійних 
агітаторів на період осінньо- 
польових робіт.

Подвиг російського пілота• °

9 вересня минуло 40 років
з того пам'ятного дня, ......
відомий російський

коли 
відомий російський льотчик 
II. М. Нестеров уперше в іс
торії світової авіації зробив на 
літаку «мертву петлю».

Як відомо, відбувалося це в 
Києві. Тут багато що нагадує 
про подвиги II. М. Нестерова. 
Біля мальовничого дніпровсько
го схилу, на Московській ву
лиці, височить п’ятиповерхо
вий житловий будинок, на фа
саді якого встановлена марму
рова меморіальна дошка. На ній 
начертано: «В цьому будинку 
в 1914 році жив відомий росій- 

ькиП льотчик II. М. Нестеров,
БК—04144.

який уперше в історії авіації 
в 1913 році зробив на своєму 
літаку «мертву петлю» і під 
час імперіалістичної війни 1914 
року протаранив ворожий лі
так».

Перший авіаційний таран 
Нестеров зробив поблизу міста 
Жовква, Львівської області, пе
рейменованого два роки тому в 
місто Нестеров. Він збив воро
жий літак і сам загинув смертю 
героя.

Поховали II. М. Нестерова в 
м. Києві.

Трудящі столиці Радянської 
України свято шанують світлу

пам'ять II. М. Нестерова. На 
підприємствах і в установах, в 
школах і вузах Києва в ці дні 
читаються лекції і доповіді про 
життя і подвиги чудового ро
сійського льотчика. Лектори то
вариства для поширення полі
тичних і наукових знань УРСР 
виступають з лекціями на те
му: «Великий російський льот
чик II. М. Нестеров». У клу
бах і палацах культури органі
зовані виставки про видатного 
російського авіатора.

(РАТАУ).

БЕРЛІН. (ТАРС). 6 вересня в 
обстановці неприкритого терору 
аденауерівської коаліції проходи
ли вибори в нижню палату захід
нонімецького парламенту (бундес
таг). Боннський кореспондент 
агентства Рейтер передає неофі
ціальні підсумки голосування. 
Згідно з цими даними, партія 
Аденауера ХДС—ХСС одержить 
в бундестагу 244 мандати (з 487). 
Соціал-демократична партія мати
ме 150 мандатів (у минулому 
складі бундестагу мала 131 ман
дат). Реакційно-буржуазна „вільна 
демократична партія", яка входить 
до урядового блоку, одержує 48 
мандатів (раніше 51 мандат) і 
третя партія боннської коаліції— 
націоналістична „німецька партія" 
— 15 мандатів (раніше 17). Крім 
того, 27 мандатів припало на так 
зв. „загальнонімецький блок" 
(партія німецьких переселенців), 
який раніше не був представлений 
в бундестагу, і 3 мандати діста
лось „партії центра"—католицькій 
буржуазній партії, що також бло
кувалася з партією Аденауера. В 
минулому складі бундестагу „пар
тія центра" мала 10 мандатів.

На підсумках виборів позначи

ТЕРОР
Кореспондент агентства Пренса 

Контінеиталь повідомляє з Гавани 
(Куба) про поліцейські репресії, 
які проводить уряд генерала Ба- 
тіста. В повідомленні говориться, 
що репресій зазнали члени народ
но-соціалістичної партії. По всій

Олександрійська міська друкарня.

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця

лася застосована Аденауером 
шахрайська виборча система, за 
якою партії, що не набрали п'яти 
процентів голосів, можуть бути 
позбавлені представництва в бун
дестагу. Таким чином, хоч за ко
муністів голосували 6 вересня по
над 600 тисяч виборців, їм не на
дано ні одного місця в бундестагу, 
а католицька „партія центра", яка 
дістала втроє менше голосів, ніж 
компартія, матиме 3 місця.

Партія Аденауера ХДС—ХСС 
дістала на цих виборах значну 
частину голосів своїх старих парі- 
перів по коаліції, а також дріб
них фашистських угруповань.

Як вказує сьогодні в передовій 
статті центральний орган КПИ 
газета „Фрейєс фольк", результа
ти виборів у Західній Німеччині 
показують, що для німецького на
роду і для сусідів Німеччини ви
никла серйозна загроза. Тепер 
посилилась небезпека фашизму і 
війни, пише газета. Аденауер і 
його американські хазяї постара
ються використати результати цих 
виборів для того, щоб здійснити 
боннський і паризький воєнні до- 

I говори і зробити неможливим 
І мирне возз'єднання Німеччини.

НА КУБІ
сятки активних членів цієї партії 
ув'язнені в тюрми.

Одночасно уряд Батіста про
водить натиск на заробітну плату 
робітників. Після загального зни
ження заробітної плати недавно 
були звільнені сотні залізничників.

(ТАРС).
країні поліція провела обшуки в
сотнях будинків комуністів. Де-

Заступник редактора В. МАЛЕНКО.

Шевченка, 60. Вам. № 1404. Т. 5.000."

Кіровоградське обласне управління культури. м. Олександрія, вул. Шевченка, 71.
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ПОСИЛИТИ ПІДГОТОВКУ 
ДО РОБОТИ ВЗИМКУ

Своєчасна підготовка до зи
ми —важлива державна справа.

Відомо, що працювати в зи
мовімовах значно важче, 
ніж в літніх. Морози та сніго
ві завірюхи створюють додатко
ві труднощі. Ось чому слід зуст
ріти зиму всебічно озброєними, 
своєчасно підготувати до неї 
всі ьуЬмислові підприємства, 
колгоспи, транспорт, торгівлю, 
житлові будинки та культурно- 
побутові заклади. Від цього в 
значній мірі буде залежати ви
конання державних планів, 
ріст продуктивності праці, куль
турно-побутове обслужування 
населення.

Непогано підготувалися до 
роботи в зимових умовах Олек
сандрійська електростанція (ди
ректор т. Нюрснберг), міські 
середні школи №1 та №10 
(директори тт. Малоок та Мос
каленко), дитячий садок №4 
(завідуюча т. Оздоба) та інші.

Подбали про створення не
обхідних умов для роботи взимку 
в колгоспах ім.Сталіна, ім. Во- 
рошилова та ім. 18 партконфе- 
ренції (голови правлінь тт. Буй- 
нов, Жежеря, Попов). В цих 
колгоспах повністю відремонто
вані приміщення для тварин, 
створена кормова база, завезе
на необхідна кількість палива 
та іпше.

Між тим, далеко ще не всі 
керівники підприємств, установ 
та колгоспів пройнялись відпо
відальністю за цю важливу 
справу. Тільки безвідповідаль
ністю деяких керівників можна 
пояснити той факт, що до цьо
го часу значна кількість під
приємств та колгоспів не під
готувались до зими.

Так, наприклад, керівники 
Байдаківського вуглерозрізу 
(начальник т. Філоненко) та 
Байдаківської брикетної фабри
ки (директор т. Філінов) зволі
кають ремонт приміщень, не 
підготували підприємств до ро
боти взимку, хоч кращі строки 
минають. Не краще обстоять 
справи з підготовкою до зими 
і в житлово-комунальному від
ділі тресту «Олександр іявугіл- 

М ЗДРЯВСТВМЮТ СОВЕТСКИЕ тмкнсїм, 
СЛЯВНЬІЕ СННЬІВИШЕМ ВЕЛИКИЙ РОДИИЬІ! 
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Плакат роботи художника Є. Малолеткова, випущений ви
давництвом образотворчого мистецтва („ИЗОІ'ИЗ").

Прескліше РАТАУ.

] ля», в автобазі комбінату «Ук- 
раїнвугілля» (начальник т. За- 
кохайло), в артілі «Червона ви
шивальниця», «Победа», «Ви
робник» та інших.

Необхідно також прискорити 
ремонт житлових будинків та 
підготовку до зими культурно- 
побутових закладів.

До цього часу з вини керів
ників шахти №2 - 3 не закін
чено ремонт клубу в селищі 
Октябрському. Не забезпечена 
паливом і міська бібліотека №1 
(завідуюча т. Зайцева).

Недопустимо зволікається ре
монт житлових будинків у міс
ті та селищах Димитрово та 
Октябрському. Так, наприклад, 
ремонтно - будівельна контора 
міськкомупгоспу (начальник 
т. Ступа) із 37 запланованих 
будинків відремонтувала лише 
20. Крім того, якість ремонту 
дуже низька. В багатьох «від
ремонтованих» в цьому році 
будинках вже протікає покрів
ля, перекосилися двері, обва
лилася штукатурка. Такий „ре
монт» є не що інше, як роз- 
транжирювання державних кош
тів.

Незадовільно готуються до 
зими і ряд колгоспів. В першу 
чергу це стосується колгоспів 
ім. 12-річчя Жовтня, ім. Ен
гельса, ім. Леніна та «Запо
віт Леніна». Правління цих 
колгоспів не подбали про забез
печення теплої і ситої зимівлі 
худоби. Тут досі не відремонто
вані тваринницькі приміщення, 
не повністю створена кормова 
база.

Час не жде. Зараз дорогий 
кожний день, кожна година. 
Господарські керівники зобов'я- 
зані негайно зробити все необ
хідне, щоб виправити станови
ще, яке створилося,і прискори
ти підготовку підприємств та 
колгоспів до роботи в зимових 
умовах.

Місцеві партійні організації 
повинні глибше вникати в цю 
справу, здійснювати систематич
ний контроль за підготовкою 
до зими.

Прибуття в Москву Урядової Делегації 
Корейської Народно-Демократичної Республіки

10 вересня в Москву на за
прошення Радянського Уряду 
прибула Урядова Делегація Ко
рейської Народно-Демократич
ної Республіки. Делегацію 
очолює Голова Кабінету Мініс
трів Народно-Демократичної Рес
публіки Кім 1р Сен.

На Ярославському вокзалі 
прибулих зустрічали Перший 
Заступник Голови Ради Мініст
рів СРСР і Міністр Закордон
них Справ СРСР В. М. Молотов, 
Перший заступник Голови Ради 
Міністрів СРСР і Міністр Обо
рони СРСР М. 0. Булганін. 
Заступники Міністрів СРСР 
А. А. Громико, С. 0. Борисов, 
Голова Мосради М. 0. Яснов, 
Комендант м. Москви генерал- 
майор 1. С. Колесников, а та
кож відповідальні співробітни
ки Міністерства Закордонних 
Справ СРСР і представники 
посольств.

Третя сесія- Верховної Ради 
Української РСР

10 вересня 
ному залі 
УРСР відкрилася третя сесія 
Верховної Ради Української 
РСР.

Крім депутатів на сесії при
сутні численні гості—передові 
робітники київських підпри
ємств і будов, учені, діячі лі
тератури і мистецтва, представ
ники громадськості столиці Ра
дянської України.

В урядових ложах товариші 
0. І. Кириченко, Д. С.Корот 
ченко, М. С. Гречуха, М. В. 
Подгорний, М. Т. Кальченко, 
0. Є. Корнійчук, Л. Р. Кор- 
ніець, І. Ф. Сенін, члени Прези
дії Верховної Ради Української 
РСР, міністри.

Сесію відкриває заступник 
Голови Верховної Ради Україн
ської РСР депутат 0. Ф. Фе- 
доров. Він падає слово для 
пропозиції Голові Президії Вер
ховної Ради Української РСР 
тов. М. С. Гречусі.

У зв’язку з призначенням 
депутата 0. Є. Корнійчука 
першим заступником Голови 
Ради Міністрів Української РСР, 
Верховна Рада на пропозицію 
М. С. Гречухи, увільняє його 
від обов'язків Голови Верхов
ної Ради Української РСР і 
обирає на цей пост депутата 
Павла Григоровича Тичину.

П. Г. Тичина займає місце 
за столом голови.

Верховна Рада приймає та
кий порядок денний сесії:

1. Затвердження Державного 
бюджету Української РСР на 
1953 рік і звіту про виконан
ня державного бюджету УРСР 
за 1952 рік.

2. Затвердження Указів Пре
зидії Верховної Ради Україн
ської РСР.

в Києві, в Сесій- 
Верховної Ради

При зустрічі була вишикува
ла почесна варта і виконані 
державні гімни Корейської На
родно-Демократичної Республі
ки і Радянського Союзу.

Голова Кабінету Міністрів 
Корейської Народно-Демокра- 
тичної Республіки Кім Ір Сен, 
виступаючи по прибутті в Мос
кву, заявив у своїй промові:

«Я глибоко переконаний в 
тому, що прибуття корейської 
Урядової Делегації в Москву 
внесе свій вклад у справу даль
шого зміцнення братніх друж
ніх відносин між Корейською 
Народно-Демократичною Респуб
лікою і Союзом Радянських 
Соціалістичних Республік, у 
справу якнайшвидшої відбудо
ви і розвитку зруйнованого на
родного господарства і дальшо
го зміцнення народно-демокра
тичного ладу в нашій Респуб
ліці, а також у справу досяг-
--------------------- ♦ ♦-----------------------

Слово для доповіді по пер
шому пункту порядку денного 
сесії надається заступникові 
міністра фінансів УРСР тов. 
І. 0. Толкунову.

—Третя сесія Верховної Ради 
Української Радянської Соціа
лістичної Республіки, — гово
рить він,—відбувається в • об
становці нового величезного 
патріотичного піднесення в на
шій країні, викликаного істо
ричними рішеннями п'ятої се
сії Верховної Ради СРСР. Ук
раїнський народ з цілковитою 
одностайністю, як і всі народи 
нашого могутнього Радянсько
го Союзу, схвалив прийняті на 
сесії рішення, що цілком і пов
ністю відповідають корінним 
інтересам радянського народу.

Доповідач відзначає, що тру
дящі Радянської України разом 
з усіма братніми народами Со
юзу РСР добилися нових ус
піхів у розвитку соціалістич
ної економіки і культури. Ці 
успіхи знайшли відображення 
у виконанні Державного бюд
жету республіки. В 1952 році 
він виконаний по доходах на 
100,2 процента і по видатках 
—на 100,3 процента.

Державний бюджет Україн
ської РСР на 1953 рік вно
ситься на розгляд і затверд
ження сесії по доходах в сумі 
17 мільярдів 990,7 мли. крб. і 
по видатках в сумі 17 міль
ярдів 953,1 млн. карбованців 
з перевищенням доходів над 
видатками на 37,6 мільйона 
карбованців.

Спиняючись на окремих стат
тях видатків бюджету, допові
дач підкреслює, що 89,5 про
цента всього обсягу бюджету 
республіки направляється на 
фінансування народного гос- 

нення мирного об'єднання на
шої Батьківщини і зміцнення 
миру та безпеки в Азії».

На закінчення своєї промови 
Кім Ір Сен проголосив здрави
цю на честь нерушимої дружби 
радянського і корейського на
родів, на честь Радянського 
Союзу—оплоту миру і безпеки 
в усьому світі.

11 вересня Урядова Делега
ція Корейської Народно-Демо
кратичної Республіки була 
прийнята Головою Ради Мініст
рів СРСР Г. М. Маленковим.

В той же день Перший Зас
тупник Голови Ради Міністрів 
СРСР і Міністр Закордонних 
Справ В. М. Молотов прийняв 
Голову Кабінету Міністрів Ко
рейської Народно-Демократич
ної Республіки Кім Ір Сена.

(РАТАУ).

подарства і па соціально-куль
турні заходи.

Значні кошти бюджету ви
діляються на дальший розви
ток промисловості, сільського 
господарства, на комунально- 
житлове будівництво. Зроста
ють видатки на народну освіту, 
охорону здоров'я і соціальне 
забезпечення. Бюджетні асиг
нування забезпечують здійснен
ня широкої програми капіталь
ного будівництва.

На дальший розвиток сіль
ського господарства, на меліо
ративні заходи, будівництво во- 
доййищ, дальший розвиток рад
госпів і лісгоспів з бюджету 
асигнується 1 мільярд 567,3 
млн. карбованців.

В бюджеті передбачається 
зниження сільськогосподарсь
кого податку на 1 мільярд 
163,7 млн. карбованців. За
гальна сума сільськогосподар
ського податку на 1953 рік 
зменшується на 43 проценти 
проти 1952 року, а в 1954 
році податок зменшується більш 
як у 2,5 раза порівняно з 
1952 роком.

Доповідач далі спиняється на 
місцевих бюджетах областей. 
Він підкреслює, що розміри 
місцевих бюджетів забезпечу
ють виконання планів госпо
дарського і культурного будів
ництва в кожній області,' ра
йоні і селі і одночасно вимага
ють від місцевих Рад добитись 
правильного і економпого їх 
використання.

—Трудящі Радянської Украї
ни—складової і невід'ємної 
частини Радянського Союзу,— 
говорить на закінчення тов. 
Толкунов, — разом з усіма

(Закінчення на 2-й стор.).
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Третя сесія Верховної Ради 
Української РСР

(Закінчення).

народами нашої країни, згурто
вані навколо Комуністичної 
партії, докладуть всіх зусиль, 
щоб успішно виконати народ
ногосподарський план і Дер
жавний бюджет 1953 року і 
цим самим забезпечать дальше 
зміцнення економічної могут
ності нашої Батьківщини, не
ухильне підвищення матеріаль
ного добробуту і культурного 
рівня радянського народу і 
зроблять новий крок по шляху 
побудови комуністичного сус
пільства в нашій країні.

Із співдоповіддю на сесії ви
ступив член Бюджетної комісії 
Верховної Ради Української 
РСР депутат Л. С. Ванденко.

Третя сесія Верховної Ради 
Української РСР продовжує 
свою роботу. « *♦

11 вересня третя сесія Вер
ховної Ради Української РСР

Самовідданою працею зміцнювати 
справу миру

Після гудка, що сповістив 
про кінець робочого дня, всі 
робітники, інженерно-технічні 
працівники та службовці це
гельного заводу № 1 зібралися 
на збори, присвячені ріїйенням 
Будапештської сесії Всесвітньої 
Ради Миру і розширеного пле
нуму Радянського Комітету за
хисту миру.

Слово надається директорові 
заводу т. Сахацькому. Він го
ворить про роботу сесії, яка 
намітила шляхи дальшої бо
ротьби за мирне врегулювання 
всіх міжнародних проблем, за 
зміцнення фронту прихильни
ків миру.

Відповідаючи на рішення Бу
дапештської сесії Всесвітньої 
Ради Миру, колектив цегельно
го заводу подвоїть свої зусил
ля в боротьбі за дальше під
несення продуктивності праці.

Свято радянських танкістів
День танкістів щорічно від

значається в нашій країні як 
традиційне свято. В цей день 
радянський народ вшановує 
солдат, сержантів, офіцерів та 
генералів бронетанкових і ме
ханізованих військ, а також 
робітників танкобудування.

В цьому році День танкістів 
проводиться в обстановці не
бувалого політичного і трудо
вого піднесення, викликаного 
рішеннями п'ятої сесії Верхов
ної Ради Союзу РСР та промо
вою на сесії Голови Ради Мі
ністрів С Р С Р товариша 
Г. М. Маленкова. Радянський 
народ одностайно підтримує ви
роблену Комуністичною партією 
і Радянським урядом внутріш
ню і зовнішню політику, яка 
відповідає життєвим інтересам 
трудящих.

Бронетанкові і механізовані 
сили є дітищем нашого народу. 
Ііерша всюдихідна бойова ма
шина на гусеничному ході бу
ла спроектована в 1911 році 
російським інженером В. Д. 
Менделєєвим і збудована на 
російських заводах. Проте цар

продовжувала свою роботу.
Почалось обговорення Дер

жавного бюджету Української 
РСР на 1953 рік і звіту про 
виконання Державного бюджету 
республіки за 1952 рік.

З почуттям величезної пат
ріотичної гордості говорять де
путати про великі успіхи тру
дящих Радянської України в 
господарському і культурному 
будівництві, в здійсненні всіх 
завдань п'ятої п'ятирічки. По
сланці українського народу за
являють, що, натхненні рішен
нями XIX з'їзду КПРС, рішен
нями п'ятої сесії Верховної 
Ради Союзу РСР, робітники, 
колгоспники, інтелігенція рес
публіки сповнені рішимості са- 
мовіддапо працювати в ім'я 
дальшого розквіту соціалістич
ної Батьківщини.

Обговорюючи Державний бюд
жет Української РСР на 1953 
рік, депутати з почуттям вели

♦

На трибуні садчиця цегли 
цеху обпалений комсомолка Ма
рія Привалова. Вона говорить:

—Ми, комсомольці і молоді 
робітники, як і всі радянські 
люди, гаряче схвалюємо рішен
ня Будапештської сесії Всесвіт
ньої Ради Миру і пленуму Ра
дянського Комітету захисту ми
ру. Мир—це значить жити й 
трудитись на благо Батьківщи
ни. В ім'я миру герої-комсо- 
мольці Зоя Космодем'янська, 
Олег Кошовий, Олександр Мат- 
росов та багато інших героїв 
віддали своє життя, щоб світ
лим і щасливим було життя 
для нас. Палії нової війни зно
ву хочуть порушити мир. Але 
миролюбні народи зупинять 
криваву руку будь-якого агре
сора.

Я запевняю, що взяті соціа
лістичні зобов'язання колектив 

ський уряд, який культивував 
низькопоклонство перед Захо
дом, не використав видатних 
досягнень наших вітчизняних 
вчених та винахідників.

Тільки після Великої Жовт
невої соціалістичної революції 
під безпосереднім, керівництвом 
В. 1. Леніна і Й. В. Сталіна 
було покладено початок вітчиз
няному танкобудуванню.

Виконуючи план соціалістич
ної індустріалізації, радянський 
народ під керівництвом Кому
ністичної партії створив могут
ню важку промисловість, на 
базі якої паші Збройні Сили бу
ли оснащені першокласною бойо
вою технікою, в тому числі і 
танками.

Комуністична партія одно
часно з піклуванням про тех
нічне оснащення бронетанко
вих військ багато уваги при
діляла вихованню чудових кад
рів танкістів—мужніх і сміли
вих воїнів, беззавітно відданих 
Батьківщині, справі комунізму.

У вирішальних битвах Вели
кої Вітчизняної війни, яка бу
ла перевіркою сил і життєздат

кої вдячності говорять про по
стійну допомогу і піклування 
Комуністичної партії і Радян
ського уряду ’ про успішний 
розвиток всіх галузей народно
го господарства Радянської Ук
раїни, про невпинний розквіт 
культури українського народу.

Всі промовці говорять, що 
новий Державний бюджет рес
публіки повністю відповідає 
господарським і політичним 
завданням і забезпечує фінан
сування та успішне проведен
ня заходів, спрямованих па 
виконання завдань по неухиль
ному зростанню могутності Ра
дянської держави, зростанню 
економіки, культури і добро
буту трудящих.

В дебатах 11 вересня висту
пили 17 депутатів.

На цьому друге засідання 
Верховної Ради Української 
РСР закінчується.

(РАТАУ).

цеху обпалений викопає до
строково.

Майстер сушильного цеху 
т. Диііамов і начальник фор
мувального цеху т. Грабепко 
від імені колективів цехів в 
своїх виступах зобов'язалися 
забезпечити виготовлення цег- 
ли-сирцю тільки відмінної 
якості.

В прийнятій резолюції ко
лектив цегельного заводу од
ностайно схвалює рішення Бу
дапештської сесії Всесвітньої 
Ради Миру та пленуму Радян
ського Комітету захисту миру 
і зобов'язується виконати річ
ний план по всіх показниках 
до 10 жовтня і видати понад 
план 4 мільйони штук цегли. 
Знизити собівартість випускає
мо! продукції на 5 процентів і 
дати надпланових нагромад
жень 200 тисяч карбованців.

ності радянського суспільного 
і державного ладу, бронетан
кові і механізовані сили Ра
дянської Армії відіграли ви
датну роль. Більше 6 тисяч 
танків приймало участь у штур
мі Берліна. Радянські танкіс
ти зробили найтрудпіший маньч
журський похід, подолавши 
гірський хребет Великий
Хінган та сильні японські ук
ріплення.

Батьківщина високо оцінила 
ратні подвиги своїх вірних вої
нів і трудовий героїзм танко
будівників. Тисячі танкістів бу
ли нагороджені орденами і ме
далями, а тим, які найбільш 
відзначилися, присвоєно звання 
Героя Радянського Союзу. Ор
денами і медалями нагородже
ні також тисячі робітпиків- 
танкобудівників.

Тепер, коли радянський на
род самовіддано бореться за 
достроково виконання плану 
п'ятої п'ятирічки, на варті йо
го мирної творчої праці, безпе
ки кордонів СРСР стоїть Ра
дянська Армія та її славні 
танкісти.

За дострокове виконання 
п’ятої п’ятирічки

Виробничі резерви—в дію
Резерви виробництва— на 

службу п'ятирічки! під таким 
лозунгом в ці днГ працюють 
тисячі робітників нашого міста. 
Днями на буровугільпих під
приємствах Олександрії закін
чився двомісячник збирання і 
впровадження раціоналізатор
ських пропозицій.

Цінний задум здійснили слю
сар відвального агрегату Бай- 
даківського вуглерозрізу т. ІІе- 
ліпа, начальник агрегату т. Ба- 
пін і головний механік т. Бур- 
цев. Вони зробили спеціаль
ний автоматичний очищувач 
бункера екскаватора. В резуль
таті відпала необхідність в 
застосуванні ручної праці, по

Місячний план литва—за 12 днів
Ливарний цех рудоремонтно- 

го заводу з перших днів верес
ня круто підніс темпи виконан
ня плану по всіх видах литва 
з одночасним значним знижен
ням допуску браку. Вчора ли
варники тт. Репенько, Браж- 
ников і Руденко видали остан
ні тонни литва вересневого 
плану.

Перед в соціалістичному зма
ганні веде бригада заливщиків, 
яку очолює т. Ткаченко. Па 
виготовленні спеціального за
мовлення для нових квартир— 
фасонних частин каналізацій
ної системи—заливщики тт. Бу

Подвоюють трудові успіхи
Дні роботи третьої сесії Вер

ховної Ради УРСР робітники за
воду «Червоний ливарник» оз
наменовують високими виробни
чими досягненнями. Всі цехи 
значно піднесли трудову актив
ність, з подвоєною енергією 
працюють робітники ливарного 
цеху.

На формуванні громіздких де
талей в цьому цеху формуваль

Горький. На заводі фрезерувальних верстатів проводиться 
випробування нового електрокопіювального верстата-гіганта. На 
ньому встановлено 25 електродвигунів.

На знімку: новий електрокопіювальний верстат. На передньо
му плані—конструктор верстата І. К. Корольов (зліва) і бригадир 
А. А. Сергеєв.

Фото П. Вознесенського. Прескліше ТАРС.

43 денних норми за зміну
У соціалістичному змаганні 

за гідну зустріч 36 роковин 
Великого Жовтня видатного ус
піху добився фрезерувальник 
Харківського тракторного заво
ду ім. Орджонікідзе Микола 
Лупандін. Змінивши техноло
гічний процес виготовлення ме
талевих моделей кільця гусе
ниці трактора—трака, передо

ліпшилось використання ма
шин. Від цього річна економія 
становитиме сто тисяч карбо
ванців.

До останнього часу нарізан
ня електродів провадилось при
мітивним способом — вручну. 
Коваль цього ж підприємства 
т. Горбуліч сконструював спе
ціальний верстат. Тепер собі
вартість нарізання електродів 
знизилась в п'ять разів.

Багато раціоналізаторських 
пропозицій надійшлоЛгвід ро
бітників і інженерно-технічних 
працівників електростанції, 
Байдаківської брикетної фаб
рики і ін.

дило, Кардаш і інші переви
конують змінні завдання в пів
тора-два рази.

Шишельниці тт. Козленко, 
Дацуг, Баранько своєчасним 
виготовленням шишок забезпе
чують виконання замовлення.

Для прискорення виготов
лення каналізаційних труб в 
ливарному цеху додатково вста
новлено вагранку. Перше лит
во вона видасть 14 вересня. Це 
забезпечить перевиконання мі
сячного плану в два рази.

В. СОКОЛОВ, 
начальник ливарного цеху.

ники Микола Зіньковський та 
Володимир Шульга добивають
ся виконання двох змінних 
норм.

Днями колективу ливарного 
цеху вручено перехідний Чер
воний прапор за перевиконання 
серпневого виробничого плану.

0. ТРОЦЕВСЬКИЙ, 
працівник заводу .Червоний 

ливарник".

вий виробничник за вісім го
дин обробив 20 деталей і ви
копав денне завдання на 4.360 
процентів. За зміну Микола 
Лупандін заробив 950 карбо
ванців.

Тракторобудівники палко по
здоровили новатора з видатним 
успіхом.

(РАТАУ).
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За дальше круте піднесення сільського господарства

Зразково проведемо комплекс осінньо-польових робіт, 
всебічно підготуємося до зимівлі худоби

Зволікають важливі роботи
У ворошиловському колгоспі 

ім. Сталіна неприпустимо зво
лікається збирання цукрових 
буряків. Голова правління ар
тілі т. Нечипорук не скупить
ся на обіцянки налагодити 
справу, але дійових заходів для 
цього не вживає.
, 11 вересня, наприклад, на 

'Ждантації працювало лише, дві 
ланки з п'яти. Не дадуть тут 
ради й однорядному бурякоком
байну, бо МТС не спромоглася 
вчасно його відремонтувати і 
Ин, як і торік, лише псує коре- 
ТТІ. Після марних зусиль нала
годити комбайн, тут вирішили 
прислати бурякопідіймач. Але 
ніхто не поцікавився його ста
ном. Лише на плантації з'ясу
валось, що в бурякопідіймача 
немає робочих органів—лап і 
втулок.

Через таку нерозпорядливість 
і погане використання техніки 
в колгоспі за тиждень не спро-

моглися виконати і двох гек
тарів буряків.

Не кращі справи і з оран
кою зябу. Не дивлячись на 
вказівки, що потужні гусенич
ні трактори повинні працюва
ти лише на оранці, Нечипорук 
самочинно перекидає їх на ін
ші роботи. Ось чому з плану 
400 гектарів на зяб зорано 
лише 10.

У зволіканні польових робіт 
велика вина Олександрійської 
МТС. Трактори бригади Афа- 
насія Щербини з технічних 
неполадок більше простоюють, 
ніж працюють. 8 вересня, нап
риклад, з 5 тракторів працю
вав лише один «ХТЗ», 9 ве
ресня не працювало три трак
тори і лише другого дня в ро
боту включилися всі машини, 
але не надовго. В ніч на 11 
вересня один трактор знову 
вийшов з ладу.

В. ЛЕОНТЬЄВ.

ЗБИРАЮТЬ КУКУРУДЗУ
Всі ланки колгоспу ім. 18 

партконференції збирають ку
курудзу. За кілька днів ця ро
бота проведена на площі 16 
гектар. Середній урожай — 25 
центнерів з гектара.

Самовідданою працею від
значається ланка Ніни Оку- 
ненко, яка щодня перевико
нує завдання. Ця ж ланка 
збирає урожай на кілька цент
нерів вищий від інших.

І. ПОПОВ.

Втрачають 
цінну сировину

З перших днів збирання цук
рових буряків в артілі імені 
Карла Маркса (голова правлін
ня т. Ткачепко) допускають 
великі втрати цінної сировини.

Так, у п'ятій рільничій 
бригаді, де працює всього 24 
колгоспниці, ще 8 вересня бу
ло підкопано бурякопідіймачем 
понад 8 гектарів буряків. Того 
дня їх не очистили, і частина 
коренів по цей день лежить в 
землі в'яне, втрачає вагу і 
якість.

Подібний стан і в 2 та З 
рільничих бригадах. До очист
ки буряків, підкопаних протя
гом 9 і 10 вересня, тут ще не 
приступали.

У цих же бригадах, крім бу
рякопідіймача, працює ще й 
трирядний бурякокомбайн. Але 
він погано відрегульований. 
Значна частина коренів при 
збиранні псується, а невеликі 
буряки потрапляють в гичку. 
9 вересня біля цього комбайна 
побував головниіі агроном Олек
сандрійської МТС т. Байда, але 
нічого не зробив, щоб запобіг
ти втратам.

—Нічого, з часом відрегу
люється,—сказав він.

М. МЕЛЬНИЧЕНКО, 
працівник бурякобази.

Стадо корів бурякорадгоспу „Комінтерн" на водопої.
Фото Г. Вєрушкіна.

ЗВЕДЕННЯ
районного управління сільського господарства і заготівель про хід оранки зябу 

пізніх культур в колгоспах станом на 10 вересня 1953 року 
(в процентах до плану).

і збирання

КОЛГОСПИ =

ім. Будьонного 51,4
ім. Рози Люксембург 33,4
„Прапор комунізму" 32
ім. Калініна 31
ім. Жданова 30,7
„Комунар" 29,4
ім. 19 з'їзду КПРС 21
ім. Ворошилова 20
ім. 18 партконференції 18,6
„Шлях до комунізму" 17,6
ім. 18 з'їзду ВКҐІ(б) 16
ім. Карла Маркса 15,4

зібрано

ч
я е о о » Ои кси М Оисз >-> >.

І4 Си м
0 15 16,6
6 55 10
0 61 7.7

12,5 16 2.6
3.3 4,1 0,5

0 15 —
0 6,8 0
0 ЗО 2,3

13 13 —
0 26 1
0 27 4
2 37,5 5,3

КОЛГОСПИ

ім. Сталіна (Бандурівна) 15,3
„Заповіт Леніна" 14,6
ім. Енгельса 13,8
ім. Хрущова 13
ім. Сталіна (Ворошкловка) 10
ім. Молотова Ю
ім. Леніна 7.2
ім. 12-річчя Жовтня 6,4
ім. Володимира Ульянова О
По Користівській МТС 20
По Олександрійській МТС 16,3
По району 18,4

зібрано

=: 
з

к 
и в

• 3 о о «
>. л м О- ко. сх

>■ >■< >.
» О. •х до

0 24 2,3
0 6.8 5,3
7.1 16 8,7
0 26 —
0 26 7,5
0 12,7 8,4
0 3,3 2,3
0 6 5
0 4 3,4
1,9 24 6,9
1,6 19 5,3
1,7 21,9 6,2

Листи з радгоспу „Комінтерн"

І. Міцна кормова база — запорука 
високої продуктивності тваринництва

Знеосібка в підготовці
З кожним роком зростає по

голів'я худоби на фермах арті
лі ім. Рози Люксембург. В зи
му цього року колгосп пови
нен поставити 120 корів, 292 
голови молодняка великої ро
гатої худоби, 112 коней, вели
ку кількість овець, свиней, 
птиці.

Щоб зберегти все поголів'я 
і добитися дальшого зростання 
продуктивності громадського 
тваринництва, необхідно ство
рити відповідні умови для си
тої і теплої зимівлі- худоби. Та 
про це мало дбає правління 
артілі. Тут, по суті, ще не роз
почали ремонту наявних тва
ринницьких приміщень та бу
дівництва запланованих—нового 
свинарника і пташника. 11а 
фермах повію минулорічного 
бруду.

Правління артілі і, насампе
ред, його голова т. Пилипенко 
підготовку до зими вважають

другорядною справою. І тому 
тут і будівельної бригади, по 
суті, немає. Правда, в свій час 
для того, щоб звітувати перед 
районними організаціями, скла
ли список будівельників з 11 
чоловік. Але більшість з них 
і дня не працювала па будів
ництві. Павло Костенко та Во
лодимир Соловей, які числять
ся в будівельній бригаді, весь 
час зайняті на різних роботах, 
а Ліза Кошман, Євдокія Хдівна 
та Любов Соловей і не вибува
ли з рільничих бригад. Во)іи 
мають закріплені ділянки про
сапних і технічних культур. 
Ось чому па спорудженні тва
ринницьких приміщень зараз 
працює лише 4—5 чоловік.!

Серйозну тривогу викликає і 
стан з нагромадженням кормів. 
Кормодобувної бригади взагалі 
немає. План заготівлі кормів 
під загрозою зриву. Влітку тут 
незадовільно забезпечували ху- І

ДО зими
добу зеленими кормами, бо по
сівів на зелений конвейєр було 
мало. Ще гірші справи з заго
тівлею соковитих кормів на 
зиму. План закладання силосу 
недовиконано, бо кукурудза, 
посіяна на силос, і досі не зіб
рана.

Знеосібка в справі кормодо
бування призводить до розба
зарювання грубих кормів. Цьо
му сприяє й сам Пилипенко, 
який дозволив бригадирам роз
давати солому без будь-якого 
обліку. Незадовільно збері
гається і сіно. Скирти не ви
вершені, і тому цінний корм 
псується від дощів. До того ж 
в артілі відсутній фуражир, 
який би вів суворий облік кор
мів. З усього видно,що правлін
ня артілі ім. Рози Люксембург 
не пройнялось відповідальністю 
за справу створення нормаль
них умов для зимівлі тварин
ництва. В. СЕВЕРИН.

В умовах нашого радгоспу, 
де відсутні луки і пасовиська, 
кормова база завжди була вузь
ким місцем як влітку, так і 
взимку. Це затримувало розви
ток поголів'я худоби і зростан
ня її продуктивності. Трудно
щі ми відчували до 1949 року, 
аж доки не освоїли травопіль
них і кормових сівозмін.

Перехід па травопільні сіво
зміни ми розпочали з розроб
ки агротехніки вирощування 
суміші злакових і бобових ба
гаторічних трав.

У кормовій сівозміні висі
вали складці суміші вівсяпни- 
ці лугової, пирею безкорневищ- 
пого безостого, люцерни, еспар
цету, клеверу.

Застосування цих заходів доз
волило нам виростити сталі і 
високі врожаї кормових куль
тур. Так, наприклад, торік з 
кожного гектара посіву ми 
одержали по 21 центнеру сіна 
лучних трав, 250 центнерів 
корненлодів, по 31 центнеру 
однорічних трав на сіно, 350 
центнерів кормових бахчевих 
культур. Нинішнього року вро
жай кормових культур збирає
мо не менший.

Такий урожай дає можли
вість заготовити на зиму для 
кожної голови великої рогатої 
худоби по 24 центнери сіна і 
96 центнерів соковитих кор
мів, не враховуючи бурякового 
жому.

Проте створення достатку

різноманітних кормів для го
дівлі худоби в зимовий час ще 
не повністю вирішує питання 
росту продуктивності.

Це завдання повністю роз
в'язане шляхом відповідного 
набору культур для зеленого 
конвейєра і передової агротех
ніки їх вирощування.

Раціональна система годівлі 
та утримання сприяла покра
щенню племінних якостей чи
стопородної червоної степної 
породи корів, яка розводиться 
в радгоспі. З року в рік збіль
шується жива вага тварин і їх 
продуктивність, а також про
цент жирності молока.

Про це яскраво свідчать та
кі факти: надій молока в 1949 
році на одну фуражну корову 
становив 3.630 кілограмів, а в 
1952 році — 4.414 кілограмів. 
За 8 місяців цього року надій 
становить 3.060 кілограмів. 
Відповідно надою збільшилась 
середня жива вага корови з 
467 кілограмів в 1949 році до 
550 кілограмів в 1952 році. 
Окремі тварини важуть на 150— 
200 кілограмів більше. На 0,26 
процента за цей час підвищи
лась жирність молока.

З цих даних видно, що для 
різкого піднесення продуктив
ності тваринництва вирішальне 
значення має міцна кормова 
база.

М. МИШАКОВ, 
зоотехнік радгоспу 

„Комінтерн".
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Міжнародний огляд

Розширюється торговельна сітка
З метою ширшого задо

волення потреб трудящих 
вугільної промисловості від
діл робітничого постачання 
значно розширює торговель
ну сітку в місті і робітни
чих селищах, збільшує фон
ди промислових і продоволь
чих товарів.

З 1 жовтня в селищі Пе
ремога відкривається новий 
м'ясо-молочний з рибним від
ділом магазин. В жовтні від
криються ще два мага
зини—гастрономічний і спе
ціалізований взуттєвий в 
селищі Димитрово.

Магазини тканин і гастро
номічний обладнуються в

Нові магазини міськзмішторгу
Міськзмішторг відкрив до

датково м'ясний і овочевий 
магазини. Обладнується но
вий продовольчий магазин 
по вулиці Першотравневій.

Освоюють випуск нової продукції
Колектив трудящих міськ- 

харчокомбінату бореться за 
розширення випуску про
дукції і поліпшення її яко
сті.

Цех хлібобулочних виро
бів освоїв випуск 16 видів 
виборгської здоби, а також 
батонів та бубликів здобних 
і лимонних.

Виготовлення цих виробів

В майстернях артілі „П’ята п’ятирічка
В промартілі „П'ята п'яти

річка" відкрито майстерню 
по оббивці і ремонту меблі 
та бочкотари. Освоєно виго
товлення посуду: бетонів, 
відер, тазиків та інших ре
чей домашнього вжитку.

Значно розширився обсяг 

будинках на площі ім. Дзер- 
жинського.

В усіх їдальнях відділу 
замінюється вся стара меб- 
ля на нову, стільці—на на
півм'які.

Значно збільшуються річ
ні товарові фонди. Відділ 
одержить додатково: бавов
няних тканин на 400 тис. 
карбованців, шерстяних—на 
300 тис. карбованців, шовко
вих—на 200 тис. карбован
ців і 133 радіоприймачі.

Крім того, з Києва відділ 
завозить тюлевих виробів на 
100 тис. карбованців і з 
Москви, шляхом організо
ваних самозакупок, — на 
1,5—2 мільйони карбованців.

На околиці міста, по Шев
ченківській вулиці, розпоча
то будівництво магазину, в 
якому будуть продовольчий 
і промтоварний відділи.

збільшується на ЗО—40 про
центів.

** *
Працівники артілі „Чер. 

вона вишивальниця" розши
рюють асортимент шитва. 
Цех масового пошиву, крім 
білизняних виробів, освоїв 
виготовлення різного голов
ного вбрання.

робіт в майстернях артілі 
по ремонту і виготовленню 
господарських і побутових 
речей.

Промартіль „П'ята п'яти
річка" має свої філії в ін
ших районах області.

На знімку: око

лиця селища Пере

мога.

Фото Г. Ганського:

Сьогодні—районна 
сільськогосподарська 

виставка
Сьогодні відкривається 

і традиційна районна сільсько
господарська виставка.

На виставці колгоспи, рад
госпи, МТС району проде
монструють свої досягнення 

| за 1953 рік. Передовики сіль
ського господарства поді
ляться досвідом своєї робо
ти, розкажуть, як вони бо
рються за створення достат
ку продуктів харчування і 

| сировини для промисловості.

Механізація 
трудомістких робіт 
Кілька років на буряко- 

пунктах Олександрійської 
бурякобази для навантажен
ня цукрової сировини у ва
гони використовуються по
тужні тракторні лопати 
„ТЛ-2". Цього року парк 
тракторних лопат поповнив
ся ще чотирма дизельними 
машинами.

Наявні тракторні лопати 
повністю заміняють працю 
вантажників буряків.

Зустріч СІЛЬСЬКИХ 
волейболістів 

Недавно на спортивному 
майданчику в селі Косівці 
відбулася зустріч косівських 
і войнівських волейболістів. 

Добре грали в косівській 
команді бригадир рільничої 
бригади т. Коритько та ком
байнер т. Шахворост.

Перемогу одержали госпо
дарі поля.

М. ДМИТРІЄВ, 
завідуючий сільським 

клубом.

До парламентських виборів
У Західній Німеччині ,

Опубліковано результати черго
вих виборів до західнонімецького 
бундестагу (парламенту), що від
булися минулої неділі.

Вибори ці проводилися за пла
ном, розрахованим на те, щоб до- 
помогти^вдержатись при владі в 
Західній Німеччині найбільш ре
акційним елементам, які виступа
ють проти об'єднання Німеччини 
на мирній демократичній основі, 
за відродження її як агресивної, 
мілітаристської держави.

До цього плану входили: шах
райська виборча система, найжор- 
стокіший терор проти комуністів 
і всіх демократично настроєних 
німців, підтасовка бюлетенів і 
т. п. Американські імперіалісти і 
західнонімецькі мільйонери щед
ро забезпечили грішми на вибор
чі витрати головну реакційну 
партію в Західній Німеччині— 
Християнсько-демократичну спіл
ку (ХДС), на чолі якої стоїть 
Аденауер.

Виношуючи агресивні плани 
розв'язування нової війни, амери
канські імперіалісти особливо ве
ликі надії покладають на кліку 
Аденауера, яка давно вже стала 
штабом мілітаризму і реваншизму 
в Західній Німеччині. З її допо
могою вони сподіваються доби- 

■ тися створення агресивної ,,євро
пейської армії", в якій Західній 
Німеччині призначається провід
на роль. Провал Аденауера на 
виборах означав би остаточний 
крах цих планів. Імперіалісти то
му всі сили кинули на допомогу 
реваншистській кліці Аденауера.

Реакції вдалося добитись ре
зультату виборів на користь Хри
стиянсько-демократичної спілки, 
яка одержує в бундестагу 244 
місця з загального числа 487, 
63 мандати одержали дві дрібні ре
акційні партії, що діють у блоці 
з ХДС. Комуністична ж партія 
позбавлена права на представ
ництво в бундестагу за шахрай
ською виборчою системою, хоч за 
її кандидатів голосували більш 
як 600 тисяч німців.

Таким чином, при владі в За
хідній Німеччині залишаються 
реакціонери-реваншисти, чиї дії 
створюють загрозу загальній без
пеці і перешкоджають мирному 
розв'язанню німецької проблеми. 
Аденауер наступного дня після 
виборів поставив вимогу „визво
лення" Східної Німеччини і „більш 
широкого простору", тобто загар
бання чужих земель. Світова ре
акція знову заговорила на всю 
широчінь про створення „євро
пейської армії" і необхідність 
прискорити переозброєння бон
нської „республіки".

Тому, природно, що люди доб
рої волі сприйняли підсумки за
хіднонімецьких виборів, як доказ 
нових підступів паліїв війни. Тру
дящі всіх країн відповідають на 
це дальшим згуртуванням своїх 

рядів у боротьбі за мир і загаль
ну безпеку.

В багатьох країнах демократич
на громадськість вимагає від 
своїх урядів „захистити мир від 
боннських підбурювачів". Зміц
нюють свою єдність і німецькі 
патріоти, на плечі яких лягло 
важке завдання — продовжувати 
боротьбу проти антинародної по
літики уряду Аденауера.

Місячник албано-радянської 
дружби

1 вересня в Албанії почався 
місячник албано-радянської друж
би.‘Місячнику передував 111 з'їзд 
Товариства дружби Албанії з 
СРСР, який вилився в хвилюючу 
демонстрацію міцніючих братер
ських зв'язків двох народів. Ле 
товариство об'єднує значну части
ну всього дорослого населення 
країни. Тисячі його членів вив
чають російську мову, знайом
ляться з досягненнями радянсько
го народу, щоб досвід радянських 
людей використати для будівнрц- 
тва соціалізму в своїй країні.

Місячник проходить в обста
новці великого політичного під
несення. Рік у рік, квартал у 
квартал могутніми темпами зрос
тає економіка народної Албанії. 
За перше півріччя цього року 
випуск промислової продукції 
країни ще збільшиться на 25 з 
лишком 'процентів, а трудящі Ал
банії дістали порівняно з цим же 
періодом минулого року майже на 
40 процентів більше промислових 
і продовольчих товарів. Висту
паючи недавно на сесії Народних 
зборів Албанії, голова Ради Мі
ністрів Енвер Ходжа заявив, що 
уряд вжив ефективних заходів для 
ще значнішого піднесення добро
буту народу. З цією метою бу
дуть прискорені розвиток сіль
ського господарства, легкої і 
харчової промисловості, споруд
ження житлових будинків, будин
ків відпочинку, дитячих закладів.

...Місячник албано-радянської 
дружби почався грандіозним мі
тингом трудящих столиці країни 
Тірани. На мітингу виступив го
лова Центральної Ради профспі
лок Албанії П. Перістері, який 
заявив, що для кожного албан
ського робітника, селянина, інте
лігента, для кожного албанського 
патріота нема нічого дорожчого і 
ближчого, ніж любов до Радян
ського Союзу, дружба з братнім 
радянським народом.

У столиці країни відкрилась ве
лика виставка, присвячена мир
ному будівництву в Радянському 
Союзі. Трудящі Албанії проводять 
місячник дружби з СРСР під ло
зунгом наполегливої роботи і нав
чання, щоб краще освоїти досвід 
радянських людей. По всій країні 
проходять збори, лекції, влашто
вуються виставки, присвячені Ра
дянському Союзові.

А. АЛЕКСАНДРОВ. 
І. АРТЕМОВ.

НАУКА І ТЕХНІКА

Шляхи використання сонячного тепла
Радянська геліотехніка — наука 

про використання сонячного теп
ла для практичних потреб про
мисловості, сільського господар
ства і побуту—дуже молода: вона 
налічує менше 25 років. Проте 
наші вітчизняні геліотехніки на
багато випередили закордонних. 
У нас створені і створюються 
сонячні машини для нагрівання 
води, для спеціальних теплиць, 
сконструйовано сонячні парові |

генератори, холодильники, опріс
нювачі солоної води. Розв'язуєть
ся проблема промислового вико
ристання сонячної енергії. Радян
ські вчені працюють над створен
ням потужної сонячної установки, 
що має давати пару підприєм
ствам. Великі дзеркала особливої 
форми в такій установці, за теоре
тичними розрахунками, мають до
вести напруження сонячного ви
промінювання до 6—8 мільйонів

калорій на 1 квадратний метр за 
годину. Потужні сонячні установ
ки зможуть знайти застосування 
в сільському господарстві — на 
зрошуванні, постачанні води тва
ринництву тощо. Опрацьовується 
цікавий проект створення соняч
них машин для житлових будин
ків: взимку ці машини опалюва
тимуть будинки, а влітку охолод
жуватимуть повітря в них.

23 том Творів В. І. Леніна румунською мовою
Видавництво політичної літе

ратури Румунії випустило 23
том Творів В. і. Леніна румун
ською мовою.

Заступник редактора В. МАЛЕНКО.

Будинки з вати
Із незвичайного матеріалу спо

руджуються будинки на одній із 
будівельних площадок м. Харко
ва. Міжповерхові і горішні пере
криття возводяться тут з порис
тих плит темнокремового кольору, 
що зовні нагадують шерстяну ва
ту. Новий вид будівельного мате
ріалу має чудові властивості. Во
лодіючи звуконепроникливістю,

БК—04145.

він в той же час вогнетривкий. 
Вага одного кубометра складає 
всього 175—190 кілограмів. Стіль
ки ж приблизно важить спресова
на шерстяна вата...

Що ж це за незвичайний буді
вельний матеріал? Це—„мінераль
на вата", виробництво якої осво
єно Харківським комбінатом ізо
ляційних будівельних матеріалів.

Виготовляється „мінеральна вата" 
з металевого шлаку, гірничих по
рід і силікатних матеріалів.

Вперше в будівельній практиці 
комбінат почав недавно виробля
ти новий вид „мінеральної вати" 
— гранульовано-окагної. Грану- 
льовано-окатна вата володіє ще 
більш високими якостями.

Відкрито передплату
на газети та журнали на четвертий квартал 1953 року.
Всім передплатникам необхідно продовжити свою перед

плату до кінця року.
Передплата приймається на центральні газети до 15 ве

ресня, на республіканські—до 18 вересня, на центральні журна
ли до 20 вересня, на республіканські газети до 20 вересня ц. р.

Передплату приймають райвідділ „Союзпечать", в селах і 
селищах відділи зв'язку та громадські уповноважені по перед
платі.

„Союзпечать".

Народний суд Олександрійського району розглядатиме справу 
громадянина Квітки Василя Павловича, що проживає в с. Недогарки, 
про розторгнення шлюбу з громадянкою Квіткою Раїсою Семенівною, 
яка проживає в с. Протопопівці, Олександрійського району.

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60. Зам. № 1413. Т. 5.000.
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Пленум ЦК КПРС заклинає всіх кол
госпників, працівників МТС і радгоспів 
докласти своїх сил і розгорнути творчу 
ініціативу для виконання завдання даль
шого розвитку сільського господарства 
СРСР.

(З Постанови Пленуму ЦК КПРС 
„Про заходи дальшого розвитку сільського господарства СРСР*4).

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
і про Пленум Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу

ЦимїГднями відбувся Пленум Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу.
1. Пленум заслухав і обговорив доповідь тов. Хрущова М. С. про заходи дальшого розвитку сільського господарства 

СРСР і прийняв відповідну постанову.
к 2. Пленум обрав першим секретарем Центрального Комітету КПРС тов. Хрущова М. С.

Про заходи дальшого розвитку сільського господарства СРСР
Постанова Пленуму ЦК КПРС, прийнята 7 вересня 1953 р. по доповіді тов. Хрущова М. С.

і.
Соціалістичне сільське господарство СРСР, яке 

було створене і зміцніло під керівництвом Комуніс
тичної партії, спирається на могутню індустріально- 
технічну базу і є найбільшим і найбільш механізо
ваним сільським господарством у світі. Воно незапе
речно довело свої вирішальні переваги перед дрібно
товарним селянським господарством, а також перед 
великим капіталістичним сільськогосподарським ви
робництвом.

Неухильно розвивається озброєне сучасною техні
кою громадське господарство колгоспів і міцніє кол
госпний лад. Колгоспи і радгоспи забезпечили знач
не зростання продуктивності сільського господарства 
і його високу товарність. В післявоєнні роки віднов
лене і значно розширене виробництво зерна, наша 
країна забезпечена хлібом. Збільшились державні за
готівлі бавовни, цукрових буряків, м'яса, молока, 
вовни та інших продуктів. Крім державних заготівель, 
наше сільське господарство реалізує велику кількість 
продуктів харчування через кооперативну і колгосп
ну торгівлю. В міру всебічного розвитку колгоспної еко
номіки зростає громадське багатство колгоспів, збіль
шуються грошові і натуральні доходи колгоспників.

Як в роки мирного будівництва, так і в роки тяж
ких воєнних випробувань соціалістичне сільське гос
подарство довело свою велику життєву силу, свою 
здатність в усе зростаючих розмірах забезпечувати 
населення продовольством, а легку і харчову промис
ловість—сировиною.

Проте рівень виробництва сільськогосподарських 
продуктів не задовольняє в повній мірі зростаючих 
потреб населення в продуктах харчування, а легку 
і харчову промисловість—у сировині і не відповідає 
технічній оснащеності сільського господарства і мож
ливостям, закладеним у колгоспному ладі.

Тепер, коли в нашій країні створена могутня тех
нічно досконала важка індустрія і значно зміцніли 
колгоспи, є всі умови для того, щоб на цій базі за
безпечити круте піднесення всіх галузей сільського 
господарства і протягом двох-трьох років різко під
вищити забезпеченість всього населення нашої краї
ни продовольчими товарами і разом з тим забезпечи
ти всій масі колгоспного селянства більш високий 
рівень матеріального добробуту.

Разом з тим, Пленум ЦК КПРС відмічає, що ве
личезні можливості великого соціалістичного сільсь
кого господарства використовуються ще погано. В 
багатьох колгоспах і районах урожаї зернових, круп'я
них, льону, цукрових буряків, олійних та інших 
культур продовжують лишатися низькими. Зростання 
продуктивності сільського господарства, розвиток тва
ринництва, виробництво картоплі, овочів, льону-дов- 
гунця, зернофуражних та інших кормових культур 
не відповідають вимогам народного господарства. Від
ставання цих і ряду інших важливих галузей сіль
ського господарства стримує дальший розвиток легкої 
і харчової промисловості, які задовольняють насущ
ні потреби населення, і є серйозною перешкодою для 
зростання доходності колгоспів і колгоспників.

Особливо неблагополучно стоїть справа, з розвит
ком тваринництва. В багатьох колгоспах ця важли
ва галузь господарства не стала ще високотоварпою 
і високодоходною, догляд за худобою поставлений по
гано. За останні роки поголів'я худоби зростає вкрай 
повільно, а поголів'я корів у країні до цього часу 
не досягло довоєнного рівня. Низька продуктивність 
худоби, великі втрати худоби від падежу; велика 
яловість маточного поголів'я. Кормова база для тва

ринництва в колгоспах розвинута слабо, мало вироб
ляється доброго сіна, силосу, коренеплодів і картоп
лі. Незадовільно забезпечене поголів'я худбби тва
ринницькими будівлями, слабо механізовані трудо
місткі процеси на фермах.

Великою хибою в розвитку сільського господар
ства є серйозне відставання у виробництві картоплі 
і овочів, що перешкоджає справі поліпшення поста
чання цих продуктів населенню міст і промислових 
центрів. Відставання у виробництві картоплі є галь
мом і в справі дальшого піднесення тваринництва.

Значні хиби мають місце в роботі радгоспів, які 
ще не стали зразковими і високорентабельними соці
алістичними господарствами. В багатьох радгоспах 
низькі врожайність сільськогосподарських культур і 
продуктивність тваринництва, допускаються безгоспо
дарність, великі непродуктивні затрати і перевитра
ти коштів та матеріалів, велика фактична собівартість 
продукції. Багато радгоспів не забезпечені добрими 
виробничими будівлями, часто худоба розміщена в 
примітивних иевпорядкованих приміщеннях. Серйоз
но відстає механізація тваринництва і ряду інших 
галузей радгоспного виробництва, погано і в недо
статніх розмірах ведеться житлове будівництво.

В чому причини недостатнього рівня сільсько
господарського виробництва в цілому і відставання, 
яке визначилося в ряді важливих галузей сільського 
господарства?

Комуністична партія послідовно проводила курс 
па всемірне розгортання важкої індустрії, як необ
хідної умови успішного розвитку всіх галузей народ
ного господарства, і добилась на цьому шляху най- 
видатніших успіхів. На розв'язання цього першочер
гового народногосподарського завдання була зверну
та головна увага, сюди направлялись основні сили й 
засоби. Справою індустріалізації країни були зайняті 
наші найкращі кадри. У нас не було можливості за
безпечити одночасний розвиток високими темпамп і 
важкої іпдуосрії, і сільського господарства, і легкої 
промисловості. Для цього треба було створити необ
хідні передумови. Тепер ці передумови створені. Ми 
маємо могутню індустріальну базу, зміцнілі колгос
пи і підготовлені кадри в усіх галузях господарсько
го будівництва.

Але є й інші причини відставання ряду важли
вих галузей сільського господарства, причини, які 
кореняться в хпбах нашої роботи, в хибах керівниц
тва сільським господарством, тобто причини, що за
лежать від нас самих.

До числа таких причин належить насамперед по
рушення в сільському господарстві принципу мате4* 
ріальної заінтересованості працівників у розвитку ви
робництва, у збільшенні його доходності—-одного з 
корінних принципів соціалістичного господарювання. 
Практика показує, що цей принцип матеріальної за
інтересованості, успішно застосовуваний при виробниц
тві бавовни, цукрових буряків, чаю, цитрусових, не 
проводиться щодо ряду інших важливих галузей сіль
ського господарства.

Встановлений партією і урядом принцип обчислен
ня обов'язкових поставок колгоспами продуктів ріль
ництва і тваринництва з кожного гектара орної зем
лі або земельної площі, закріпленої за колгоспами, 
створив заінтересованість колгоспів у розвитку всіх 
галузей громадського господарства і повністю себе 
виправдав. Проте в практиці заготівель допускається 
перекручення цього принципу, коли передовим кол
госпам, які добре працюють, одержують впсокі вро
жаї сільськогосподарських культур і добилися висо

кої продуктивності тваринництва, як правило, вста
новлюється завдання по обов'язкових поставках дер
жаві продукції в значно більших розмірах, ніж кол
госпам, що відстають, погано працюють.

Така неправильна практика не стимулює бороть
би за підвищення врожайності сільськогосподарських 
культур і продуктивності тваринництва і не заохочує 
передові колгоспи. При цій системі передові колгос
пи і сумлінно працюючі колгоспники, які збільшу
ють виробництво сільськогосподарських продуктів, не 
заохочуються і ставляться в менш вигідне станови
ще порівняно з колгоспами і колгоспниками, що по
гано дбають про зміцнення громадського господарства, 
збільшення врожайності сільськогосподарських куль
тур і продуктивності тваринництва.

Відставанню в розвитку тваринництва, а також 
виробництва овочів і картоплі в значній мірі сприяло 
недостатнє заохочення з боку держави розвитку цих 
важливих галузей сільського господарства. Заготівель
ні і закупівельні ціни на продукти тваринництва, 
картоплю й овочі, які діяли досі, слабо стимулювали 
матеріальну заінтересованість колгоспів і колгоспни
ків у розвитку цих галузей сільського господарства.

У багатьох колгоспах порушений був найважли
віший принцип артільної форми колгоспного госпо
дарства—правильне поєднання громадського і особис
того в артілі при підпорядкуванні особистих інтересів 
громадським. За Статутом у сільськогосподарській 
артілі головним і вирішальним є громадське госпо
дарство. Разом з тим, кожному колгоспному двору 
надається право мати невелике підсобне особисте 
господарство для задоволення споживчих потреб, по
ки вони ще не можуть бути задоволені повністю за 
рахунок громадського господарства. Порушення цьо
го принципу, завищені норми поставок продуктів з 
присадибного господарства, хиби, які були у нас в 
податковій політиці щодо особистого господарства кол
госпників, привели до скорочення поголів'я корів, 
свиней і овець в особистій власності колгоспників. 
Таке становище не тільки ущемляє інтереси колгосп
ників, але й веде до перекручення природи артіль
ної форми колгоспів, яка є єдино правильною формою 
колективного господарства на весь період соціалізму.

Однією з головних причин серйозного відставання 
ряду життєво важливих галузей сільського господар
ства є зовсім незадовільне використання потужної 
техніки, якою соціалістична держава оснастила сіль- 
ське господарство. В значній частині МТС все ще 
низький змінний виробіток на тракторах, комбайнах, 
великі простої машин, розтягуються строки проведен
ня найважливіших сільськогосподарських робіт, що 
в кінцевому підсумку веде до втрат і недобору вро
жаю. При високому рівні механізації вирощування 
зернових культур, цукрових буряків і бавовнику до
пущене відставання механізації таких важливих для л 
народного господарства галузей, як тваринництво, 
виробництво картоплі, овочів, льону тії інших культур.

Досі не створена система машин, яка забезпечу
вала б комплексну механізацію вирощування сільсь
когосподарських культур з урахуванням різноманіт- ■ 
них природних і господарських умов різних зон кра-^ 
їни. Навіть у зерновому господарстві, де досягнутий 
найвищий рівень механізації оранки, посіву, збиран
ня, лишаються незадовільно механізованими трудо
місткі роботи по післязбиральній обробці зерна на 
токах, по збиранню і скиртуванню полови й соломи, 
внесенню органічних і мінеральних добрив. У галузі

(Продовження на 2-й сторінці,).
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(Продовження).

виробництва кормів при значному зростанні механі
зації сінокосіння майже не механізовані дальші ду
же важливі роботи по стогуванню сіна. Допущене 
серйозне відставання робіт ио конструюванню і ос
воєнню виробництва нових типів сільськогосподарсь
ких машин, поліпшенню конструкцій і підвищенню 
якості виготовлення машин масового виробництва.

Наявна в МТС складна техніка, яка потребує 
технічно підготовлених кадрів, ввірена сезонним пра
цівникам, що виділяються колгоспами лише на час 
польових робіт. Більшість керівних кадрів МТС не 
має достатньої інженерно-технічної і агрономічної 
підготовки і не забезпечує кваліфікованого керівниц
тва- великпм механізованим сільськогосподарським ви
робництвом.

Найважливішою причиною серйозного відставання 
ряду галузей сільського господарства с незадовільне 
керівництво колгоспами, МТС і радгоспами з боку 
партійних, радянських і сільськогосподарських орга
нів і, насамперед, в справі добору і розстановки кад
рів у сільському господарстві і проведення партійно- 
політичної роботи на селі.

Велике соціалістичне сільськогосподарське вироб
ництво, озброєне сучасною технікою, може успішно 
розвиватися лише при умові повсякденного кваліфі
кованого керівництва. Після проведеного укрупнення 
колгоспи стали багатогалузевими, складними госпо
дарствами. Тепер створені всі необхідні умови для 
широкого застосування сучасної техніки,' досягнень 
радянської агрономічної науки і найбагатшого досві
ду передовиків та новаторів сільського господарства.

Все це вимагає вмілого керівництва кожним кол
госпом, радгоспом, МТС, районом, кожною галуззю 
сільського господарства і сільськогосподарським ви
робництвом в цілому. Звідси насущна потреба мати 
на чолі колгоспів, МТС, радгоспів, районів кваліфі
ковані кадри керівних працівників, агрономів, інже- 
нерів-механізаторів, зоотехніків, економістів, та ін
ших спеціалістів сільського господарства. Без цієї 
найважливішої умови велике соціалістичне сільсько
господарське виробництво рухатися - далі вперед не 
може.

Тимчасом, з 350 тисяч спеціалістів з вищою і 
середньою освітою, зайнятих у системі сільськогос
подарських органів, у колгоспах працює 18,5 тисячі 
і в МТС—50 тисяч спеціалістів. З 94 тисяч голів 
колгоспів мають вищу освіту тільки 2,4 тисячі і 
середню спеціальну освіту — 14.2 тисячі чоловік. 
Переважна більшість директорів МТС, головних ін
женерів і головних агрономія МТС не має вищої осві
ти. Основна маса агрономів, інженерів, зоотехніків, 
ветеринарних працівників та інших спеціалістів осі
дає в різних установах, а МТС, колгоспи і радгоспи 
відчувають гостру недостачу в кваліфікованих сіль
ськогосподарських кадрах.

Пленум ЦК КПРС вважає також, що з боку ряду 
міністерств, особливо Міністерства лісової і паперо
вої промисловості СРСР, Міністерства промисловості 
будівельних матеріалів СРСР, Центроспілки, місцевої 
і кооперативної промисловості вкрай недостатньо по
дається допомога сільському господарству в поста
чанні колгоспам, МТС і радгоспам лісоматеріалів, 
цегли, вапна і покрівлі, що гальмує будівництво тва
ринницьких та іпших виробничих приміщень у кол
госпах і радгоспах, а також будівництво в МТС.

Нарешті, треба сказати про причини, які зале
жать від самих колгоспів, від голів і правлінь кол
госпів, колгоспників. У багатьох артілях все ще 
низька трудова дисципліна, не всі колгоспники в 
повній мірі беруть участь у колгоспному виробниц
тві. Не скрізь добре організована прац^ колгоспни
ків. Є ще немало фактів несвідомого, недбалого став
лення до громадського добра.

Визнаючи становище в ряді важливих галузей 
сільського господарства неблагополучним, Пленум 
Центрального Комітету Комуністичної партії вважає 
необхідним і певідкладним проведення ряду великих 
заходів, спрямованих на піднесення відстаючих га
лузей сільського господарства, колгоспів, радгоспів і 
районів до рівня передових, з тим, щоб забезпечити 
могутнє піднесення всього соціалістичного сільського 
господарства. Завдання полягає в тому, щоб у най
ближчі 2—3 роки в достатку задовольнити зростаю
чі потреби населення нашої країни в продовольчих 
продуктах і забезпечити сировиною легку і харчову 
промисловість.

II.
Про дальший розвиток 

тваринництва.
Про зниження норм обов'язкових 
поставок продуктів тваринництва 

господарствам колгоспників, 
робітників і службовців

Колгоспи і радгоспи в короткий строк поповнили 
тяжку втрату, якої зазнало тваринництво в роки вій
ни, і добилися значного приросту поголів‘я худоби. 
За період з липня 1945 року.по липень 1953 року 
поголів'я великої рогатої худоби в СРСР зросло на 
11,3 мільйона голів, овець і кіз — на 53,9 мільйо
на голій, свиней — на 25,1 мільйона голів і ко
ней — на 6,2 мільйона голів.

Успіхи, досягиуті в розвитку тваринництва, до
зволили збільшити обсяг державних заготівель про
дуктів тваринництва: заготівлі м'яса в 1952 році 
становили 3 мільйони топи, що в півтора раза пе
ревищує заготівлі 1940 року, заготівлі молока — 10 
мільйонів тонн, або майже в 1,6 раза більше, піж у 
1940 році, заготівлі вовни — 182 тисячі тонн, або 
в 1,5 раза більше, ніж у 1940 році.

Багато радгоспів і колгоспів добились високої 
продуктивності худоби. В радгоспах «Караваево» 
Костромської області, «Омскпй» Омської області, 
«Горки-1І», «Лесньїе Поляпьі» і «Холмогорка» Мос
ковської області, а також в ряді інших за останні 
роки надоюють більш як 5.500 кг молока за рік у 
середньому від кожної корови. ІІонад 200 радгоспів 
у 1952 році надоїли від кожної корови в середньому 
більш як по 4.000 кг молока. Колгоспи «12-й Ок- 
тябрь» Костромського району Костромської області, ім. 
Сталіна Луховицького району й ім. Молотова Рамен- 
ського району Московської області, «Новая жизнь» 
Холмогорського району Архангельської області і бага
то інших у 1951—1952 рр. одержали молока в се
редньому від кожної корови від 4.000 до 5.000 і 
більше кг.

Високі настриги топкої вовни—по 6,5—7 кг на 
вівцю—одержують передові радгоспи «Советское ру
но» і «Большевик» Ставропольського краю, «Руб- 
цовский» Алтайського краю, «Червленьїе буруни» 
Грозненської області, а також колгоспи «Страна 
Советов» Степного району, «2-я иятилетка» Іпатов- 
ського району Ставропольського краю, ряд колгоспів 
Ростовської і Грозненської областей та Алтайського 
краю.

У колгоспах «Всесвітній Жовтень», «Новий 
шлях» Чернігівського району Чернігівської області, 
в ряді колгоспів Полтавської і Московської областей 
на кожні 100 гектарів орної землі одержують по 
2—4 тонни свинини в живій вазі.

Пленум ЦК КПРС разом з тим відмічає, що до
сягнутий приріст поголів'я громадської худоби і рі
вень її продуктивності є зовсім недостатніми. Пого
лів'я корів у країні не досягло довоєнного рівня па 
3,5 млн. голів, а порівняно з 1928 роком зменши
лося па 8,9 млн. голів. Тільки за один 1952 рік 
допущене скорочення загальної чисельності великої 
рогатої худоби в цілому по країні на 2,2 мли. го
лів, а поголів'я корів — на 550 тисяч. При цьому 
слід мати на увазі, що в країні сталося скорочення 
поголів'я коней — порівняно з дореволюційним 
періодом на 60 процентів і з довоєнним, 1940 роком 
па 27 процентів. При правильному веденні госпо
дарства зменшення поголів'я коней дозволяло в знач
ній мірі збільшити поголів'я продуктивної худоби. 
Проте цього не сталося. Державні плани збільшен
ня поголів'я худоби рік у рік не виконуються. Вна
слідок поганого догляду за худобою продовжує ли
шатися вкрай низькою продуктивність тваринництва. 
Причому останнім часом у колгоспах має місце зни
ження удоїв молока, настригів вовни і ряду інших 
якісних показників по тваринництву. Великих втрат 
худоби колгоспи зазнають щороку від падежу тварин 
і недоодержують значну кількість молодняка вна
слідок яловості маточного поголів'я. Багато керівни
ків колгоспів, місцевих радянських і сільськогоспо
дарських органів замість того, щоб організувати ро
боту на фермах по відтворенню громадської худоби, 
продовжують провадити масову закупівлю худоби у 
колгоспників.

Особливо великі хиби в розвитку тваринництва 
за останні роки допущені в колгоспах і радгоспах 
Казахської РСР, Киргизької РСР, Калінінської, Ка
лузької, Костромської, Новгородської, Вологодської, 
Смоленської, Кіровської, Новосибірської і Воронезь
кої областей.

Тваринництво і в передвоєнні роки було розви
нуте педосить і не могло повністю задовольняти пот
реби населення в м'ясних і молочних продуктах, а 
легкої промисловості — в найважливіших видах си
ровини. Тепер, коли народне господарство піднялось 
на повий, вищий ступінь, а потреби населення в тва
ринницьких продуктах незмірно зросли, відставання 
тваринництва, що затягнулось, перетворилося в серйоз
ну перешкоду на шляху дальшого піднесення мате
ріального добробуту трудящих і розвитку легкої й 
харчової промисловості."

Неблагополучпс становище з розвитком твариі| 
ництва пояснюється насамперед відставанням вироб
ництва і заготівлі кормів. У багатьох колгоспах сла
бо розвинуте травосіяння, вкрай низька врожайність 
природних кормових угідь і сіяних трав, в занедба
ному стані знаходиться виробництво кормових корене
плодів, кормових баштанних культур, а також куку
рудзи і соняшника, що висіваються на силос. У 
вкрай невеликих розмірах виробляється картопля на 
корм худобі. В результаті низької врожайності кор
мових культур, а також слабої механізації сінозби
рання і особливо стогування сіна, збирання і скир
тування соломи, рік у рік не виконуються плани за
готівлі грубих кормів. Серйозною перешкодою зро
станню продуктивності праці на фермах є все ще не
достатня механізація трудомістких робіт у тварин
ництві і в першу чергу водопостачання і кормопри- 
готуванпя. На тваринницьких фермах, як і раніш, 
переважає малопродуктивна ручна праця.

В степових посушливих районах у незадовільно
му стані знаходиться водопостачання худоби, що 
гальмує зростання поголів'я худоби і підвищення її 
продуктивності.

В багатьох колгоспах не виконуються плани бу
дівництва приміщень для худоби, внаслідок чого по
голів'я в зимовий період розміщується скупчено, в 
погано пристосованих приміщеннях.

Однією з серйозних причин відставання тварин
ництва є недостатня матеріальна заінтересованість 
колгоспів і колгоспників у розвитку цієї найважли
вішої галузі сільського господарства. Багато колгос
пів значну частину продукції тваринництва здавали 
досі державі в рахунок обов'язкових поставок, а дію
чі заготівельні ціни на м'ясо, молоко, масло, яйця 
не створювали необхідної заінтересованості колгоспів 
і колгоспників у розвитку громадського тваринництва.

Міністерство сільського господарства і заготівель 
СРСР, Міністерство радгоспів СРСР, багато місцевих 
радянських і сільськогосподарських органів протягом 
ряду років мирилися з хибами в розвитку тварин
ництва, не вживали належних заходів до того, щоб 
на ділі збільшити виробництво кормів, забезпечити 
всю худобу приміщеннями, розгорнути механізацію 
кормодобування і трудомістких робіт на фермах, по
ліпшити відтворення стада і. забезпечити збереження 
молодняка. Досягнення науки і досвід передових 
тваринників недостатньо впроваджуються у виробниц
тво і продовжують лишатися, як правило, надбанням 
тільки кращих колгоспів і радгоспів.

Незадовільно стоїть справа з тваринництвом в 
особистій власності колгоспників. Багато місцевих 
партійних, радянських і сільськогосподарських орга
нів помітно ослабили увагу до цієї справи, мало 
дбають про те, щоб кожний колгоспний двір обза
вівся худобою в межах норм, передбачених Статутом 
сільськогосподарської артілі, не подають колгоспни
кам допомоги в забезпеченні худоби кормами і па
совищами.

Пленум вважає, що якнайшвидше піднесення 
тваринництва, і в першу чергу громадського, мас 
життєво важливе значення для країни і є тепер най
більш певідкладним завданням партії і держави в 
сільському господарстві.

Пленум ЦК КПРС постановляє:
1. Вважати найважливішим завданням Міністер

ства сільського господарства і заготівель СРСР, Мі
ністерства радгоспів СРСР, партійних, радянських, 
сільськогосподарських органів ліквідувати нетерпи
ме відставання в розвитку тваринництва, створити 
міцну кормову базу, забезпечити поголів'я худоби і 
птиці приміщеннями, добитись рішучого підвищення 
продуктивності тваринництва, більш високих темнів 
зростання поголів'я худоби, поліпшення її породності 
і в найближчі 2—3 роки досягти різкого збільшен
ня виробництва продуктів тваринництва.

2. Вважати необхідним довести в 1954 році по
голів'я худоби по всьому сільському господарству до 
таких розмірів: по коровах—до 29,2 мільйона голів, 
по загальному поголів'ю великої рогатої худоби—до 
65,9 мільйона голів, по вівцях і козах — до 144,4

(Продовження на 3-й сторінці).
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(Продовження).

мільйона голів, по свинях—до 34,5 мільйона голів.
З метою збільшення валової продукції молока і 

забезпечення зростання поголів'я великої рогатої ху
доби за рахунок власного відтворення вважати невід
кладним завданням якнайшвидше збільшення пого
лів'я корів у колгоспах з тим, щоб у найближчі роки 
питома вага поголів'я корів па фермах великої рога
тої худоби підвищилась у колгоспах приміських ра- 
Д&нів не менш як до 60%, у колгоспах решти райо
ні-не менш як до 50% і в колгоспах степових, 
напівпустинних і високогірних районів Казахстану, 
Середньої Азії, Закавказзя, Північного Кавказу, Аст
раханської, Чкаловської, Читинської областей, Бурят- 
Монгольської АРСР і Тувинської автономної області 
—не менш як до 40%. Встановити, що план по при
роду поголів'я великої рогатої худоби вважається 
виконаним лише при умові виконання плану по при
росту поголів'я корів.

З метою дальшого розвитку птахівництва вважати 
необхідним мати в колгоспах птахівничі ферми з по
голів'ям курок-несучок в 1954—1955 рр. не менше 
100—200 голів на кожні 100 гектарів посівів зерно
вих культур з урахуванням особливостей по зонах. 
У колгоспах степових районів всемірно збільшувати 
поголів'я індиків, а в колгоспах, що мають лукопа
совищні угіддя і водойми, крім курей, розводити та
кож гусей і качок. Всемірно розвивати в колгоспах 

' ставкове рибництво.
Зобов'язати Міністерство сільського господарства 

і заготівель СРСР і Міністерство радгоспів СРСР за
безпечити в своїх планах встановлення завдань по 
зростанню поголів'я худоби і підвищенню її продук
тивності для областей, країв і республік, а Ради 
Міністрів республік, крайвиконкоми, облвиконкоми і 
райвиконкоми—для районів і колгоспів. При встанов
ленні завдань всебічно враховувати економічні й при
родні умови окремих районів, колгоспів і радгоспів, 
які сприяють розвиткові одних видів худоби і не 
сприяють розвиткові інших видів.

3. Строго здійснювати запроваджений партією і 
урядом погектарний принцип обов'язкових поставок 
тваринницьких продуктів державі. Ие допускати 
шкідливої практики завищення завдань для передо
вих по розвитку тваринництва колгоспів. Установити, 
що в межах одного району повинна діяти, як прави
ло, одна погектарна норма поставок.

4. Скасувати, як неправильний, порядок плану
вання і обліку виконання завдань по розвитку тва
ринництва на 1 січня кожного року. При цьому по
рядку колгоспи, щоб відзвітувати про виконання пла
ну, змушені зберігати й годувати до 1 січня велику 
кількість непродуктивної і вибракуваної худоби, приз
наченої для здачі державі, продажу і використання 
на м'ясо. Встановити, що планування і облік вико
нання завдань по тваринництву провадяться на 1 
жовтня кожного року, коли закінчується нагромад
ження кормів, ремонт і підготовка приміщень до зи
мівлі, тварини набувають доброї вгодованості і є мож
ливість забезпечити викопання плану м'ясопоставок 
вгодованою худобою.

5. Пленум ЦК КПРС зобов'язує партійні і радян
ські органи широко роз'яснити колгоспникам, робіт
никам і службовцям прийняті Радою Міністрів СРСР 
і ЦК КПРС постанови про підвищення заготівельних 
і закупівельних цін на продукти тваринництва, про 
план і умови державних закупівель м'яса, молока і 
яєць на друге півріччя 1953 року, спрямовані на 
підвищення матеріальної заінтересованості колгоспів 
і колгоспників у розвитку громадського тваринництва, 
а також про проведене Радою Міністрів СРСР і ЦК 
КПРС. зниження норм обов'язкових поставок продук
тів тваринництва державі господарствами колгоспни
ків, робітників і службовців.

Зобов'язати Міністерство сільського господарства 
і заготівель СРСР, місцеві партійні, радянські і сіль
ськогосподарські органи вжити заходів до безумовно
го виконання встановлених на 1953 рік планів 
обов'язкових поставок і державних закупівель про
дуктів тваринництва.

6. Рекомендувати колгоспам, на розсуд загальних 
зборів колгоспників, видавати колгоспникам авансом 
приблизно 25% коштів, що надходять від реалізації 
худоби і продуктів тваринництва. Видачу колгоспни
кам вказаного грошового авансу провадити щоквар
тально в розмірі до 15% на всі трудодні, вироблені 
в громадському господарстві в минулому кварталі і, 
крім того, до 10% на трудодні, вироблені в тварин
ництві і кормодобуванні, встановивши, що одержува
ний колгоспником грошовий аванс на трудодні, ви
роблені в тваринництві і кормодобуванні, при остаточ
ному розподілі грошових доходів не зменшується. І

Неухильно здійснювати діючу систему додаткової 
оплати за перевиконання завдань по вирощуванню 
молодняка, збереження дорослої худоби і підвищен
ню продуктивності тваринництва, забезпечивши своє
часну видачу додаткової оплати.

7. Пленум вважає, що поряд із всемірним розвит
ком громадського тваринництва місцеві партійні, ра
дянські і сільськогосподарські органи повинні до 
кінця покінчити з шкідливою практикою ущемлення 
інтересів колгоспників щодо худоби, яка знаходиться 
в особистій власності, маючи на увазі, що наявність 
певної кількості продуктивної худоби в особистій 
власності колгоспного двора є важливою умовою під
вищення матеріального добробуту селянства і збіль
шення обсягу заготівель продуктів тваринництва в 
країні, а, значить, вигідне як для колгоспників, так 
і для держави. Щоб полегшити колгоспникам можли
вість обзаведення худобою в особистій власності, 
звільнити на друге півріччя 1953 року від м'ясопос
тавок і не притягати до м'ясопоставок у 1954 ропі 
господарства колгоспників, які за даними обліку на 
15 червня 1953 року не мали худоби в особистій 
власності.

Списати всю заборгованість минулих років по 
обов'язкових поставках продуктів тваринництва дер
жаві господарствами колгоспників, робітників і служ
бовців за станом на 1 січня 1953 року. Роз'яснити 
колгоспникам, робітникам і службовцям, що держава 
йде на цей захід, щоб допомогти їм зберегти худобу, 
яка є в особистій власності, а також полегшити мож
ливість обзаведення худобою тим, хто її не має.

8. Справу тваринництва не можна рушити вперед, 
якщо партійні, радянські і сільськогосподарські орга
ни, всі працівники сільського господарства не візь
муться по-справжньому за створення міцної кормо
вої бази в кожному колгоспі і радгоспі. Занедбаність 
кормової бази в багатьох районах і колгоспах набу
ла зовсім нетерпимого характеру.

Зобов'язати Міністерство сільського господарства 
і заготівель СРСР, Міністерство радгоспів СРСР, міс
цеві радянські і сільськогосподарські органи і керів
ників МТС та радгоспів у найкоротший строк лікві
дувати занедбаність кормової бази і повністю забез
печити громадську худобу добрим сіпом та іншими 
грубими кормами, коренебульбоплодами, силосом, зе
леними кормами, фуражппм зерном та іншими кон
центратами.

Добитись розширення посівних площ і різкого 
підвищення врожайності багаторічних і однорічних 
трав, кукурудзи й соняшника на сплос, кормових 
коренеплодів, кормових баштанних культур. Для цьо
го необхідно вжити рішучих заходів до поліпшення 
агротехніки вирощування кормових культур. Вжити 
заходів до просування посівів кукурудзи на силос у 
центральні області чорноземної і нечорноземної смуги, 
в райони Білорусії і Прибалтійських республік, південні 
райони Уралу, Сибіру, Далекого Сходу і північні райони 
Казахстану. Вважати необхідним, щоб кожний кол
госп і радгосп закладав не менш як 5—6 тонн сило
су на корову. Збудувати в кожному колгоспі і рад
госпі силосні споруди в обсягу, який повністю забез
печив би встановлений план силосування кормів. Зва
жаючи на високі кормові якості картоплі, значно 
розширити виробництво картоплі на кормові цілі, в 
першу чергу в районах нечорноземної смуги, Уралу, 
Центрально-чорноземних областей і Західного Сибіру.

У широких розмірах впроваджувати літнє стійлово- 
табірне утримання худоби в колгоспах і радгоспах із 
застосуванням загінної системи використання пасовищ.

Вжити заходів по поліпшенню ветеринарного об
служування худоби. Доручити Міністерству сільсько
го господарства і заготівель СРСР вивчити викорис
тання відгінних пасовищ і до 1 січня 1954 р. пода
ти в Раду Міністрів СРСР пропозиції про більш пра
вильне й раціональне їх використання.

Рекомендувати колгоспам створити необхідні ма
теріально-побутові умови для чабанів і пастухів, за
безпечувати їх відповідним виробничим одягом і 
взуттям.

9. В період сінозбирання і збирання соломи ви
давати колгоспникам і працівникам тракторних бригад 
на трудодні, вироблені на сінозбиранні і заготівлі 
соломи, до 10 процентів від загальної кількості сіна 
і соломи, заготовлених, заприбуткованих і прийнятих 
правлінням колгоспу, а по других укосах природних 
сінокосів—20%; у колгоспах, які виконали план за
готівлі сіна, видавати на трудодні 30% сіна, заготов
леного понад план. Крім того, видавати в період 
заготівель кормів усім колгоспникам авансом на тру- 
додпі, вироблені з початку року, до 5 процентів від 
загальної кількості заготовленого сіна і до 10 про
центів заготовленої і заскиртованої соломи. Рекоменду
вати колгоспам надавати колгоспникам пасовища для 

випасу худоби і подавати допомогу транспортом для 
перевозки заготовлених кормів.

10. Покінчити з байдужим ставленням багатьох 
МТС до справи розвитку колгоспного тваринництва. 
Довести рівень механізації робіт у колгоспах по сіно
косінню, згрібанню і копнуванню сіна в 1954 році 
до 65 процентів і стогуванню сіна до 50 процентів, 
а в 1955 році—по сінокосінню, згрібанню і копну
ванню—до 80 процентів і стогуванню сіна — до 65 
процентів, по силосуванню відповідно 65 процентів і 
75 процентів, по сівбі силосних культур і кормових 
коренеплодів—75 процентів і 95 процентів, по зби
ранню і скиртуванню соломи з площ, зібраних ком
байнами, в 1954 році до 50 процентів і в 1955 
році—до 70 процентів.

Розширити виробництво і поставки сільському гос
подарству косарок різних систем, граблів, волокуш, 
стогокладів, копнувачів, силосозбиральних комбайнів, 
машин для збирання кукурудзи, екскаваторів, канаво
копачів і кротодренажних машин, бульдозерів, грей
дерів, кущорізів, фрез болотних, скреперів, насосів 
для механізації водопіднімання, дерев'яних і метале
вих водонапірних баків, чавунних, азбоцементних, за
лізобетонних і газових труб, автопоїлок, «підвісних 
доріг, електродвигунів різних систем.

Зобов'язати Міністерство машинобудування посили
ти роботу по конструюванню нових машин і знарядь, 
необхідних для комплексної механізації кормодобуван
ня, осушення і докорінного поліпшення лук і пасо
вищ, обводнення пасовищ, а також для механізації 
трудомістких процесів на тваринницьких фермах.

11. Забезпечити будівництво тваринницьких при
міщень у колгоспах в 1954 році в таких розмірах: 
скотних дворів і телятників—на 4,2 мільйона голів, 
вівчарень—на 16,3 мільйона голів, свинарників—на 
2,5 мільйона голів, пташників—на 27 мільйонів голів, 
приміщень для курчат—на ЗО мільйонів голів.

Держпланові СРСР передбачити виділення для 
продажу колгоспам необхідної кількості шиферу, лісу 
та інших будівельних матеріалів.

Збільшити для продажу колгоспам виробництво 
цегли, черепиці, вапна на підприємствах місцевої і 
кооперативної промисловості. Рекомендувати колгос
пам при наявності господарської доцільності виготов
ляти цеглу, черепицю і вапно своїми силами і засо
бами.

Держплаиу СРСР, Міністерству сільського госпо
дарства і заготівель СРСР і Міністерству радгоспів 
СРСР вивчити і подати в 3-місячний строк у Раду 
Міністрів СРСР пропозиції по поліпшенню справи 
місцевих лісозаготівель для потреб колгоспів і радгоспів.

12. З метою значного піднесення тваринництва в 
радгоспах, зростання його продуктивності, зниження 
собівартості продукції і збільшення здачі державі 
м'яса, молока, вовни, шкір та інших продуктів необ
хідно забезпечити виробництво достатньої кількості 
доброго сіна, соковитих кормів і в значній мірі кон
центрованих кормів власного виробництва. Рішуче по
ліпшити справу будівництва і забезпечити все пого
лів'я худоби впорядкованими приміщеннями. Здійсни
ти в найближчі 2—3 роки комплексну механізацію 
всіх галузей радгоспного виробництва. Збудувати в 
1954—1955 рр. для робітників і службовців радгос
пів необхідну кількість житлових будинків, шкіл та 
інших культурно-побутових приміщень. Держплаиу 
СРСР передбачати в річних планах виділення необ
хідної кількості коштів, матеріалів і устаткування.

13. Пленум ЦК КПРС звертає увагу місцевих пар
тійних органів на необхідність рішучого посилення 
керівництва розвитком тваринництва. Громадське тва
ринництво—найскладніша галузь сільського госпо
дарства, яка потребує повсякденної турботи, уваги і 
кваліфікованого керівництва. Партійні органи повин
ні покінчити з практикою невтручання в стан справ 
з тваринництвом, особливо у відстаючих колгоспах і 
радгоспах. Слід докласти всіх зусиль до того, щоб 
швидше оволодіти технікою ведення і економікою ве
ликого тваринницького господарства, створити числен
ні кадри висококваліфікованих керівників цієї най
важливішої галузі сільського господарства. Необхідно 
правильно розставити сили партійних і комсомоль
ських організацій з тим, щоб ряди працівників тва
ринництва поповнились новими тисячами комуністів 
і комсомольців.

Якщо всі місцеві партійні, радянські і сільсько
господарські органи, спеціалісти і організатори сіль
ського господарства, комуністи, комсомольці, всі кол
госпники й працівники МТС і радгоспів рішуче й 
наполегливо візьмуться за справу дальшого піднесен
ня тваринництва і не пошкодують для цього сил і 
засобів, то в найближчі 2—3 роки наша країна одер-

(Продовження на 4-й сторінці).
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(Продовження).

жить достаток м'яса, молока, масла, яєць та інших 
продуктів тваринництва для населення і найважливі
ших видів сировини для легкої й харчової промисло
вості.

III.
Про збільшення виробництва і 

про заготівлі картоплі та овочів 
у колгоспах і радгоспах

Наша країна має великі можливості для вироб
ництва картоплі і овочів. Використовуючи ці можли
вості, передові колгоспи і радгоспи одержують висо
кі врожаї картоплі, капусти, помідорів, огірків та 
інших овочевих культур. Колгосп імені Сталіна ІІІуй- 
ського району Івановської області знімає середній 
врожай овочів по 300 цнт, а капусти по 450 цнт 
з гектара. В передових бригадах цього колгоспу вро
жай капусти і моркви становив 500 цнт і огірків 
320 цнт з гектара. У колгоспі імені Сталіна Чорно
бильського району Київської області зібраний вро
жай картоплі по 607 цнт з гектара. В радгоспі іме
ні Горького Московської області на окремих ділян
ках збирають врожай капусти 800 — 1.000 цнт і 
моркви 400—600 цнт з гектара.

Проте наявні можливості по збільшенню вироб
ництва картоплі і овочів використовуються незадо
вільно, а нагромаджений передовий досвід одержан
ня високих урожаїв цих культур погано впровад
жується у виробництво.

В багатьох колгоспах і радгоспах посадка кар
топлі провадиться з великим запізненням, по неу- 
добрених землях, при посадці допускаються зани
жені норми висіву. Міжрядний обробіток посівів кар
топлі і овочів організований погано. Запізніле і не
доброякісне збирання викликає великі втрати. При 
потуранні місцевих радянських і сільськогосподарсь
ких органів у колгоспах склалось неправильне став
лення до засипки насінних фондів картоплі. Насінні 
фонди створюються не у вересні, коли для цього є 
найсприятливйпі умови, а в жовтні і листопаді, 
коли настає негода і заморозки. В результаті картоп
ля закладається на зберігання мокра або підмороже
на, без перебирання, значна частина її псується 
при зберіганні.

Слабо розвинуте парниково-тепличне господарство, 
внаслідок чого вкрай мало виробляється овочів у зи
мово-весняний період і в недостатніх розмірах виро
щується розсада капусти, помідорів та інших овоче-’ 
вих культур.

Серйозне відставання виробництва картоплі й ово
чів у колгоспах і радгоспах пояснюється, насам
перед, тим, що протягом ряду років Міністерство 
сільського господарства і заготівель СРСР і Міністер
ство радгоспів СРСР не ставили і не розв'язували 
такі корінні питання виробництва картоплі й овочів, 
як механізація посіву, посадки, обробітку і збирання 
картоплі й овочів, поліпшення агротехніки їх виро
щування, підвищення економічної заінтересованості 
колгоспів і радгоспів у виробництві цих культур.

Машинно-тракторні станції погано займаються ви
робництвом картоплі й овочів. Якщо в зерновому 
господарстві МТС виконують 90—95 процентів основ
них робіт, то посадка картоплі в колгоспах силами 
МТС була виконана в 1952 році лише на 14 про
центів, збирання—менш як на 6 процентів, а робо
ти по механізації вирощування овочевих культур 
майже зовсім не провадились. Виробництво картоплі 
й овочів до останнього часу базувалось па ручній 
праці і економічно заохочувалось недостатньо, що не 
могло не привести і справді привело його до серйоз
ного відставання.

Однією з найважливіших умов успішного розвитку 
виробництва картоплі і овочів є впровадження у ви
робництво досягнень науки і передового досвіду. В 
Міністерстві сільського господарства і заготівель СРСР 
і Міністерстві радгоспів СРСР та їх місцевих органах 
має місце косне ставлення до нових прогресивних 
способів і прийомів вирощування картоплі та овочів, 
і, насамперед, до квадратно-гніздової посадки цих 
культур, а також до вирощування розсади овочів у 
торфоперегнійних горшечках. Ці прийоми, які роз
роблені багато років тому і дають великий економіч
ний ефект, довгий час не були рекомендовані кол
госпам і радгоспам для масового впровадження у ви
робництво. В 1953 році картопля була посаджена 
квадратно-гніздовим способом усього лише на площі 
318 тисяч гектарів, що становить менше 10 °/0 від 

загальної площі посадки картоплі. Торфоперегнійні 
горшечки для розсади овочів застосовуються тілько 
в окремих передових колгоспах і радгоспах.

Пленум ЦК КПРС вважає головним завданням у 
виробництві картоплі і овочів значне підвищення 
врожайності цих культур па основі широкого впро
вадження механізації і застосування передових агро- 
прийомів вирощування картоплі і овочів. Завдання 
полягає в тому, щоб у найближчі два-три роки до
вести виробництво картоплі і овочів до таких розмі
рів, які задовольняли б повністю не тільки потреби 
населення міст, промислових центрів, переробної 
промисловості, але й потреби тваринництва в картоплі.

Пленум ЦК КІ1РСГ постановляє:
1. З метою дальшого збільшення виробництва 

картоплі й овочів довести в 1954 році посівні пло
щі картоплі й овочевих культур до таких розмірів:

а) у колгоспах—картоплі до 4.128,5 тис. гекта
рів і овочевих культур до 1.003,4 тис. гектарів. 
Забезпечити посадку картоплі на зрошуваних землях 
у колгоспах па площі 153,4 тисячі гектарів і овоче
вих культур—на площі 284,2 тисячі гектарів;

б) у радгоспах Міністерства радгоспів СРСР—кар
топлі на площі 218 тисяч гектарів і овочевих куль
тур 72,5 тисячі гектарів і в радгоспах Міністерства 
промисловості продовольчих товарів СРСР картоплі— 
44 тисячі гектарів і овочевих культур — 20 тисяч 
гектарів.

2. Встановити на 1954 рік завдання по врожай
ності картоплі й овочевих культур з гектара не менше:

а) у колгоспах—картоплі 140 центнерів, капусти 
—175 центнерів, огірків—110 центнерів, помідорів— 
135 центнерів, цибулі ріпчастої—85 центнерів, морк
ви—120 центнерів, буряків столових—130 центнерів;

б) у радгоспах—картоплі 140 центнерів, капусти 
—210 центнерів,огірків—115 центнерів,помідорів — 165 
центнерів, цибулі ріпчастої 100 центнерів, моркви 
135 центнерів і буряків столових—155 центнерів.

3. Зобов'язати Міністерство сільського господар
ства і заготівель СРСР, Міністерство радгоспів СРСР, 
місцеві радянські і сільськогосподарські органи, кол
госпи, радгоспи і МТС значно збільшити виробництво 
картоплі, особливо в центральних районах європей
ської частини СРСР, де для цього є винятково сприя
тливі умови. Міністерству сільського господарства 
і заготівель СРСР, місцевим радянським і сільсько
господарським органам необхідно здійснити систему 
заходів по піднесенню врожайності картоплі в цен
тральних районах європейської частини СРСР і на
самперед забезпечити:

а) широке впровадження квадратно-гніздового спо
собу посадки і максимальну механізацію робіт по 
догляду за посівами і збиранню картоплі;

б) розміщення картоплі на кращих землях, в 
тому числі в заплавах рік;

в) розширення посівів картоплі на зрошуваних 
землях;

г) значне збільшення застосування добрив, особ
ливо гною.

4. Поставити завдання перед Міністерством сіль
ського господарства і заготівель СРСР, Міністерством 
радгоспів СРСР, перед радянськими і сільськогоспо
дарськими органами республік, країв і областей за
безпечити в 1954 1955 рр. такий рівень механіза
ції основних робіт по вирощуванню і збиранню кар
топлі та овочів у колгоспах і радгоспах (в процен
тах до загального обсягу робіт): по механізації по
садки, міжрядного обробітку і збирання картоплі в 
колгоспах у 1954 році на 40—65 процентів і в 
радгоспах на 80—90 процентів. У 1955 р. довести 
рівень механізації посадки, міжрядного обробітку і 
збирання картоплі в колгоспах до 80—90 процентів 
і в радгоспах—до 95 процентів.

Механізувати в 1954 році в колгоспах посів ово
чів на 50 процентів, посадку розсади - на 35 про
центів, міжрядний обробіток овочів — на 70 процен
тів. У радгоспах довести рівень механізації цих ро
біт до 80—85 процентів. У 1955 році довести рівепь 
механізації посіву овочів у колгоспах до 80—90 про
центів, посадки розсади — 70—80 процентів, між
рядного обробітку овочевих культур — 80—90 про
центів. У радгоспах в 1955 році забезпечити меха
нізацію всіх робіт по вирощуванню овочів на 95 
процентів.

5. Зобов'язати Міністерство сільського господар
ства і заготівель СРСР, Міністерство радгоспів СРСР, 
місцеві радянські і сільськогосподарські органи, ди
ректорів МТС і радгоспів забезпечити широке впро
вадження квадратно-гніздового способу посадки кар

топлі, посіву і посадки овочевих культур, що доз
воляє механізувати їх обробіток у двох напрямах. 
Забезпечити в 1954 році в колгоспах і радгоспах по
садку картоплі, помідорів і капусти, як правило, 
квадратно-гніздовим і квадратним способом. Врахо-- 
вуючи, що в 1954 році картоплесаджалок буде ще 
недостатньо для машинної посадки на всій площі, 
широко використати на квадратно-гніздовій посадці 
картоплі плуги, культиватори та інші знаряддя.

6. Широко впровадити у виробництво вирощуван
ня розсади овочевих культур у торфоперегнійних 
горшечках, бо цей спосіб набагато підвищує в^жай 
і забезпечує більш раннє достигання овочів. Зобов'я
зати Міністерство сільського господарства і заготівель 
СРСР, Міністерство радгоспів СРСР, місцеві радянські 
і сільськогосподарські органи забезпечити, починаю
чи з 1954 року, виготовлення торфоперегнійних 
горшечків і вирощування в них розсади овЛтвих 
культур у кожному колгоспі і радгоспі. Місцевим 
радянським органам доводити до колгоспів завдання 
по виготовленню торфоперегнійних горшечків і ор
ганізувати контроль за виконанням цих завдань.

«7. З метою широкого застосування комплексної 
механізації робіт по вирощуванню і збиранню кар
топлі й овочевих культур поставити на виробництво 
і оснащення сільського господарства такі машини й 
знаряддя: картоплесаджалка чотирирядна квадратно- 
гніздова; культиватор-підгортальнпк чотирирядний з 
пристроєм для внесення мінеральних добрив; куль- 
тиватор-рослпножігвпльник до трактора ХТЗ-7; картоп
лезбиральний комбайн; гичковидаляючпй апарат; 
сівалка овочева до трактора ХТЗ-7; розсадосадильна 
машина для квадратної посадки розсади; верстат для 
виготовлення торфоперегнійних горшечків з механі
зованою подачею і змішувачем; обпилювач-обприску- 
вач до трактора ХТЗ-7; дощувальна установка; на
вантажувач універсальний навісний на. трактор; роз- 
кидувачі гною, торфу, мінеральних добрив і вапна; 
авторідипорозкидувач для внесення рідких органічних 
добрив і розчинів мінеральних добрпв; автосамоски
ди з кузовами збільшеної ємкості для перевозкп ово
чів, картоплі, органічних і мінеральних добрив, а 
також інші машини.

8. Пленум ЦІЇ ІЇІІРС зобов'язує партійні і радян
ські органи широко роз'яснити колгоспникам, робіт
никам і службовцям прийняті Радою Міністрів СРСР 
і ЦК КПРС рішення «Про державний план заготі
вель і закупівель картоплі й овочів з урожаю 1953 
року і про підвищення заготівельних цін на ці про
дукти» і «Про розгортання колгоспної торгівлі кар
топлею і овочами», які спрямовані на підвищення 
матеріальної заінтересованості колгоспів і колгоспни
ків у всемірному збільшенні виробництва картоплі й 
овочів.

9. З метою підвищення заінтересованості колгос
пів у виробництві овочів і картоплі знизити норми 
обов'язкових поставок цих культур колгоспами дер
жаві і збільшити державні закупівлі по підвищених 
цінах. Зобов'язати Міністерство сільського госпо
дарства і заготівель СРСР, Ради Міністрів республік, 
крайвиконкоми і облвиконкоми розробити і в місяч
ний строк подати па затвердження Ради Міністрів 
СРСР нові порайонні норми обов'язкових поставок 
картоплі державі колгоспами і колгоспними дворами, 
а. також норми обов'язкових поставок овочів державі 
колгоспами. При розробці нових норм не допускати 
великих відхилень у розмірах норм по райопах, які 
мають приблизно однакові умови для вирощування 
картоплі і овочів, а по районах, близьких до міст 
і промислових центрів, норми обов'язкових поставок 
повинні бути лише трохи вище норм порівняно з 
іншими районами.

10. З метою якнайшвидшого збільшення вироб
ництва овочів навколо міст і промислових центрів 
зобов'язати Ради Міністрів республік, крайові і об
ласні виконкоми за прикладом Московської області 
розробити конкретні заходи ио концентрації посівів 
овочів на заплавних землях, на низинних ділянках і 
осушених торфовищах, по механізації вирощування 
овочевих культур і збільшенню на цій основі вироб
ництва овочів.

11. Надаючи великого значення радгоспам у спра
ві збільшення виробництва картоплі й овочів, зобо
в'язати Міністерство радгоспів СРСР перевести в 
1953—1954 рр. додатково на виробництво овочів і 
картоплі 154 радгоспи і Міністерство промисловості 
продовольчих товарів СРСР—7 радгоспів.

(Продовження в наступному номері).
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„Завдання полягає в тому, щоб у най
ближчі 2—3 роки в достатку задоволь
нити зростаючі потреби населення нашої 
країни в продовольчих продуктах і забез
печити сировиною легку і харчову проми
словість" .

(8 Постанови Пленуму ЦК КПРС).

Про заходи дальшого розвитку сільського господарства СРСР
Настанова Пленуму ЦК КПРС, прийнята 7 вересня 1953 р. по доповіді шов. Хрущова М. С.

(Продовження). *)

*) Початок див. в газеті «Сталінський прапор'1 від 
16 вересня ц. р.

12. Зобов'язати Міністерство сільського госпо
дарства і заготівель СРСР, Міністерство радгоспів 
СР^1, Ради Міністрів республік, крайвиконкоми і 
облвиконкоми забезпечити виконання передбачених 
у народногосподарському плані на 1953 рік завдань 
по будівництву парників і теплиць у колгоспах і 
радгоспах.

Закласти в колгоспах і радгоспах у 1954 році 
парникових рам 9.197 тис. штук і теплиць 514,5 
тис. кв. м. і в 1955 році парникових рам 11.896 
тпс. штук і теплиць 745,4 тис. кв. м. Збудувати 
в колгоспах і радгоспах у 1954 році парникових 
рам 2.789 тис. штук і теплиць 252 тпс. кв. м. і в 
1955 році парникових рам 2.858 тис. штук і теплиць 
362 тпс. кв. м.

Передбачити широке впровадження в колгоспах і 
радгоспах парників і теплиць на паровому, водяно
му й електричному обігріванні, широко використати 
для обігрівання парників, теплиць і утеплення грун
ту теплові відходи промислових підприємств. Визнати 
необхідним за прикладом московських промислових 
підприємств, які шефствують над колгоспами, подава
ти допомогу колгоспам у будівництві парників і теп
лиць за рахунок коштів колгоспів. Зобов'язати Держ- 
план СРСР передбачати в народногосподарських пла
нах виготовлення і продане колгоспам і радгоспам 
необхідних матеріалів і деталей для будівництва пар
ників та теплиць і забезпечення їх паливом.

13. Відмічаючи серйозні хиби в роботі по насін
ництву картоплі і осуджуючи шкідливу практику за
ниження норми висіву, зобов'язати Міністерство сіль
ського господарства і заготівель СРСР, Міністерство 
радгоспів СРСР, місцеві радянські і сільськогоспо
дарські органи, керівників колгоспів і радгоспів вжи
ти необхідних заходів до того, щоб, починаючи з 
урожаю 1953 року, колгоспи і радгоспи забезпечу
вали себе власним доброякісним насінням картоплі в 
розмірі повної потреби і ні в якому разі не допус
кали заниження норм висіву. Встановити, що кож
ний колгосп і радгосп повинен засипати насінні фон
ди картоплі з початку масового збирання.

14. Для поліпшення постачання населенню кар
топлі й овочів важливе значення мас успішне про
ведення збирання, заготівель і закупівель цих куль
тур у 1953 році. Зобов'язати Міністерство сільського 
господарства і заготівель СРСР, Центроспілку, Ради 
Міністрів республік, крайвиконкоми, облвиконкоми 
забезпечити успішне виконання плану заготівель і 
закупівель картоплі й овочів. Подати колгоспам все
мірну допомогу в організації збирання і особливо в 
механізації збиральних робіт, а також у транспорту
ванні картоплі й овочів з полів і колгоспних скла
дів на заготівельні пункти, пристані і станції заліз
ниць.

Міністерству шляхів, Міністерству морського і річ
кового флоту і' Міністерству автомобільного транспор
ту і шосейних шляхів СРСР надавати колгоспам, які 
виконали план обов'язкових поставок і натуроплати по 
картоплі й овочах, транспортні засоби для перевозки 
продуктів, що реалізуються на колгоспних ринках.

15. З метою більш повного і правильного вико
ристання мінеральних добрив, які відпускаються кол
госпам під картоплю й овочі, встановити, що міне
ральні добрива під посіви цих культур у 1953 і 1954 
рр. відпускаються колгоспам у кредит з наступною 
оплатою натурою з урожаю поточного року картоп
лею або однією з овочевих культур. Покласти на 
Союзсільгоспавтотранс і машинно-тракторні станції 
вивезення з державних складів мінеральних добрив, 
а па МТС і колгоспи—внесення їх на поля.

16. Вважати необхідним зміцнити овочівницькі 
бригади в колгоспах і радгоспах, організувати робо
ту по навчанню колгоспників, працівників МТС і 
радгоспів передових прийомів праці по вирощуванню 
овочевих культур і картоплі, підготувати в кожному 
колгоспі і радгоспі кадри для роботи на картоплесад

жалках, розсадосадильних та інших машинах. З до
помогою курсів, радіо, кіно і преси, а також шляхом 
проведення спеціальних лекцій і бесід ознайомити 
всіх колгоспників, працівників МТС і радгоспів із 
сучасною технікою і агротехнікою вирощування кар
топлі та овочів. Оволодіння цією технікою е вирі
шальною умовою успішного проведення механізова
ної сівби і посадки овочів та картоплі, їх обробітку 
і збирапня.

17. Зобов'язати ЦК компартій союзних республік, 
крайкоми, обкоми КПРС, районні комітети партії, пер
винні партійні організації колгоспів, МТС і радгоспів рі
шуче поліпшити керівництво справою розвитку вироб
ництва овочів і картоплі. Овочівництво—одна з склад
них галузей сільського господарства. Щоб правиль
но керувати цією галуззю, треба її знати. Партійний 
керівник, який не знає механізації й агротехніки ви
рощування картоплі та овочів, не уявляє собі суді 
квадратно-гніздового способу посадки, сівби та інших 
агротехнічних заходів, буде неспроможним очолити 
боротьбу за піднесення овочівництва і картопляного 
господарства. Пленум вимагає від партійних керівни
ків на ділі забезпечити круте піднесення виробниц
тва овочів і картоплі.

IV.
Про підвищення врожайності 

зернових, технічних і олійних 
культур

Істотні досягнення є в розвитку зернового госпо
дарства. Посівні площі найціннішої продовольчої 
культури — пшениці збільшились на 8,1 мільйона 
гектарів порівняно з 1940 роком. Такі важливі для 
постачання країні продовольства райони, як Україна, 
Північний Кавказ, Крим, що сильно потерпіли під 
час війни, швидко відбудували сільське господарство 
і значно розширили виробництво зерна, особливо ози
мої пшениці. Багато колгоспів і радгоспів збирають 
урожай пшениці по 150 — 200 і більше пудів з 
гектара.

Відновлені і розширені посівні площі цукрових 
буряків, соняшника і ряду інших технічних куль
тур. Розширення посівів цукрових буряків і підви
щення їх урожайності забезпечили більш повне за
доволення запитів населення в цукрі. Великі досяг
нення є у виробництві бавовни, особливо в Узбець
кій, Таджицькій і Туркменській РСР. В результаті 
цього промисловість виробляє бавовняних тканин на
багато більше, ніж до війни.

Разом з тим, Пленум ЦК КПРС відмічає, що при 
наявності серйозних досягнень, у виробництві зерна, 
технічних і олійних культур є істотні хиби. Багато 
колгоспів і радгоспів ще одержують низькі врожаї 
зернових, олійних, бобових культур і льону-довгун- 
ця, особливо в районах нечорноземної смуги, цент
ральних черноземних областей, Поволжя і Сибіру. В 
колгоспах Української РСР за останні роки допуще
не скорочення площ і зниження врожайності ку
курудзи.

Основною причиною низьких урожаїв сільськогос
подарських культур є незадовільна якість робіт, про
ваджених машинно-тракторними станціями, колгоспа
ми і радгоспами, зневажливе ставлення до питань 
агротехніки з боку багатьох радянських і сільсько
господарських органів, директорів МТС і радгоспів, 
голів колгоспів.

Багато машинно-тракторних станцій несвоєчасно 
і недоброякісно провадять польові роботи, не вико
нують планів підняття зябу, в результаті чого знач
на частина сівби ярих культур провадиться по весно
оранці. Строки весняної сівби недопустимо затягують
ся. Пари піднімаються пізно і погано обробляються, 
озимі сіються несвоєчасно. Не зжита до кінця по
рочна практика сівби несортовим, недоброякісним на
сінням і заниження норм висіву.

Такі передові агротехнічні прийоми, як вузько
рядна І перехресна сівба зернових культур, квад
ратно-гніздовий спосіб сівби кукурудзи, соняшника 
та інші, не дістають широкого застосування, хоч вони 

повністю виправдали себе на практиці. Кращі, най
більш високоврожайні сорти слабо впроваджуються у 
виробництво. В занедбаному стані знаходиться насін
ництво гречки, проса, льону-довгунця, багаторічних і 
однорічних трав.

Багато партійних організацій на місцях не роз
горнули належну масову роботу по впровадженню 
передової агротехніки, слабо організують колгоспни
ків, працівників МТС і радгоспів на своєчасне і ви
сокоякісне проведення всіх робіт по вирощуванню і 
збиранню сільськогосподарських культур.

Однією з головних причин низької врожайності 
зернових, олійних і технічних культур в ряді райо
нів країни є недостатнє внесення в грунт органічних 
і мінеральних добрив, особливо гною, торфу, торф'я
них компостів. Через відсутність гноєсховищ гній у 
колгоспах зберігається неправильно і втрачає свою 
цінність. У Білоруській РСР, Брянській, Смоленсь
кій, Великолуцькій і деяких інших областях у зов
сім недостатніх розмірах висіваються на зелені доб
рива люпин, серадела та інші культури. В районах 
кислих, дерновопідзолистпх грунтів у більшій части
ні колгоспів вапнування грунтів не проводиться.

У багатьох колгоспах і радгоспах через несвоє
часне і недоброякісне проведення робіт по догляду 
за посівами зернових, олійних і технічних культур, 
а також через втрати врожаю при збиранні недоби
рається велика кількість сільськогосподарської про
дукції.

Контроль за додержанням строків і якістю робіт 
МТС не організований. Державні інспектори по конт
ролю за якістю тракторних робіт МТС—головні агро
номи районних управлінь сільського господарства, 
головні й старші агрономи міністерств сільського гос
подарства республік, крайових і обласних управлінь 
сільського господарства відірвані від роботи машинно- 
тракторних станцій і не виконують покладених на 
них контрольних функцій. Неправильною є практика 
планування врожайності, при якій передовим колгос
пам та їх рільничим бригадам даються надмірно ви
сокі планові завдання по врожайності, що позбавляє 
колгоспників і працівників тракторних бригад МТС 
можливості одержувати додаткову оплату за свою 
більш продуктивну працю.

З метою дальшого збільшення валової і товарної 
продукції зернових, технічних та олійних культур 
Пленум ЦК КІІРС постановляє:

1. Враховуючи, що зернове господарство є осно
вою всього сільськогосподарського виробництва, вва
жати необхідним всемірно розвивати зернове госпо
дарство і особливо виробництво найціннішої продо
вольчої культури—озимої і -ярої пшениці шляхом 
дальшого підвищення врожайності як в основних ра
йонах її виробництва, так і в районах центральної 
чорноземної смуги, правобережних районах Поволжя. 
В районах Південного Сходу, Казахстану і Західного 
Сибіру збільшити виробництво твердих пшениць.

2. Зобов'язати Міністерство сільського господарст
ва і заготівель СРСР, місцеві радянські і сільсько
господарські органи вжити заходів до подолання від
ставання виробництва круп'яних культур, особливо 
гречки і проса.

З метою підвищення економічної заінтересованості 
колгоспів і колгоспників у вирощуванні гречки і про
са дозволити колгоспам:

а) здавати гречку в порядку обов'язкових поста
вок державі і натуроплати за роботи МТС взамін ін
ших продовольчих культур, виходячи з еквівалента 
замінп в розмірі 100 кілограмів гречки за 200 кіло
грамів жита або 150 кілограмів пшениці. Рекоменду
вати колгоспам видавати колгоспникам і працівникам 
тракторних бригад МТС додаткову оплату натурою в 
розмірі до 50 процентів урожаю гречки, зібраного 
понад установлений для колгоспу план урожайності. 
Видачу додаткової оплати провадити незалежно від 
загального врожаю зернових культур по колгоспу і 
виконання плану здачі зерна державі;

(Продовження на 2-й сторінці).
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б) здавати просо державі в порядку обов'язкових 
поставок натуроплати за роботи МТС взамін інших 
продовольчих культур з розрахунку 100 кілограмів 
проса за 105 кілограмів пшениці або 125 кілограмів 
жита. Рекомендувати колгоспам видавати колгоспни
кам і працівникам тракторних бригад МТС додаткову 
оплату натурою в розмірі до 50 процентів урожаю 
проса, фактично зібраного понад установлений для 
колгоспу план урожайності незалежно від загального 
врожаю зернових культур по колгоспу і виконання 
плану здачі зерна державі.

Доручити Міністерству сільського господарства і 
заготівель СРСР провести широке випробування в 
інститутах і на дослідних станціях чумизи, виявити 
найбільш урожайні, пристосовані до місцевих умов 
сорти, розробити агротехніку її вирощування з тим, 
щоб впровадити посіви цієї високоврожайної культу
ри в колгоспи і радгоспи.

3. Зобов'язати Міністерство сільського господарст
ва і заготівель СРСР, місцеві партійні, радянські і 
сільськогосподарські органи областей і республік 
Півдня, Закавказзя, Середньої Азії й Далекого Сходу 
вжити заходів до значного підвищення врожайності 
рису і розширення посівних площ, забезпечити своє
часну підготовку зрошувальної сітки, підвищення рів
ня агротехніки вирощування і своєчасне збирання 
врожаю рису.

Звернути особливу увагу на виробництво зерно
бобових культур (гороху, квасолі та ін.), що мають 
велике значення для поліпшення постачання насе
ленню продовольства.

4. Першорядне значення для розв'язання пробле
ми тваринництва має збільшення виробництва зерно
фуражних культур: кукурудзи, ячменю і вівса. Ви
робництво цих культур у найближчі 2—3 роки по
винно бути розвинуте в таких розмірах, щоб забез
печити поголів'я громадської худоби в колгоспах і 
радгоспах достатньою кількістю зернофуражу.

Посіви кукурудзи повинні бути значно розширені 
в південних, південно-східних, центральних чорно
земних і нечорноземних районах. Для збільшення 
виробництва кукурудзи слід широко застосовувати 
квадратно-гніздовий спосіб сівби, який забезпечує 
значне зниження затрат праці, механізацію міжряд
ного обробітку і тим самим підвищення врожайності. 
Необхідно також рішуче переходити па сівбу куку
рудзи гібридним насінням.

5. Пленум ЦККІІРС вважає, що дальше збільшення 
виробництва бавовни повинно бути досягнуте шляхом 
зпачного підвищення врожайності бавовнику в кол
госпах і радгоспах і розширення посівної площі за 
рахунок відновлення невикористаних і освоєння но
вих зрошуваних земель, а також поліпшення меліо
ративного стану земель. Необхідно посилити селек
ційну роботу по створенню нових високоврожайних, 
скоростиглих, середньоволокпистих і довговолокнис
тих сортів бавовнику, пристосованих до умов певної 
грунтово-кліматичної зони і придатних для машинно
го обробітку.

Зобов'язати Міністерство сільського господарства 
і заготівель СРСР, місцеві радянські і сільськогоспо
дарські органи вжити заходів до значного поліпшен
ня використання наявних бавовнозбиральних машин, 
а Міністерство машинобудування—по створенню про
тягом 1954—1955 років нових, більш досконалих 
бавовнозбиральних і коробкозбиральних машин.

6. Зобов'язати Міністерство сільського господар
ства і заготівель СРСР, Міністерство радгоспів СРСР, 
місцеві радянські і сільськогосподарські органи вжи
ти заходів до дальшого збільшення виробництва цук
рових буряків шляхом підвищення рівня агротехніки 
вирощування буряків, проведення механізованого 
збирання, внесення добрив і проведення необхідних 
заходів до боротьби з хворобами й шкідниками цієї 
культури.

З метою посилення механізації збирання, ванта
ження і розвантаження цукрових буряків зобов'яза
ти Міністерство машинобудування і Міністерство сіль
ського господарства і заготівель СРСР значно збіль
шити виробництво бурякокомбайнів і розробити в 
1953—1954 роках конструкції навантажувально-роз
вантажувальних механізмів з тим, щоб уже в 1954 
році організувати виробництво цих механізмів і за
стосування їх у буряковіючих колгоспах і радгоспах.

7. Вважати найважливішим завданням партійних, 
радянських і сільськогосподарських органів льонар
ських і коноплярських районів розширення площі 
посіву льону і конопель, значне підвищення врожай

ності і товарності цих культур. Поліпшити агротех
ніку вирощування льону і конопель, розміщуючи по
сіви цих культур по кращих попередниках, рішуче 
поліпшуючи справу насінництва, всемірно скорочуючи 
втрати за рахунок своєчасного і якісного проведення 
збиральних робіт і первинної обробки льону та ко
нопель, а також підвищення рівня механізації основ
них робіт по вирощуванню і збиранню льону та ко
нопель.

Розгорнути роботи по будівництву цехів промис
лового приготування льняної і конопляної трести При 
льонозаводах і коноплезаводах та цехів обмолоту 
льону з тпм, щоб у 1955 році забезпечити перероб
ку на льонозаводах 85—90 процентів усього товар
ного збору трести і соломки льону.

8. Зобов'язати Міністерство сільського господар
ства і заготівель СРСР, Міністерство радгоспів СРСР, 
Ради Міністрів республік, місцеві, радянські і сіль
ськогосподарські органи вжити заходів до дальшого 
підвищення врожайності соняшника, а також розши
рити площі олійного льону в районах Казахстану, 
Сибіру і Уралу, забезпечити високу агротехніку при 
вирощуванні олійних культур, широко застосовуючи 
квадратно-гніздовий спосіб сівби соняшника, рицини, 
а також проведення механізованого обробітку посівів 
і збирання цих культур. Забезпечити виведення і 
впровадження у виробництво нових високоолійних, 
скоростиглих і стійких до хвороб сортів олійних 
культур.

9. Зобов'язати Міністерство сільського господар
ства і заготівель СРСР, Ради Міністрів республік, 
місцеві радянські і сільськогосподарські органи:

а) вжити необхідних заходів до всемірного роз
ширення плодово-ягідних насаджень, добитись безу
мовного виконання в 1953 році плану закладання 
нових садів, виноградників і ягідників з тпм, щоб у 
1954—1955 рр. забезпечити різке збільшення площі 
під плодово-ягідними насадженнями.

Впорядкувати існуючі сади, виноградники і ягід
ники, не допускаючи ні в якому разі їх загибелі від 
поганого догляду, і забезпечити одержання в 1954 
році високого врожаю плодів винограду і фруктів;

б) збільшити площу посівів кавунів і динь, ви
ходячи з необхідності забезпечення в 1954 році сер
йозного збільшення завозу кавунів і динь у промис
лові центри країни порівняно з 1953 роком.

10. Зобов'язати Міністерство сільського госпо
дарства і заготівель СРСР, Міністерство радгоспів 
СРСР, місцеві радянські і сільськогосподарські органи:

а) покінчити із занедбаністю насінництва багато
річних і однорічних трав і вжити заходів до того, 
щоб кожний колгосп і радгосп забезпечував себе 
власним насінням багаторічних і однорічних трав, а 
також організувати товарне насінництво по цих куль
турах, у першу чергу в тих районах, де здавна 
одержують високі врожаї насіння трав;

б) забезпечити в 1953 році підняття зябу в кол
госпах і радгоспах під весь ярий клин наступного 
року і безумовно виконати план підняття чорних 
царів. У 1954 році забезпечити оранку квітневих і 
травневих парів під урожай озимих 1955 року і 
переважно чорних парів під урожай озимих 1956 
року, а також червневих і липневих парів під посіви 
ярої пшениці в 1955 році в районах Сибіру і Пів
денного Уралу.

У районах достатнього зволоження, особливо в 
чорноземній і нечорноземній смугах, а також лісосте
пових районах України, де можливе одержання ви
соких урожаїв озимих по зайнятих нарах, провести 
в найближчі роки поступову заміну чистих парів зай
нятими з посівом на них культур, що збираються в 
ранні строки.

11. Забезпечити значне збільшення нагромаджен
ня і застосування місцевих добрив (гною, торфу, 
гноївки, різних компостів та інших). У районах, які 
мають поклади торфу, збільшити заготівлю його для 
удобрення і підстилки. У широких розмірах організу
вати приготування і застосування компостів та орга- 
номінеральних сумішок з тим, щоб збільшити в най
ближчі 2—3 роки внесення в колгоспах органічних 
добрив у півтора-два рази порівняно з 1952 роком.

Зобов'язати Міністерство хімічної промисловості і 
Міністерство металургійної промисловості збільшити в 
1954—1963 рр. потужності по виробництву міне
ральних добрив (у перерахунку на умовні одиниці) 
приблизно до 16,5—17,5 мільйона тонн у 1959 році 
і дб 28—30 мільйонів тонн у 1964 році. Довести 
випуск суперфосфату в гранульованому вигляді в 1955 

році до 45 процентів і в 1958 році до 60 процентів 
від загального виробництва суперфосфату. Забезпе
чити з 1956 року поставку аміачної селітри сільсько
му господарству тільки в гранульованому вигляді. 
Розробити питання про широке використання для 
потреб сільського господарства хібінських апатитів, а 
також місцевих фосфоритів.

Зобов'язати Міністерство сільського господарства 
і заготівель СРСР, Міністерство радгоспів СРСР, міс
цеві радянські і сільськогосподарські органи вжити 
заходів до ліквідації втрат, поліпшення зберігання і 
використання мінеральних добрив. <

12. Надаючи великого значення вапнуванню кис
лих грунтів, а в районах солончакових грунтів — 
гіпсуванню їх, як важливим засобам підвищення вро- 
жайності, зобов'язати Ради Міністрів союзних рес
публік забезпечити, починаючи з 1954 року, зфше 
збільшення виробництва вапна на підприємствах про
мисловості будівельних матеріалів, місцевої промисло
вості і промислової кооперації для цілей використан
ня в сільському господарстві, переглянувши одно
часно відпускні ціни на вапно в бік зниження.

13. Збільшити протягом двох-трьох років вироб
ництво отрутохімікатів, особливо ДДТ, гексахлорану 
і гранозану в 2 рази порівняно з планом 1953 року, 
освоїти в найближчі роки виробництво фосфороорга- 
нічних препаратів з тпм, щоб повністю задовольнити 
потреби сільського господарства в отрутохімікатах 
для боротьби з шкідниками і хворобами рослин, 
збільшити виробництво і забезпечити протягом най
ближчих двох років сільське господарство високопро
дуктивними машинами і апаратурою для боротьби з 
шкідниками і хворобами сільськогосподарських рос
лин у колгоспах, радгоспах, на присадибних ділян
ках колгоспників, робітників і службовців.

V.
Про дальше поліпшення роботи 

машинно-тракторних станцій 
і про посилення їх ррлі в 

розвитку колгоспного виробництва
Машинно тракторні станції являють собою індуст

ріальну матеріально-технічну базу колгоспного ладу 
і є тепер вирішальною силою в розвитку колгоспно
го виробництва, найважливішими опорними пунктами 
в керівництві колгоспами з боку соціалістичної дер
жави. За останні роки в країні досягнуті значні ус
піхи в справі механізації сільського господарства. 
Машинно-тракторні станції одержали велику кількість 
нової сучасної техніки, що дозволило механізувати 
багато трудомістких робіт, полегшити працю колгосп
ників і значно підвищити її продуктивність.

Машинно-тракторні станції з їх високим рівнем 
технічного оснащення здійснюють організуючу роль 
і є великими державними підприємствами, які вико
нують близько трьох чвертей усіх сільськогосподар
ських робіт у колгоспах. Тому дальше круте підпе- 
сення всіх галузей колгоспного виробництва зале
жить насамперед від машинно-тракторних станцій.

Разом з тим Пленум ЦК К1ІРС відмічає, що в 
діяльності машинно-тракторних станцій є серйозні 
хиби.

Багато МТС не забезпечені кваліфікованими кад
рами трактористів, бригадирів тракторних бригад, ма
шиністів і робітників інших спеціальностей. Серед 
механізаторських кадрів МТС має місце велика плин
ність. Пленум ЦК КПРС вважає неправильним, що 
в сучасних умовах, коли МТС стали великими дер
жавними підприємствами, оснащеними складною тех
нікою, вони не мають постійних механізаторських 
кадрів.

Існуюча система підготовки кадрів для МТС має 
серйозні хиби. Кількість шкіл механізації не забез
печує потреби в підготовці механізаторських кадрів, 
внаслідок чого МТС змушені навчати трактористів, 
комбайнерів та інших працівників тракторних бригад 
на короткострокових курсах, що знижує якість їх 
підготовки.

Партійні, радянські і сільськогосподарські органи 
багатьох областей, країв і республік незадовільно 
займаються справою добору, розстановки і виховання 
керівних кадрів МТС, не використовують наявних 
можливостей по залученню для роботи в МТС інже
нерних кадрів з промисловості та наукових закладів. 
Внаслідок цього значна кількість осіб, які працюють 
тепер на посадах директорів МТС, головних інжене
рів і завідуючих ремонтними майстернями, є прак
тиками, що не мають спеціальної освіти. МТС і спе-

(Продовження иа 3-й сторінці).
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(Продовження)

ціалізовані станції не мають достатньої кількості 
спеціалістів з вищою агрономічною і зоотехнічною 
освітою для роботи в колгоспах.

У більшості МТС погано поставлена справа ре
монту й зберігання тракторів і сільськогосподарських 
машин. У багатьох МТС нема ремонтних майстерень 
і необхідного устаткування, гаражів і сараїв для збе
рігання сільськогосподарських машин, а також ін
ших виробничих і побутових приміщень.

1 Матеріально-технічне постачання МТС організова
не незадовільно. Промисловість у недостатніх кіль
костях і несвоєчасно забезпечує МТС запасними час
тинами, інструментами, нафтотарою, металом та ін
шими матеріалами, що приводить до серйозних пере

боїв у роботі машинно-тракторного парку.
3 метою дальшого поліпшення роботи МТС і по

силення їх ролі в механізації всіх галузей колгосп
ного виробництва Пленум ЦК КПРС постановляє:

1. Встановити, що основним завданням машинно- 
тракторних станцій є всемірне підвищення врожай
ності всіх сільськогосподарських культур у колгос
пах, забезпечення зростання громадського поголів'я 
худоби при одночасному підвищенні її продуктивності, 
збільшення валової і товарної продукції землероб
ства і тваринництва в обслужуваних колгоспах. МТС 
повинні завершити механізацію робіт у рільництві, 
широко розгорнути механізацію трудомістких проце
сів у тваринництві, у виробництві картоплі іі овочів, 
впроваджувати в колгоспне виробництво досягнення 
науки і передової практики, забезпечити дальше ор
ганізаційно-господарське зміцнення колгоспів і націй 
основі підвищення матеріального добробуту колгосп
ників.

2. Вважати найважливішим завданням партійних, 
радянських і сільськогосподарських органів створен
ня в МТС постійних кваліфікованих механізаторсь
ких кадрів, здатних найбільш повно і продуктивно

■ використовувати техніку і тим самим забезпечити 
дальше могутнє піднесення всіх галузей колгоспного 
виробництва.

Для здійснення цього завдання встановити, що в 
машинно-тракторних і спеціалізованих станціях тракто
ристи, бригадири тракторних бригад та їх помічники, 
машиністи екскаваторів та їх помічники, обліковці-зап- 
равники є постійними робітниками і зараховуються в 
штати МТС, а причіплювачі, які працюють на сільсько
господарських і землерийних машинах, помічники 
комбайнерів повинні включатися в штати МТС як 
сезонні робітники. ф

Зобов'язати Міністерство сільського господарства і 
заготівель СРСР, місцеві партійні, радянські і сіль
ськогосподарські органи забезпечити найближчим ча
сом укомплектування всіх МТС постійними робітни
ками і організувати правильне використання трак
тористів та інших постійних робітників тракторних 
бригад протягом усього року. З цією метою широко 
впровадити сполучення професій трактористів, ком
байнерів, машиністів та інших постійних робітників. 
У вільний від сільськогосподарських робіт час ви
користовувати постійних робітників тракторних бригад 
на роботах у ремонтних майстернях, монтажних*  
бригадах по механізації тваринницьких ферм, будів
ництві та інших роботах.

3. На доповнення до діючої системи оплати пра
ці і заохочень працівників тракторних бригад вважа
ти необхідним:

а) встановити грошову оплату, що видасться ро
бітникам тракторних бригад машинно-тракторними 
станціями залежно від територіальної зони, в таких 
розмірах: трактористам, бригадирам тракторних бригад 
та їх помічникам від 5 до 8 карбованців на трудо
день: обліковцям-заправникам від 3 до 4 карбованців 
на трудодень; помічникам комбайнерів від 4 до 6 
карбованців на трудодень; причіплювачам по 2 крб. 
50 коп. на трудодень;

б) встановити, що існуючий натуральний гаран
тійний мінімум видається машинно-тракторними і 
спеціалізованими станціями робітникам тракторних 
бригад на вироблені ними трудодні залежно від фак
тично зібраного врожаю, а колгоспи здають продо
вольче зерно, належне робітникам тракторних бригад 

: гарантійним мінімумом, заготівельним органам;
в) оплата праці постійних робітників тракторних 

бригад за роботи в ремонтних майстернях, по меха- 
н: іації тваринницьких ферм та інші роботи повинна
дійснюватись машинно-тракторними і спеціалізовани

ми станціями за ставками й відрядними розцінками, 
стверджуваними Міністерством сільського господар
ства і заготівель СРСР;

г) наділяти присадибними ділянками трактористів 
та іиших постійних працівників тракторних бригад 

машинно-тракторних і спеціалізованих станцій, які 
не мають присадибних ділянок у колгоспах.

4. З метою поліпшення підготовки кваліфікова
них механізаторських кадрів вважати необхідним пе
рейти па систему навчання механізаторських кадрів, 
застосовувану в ремісничих училищах промисловості, 
в зв'язку з чим реорганізувати існуючі школи меха
нізації в училища механізації сільського господарст
ва по підготовці кадрів таких спеціальностей:

а) трактористів-машиністів широкого профілю з річ
ним строком навчання для роботи на дизельних трак
торах, комбайнах і складних сільськогосподарських 
машинах з кваліфікацією слюсаря;

б) трактористів з 6-місячним строком навчання 
для роботи па гусеничних, колісних тракторах і 
сільськогосподарських машинах з кваліфікацією слю
саря;

в) мехапіків-комбайперів з 6-місячним строком 
навчання для роботи на самохідних і причіпних ком
байнах, а також слюсарно-монтажних роботах по ме
ханізації трудомістких робіт у тваринництві.

Забезпечити тих, що вчаться в училищах меха
нізації сільського господарства, одягом, взуттям, бі
лизною і постільними речами за нормами, встанов
леними для учнів ремісничих училищ.

5. Організувати 250 ремісничих училищ і шкіл 
ФЗН по механізації сільського господарства па базі 
ремісничих училищ і шкіл ФЗН Міністерства куль
тури СРСР і створити в 1954—1957 рр. не менше 
300 нових училищ механізації сільського господар
ства на 240—270 учнів кожне, а також збудувати 
для діючих училищ механізації сільського господар
ства 200 учбових корпусів, 315 корпусів для прак
тичних занять і 600 гуртожитків.

Доручити Міністерству культури СРСР разом з 
Міністерством сільського господарства і заготівель 
СРСР і Міністерством радгоспів СРСР подати в Раду 
Міністрів СРСР пропозиції по організації керівництва 
ремісничими училищами і школами ФЗН механізації 
сільського господарства.

6. З метою дальшого оснащення машинно-трак
торних станцій і радгоспів новими тракторами, сіль
ськогосподарськими машинами і устаткуванням пе
редбачити в народногосподарських планах поставку 
сільському господарству в період з 1954 року по 
1 травня 1957 року не менш як 500 тисяч тракто
рів загального призначення в 15-сильному обчислен
ні і 250 тис. фізичних просапних тракторів, а також 
необхідної кількості сільськогосподарських машин, 
автомобілів, автопересувиих майстерень, ємкостей для 
нафтопродуктів та іншого устаткування.

7. Відмітити, що в машинно-тракторних станціях 
створилася серйозна невідповідність між рівнем 
оснащення їх складною сільськогосподарською тех
нікою і виробничо-технічною базою для її ремонту 
й зберігання. Багато МТС не мають майстерень, га
ражів, сараїв та інших виробничих і побутових при
міщень.

Надаючи великого значення зміцненню виробни
чо-технічної бази МТС, встановити, що кожна ма
шинно-тракторна і спеціалізована станція, як прави
ло, повинна мати типову ремонтну майстерню, яка 
відповідає вимогам ремонту, не менше двох- трьох 
гаражів для зберігання тракторів, двох-трьох сара
їв для зберігання комбайнів, необхідну кількість на
вісів і відкритих бетонних площадок для зберігання 
сільськогосподарських машин, нафтобазу, автогараж, 
склад запасних частин, контору, водопостачання і 
найпростішу каналізацію.

Зобов'язати Міністерство сільського господарства 
і заготівель СРСР і його місцеві органи, облвиконко
ми, крайвиконкоми і Ради Міністрів республік:

а) забезпечити в 1953 році закінчення будівниц
тва і здачу в експлуатацію 673 майстерень, 1.130 
сараїв і навісів і 81.200 кв. метрів житлової площі, 
передбачених народногосподарським планом, і поча
ти додатково будівництво 500 нових майстерень;

б) забезпечити будівництво і здачу в експлуата
цію в 1954—1956 рр. в машинно-тракторних стан
ціях 4.200 ремонтних майстерень, 8.400 гаражів для 
зберігання тракторів, 8.400 сараїв для зберігання 
комбайнів, 15.000 навісів і 15.000 відкритих бетон
них площадок для зберігання сільськогосподарських 
машин, 2.880 нафтобаз, 3.600 автогаражів і 3.600 
складів для запасних частин;

в) збудувати в 1954—1956 рр. 9 ремонтних за
водів і 6 міжрайонних майстерень капітального ре
монту, закінчити почате будівництво і ввести в дію 
в 1954—1955 рр. 36 ремонтних заводів і 15 між
районних майстерень капітального ремонту;

г) провести в 1954—1955 рр. розширення і ре
конструкцію 41 ремонтного заводу і 125 міжрайон

них майстерень капітального ремонту. Перевести всі 
ремонтні підприємства Міністерства сільського госпо
дарства і заготівель СРСР на фінансування за раху- 

I нок союзного бюджету.
Зобов'язати Міністерство лісової і паперової про

мисловості СРСР, Міністерство промисловості будівель
них матеріалів СРСР і Міністерство металургійної 
промисловості провадити відвантаження будівельних 
матеріалів, виділених для МТС, у першочерговому 
порядку.

8. З метою створення належних побутових умов 
для робітників, інженерно-технічних працівників і 
службовців МТС вважати необхідним:

а) збудувати і здати в експлуатацію в 1954— 
1956 рр. 10.800 житлових будинків, 3 000 гурто
житків;

б) для забезпечення широкого розвитку індивіду
ального житлового будівництва в МТС виділяти в 
1954—1956 рр. кредит на ці цілі по 450 мли. кар
бованців щороку і видавати його робітникам, інже
нерно-технічним працівникам і службовцям МТС у 
вигляді позичок до 12 тис. карбованців, строком па 
10 років, з погашенням, починаючи з третього року;

в) передбачати в народногосподарських планах 
виділення МТС збірних двоквартирних і одноквар
тирних будинків і будівельних матеріалів для подан
ня допомоги працівникам МТС в індивідуальному 
житловому будівництві;

г) рекомендувати колгоспам збудувати протягом 
1954—1955 рр. у польових таборах гуртожитки, на
віси для зберігання і технічного догляду за машина
ми, польові кухні і постійні нафтосховища.

9. Вважати недопустимим серйозне відставання 
виробництва запасних частіш до тракторів і сільсько
господарських машин, що приводить до несвоєчасно
го і недоброякісного ремонту тракторів та сільсько-

I господарських машин. Міністерство машинобудуван
ня і Міністерство транспортного і важкого машино
будування не приділяють належної уваги розширен
ню виробництва запасних частин, а також безпере
бійному і комплектному забезпеченню ними сільсько
го господарства.

Зобов'язати Міністерство машинобудування, Мініс
терство транспортного і важкого машинобудування 
значно розширити виробництво, поліпшити якість і 
знизити собівартість запасних частин до тракторів і 
сільськогосподарських машин з тим, щоб ліквідувати 
недостачу їх і забезпечити постачання сільському 
господарству запасних частин у строгій відповідності 
з затвердженими нормами, по всій номенклатурі де
талей, з урахуванням забезпечення встановлених 
перехідних залишків у споживачів і в збутових кон
торах.

Вважати необхідним створення в 1954—1955 ро
ках у кожній МТС обмінного фонду агрегатів і вуз
лів тракторів та сільськогосподарських машин для 
потреб технічного обслужування тракторних бригад, 
а також створення обмінного фонду агрегатів і вузлів 
на ремонтних заводах і в міжрайонних майстернях 
капітального ремонту для проведення капітального 
ремонту тракторів, автомобілів і двигунів у розмірі 
10% від наявності парку цих машин.

10. У справі дальшого зміцнення матеріально- 
технічної бази сільського господарства важливе зна
чення має електрифікація МТС, колгоспів і радгоспів. 
Розширення робіт по електрифікації сільського госпо
дарства повинно здійснюватися за рахунок кращого 
використання електроенергії наявних сільських елек
тростанцій, приєднання МТС, колгоспів і радгоспів 
до промислових енергосистем, а також шляхом бу
дівництва нових сільських електростанцій, вітросило
вих установок, залучаючи до будівництва станцій і 
сіток будівельні й промислові міністерства!відомства. 
Електроенергія повинна насамперед застосовуватись 
в МТС, колгоспах і радгоспах для виробничих цілей.

11. Враховуючи, що існуюча система справляння 
натуроплати за роботи МТС в даних умовах не сти
мулює передові колгоспи в боротьбі за високий вро
жай, вважати доцільним перейти, починаючи з 1954 
року, на тверді диференційовані по зонах ставки на
туральної оплати за роботи МТС по видах виконува
них ними робіт у колгоспах із застосуванням заохо
чувальної преміальної оплати за високі врожаї.

12. Зобов'язати Міністерство сільського господар
ства і заготівель СРСР та Міністерство радгоспів СРСР 
особливо звернути увагу на питання поліпшення ви
користання машин і тракторів, поліпшення догляду 
за ними, збільшення виробітку на машинах і трак
торах, періодично проводячи перегляд норм виробітку 
з тим, щоб організація праці в сільському господар
стві відповідала зрослій техніці виробництва і стиму-

(Продовження на 4-й сторінці).
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(Продовження).

лювала працівників до підвищення продуктивності 
праці на машинах і тракторах.

1.3. Зобов'язати Міністерство сільського господар
ства і заготівель СРСР уа Міністерство машинобуду
вання СРСР переглянути існуючий порядок видачі 
замовлень на нові машини і випробування їх з тим, 
щоб прискорити впровадження нових сільськогоспо
дарських машин у виробництво.

VI.
Про поліпшення керівництва 

сільським господарством
1. Пленум ЦК КПРС вважає, що виконання но

вих великих і складних завдань у галузі сільського 
господарства вимагає рішучого поліпшення керівниц
тва колгоспами, МТС і радгоспами з боку Міністер
ства сільського господарства і заготівель СРСР, Мі
ністерства радгоспів СРСР, місцевих партійних, ра
дянських і сільськогосподарських органів.

Для успішного здійснення цих завдань необхідно 
піднести рівень політичної і -організаторської роботи 
на селі, мобілізувати творчу активність комуністів, 
комсомольців, усіх колгоспників, працівників МТС і 
радгоспів, привести в рух всі сили й засоби соціа
лістичного сільського господарства, підвищити відпо
відальність наших кадрів за стан справ у кожному 
колгоспі, МТС, радгоспі, в кожному районі.

2. Пленум ЦК КПРС вважає, що в нинішніх умо
вах, коли колгоспи стали великими, багатогалузевими 
господарствами, а машинно-тракторні станції оснаще
ні сучасною технікою і є вирішальною силою в сіль
ськогосподарському виробництві, найважливішого зна
чення набирає завдання дальшого зміцнення колгос
пів і МТС кваліфікованими кадрами, здатними вміло 
керувати господарством і забезпечити виконання зав
дань, які стоять перед сільським господарством.

Зобов'язати ЦК компартій союзних республік, 
крайкоми і обкоми відібрати і направити в 1953 році 
з промисловості та інших галузей народного госпо
дарства інженерів-механіків для роботи в машинно- 
тракторних і спеціалізованих станціях як директорів, 
головних інженерів і завідуючих ремонтними майстер
нями, маючи на увазі, щоб в кожній МТС на цих 
посадах були, як правило, спеціалісти з вищою ос
вітою. Директорів МТС, які не мають спеціальної 
освіти, але добре вивчили свою справу на практиці 
і вміло керують МТС, слід залишити на займаних 
посадах і допомогти їм у підвищенні своєї кваліфі
кації.

Партійні організації повинні повести роз'яснюваль
ну роботу серед трактористів та інших кадрів меха
нізаторів, що пішли з МТС на роботу в промислові 
підприємства, на будівництво, в інші організації, і 
звернутися до них із закликом повернутися в машинно- 
тракторні станції, маючи на увазі, що тепер, коли 
трактористи знаходитимуться в штаті МТС і одержу
ватимуть високу гарантовану оплату, багато колиш

12 вересня, о 10 годині, в Сесійному залі відбулось 
трете засідання третьої сесії Верховної Ради Українсь
кої РСР.

Головуючий—Голова Верховної Ради Української РСР 
депутат Тичина П. Г.

На засіданні Верховної Ради Української РСР трива
ли дебати на доповідь про Державний бюджет Українсь
кої РСР на 1953 рік і про виконання Державного бюдже
ту Української РСР за 1952 рік.

У дебатах виступили: депутат Коваль І. Л. (Валківсь- 
кий округ, Харківська область), депутат Ботвинов О. Г. 
(Котовський округ, Одеська область), депутат Варильник 
Т. Г. (Нижньосірогозький округ, Херсонська область).

Верховна Рада Української РСР приймає рішення 
про припинення дебатів на доповідь про Державний бюд
жет Української РСР на 1953 рік і про виконання Дер
жавного бюджету Української РСР за 1952 рік і заслухо
вує заключне слово заступника Міністра фінансів Україн
ської РСР тов. Толкунова І. 0.

На пропозицію депутата Ванденка Л. С. приймається 
такий порядок затвердження бюджету: Державний бюджет 
Української Радянської Соціалістичної Республіки голо
сувати за загальними підсумками доходів і видатків. Звіт 
про виконання Державного бюджету за 1952 рік голосува
ти за загальними підсумками виконання доходної і видат
кової частини. Проект Закону про Державний бюджет 
Української РСР на 1953 рік голосувати по статтях.

Верховна Рада Української РСР одноголосно затверд
жує Державний бюджет Української РСР на 1953 рік і 
звіт про виконання Державного бюджету Української 

ніх механізаторів охоче підуть па роботу в машинно- 
тракторні станції.

Встановити, що інженери і техніки-механікп, які 
направляються з інших галузей народного господар
ства для роботи в МТС, а також трактористи та інші 
механізатори, які раніше працювали в МТС і які 
виявили бажання повернутися в машинно-тракторні 
станції, повинні безперешкодно відпускатися зробити 
відповідними підприємствами, установами, міністер
ствами і відомствами.

3. Зобов'язати Міністерство культури СРСР на
правити в 1954—1955 рр. Міністерству сільського 
господарства і заготівель СРСР для роботи в МТС 
6.500 інженерів-механіків, у тому числі в 1954 році 
—2.500 інженерів за рахунок випуску молодих спе
ціалістів з інститутів механізації сільського госпо
дарства та інших технічних вузів.

4. Пленум ЦК КПРС відмічає, що існуючий по
рядок агрономічного і зоотехнічного обслужування 
колгоспів, при якому один спеціаліст сільського гос
подарства обслужує кілька колгоспів, не відповідає 
зрослим завданням, що стоять перед сільським гос
подарством. При такому становищі агрономи, зоотех
ніки та інші спеціалісти сільського господарства в 
багатьох випадках не є організаторами колгоспного 
виробництва і відірвані від безпосередньої роботи по 
проведенню в життя агрономічних і зоотехнічних 
заходів, досягнень науки і передового досвіду в кол
госпах.

З метою посилення агрономічної і зоотехнічної 
допомоги колгоспам визнати необхідним замість діль
ничних агрономів і зоотехніків мати в МТС агроно
мів і зоотехніків для постійної роботи в колгоспах з 
тим, щоб кожний колгосп постійно обслужувався 
одним - двома спеціалістами сільського господарства, 
які є в штатах машинно-тракторних станцій. Для об
служування окремих найбільших колгоспів допускати 
утримання в штатах МТС по одному спеціалісту на 
бригаду і ферму.

Зобов'язати Міністерство сільського господарства 
і заготівель СРСР, Ради Міністрів республік, крайви
конкоми і облвиконкоми направити в МТС до весни 
1954 року 100 тисяч агрономів і зоотехніків для 
обслужування колгоспів за рахунок агрономів і зоотех
ніків з вищою і середньою освітою, які вивільня
ються в результаті реорганізації сільськогосподар
ських міністерств та їх місцевих органів, ліквідації 
сітки дільничних агрономів у машинно-тракторних 
станціях і сітки дільничних зоотехніків та агрономів 
у районних управліннях сільського господарства і 
заготівель, скорочення числа спеціалістів, що працю
ють в інших установах і організаціях, а також за 
рахунок молодих спеціалістів, які закінчують сіль
ськогосподарські вузи і технікуми.

5. Зобов'язати партійні, радянські і сільськогос
подарські органи областей, країв і республік покін
чити з недооцінкою справи добору і виховання ке
рівних кадрів у колгоспах і забезпечити зміцнення 
складу голів колгоспів шляхом добору й висування 
на цю роботу перевірених у політичному і діловому 
відношенні спеціалістів з вищою й середньою сіль

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Про засідання Верховної Ради Української РСР 12 вересня 1953 року

РСР за 1952 рік. По статтях, а потім і в цілому одного
лосно затверджується „Закон про Державний бюджет Ук
раїнської РСР на 1953 рік".

Потім Верховна Рада Української РСР переходить до 
другого питання порядку денного: затвердження Указів 
Президії Верховної Ради Української РСР.

З доповіддю в цьому питанні виступив секретар Пре
зидії Верховної Ради Української РСР депутат Нижник В. Є.

Верховна Рада Української РСР приймає постанови 
про затвердження Указів Президії Верховної Ради Ук
раїнської РСР—про призначення:

заступника Голови Ради Міністрів Української РСР 
тов. Сенїна Івана Семеновича першим заступником Голо
ви Ради Міністрів Української РСР і увільнення його від 
обов'язків Міністра місцевої і паливної промисловості Ук
раїнської РСР,

Кальченка Никифора Тимофійовича—першим заступни
ком Голови Ради Міністрів Української РСР,

Корнійчука Олександра Євдокимовича—першим заступ
ником Голови Ради Міністрів Української РСР,

Стефаника Семена Васильовича—заступником Голови 
Ради Міністрів Української РСР,

Литвина Костянтина Захаровича Міністром культури 
Української РСР.

Кульбейкіна Михайла Павловича—Міністром лісової і 
паперової промисловості Української РСР,

Строкача Тимофія Амвросійовича Міністром внутріш
ніх справ Української РСР,

Валуева Володимира Миколайовича—Міністром місце
вої і паливної промисловості Української РСР. 

ськогосподарською освітою, а також інших спеціа
лістів і практиків, які знають сільське господарство, 
мають великий досвід керівної та організаційної ро
боти і здатні забезпечити керівництво великим кол
госпним господарством.

6. Відмітити, що практика керівництва МТС і кол
госпами з боку сільськогосподарських органів, яка 
встановилася, тепер не відповідає зрослим вимогам і 
змінам, що сталися в сільському господарстві. Мініс
терство сільського господарства і заготівель СРСР та 
його місцеві органи працюють часто у відриві відь 
колгоспів і МТС, допускають формальний підхід при1 
розв'язанні багатьох питань розвитку сільського гос
подарства, не аналізують причин занедбаності ряду 
важливих галузей і своєчасно не подають необхідної 
допомоги відстаючим районам і колгоспам.

Для поліпшення керівництва сільським господар
ством і зміцнення кадрами колгоспів і МТС за раху
нок вивільнення якнайбільшої кількості спеціалістів, 
зайнятих па роботі в апараті сільськогосподарських 
органів, вважати необхідним перебудувати роботу Мі
ністерства сільського господарства і заготівель СРСР 
та місцевих сільськогосподарських органів. З цією 
метою:

а) значно скоротити управлінський апарат Мініс
терства сільського господарства і заготівель СРСР та 
штати його місцевих органів з тим, щоб спеціалістів, 
які вивільняються з апарату, направити па роботу 
в МТС та колгоспи і забезпечити поліпшення опе
ративної і організаторської діяльності сільськогоспо
дарських органів по керівництву сільськогосподарсь
ким виробництвом;

б) зосередити роботу Міністерства сільського гос
подарства і заготівель СРСР на питаннях: плануван
ня розвитку основних галузей сільського господарст
ва і контролю за виконанням державного плану по 
сільському господарству; посилення сільськогоспо
дарської пропаганди і керівництва науковими закла
дами в галузі сільського господарства, а також впро
вадження у виробництво .досягнень науки і передо
вого досвіду; керівництва машинно-тракторними стан
ціями і справою дальшого розвитку механізації сіль
ськогосподарського виробництва; матеріально-техніч
ного постачання і фінансування сільського госпо
дарства; керівництва заготівлями сільськогосподарсь
ких продуктів; добору, розстановки і підготовки кад
рів та контролю за додержанням Статуту сільськогос
подарської артілі;

в) покласти на Міністерство сільського господар
ства і заготівель РРфСР керівництво всіма галузями 
сільського господарства, колгоспами і машинно-трак
торними станціями, розташованими на території 
РРФСР, з тим, щоб ліквідувати існуюче неправильне 
становище, при якому Рада Міністрів РРФСР і Мініс
терство сільського господарства і заготівель РРФСР 
по суті не несуть відповідальності за ведення ос
новних галузей сільського господарства в Російській 
Федерації.

(Закінчення в наступному номері).

Верховна Рада Української РСР затверджує Укази 
Президії Верховної Ради Української РСР про увільнен
ня від обов'язків заступників Голови Ради Міністрів Ук
раїнської РСР: тов. Бубновського М. Д., тов. Єременка 
А. П., тов. Бондарчука В. Г., тов. Барановського А. М. і 
затвердження його Міністром закордонних справ Україн
ської РСР, тов. Сахновського Г. Л. і призначення його 
Міністром торгівлі Української РСР, про увільнення тов. 
Гарбузова В. Ф. від обов'язків Голови Державної планової 
комісії Української РСР і призначення Головою Держав
ної планової комісії Української РСР тов. Селіванова 
Олександра Гнатовича, про призначення тов. Григор'ева 
Володимира Сергійовича Міністром промисловості буді
вельних матеріалів Української РСР і увільнення від цих 
обов'язків тов. Шинкарьова О. Ф., про призначення Мі
ністром комунального господарства Української РСР тов. 
Третякова Григорія Івановича і увільнення від цих обов'яз
ків тов. Селіванова 0. Г., про призначення Міністром Дер
жавного контролю Української РСР тов. Караваева Костян
тина Семеновича і увільнення від цієї посади тов. ПІро- 
гова 0. П.

Потім Верховна Рада Української РСР прийняла За
кон про внесення змін у статтю 106 Конституції Україн
ської РСР у зв'язку з зміною найменування партії, прий
нятою на XIX з'їзді Комуністичної партії Радянського 
Союзу, і у відповідності з статею 126 Конституції СРСР.

На цьому засідання Верховної Ради Української РСР 
закінчується і сесія оголошується закритою.

Заступник редактора В. МАЛЕНКО.
БК—04147. Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60. Зам. № Г444. Т. 5.000.

Олександрійська міська друкарня. Кіровоградське обласне управління культури. м. Олександрія, вул. Шевченка, 71.
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Корейська Народно -Демократична 
Республіка втілює в собі найкращі 
надії корейського народу, який прагне 
до відновлення своєї національної 
єдності, до миру і прогресу.

в

Підготовка до нового нав
чального року в сітці партій
ної освіти ставиться партією 
перед усіма партійними органі
заціями як одне з основпих 
завдань. Марксистсько-ленін
ське виховання комуністів є 
завжди для партії предметом 
особливого піклування.

XIX з'їзд КІІРС поставив пе
ред партійними організаціями 
вимогу—покінчити з недооцін
кою ідеологічної роботи, систе
матично підвищувати і удоско
налювати ідейно-політичне ви
ховання кадрів.

В більшості первинних пар
тійних організацій міста та ра
йону проведена значна робота 
по підготовці до нового нав
чального року. Так, наприклад, 
в партійній організації шахти 
№ 2-3 (секретар т. Іванов) в 
цьому році створено 6 гуртків 
партійної та 3 гуртки комсо
мольської освіти, в яких будуть 
підвищувати свій ідейно-теоре
тичний рівень більше 200 чо
ловік. При зарахуванні до гурт
ків тут суворо додержувались 
принципу індивідуального до
бору. Враховувався загально
освітній та політичний рівень, 
а також бажання комуністів та 
комсомольців у виборі форм 
навчання. Велика увага була 
приділена добору пропагандис
тів. Партійна організація подба
ла про підготовку приміщень 
та необхідного обладнання для 
проведення занять. Непогано 
підготувались до нового нав
чального року партійні органі
зації Байдаківського вуглероз
різу (секретар т. Міщенко), 
Байдаківської брикетної фабри
ки (секретар т. Лебедєв) та 
інші.

Необхідність ретельного під
ходу і вдумливості при комп
лектуванні сітки партійної ос
віти постійно підкреслюється 
партією. Але деякі партійні ор
ганізації допускають серйозні 
хиби і помилки в цій важливій 
справі, не зважають на недолі
ки, що мали місце в політич
ному навчанні минулого року.

Партбюро партійної організа
ції Семенівського вуглерозрізу 
(секретар т. Колузанов) пусти
ло справу комплектування сіт
ки партійної освіти на само- 
плпв. Тут створено лише З-----------------*-----------------

У міськкомі КП України

щувати свій політичний рівень, і 
При визначенні форми навчан
ня для комуністів та комсо
мольців принцип індивідуаль
ного добору тут порушується, 
до гуртків слухачів зараховано 
огульно, без врахування їх ба
жання та підготовленості. До
пущена велика помилка і при 
визначенні самостійно вивчаю
чих маркспзм-ленінізм. До цієї 
категорії зараховують комуністів 
не за їх політичними знання
ми, а по відстані проживання 
від місця роботи)?!). Не кращий 
стан з підготовкою до нового 
навчального року і в партій
них організаціях теплоелектро
станції (секретар т. Літучий), 
Олександрійського монтажного 
управління (секретар т. Нетри- 
вайло) та деяких інших.

Вирішальна роль у партій
ній освіті належить пропаган
дистам.Комуністична партія ви
ховала численні кадри пропа
гандистів, що успішно викону
ють свій високий і почесний 
обов'язок. Разом з тим і до 
добору пропагандистів не всі.; 
парторганізації ставляться з'/ 
належною серйозністю. 6 ви-£‘ 
падки, коли на пропагандист^ 
ську роботу висуваються людина 
які не мають цалежцих знаїїь-є 
і досвіду. .V»: і:_•: ?у'А ■.

При комплектуванні • Сітки ‘ 
партійної освіти слід врахову
вати, що в гуртках по вивчен
ню діалектичного та історич
ного матеріалізму і по вивчен
ню політекономії від пропа
гандистів вимагається особливо 
висока підготовка. Проводити 
заняття в цих гуртках, безпе
речно, слід доручати лише тим 
комуністам, які мають вищу 
освіту і глибокі знання з пи
тань філософії та політичної 
економії.

Повий навчальний рік в сіт
ці партійної освіти починаєть
ся в ебетаповці дальшого по
силення піклування партії про 
ідейно-політичне зростання ко
муністів.

Від рівня керівництва з бо
ку партійних організацій зале
жить успішне виконання кому
ністами статутних обов'язків 
по засвоєнню основ маркспзму- 
ленінізму.

Про звернення гірників Байдаківського вуглерозрізу 
про розгортання соціалістичного змагання на честь 

36 роновин Великої Жовтневої соціалістичної революції
Олександрійський міськком 

КП України схвалив ініціативу 
гірників Байдаківського вугле
розрізу про розгортання соціа
лістичного змагання на честь 
36 роковин Великої Жовтневої 
соціалістичної революції.

Міськком партії зобов'язав 
партійні, профспілкові і комсо
мольські організації та госпо

дарських керівників підприємств 
міста Олександрії підтримати 
ініціативу трудящих Байдаківсь
кого вуглерозрізу і організува
ти широке розгортання соціа
лістичного змагання за достро
кове виконання виробппчих зав
дань кожним підприємством, 
кожним робітником.

хюмора Голови Ради Міністрів СРСР
АААЛЕНКОВА

'У Глпбокршановппй прем'єр-міністр, глибокоіпа- 
иювні члени Урядової Делегації Корейської На
родно-Демократичної Республіки!

Дозвольте тут, у Москві, вітати Вас і у Ва
шій особі героїчний корейський народ, який 
відстояв свою рідну землю від посягань інтер
вентів. Разом з усім прогресивним людством ра
дянські люди сповнені до корейського народу 
почуття глибокої дружби.

Сьогодні слово кореєць стало символом ве
личі і міцності національного духу, символом 
благородного і самовідданого служіння справі 
свободи і незалежності Батьківщини.

Славний корейський народ вписав нову чу
дову сторінку в історію визвольної боротьби. І 
ця сторінка учить, що немає в світі сили, яка 
змогла б зломити народ, який взяв долю кра
їни у власні руки.

Два джерела живили волю корейських патріо
тів до перемоги, їх відвагу і героїзм у бороть
бі: свідомість глибокої правоти своєї 
небувала солідарність з корейським 
всього прогресивного людства.

Безсмертний подвиг китайських
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справи і 
народом

Безсмертний подвиг китайських народних 
добровольців є доказом нерушимих уз, що зв'я
зують народи Азії. Це знамення нової епохи, 
яка настала па Сході, знамення рішимості на
родів Азії здобути і відстояти національну сво
боду і незалежність, не допустити того, щоб 
Азія стала вогнищем нової світової війни.

Миролюбні народи з вдячністю визнають 
історичну заслугу корейського народу і китай
ських народних добровольців, які відстояли 
справу миру на Сході і в немалій мірі охоло
дили запал агресорів, що намагаються розв'яза
ти нову світову війну. Своєю героїчною бороть
бою на полях Кореї славні корейські і китай
ські патріоти завдали дуже відчутного удару по 
далекосяжних планах реакційних сил, спрямо
ваних на те, щоб придушити прогресивний рух 
народів Азії і басейну Тихого океану по шляху 
національної свободи і незалежності.

Агресивні кола не мають наміру зважати на 
той безперечний факт, що стара Азія, долею 
якої був безпросвітний гніт і поневолення на
родів іноземними силами, відходить у минуле. 
Вони хотіли б припинити, зірвати той великий 
процес відродження народів Сходу, який стано
вить одну з найважливіших рис нашого часу і 
який відкриває запалюючі перспективи для даль
шого піднесення всієї сучасної цивілізації.

Чи можна в наші дні знайти такого амери
канця, який здумав би твердити, що прийняте 
понад 175 років тому рішення тринадцяти ко
ловій у Північній Америці покінчити з своєю 
колоніальною залежністю і створити Сполучені 
Штати Америки не було актом історичного 
прогресу? Чи можна в наші дні знайти такого 
американця, який став би твердити, ніби Декла
рація незалежності має незаконний характер, 
оскільки вона проголосила, як очевидну істину, 
право народу створювати владу на таких прин
ципах і в такій формі, «які будуть ним визна
ні за найбільш придатні для здійснення його 
безпеки і щастя»? Зрозуміло, не можна. Але 
чому ж в такому разі впливові американські 
кола грубо втручаються у внутрішні справи 
східних держав, проводять блокаду і провокують 
війну проти них, якщо народи цих держав оби
рають форми правління, які не влаштовують 
політиків Вашінгтопа?

Очевидно, тут діє дуже своєрідна філософія: 
те, що, мовляв, лпчило американцям ще на
прикінці 18 століття, не личить китайцям, ін
дійцям, корейцям, індонезійцям навіть у другій 
половині 20 століття. Але ж це стара пісня 
расизму; це—спроба проводити політику, яка 
кидає виклик справі історичного прогресу на-

родів. І якщо інші американські діячі дозво
ляють собі при цьому вбиратися в тогу против
ників «старої колоніальної політики», то дово
диться визнати, що їх нова колоніальна політи
ка залишає далеко позаду всі досі відомі прик
лади експапсії, що вона має агресивний харак
тер і спрямована на корінний переділ світу на 
користь Сполучених Штатів Америки.

Пора б зрозуміти, що історія розвивається 
не за наказами тих, хто хотів би її законсерву
вати, хто хотів би припинити рух народів по 
шляху прогресу, нав'язати майбутньому люд
ства його вчорашній день. Тільки люди, які не 
усвідомлюють того, що відбувається в світі, мо
жуть зводити свою зовнішню політику в краї
нах Сходу до підтримки саме тих осіб і груп, 
які уособлюють собою все найбільш відстале, 
продажне, прогпиле. Тільки людп, що навмисно 
прагнуть до штучного ускладнення обстановки 
на Сході, можуть дозволити собі третирувати 
великий китайський народ і робити свою ставку 
на антинародні покидьки, на зразок чанкай- 
шістської кліки.

Подібна політика—короткозора політика. Бо 
не можна ігнорувати корінні зміни, які відбу
лися в Азії і в басейні Тихого океану і які 
накладають свою печатку на післявоєнне життя 
більше мільярда людей, що живуть в цьому 
районі.

Укладення перемир'я в Кореї, безумовно, є 
найважливішою віхою боротьби всіх миролюбних 
сил проти сил агресії і міжнародних авантюр. 
Воно наочно показало, що миролюбні сили мо
жуть добитися належного розв'язання гострих 
міжнародних проблем, якщо проявлять при цьо
му витримку і наполегливість.

Проте було б непростимо залишити без ува
ги нові підступи агресивних сил па Сході. Мета 
цих підступів цілком очевидна — зірвати пере
мир'я в Кореї, загострити обстановку в Азії і в 
басейні Тихого океану.

Недавно, як відомо, державним секретарем 
США і Лі Син Маном підписаний договір, який 
передбачає, що Сполучені Штати Америки діс
тають «на невпзпаченпй час» право розміщати 
свої сухопутні, військово-морські і військово- 
повітряні сили «на території Корейської рес
публіки або поблизу від неї». Інакше кажучи, 
якщо досі перебування американських збройних 
сил на території Південної Кореї мотивувалося 
війною, то тепер воно мотивуватиметься так 
званим договором про взаємну безпеку. Суть 
же справи залишається без змін: Південну Ко
рею мають намір і далі держати на становищі 
воєнного плацдарму США, що, звичайно, йде 
врозріз з вимогами остаточного мирного врегу
лювання корейського питання і зміцнення без
пеки в Азії.

Треба також додати, що позиція правлячих 
кіл Сполучених Штатів Америки в питанні про 
склад і порядок роботи Політичної конференції, 
скликання якої передбачене угодою про пере
мир'я в Кореї, викликає законний осуд миро
любних сил. В результаті цієї позиції за бор
том конференції залишилась Індія, а також де
які інші східні держави, чия участь на конфе
ренції не може підлягати сумніву.

Все це аж ніяк не говорить про прагнення 
правлячих кіл США закріпити досягнуте пере
мир'я в Кореї і зробити дальший крок до оста
точного мирного врегулювання корейського пи
тання.

Тим більша відповідальність лягає на всі 
миролюбні сили. Вони можуть і повинні пере

творити перемир'я в Кореї у вихідний пункт

і

(Закінчення на 2-й стор.).
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Промова Голови Ради Міністрів СРСР
Г. ЛІ МАЛЕНКОВА

на обіді в Кремлі 19 вересня 1953 року
(Закінчення).

нових зусиль, спрямованих на дальше ослаб
лення міжнародної напруженості в усьому світі, 
в тому числі і на Сході.

Об'єктивні, умови дозволяють передовим сус
пільним силам Сходу перетворити Азію у фор
тецю миру і треба гаряче побажати всім наро
дам Азії успіхів у розв'язанні цього благород
ного завдання.

Найважливішою серед цих об'єктивних умов 
є міжнародна вага і політика Китайської Народ
ної Республіки. Багато десятиріч боротьба ім
періалістичних груп за панування в Китаї ство
рювала особливу напруженість міжнародних від
носин на Сході. Нипі Китайська Народна Рес
публіка виступає в Азії і в басейні Тихого 
океану як могутній стабілізуючий фактор. От 
тому і злобствують агресивних справ майстри, 
що Китай назавжди перестав бути об'єктом їх 
гри і експлуатації, що він не тільки формаль
но, але й фактично здобув суверенітет, що вігі 
виступає на міжнародній арені не в ролі статис
та, а проводить свою незалежну, самостійну по
літику. У світі з'явилась нова велика держава, 
яка разом з усіма миролюбними силами відстоює 
інтереси зміцнення миру і міжнародної безпеки. 
Це, справді, найважливіший історичний підсу
мок розвитку міжнародного життя за останні 
десятиріччя, підсумок, який освітлює не тільки 
пройдений шлях, але й перспективи.

Проте деякі кола проводять щодо Китаю 
агресивну політику і намагаються здійснити 
ізоляцію Китайської Народної Республіки. Ясно, 
що при сучасній міжнародній обстановці будь- 
які розрахунки на можливість якоїсь «ізоляції» 
Китайської Народної Республіки означають не 
що інше, як реакційну утопію людей, які ві
дірвалися від життя і втратили почуття реаль
ного.

Чи не час здати в архів політику, яка, всу
переч здоровому розумові і вимогам історичної 
неминучості виходить з того, що нібито можна 
тепер без великого Китаю розв'язувати важливі 
питання, які стосуються встановлення миру 
між народами.

Нерушима дружба миролюбного Радянсько
го Союзу і миролюбної Китайської Народної 
Республіки є могутнім оплотом миру. Ось чо
му ця дружба вітається > всіма народами, які 
вважають її одною з першорядних щодо важ
ливості умов зміцнення миру між народами.

Розвиваючись під знаком миру і зміцнення 
безпеки на Сході, всі країни Азії і басейну 
Тихого океану дістали б виняткові можливості 
для мирних економічних зв'язків як між собою, 
так і з іншими районами світу. В свою чергу

У Президії Верховної Ради СРСР
З метою забезпечення дальшо

го збільшення виробництва про
довольчих товарів і поліпшення 
їх якості Президія Верховної Ра
ди СРСР за поданням Ради Мі
ністрів СРСР утворила союзно- 
республіканське Міністерство 
промисловості продовольчих 
товарів СРСР на базі підприємств 
та організацій рибної, м'ясної, мо
лочної і харчової промисловості 
Міністерства легкої і харчової 
промисловості СРСР.

Міністерству промисловості про
довольчих товарів СРСР передані 
підприємства та організації риб
ної, м'ясної, молочної, маслороб
ної, сироробної, цукрової, хлібо
пекарної, макаронної, кондитер
ської, консервної, харчо-концент- 
ратної, масложирової, спиртого
рілчаної, виноробної, пивоварної, 
чайної, тютюнової, парфюмерно- 
косметичної, соляної та інших 
галузей промисловості за спис
ком, затвердженим Радою Мініст
рів СРСР.

Міністром промисловості продо
вольчих товарів СРСР призначе
ний тов. Зотов Василь Петрович.

З метою забезпечення дальшого 
збільшення виробництва промис
лових товарів широкого спожи
вання і поліпшення їх якості Пре
зидія Верховної Ради СРСР за 
поданням Ради Міністрів СРСР 
утворила союзно-республіканське 
Міністерство промислових то
варів широкого споживання 
СРСР на базі підприємств та ор
ганізацій легкої промисловості 

Міністерства легкої і харчової 
промисловості СРСР.

Міністерству промислових то
варів широкого споживання СРСР 
передані підприємства і органі
зації бавовняної, шерстяної, шов
кової, льняної, шкіряної, взуттє
вої, хутрової, трикотажної, швей
ної, скляної галузей промисло
вості і промисловості штучного 
волокна за списком, затвердже
ним Радою Міністрів СРСР.

Міністром промислових товарів 
широкого споживання СРСР при
значений тов. Косигін Олексій 
Миколайович.

З метою дальшого розвитку то
варообороту, поліпшення органі
зації торгівлі для всемірного за
доволення постійно зростаючих 
потреб населення Президія Вер
ховної Ради СРСР за поданням 
Ради Міністрів СРСР утворила 
союзно-республіканське Мініс
терство торгівлі СРСР на базі 
організацій і підприємств внут
рішньої торгівлі Міністерства 
внутрішньої і зовнішньої торгівлі 
СРСР.

Міністром торгівлі СРСР при
значений Заступник Голови Ради 
Міністрів СРСР тов. Мікоян 
Анастас Іванович.

З метою дальшого розвитку 
економічних зв'язків і поліпшен
ня торгівлі Радянського Союзу з 
країнами народної демократії та 
іншими зарубіжними країнами 
Президія Верховної Ради СРСР 
за поданням Ради Міністрів СРСР 
утворила Міністерство зовніш

це створило б необхідні умови для того, щоб 
по-новому підійти до розв'язання питання про 
подання країнам Азії конструктивної і дійової 
допомоги з боку багатьох держав.

Дорогі друзі! Дозвольте передати через Вас 
героїчному корейському народові про сердечні 
дружні почуття до нього всіх радянських лю
дей. Дружба між нашими народами побудована 
на міцній основі взаємного поважання сувере
нітету і незалежності наших країн, на основі 
взаємної готовності служити справі зміцнення 
миру і міжнародної безпеки. Це означає, що 
вона має всі підстави для дальшого зміцнення 
і розвитку.

Народи Радянського Союзу раді, що неру
шима дружба зв'язує з корейським народом та
кож і великий китайський народ. Героїчні си
пи китайського народу скріпили цю дружбу 
своєю кров'ю, пролитою на корейській землі в 
ім'я торжества правди, в ім'я свободи і неза
лежності корейського народу. Хай же живе і 
процвітає у віках славна дружба народів Китаю 
і Кореї!

Корейська Народно-Демократична Республіка 
втілює в собі найкращі надії корейського на
роду, який прагне до відновлення своєї націо
нальної єдності, до миру і прогресу.

Нема сумніву в тому, що вже в найближ
чому майбутньому Корейська Народно-Демокра
тична Республіка доб'ється великих успіхів у 
справі відбудови і дальшого розвитку економі
ки і культури країни, в піднесенні добробуту 
свого народу.

Радянський Союз всемірно допоможе Корей
ській Народно-Демократичній Республіці загоїти 
рани, заподіяні їй інтервентами.

У тяжких боях з інтервентами народні ма
си Корейської Народно-Демократичної Респуб
ліки показали перед усім світом свою величез
ну згуртованість і єдність, в основі яких ле
жить історичне завоювання корейського трудо
вого народу—союз робітничого класу з селян
ством. Хай наші корейські брати і далі бере
жуть, як зіницю ока, цей священний союз і 
безустанно дбають про його всемірне зміцнення.

Дозвольте висловити впевненість в тому, що 
країна ранкової свіжості, як називають Корею, 
незабаром здобуде повний мир і стане па шлях 
всебічного піднесення.

Я проголошую тост за гнерушиму дружбу 
між Радянським Союзом і Кореєю, за героїч
ний корейський народ, за остаточне мирне вре
гулювання корейського питання і відновлення 
національної єдності корейського народу за Уряд 
Корейської Народно-Демократичної Республіки і 
за Ваше здоров'я, товаришу прем'єр-міністр.

ньої торгівлі СРСР на базі зов
нішньо-торговельних організацій 
Міністерства внутрішньої і зов
нішньої торгівлі СРСР.

Міністром зовнішньої торгівлі 
СРСР призначений тов. Кабанов 
Іван Григорович.

Надаючи важливого значення 
справі дальшого збільшення ви
робництва високоякісних сільсь
когосподарських продуктів у рад
госпах, а також з метою корінно
го поліпшення роботи радгоспів 
і перетворення їх у зразкові ви
сокопродуктивні соціалістичні гос
подарства, Президія Верховної 
Ради СРСР за поданням Ради Мі
ністрів СРСР утворила союзно- 
республіканське Міністерство 
радгоспів СРСР, передавши йо
му радгоспи, кінні заводи та інші 
підприємства і організації за спис
ком, затвердженим Радою Мініст
рів СРСР, і визнала необхідним 
утворити Міністерства радгоспів 
у РРФСР, Українській РСР, Ка
захській РСР, Узбецькій РСР, 
Киргизькій РСР, Азербайджансь
кій РСР, Грузинській РСР, Біло
руській РСР, Литовській РСР, 
Латвійській РСР, Естонській РСР 
і Карело-Фінській РСР.

Міністром радгоспів СРСР при
значений тов. Козлов Олексій 
Іванович з увільненням його від 
обов'язків Міністра сільського гос
подарства і заготівель СРСР.

Міністром сільського господар
ства і заготівель СРСР призна
чений тов. Бенедиктов Іван Олек
сандрович. -

Промова Голови Кабінету 
Міністрів Корейської Народно- 

Демократичної Республіки 
КІМ ІР СЕНА

на обіді в Кремлі 19 вересня 1953 року
Глибокошановний голова товаришу Маленков!
Дорогі товариші!
Дозвольте мені від імені Урядової Делегації Корейської 

Народно-Демократичної Республіки висловити сердечну подяку 
за дружню гостинність, виявлену нам Радянським Урядом, Ра
дянським народом, керівниками партії і Уряду Радянського Со
юзу, і зокрема, за особливе піклування про нашу делегацію, 
проявлене особисто шановним Георгієм Максиміліановичем^- 
Маленковпм за час її перебування в Москві. Завдяки цьому, 
Урядова Делегація Корейської Народно-Демократичної Республі
ки в дружній обстановці успішно виконала свою місію.

Великий Радянський Союз визволив наш народ від бага
торічного панування японського імперіалізму^ створив всі умо
ви в Північній Кореї для встановлення народної влади, забез< 
печив здійснення демократичних перетворень і подавав нашому 
народові величезну матеріальну і технічну допомогу в справі 
відбудови і розвитку зруйнованого японськими імперіалістами 
народного господарства нашої країни.

Всебічна допомога, подана Радянським Союзом корейсько
му народові за угодою про економічне і культурне співробіт
ництво між Корейською Народно-Демократичною Республікою і 
Радянським Союзом, укладеною в 1949 році, мала вирішальне 
значення в справі дальшого демократичного розвитку країни.

Завдяки безкорисливій допомозі Радянського Союзу і са
мовідданій праці нашого народу в Північній Кореї після визво
лення шзидко підвищився рівень матеріального і культурного 
життя населення і була створена міцна демократична база для 
мирного об'єднання нашої Батьківщини.

Збройний напад американських імперіалістів та їх лакеїв 
з кліки Лі Син Мана на нашу республіку викликав у нашому 
народі всенародне обурення і ненависть до агресорів. Наш 
народ, що піднявся із зброєю в руках, як один чоловік, на бо
ротьбу за свободу і незалежність своєї Батьківщини і на захист 
народно-демократичного ладу, проявляв разом з китайськими на
родними добровольцями небачений героїзм.

Завдяки братерській допомозі і підтримці Китайського на
роду, країн народної демократії, всього табору демократії і со
ціалізму на чолі з великим Радянським народом, корейський 
народ відстояв свою свободу і незалежність, зірвав агресивні 
плани американських імперіалістів поневолити нашу країну і 
примусив їх підписати угоду про перемир'я.

Цілком справедливо вважають, що це є не тільки перемо
гою корейського і китайського народів, але й перемогою всього 
табору миру, демократії і соціалізму.

В найтяжчий період для нашої Батьківщини Радянський 
Союз на чолі демократичних сил усього світу, подаючи корей
ському народові величезну допомогу і підтримку, захищаючи 
його законні права й інтереси на міжнародній арені, запалював 
наш народ па самовіддану боротьбу за справедливу справу і 
зміцнював у нашому народі віру в перемогу. Це було однією з 
вирішальних умов перемоги нашого народу.

Сьогодні найважливішими невідкладними завданнями, що 
стоять перед нашим народом, є найшвидша відбудова і роз
виток зруйнованого війною народного господарства, налагоджу
вання і підвищення матеріального добробуту нашого народу і 
дальше зміцнення матеріальної бази для мирного об'єднання 
своєї Батьківщини. Ці завдання є, звичайно, великими і важ
кими.

Але немає сумніву в тому, що під керівництвом Трудової 
партії Кореї і при братній допомозі великого Радянського Сою
зу, Китайської Народної Республіки і країн народної демокра
тії корейський народ, переборюючи всі труднощі і перешкоди, 
успішно виконає ці завдання, як він відстояв перемогу в бо
ротьбі з всякими внутрішніми і зовнішніми ворогами.

В результаті переговорів, що успішно проходили в Москві 
між урядами КІІДР і Радянського Союзу, корейський народ 
одержить від Радянського Союзу устаткування та допо
могу у відбудові і будівництві промислових підприємств, які 
становлять життєву основу нашої економіки, а також він одер
жить допомогу, яка відіграватиме важливу роль у дальшому 
розвитку сільського господарства і культури в нашій країні.

Ця допомога також зміцнить дружбу між корейським і 
радянським народами, зміцнить союз робітників і селян в нашій 
країні, внесе новий вклад у справу мирного врегулювання ко
рейського питання і досягнення мирного об'єднання нашої 
Батьківщини і гарантування миру і безпеки в Азії.

Наш народ разом з усім прогресивним людством безмежно 
радіє з великих успіхів Радянського народу, досягнутих ним 
під керівництвом славної Комуністичної партії Радянського Со
юзу в справі будівництва комунізму в Радянському Союзі в ім'я 
забезпечення міцного миру в усьому світі і світлого майбутньо
го людства. Наш народ щиро бажає Радянському народові даль
ших і неухильних успіхів.

Дозвольте мені запевнити Вас у моїй високій повазі і вис
ловити ще раз глибоку вдячність Комуністичній партії Радян
ського Союзу, Радянському Урядові і Радянському народові.

Бажаю Вам, шановний товаришу Маленков, доброго здо
ров'я і дозвольте мені піднести цей тост за Ваше здоров'я.
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Соціалістичне змагання 
на честь Великого Жовтня

За дальше круте піднесення сільського господарства

У відповідь на заклик партії
Дамо більше вугілля країні

У відповідь на постанову 
Пленуму ЦК КПРС гірники 
шахти № 2-3 з кожним днем 
добиваються нових виробничих 
успіхів.

На видному місці в нарядній 
кімнаті шахти вивішено стінну 
газету-блискавку. В ній пи
шеться: «Слава гірникам діль
ниці № 5, які 22 вересня до- 
биліґЙҐ високих темпів вугле
видобутку». В цей день з діль
ниці, якою керує начальник 
т. Рожников, відвантажено 808 
тонн вугілля при завданні 600.

Самовідданою працею в цей 
день відзначилась зміна гірни
чого майстра комуніста т. Ши
ла. За зміну вона видала май
же вдвічі більше палива, ніж 
передбачено планом. Високих 
показників домоглась і зміна 
майстра т. Радіонова. 120— 
150 процентів—такий її виро
біток.

Ініціатори соціалістичного 
змагання на честь Великого

Ширяться ряди
Всі виробничі резерви—в дію! 

—під таким лозунгом ширить
ся раціоналізаторський рух 
серед трудящих Олександрій
ської електростанції в ознаме
нування 36 роковин Великого 
Жовтня. До Дня шахтаря де
сятки робітників-раціопадіза- 
торів нагороджено грамотами, 
значками «Відмінник соціаліс
тичного змагання», видано гро
шові премії. Серед них електро- 
намотник т. Красноголовий, 
бригадир по ремонту котлів 
т. Кириита, електромонтер т. Ге- 
ращенко та інші.

Довгий час на електростан
ції виходили з ладу деталі лан
цюга скребкового живильника 
вологого вугілля. Запасних де
талей під руками не було, а 
реставрація їх обходилась до
рого. Слюсар механічної май
стерні т. Коваленко запропону
вав спеціальне пристосування 
для виготовлення деталей лан
цюга. Запровадження у вироб
ництво його пропозиції дало 
змогу висвободити для інших 
робіт одного робітника від кож
ного скребкового живильника.

Слюсар т. Коваленко—кра-

Замовлення виконаємо 
достроково

Розгортаючи соціалістичне 
змагання за достойну зустріч 
36 роковин Великої Жовтне
вої соціалістичної революції, 
трудящі заводу «Червоний ли
варник» помножують трудові 
успіхи.

Днями в котельний цех на
дійшло замовлення від Байда- 
ківського вуглерозрізу на ви
готовлення ковшів до екскава
тора. Ця робота для заводу 
нова. Перш, ніж приступити 
до її виконання, довелось ба
гато попрацювати над розра
хунками.

Виготовлення ковшів пов
ністю освоєно. На цій роботі 
відзначається бригада т. Халяв- 
чепка. Своє завдання вона ви

Жовтня, новатори виробництва 
наваловідбійники тт. Гончаров, 
Щербаченко, Вершанський, Ме
гери в ці дні добиваються пе
ревиконання змінних завдань у 
два і більше рази. Сумлінною 
працею відзначаються відкат
ниці тт. Тимченко і Юркевич, 
люковий т. Кочерін та інші.

З під'їзної’ колії вантажної 
дільниці без затримки відправ
ляються состави з вугіллям. 
Безперебійну роботу забезпе
чують транспортники дільниці. 
Перевиконанням змінних зав
дань тут відзначається зміна 
десятника комсомольця Миколи 
Бєлінського. При завданні 600 
тонн його зміна відвантажує 
по 700—800 тонн вугілля.

Гірники шахти прагнуть зуст
ріти 36 роковини Великого 
Жовтня достойними подарун
ками.

М. КОВПАЧЕНКО, 
секретар комсомольської 
організації шахти N° 2 3.

раціоналізаторів
щий винахідник і шукач но
вих виробничих резервів. Ли
ше за один рік він вніс п'ять 
раціоналізаторських пропози
цій. Всі вони запроваджені у 
виробництво і дають десятки 
тисяч карбованців економії дер
жавних коштів.

Цінну пропозицію впіс та
кож електрослюсар т. Циган
чук. Він виготовив автоматич
ний вимикач зварювального 
апарату. Раніше для перене
сення цього громіздкого апара
ту до місця зварювальних ро
біт було зайнято кілька робіт
ників. Зараз т. Циганчук роз
робив систему електроліній від 
зварювального апарату, який 
знаходиться в одному місці. 
Струм тепер підводиться до 
місця зварювальних робіт по 
проводах. На електрозварюван
ні зараз працює лише один 
робітник замість шести, як бу
ло раніше.

Впровадження раціоналіза
торських пропозицій робітни
ків та інженерно-технічних 
працівників дає економії елек
тростанції сотні тисяч карбо
ванців щороку.

0. БУЗИННИК.

копує па 150—170 процентів. 
В півтора-два рази перевикону
ють змінні завдання свердлиль
ниця т. Федоренко, електро
зварники тт. Кравченко, Лип
ник та інші.

Стахановськими ділами від
значаються і робітники брига
ди т. Морголенка. На виготов
ленні циклонів для пилесисте- 
ми Байдаківської брикетної 
фабрики вони вдвічі перевико
нують завдання.

Трудящі заводу борються за 
дострокове і високоякісне ви
конання замовлень підприємств 
міста.

0 ТРОЦЕВСЬКИЙ, 
працівник заводу .Червоний 

ливарник*.

Повертаюсь 
в МТС

Ще в 1924 році я закінчив 
Ленінградську автотракторну 
школу і набув спеціальність 
механіка. Майже двадцять ро
ків працював в радгоспах кра
їни, а в 1947 році поступив 
па роботу в Олександрійську 
МТС. Тут мені довелось пра
цювати і роз'їзним механіком, 
і трактористом, і завідуючим 
майстерпямп.

Кілька років тому я перей
шов па завод, працював авто
слюсарем.

Тепер, ознайомившись з по
становою Пленуму ЦК КПРС, 
вирішив повернутись в ряди 
механізаторів сільського госпо
дарства. Там я зможу принес
ти найбільше користі рідній 
Батьківщині.

М. ПОПОВ, 
автослюсар заводу .Червоний 

ливарник".

Постанова Пленуму ЦК КПРС 
«Про заходи дальшого розвитку 
сільського господарства СРСР» 
викликала гаряче схвалення 
всіх радянських людей. Багато 
спеціалістів сільського госпо
дарства, які працюють на під
приємствах нашого міста, ви
являють бажання виїхати на 
село й стати в ряди борців за 
дальше піднесення соціалістич
ного землеробства, за створен
ня достатку сільськогосподар
ських продуктів для населен
ня і сировини для харчової і 
легкої промисловості.

У міськком КП України на
діслав заяву безпартійний ро
бітник центральних майстерень 
Олександрійської автобази тов.

Буду працювати за своєю спеціальністю
Моя спеціальність—технік 

сільськогосподарського маши
нобудування. Але зараз пра
цюю не за цим фахом.

Вивчаючи постанову Плену
му ЦК КПРС, я зрозумів, яка 
велика потреба в кадрах меха

МОСКОВСЬКА ОБЛАСТЬ. Колгоспники, механізатори, спеціалісти сільського господарства 
з великою увагою знайомляться з постановою Пленуму ЦК КПРС „Про дальший розвиток 
сільського господарства СРСР".

На знімку: головний агроном Ухтомської МТС Ф. І. Щербакова читає механізаторам 
тракторної бригади постанову Пленуму ЦК КПРС.

Фото А. Стужина. Прескліше ТАРС.

Інженери, агрономи, механізатори 
ідуть на роботу в МТС

Після опублікування поста
нови Пленуму ЦК КПРС «Про 
заходи дальшого розвитку сіль
ського господарства СРСР» на
дійшло багато заяв від інжене
рів, агрономів, механізаторів, 
які працюють па підприємст
вах і в установах, з просьбою 
призначити на роботу в ма
шинно-тракторні станції.

На підприємствах Дніпропет
ровська виявили бажання пра
цювати в МТС понад 160 ін
женерів і техніків. Багато з 
них вже одержали призначен
ня. Інжепер-копструктор на
уково - дослідного інституту 
В. Перспективний призначений 
на посаду, завідуючого майстер
нею Лобойківської МТС, Петри- 
ківського району. Майстер елек
тричного цеху вагоноремонтно
го заводу імені Кірова В. Цар- 
ков — головним інженером 
Верхньо-Дніпровської МТС. Сю
ди ж направлений інженером 
по механізації трудомістких

В ряди сільських механізаторів
Рогозинський Григорій Кали- 
нич. Ось текст його заяви:

«В Олександрійський міськ
ком партії.

Ознайомившись з’постановою 
Пленуму ЦК КПРС «Про за
ходи дальшого розвитку сіль
ського господарства СРСР», я 
зрозумів, яке велике значення 
має дальший розвиток колгосп
ного виробництва для побудо
ви комуністичного суспільства 
в нашій країні. Тому, як ме
ханізатор, не можу стояти ос
торонь від цієї важливої все
народної справи. Прошу нап
равити мене в одно з сіл, де 
б я міг віддати всі свої знан
ня і вміння для успішного ви

нізаторів для дальшого розвит
ку сільського господарства і 
тому вирішив повернутись па 
роботу в МТС.

Там я візьму безпосередню 
участь в розв'язанні великих 
о О' 

робіт у тваринництві В. ІІав- 
люченко.

В Апостолівську МТС голов
ним інженером призначений 
II. Градусов, а II. Щербина - 
інженером по сільськогосподар
ських машинах.

Повернулися на роботу в 
свою бригаду колишні тракто
ристи Зельцської МТС, Одесь
кої області, В. Городецький і 
Г. Ріпка. В МТС імені Куйби- 
шева, цієї ж області, прийшов 
найстаріший механізатор М. Ко- 
сенко, який досконало володіє 
двома професіями тракториста 
і комбайнера. Сюди ж повер
нувся комбайнер В. Сопрунен- 
ко. Десять колишніх механіза
торів подали заяви директорові 
Велико-Михайлівської МТС із 
просьбою прийняти їх на ро
боту.

Багато колишніх тракторис
тів уже сіли па трактор, готу
ють грунт під урожай наступ
ного року.

(РАТАУ).

рішення поставлених завдань.
Моя спеціальність—токар і 

слюсар -інструментальник. Я 
добре знаю сільськогосподарсь
кі машини. Своєю працею на 
селі я внесу і свій вклад у 
справу створення достатку про
дуктів харчування і сировини 
для промисловості. Я твердо 
впевнений, що багато механі
заторів міста наслідують мій 
приклад.

Г. РОГОЗИНСЬКИЙ".
Заява т. Рогозинського яс

кравий документ відданості про
стих радянських людей рідній 
Комуністичній партії, своєму 
Урядові, великій справі побу- 

I дови комунізму в нашій країні.

завдань по створенню достатку 
сільськогосподарських продук
тів для населення і сировини 
для промисловості.

В. ВОРНИКОВ, 
працівник гірничопромислового 

училища № 1.
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Листи до редакції
Косівські борошномели

Косівськпй млин добре об
служує населення. Тут швидко 
і якісно переробляють зерно па 
борошно, бережуть час трудя
щих.

Директор т. Сліпчснко зраз
ково організував роботу, пра
вильно розставив людей і до
бився значного перевиконання 
місячних виробничих планів.

Невтомна трудівниця
Щоранку, поспішаючи, йде 

літня жінка з сумкою газет, 
журналів і листів. Це наш лис
тоноша Олександра Степанівна 
Михайличенко. Вона акуратно

Щасливе дитинство
До послуг школярів міста є 

добре обладнаний Палац піоне
рів. Діти мають можливість 
розвивати свої здібності і на
хили в співочому, драматично
му, балетному, технічному та

З редакційної пошти
—Начальник поштового від

ділення станції Користівки Чаус 
не реагує на скарги і критич
ні зауваження трудящих,—по
відомляє вчитель залізничної 
школи т. Булаєв,—На пошті 
досі немає стільців, приміщен
ня брудне. Відвідувачі змуше
ні перебувати в напівтемній 
кімнаті і писати навколішках 
адресу чи заповняти необхід
ний бланк. * *

—Недавно на зборах хліборо
бів артілі ім. 18 з'їзду ВКП(б) 
розглядалось питання про кол
госпників, які не виробили мі
німуму трудоднів за 1952 рік

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ
В газеті «Сталінський пра

пор» було надруковано огляд 
листів трудящих, в якому пи
салось про те, що деякі пра
цівники магазинів відділу ро
бітничого постачання порушу
ють правила радянської торгів
лі, грубо поводяться з покуп
цями, не додержують розпоряд
ку дня.

Як повідомив редакцію газе

Зразково
Постановою Пленуму ЦК КПРС 

„Про заходи дальшого розвитку 
сільського господарства СРСР" 
скасований, як неправильний, по
рядок планування і обліку вико
нання завдань по розвитку тва
ринництва на 1 січня кожного 
року. При цьому порядку колгос
пи, щоб відзвітувати про вико
нання плану, змушені зберігати й 
годувати до 1 січня велику кіль
кість непродуктивної і вибрако
ваної худоби, призначеної для 
здачі державі, продажу і викорис
тання на м'ясо.

Пленум ЦК КПРС установив, 
що планування і облік виконання 
завдань по тваринництву прово
дяться на 1 жовтня кожного ро
ку. коли закінчується нагромад
ження кормів, ремонт і підготов
ка приміщень до зимівлі, коли 
тварини набувають доброї вгодо
ваності і є можливість забезпечи
ти виконання плану м’ясопоста
вок вгодованою худобою.

З метою перевірки державного 
плану розвитку тваринництва на 
1953. рік і одержання точних да
них про численність худоби в

Лише за серпень колектив 
млина виконав місячне завдан
ня на 250 процентів.

Кращих показників добива
ються крупчатник т. Зелепсь- 
кий, механік т. Гужеля і пра
цівник борошномельного цеху 
т. Гориславець.

Д. ДМИТРІЄВ, 
завідуючий Косівським сільським 

клубом.

доставляє кореспонденцію жи
телям вулиці Шевченка.

Ми вдячні т. Михайличенко 
за чесну і самовіддану працю.

С. ЗАЯЦЬ. В. Н. БАРАНОВ.

інших гуртках, які тут пра
цюють.

Це сприяє успішному нав
чанню дітей в школі.

Є. КУЛИК.

для додаткового оподаткування.
Але до списку чомусь не за

несено дружину голови прав
ління колгоспу т. Дубового, 
яка ні в 1952, ні в 1953 році 
не виробила жодного трудодня, 
— пишуть колгоспники артілі.

* •»♦
—1І0 Проспекту будівельни

ків кілька років тому посадже
но сквер. Зараз в ньому пасуть 
худобу, ламають дерева, але це 
не турбує Октябрську селищну 
Раду і техніка по зеленопасад- 
женпю. Сквер залишився без 
господаря, — повідомляє із се
лища Перемога т. Прищепа.

ти начальник відділу т. Про- 
хоренко, факти, наведені в ог
ляді, відповідають дійсності.

За систематичне порушення 
розпорядку дня завідуючому 
магазином № 11 т. Рудь нака
зом по тресту оголошено суво
ру догану. Завідуючих магази
нами №№13 і 10 тт. Рибалко 
і Хміля попереджено.

проведемо перепис худоби
СРСР буде проведено всесоюз
ний перепис великої рогатої ху
доби, овець, кіз, свиней і коней 
станом на 1 жовтня цього року.

Перепис худоби має велике на
родногосподарське значення. Він 
проводиться при активній допомо
зі партійних, радянських, госпо
дарських та інших організацій. 
Перепис проводять обліковці, виз
начені і затверджені виконкомом 
районної Ради депутатів трудя
щих.

Радянський уряд і Комуністич
на партія проявляють велике пік
лування про поліпшення життя 
трудящих. Постановою Пленуму 
ЦК КПРС „Про заходи дальшого 
розвитку сільського господарства 
СРСР" скасовується вся заборго
ваність минулих років по обов'яз
кових поставках тваринництва з 
господарств колгоспників, робіт
ників і службовців станом на 1 
січня 1953 року.

Держава йде на цей захід для 
того, щоб зберегти худобу, яка є 
в особистому користуванні, а та
кож полегшити можливість обза
вестись нею тим, хто її не має.

Єлизавета Викова—чемпіон 
світу з шахів серед жінок

Е. І. Викова.
20 вересня закінчився матч на 

першість світу з шахів між ра
дянськими спортсменками Людми
лою Руденко і Єлизаветою Вико
вою. ■Чотирнадцята, остання пар
тія матчу була відкладена в 
складному становищі з невеликою 
позиційною перевагою у Руденко.

При дограванні Викова захи
щалась дуже винахідливо і при
вела партію до явно нічийного 
закінчення-. Руденко пішла на 
загострення гри, шукаючи вирі
шального продовження, але на 
шістдесятому ході припинила бо
ротьбу. Матч закінчився з рахун
ком 8:6 на користь Викової. Та
ким чином, звання чемпіона світу 
з шахів серед жінок завоювала 
московська спортсменка, міжна
родний майстер з шахів Є. 1. Ви
кова.

Головний арбітр матчу міжна
родний суддя п. Фріц Андерссон 
(Швеція) поздоровив радянську 
країну, яка має чемпіонів світу з 
шахів як серед чоловіків, так і 
серед жінок, і вручив Є. Виковій 
перехідний приз матчу.

Під бурхливі оплески присут
ніх віце-президент Міжнародної 
шахової федерації В. В. Рагозін 
(СРСР) проголосив Є. І. Викову 
чемпіоном світу з шахів серед 
жінок і увінчав її лавровим він
ком.

(ТАРС).

Перемога олександрійських
МОТОЦИКЛІСТІВ

Недавно в місті Кіровограді 
відбулися змагання з мотоциклет
ного спорту. Перше командне міс
це в обласному змаганні завоюва
ли мотоциклісти—члени добровіль
ного товариства „Шахтар".

На 65-кілометровій дистанції з 
групи тих. що змагалися на ма
шинах з робочим об'ємом до 350 
кубічних сантиметрів, першим фі
нішував мотоцикліст нашого міс
та т. Дудник, подолавши цю 
відстань за 44 хвилини 13 секунд.

М. ПИХТЕЛЄВ,

Крім того, „Закон про сільсько
господарський податок", прийня
тий п'ятою сесією Верховної Ради 
СРСР, теж спрямований на збіль
шення кількості худоби, що зна
ходиться в особистому користу
ванні трудящих.

Враховуючи велике значення 
перепису, трудящі, що мають ху
добу у власному користуванні, 
повинні подати обліковцям точні 
відомості.

Перепис худоби розпочнеться 
1 жовтня і триватиме 10 днів. Ди
ректори радгоспів та інших дер
жавних і кооперативних госпо
дарств, голови колгоспів зобов'я
зані до початку перепису закін
чити інвентаризацію та перелік 
худоби в натурі станом на 1 
жовтня і подати обліковцям, що 
будуть проводити перепис, точні, 
особисто перевірені відомості про 
численність худоби за формами,за
твердженими Центральним Ста
тистичним управлінням при Раді 
Міністрів СРСР.

Ф. САВЧУК, 
райінспектор ЦСУ СРСР.

Корейський народ вітає результати 
радянсько-корейських переговорів

ПХЕНЬЯН. (ТАРС). Звістка 
про успішне завершення пере
говорів між корейською урядо
вою делегацією і урядом Ра
дянського Союзу миттю обле
тіла всю країну. Багато жите
лів Пхеньяна, зібравшись на 
площах біля репродукторів, з 
величезною увагою слухали 
передачу московського радіо 
корейською мовою, в якій ви
кладались радянсько-корейсь
ке комюніке, а також промови 
Г. М. Маленкова і Кім Ір Се

Виступ Еттлі по радіо
ЛОНДОН, 20 вересня. (ТАРС). 

Виступаючи вчора по радіо, лідер 
лейбористської партії Еттлі нага
дав про промову Черчілля 11 
травня в палаті громад і заявив:

„Як сумно, що проявлена ним 
ініціатива не була підхоплена. За
мість цього у Вашінгтоні була 
організована зустріч між Солсбе
рі, Даллесом і Бідо. Я не покла
дав великих надій на те, що ця 
зустріч дасть будь-які корисні ре
зультати, і так воно і сталося. 
Мені здається, що після цього 
міжнародне становище в цілому 
погіршало".

Торкнувшись становища на Да
лекому Сході, Еттлі вказав, що 
Сполучені Штати „рішуче чинили 
опір" включенню Індії до складу 
учасників політичної конференції 
по Кореї, позбавивши тим самим 
конференцію представництва най
більшої азіатської держави. „Я 
вважаю дуже небезпечною.—ска
зав Еттлі, - цю тенденцію Амери
ки ставитись підозріло до всіх, 
хто не цілком підтримує амери
канську точку зору. Мені здаєть- |

БЕЗЧИНСТВА ГОМІНДАНІВСЬКИХ БАНД
У БІРМІ

НЬЮ-ЙОРК, 18. (ТАРС). Секре
таріат Організації Об'єднаних На
цій передав для опублікування в 
пресі доповідь бірманського уря
ду 8-й сесії Генеральної Асам
блеї ООН з приводу його скарги 
у зв'язку з агресією гомінданів
ських банд.

Нагадавши, що Генеральна 
Асамблея в квітні цього року 
прийняла без заперечень резолю
цію, яка рекомендує проведення 
переговорів з метою негайного 
роззброєння і відведення гомін
данівських збройних сил (з Бірми. 
—Ред.) або ж їх роззброєння та 
інтернування, бірманський уряд у 
своїй доповіді вказує, що стано
вище в Бірмі ні в якій мірі не 
поліпшилось в результаті перего
ворів, що відбуваються вже про
тягом кількох Місяців. В доповіді 
вказується, що хоч в кінці черв
ня створилось враження, що уго
ди з приводу евакуації буде до
сягнуто, гомінданівський генерал 
Лі Мі 15 липня заявив, що війне 
дасть своїм військам наказу про 
відхід. Згідно з доповіддю бірман
ського уряду, пізніше, як про це 
свідчили повідомлення преси з 
Тайбея, гоміндан вирішив здійс
нити символічну евакуацію неве
ликого числа своїх військ з Бір
ми, щоб „захистити" свою пози
цію в Організації Об'єднаних На
цій.

В доповіді вказується, що го- 
мінданівці нещирі і що навіть в 
тому разі, коли вони зроблять 
вигляд, ніби війська Лі Мі ева
куюються, ця евакуація матиме 
символічний характер.

Рішуча відмова генерала Лі МЬ 
і після неї—відмови його генера
лів, що діють в джунглях, ухиль-

Страйк в Австрії
Австрійські трудящі активно бо

рються проти сваволі підприємців.
Газета „Естеррейхіше фолькс- 

штімме" повідомляє, що робітни
ки фабрики швейних машин „Яке" 
в м. Лінці оголосили страйк у 
зв'язку з тим, що адміністрація 

на на обіді в Кремлі 19 верес
ня ц. р.

З великим ентузіазмом було 
сприйняте повідомлення про 
те, що Радянський Союз по
дасть допомогу у відбудові про
мислових підприємств Північної 
Кореї, які становлять основу 
економіки республіки. Трудя
щі Кореї висловлюють щиру 
вдячність Радянському Союзові 
за безкорисливу, братерську 
допомогу.

ся, що це відображає в галузі 
зовнішньої політики деякі тенден
ції до нетерпимості, що бенте
жать уми багатьох люд^і".

- „Крім того,—продовжував Еттлі,
— Сполучені Штати ще сильніше 
стали чинити опір заняттю народ
ним урядом Китаю місця в Раді 
Безпеки, яке по праву належить 
Китаю. Той факт, що це місце, як 
і раніш, займає дискредитоване 
чанкайшістське охвістя, служить 
перешкодою на шляху до успіху 
справи миру". Еттлі підкреслив, 
що „фактичний китайський уряд 
повинен зайняти своє місце в 
ООН". Він додав, що „велику 
тривогу викликали войовничі про
мови Лі Син Мана, який закли
кав до завоювання Північної Ко
реї. Об'єднання Кореї дуже ба
жане, але його не можна здійсню
вати з допомогою сили".

Коментуючи декларацію 16 
країн, під якою підписався і анг
лійський уряд, Еттлі заявив: „Пос
тійне повторення погроз не є ро
зумним методом ведення закор
донних справ".

на поведінка гомінданівських 
представників і їх тактика зволі
кань, а також поведінка властей 
на Формозі—все це разом взяте, 
говориться в доповіді бірмансько
го уряду, „примусило прийти до 
остаточного висновку про те, що 
війська Лі Мі залишаться на те
риторії Бірми під приводом того, 
що вони борються з комунізмом, 
тоді як насправді—це бандити і 
торговці опіумом, які займаються 
посиленими грабежами".

В доповіді вказується далі, що 
10 серпня американський посол у 
Рангуні запевнив бірманський 
уряд в тому, що гоміндан пові
домив місцевого гомінданівського 
командуючого в Бірмі „про своє 
тверде рішення здійснити евакуа
цію якнайбільшого числа військ". 
Проте бірманський уряд вважає, 
що чотиристоронні переговори в 
Бангкоку не приведуть ні до 
яких серйозних результатів. На
віть на даній стадії гомінданів
ський представник, говориться в 
доповіді, „даючи згоду в принци
пі на евакуацію цих військ, засте
рігає, що на Формозу будуть дос
тавлені тільки ті, хто виявить ба
жання бути репатрійованим".

Викриваючи абсурдність приво
дів, що їх висувають гомінданівці 
на підтримку цієї позиції, бір
манський уряд у своїй доповіді 
пише на закінчення:

Той факт, що з військами гене
рала Лі Мі в Бірмі нічого не 
сталось і що вони продовжують 
свої грабежі, викриває нещирість 
гомінданівців, і становище в тому 
вигляді, вг якому воно склалось 
тепер, навряд чи може бути по- 
хвальним для Організації Об'єд
наних Націй.

фабрики вирішила знизити заро
бітну плату. В прийнятій резолю
ції робітники заявляють, що страйк 
триватиме доти, доки це рішення 
не буде відмінене.

(ТАРС).

Заступник редактора В. МАЛЕНКО.
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Зобов'язання підкріплюють ділом
Бригада екскаватора «УЗТМ —9» Байдаківського вуглерозрізу 25 

вересня здобула визначну трудову перемогу. При завданні 3.000 
кубометрів породи вони видали 5.814, виконавши добову норму вскриш- 

них робіт на 193,5 процента. Такі високі виробпичі темпи забезпечили 
змінні машиністи екскаватора тт. Журавльов, Могпльнпй і Глинський. 
Зразково обслужували механізми помічники машиністів екскаватора 
тт. Ткачов, Довбишев і Третяк.

Гірника Байдаківського вуглерозрізу, виступивши ініціаторами 
переджовтневого соціалістичного змагання, ділом підкріплюють взяті 
зобов'язання.

В. ШАПОВАЛЕНКО, нормувальник.

Ширше розгортаймо 
переджовтневе змагання!

По нашій Батьківщині
Вели.«/ політичне і виробни

че піднесення викликала в на
шій країні історична постанова 
Пленуму ЦК КІ1РС «Про захо
ди дальшого розвитку сільсь
кого господарства СРСР». Вона 
виявляє^Йеличезне піклування 
партії про процвітання нашої 
соціал істи ч пої Батьківщини, 
про максимальне задоволення 
постійно зростаючих матеріаль
них і культурних потреб всьо
го радянського народу.

За славного традицією ра
дянські люди знаменні дати і 
події в своєму житті відзнача
ють новими трудовими перемо
гами в комуністичному будів
ництві.

Наближається всенародне 
свято—36 роковини Великої 
Жовтневої соціалістичної рево
люцій. В ці дні з новою силою 
розгорлається соціалістичне зма
гання. Трудівники промисло
вості і сільського господарства 
беруть на себе нові підвищені 
зобов'язання по перетворенню 
в життя рішень XIX з'їзду пар
тії і постанови вересневого 
Пленуму ЦК КПРС.

Разом з усім радянським на
родом трудящі нашого міста і 
району, включаючись в перед
жовтневе соціалістичне змаган
ня, наполегливо борються за 
виконання і перевиконання дер
жавних планів, підвищують 
кількісні і якісні показники, 
виявляють і приводять в дію 
нові резерви виробництва.

Серед колективів підприємств 
міста Олександрії ініціатором 
змагання виступили гірники 
Байдаківського вуглерозрізу.

Прагнучи достойно зустріти 
36 роковини Великої Жовтне
вої соціалістичної революції, 
вони взяли конкретні зобов'я
зання по піднесенню продук
тивності праці і, зокрема, дали 
слово видобути додатково до 
десятимісячного державного 
плану 26 ешелонів вугілля.

Свої зобов'язання Байдаків- 
ські вугільники підкріплюють 
ділом. Так, 25 вересня екіпажі 
екскаватора «УЗТМ—9», очо
лювані машиністами тт. Журав- 
льовим, Могильним і Глинсь- 
ким, здобули визначну вироб
ничу перемогу. На вскришних 
роботах вони зняли 5.814 ку
бометрів грунту проти завдан
ня 3,000.

Видання українською мовою промови Голови Ради Міністрів 
Союзу РСР товариша Г. М. Малвнкова на п'ятій сесії 

Верховної Ради СРСР
Державне видавництво полі

тичної літератури Української 
РСР випустило українською 
мовою брошуру з промовою 
Голови Ради Міністрів Союзу

На заклик трудящих Байдаків
ського вуглерозрізу все більше 
колективів підприємств вугіль
ної промисловості міста вклю
чається в соціалістичне зма
гання за достойну зустріч Ве
ликого Жовтня.

Високих показників у роботі 
добиваються гірники шахти 
№ 2-3. Самовідданою працею 
відзначаються тут шахтарі діль
ниці № 5, де начальником 
т. Ярмолюк. 22 вересня, на
приклад, з дільниці відванта
жено 808 тонн вугілля при зав
данні 600.

Транспортники залізничної 
контори тресту «Олександрія- 
вугілля» у відповідь на звер
нення байдаківців на своїх збо
рах укладають договори на со
ціалістичне змагання, беруть 
індивідуальні зобов'язання. Ко
лектив залізничників зобов'я
зався план вантажоперевезень 
десяти місяців виконати до 25 
жовтня на 115 процентів. Ма
шиністи локомотивів тт. Круг
ляк і ІОраш в ці дні водять 
лише великовагові состави з 
вугіллям.

Партійні, профспілкові і ком
сомольські організації та гос
подарські керівники підприємств 
міста Олександрії зобов'язані 
підтримати ініціативу трудящих 
Байдаківського вуглерозрізу й 
організувати широке розгортан
ня соціалістичного змагання за 
дострокове виконання виробни
чих завдань кожним підприєм
ством, кожним робітником, за 
достойну зустріч 36 роковин 
Великої Жовтневої соціалістич
ної революції.

Завдання сільських парторга- 
нізацій—мобілізувати хліборобів 
на вирішення величних завдань, 
визначених постановою Плену
му ЦК КІІРС «Про заходи даль
шого розвитку сільського гос
подарства СРСР», розгорнути 
дійове змагання за успішне за
вершення всього комплексу 
осінньо-польових робіт.

Соціалістичне змагання гово
рить — підтягуй відсталих до 
рівня передових і добийся за
гального піднесення.

Кожний трудівник нашого 
міста і району, як і всі радян
ські люди, сповнений єдиним 
прагненням—з подвоєною енер
гією працювати в ім'я дальшо
го зміцнення могутності рідної 
Вітчизни, в ім'я комунізму.

РСР товариша І’. М. Маленко- 
ва на п'ятій сесії Верховної 
Ради СРСР.

Тираж—600 тисяч примірни
ків.

(РАТАУ).

Інженери і агрономи 
виїжджають на роботу 

в МТС і колгоспи
Працівники Міністерства сіль

ського господарства і заготівель 
УРСР інженери - механізатори 
Г. Іванов, В. Малукало, старші 
агрономи І. Павлюк, Л. Павлова 
та інші, всього 11 чоловік вияви
ли бажання їхати на роботу в 
МТС, колгоспи і радгоспи.

Міністр сільського господарст
ва і заготівель УРСР т. Кальчен- 
ко розглянув їх заяву і задоволь
нив просьбу. В найближчі дні во
ни виїжджають на роботу в МТС, 
колгоспи і радгоспи Київської, 
Сумської та інших областей рес
публіки.

Автобуси в райцентрах
Автобусні лінії зв'язують зараз 

Проскурів з багатьма селами і 
містами Кам'янець - Подільської 
області. В цьому році стали кур
сувати пасажирські автобуси по 
нових лініях: Проскурів—Віньків- 
ці. Проскурів — Старо-Костянти- 
нів.

Зараз провадяться підготовчі 
роботи до відкриття ще п'яти ав
тобусних ліній, які зв'яжуть об
ласний центр з Базалійським, Гри- 
цівським, Чемеровецьким, Ново- 
Ушицьким, Остропільським ра
йонами області.

Добрі врожаї в нових 
бурякосіючих районах

Вперше в цьому році цукрові 
буряки посіяли колгоспи ряду ра
йонів Поліської зони Волинської 
області. Вирощено урожай не 
менший, ніж в старих бурякосію
чих районах. В колгоспі імені 
Сталіна, Рожищенського району, 
на попелі збирають в середньому 
по 300—350 центнерів буряків з 
гектара, а ланка Героя Соціаліс
тичної Праці Марії Верезій одер
жала на торфовищах до 700 цент
нерів буряків з гектара.

Фільм про М. В. Гоголя
Ленінградська студія науково- 

популярних фільмів випустила 
картину „Ранні повісті Гоголя". 
Українські пейзажі, портрети, ак
варелі, документи допомагають 
глядачеві повніше пізнати твор
чість геніального письменника, 
творця „Вечорів на хуторі біля 
Дикапьки" і „Миргорода" — пер
ших збірників його творів.

Режисер фільму М. Клігмап, 
оператор—Д. Леонов-Нікітін.

(ТАРС).

Пром
Патріотична ініціатива маши

нобудівників Краматорська і 
Сталіно, металургів Жданова, 
які взяли па себе зобов'язан
ня подати всемірну допомогу 
трудівникам села, викликала 
жваву підтримку серед робітни
ків і інженерно-технічних пра
цівників підприємств республі
ки. Перетворюючи в життя 
рішення вересневого Пленуму 
ЦК КПРС, вони збільшують 
випуск машин, добрив, металу.

Колектив Миколаївського за
воду «Дормашипа», що виготов
ляє бульдозери і скрепери для 
зрошувальної системи, зобов'я
зався у вересні дати понад 
план 8 скреперів. Цегельно- ; 
черепичні заводи дадуть на І 
кілька мільйонів штук цегли І

Харківська область. Заможно живуть колгоспники сільгосп
артілі ім. Орджонікідзе, Лозовського району. Недавно голова кол
госпу т. Могильченко придбав легкову автомашину „ЗИМ".

На знімку: біля входу в правління колгоспу ім. Орджонікід
зе. Справа—голова колгоспу т. Могильченко біля власної машини. 
______Фото М. Начинкіна. Прескліше ТАРС.

Новобудови однієї столичної магістралі
Садове кільце—найбільша ма

гістраль Москви. Вона оперізує 
центральну частину міста.

За останні роки на Садовому 
кільці сталися великі зміни.Тут ви
росли десятки монументальних ба
гатоповерхових будинків. Особли
вої краси цій магістралі надають 
висотні будинки, споруджені на 
Смоленській площі, на площі Пов
стання і біля Красних воріт.

Зараз на Садовому кільці спо
руджується ряд нових житлових і 
громадських будинків. На Валовій 
вулиці, поблизу Павелсцького вок
залу, закінчується спорудження 
15-поверхового житлового будин

На Куйбишевській ГЕС
Осінь прийшла в Жигулі. На 

темнозеленому пасмі гір з'явили
ся жовті і багряні острівці листя. 
На будівельних площадках Куй- 
бишевської ГЕС зараз панує пож
вавлення.

У вересні механізатори мають 
переробити 800 тисяч кубометрів 
грунту. Найкращі показники у

Двісті нових
У цьому році передбачено бу

дівництво майже двохсот нових 
кінотеатрів у містах країни. Час
тина з них уже відкрита.

За спеціально розробленими 
проектами провадиться будівниц
тво невеликих кінотеатрів для 
районних центрів. Такі кінотеаг-

ИСЛОВІСТЬ — 
і черепиці більше понад те
перішній рівень.

Єнакієвський металургійний 
завод достроково виконав дев'я
тимісячний план відвантаження 
прокату на замовлений Мініс
терства сільського господарства 
і заготівель СРСР. Достроково 
справились із завданням по 
випуску штабового заліза про
катники Краматорська.

Металурги заводу імені Ста
ліна відвантажили понад план 
близько тисячі тонн фасонного 
прокату різного профілю, що 
йде на виготовлення самохід
них комбайнів, косарок і куль
тиваторів. Освоєно новий вид 
прокату для лемеша.

Вінницькі суперфосфатпикп 
збільшили випуск мінеральних 

ку для працівників Міністерства 
нафтової промисловості.

На вулиці Чкалова, біля набе
режної ріки Яузи, споруджується 
10-поверховий житловий будинок 
на 75 квартир. На другому боці 
Яузи починається спорудження 
12-поверхового житлового будин
ку на 230 квартир загальною жит
ловою площею понад 10 тисяч 
квадратних метрів. Це буде один 
з найбільших будинків на Садо
вому кільці.

Нові красиві будинки виросли 
на Колгоспній площі і на площі 
Повстання.

(ТАРС).

екскаваторної бригади Героя Со
ціалістичної Праці І. В. Єрмолен- 
ка. З початку місяця його екіпаж 
навантажив у самоскиди близько 
11 тисяч кубометрів землі, знач
но перевиконавши завдання.

Монтажники тресту „Стальмон- 
таж" продовжують установку 
опор для бетоновозної естакади.

кінотеатрів
ри недавно споруджені для жите
лів Старого Самбора, Дрогобиць
кої області, і Друскінкай Литов
ської РСР. В цьому році повин
но бути здано в експлуатацію 
більше двох десятків районних 
кінотеатрів.

селу
добрив. Вся продукція випус
кається тільки першим сортом, 
а собівартість продукції зниже
на на 6,8 процента. Значно 
збільшено випуск кормового 
суперфосфату, що йде на під
годівлю тварин.

Лісгоспи Ужгородської облас
ті розширюють виробництво 
предметів, необхідних для кол
госпного села. Свалявськпй 
лісгосп почав виготовлення 
парникових рам.

Конструктори і робітники 
Харківського заводу «Серп і 
молот» створили молотарку 
«МС-700» з автоматичним пода- 
вачем снопів. Вона важить на 
півтори тонни менше молотар
ки «МС-1100» і має значно 
більшу проду ктпвність.(РАТАУ).
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Партій не життя БЕСІДИ АГІТАТОРА

Творчо оволодівати марксистсько- 
ленінською теорією

Важка індустрія—основа основ 
соціалістичної економіки

1 жовтня починається занят
тя в міській сітці партійної і 
комсомольської освіти. Пропа
ганда марксистсько-ленінської 
теорії є одною з основних скла
дових частин діяльності всіх 
первинних партійних організа
цій. Всеперемагаюче вчення 
Маркса — Енгельса — Леніна 
— Сталіна озброює комуністів 
знанням законів розвитку сус
пільства, умінням орієнтувати
ся в оточуючій обстановці, пе
редбачати розвиток подій. Це 
вчення запалює членів партії 
па активну, самовіддану бороть
бу за корінні інтереси трудо
вого народу.

Комуністична партія невтом
но піклується про ідейно-полі
тичне виховання комуністів і 
всього радянського народу. Но
вий Статут КПРС, прийнятий 
XIX з'їздом партії, вимагає від 
усіх членів і кандидатів партії 
працювати над підвищенням 
свого ідейного рівня, над зас
воєнням основ марксизму-лспі- 
нізму.

З кожним роком партійна 
освіта набуває все більш масо
вого і організованого характе
ру. Так, всього по місту в сіт
ці партійної і комсомольської 
освіти буде навчатися в насту
паючому учбовому році 3142 
чоловіки. Збільшується кіль
кість гуртків по вивченню іс
торії КПРС основного типу—їх 
буде 78, тобто на 14 більше, 
ніж у минулому році. В пер
винній партійній організації 
автотранспортної контори (сек
ретар т. Айзепберг) залучено 
до навчання в гуртках на 61 
чоловік більше проти минуло
го року. В парторганізації шах
ти № 2-3 (секретар т. Іванов) 
—на 96 чоловік, в парторгані
зації міськздороввідділу (секре
тар т. Жалдак)—на 112 чоло
вік. У вечірньому університеті 
марксизму-лепінізму місяць то
му приступило до занять 150 
слухачів першого курсу. Крім

Активізувати молодь у проведенні 
культосвітньої роботи на селі

Недавно відбулися районні 
збори комсомольського активу, 
на яких з доповіддю «Про 
участь комсомольців і молоді 
в культурно-масовій роботі на 
селі» виступив секретар РК 
ЛКСМУ т. Кошелєв.

Учасники зборів у своїх вис
тупах відзначали, що останнім 
часом значно поліпшили свою 
юботу Морозівський та 
Іандурівський сільські клуби. 
\)бота цих клубів планується, 

ведеться її облік, добре оформ
ляється наочна агітація. В сво
їй роботі завідуючі клубами тт. 
Грицаєнко і Савченко спираю
ться на актив з числа комсо
мольців і неспілкової молоді. 
Клуби повністю підготовлені 
до роботи в зимових умовах.

Краще стала працювати біб
ліотека при Звенигородському 
клубі. В цьому році тут про
ведено дві читацькі конферен
ції по книгах Ніколаєвої 
«Жатва» і Ангеліної «Люди 
колхознмх полей». Завідуюча 

того, організована міська ве
чірня партійна школа. В ній 
будуть навчатися товариші, які 
раніше закінчили вивчення ко
роткого курсу історії ВКП(б) за 
програмою основного та підви
щеного типу.

В новому навчальному році 
в роботу сітки партійної освітп 
вноситься ряд істотних змін. 
Основні матеріали, XIX з'їзду 
КПРС та твору її. В. Сталіна 
«Економічні проблеми соціаліз
му в СРСР», які вивчались в 
минулому році у всіх гуртках 
і політшколах, тепер будуть 
включені до відповідних розді
лів програмового матеріалу 
гуртків, політшкіл, вечірнього 
університету марксизму-ленініз- 
му та вечірньої партійної 
школи.

Програми гуртків по вивчен
ню історії партії основного та 
підвищеного типів будуть змі
нені відповідно до тез відділу 
пропаганди та агітації ЦК КПРС 
і інституту Маркса—Енгельса 
—Леніна—Сталіна «50 років 
Комуністичної партії Радянсь
кого Союзу». Строк навчання 
у вечірній партійній школі і 
вечірньому університеті марк- 
сизму-ленінізму збільшується з 
двох до трьох років.

В усіх школах і гуртках сіт
ки партійної освіти перше за
няття буде проведено шляхом 
бесіди пропагандиста або лек
ції на тему «П'ятдесят років 
Комуністичної партії Радянсь
кого Союзу». Після вивчення 
цієї теми необхідно вивчити 
промову товариша Г. М. Ма- 
ленкова на п'ятій сесії Верхов
ної Ради СРСР, доповідь това
риша Хрущова М. С. на Пле
нумі ЦК КПРС 3 вересня 1953 
року та постанову Пленуму ЦК 
КПРС «Про заходи дальшого 
піднесення сільського госпо
дарства СРСР».

Для цього відводиться чотири 
заняття, тобто 8 годин.
---------------- --------------------  

бібліотекою тов. Журбенко час
то буває в тракторних і ріль
ничих бригадах, на тварин
ницьких фермах, проводить бе
сіди, читки газет, випускає 
польовки.

Проте такі клуби, як Ліка- 
йвський, Костянтинівський, 
Іедогарський (завідуючі тт. 
ващенко, Білецький, Дон) за

недбали культурно-виховну ро
боту серед населення. Це ста
лося тому, що секретарі ком
сомольських організацій тт. 
Іващенко, Шило, Демченко і 
Маковієнко не вникають в ро
боту клубів.

Виступаючі різко критикува
ли відділ культури райвикон
кому та його завідуючого тов. 
Адамацького, який не знає 
стану справ на місцях і поту
рає бездіяльності завідуючого 
Костянтинівським сільським 
клубом Білецькому. Цей 
клуб завжди на замку, примі
щення розвалюється, ремонт

Всі ці заходи спрямовані па 
дальше піднесення ідейно-теоре
тичного рівня занять, на кра
ще засвоєння слухачами рево
люційного вчення марксизму- 
ленінізму.

Готуючись до початку занять 
в сітці партійної освіти, міськ
ком КП України організував 
читання лекцій на семінарах 
пропагандистів за тематикою 
обкому партії і направив у 
первинні партійні організації 
комуністів, з числа партійного 
активу, для подання їм допо
моги на місцях.

Первинним партійним органі
заціям і міській партійній біб
ліотеці треба докласти всіх зу
силь для того, щоб протягом 
цього часу забезпечити слуха
чів всіх лапок партійної освіти 
необхідною літературою відпо
відно до нових програм і нав
чальних планів.

Червневий Пленум ЦК КПРС 
відзначив, що марксистсько-ле
нінська теорія — не догма, а 
керівництво до дії. Тому партія 
вимагає усунути начотницький, 
догматичний підхід до вивчен
ня марксизму-леніпізму, ста
вить завдання перед комуніста
ми засвоювати не окремі фор
мули й цитати з творів класи
ків марксизму-ленінізму, а ро
зуміти суть революційного вчен
ня Маркса—Енгельса—Леніна 
— Сталіна.

Партійна освіта повинна бути 
нерозривно пов'язана з прак
тичними завданнями, які стоять 
перед комуністами і безпартій
ними в їх повсякденній роботі. 
Вона покликана всемірно сприя
ти успішному вирішенню цих 
завдань.

В цьому полягає основне | 
найголовніше завдання всіх 
слухачів, пропагандистів, лек
торів і консультантів.

І. СУДОВИЙ, 
завідуючий відділом пропаганди 
І агітації міськкому КП України.

його не провадиться, хоч кош
ти на це відпущені. Первинна 
комсомольська організація на
віть не спромоглася поставити 
питання про роботу клубу на 
обговорення комсомольських 
зборів.

Дівочепільська і Ворошилов- 
ська сільські бібліотеки, як 
вказували виступаючі, звели 
свою роботу до механічної ви
дачі та приймання книг. Тут 
незадовільно ведеться пропа
ганда політичної і сільськогос
подарської літератури.Бібліогра- 
фічні огляди, обговорення книг, 
літературні вечори в цих біб
ліотеках не проводяться.

В обговоренні питання вис
тупило 17 чоловік.

Збори активу прийняли рі
шення, в якому зобов'язали 
комсомольські організації взя
ти активну участь в пожвав
ленні культурно-освітньої ро
боти на селі та підготовці клу
бів і бібліотек до роботи в зи
мових умовах.

Комуністична партія Радян
ського Союзу розглядає важку 
індустрію, як основу розвитку 
всього народного господарства 
і зміцнення економічної могут
ності країни.

У дореволюційній Росії пи
тома вага продукції важкої про
мисловості становила лише одну 
третину загального обсягу про
мислового виробництва. Країна 
не мала тракторної, автомо
більної, авіаційної і верстато
будівної промисловості, не було 
скільки-небудь серйозної хіміч
ної промисловості та інших га
лузей важкої індустрії. Вона 
була в постійній залежності від 
інших, економічно більш роз
винутих капіталістичних країп. 
Іноземні капіталісти поставля
ли в Росію застаріле устатку
вання і в обмін на це вика
чували з нашої країни вели
чезні багатства у вигляді си
ровини, матеріалів і сільсько
господарських продуктів.

Комуністична партія почала 
справу індустріалізації країни 
з розгортання важкої проми
словості—металургії, паливної 
та енергетичної промисловості, 
власного машинобудування. 
Без цього немислимо було збе
регти незалежність нашої дер
жави. Без важкої індустрії ми 
були б беззбройними перед ли
цем капіталістичного оточення. 
Ось чому партія твердо трима
ла курс на розвиток важкої 
індустрії. Вона нещадпо роз
громила троцькістів і правих 
капітулянтів, що виступали 
проти політики соціалістичної 
індустріалізації країни.

Успішне перетворення в жит
тя політики індустріалізації 
привело нашу країну до таких 
успіхів, яких ніколи не знав 
капіталістичний світ. За двад
цять вісім років, що минули 
після XIV з'їзду партії, який 
намітив крутий поворот у роз
витку важкої індустрії, випуск 
промислової продукції в СРСР 
збільшився в 29 раз. За цей 
час у нас незмірно зросли ви
робництво чорних і кольорових 
металів, видобуток вугілля, наф
ти, виробництво електроенергії. 
Були створені такі могутні га
лузі промисловості, як трак
торна, автомобільна, авіаційна, 
верстатобудівна, хімічна і т. д. 
Виросли нові індустріальні цен

О 4 ------------------------------------

Москва. Першого вересня почався навчальний рік в нових 
будинках Московського державного університету імені М. В. Ло- 
моносова на Ленінських горах.

На знімку: Президент Академії наук СРСР академік 
А. Н. Несмєянов читає лекцію в одній з нових аудиторій.

Фото А. Батанова. Прескліше ТАРС.

три в Поволжі, па Уралі, в 
Сибіру, на Далекому Сході, в 
районах європейської Півночі, 
в Казахстані, у республіках 
Середньої Азії і Закавказзя.

З економічно відсталої, з не
розвинутою промисловістю і 
роздрібненим малопродуктивним 
сільським господарством, наша 
країна перетворилася а-могут
ню індустріальну дер ж* у з 
найбільшим і найбільш механі
зованим у світі сільським гос
подарством. Якщо в 1924/25 
році частка засобів виробництва 
у продукції всієї промисловості 
СРСР становила 34 прженти, 
то тепер вона становить при
близно 70 процентів.

Тепер на базі досягнутих 
успіхів у розвитку важкої про
мисловості створені всі необхід
ні умови для того, щоб орга
нізувати круте піднесення ви
робництва найрізноманітніших 
товарів народного споживання.

Як відомо, п'ятий п'ятиріч
ний план передбачає збільши
ти в 1955 році виробництво 
предметів споживання порівня
но з 1950 роком приблизно на 
65 процентів. Зараз виробниц
тво предметів народного спо
живання розгортається такими 
темпами, щоб виконати це зав
дання значно раніше.

Потужна технічно досконала 
важка промисловість є основою 
для дальшого великого підне
сення сільського господарства. 
Партія вживає всіх заходів для 
дальшого розвитку сільського 
господарства, для піднесення 
всіх його галузей і різкого 
збільшення виробництва сіль
ськогосподарських продуктів. 
Па основі .загального піднесен
ня всього сільського господар
ства вже в найближчі 2—3 ро
ки повинен бути створений до
статок продовольства для насе
лення і сировини для легкої 
промисловості.

Радянська держава і далі 
всемірно розвиватиме важку 
промисловість, яка є основою 
основ соціалістичної економіки. 
Тільки на базі могутньої, тех
нічно передової, широко роз
винутої важкої індустрії ми 
можемо забезпечити всебічне 
зростання легкої промисловості 
і сільського господарства і зміц
нювати обороноздатність Радян
ського Союзу.

В. РЕУТОВ.
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Кемеровська область. Рішення п'ятої сесії Верховної Ради 
СРСР викликали нове трудове піднесення серед шахтарів Кузбасу.

На знімку: ешелон із надплановим вугіллям, видобутим гірни
ками шахти „Чорна гора".

Фото В. Скоробогатова. Прескліше ТАРС.

Соціалістичне змагання 
на честь Великого Жовтня

Виробничі досягнення 
транспортників

За дальше круте піднесення сільського господарства

Більше сільськогосподарських продуктів країні!
Не допускати втрат цукрової сировини

Широкого розмаху набуває 
соціалістичне змагання за дос
тойну зустріч 36 роковин Ве
ликого Жовтня серед трудящих 
контори залізничного транс
порту. На виробництві прохо
дять збори, па яких робітники 
укладають соціалістичні дого
вори між цехами, бригадами, 
беруть індивідуальні зобов'я
зання.

Колектив транспортників бо
реться за виконання десятимі
сячного виробничого плану по 
всіх показниках до 25 жовтня 
на 115 процентів. Робітники 
депо змагаються за скорочення 
часу перебування паровозів на 
ремонті. Колійники зобов'язу
ються утримувати колійне гос
подарство у відмінному стані.

Включившись у соціалістич
не змагання, десятки передови
ків множать свої трудові успі
хи. Слюсарі депо тт. Погріб
ний, Плотпиков, Шевченко та 
інші добиваються виконання 
змінних завдань на 160—190 
процентів. Високих виробітків 
домагаються і токарі тт. Іван- 
ников, Буланий, котельник 
т. Додатко та інші. їх вироб
ничі показники — півтори-дві 
норми.

Кращих показників серед ма
шиністів паровозів добиваються

Трудові діла малярів
Бригада малярів т. Рудя пра

цює на будівництві адмініст
ративно-управлінського примі
щення теплової електростанції. 
Бригада складається з 12 ква
ліфікованих робітників. З мі
сяця в місяць вони перевико
нують норми виробітку. Так, 
план серпня виконано на 240 
процентів при відмінній якості 
малярних робіт.

Ми взяли соціалістичне зо
бов'язання—завершити всі ма
лярні роботи до дня Великого 
Жовтня, змінні завдання вико
нувати на 150 процентів з від
мінною якістю, вести боротьбу 
за економію матеріалів, обхо
дитись без допоміжних робіт
ників.

Кожний день наші передо
вики добиваються все нових і 
нових успіхів. Малярі тт. Пан- 
ченко, Щербина, Гончарова та 
інші змінні завдання викону
ють на 200 і більше процен

тт. Юраш і Кругляк.—Кожний 
ешелон з вугіллям відправляти 
великоваговим,—заявили вони, 
беручи на себе соціалістичні 
зобов'язання. Уже зараз маши
ністи водять состави на вісім
десяти вагонів більше, ніж ра
ніше, борються за прискорення 
оборотності вагонів.

Складач поїздів т. Лптвинов 
і його помічник т. Борисевич 
забезпечують своєчасне форму
вання составів і подачу їх під 
вантаження. По селекторному 
зв'язку, яким обладнана вся 
залізнична дільниця, диспет
чери тт. Калита і Лелека вміло 
керують поїзним рухом.

Недавно на залізничному 
транспорті введено план маршру
тизації відправки поїздів, роз
роблений інженерно-технічни
ми працівниками. За цим гра
фіком відпала необхідність про
вадити переформування поїздів 
на проміжкових станціях.

Робітники та інженерно-тех
нічні працівники транспортної 
контори, працюючи творчо, 
прагнуть зустріти всенародне 
свято новими трудовими пере
могами.

М. СЛОБОДЕНЮК, 
працівник контори 

залізничного транспорту.

тів. Таких показників вони до
биваються внаслідок умілої ор
ганізації праці.

Якщо раніше для проведен
ня малярних робіт у високих 
кімнатах споруджувались риш- 
тувальні сходи, на що витра
чалось багато часу, то зараз 
ми використовуємо розкладні 
козли і драбини, які легко мо
же перенести з місця на міс
це один робітник.

Але поряд з цим в нашій 
роботі є і значні перешкоди. 
Часто після штукатурів нам 
доводиться ліквідувати їх 
серйозні недоробленості. А це 
затримує всіх малярів. Дуже 
часто бригади теслярів і столя
рів допускають брак в роботі, 
і тому їм доводиться вже після 
покраски підганяти двері і рами 
—стругати їх.

І. МОСЕНДЗ, 
маляр будівельного управління 

Димнтровського тресту.

На вагах Олександрійського 
бурякопункту зупинилась авто
машина. Завідуючий пунктом 
т. Дробот бере в руки корінь. 
Він в'ялий, м'який, як гума.

—Знову з колгоспу ім. Кар- 
ла Маркса привезли неповно
цінну сировину,—безпомилково 
визначає він.

і дійсно, через порушення 
агротехніки збирання: несвоє
часного вибирання підкопаних 
буряків з грунту, розриву між 
копкою і вивозкою і поганим 
зберіганням викопаної сирови
ни артіль з 4.321 центнера бу
ряків, перевезених на пункт, 
майже четверту частину коре
нів здала як некондиційні.

Неважко підрахувати, яких 
великих збитків завдано кол
госпу і державі, коли відомо, 
що некондиційні корені втра
чають майже 30 процентів своєї 
попередньої ваги.

Цих втрат можна було б 
запобігти, якби правління кол
госпу (голова т. Ткаченко) пос
тавило на збирання буряків всіх

Передовики 
буряковивозни

В розпалі збирання цукро
вих буряків. По шляхах, що 
ведуть з плантацій на прий
мальні пункти, день і ніч сну
ють автомашини. Вони перево
зять цінну сировину.

З артілі ім. Карла Маркса 
до Олександрійського буряко
пункту возить буряки шофер 
автоколони бурякобази Микола 
Шульга. На віддаль 28 кіломет
рів він щодня робить 6—7 хо
док замість 5 за графіком. Лише 
за минулі п'ять днів т. Шуль
га вивіз на пункт понад план 
211 центнерів коренів.

На транспортуванні цукрової 
сировини з бурякорадгоспу «Ко
мінтерн» на заготівельний пункт 
відзначаються шофери тт. Ена- 
нов і Кравченко.

З плантацій радгоспу за мину
лу п'ятиденну вони перевезли 
понад завдання близько 500 
центнерів цукрової сировини.

П. КУКСА, 
диспетчер автоколони 

Олександрійської бурякобази.

В колгоспах Вінницької області 
провадиться збирання цукрових 
буряків. Знатний механізатор Гай- 
синської МТС Яків Іщенко, який 
зобов'язався зібрати в Цьому се
зоні своїм бурякокомбайном 150 
гектарів цукрових буряків, щодня 
перевиконує норму виробітку.

На знімку: агрегат комбайнера 
Я. П. Іщенка на збиранні цукро
вих буряків у колгоспі ім. 13-річ- 
чя Жовтня, Гайсинського району.

Фото Ю. Копита. 
Прескліше РАТАУ. 

людей з бурякосіючих ланок, 
організувало польове кагату- 
вання невивезеної сировини.

Однак цього тут не робиться. 
Значна частина колгоспників, 
які повинні працювати на план
тації, зайнята на інших робо
тах. Ось чому залишені па 
ніч корені не зносяться у ве
ликі купи і не вкриваються 
землею.

На жаль, подібні факти мають 
місце не лише в колгоспі 
ім. Карла Маркса. Порочна 
практика збирання цукрових 
буряків допускається і в артілі 
«Шлях до комунізму» (голова 
т. Сабодаж). Тут не забезпе
чують своєчасного вибирання 
з землі всіх підкопаних коре
нів, отже багато буряків но 
кілька днів лежать в землі і, 
як наслідок, втрачають свою 
якість.

Не краще справа і в колгос
пі ім. Володимира Ульянова 
(голова правління т. Рябошап- 
ка). 3 1.785 центнерів сирови
ни, зданої на пункт, понад 400

Успіхи
Новими трудовими ділами 

відповідають механізатори Олек
сандрійської МТС на постано
ву Плепуму ЦК КПРС «Про 
заходи дальшого розвитку сіль
ського господарства СРСР». Во
ни посилюють своє трудове на
пруження в боротьбі за ство
рення міцного фундаменту уро
жаєві майбутнього року.

Добрих успіхів домоглася 
тракторна бригада Романа Яцен- 
ка, яка обслужує колгосп ім. 19 
з'їзду КПРС. В стислі строки і 
якісно тут завершено виконан
ня плану зяблевої оранки.

Відзначились на цій роботі 
трактористи Іван Горбаченко і 
Павло Захарченко, які тракто
ром «ДТ-54» підняли 328 гек

ЗВЕДЕННЯ
районного управління сільського господарства і заготівель 

про хід осінньо-польових робіт в колгоспах 
станом на 25 вересня 1953 року

(в процентах до плану).

КОЛГОСПИ о 
н
в: ,ї?

Є га

(4
М
■

О X

о. 5 
£ о со о

§ §

°-о. 
£ Я
со «

о и 
я в и гай" 
кой 
о а. к а и о. 
яИ ЯХО

азп

о. І? 
£ * 
л м

їм. Будьонного 70 100 90 53 10
ім. Рози Люксембург 60 100 100 33 8
ім. 19 з'їзду КПРС 50 100 81 50,3 0
ім. Калініна 49 40 72 34,6 15
ім. Жданова 48 100 47 21 20
ім. Леніна 47 25 80 35 4
ім. 18 партконференції 44,8 50 100 — 19
ім. Ворошилова 44 83 75 53 7,9
„Прапор комунізму" 41 52 64 75 0
„Шлях до комунізму" 37 68 43 36 6.6
ім. Молотова 35 68 83 42 0
ім. Сталіна (Бандурівка) 34 67 50 50 0
ім. Карла Маркса 33,6 61 52 50 11
„Комунар" 32 100 65 — 14
ім. 18 з'їзду ВКП(б) 32 57 60 28 0
„Заповіт Леніна" ЗО 52 36 61 3
ім. Енгельса 29 49 32 39 11
ім. Сталіна (Ворошиловка) 28,7 70 66 32 0
ім. Хрущова 26 58 60 — 3,6
ім. Володимира Ульянова 26 50 32 41 6
ім. 12-річчя Жовтня 23,6 50 53 32 0

По Користівській МТС 40 60 65 45,7 4,4

По Олександрійській МТС 37,5 71 61 43 7,7

По району 38,6 65 63 44,6 53

центнерів виявилась неконди
ційною.

Крім того, в деяких колгос
пах через неправильне регулю
вання бурякозбиральних ма
шин допускаються механічні 
пошкодження коренів. Це, зок
рема, виявлено в другій ріль
ничій бригаді бандурівської 
артілі ім. Сталіна. Тракторист 
т. Гой не відрегулював буряко
підіймача і довгий час псував 
буряки.

Постанова Пленуму ЦК КПРС 
Про заходи дальшого розвит

ку сільського господарства 
СРСР» вказує па необхідність 
дальшого збільшення виробниц
тва цукрових буряків. Для 
цього необхідно, насамперед, 
уміло організувати їх збиран
ня, не допускати втрат. Проте, 
як показують наведені факти, 
керівники деяких колгоспів і 
спеціалісти сільського госпо
дарства не надають цьому 
значення, не запобігають втра
там.

В. ЛЕОНТЬЕВ.

механізаторів
тарів зябу. Кожного дня вони 
виконували завдання на 120— 
150 процентів.

Завершивши оранку в обслу
жуваному колгоспі, механізато
ри тракторної бригади Романа 
Яценка вирішили подати допо
могу артілі ім. Сталіна, Воро- 
шиловської сільради.

Успішно піднімає зяб і брига
да Овсія Омельченка, яка пра
цює в колгоспі ім. Жданова. 
Приклад самовідданої праці тут 
подають трактористи Василь 
Онопа і Микола Сафроненко. 
Кожен з них уже має на своє
му рахунку по 130—170 гек
тарів піднятого зябу.

П. НЕЧИПОРЕНКО, 
працівник Олександрійської МТС.
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------ Куточок гумору Міжнародний огляд
ГУМОРЕСКА

Моя рука!
Розповідь тракториста

Працював я трактористом— 
Непогано, певна річ, 
Та зманив мене до міста 
Мій земляк Макар Лукич. 
Так і так, мовляв, юначе, 
Хоч веселе це село, 
Я бажаю, щоб, одначе, 
Веселіш тобі було.

Став водити я машину 
У Макара Лукича, 
Неабияку—на шинахі 
Персональну! „Москвича"! 
Влаштувався непогано, 
Хоч незвично попервах: 
Виїздив із ним нерано, 
Повертався ж по ночах. 
Тільки скоро в цьому стані 
Занудився і—зачах.
Як приїдемо до главку, 
Як піде Макар Лукич,— 
За цей час, говорять, плавку 
Можна видать. Певна річ! 
Все наради, інструктажі... 
Утрясають, бачте, план.
За цей час, мій дядько каже, 
Можна виорати лан!
А почнеться косовиця— 
Аж змарніють їхні лиця: 
П'ять нарад за ніч підряд! 
На ногах весь апарат! 
І нема на ранок сили, 
Наче ніч усю косили.
Ну а я?

А я в кабіні 
Знай душити комарів! 
Вже аж пролежні на спині, 
Пробачайте. Очманів! 
Бо, сказать по правді, вдача 
В мене змалечку гаряча, 
То ж люблю таке я діло, 
Щоб горіло, 
Щоб кипіло/ 
Щоб, його звернувши гори, 
На гулянці бить підбори 
Під гармоні перебори. 
Щоб бабусі потішались, 
Щоб дівчата заглядались, 
Щоби охали діди: 
—Ох, і хлопець—хоч куди!..

До начальника звернувся: 
—Відпустіть, Макар Лукич! 
—Е-е!—начальник усміхнувся,— 
Що ти, що ти?! Добра річ! 
Ну, чого, чого надувся, 
Наче сич?
Ич!
Ти в столиці водиш, сину,— 
Це що-небудь означа! 
Неабияку машину— 
Персональну! „Москвича"!

На олександрійському ринку

—На нашому ринку є все!
— Невистачає „дрібниці"—культурної торгівлі... 

Рис. Є. Щиглова.

ПОПРАВКА
В газеті „Сталінський прапор" 

№116 від 25 вересня цього року 
в замітці „Дамо країні більше ву
гілля" з вини працівника редак
ції т. Бузинника допущена помил
ка.

То ж чи треба вам казати, 
Як зрадів я, став яким, 
Коли партія, як мати, 
Розсудила нас із ним.
В міністерстві раннім часом 
Ми зустрілись віч-на-віч. 
Усміхнулися ми разом: 
—Що ж?..
—Рощот, Макар Лукич!

Так зрадів я,
А тим паче,
При моїй гарячій вдачі, 
Запалився я увесь: 
—Повертаюсь в МТС!
Влаштувався там я швидко— 
Все в порядку! Все нормально! 
Є кімната в гуртожитку, 
Ще й окрема! Персональна!
Позавчора ж, біля плесу, 
Як вертався я з роботи, 
Сам директор емтеесу 
Перестрів мене напроти: 
—Ви додому?
—Так, додому.
—Виручайте: агронома 
Нам прислали в МТС,
А шофер мій—у райкомі, 
Чи в дорозі звідти десь...

Я—в кабіну! Мчу машину— 
Виручаю, певна річ!
На вокзалі за годину.
Хтось позаду—штовх у спину! 
Обернувсь:

—Макар Лукич?!
І, як кажуть, дві людини 
Знов зустрілись віч-на-віч. 
—У відрядження сюди? 
—Ні, земляче,— 
Назавжди!
Я зрадів, сказати чесно: 
Це ж порядок означа, 
Що прислали в МТС нам 
Агронома—Лукича! 
Усміхнулися ми разом: 
—Воля партії така!
А скажи,—питає,—часом 
Це не ти писав в ЦК?..

Прочитав я дома знову 
Ту знаменну постанову 
І подумав: певна річ,
Правий був Макар Лукич: 
Хоч не я писав в ЦК, 
В ній таки—моя рука!
Ох, і правильна яка!

Валентин ЛАГОДА.

(„Радянська Україна").

Останнє речення другого абзацу 
першої колонки слід читати: „В 
цей день з дільниці, якою керує 
начальник т. Ярмолюк, відванта
жено 808 тонн вугілля при зав
данні 600“... далі за текстом.

Останній строк здачі серед
ньої школи № 15 в експлуа
тацію для будівельників управ
ління Димитровського тресту 
(начальник управління т. Бе- 
ренштам) був визначений 
1 жовтня ц. р.

Минає вересень, через три 
дні настане жовтень, але в 
споруджуваній школі лише 
думають красити підлогу. Ба
гато тут і інших недороблс- 
ностей.

На запитання: чи готова
школа...

...будівельники відповіли 
на двійку з мінусом...

Рис. А. Зубова.

Витівки 
Коломойця

Михайло Васильович Коло- 
моєць, заступник начальника 
Семенівського вуглерозрізу, не 
позбавлений чванства і над усе 
ставе своє «Я».

Якось прийшли робітники 
до Михайла Васильовича і ка
жуть:

—Навіщо ж ви в гуртожит
ки, де живуть одинокі робітни
ки, поселили сімейних?

—А це не ваше діло,—грим
нув Коломосць,—Ви мені не 
вказуйте і в мої справи(?!) не 
втручайтеся. Я що захочу—те 
й зроблю.

Сказав і зробив. Якщо ра
ніше він помістив сім'ю в чо
ловічий гуртожиток, то зараз 
уже і в жіночий поселив. А 
якщо, каже, ще будете скаржи
тись на мене, то й ще добавлю.

Вирішили робітники на збо
рах критикувати Коломойця. 
Тут говорили, що він збюро- 
кратився, не дбає про побутові 
умови робітників. І тільки че
рез нього (тобто Коломойця) 
до цього часу багато робітників 
не забезпечені паливом па зи
му.

Після зборів Михайло Васи
льович мовив собі: «Від кри
тики мені ні холодно, ні жарко». 
Бо він собі уже давненько за
віз і вугілля, і дровець, та ро
бітникам від цього тепліше не 
стало.

Робітники чекають, коди не
чуйному Коломойцю стане жар
ко або пробере його холодний 
піт.

Яків МАЛИЙ.

Важливий фактор розвитку 
економіки Китаю

В обстановці величезного полі
тичного і трудового піднесення 
зустрічає китайський народ чет
верті роковини утворення Китай
ської Народної Республіки, які 
минають 1 жовтня. За чотири ро
ки, що минули з того часу, як 
залпи святкового салюту в Пекіні 
звістили всьому світові про цю 
знаменну подію, в країні сталися 
величезні зміни. Під керівництвом 
Китайської комуністичної партії 
китайський народ досяг чудових 
успіхів у справі державного бу
дівництва, відбудови економіки і 
розвитку культури. З нинішнього 
року Китайська Народна Респуб
ліка приступила до здійснення 
першого п'ятирічного плану, ос
новним завданням якого є ство
рення бази для індустріалізації 
країни.

Найважливішим фактором ус
пішної відбудови економіки Ки
таю і його розвитку по шляху 
планового будівництва є братер
ська допомога Радянського Сою
зу. У відповідності з договором 
про дружбу, союз і взаємну до
помогу Радянський Союз і Ки
тайська Народна .Республіка на
лагодили широку систему вза
ємних економічних і культурних 
зв'язків. Як уже повідомлялося, 
до кінця 1959 року Радянський 
уряд подасть Китаєві необхідну 
допомогу в будівництві і розши
ренні 141 великого об'єкта—мета
лургійних, машинобудівних, авто
мобільних і тракторних заводів, 
вугільних шахт, електростанцій та 
інших підприємств. „Це, — гово
рилося в телеграмі Голови Цент
рального народного уряду Китаю 
Мао Цзе-дуна Голові Ради Мі
ністрів СРСР Г‘. М. Маленкову, 
—буде мати надзвичайно важли
ве значення для індустріалізації 
Китаю, для поступового переходу 
Китаю до соціалізму, а також для 
зміцнення сил табору миру і де
мократії, очолюваного Радянським 
Союзом".

Радянська допомога Китаєві в 
економічному будівництві має 
всесторонній характер. Справа не 
обмежується допомогою в будів
ництві заводів і їх устаткуванні. 
Для того, щоб забезпечити робо
ту новозбудованих підприємств і 
допомогти Китаєві в підготовці 
технічного персоналу, Радянський 
Союз запропонував йому посла
ти своїх робітників і інженерно- 
технічних працівників в СРСР 
для проходження навчання на ра
дянських заводах, а також напра
вити в Китай радянських спеціа
лістів.

Історія ще не знала подібних 
прикладів дружнього союзу двох 
народів. Відомо, що в основі ка
піталістичної „допомоги" лежить 
прагнення закабалити того, кому 
така „допомога" подається. Прик
ладом цьому може служити „до
помога", яку під різними вивіска
ми подають США залежним від 
них країнам. В основі тісного 
економічного співробітництва кра
їн соціалістичного табору лежить 
щире бажання допомогти один 
одному і добитися загального під

ЗО вересня—сесія міської Ради депутатів трудящих
ЗО вересня об 11 годині дня відбудеться чергова сесія 

міської Ради депутатів трудящих.
Сесія відбудеться в залі засідань виконкому міської Ради.

ВИКОНКОМ МІСЬКРАДИ.

В. О. редактора В. МАЛЕНКО.
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несення. Радянський Союз, який 
є керівною силою цього табору, 
завжди приходить і далі буде 
приходити на допомогу братер
ським народам, керуючись благо
родними цілями зміцнення і роз
витку їх економіки.

Справа індустріалізації Китаю 
має під собою міцну основу, Во
на спирається на ті великі демо
кратичні перетворення, які стали
ся в Китаї за роки народної вла
ди, на творчу ініціативу і трудо
вий ентузіазм китайських трудя
щих, на братерську радянську 
допомогу, на нерушиму єдність 
цього табору миру, демократії і 
соціалізму. . .

Проти планів створення 
„європейської армії"

В останній час тиск Вашінгто- 
на на країни—учасниці угоди про 
так звану „європейську армію" 
значно посилився. Правлячі кола 
США наполегливо вимагають, 
щоб Франція, Італія і країни бе- 
нілюкса (Голландія, Бельгія і Люк
сембург) як можна швидше рати
фікували цю угоду, смисл якої 
полягає в тому, щоб включити в 
цю армію західнонімецькі війська 
як головну силу її. Мова, таким 
чином, йде про те, щоб нав'язати 
цим країнам відновлення міліта
ризму в Західній Німеччині, про
ти якого виступають всі миро
любні народи.

Ці плани імперіалістів США і 
боннських реваншистів, які озна
чають створення небезпечного 
вогнища нової агресії, викликають 
серйозну тривогу і зустрічають 
зростаючий протест народів За
хідної Європи. Характерно, що 
рух протесту шириться не тільки 
серед народних мас цих країн, 
але також і в буржуазних колах. 
Цими днями у Франції відбувся 
з'їзд буржуазної партії радикалів. 
Виступаючи на з'їзді, один з ке
рівників цієї партії, голова На
ціональних зборів Ерріо підкрес
лив, що договір про „європей
ську армію" містить в собі загро
зу для безпеки Франції, бо ство
рює всі передумови для відрод
ження німецького мілітаризму. 
„Я, — сказав Ерріо, — виступаю 
проти цього договору... я не хочу 
знову бачити гестапо і війська 
СС“.

Численні буржуазні депутати 
французького парламенту, які 
об'єдналися в національний комі
тет протидії ратифікації угоди 
про „європейську армію", недав
но заявили, що вони не можуть 
піти на ратифікацію цієї угоди, 
оскільки „європейська армія" 
перетворить Західну Німеччину 
в пануючу воєнну державу".

Подібні висловлювання все час
тіше лунають з боку буржуазних 
діячів багатьох країн Західної 
Європи.

Зростання опору громадськості 
Західної Європи американським 
спробам прискорити ратифікацію 
угоди про „європейську армію" 
є безперечним. Прості люди 
скрізь вимагають відмови від 
озброєння західнонімецьких ре
ваншистів під якими б вивісками 
воно не здійснювалося.

В. ХАРЬКОВ.

БК—04151.

Олександрійська міська друкарня.
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Головне тепер полягає в тому, щоб 
розгорнути кипучу організаторську 
роботу по виконанню завдань партії і 
уряду, забезпечити практичне здійс* 
нення невідкладних завдань розвитку 
тваринництва. „

Голові Центрального Народного Уряду
Китайської Народної Республіки 

товаришеві МАО ЦЗЕ-ДУНУ
Пекін

В день четвертих роковин проголо
шення Китайської Народної Республіки 
прошу Вас, товаришу Голова, 1 Централь
ний Народний Уряд Китайської Народної 
Республіки прийняти мої сердечні поздо
ровлення.

Чотири роки, що минули, показали 
геному світові велику життєвість і міц
ніть Китайської Народної Республіки, яка 
успішно здійснює Історичні перетворення 
в країні і забезпечує піднесення економіки, 
культури 1 матеріального становища на
родних мас.

Китайська Народна Республіка стала 
міжнародною силою, яка не дозволяє ім
періалістам безперешкодно поневолювати 

^йароди Азії, безкарно проводити політику, 
спрямовану на перетворення Азії у вог
нище нової світової війни. Події в Кореї 
свідчать, що китайський народ став мо
гутнім оплотом пригноблених народів Схо
ду в їх боротьбі за свободу 1 незалежність.

Всебічний прогрес Китайської Народ
ної Республіки викликає почуття глибоко
го задоволення 1 гордості усього прогре
сивного людства. Немає в світі такої сили, 
яка могла б припинити рух китайського 
народу по шляху національного підне
сення 1 розквіту своєї Батьківщини.

Радянський народ палко бажає вели
кому китайському народові нових успіхів 
у справі здійснення програми індустріалі
зації країни, розвитку сільського госпо
дарства 1 піднесення народного добробуту, 
в справі дальшого всемірного зміцнення 
своєї народно-демократичної держави.

Хай зростає 1 розвивається нерушима 
братерська дружба і тісне співробітництво 
Радянського Союзу і Китайської Народної 
Республіки на благо народів наших країн, 
в ім’я зміцнення миру 1 міжнародної 
безпеки.

Г. МАЛЕНКОВ.
ЗО вересня 1953 року.

Прем'єрові Державної Адміністративної Ради 
і Міністрові Закордонних Справ 
Китайської Народної Республіки 

товаришеві ЧЖОУ ЕНЬ-ЛАЮ
Пекін

Прийміть, товаришу Прем'єр 1 Міністр, 
мої сердечні поздоровлення з нагоди чет
вертих роковин проголошення Китайської 
Народної Республіки, а також побажання 
дальшого розвитку 1 зміцнення всебічного 
співробітництва 1 нерушимої дружби між

Радянським Союзом 1 Китайською Народ
ною Республікою на благо наших народів 
і в інтересах забезпечення міцного миру 
в усьому світі.

В. молотов.
ЗО вересня 1953 року.

Створимо достаток продуктів

Піднести партійну роботу 
на рівень нових завдань

В своїй доповіді на Пленумі 
ЦІЇ КПРС товариш М. С. Хрущов 
вказав, що для створення справ
жнього достатку продуктів тва
ринництва в нашій країні тре
ба одержувати на кожні сто 
гектарів орної землі, лук і па
совищ не менше 260 центнерів 
молока і 27 центрів м'яса на 
рік.

Колектив радгоспу ім. Жовт
цевої революції, Сталінської 
області, це завдання перевико

Трудящі Радянської України з величезним піднесенням зустріли постанову Пленуму Централь
ного Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу „Про заходи дальшого розвитку сільського 
господарства СРСР“.

На знімку: змінний майстер першого цеху Київського заводу ім. Лепсе Є. І. ПУЛИК читає 
робітникам постанову Пленуму ЦК КПРС.

Фото Н. Цидильковського. Прескліше РАТАУ.

нав. Лише за 8 місяців цього 
року радгосп одержав 2,8 міль
йона літрів молока, що стано
вить майже по 450 центнерів 
молока па 100 гектарів землі. 
Більше наміченого здано дер
жаві і м'яса.

Партійна організація Криво
різького району, Дніпропетров
ської області, разом з колгосп
никами мобілізує наявні мож
ливості, щоб у наступному році 
подвоїти виробництво картоплі 

і овочів. В овочевий масив 
включається близько 500 гек
тарів заплавних і низинних 
земель. 10 колгоспів району 
спеціалізуються по вирощуван
ню овочів. Для них МТС ство
рюють спеціальні тракторні 
бригади. В колгоспах ім. Во- 
рошилова і «Червона Армія» 
будуються великі теплиці для 
вирощування овочів у зимовий 
час.

(РАТАУ).

Вересневий Пленум ЦК КПРС 
накреслив велику програму 
дальшого розвитку сільського 
господарства СРСР.

Для Комуністичної партії і 
всього радянського народу рі
шення Пленуму мають першо
рядне значення в боротьбі за 
побудову комуністичного сус
пільства. В них розроблені ко
рінні питання дальшого роз
витку сільського господарства 
СРСР, вказані шляхи крутого 
піднесення всіх його галузей, 
різкого збільшення виробниц
тва сільськогосподарських про
дуктів.

Завдання партійних органі
зацій полягає в тому, щоб до
повнити заходи Центрального 
Комітету партії і Радянського 
уряду своєю організаторською 
і виховною роботою в масах.

Первинні партійні організа
ції міста та району розгорнули 
широку продаганду рішень ве
ресневого Пленуму ЦК КПРС. 
Ці найважливіші документи 
роз'яснюються на зборах тру
дящих, в бесідах агітаторів.

Глибоке роз'яснення поста
нови Пленуму ЦК КПРС вик
ликає велике трудове піднесен
ня серед трудівників міста і 
села, будить творчу ініціативу, 
прагнення відповісти конкрет
ними ділами на новий прояв 
піклування Комуністичної пар
тії і Радянського уряду про 
добробут народу.

Колективи підприємств міста 
беруть зобов'язання подати ді
йову допомогу колгоспам, рад
госпам та МТС в справі меха
нізації трудомістких робіт.

Так, колектив Олександрій
ської електростанції (началь
ник т. Нюренберг, секретар 
парторганізації т. Кузнецов) 
взяв на себе зобов'язання—до 
36 роковин Великого Жовтня 
дата струм колгоспу ім. Леніна, 
Протопопівської сільради. Про
вадиться також велика робота 
по електрифікації колгоспів 
Знам'янського району.

Ініціатива енергетиків знай
шла широкий відгук серед гір
ників шахти № 2-3, Байда- 
ківського та Семепівського вуг
лерозрізів та інших підпри
ємств.

Конкретними ділами відпові
дають на постанову Пленуму 
колгоспники артілей ім. 18 
з'їзду ВІШ(б), ім. 18 парткон- 
ференції, ім. Сталіна(Бапдурір- 
ка) та інші. Тут успішно

Видання окремою брошурою постанови Пленуму ЦК КПРС ,,Про 
заходи дальшого розвитку сільського господарства СРСР“
Державне видавництво полі

тичної літератури видало окре
мою брошурою постанову Пле
нуму ЦК КПРС «Про заходи 
дальшого розвитку сільського 
господарства СРСР», прийняту 

вадяться осінньо-польові робо
ти, забезпечується тваринниц
тву тепла і сита зимівля. Вже 
зараз вживаються заходп для 
забезпечення високого врожаю 
зернових та городніх культур 
в наступному році.

Але слід відзначити, що в 
деяких колгоспах партійні ор
ганізації та правління артілей 
не вживають рішучих заходів 
по усуненню недоліків в масо
во-політичній та організатор
ській роботі. До цього часу в 
колгоспах ім. Ворошплова, ім. 
Карла Маркса, «Прапор кому
нізму» та інших масово-полі
тична робота занедбана. Пар
тійні організації цих колгос
пів не розгорнули широкої 
роз'яснювальної роботи серед 
колгоспників, не мобілізували 
їх на виконання рішень верес
невого Пленуму. Як наслідок 
в цих колгоспах тваринницькі 
приміщення не відремонтовані, 
кормова база не створена. Від
стають ці колгоспи і з виконан
ням осінньо-польових робіт.

Перед партійними організа
ціями стоїть невідкладне зав
дання—всемірно посилити ма
сово-політичну роботу на селі, 
піднести партійну роботу на 
рівень нових завдань, наблизи
ти її до вирішальних діляиок 
виробництва. Такими вирішаль
ними ділянками є дальший роз
виток тваринництва, збільшення 
виробництва картоплі і овочів, 
дальше значне підвищення вро
жайності зернових, технічних 
та інших культур. Це значить, 
що партійні організації повин
ні докорінно поліпшити полі
тичну роботу серед тваринни
ків, колгоспників, які працю
ють у кормодобувних та город
ніх бригадах, серед буряково- 
дів і льоноводів. Необхідно роз
робити конкретні заходп, спря
мовані па виконання рішень 
Комуністичної партії та Радян
ського уряду.

Разом з цим партійні орга
нізації повинні добитися ус
пішного завершення збирання 
врожаю пізніх культур і заго
тівлі сільськогосподарських 
продуктів, підготовці до зимівлі 
худоби, оранки на зяб. Зраз
кове проведення всіх цих ро
біт невіддільне від боротьби 
за виконання постанови Пле
нуму ЦК КПРС.

7 вересня 1953 р. по доповіді 
тов. Хрущова М. С.

Брошура виходить тиражем 
в 5 мільйонів примірників.

(ТАРС).
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Завдання партійної освіти в новому навчальному році
Марксистсько-ленінське вихо

вання комуністів, наших кад
рів є предметом особливого пік
лування Комуністичної партії. 
Партія виходить з того, що зав
дання правильного керівництва 
комуністичним будівництвом ви- 
мага(?^й|І|^ку наших кадрів, 
всіх кЯфпстів оволодіння те
орією, вміння керуватись нею 
при розв'язанні питань госпо
дарського і культурного будів
ництва. Безперервне зростання 
ідейного рівня членів і канди
датів у члени партії—вирішаль
на умова піднесення їх аван
гардної ролі в усіх галузях 
життя.

Нині в усіх партійних ор
ганізаціях іде підготовка до 
нового навчального року. 1 
жовтня почнуться заняття в 
усій сітці партійної освіти. Під
сумки минулого навчального 
року свідчать про те, що пар
тійні організації, виконуючи 
рішення XIX з'їзду Комуністич
ної партії Радянського Союзу, 
стали більш активно займатись 
питаннями підвищення знань 
членів і кандидатів партії в 
галузі марксизму-ленінізму. В 
системі партійної освіти було 
широко розгорнуте вивчення 
історії Комуністичної партії Ра
дянського Союзу, проведена 
велика робота по вивченню ма
теріалів XIX з'їзду КІІРС. Все 
це, безперечно, сприяло під
вищенню ідейного рівня кому
ністів, збудило в них ще біль
ший інтерес до політичного 
навчання.

Але було б неправильно на 
цьому заспокоюватися. Пар
тійна пропаганда все що серйоз
но відстає від завдань партії па 
сучасному етапі комуністичного 
будівництва в галузі ідеологіч
ного виховання кадрів, членів 
і кандидатів КПРС. В усній і 
друкованій пропаганді не подо
лані ще чужі духові марк
сизму-ленінізму начотницький, 
догматичний підхід до вивчен
ня теорії, цитатництво. Нерідко 
теоретичні положення тракту
ються у відриві від конкретної 
історичної обстановки, без гли
бокого роз'яснення перетворю
ючої ролі в розвитку суспільс
тва Комуністичної партії, оз
броєної марксистсько-ленінсь
кою теорією, у відриві від ос
новних господарських і полі
тичних завдань партії.

Тільки невмінням розібрати
ся в суті марксизму можна 
пояснити той факт, що в про
пагандистській роботі таке пи
тання, як система продуктооб
міну, помилково трактується 
як практичне завдання пар
тійних і радянських органі
зацій сьогоднішнього дня, в 
той же час недооцінюється ве
лике значення радянської тор
гівлі і товарообороту в умовах 
соціалізму. У пас ще зустріча
ються такі працівники, які не 
проти поговорити про поєднан
ня політичної і господарської 
роботи, про те, що політика 
невіддільна від господарства, а 
на практиці відривають полі
тичну діяльність від повсякден
ної роботи по господарському 
будівництву, не вміють, а ча
сом і не бажають зв'язати 
теорію з практикою комуністич
ного будівництва.

Такий підхід до вивчення 
теорії суперечить марксизму- 
ленінізму як творчій науці. 

Необхідно викоріиюватп з прак
тики пропагандистської роботи 
начотницький, догматичний під
хід до вивчення теорії, доби
ватися міцного засвоєння кому
ністами не окремих формулю
вань і цитат, а суті марксизму- 
ленінізму в тісному зв'язку з 
основними політичними завдан
нями партії.

У практиці пропагандист
ської роботи допускалися спро
щенство і вульгаризація марк
сизму-ленінізму в питанні про 
роль народних мас, партії і осо
би в історії; була забута вка
зівка ЦК партії, дана в рішен
ні у зв'язку з випуском «Ко
роткого курсу історії ВКП(б)» 
(листопад 1938 р.), про те, що 
історію партії треба викла
дати не навколо окремих осіб 
і їх біографій, а на базі роз
гортання основних ідей марк
сизму-ленінізму, на основі іс
торичних фактів. Партійна про
паганда нерідко збивалась на 
культ особи. В практиці про
пагандистської роботи проявля
лося безтурботне ставлення до 
вивчення таких найважливіших 
партійних документів, як рі
шення з'їздів партії, конферен
цій і пленумів ЦК, в яких ви
ражена вироблена протягом 
довгих років внутрішня і зов
нішня політика партії. Завдан
ня партійної пропаганди поля
гає в тому, щоб викоренити з 
практики нашої пропагандист
ської роботи відступи від марк
сизму-ленінізму в питанні про 
роль особи в історії, показую
чи вирішальну роль народу — 
творця історії і роль Комуніс
тичної партії як керівної і 
спрямовуючої сили радянського 
народу в боротьбі за комунізм.

У друкованій і усній пропа
ганді мали місце суб'єктивіст
ські, волюнтаристські погляди 
на характер економічних зако
нів соціалізму, які вели по суті 
до заперечення об'єктивних 
закономірностей суспільного 
розвитку. З другого боку, у на
шій друкованій і усній пропа
ганді не дістало належного 
висвітлення питання про ке
рівну і перетворюючу роль пар
тії, про соціалістичну державу 
як головне знаряддя в руках 
трудящих СРСР для перемоги 
комунізму, про джерела сили 
нашої держави і необхідність 
дальшого зміцнення господар
ської і оборонної могутності 
СРСР.

Серйозні хиби є в пропа
ганді ленінсько-сталінської на
ціональної політики, її політич
них, культурних та економічних 
результатів, не приділяється 
достатньої уваги вихованню 
трудящих в дусі радянського 
патріотизму і пролетарського 
інтернаціоналізму, братерської 
співдружності всіх народів на
шої країни в боротьбі за побу
дову комунізму і неухильне 
зміцнення багатонаціональної 
Радянської держави. Не ведеть
ся*, належної боротьби проти 
проявів чужих ленінізмові на
ціоналістичних пережитків.

Треба вести рішучу бороть
бу з усякого роду перекру
ченнями і вульгаризацією ок
ремих положень марксизму-ле- 
иінізму, з проявами буржуазної 
ідеології, і особливо буржуаз
ного націоналізму, неухильно 
підвищувати революційну пиль
ність партійних кадрів, всіх 

членів партії, всіх трудящих 
нашої країни. Партійна пропа
ганда повинна виховувати ко
муністів і всіх трудящих в дусі 
впевненості в непереможність 
справи комунізму, безмежної 
відданості Комуністичній партії 
і соціалістичній Батьківщині, 
в дусі дружби народів і проле
тарського інтернаціоналізму. На 
конкретних прикладах треба 
яскравіше пропагувати перева
ги радянського соціалістичного 
ладу і необхідність всемірного 
зміцнення Радянської держави.

Цілком зрозуміло, що все це 
ставить підвищені вимоги до пар
тійних організацій у справі ке
рівництва марксистсько-ленін
ською освітою, зобов'язує пар
тійні органи систематично і з 
знанням справи вникати в суть, 
в ідейний зміст партійної про
паганди. Головне завдання пар
тійних організацій в галузі пар
тійної пропаганди полягає в 
тому, щоб значно підвищити 
якість партійної освіти з тим, 
щоб ще більше посилити жи
вий інтерес комуністів до по
літичних знань, до вивчення 
основ марксистсько-ленінської 
теорії.

Великою хибою в пропаган
дистській роботі є недооцінка 
партійними органами навчання 
керівних кадрів, в результа
ті чого деяка частина партій
них, радянських і господарсь
ких працівників систематично 
не підвищує своїх знань в га
лузі марксизму-ленінізму, сла
бо вивчає економіку народного 
господарства. Замість глибокого 
вивчення рішень з'їздів, кон
ференцій і пленумів ЦК партії, 
творів класиків марксизму-ле- 
ніпізму вони нерідко обмежу
ються читанням коментаторсь
ких брошур, не дістаючи гли
боких політичних знань.

Для того, щоб ліквідувати 
цю хибу у навчанні керів
них кадрів, необхідно при ви
вченні історії партії по першо
джерелах в гуртках, семінарах, 
вечірніх університетах марксиз
му-ленінізму, вечірніх партій
них школах організувати вив
чення відповідних творів кла
сиків марксизму-ленінізму і 
рішень з'їздів партії, конфе
ренцій і пленумів ЦК, в яких 
виражена вироблена за довгі 
роки внутрішня і зовнішня по
літика нашої партії.

Істотна хиба в організа
ції партійної освіти полягає в 
тому, що в багатьох партійних 
організаціях порушується прин
цип добровільності, не врахо
вується та обставина, що знач
на частина комуністів, успішно 
закінчивши в останні роки по
чаткові школи і гуртки полі
тичної освіти, не потребує те
пер обов'язкового регламенту
вання їх навчання. Тимчасом в 
партійних організаціях є багато- 
численні випадки зачислення 
в початкові гуртки комуністів, 
які вивчали раніше основи 
марксизму-ленінізму в сітці пар
тійної освіти, у вузах, техні
кумах і інших навчальних зак
ладах. У гонитві за огульним 
охопленням усіх комуністів сіт
кою партосвіти партійні органі
зації нерідко включають у шко
ли і гуртки членів партії по
хилого віку, не рахуючись з 
тим, що багато з них не може 
за станом здоров'я систематич

но відвідувати заняття і вико
нувати домашні завдання.

Від партійних організацій ви
магається ліквідувати практику 
обов'язкового зараховування ко
муністів в ніколи і гуртки. 
Участь комуністів у гуртках і 
семінарах, навчання у вечірніх 
партійних школах і вечірніх 
університетах маркспзму-лені- 
нізму повинні бути добровіль
ною справою. Для комуністів, 
які не мають мінімуму по
літичних знань, слід вважати 
необхідним навчання в політ- 
школах.

Дальше підвищення якості і 
організованості всієї пропаган
дистської роботи настійно ви
магає широко розгорнути лек
ційну пропаганду з тим, щоб 
вона відповідала запитам кому
ністів, які закінчили в останні 
роки школи і гуртки партій
ної освіти і виявили бажання 
підвищувати свої теоретичні 
знання шляхом індивідуально
го читання політичної літера
тури або шляхом занять в се
мінарах. Для цього необхідно 
створити при міськкомах і 
райкомах партії лекторії, орга
нізувавши в них систематичне 
читання лекцій з історії і 
теорії КПРС, економіки про
мисловості і сільського госпо
дарства, міжнародного стано
вища.

Поряд з широким розгортан
ням лекційної пропаганди ве
лика увага повинна бути при
ділена перевіреним на практи
ці семінарським формам полі
тичного навчання. Семінари є 
вдалою формою навчання акти
ву, яка п6єднуС'-»--еобі систе
матичну самостійну роботу слу
хачів з глибоким контролем і 
творчим обговоренням матеріа
лу, що вивчається. При ЦІЇ 
компартій союзних республік, 
крайкомах, обкомах, міськко
мах і райкомах партії необхід
но організувати на добровіль
них началах семінари партій
ного, радянського, профспілко
вого, комсомольського і госпо
дарського активу по вивченню 
історії КПРС, діалектичного та 
історичного матеріалізму, по
літекономії, економіки промис
лових підприємств і сільського 
господарства.

З нового навчального року 
встановлюється трирічний строк 
навчання у вечірніх партійних 
шкодах та університетах марк
сизму-ленінізму. Це дає мож
ливість комуністам, які навча
ються в цих ланках політич
ного навчання, глибоко і без 
непотрібного поспіху вивчати 
марксистсько-ленінську літера
туру, рішення партії.

Підвищення якості партійної 
освіти значною мірою залежить 
від складу пропагандистських 
кадрів. У пропагандистській 
роботі беруть участь сотні 
тисяч людей, які прагнуть від
дати свої знання і досвід спра
ві марксистсько-ленінського ви
ховання комуністів. Однак ба
гато партійних комітетів не 
здійснюють повсякденного ке
рівництва роботою по добору 
теоретично грамотних про
пагандистів, не організують 
систематичної допомоги пропа
гандистським кадрам у підви
щенні якості занять.

Завдання партійних органі
зацій полягає в тому, щоб і

далі поліпшувати склад про
пагандистів політшкіл та гурт
ків, залучаючи для проведення 
занять в них членів партії, 
які мають глибокі знання в 
галузі марксизму - ленінізму. 
Разом з тим необхідно забез
печити всебічну допомогу про
пагандистам, поставити як 
слід роботу пропагандистських 
семінарів, виділивши для ке
рівництва цією справою квалі
фікованих людей з числа пар
тійних і радянських працівни
ків, які закінчили партійно- 
політичні учбові заклади, 
викладачів основ марксизму- 
ленінізму вузів, лекторів та ін
ших пропагандистських праців
ників, що мають потрібну те
оретичну підготовку. ф

Важлива роль в поліпшенні 
всієї пропагандистської роботи 
належить нашій пресі. Недо
пустимо, що в наших газетах 
і журналах все ще мало публі- 
кується-хороших пропагандист
ських статей. Багато партій
них комітетів слабо керуют^ 
своїми друкованими органами^ 
не використовують їх як базу для 
поліпшення всієї пропагандист
ської роботи.

В навчальному році, що по
чинається, перед партійними 
організаціями в галузі партій
ної пропаганди стоять великі 
і відповідальні 'завдання. Під
вищення ідейно-теоретичного 
рівня, якості пропагандист
ської роботи внм&г&я з бдку пар- 
тійних органів повсякденного 
керівництва цією кровною для 
нашої партії справою. Треба 
регулярно обговорювати на 
засіданнях і пленумах партій
них комітетів, на зборах пар
тійного активу і в первинних 
організаціях питання політич
ного навчання комуністів, ство
рюючи громадську думку 
партійного колективу проти 
тих, хто не працює над під
вищенням своєї свідомості, не 
збагачує себе політичними 
знаннями.

Партійні організації повинні 
вжити всіх заходів до того, щоб 
створювані на добровільних на
чалах школи, гуртки і семінари 
партійної освіти працювали без
перебійно, щоб всі комуністи, 
які виявили бажання навчатись 
у них, регулярно відвідували 
заняття і виконували навчаль
ну програму. З комуністами, 
які індивідуально вивчають те
орію, необхідно систематично 
проводити співбесіди або семі
нарські заняття, виділивши для 
цього консультантів. Недопус
тимі самоплив і безконтроль
ність в справі політичної осві
ти комуністів.

Партійна пропаганда—жива, 
творча справа, яка вимагає від 
партійних організацій ініціати
ви, наполегливості і вдумли
вості.Повинність і обов'язок пар
тійних організацій полягає в 
тому, щоб усунути наявні хиби 
в партійній освіті і піднести всю 
пропагандистську роботу па рі
вень великих завдань комуніс
тичного будівництва.

(З передової „ПравдьР 
за 27 вересня).
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Соціалістичне змагання За дальше круте піднесення сільського господарства

на честь Великого Жовтня Забезпечити худобі ситу І теплу зимівлю
Вклад трудящих 

майстерень
дуктивпість праці па 3 процен
ти, зекономити 2 проценти ву
гілля, добитися економії електро
енергії 3,5 процента.

Добрих показників у роботі 
добиваються коваль т. Куликов 
та його помічник т. Додатко. 
Свої змінні завдання вони ви
конують па 160—170 процен
тів при відмінній якості вико
нуваних робіт. Високі виробни
чі показники і в слюсаря-ком- 
сомольця АркадіяМиронова. 11а 
виготовленні скоб і болтів 
свій виробіток він доводить до 
півтори-двох норм за зміну.

І. яковлєв, 
голова місцевкому профспілки 

11 дистанції служби колії.

залізничних
Робітпики майстерень 11 ди

станції служби колії станції 
Олександрії працюють з вели
ким піднесенням. Викопавши 
соціалістичне зобов'язання до 
Дня залізничника, вони домага
ються нових трудових успіхів. 
Так, річний план виготовлення 
протиугонів виконано до 1 
жовтня і понад план виготовле
но 800 штук. Ще до Дня за
лізничника робітники майсте
рень завершили план реставра
ції костилів і додатково до пла
ну реставровано їх 4 тонни.

Змагаючись за достойну зус
тріч 36 роковин Великої 
Жовтневої соціалістичної рево
люції, робітники взяли на се
бе зобов'язання: підвищити про-

Зобов'язання підкріплюємо ділом
Робітники цегельного заводу 

№1 з кожним днем нарощують 
темпи випуску готової продук
те Вони борються за виконан
ая взятих соціалістичних зобо
в'язань — до дня 36 роковин 
Жовтня завершити річний план 
випуску продукції і дати понад 
план 4 мільйони штук цегли.

Ми вже досягдп значних ус
піхів. Понад план вересня ми 
видали 225 тисяч штук цегли. 
Найвищих показників добива-

Виробничі досяшння брикетнинів
У цехах і відділеннях Олек

сандрійської брикетної фабрики 
панує трудове піднесення. Зма
гаючись за достойну зустріч 
36 роковин Великого Жовтня, 
робітники добиваються значних 
виробничих успіхів.

У змаганні попереду йде 
колектив сушильно-пресуваль
ного цеху. Вересневий план 
видачі брикету тут виконано 
на 102 проценти.

Зміна т. Шайгородського 
відвантажила додатково до пла- 
ну 232 тонни брикету. Стаха-

Новий закон про сільськогосподарський податок
Новий закон про сільсько

господарський податок перед
бачає значне зниження податку 
з господарств колгоспників та 
інших громадян, які мають зе
мельні ділянки у сільських 
місцевостях. Для 1953 року 
загальна сума податку змен
шується на 4.137 млн. карбо
ванців, або на 43 проценти, а 
для майбутнього року вона 
зменшиться більш як в 2,5 ра
зи порівняно з 1952 роком.

Закон вносить і корінну змі
ну в порядок оподаткування 
доходів селян від їх особистого 
підсобного господарства. Опо
даткування цих доходів прова
дитиметься по твердих ставках 
з однієї сотої гектара, ’ неза
лежно від того, якими сільсько
господарськими культурами 
зайнята присадибна ділянка. 
Таким чином, доходи від посі
вів сільськогосподарських куль
тур, садівництва, виноградар
ства, а також худоби, яка є в 
особистому користуванні, вра
ховуватись не будуть. 

ються формовочпий і сушиль
ний цехи, де начальниками 
тт. Грабенко і Динамов. 135— 
140 процентів—такий їх змін
ний виробіток.

Сумлінно працюють операто
ри Надія Варан і Надія Кло- 
чай, систематично перевиконує 
виробничі завдання машиніст 
екскаватора т. Руденко.

ЗЕЛЕНЕНЬКИЙ, 
працівник цегельного заводу №1.

в.

ііовською працею в цьому це
ху відзначається сушильник 
т. Великий, який систематично 
добивається високої якості ви- 
пускаємої продукції. Слюсар 
т. Заріпов вчасним проведен
ням планово-запобіжного ре
монту забезпечує безперебійну 
роботу агрегату.

Десятки стахановців брикет
ної фабрики 
вахту на 
Жовтня.

стали на трудову 
честь Великого

І. СА30Н0В, 
нормувальник.

Однпм з найважливіших по
ложень нового закону є зниж
ки з суми податку для госпо
дарств, які не мають корів. 
Для 1953 року ця знижка з 
обчислюваної суми податку пе
редбачається в розмірі 50 про
центів і для 1954 року в роз
мірі ЗО процентів. 31955 року 
оподаткування цих господарств 
провадитиметься на загальних 
підставах. Це зроблено для 
того, щоб допомогти таким гос
подарствам найближчим часом 
обзавестись коровами.

Закон про сільгоспподаток 
передбачає ряд інших пільг 
для численних груп населення 
в сільських місцевостях. Зокре
ма, звільняється від сплати по
датку сільська інтелігенція: 
вчителі, лікарі, агрономи, ме
ханізатори та інші спеціалісти.

Поряд із зменшенням суми 
податку в цьому році повністю 
знімаються недоїмки по сіль- 
госпподатку за минулі роки.

Заохочуючи розвиток особис
того підсобного господарства, 
особливо збільшення иоголів'я

Пленум ЦК КПРС поставив 
перед радянськими людьми ве
лике завдання — у найближчі 
2—3 роки створити в нашій 
країні достаток продуктів на
родного споживання. Особлива 
увага звертається на збільшен
ня продуктів тваринництва — 
молока, м'яса, яєць і т. д. Щоб 
впоратись з цими завданнями, 
необхідно забезпечити дальше 
неухильне зростання поголів'я 
худоби і підвищення її про
дуктивності.

Зараз особливо важливо под
бати про створення громад
ській худобі теплої і ситої зимів
лі. Без цього неможливо серйоз
но думати про збереження всіх 
тварин і одержання від них ви
сокої продуктивності.

Переважна більшість трудів
ників колгоспів по-справжньо
му взялись за перетворення в 
життя поставлених завдань і 
успішно готуються до зимівлі 
худоби.

Ситу і теплу зпмівлю худобі 
забезпечили тваринникп артілі 
ім. 18 партконференції (голова 
правління т. Попов, заступник 
голови по тваринництву т. Ума- 
пець). Тут вчасно закінчено 
ремопт всіх наявних тварин
ницьких приміщень, збудовано 
і здано в експлуатацію корівник 
на 100 голів. У всіх приміщен
нях механізовані трудомісткі 
роботи, заготовлено достаток 
грубих і соковитих кормів. За
раз правління комплектує тва- 
ришіицьку бригаду.

Добре проходить підготовка 
до зими і в артілях ім. Сталіна 
(Бандурівка), ім. 18 з'їзду 
ВКП(б), ім. Леніна (Протопо- 
півка) та інших.

Однак так обстоять справи 
далеко не скрізь. В артілі ім. 
Молотова (голова правління 
т. Мазур) досі навіть не розпо
чинали ремонтувати тварин
ницьких приміщень. Гірше то
го, понад 100 голів великої 
рогатої худоби і 300 овець вза
галі ніде розмістити на зиму. 
Не дивлячись на це, правління 
артілі за останні два роки ні
чого не зробило, щоб збудува

їм.

худоби, що перебуває в осо
бистій власності колгоспників, 
Комуністична партія і Радян
ський уряд виходять з того, що 
основним джерелом багатства 
колгоспного селянства є артіль
не господарство. Правильне по
єднання особистих і громадсь
ких інтересів найкраще сприяє 
новому могутньому піднесенню 
соціалістичного сільського гос
подарства і підвищенню мате
ріального і культурного добро
буту трудівників села. Тому 
одночасно з новим законом про 
сільгоспподаток вживаються 
важливі заходи по дальшому 
зміцненню і розвитку громад
ського господарства, особливо 
громадського тваринництва, а 
також збільшенню виробництва 
овочів і картоплі.

В Державному бюджеті СРСР 
па 1953 рік передбачене підви
щення заготівельних і закупоч
них ціп на продукти тварин
ництва, картоплю і овочі. Вра
ховані також зміни в доходах 
у зв'язку з зменшенням роз

ти нові ферми чи механізувати 
трудомісткі роботи. Не все га
разд тут і з заготівлею кормів. 
План силосування, наприклад, 
виконано лише па 70 процентів.

Подібний стан і в колгоспі 
«Заповіт Леніна» (голова прав
ління т. Кікоть). На 400 овець 
тут невпстачає приміщень, тва
ринницькі бригади невкомплек- 
товаиі, нічого не робиться по 
організації водопою.

Серйозні недоліки у справі 
підготовки до зими мають міс
це в колгоспах ім. XIX з'їзду 
КПРС (голова правління т. Дег- 
тяр), «Прапор комунізму» 
(голова правління т. Теличко), 
ім. Будьонного (голова прав
ління т. Дмитрієв) і в деяких 
інших.

Торішній досвід показав, що 
там, де успішно підготувались 
і провели зпмівлю громадської 
худоби, продуктивність її на
багато зросла. Так, надій мо
лока на фуражну корову в по
рівнянні з відповідним періо
дом минулого року в артілі ім. 
18 з'їзду ВКП(б) збільшився 
па 240 літрів, в колгоспі ім.

Дніпропетровська область. В 
колгоспі ім. Молотова, Павлоград
ського району, в цьому році збу
довано два корівники на 200 ко
рів, конюшня, свинарник, пташник. 
Недавно закінчено встановлення 
вітродвигуна для подачі води до 
тваринницьких приміщень.

На знімку: новий вітродвигун у 
колгоспі ім. Молотова.

Прескліше РАТАУ.

міру сільськогосподарського по
датку і обов'язкових поставок 
продуктів тваринництва колгосп
никами.

В цьому році на розвиток 
сільського господарства держа
вою передбачені видатки як по 
Державному бюджету, так і за 
рахунок інших державних кош
тів у сумі близько 52 мільяр
дів карбованців. На розвиток 
громадського господарства кол
госпам надається довгостроко
вий кредит у сумі 3,5 мільярда 
карбованців. Власні капітало
вкладення колгоспів на ці ж 
цілі становитимуть не менш як 
17 мільярдів карбованців.

Від проведення в життя всіх 
цих заходів доходи колгоспів і 
колгоспників уже в 1953 році 
зростуть більш як на 13 міль
ярдів карбованців, а в розра
хунку на повний рік—більш 
як на 20 мільярдів карбованців.

Партія і уряд проявляють 
безустанне піклування про даль
ше організаційно-господарське 
зміцнення колгоспів, про під
вищення трудової дисципліни в 
колгоспах. Для господарств кол
госпників, в яких окремі члени 

12-річчя Жовтня—на 327 літ
рів, в артілі імені Сталіна 
(Бандурівка)—на 280 літрів. І, 
навпаки, там, де зимівля була 
організована погано, надій мо
лока набагато зменшився: в 
колгоспі ім. Будьонного, нап
риклад, продуктивність корів 
упала на 118 літрів. Через це 
й грошові доходи від тварин
ництва тут незначні.

До початку зимівлі громад
ської худоби залишилось мало 
часу. Обов'язок правлінь і пар
тійних організацій колгоспів, 
зооветеринарних працівників— 
докласти всіх сил з тим, щоб 
наявні тваринницькі приміщен
ня були повністю відремонто
вані не пізніше 10 жовтня, а 
будівництво нових ферм завер
шено до 25 жовтня цього ро
ку. При цьому, слід утеплити 
й освітлити приміщення, под
бати про обладнання необхід
ної кількості водопоїв.

З метою збільшення запасу 
соковитих кормів, необхідно 
продовжувати силосування гич
ки цукрових буряків, бадилля 
кукурудзи, кормових кавунів, 
своєчасно завезти бурячний 
жом.

Особливу увагу треба звер
нути на комплектування тва
ринницьких бригад з числа 
кращих колгоспників, здатних 
забезпечити зразковий догляд 
за худобою, створити їм всі умо
ви для високопродуктивної пра
ці.

Заступники голів колгоспів 
по тваринництву повинні опера
тивно керувати всією роботою 
па фермах, регулярно прово
дити виробничі наради, роз'яс
нювати працівникам тварин
ницьких ферм завдання, пос
тавлені вересневим Пленумом 
ЦК КПРС і постановою Ради 
Міністрів СРСР і ЦКІШРС, мо
білізувати людей на успішне їх 
виконання.

Д. ТІТЕНСЬКИЙ, 
начальник відділу тваринництва 
районного управління сільського 

господарства;! заготівель.

сім'ї без поважних причин не 
виробляють мінімуму трудоднів, 
в новому законі передбачається 
обчислення податку з підвищен
ням на 50 процентів. Для тих 
господарств, окремі працездатні 
члени сім'ї яких не перебу
вають в колгоспі або вибули з 
нього і не працюють по найму, 
сума сільськогосподарського по
датку підвищується на 75 про
центів.

Трудівники міста і села з 
одностайним схваленням сприй
няли всі рішення п'ятої сесії 
Верховної Ради СРСР. Закони 
про Державний бюджет СРСР 
на 1953 рік, про сільськогос
подарський податок, промова 
Голови Ради Міністрів СРСР 
товариша Г. М. Маленкова є для 
всього радянського нарбйу бойо
вою програмою мирної праці. 
Проявляючи невичерпну творчу 
ініціативу, радянські люди з 
натхненням борються за успіш
не виконання цієї програми, за 
створення в нашій країні до 
статку продуктів для населенії 
і сировини для промисловості

С. Р03ИГРА6В.
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Культурно проводять дозвілля

Партійна і профспілкова ор
ганізації радгоспу «Комінтерн» 
багато уваги приділяють орга
нізації культурного дозвілля 
робітників.

Хорошо обслужує трудящих 
бібліотека. Тон. Дейнега, який 
працює бібліотекарем, старан
но вивчає запити читачів, і 
радить кожному з них прочи
тати ту чи іншу книжку.

Людно вечорами і в черво

ному кутку. Працівники рад
госпу .з задоволенням прихо
дять сюди почитати газету або 
журнал, пограти в шахи, шаш
ки, доміно.

В клубі радгоспу для трудя
щих часто демонструються кі
нофільми, читаються доповіді, 
лекції. Тут працюють гуртки 
художньої самодіяльності.

І. КОЛЯДА, 
муляр радгоспу.

Учні
З року в рік учні Бандурів- 

ської середньої школи допома
гають колгоспникам артілі ім. 
Сталіна збирати врожай.

Наполегливо працювали шко
лярі на колгоспних полях і в 
цьому році. За це їм нарахо
вано близько 4 тисяч трудо
днів.

Особливо відзначились в ро
боті учні Евген Зінченко, 
Олександр Гетьманець. Кожен

допомагають колгоспу
з них виробив понад 90 тру
доднів. А учня-комсомольця 
Станіслава Козубенка за хоро
ші показники в роботі прав
лінням ^колгоспу занесено до 
колгоспної «Книги пошани».

Учні і зараз подають допо
могу колгоспникам на збиран
ні пізніх культур.

Л. ДЕНИСЕНКО.
с. Бандурівка.

Дякую за виховання дітей
Дитячий садок № 3 в сели

щі Перемога відвідує троє мо
їх дітей. Старший Саша з 1 
вересня вже пішов до школи.

В дитячому садку Саша нав
чився добре малювати, рахува
ти, розповідати вірші і співати

пісень. До школи він пішов 
підготовленим.

Ми, батьки, дуже дякуємо 
працівникам дитячого садка 
№ 3 за виховання наших 
дітей.

В НЕРУХ, 
житель селища Перемога.

Короткі сигнали
Безвідповідально ставиться 

до виконання своїх службових 
обов'язків завідуюча яслами 
№ 4 т. Свердлова. З її впни 
тут часто діти залишаються не
доглянуті. До цього часу при
міщення ясел не підготовлене 
до зими.

Міський відділ охорони здо
ров'я зобов'язаний навести по
рядок в дитячих яслах.

В. СЕРГІЄНКО.

♦ «
За останній час хлібопекар

ні міста випікають неякісний 
хліб. Особливо низької якості 
випускає хлібобулочні вироби 
міський харчокомбінат. Батони 
несмачні та й зовнішній виг
ляд у них непривабливий.

Дивно, чому торговельні пра
цівники приймають неякісну 
продукцію для продажу насе
ленню.

М. ІВАНОВ.
*♦ «

—Грубо поводиться з хворими 
медсестра міської поліклініки 
Горбуленко,—пише громадянка 
села Косівки т.Дерсв'янко.—За
мість лікувальних процедур від 
неї часто можна почути лайку, 
а коли вона не в настрої, то 
може навіть вигнати з кабіне
ту.

Доки буде потурати грубіян
ці Горбуленко міський відділ 
охорони здоров'я?

♦* ♦

Німецька Демократична Республіка. З 30-го серпня по 9-те 
вересня у Лсйпцігу відбувався традиційний міжнародний ярмарок.

На знімку: відвідувачі ярмарку оглядають радянські вантажні 
автомашини.

Фото Центральбільд. ГІресюїіше ТАРС.
О------------------------------------ -—

В країнах народної демократії
Культурне будівництво 

в Китайській Народній Республіці

СЛІДАМИ НЕОПУБЛ1КОВАНИХ ЛИСТІВ

До редакції газети 
«Сталінський прапор» надій
шов лист, в якому писалось 
про те, що агроном Олександ
рійської бурякобази т. Мошев- 
ський безвідповідально ставить
ся до своїх службових обов'яз
ків. Крім того, в листі вказу
валось на те, що він незакон

но використовує автомашину 
бази в особистих цілях.

Лист було надіслано на роз
слідування до районної проку
ратури.

Як повідомив редакцію про
курор т. Сеймук, факти, наве
дені в листі, ствердились. На 
т. Мошевського накладено су
воре адміністративне стягнення.

Кожного ранку до міських 
кіосків «Союзпечати» прихо
дять трудящі, щоб купити сві
жу газету. Алетае завжди ба
гатьом з них вдається її прид
бати.

Відділу «Союзпечати» треба 
подбати про забезпечення на
селення газетами через роз
дрібну торгівлю.

0. ГОЙСА, 
житель м. Олександрії.

На засіданні китайської Цент
ральної народної урядової ради 
з доповіддю про культурно-ос
вітню роботу виступив заступ
ник прем'єра. Державної адмі
ністративної ради і голова Ко
мітету в справах культури і 
освіти Го Мо-жо.

В системі народної освіти, 
сказав Го Мо-жо, в основному 
проведена реорганізація вузів 
за принципом спеціалізації. На 
цій основі почата реформа вик
ладання. Зараз у вузах країни 
навчається більше ’ 220 тцеяч 
студентів. У країні нал’"ується 
понад 3 мільйони учнів серед
ніх шкіл і більше 55 млн. уч- !

нів початкових шкіл. Дальшо
го розвитку набрали школи для 
робітників і селян. У вечірніх 
школах для робітників і служ
бовців зараз навчається близь^ 
ко 3 мільйонів чоловік. У шк<Г> 
лах для селян зимою минулого 
року вчилося 42 мли. чоловік.

Перейшовши до питання про 
роботу в галузі культури і мис
тецтва, Го Мо-жо відзначив, що 
за роки народної влади було 
видушено 38 художніх і 83 
лропікальнпх фільмів, дубльо
вано на китайську мову понад 
100 радянських фільмів і філь
мів країн народної демократії.

Успіхи польської промисловості

Неприглядні
Робітничий клуб селища 

Октябрського—одне з місць, де 
трудящі можуть розважитись, 
культурно відпочити в довгі 
зимові вечори. Саме тому своє
часна підготовка клубу до ро
боти в зимових умовах набу
ває виключного значення.

Однак, як встановлено пере
віркою, з цим завданням тут 
не поспішають. Керівники шах
ти №2-3 (начальник т. Пан- 
чищенко), на балансі якої пере
буває клуб, дуже мало спро
моглися зробити по ремонту 
приміщення. Якщо приведено 
в належний стан зал для гля
дачів, то майже нічого не зроб
лено в кімнатах, де мають пра
цювати гурткп художньої само
діяльності. В них досі не нас
телена підлога, Набутій двері, 
не застеклені вікна, не побіле
ні стіни, не налагоджена опа
лювальна система.

них дверей, інакше вона може 
обвалитися.

Значні недоробленості є і в 
фойє, сусідній з ним кімнаті, 
а також в гримировочній. В 
коридорі гримировочної необхід
но перекласти стіну біля вхід

справи в селищному клубі
В кінобудці виконані штука

турні роботи, а дах протікає.
Раніше в клубі працювало 

хоч кілька будівельників. А 
зараз і тих сюди не надси
лають. При таких темпах ро
боти навряд чи встигнуть від
ремонтувати приміщення до 
зими.

Не дбають тут і про завезен
ня палива. На опалювальний 
сезон потрібно близько 40 тонн 
вугілля. Покищо не заготовле
но жодної тонни.

Слід також відзначити неза
довільну роботу і творчого ко
лективу. На запитання, що ви 
готуєте для обслужування тру
дящих в зимовий час, худож
ній керівник т. Коваленко без
порадно розвів руками. Над цим 
питанням тут ще не задумува
лись. Гірше того, внаслідок 
послаблення керівництва, з 
гуртків художньої самодіяль
ності відсіялась значпа части
на учасників. В хоровому гурт

ку, наприклад, ще в серпні 
налічувалось до 120 учасників. 
Тепер їх залишилось ЗО чоло
вік. Для поповнення складу 
гуртків нічого не робиться. 
План роботи на зиму не скла
дений. Тов. Коваленко глухий 
до голосу трудящих і не задо
вольняє в повній мірі їх куль
турних запитів. Свідченням цьо
го є обмежена кількість висту
пів гуртківцівна клубній сцені. 
За 27 днів вересня змогли пос
тавити лише одну п'єсу А Пуш
кіна «Армия мира».

Правління клубу (завідуючий 
т. Давиденко) зобов'язано пере
будувати свою роботу з тим, 
щоб пожвавити діяльність гурт
ків, зразково підготуватись до 
міського огляду художньої са
модіяльності.

Начальнику шахти т. Пан- 
чищенку необхідно в свою чер
гу забезпечити завершення всіх 
робіт по ремонту приміщення 
клубу до настанпя холодів.

З передових промислових під
приємств Польської Народної 
Республіки продовжують над
ходити повідомлення про дос
трокове виконання квартальних 
виробничих планів.

В польській вугільній про
мисловості вже і 1 шахт достро
ково виконали квартальний 
план.

На п'ять днів раніше строку 
виконав квартальний виробни
чий план колектив Варшав
ського заводу легкових автомо
білів. Про успішне виконання 
квартальних виробничих планів 
повідомили багато текстильних 
фабрик Лодзі і Лодзіпського 
округу, а також машинобудів
ні підприємства Сілезії, Крако
ва і Познані.

Підготовка сільськогосподарських кадрів 
в Румунії

За роки народної влади в 
Румунії створена сітка сільсь
когосподарських шкіл і вузів, 
які готують кадри агрономів, 
зоотехніків, механізаторів, са- 
доводів та інших спеціалістів 
для державних і колективних 
сільських господарств. У країні 
налічується зараз 197 сільсь
когосподарських вищих і се
редніх учбових закладів, н яких

і навчається 29 тисяч студентів.
Крім сільськогосподарських 

вузів і технікумів, в Румунії 
працює більш як 160 сільсь
когосподарських шкіл і курсів, 
де вчиться понад 22 тисячі 
трактористів, бригадирів ріль
ничих і тваринницьких бригад 
та інше.

(ТАРС).

БК—04153.
Олександрійська міська друкарня.
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=^Відділу робітничого постачання—
Димитровського тресту

потрібні на постійну роботу:
теслярі, слюсарі-сантехніки, мулярі та 

різноробочі.
За довідками звертатись у відділ кадрів відділу робітни

чого постачання, м. Олександрія, вул. Діброви, № 21.
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Успішне проведення збирання картоплі
й овочів, виконання плану заготівель цих
культур—найважливіший крок на шляху
до дальшого піднесення картопляного
й овочевого господарства.

ИІ і
-Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

СТАЛІНСЬКИЙ
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рік видання ХХУ-й

" №120 (3950)"

Неділя
4

ЖОВТНЯ 
1953 р.

■-----------а
Ціна 15 коп.

Збільшити виробництво картоплі й овочів
Вересневий Пленум Централь

ного Комітету КПРС поставив 
завдання: в найближчі два-три 
роки довести виробництво кар
топлі й овочів до таких розмі
рів, які задовольняли б пов
ністю не тільки потреби на
селення міст, промислових 
центрів, переробної промисло
вості, але й потреби тварин
ництва в картоплі.

У відповідності з рішенням 
Пленуму ЦК КПРС РадаМініст- 

г рів СРСР і Центральний Комі- 
\тет партії прийняли публікова
ну сьогодні постанову «Про 

заходи збільшення виробництва 
і заготівлі картоплі й овочів у 
колгоспах і радгоспах в 1953— 
1955 рр.». Ця постанова мас 
найважливіше народногоспо
дарське значення. В ній все- 
бічно розроблені заходи по 
піднесспню врожайності і збіль
шенню валових зборів картоп
лі й овочів, по механізації їх 
вирощування і збирання, по 
організації заготівель і закупі
вель картоплі й овочів з уро
жаю 1953 року.

Рада Міністрів СРСР і Цент
ральний Комітет партії відмі
чають, що виробництво картоп
лі й овочів у країні різко від
стає від зрослих потреб в них 
населення і переробної промис
ловості. В багатьох областях, 
краях і республіках посівні 
площі під картоплею й овоче
вими культурами не досягли 
довоєнного рівня, врожайність 
лишається низькою.

Загальновідома роль механі
зації в збільшенні сільсько
господарського виробництва. 
Проте, незважаючи на велику 
трудомісткість, механізація ви
рощування картоплі йовочевих 
культур різко відстає від ме
ханізації інших галузей сіль
ського господарства.

Для того, щоб механізувати 
вирощування картоплі й овоче

Нагородження медичних працівників
Відповідно до Указу Президії Верховної 

Ради СРСР від 10 жовтня 1949 року за вис
лугу років і бездоганну роботу Президія Вер
ховної Ради Союзу РСР своїм Указом від 17 
вересня 1953 року нагородила орденами й ме
далями групу медичних працівників міста Олек
сандрії й району.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО 
ПРАПОРА

Ріпку Федосію Василівну—лікаря міської 
лікарні № 1.

ОРДЕНОМ ЗНАК ПОШАНИ
Марченко Катерину Данилівну—лаборанта 

міської санітарно-епідеміологічної станції.
МЕДАЛЛЮ „ЗА ТРУДОВУ ДОБЛЕСТЬ**
Каретну Василису Венедиктівну—фельдше

ра Бандурівської дільничної лікарні.

МЕДАЛЛЮ „ЗА ТРУДОВУ ВІДЗНАКУ**
Бульбу Євгенію Федорівну—лаборанта місь

кої лікарні № 1.
Дорош Лідію Гаврилівну—завідуючу оно- 

кологічним диспансером.
Киселнову Мотрону Федорівну — сестру 

здоровопункту.
Міщенко Віру Спиридонівну—медичну сест

ру міської лікарні № 1.
Міщенко Клавдію Спиридонівну—медичну 

сестру міської лікарні № 1.
Осмоловського Юрія Володимировича— 

головного лікаря міської лікарні № 1.
Русову Олександру Оскарівну—завідуючу 

міськими дитячими яслами № 5.
Рябоконь Зинаїду Василівну—медичну 

сестру здоровопункту при рудоремонтному за
воді.

Яценко Клавдію Павлівну—медичну сестру 
міської лікарні № 1.

мовознавства"
ства».

Тираж видання — 50 тисяч 
примірників. (РАТАУ). 

Видання українською мовою роботи Й.В. Сталіна „Марксизм і питання
Державне видавництво полі- І виданням в перекладі па у Ера

тичної літератури Української їнську мову роботу Й. В. Сталіна 
РСР випустило в світ новим 1 «Марксизм і питання мовознав-

вих культур, необхідно перей
ти до квадратно-гніздового спо
собу їх посадки. Проте цей 
новий, прогресивний спосіб по
вільно впроваджується у вироб
ництво. «Рада Міністрів СРСР 
і ЦК КПРС,—говориться в по
станові —вважають нетерпимою 
триваючу педооцінку квадрат
но-гніздового способу посадки 
картоплі й овочевих культур 
з боку багатьох керівників і 
спеціалістів сільськогосподар
ських органів і вимагають від 
Міністерства сільського госпо
дарства і заготівель СРСР, Мі
ністерства радгоспів СРСР, міс
цевих партійних, радянських і 
сільськогосподарських органів 
покінчити з таким недержав
ним ставлеппям до цієї справи 
і забезпечити повсюдне впро
вадження квадратно-гніздового 
способу посадки картоплі і по
сіву овочевих культур у кол
госпах і радгоспах».

Уряд і Центральний Комітет 
партії, надаючи великого зна
чення справі дальшого розвит
ку виробництва картоплі й ово
чів, підвищенню їх врожай
ності і збільшенню валової і 
товарної продукції цих куль
тур, вжили цілу систему захо
дів у галузі піднесення кар
топляного й овочевого госпо
дарства.

З метою збільшення вироб
ництва картоплі й овочів вста
новлені такі завдання на 1954 
рік по посіву цих культур у 
колгоспах і радгоспах: картоп
лі—4.390,5 тисячі гектарів і 
овочевих культур—1095,9 ти
сячі гектарів. При цьому по
садка картоплі, помідорів і ка
пусти, як правило, повинна бу
ти проведена квадратно-гніздо
вим і квадратним способами.

Головним завданням у ви
робництві картоплі й овочів є 
значне підвищення врожайності 
цих культур на основі широ

кого впровадження механізації 
і застосування передових агро- 
прийомів вирощування. Рада 
Міністрів СРСР і ЦК КПРС 
встановили на 1954 рік зав
дання по врожайності картоп
лі в колгоспах і радгоспах не 
менш як 140 центнерів з гектара. 
Досягнення цього рівня врожай
ності вимагає серйозного під
вищення культури вирощуван
ня картоплі і насамперед по
сіву добрим насінням і повного 
нормою висіву, механізації між
рядного обробітку, широкого 
внесення добрив па поля.

В розвитку овочівництва ве
личезну роль відіграє парни
ково-тепличне господарство. Ра
да Міністрів СРСР і ЦК КПРС 
затвердили план закладання і 
будівництва парників і теплиць 
у колгоспах і радгоспах. Для 
того, щоб успішно виконати це 
велике і відповідальне завдан
ня, необхідно вже зараз широ
ко розгорнути роботи по будів
ництву парників і теплиць в 
кожному колгоспі і радгоспі. 
В розв'язанні цього завдання 
серйозну допомогу покликані 
подати колгоспам і радгоспам 
промислові підприємства.

Вирішальним засобом збіль
шення виробництва картоплі й 
овочевих культур є механіза
ція їх вирощування. В поста
нові намічена велика програма 
механізації картопляного й ово
чевого господарства. Передба
чений випуск системи машин, 
в тому числі картоплесаджалок, 
картоплезбиральних комбайнів, 
сівалок, культиваторів. У 1954 
—1955 рр. буде випущено 45 
тисяч картоплесаджалок для 
квадратно-гніздової посадки 
картоплі, 40 тисяч картопле
збиральних комбайнів, 16 ти
сяч 500 розсадосадильних ма
шин і багато іншої техпіки. 
Сільське господарство за пе
ріод з 1954 по 1 травня 1957 

року одержить 250 тисяч про
сапних тракторів.

Уряд і Центральний Комітет 
партії розробили важливі захо
ди по підвищенню економічної 
заінтересованості колгоспників 
у виробництві картоплі й ово
чів. Підвищені, починаючи з 
урожаю 1953 року, заготівель
ні ціни на здавані державі кар
топлю й овочі. Рекомендовано 
колгоспам там, де це доцільно, 
видавати колгоспникам за рі
шенням загальних зборів аван
сом до 25 процентів грошових 
коштів, що надходять від реа
лізації картоплі й овочів. Зни
жені, починаючи з урожаю 
1953 року, діючі норми обо
в'язкових поставок картоплі, 
капусти, цибулі ріпчастої, огір
ків, моркви, буряків столових 
і помідорів, встановлені для 
колгоспів, а також норми обо
в'язкових поставок картоплі для 
колгоспних дворів і господарств 
робітників і слундбовців. Вказа
но на необхідність строго до
держувати встановленого пар
тією і урядом погектарного 
принципу обчислення ^обов'яз
кових поставок картелі й 
овочів.

Вирішено списати з колгос
пів всю заборгованість за ми
нулі роки, яка лічиться за ними 
за станом па 1 січня 1953 р., 
по обов'язкових поставках 
картоплі й овочів державі і по 
натуроплаті за роботи МТС по 
картоплі, а також списати з 
господарств колгоспників, ро
бітників, службовців та інших 
громадян всю заборгованість 
минулих років по обов'язкових 
поставках державі картоплі.

Необхідно широко роз'ясни
ти всім трудівникам села систе
му заходів по матеріальному 
заохоченню колгоспів і кол
госпників за збільшення вироб
ництва картоплі й овочів, мо
білізувати маси на дальше мо

(Передова „Правдьі** 
за 29 вересня).

В колгоспах Вінницької області провадиться масове зби
рання врожаю картоплі. Механізатори Стрижавської МТС—трак
торист Іван Володимирович Пустовіт і машиніст картоплезбираль
ної машини „ТЕК-2“ Микола Кирилович Мандренко, працюючи в 
колгоспі „Ленінський шлях", Вінницького району, на збиранні 
картоплі, щодня виконують норму на 150 процентів.

На знімку: збирання картоплі в сільгоспартілі „Ленінський 
шлях".

Фото Ю. Копита. Прескліше ТАРС.

гутнє піднесення картопляного 
п овочевого господарства.

Рада Міністрів СРСР і Цент
ральний Комітет КПРС затвер
дили державний план заготі
вель і закупівель картоплі й 
овочів з урожаю 1953 року. 
Виконання цього плану має ве
личезне значення для всієї 
країни. Від партійних органі
зацій, радянських і сільсько
господарських органів вима
гається докласти всіх зусиль до 
того, щоб швидше завершити 
збирання картоплі й овочевих 
культур, своєчасно виконати 
зобов'язання перед державою.

В постанові Ради Міністрів 
СРСР і ЦК КПРС поставлено 
завдання: забезпечити своєчас
не збиралпя і вивозку врожаю 
картоплі й овочів, значно під
вищити якість збиральних ро
біт, організувати строгий облік 
одержаного врожаю і своєчасну 
видачу додаткової оплати кол
госпникам за виконання і пе
ревиконання планів по врожай
ності картоплі й овочевих куль
тур. Потрібно вжити заходів до 
значного поліпшення роботи 
машинно-тракторних станцій по 
збиранню врожаю картоплі й 
овочевих культур.

Трудівники села з великим 
задоволенням зустрінуть вжиті 
Радою Міністрів СРСР і ЦК 
КПРС заходи по збільшенню 
виробництва картоплі й овочів 
і їх відповіддю на цю постано
ву буде самовіддана праця на 
колгоспних полях. Успішне 
проведення збирання картоплі 
й овочів, виконання плану за
готівель цих культур—найваж
ливіший крок на шляху до 
дальшого піднесення картопля
ного й овочевого господарства.
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П а р т і й н е ж а т т я
Резерви промисловості—на допомогу колгоспному селу

Днями відбулися збори МІСЬ
КОГО партійного активу, які 
обговорили доповідь секретаря 
міськкому партії т. Луценка 
про завдання партійних органі
зацій міста у виконанні поста
нови вересневого Пленуму ЦІЇ 
КІІРС «Про заходи дальшого 
розвитку сільського господар
ства СРСР»-

Доповідач і комуністи, які 
взяли участь в обговоренні 
доповіді, відзначили, що тру
дящі міста, як і весь радян
ський народ, гаряче схвалю
ють рішення вересневого Пле
нуму, в якому вказані шляхи 
крутого піднесення всіх галу
зей сільського господарства.

—За прикладом трудівників 
Донбасу, — говорив т. Нюреп- 
берг,—колектив електростанції 
взяв па себе зобов'язання до 
36 роковин Великого Жовтня 
дати струм колгоспу ім. Леніна, 
Протопопівської сільради, меха
нізувати подачу води на тва
ринницькі ферми, подати допо
могу в монтажі автопоїлок і 
впровадженні електродоїння 
корів та підготовці сільських 
електриків. Викопуючи ці зо
бов'язання, ми вже приступи

ЗО вересня відбувся черго
вий пленум райкому КП Укра
їни разом з активом. Пленум 
обговорив питання «Підсумки 
вересневого Пленуму ЦК КПРС 
та завдання районної партій
ної організації».

З доповіддю по цьому питан
ню виступив секретар райкому 
партії т. Рибак. Доповідач вка
зав, що рішення вересневого 
Пленуму ЦК КПРС виклика
ли велике політичне (і тру
дове піднесення серед пра
цівників сільського господарст
ва району. Своєю самовідданою 
працею відповідають вони па 
піклування Комуністичної пар
тії і Радянського уряду про 
благо народу.

Відзначаючи величезне зна
чення рішень вересневого Пле
нуму в справі дальшого роз
витку сільського господарства, 
доповідач та учасники плену
му, які взяли участь в обгово

ли до спорудження електролі
ній і трансформаторного кіоску.

Про патріотичне бажання 
гірників подати допомогу селу 
говорив секретар партійної ор
ганізації шахти №2-3. т. Іванов. 
Ряд працівників вирішили 
перейти на роботу в МТС і 
колгоспи. Колектив шахти взяв 
шефство над колгоспом ім. Рози 
Люксембург.

ІІа підприємствах міста є 
велика кількість різного облад
нання і матеріалів — електро
моторів, насосів, труб, заліза, 
лісу, які не використовуються 
на виробництві.—Необхідно,— 
сказав керуючий трестом «Олек- 
сандріявугілдя» т. Альошин,— 
передати це обладнання і ма
теріали в сільське господарство.

Завідуючий промислово-транс
портним відділом міськкому пар
тії т. Шевчук говорив про те, 
що електростанція міста має 
такі резерви, які вже сьогодні 
дозволяють електрифікувати 
значну частину колгоспів. В 
будівництві тваринницьких та 
інших приміщень, в обладнан
ні колгоспних майстерень, ме
ханізації праці па фермах, ви
готовленні парникових рам мо

Пленум райкому КП України
ренні доповіді, глибоко проана
лізували стан сільського гос
подарства району.

Начальник відділу тварин
ництва районного управління 
сільського господарства і заго
тівель т. Тітенський в своєму 
виступі критикував правління 
колгоспів «Заповіт Леніна» та 
«Прапор комунізму» за неза
довільний стан розвитку тва
ринництва. В цих артілях до 
зимівлі худоби не підготува
лись.

Директор Олександрійської 
школи механізації ' сільського 
господарства т. Гаєнко кри
тикував районне управління 
сільського господарства та за
готівель за недостатнє керів
ництво підготовкою кадрів для 
сільського господарства.

Самокритичним був виступ ди
ректора Олександрійської МТС 
т. Горбенка. Він вказав, що 
керівники МТС ще незадовіль

жуть і повинні подати допомо
гу цегельні і рудоремоптний 
заводи, деревообробні майстерні.

Учасники зборів вказали та
кож на великі можливості роз
витку на базі теплоелектро
станції і водосховищ парниково- 
тепличного господарства, що 
сприятиме вирощуванню овочів 
у зимово-весняний період, а 
також висловили думку про 
створення у приміських кол
госпах потужної овоче-тварин- 
ницької бази.

В обговоренні питання про 
заходи дальшого розвитку сіль
ського господарства взяли 
участь секретар Олександрійсь
кого райкому партії т. Рибак, 
зав. відділом робітничого поста
чання т. ІІрохоренко, зав. від
ділом сільського господарства 
міськкому партії т. Сидоренко 
та інші.

В роботі активу взяв участь 
секретар обкому КП України 
т. Мартинов.

Збори одностайно схвалили 
постанову Пленуму ЦК КПРС 
і накреслили заходи до пере
творення її в життя.

но виконують рішення вересне
вого Пленуму. В ряді колгос
пів, які обслужує МТС, пору
шуються строки виконання по
льових робіт. Мало приділяє
ться уваги такій важливій спра
ві, як механізація тваринниць
ких ферм. Тов. Горбенко роз
повів учасникам пленуму рай
кому про заходи, які спрямо
вуються на рішуче усунення 
цих недоліків і на забезпечен
ня виконання рішень вересне
вого Пленуму ЦК КПРС.

З промовою на пленумі вис
тупив також член бюро міськ
кому ІЇІІ України, керуючий 
трестом «Олександріявугілля» 
т. Альошин. Він докладно роз
повів про заходи, які намічені 
по наданню допомоги колгос
пам району підприємствами міс
та. В обговоренні доповіді взя
ло участь 10 чоловік. По обго
вореному питанню пленум 
прийняв розгорнуте рішення.

Почався навчальний рік 
в сітці партійної освіти

Великий потя
Про час і місце, де буде про

ходити перше заняття, слухачі 
гуртка по вивченню історії пар
тії при парторганізації гірничо
промислового училища №1 зна
ли зарані. Пропагандист т. Те- 
рехов повідомив про це кожно
го з них особисто. Всі з'явились 
на заняття без запізнень.

Розповівши про основні зав
дання партійної освіти в 
новому навчальному році, т. Те- 
рехов відкрив конспект.

—Сьогодні,—звернувся він до 
присутніх,— ви прослухаєте 
лекцію«50-річчя Комуністичної 
партії Радянського Союзу».

Доступною мовою говорив про
пагандист про славний історич-

На високому ідейному рівні
На станції Користівка при 

первинній парторганізації ство
рено п'ять гуртків, де кому
ністи. комсомольці і безпартій
ний актив станції підвищува
тимуть свої політичні знання.

За кілька днів до початку 
навчання всім слухачам було 
повідомлено про час і місце 
занять. Тому-то слухачі при
були на них без запізнення. 
Кожний мав при собі необхідні 
посібники і зошити для запису.

Точно о визначеній годині 
розпочались заняття в усіх 
гуртках. Вони пройшли па висо

Заняття пройшли організовано
1 жовтня. 7 година вечора. 

Тільки що продзвенів останній 
дзвінок у Новопплипівській се
мирічній школі. Гомінка дітво
ра розійшлась додому. Але в 
школі продовжувалось навчан
ня. За парти сіли вчителі й 
інші працівники інтелектуаль
ної праці.

Місце вчителя зайняв про
пагандист т. Тютенко. Тут про
водиться перше заняття гуртка 
підвищеного типу по вивчен
ню історії партії при Новопи- 
липівській територіальній парт
організації.

Тов. Тютенко розповідає слу

г до навчання
пий шлях, який пройшла наша 
партія за 50 років.

З великою увагою слухали 
лекцію всі присутні. Щоб пов
ніше засвоїти тему, вони за
писували до зошитів основні 
дати і події.

Після лекції пропагандист по
відомив, що наступне заняття 
буде проводитись у формі роз
горнутої бесіди. Вивчатиметься 
промова товариша Г. М. Мален- 
кова, виголошена на V сесії 
Верховної Ради СРСР.

Перше заняття в гуртку по
казало великий потяг комуніс
тів і безпартійних до політич
них знань.

М. СЛАВІН.

кому ідейно-політичному рівні.
Особливо хорошо пройшли 

навчання в гуртках, якими ке
рують тт. Новічкова і Метиль. 
Пропагандисти, зупиняючись на 
основних питаннях теми, тісно 
пов'язували свою розповідь з 
рішенцями партії і уряду, з 
постановою вересневого Плену
му ЦК КПРС «Про заходи даль
шого розвитку сільського гос
подарства СРСР».

Слухачі цих гуртків взяли 
активну участь в бесіді.

І. РЯБУХА.
Станція Користівка.

хачам про славне 50-річчя Ко
муністичної партії Радянського 
Союзу. Час від часу він ілюст
рує свою розповідь картинами 
з альбому наочних посібників 
по історії КПРС.

—В тісному єднанні з наро
дом наша партія впевнено йде 
до нових перемог, до повного 
торжества комунізму в нашій 
країні. Цими словами закін
чує свою розповідь т. Тютенко.

На наступному занятті,—го
ворить пропагандист,—ми вив
чатимемо промову глави Радян
ського уряду товариша Г. М. 
Маленкова. в. леонтьбв.

Рік тому, 5 жовтня 1952 ро
ку, в Москві почав свою роботу 
XIX з'їзд Комуністичної партії 
Радянського Союзу, який від
крив нову славну сторінку в 
історії нашої партії, в історії 
міжнародного комуністичного 
руху. Всесвітіїьоісторичне зна
чення з'їзду полягає в тому, 
що він дав рішення всіх ос
новних питань, які постали в 
сучасних умовах перед Кому
ністичною партією і радянським 
народом.

Опублікована напередодні 
з'їзду геніальна праця II. В. 
Сталіна «Економічні проблеми 
соціалізму в СРСР», доповіді 
на з'їзді і його рішення, про
мова Й. В. Сталіна на заключ
ному засіданні з'їзду яскравим 
світлом марксизму-ленінізму ос
вітили дальший шлях радянсь
кого народу, дали ключ до ро
зуміння міжнародної і внут
рішньої обстановки, розкрили

Рік трудових перемог
перод радянськими людьми най- 
ширші перспективи мирної твор
чої праці.

XIX з'їзд партії намітив на
уково обгрунтовану програму 
комуністичного будівництва в 
СРСР. Спираючись на досягну
ті радянським народом успіхи, 
з'їзд затвердив директиви по 
п'ятому п'ятирічному плану 
розвитку СРСР на 1951—1955 
роки, виконання якого буде 
великим кроком вперед по шля
ху розвитку нашої країни до 
комунізму.

З'їзд прийняв резолюцію про 
зміну найменування партії і 
одностайно затвердив повий 
Статут партії. В ньому повно 
і конкретно відображені голов
ні завдання партії, всесторон- 
ньо визначені завдання місце
вих партійних організацій, обо
в'язки і права членів партії.

XIX з'їзд продемонстрував 
могутню єдність рядів партії, 

як бойового союзу однодумців— 
комуністів, тісно згуртованих 
навколо свого Центрального 
Комітету.

Історичні рішення XIX з'їзду 
запалили наш народ на бороть
бу за перетворення в життя 
розробленого Комуністичною 
партією величного плану робіт 
і дальшого підвищення мате
ріального добробуту і культур
ного рівня життя трудящих.

За рік, що минув після істо
ричного з'їзду, радянський на
род під керівництвом Централь
ного Комітету партії добився 
величезних успіхів у зміцненні 
могутності соціалістичної дер
жави. Народне господарство 
країни знаходиться на новому 
могутньому піднесенні. Підсум
ки першого півріччя 1953 р. 
показують, що завдання п'яти
річного плану виконуються ус
пішно. В нинішньому році буде 
вироблено понад 38 млн. тонн 

сталі, понад 320 млн. тонн ву
гілля, понад 52 млн. тонн наф
ти. Електроенергії буде вироб
лено 133 млрд. кіловат-годин. 
Значно збільшиться виробниц
тво предметів народного спо
живання. Загальний обсяг про
мислового виробництва в 1953 р. 
буде приблизно в два з поло
виною рази більший, ніж у 
1940 році.

Здійснене у квітні цього ро
ку шосте в післявоєнні роки 
зниження державних роздріб
них цін па продовольчі і про
мислові товари забезпечило ра
дянському народові дальше під
вищення матеріального і куль
турного рівня життя.

Під керівництвом Комуніс
тичної партії, разом з усім 
радянським народом значних 
успіхів у господарському і 
культурному будівництві до
бився український народ. Ва
лова продукція промисловості, 
що знаходиться на території 
Української РСР, у першому 
півріччі 1953 р. порівняно з 

цим же періодом минулого року 
зросла па 10 проц., в тому 
числі по республіканській і міс
цевій промисловості—па 7 проц. 
Перевиконаний план по ви
пуску товарів широкого спожи
вання. Значні також успіхи 
сільського господарства респуб
ліки.

Тепер, коли в нашій країні 
створена потужна соціалістична 
індустрія, Радянська держава 
має можливість значно збіль
шити капіталовкладення в лег
ку і харчову промисловість. 
Комуністична партія і Радян
ський уряд знайшли необхід
ним організувати круто підне
сення виробництва предметів 
народного споживання, щоб 
протягом двох-трьох років різ
ко підвищити забезпеченість на
селення продовольчими і про
мисловими товарами.

Для цього необхідно рушити 
вперед розвиток сільського гос
подарства. Поряд з великими 
успіхами у нас ще є немало 
колгоспів і навіть цілих райо-
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Соціалістичне змагання на честь 
Великого Жовтня

Визначна перемога екскаваторників
Трудящі Байдаківського вуглерозрізу, виступивши 

ініціаторами переджовтневого соціалістичного змагання, 
день у день добиваються високих виробничих показників.

Зміни машиністів екскаватора „УЗТМ-9" тт. Глин- 
ського, Журавльова і Могильного зобов'язались у вересні 
добитись всесоюзного рекорду — 125 тисяч кубометрів 
вскриші.

1 жовтня екскаваторники рапортували про визначну 
трудову перемогу. Вони вийняли 128 тисяч 400 кубометрів 
породи. Лише за останню добу вересня видано близько 
6.000 кубометрів вскриші. Кращих результатів в цей день 
добилась зміна машиніста екскаватора т. Глинського. Вона 
дала за зміну 1.000 кубометрів породи понад завдання.

Чітко працювали також машиністи електровозів тт. Ду- 
денко, Турбаївський та інші. Вони забезпечили безперебій
не відвантаження породи з-під екскаватора.

Колектив трудящих вуглерозрізу в трудовому наступі.
П. НОСОВСЬКИЙ,

голова шахткому.

Зобов'язання брикетників
Включившись в соціалістич

не змагання за достойну зуст
річ {^народного свята — 36 
роковин Великої Жовтневої 
соціалістичної революції, колек
тив робітників, інженерно-тех
нічних працівників і службов
ців Байдаківської брикетної 
фабрики взяв на себе зобов’я
зання:

1. До 7 листопада видати 
поі’И' план 4.000 тонн брикету.

2. На виготовленні 1 тонни 
брикету зекономити 120 кіло
грамів пару.

За дорученням трудящих 
підписали:

Ф. ФІЛ1НОВ — директор Байдаківської брикетної 
фабрики, О. ЛЕБЕДЄВ — секретар парторганізації, 
М. ЧУРСІН-голова фабкому, С. ДРОБОТ, П. ДМИТ- 
Р1ЄВ — начальники сушильного і пресового цехів, А. ВОЛ- 
КОВ — сушильник.

Коли заходиш до механіч
ного цеху заводу «Червоний 
ливарник», звідусіль лине на
пружене гудіння моторів. Гост
рі різці токарних, стругальних 
і фрезерних верстатів легко 
врізуються в метал, надають 
йому потрібну форму.

Ось біля токарного верстату 
молодий робітник вправними 
рухами міцно закріплює 35 де
таль в цій зміні для обробки. 
Як тільки надійшло замовлен
ня на виготовлення втулок 

нів, в яких сільське господар
ство знаходиться в занедбано
му стані. Серйозно відстає тва
ринництво, виробництво кар
топлі і овочів.

Центральний Комітет партії 
і Радянський уряд вжили ряд 
невідкладних заходів, спрямо
ваних до усунення цих хиб. В 
постанові Пленуму ЦК КІІРС 
«Про заходи дальшого розвитку 
сільського господарства СРСР» 
дана розгорнута програма бо
ротьби за нове могутнє підне
сення всіх галузей сільського 
господарства, дальшого підви
щення врожайності картоплі і 
овочів, зернових і технічних 
культур, розвитку громадського 
тваринництва і підвищення його 
продуктивності. Для розв’язан
ня цього завдання держава від
пускає в цьому році величезні 
кошти: по бюджету і за раху
нок інших державних коштів 
на розвиток сільського госпо
дарства буде вкладено близько 
52 млрд. карбованців.

3. Зекономити на виготов
ленні кожної тонни брикету 
одну кіловат-годину електро
енергії.

4. Знизити собівартість 1 
тонни брикету на 8,8 процен
та проти плану.

5. Підготувати підприємство 
для роботи в зимових умовах 
до 20 жовтня.

6. Посадити біля фабрики та 
житлових будинків 1.600 штук 
декоративних дерев.

брикетної фабрики звернення

Ентузіасти п ра 
траків гусениці екскаватора, 
стахановець, новатор механіч
ного цеху Анатолій Береговий 
охоче взявся обробляти їх.

Збільшивши кут постановки 
різця і довівши верстат до 720 
оборотів на хвилину, токар Бе
реговий вже на другий день 
став обробляти по 35—40 штук 
втулок при завданні 19.

Невисока на зріст людина 
пильно слідкує, як з-під різця 
стругального верстату звиває
ться і відскакує тонка струж-

Великі завдання поставлені 
перед машинно - тракторними 
станціями, які є вирішальною 
силою в розвитку колгоспного 
виробництва. Держава і далі 
буде оснащувати МТС потуж
ною сільськогосподарською тех
нікою. В період з 1954 р. по 
1 травня 1957 р. сільському 
господарству буде поставлено 
не менш як 500 тисяч тракто
рів загального призначення в 
15-сильному обчисленні, 250 
тисяч просапних тракторів, а 
також необхідна кількість сіль
ськогосподарських машин, авто
мобілів і багато устаткування.

В постанові Пленуму ЦК 
КПРС намічені також важливі 
заходи по поліпшенню керів
ництва сільським господарст
вом, по зміцненню колгоспів і 
МТС керівними кадрами, по 
створенню в МТС постійних 
кваліфікованих кадрів механі
заторів, по поліпшенню пар
тійно-політичної роботи на селі.

Слово 
механізаторів

Постанова Пленуму ЦК КПРС 
«Про заходи дальшого розвит
ку сільського господарства 
СРСР» викликала серед тракто
ристів і спеціалістів сільського 
господарства Олександрійської 
МТС нову хвилю політичного 
і трудового піднесення.

На зборах працівників МТС, 
присвячених обговоренню пос
танови Пленуму, механізатори 
зобов’язалися стахановською 
працею відповісти на новий 
прояв піклування Комуністич
ної партії і Радянського уряду 
про добробут трудящих нашої 
країни.

Механізатори взяли зобов’я
зання— до 36 роковин Жовт
ня закінчити в колгоспах всі 
польові роботи, допомогти воро- 
шпловському колгоспу ім. Ста
ліна та ім. XIX з’їзду КПРС 
механізувати тваринницькі фер
ми.

Взяті зобов’язання тракторис
ти підкріплюють практичними 
ділами. Тракторні бригади, які 
обслужують колгоспи ім. Жда- 
нова, ім. XIX з’їзду КПРС, 
ім. 18 партконферепції, вже 
виконали план підняття зябу.

П. НЕЧИПОРЕНКО, 
секретар парторганізації 

Олександрійської МТС.

ці
ка металу. Та ось одним ру
хом руки верстат зупинено. За 
кресленням розточка закінчена. 
Стругальник т. Тарасенко пра
цює на розточуванні труби па- 
ропровода сушильного агрегату 
для Байдаківської брикетної 
фабрики.

В ознаменування 36 роковин 
Великого Жовтня т. Тарасеп- 
ко зобов’язався давати по пів
тори норми за зміну, а вико
нує завдання на 170—180 про
центів. 0. БУЗИННИК.

Вироблені Центральним Ко
мітетом партії плани по даль
шому розвитку промисловості і 
сільського господарства, по 
збільшенню виробництва това
рів народного споживання відо
бражують величезне піклуван
ня партії і уряду про процві
тання нашої Батьківщини, про 
максимальне задоволення по
стійно зростаючих матеріальних 
і культурних потреб радянсь
кого народу.

Робітничий клас нашої краї
ни, колгоспне селянство, інте
лігенція, запалювані історич
ними рішеннями XIX з’їзду 
партії, сповнені твердої ріши
мості з новою силою і енергією 
боротися за здійснення полі
тики Комуністичної партії, за 
процвітання радянського наро
ду, за зміцнення могутності 
нашої любимої Батьківщини.

С. СТЕПАНЕНКО.

Швидко змінюється вигляд сіл Воронезької області. Спо
руджуються нові клуби, Будинки культури, господарські примі
щення.

На знімку: вулиця в колгоспі ім. Чапаєва, Олексіївського 
району.

Фото А. Зеніна.
□

Виконаємо завдання, 
поставлені партією і урядом

Постанова Пленуму ЦК КПРС 
«Про заходи дальшого розвитку 
сільського господарства СРСР» і 
рішення партії і уряду про 
заходи дальшого розвитку тва
ринництва викликали гаряче 
схвалення серед всіх тварин
ників, механізаторів і спеціа
лістів сільського господарства 
району.

Зараз у всіх колгоспах йде 
масовий перегляд громадської 
худоби. Формуються стада з 
кращих високопродуктивних 
тварин, ферми великої рогатої 
худоби поповнюються нетеля
ми й телицями.

Недавно в районі відбулася 
поширеиа нарада тваринників 
і зооветспеціалістів. Вона вка
зала на причини низької 
продуктивності громадського 
тваринництва в значній части
ні колгоспів району. За завдан
ням партії і уряду на кожні 
100 гектарів землі слід мати 
по 10 корів з річним удоєм 
молока від кожної 2.500—2.600 
літрів. Поки що на вказану 
площу колгоспи мають всього 
по 6 корі в,які дають в середньо
му по 1176 кілограмів молока. 
Тваринники зобов’язались по
долати відставання і виконати 
поставлені завдання протягом 
1—2 років.

ЗВЕДЕННЯ
районного управління сільського господарства і заготівель 

про хід осінньо-польових робіт в колгоспах 
станом на ЗО вересня 1953 року

(в процентах до плану).
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ім. Будьонїюго 87 100 66 66 25
ім. Рози Люксембург 72 100 66,6 41.7 8
ім. 18 партконферепції 64,8 100 — 101 27
ім. Леніна 63,5 90 51 64 13
ім. Калініна 57 76 54,6 81 17
ім. 19 з'їзду КПРС 54,6 90 75 60 10
ім. Жданов^ 54 47 40 100 20
ім. Ворошилова 53,9 85 61 51 13
„Шлях до комунізму" 52 43 46 52 25
ім. Сталіна (Ворошиловка) 51,7 86 45 80 5
„Прапор комунізму" 44 64 86,6 83 3
ім. Молотова 42 100 63 78 6
ім. 18 з'їзду ВКП(б) 42 60 38 100 16,6
ім. Карла Маркса 40 57 68 87 11
ім. Сталіна (Бандурівка) 40 60 65 137 3,7
ім. Енгельса 37 40 54 47 13,5
„Заповіт Леніна" 34,7 45 74,6 90 10
ім. 12-річчя Жовтня 34,5 100 38 73 0
ім. Володимира Ульянова 31,5 40 45,4 72,5 10
ім. Хрущова Зі 86 — 102 15
„Комунар" ЗО 75 — 88 14

По Користівській МТС 48,9 72 61,7 84 9,8

По Олександрійській МТС 47,9 71 55,5 74,3 13

По району 48,4 72 59 79,3 11,5

Прескліше ТАРС.
О-------------------------------- -

Для цього створюється відпо
відна база. На кожні 100 гек
тарів ріллі колгоспи вже мають 
по 22 голови великої рогатої 
худоби, замість встановлених 
20 голів. З цієї кількості худо
би є повна можливість протя
гом 1—2 років відібрати на
лежну кількість високопродук
тивних корів. Зоотехнічним 
працівникам, які нині відряд- 
жуються па постійну роботу в 
колгоспи, поставлено завдання 
— подати дійову допомогу тва
ринникам з тим, щоб в най
ближчий час вирішити це важ
ливе народногосподарське зав
дання.

Тваринники району зобов’я
зались протягом 1954—55 рр. 
виконати поставлені завдання 
по розвитку поголів’я свиней і 
птиці та добитись установлено
го виходу м’яса і яєць на кож
ні 100 гектарів землі.

Немає сумніву, що працівни
ки сільського господарства ра
йону при постійній допомозі 
партійних і радянських органів 
з честю виконають взяті зобо
в’язання.

М. ЛЕОНЕНКО, 
зоотехнік районного управ

ління сільського господарства 
і заготівель.
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Поповнюються
Учбово-курсовий комбінат 

тресту „Олександріявугілля** 
готує кваліфіковані кадри 
для промислових підпри
ємств нашого міста. За 9 
місяців цього року підготов
лено більше 400 спеціалістів 
і 350 чоловік пройшли курси 
підвищення кваліфікації.

Зростає попит на продовольчі 
і промислові товари

Неухильно зростає попит 
трудящих на продовольчі і 
промислові товари.

Лише торговельні органі
зації відділу робітничого 
постачання Димитровського 
тресту реалізували за 8 мі
сяців цього року продоволь
чих товарів: м'яса, ковбас
них і рибних виробів, жиру

Лекції для
• За останні три місяці сила
ми міського лекторію прочи
тано для трудящих Олексан
дрії понад ЗО лекцій на сус
пільно-політичні, науково- 
природничі, агрозоотехнічні, 
медичні, літературні та інші 
теми. їх прослухали близько 
двох тисяч чоловік.

Регулярно виступають з 
читанням лекцій тт. Нарано- 
вич, Рубан, Оліфенко, Арта- 
монова та інші.

Днями т. Оліфенко прочи-

Великі
Центральна Олександрій

ська ощадна каса у вересні і 
жовтні виплатила трудящим 
близько півмільйона карбо
ванців виграшів по останніх 
тиражах. Тільки за два дні

„Після смерті справді великих 
людей їх спадщина -не вмирає, а 
ще більше розвивається1*,—гово
рив геніальний російський фізіо
лог 1. П. Павлов. Прикладом, який 
підтверджує це, є вчення самого 
Павлова. Завдяки його працям 
стало можливим матеріалістичне 
пізнання діяльності людського 
мозку, вони не лишили каменя 
на камені від ідеалістичних уяв
лень про існування душі. Але од

В буржуазній науці в питанні 
про походження Землі панує ціл
ковитий розбрід, і буржуазні вче
ні або безнадійно опускають ру
ки, або висловлюють ідеалістичні, 
реакційні погляди. В той же час 
радянські дослідники поглиблено 
розробляють проблеми космогонії 
(науки про походження небесних 
тіл), з'ясовують минуле нашої 
планети.

За останні роки найважливіші 
результати в цій галузі одержали

кадри гірників
Підготовлено 65 машиніс

тів і помічників машиністів 
екскаватора, 20 електрослю
сарів, 150 машиністів різних 
машин, 20 гірничих майстрів.

Тепер тут підвищують 
свою кваліфікацію 20 май
стрів брикетного виробниц
тва, 15 інженерно-технічних 
працівників та інші.

і цукру на 2.540 тис. карбо
ванців більше проти того 
ж періоду минулого року.

Значно зріс попит насе
лення і на промислові това
ри. Бавовняних, шерстяних, 
шовкових і льняних тканин 
та трикотажу і взуття про
дано за відповідний період 
на 1.626 тис. карбованців 
більше.

трудящих
тала працівникам міської 
протипожежної охорони ці
каву лекцію про життя і 
революційну діяльність Чер- 
нишевського.

Робітники будівельного 
управління Димитровського 
тресту з великою увагою 
прослухали лекцію т. Руба
на про охорону соціалістич
ної власності.

З лекцією на цю гему 
виступив перед працівника
ми лісоторговельного складу 
лектор т. Наранович.

виграші
жовтня виплачено 166 тисяч 
карбованців.

За останній квартал ощад
на каса виплатила один виг
раш в 10.000 карбованців і 
три виграші по 5.000.

НАУКА І ТЕХНІКА

ночасно вчення Павлова, яке по
силено розробляється в СРСР. 
відкриває новий етап у розвитку 
всієї медицини, а також ветери
нарії, тваринництва, всієї біології. 
На основі павловського вчення 
вже чимало зроблено для з'ясу
вання причин і лікування гіперто
нічної хвороби, виразкової хворо
би, воно має велике значення для 
боротьби із злоякіаіими опухами,

академік В. Г. Фесенков, 'член- 
кореспондент Академії наук СРСР 
В. А. Амбарцумян і особливо ака
демік О. Ю. Шмідт. Академікові 
Шмідту належить теорія утворен
ня плйнет із скупчення метеорних 
частинок, яке оточувало Сонце у 
вигляді величезної хмари мільяр
ди років тому. При цьому діста
ли пояснення багато особливостей 
планетної системи: став зрозумі
лим характер кругового руху пла
нет; пояснено закономірність у від

Спадщина великого фізіолога

Радянські вчені про походження Землі

★
Київ. Закінчились змагання 

на особисту першість країни 
по тенісу. В парних іграх у 
чоловіків звання чемпіона краї
ни на 1953 рік завоювали 
М. Озсров і М. Корчагін.

На знімку: момент фіналь
ної зустрічі М. Озерова і 
М. Корчагіна з С. Андреєвим 
і Беліц-Гейманом.

Фото М. Мельника.
ГІрсскліше ТАРС.

★

Робітнича молодь 
навчається

Як тільки закінчується 
трудовий день, сотні моло
дих робітників Олександрії 
поспішають у вечірні шко
ли. Тут вони поповнюють 
свої знання, готуються всту
пити в середні спеціальні та 
вищі учбові заклади країни.

В цьому році в місті і се
лищах працює три вечірніх 
школи робітничої молоді. 
Днями розпочне свою робо
ту й четверта. В цих школах 
навчається 611 молодих ро
бітників. Лише у вечірній 
школі № 1 навчається 323 
учні. Це на 118 чоловік біль
ше, ніж в минулому навчаль
ному році. Серед них десят
ки передовиків виробництва.

Допомога учнів
Влітку багато школярів 

Косівської семирічної школи 
працювало на колгоспних 
полях. Вони розвозили воду 
в час жнив, транспортували 
хліб державі.

За літній час учні школи 
виробили в колгоспах близь
ко 4.000 трудоднів.

Серед школярів активною 
працею відзначився учень 
6 класу Станіслав Павлович, 
який виробив 100 трудоднів. 
82 трудодні має на рахунку 
учень 5 класу Григорій Мар- 
моза.

Крім участі на жнивах, 
школярі влітку збирали ме
талевий лом. Вони здали 
Йогівському споживчому то
вариству 25 тонн чорного і 
130 кілограмів кольорового 
металу. Це в шість раз 
більше планового завдання 
збору металу, доведеного 
ССТ.

А. НУЖНИЙ, 
викладач фізкультури 

Косівської семирічної школи.

з туберкульозом. Багато нового 
воно вносить в хірургію, в ліку
вання нервових і психічних, а та
кож шкірних, вушних і інших хво
роб. Воднораз праці Павлова до
помагають визначити правильний 
режим, правильний спосіб життя, 
який запобігає багатьом захворю
ванням і сприяє подовженню жит
тя. На основі матеріалістичного 
вчення Павлова радянська меди
цина здобуває все нові успіхи.

далях планет від Сонця, особли
вості обертання планет тощо.

Широко розгортаються й інші 
дослідження, що стосуються по
ходження небесних тіл; з'ясовує
ться роль комет—хвостатих сві
тил, які у великому числі обер
таються навколо Сонця по різних 
витягнених шляхах. Установлено 
реальну можливість проникнути в 
минуле Сонця і простежити даль
шу долю нашого центрального 
світила.

Міжнародний огляд
На Генеральній Асамблеї 00Н

Минули перші два тижні робо
ти VIII сесії Генеральної Асамб
леї ООН. За цей час на пленар
них засіданнях сесії проходила 
загальна дискусія, а Генеральний 
комітет підготував порядок ден
ний, до якого ввійшло близько 
70 питань. Тепер починають свою 
роботу комітети Асамблеї, перед 
якими стоїть завдання підготува
ти пропозиції в усіх порушених 
питаннях.

Що ж показав цей період діяль
ності чергової сесії Асамблеї, які 
її перші підсумки?

Насамперед необхідно відміти
ти, що Організація Об'єднаних 
Націй не вийшла з глибокої кри
зи. яку вона переживає з тієї 
причини, що міжнародна реакція 
намагається звести ООН до ролі 
одного з важелів своєї агресив
ної політики.

Група держав на чолі з США 
діє там не в інтересах загального 
миру і безпеки, а в своїх корис
ливих, агресивних цілях. Збивши 
з числа своїх прихильників „ма
шину голосування", вона система
тично зриває обговорення і пра
вильне розв'язання в органах ООН 
наболілих міжнародних проблем. 
Особливо виразно така „політика" 
виявилася в той момент, коли на 
Генеральній Асамблеї знову ви
никло питання про політичну кон
ференцію по Кореї. Як відомо, 
більшість делегацій на попередній 
сесії Асамблеї піддалась диктато
ві американських агресорів і 
прийняла в питанні про політич
ну конференцію незадовільне рі
шення, згідно з яким конферен
ція повинна будуватись за пороч
ним принципом двох ворожих сто
рін, а не за принципом конферен
ції „круглого стола". Більше того, 
від участі в ній усунені Індія та 
інші нейтральні держави, які 
кровно заінтересовані в забезпе
ченні миру па Далекому Сході.

Одержавши повідомлення про 
цю резолюцію, уряди народної 
Кореї і Китаю внесли в ООН свої 
пропозиції, здійснення яких ство
рило б умови для успіху конфе
ренції. Але це не вигідно амери
канським фабрикантам зброї. Для 
виправдання гонки озброєнь і по
грабування народів вони намага
ються не тільки зберегти міжна
родне напруження, але й ще біль
ше загострити обстановку. Вони 
бояться миру. Саме тому вони 
відкинули справедливу пропози
цію урядів КНР і КНДР. А коли 
радянська делегація поставила ви
могу, щоб Асамблея обговорила 
меморандум генерального секре
таря ООН про виконання згада
ного рішення щодо політичної 
конференції по Кореї, то з допо
могою „машини голосування" ця 
пропозиція була відхилена.

З тих же причин і такими ж 
методами реакційні сили відмови
лись поновити законні права на
родного Китаю в ООН—амери
канці та їх союзники вважають 
за краще тримати там представ
ника гомінданівської банди.

Але не можна не вказати й па 
іншу рису, характерну для ниніш
ньої сесії Асамблеї. Зростання сил 
миру в усьому світі не могло не 
вплинути на поведінку ряду деле
гацій в ООН. Пропозиції Радян
ського Союзу та інших країн де
мократичного табору дістають 
нині ширшу, ніж раніше, підтрим

В. О. редактора В. МАЛЕНКО.

Продається будинок
в селі Новопилипівці, по вулиці Леніна, № 41. Стіни дерев'яні, 

дах гонтовий, вартість 6.200 карбованців.Недобудований будинок нале
жить громадянину Денисенку Федору Яковлевичу.

Торги відбудуться 7 жовтня ц. р.
За довідками звертатися на адресу: місто Олександрія, вулиця 

Пролетарська, № 13, _____________
Нарсуд першої дільниці м. Олександрії розглядатиме справу 

про визнання безвісті відсутнього громадянина Прокопенка Миколи 
Андрійовича, 1907 року народження, уродженця м. Олександрії—помер
лим. Громадянам, яким відоме місце проживання Прокопенка М. А. 
або про його смерть, належить повідомити нарсуд першої дільниці 
м. Олександрії.

Нарсуд першої дільниці м. Олександрії розглядатиме справу 
громадянина Кучеренка Петра Кас'яновича про розторгнення шлюбу 
з громадянкою Кучеренко Ганною Григорівною. Проживають в м. 
Олександрії.

ку з боку делегацій буржуазних 
країн. Проти радянської пропози
ції обговорити на Асамблеї пи
тання „Про заходи по усуненню 
загрози нової світової війни і по 
зменшенню напруження в міжна
родних відносинах" не рискнув 
виступити ні один представник 
агресивного блоку. Делегати Шве
ції, Ісландії, Сірії, Єгипту і ряду 
інших країн критикували ООН за 
те, що вона нічого не зробила 
для припинення гонки озброєнь, 
виступали проти спроб реакції 
переглянути Статут ООН, ви
магали покінчити з поневолен
ням колоніальних народів. Радян
ський Союз запропонував послі
довну програму боротьби за мир. 
Виступаючи з великою промовою 
на пленарному засіданні Асамблеї 
21 вересня, глава делегації СРСР 
А. Я. Вишинський вніс проект ре
золюції, який містить пропозиції 
про заборону атомної і водневої 
зброї та інших видів зброї масо
вого знищення і про скорочення 
озброєнь. Він запропонував проект 
заяви від імені Генеральної Асамб
леї, в якому говориться, що ство
рення воєнних баз на території 
іноземних держав збільшує загро
зу нової світової війни. В проекті 
заяви також осуджується іменна 
пропаганда. *

VIII сесія Генеральної Асамблеї 
щойно почалась, але її робота 
вже свідчить про те, іцо сили ми
ру міцніють, стаючи серйозною 
перешкодою на шляху реакції і 
агресії.

Зговір США 
з іспанськими фашисту
Державний департамент (мініс

терство закордонних справ) США 
цими днями офіціально оголосив 
про укладення воєнної угоди між 
Сполученими Штатами і фашист
ською Іспанією. За цією угодою 
американській вояччині надається 
широке право створювати на іс
панській землі свої повітряні і 
морські бази, тримати в них свої 
гарнізони, вести з цих баз воєнні 
дії. Взамін же цього США пода
ють Іспанії „допомогу": відпуска
ють фашистській кліці Франкб 226 
мільйонів доларів, які повністю 
повинні піти на воєнні готування.

Таким чином, Франко, вчораш
ній союзник Гітлера і Муссоліні, 
кат іспанського народу, тепер є 
союзником американських агресо
рів. Укладення цього союзу ще 
раз показує, що американський 
імперіалізм у своїй боротьбі за 
світове панування не гребує ні
якими засобами.

Зговір американських агресо
рів з іспанськими фашистами 
своїм вістрям спрямований насам
перед проти країн табору миру і 
демократії. Проте він не в мен
шій мірі являє загрозу і „союзни
кам" США, зокрема Англії. Від
нині вона втрачає свій контроль 
над західним входом у Середзем
не море.

Нова загроза американських аг
ресорів в справі миру викликає у 
всіх миролюбних народів почуття 
обурення і протесту. Народи всіх 
країн з ще більшою рішимістю 
боротимуться проти злочинних 
планів паліїв війни.

І. АРТЕМ08
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Місцеві партійні і радянські органи, 
первинні партійні організації машинно- 
тракторних станцій зобов'язані розгор
нути велику роботу по роз'ясненню і 
практичному здійсненню завдань дальшого 
поліпшення роботи МТС.

Знижувати собівартість продукції
Одною з вирішальних умов 

успішного здійснення нашого 
головного завдання — макси
мального задоволення безпе
рервно зростаючих потреб на
роду—є наполеглива боротьба 
за неухильне зниження собі
вартості продукції. Чим нижча 
собівартість продукції, тим біль
ше нагромадження йде на даль
ше розширення соціалістичного 
виробництва і збільшення ви
пуску продукції широкого спо

живання, тим нижчі ціпи на 
Хі продукти і товари, тим ви
щий життєвий рівень радян
ських людей.

Трудівники міста і колгосп
ного села все ширше розгорта
ють соціалістичне змагання за 
дострокове виконання п'ятої 
п'ятирічки, за поліошеппя еко

номічних показників. Це зна
ходить своє відображення в під
вищених зобов'язаннях, взятих 
на честь 36 роковин Великої 
Жовтцевої соціалістичної рево
люції.

Ряд колективів підприємств 
міста, як, наприклад, транспорт
не управління тресту «Олек- 
сандріявугілля», Байдаківська 
брикетна фабрика в нинішньо
му році від зниження собівар
тості зекономили сотні тисяч 
карбованців.

Але так не скрізь. Байдаків- 
ський вуглерозріз мав всі мож
ливості виконати план вскри- 
тих запасів вугілля. Однак цих 
можливостей не використали. 
Внаслідок па підприємстві до
пущено 684 тисячі карбован
ців збитків.

Керівники розрізу по-справж
ньому ще не мобілізували гір
ників па повне завантаження 
техніки, неухильне підвищення 
продуктивності праці. Приклад 
машиністів екскаватора «УЗТМ 
- 9» тт. Глинського, Журав- 
льова і Могильного, які посяг
ли небувалого тут виробітку— 
дали у вересні понад 128 ти
сяч кубометрів породи, показує, 
які великі внутрішні резерви 
для дальшого зниження собі
вартості продукції. Іх досвід 
слід зробити надбанням всіх 
механізаторів.

Плакат роботи художника В. Корецького, випущений Дер
жавним видавництвом образотворчого мистецтва („ИЗОГИЗ").

Великі резерви для знижен
ня собівартості вугілля є і на 
шахті № 2-3. Якби тут щомі
сяця знижували зольність па
лива тільки на 1 процент, то 
це б додатково дало з початку 
року понад 300 тисяч карбо
ванців економії.

На шахті у порівнянні з ми
нулим роком виробіток гірників 
набагато збільшився. Однак в 
цій важливій справі зроблено 
далеко не все. Механізми та 
обладнання використовуються 
не на повну потужність. Не 
вживаються заходи по механі
зації робіт на лісоскладі. Тут 
головним знаряддям з'являють
ся сокира і пилка. Інженерно- 
технічні працівники і насам
перед головний інженер т. Бул- 
гаков но працюють над питан
нями механізації праці навало
відбійників.

Великі втрати допускаються 
через неекономне використання 
лісоматеріалу. Відсутність на
лежного обліку і контролю 
призводить до приписок. Так, 
тільки в серпні по шахті при
писки становили 5.082 карбо
ванці. Все це здорожує собі
вартість.

Ми маємо всі можливості 
неухильно знижувати собівар
тість продукції. Завдання поля
гає в тому, щоб максимально 
використати внутрішні резерви 
і добитися рентабельності кож
ного підприємства.

Господарники, партійні і 
профспілкові організації зо
бов'язані наполегливо боротись 
за суворий режим економії, 
впроваджувати господарський 
розрахунок, поліпшувати орга
нізацію праці, поширювати дос
від передовиків.

В ці дні, коди па підпри
ємствах міста все ширше роз
гортається переджовтневе соціа
лістичне змагання, треба спря
мувати зусилля всіх трудящих 
на те, щоб всі бригади, цехи, 
дільниці, всі підприємства ви
конували план не тільки з 
кількісних, але і з якісних 
показників, добивались неу
хильного зниження собівартос
ті продукції.

За дальше поліпшення роботи 
машинно-тракторних станцій

Вчора опублікована постано
ва Ради Міністрів СРСР і Цент
рального Комітету КПРС «Про 
заходи по дальшому подійшенпю 
роботи машинно-тракторних 
станцій». В цьому документі, 
у відповідності з постановою 
вересневого Пленуму ЦК КПРС, 
намічена конкретна програма 
піднесення всієї діяльності 
машипно-тракторпих станцій, 
підвищення їх ролі в колгосп
ному виробництві.

Машинно-тракторні станції— 
вирішальна сила в дальшому 
розвитку всіх галузей соціаліс- 

■ тпчного сільського господар
ства. Завдяки піклуванню Ко
муністичної партії і Радянсько- 

I го уряду МТС виросли у вели- 
I кі соціалістичні підприємства. 

Вони виконують тепер три 
чверті всіх польових робіт в 
колгоспах.

Однак в діяльності МТС є 
великі недоліки, які гальмують 
дальший розвиток сільського 
господарства.

Рада Міністрів СРСР і Цент
ральний Комітет партії вказують 
у своїй постанові, що багато 
МТС незадовільно використо
вують трактори і сільськогос
подарські машини, не вико
нують договірних зобов’язань 
перед колгоспами, особливо по 
строках і якості польових ро
біт, не забезпечують виконан
ня державних планів зростання 
врожайності сільськогосподар
ських культур і продуктивнос
ті тваринництва. Низький рі
вень механізації посадки і між
рядної обробки картоплі і ово
чів. МТС беруть вкрай недос
татню участь в механізації 
трудомістких процесів на тва
ринницьких фермах.

Ці недоліки пояснюються на
самперед тим, що машинно- 
тракторні станції не мають 
постійних механізаторських 
кадрів, не забезпечені кваліфі
кованими керівними та інженер
но-технічними працівниками. В 
МТС слабо розвинена ремонт
на база, незадовільно поставле
не технічне обслужування ма
шин, внаслідок чого допуска
ються великі простої тракторів 
і комбайнів.

Підвищення рівня роботи 
машипно-тракторпих станцій є 
необхідною умовою успішного 
вирішення невідкладних зав
дань дальшого розвитку сіль
ського господарства, створення 
в нашій країні достатку продо
вольства для населення і сирови
ни для легкої промисловості.

Рада Міністрів СРСР і Цент
ральний Комітет КПРС в своїй 
постанові намітили великі за
ходи по дальшому поліпшен
ню роботи МТС. Визнано необ
хідним створити в кожній МТС 
постійні кваліфіковані кадри.

Забезпечення машинно-трак
торних станцій постійними кад
рами механізаторів дозволить 

різко підвищити продуктивність 
машин, піднести врожайність 
сільськогосподарських культур 
і продуктивність тваринництва.

Партія і уряд виявляють без
устанне піклування про зрос
тання добробуту робітників 
машипно-тракторпих станцій. 
З 1 жовтня 1953 року встанов
лена нова, підвищена грошова 
оплата праці робітників трак
торних бригад. Оплата прова
диться щомісяця машинно-трак
торними і спеціалізованими 
станціями. Продовольче зерно 
в розмірі гарантійного мініму
му, а також зерно, належне 
за збирання врожаю комбайна
ми та іншими машинами робіт
никам тракторних бригад на 
трудодні, будуть видавати ма- 
шішпо-тракторні і спеціалізо
вані станції.

В тих випадках, коли фак
тична видача зерна на трудодні 
в колгоспі перевищує розмір 
гарантійного мінімуму, колгосп 
видає постійним і сезониим ро
бітникам тракторних бригад різ
ницю між фактичною видачею 
зерна на трудодень і гарантій
ним мінімумом. Інші продукти, 
що розподіляються на трудо
дні, колгосп видає постійним і 
сезонним робітникам трактор
них бригад нарівні з усіма кол
госпниками.

Для життя МТС, для їх даль
шого росту і зміцнення винят
кове значення має перехід до 
пової системи підготовки меха
нізаторських кадрів. Від нині 
навчання кадрів для МТС буде 
побудоване по тій системі, яка 
застосовується в реміспичих 
училищах промисловості. Тіль
ки в нинішньому році буде ор
ганізовано 250 ремісничих 
учплищ і шкіл ФЗН по механі
зації сільського господарства.

Комуністична партія і Радян
ський уряд пред'являють високі 
вимоги до керівних та інженер
но-технічних кадрів МТС. Зав
дання полягає в тому, щоб 
зміцнити кожну машинно-трак
торну станцію висококваліфіко
ваними кадрами. Директорами 
МТС повинні призначатись, як 
правило, інженери і агрономи 
з вищою освітою, а на посади 
головних інженерів, головних 
агрономів і головних зоотехні
ків МТС—лише спеціалісти з 
вищою спеціальною освітою. Ве
лику допомогу в зміцненні МТС 
інженерними кадрами повинні 
подати промислові підприємства, 
направивши в сільське госпо
дарство кращих спеціалістів.

Заклик партії зміцнити сіль
ське господарство кадрами знай
шов гарячий відгук серед ра
дянського народу. ІІо всій краї
ні шириться патріотичний рух 
за перехід спеціалістів з уста
нов і підприємств на роботу в 
МТС і колгоспи. Обов'язок пар
тійних організацій — очолити 
цей рух, повести серед спеціа

лістів широку роз’яснювальну 
і організаторську роботу.

У справі підвищення вироб
ничої культури в землеробстві 
і тваринництві найважливішу 
роль некликані відіграти агро
номічні і зоотехнічні кадри. Ра
да Міністрів і ЦІЇ КПРС визна
ли за необхідне замість дільни
чних агрономів і зоотехніків ма
ти в штатах МТС агрономів і 
зоотехніків для постійної робо
ти в колгоспах. Кожний кол
госп повинен обслужуватися 
одним-двома спеціалістами. Для 
цього до весни 1954 року в 
МТС і колгоспи буде направле
но 100 тисяч агрономів і зо
отехніків.

Обов’язок партійних органі
зацій, радянських і сільсько
господарських ' органів—здійс
нювати повсякденний контроль 
за тим, як іде виконання цього 
важливішого заходу. Добір і 
відправку кращих спеціалістів 
на роботу на село треба провес
ти організовано і без зволі
кання.

Вересневий Пленум ЦК КПРС 
поставив перед машинно-трак
торними станціями завдання за
вершити механізацію робіт в 
рільництві, широко розгорнути 
механізацію трудомістких про
цесів у тваринництві, у вироб
ництві картоплі і овочів. Від
повідно до цього в постанові 
Ради Міністрів і Центрального 
Комітету партії передбачені за
ходи по посиленню матеріаль
но-технічної бази сільського 
господарства.

Радянська держава напра
вить в МТС і радгоспи у пе
ріод з 1954 по 1 травня 1957 ро
ку не менше як 500 тисяч трак
торів загального призначення 
в 15-сильному обчисленні, а 
також 250 тисяч просапних 
тракторів. В 1954 році сіль
ське господарство одержить 50 
тисяч вантажних автомашин, 
самоскидів і шасі, 12 тисяч 
легкових автомобілів «ГАЗ-69», 
а також велику кількість сіль
ськогосподарських машин, вер
статів і устаткування для осна
щення майстерень МТС і ре
монтних підприємств.

Найважливішою умовою всемір
ного поліпшення роботи МТС 

] є зміцнення їх виробничо-тех
нічної бази. Рада Міністрів і 
ЦІЇ КПРС зобов’язали Мініс
терство сільського господарства 
і заготівель СРСР, Ради Мініст
рів республік, крайвиконкоми 
і облвиконкоми створити в 
1953—1956 роках при кожній 
МТС і спеціалізованій станції 
ремонтні майстерні, гаражі, на
віси та інші виробничі примі
щення.

В постанові Ради Міністрів і 
ЦК КПРС підкреслюється, що 
виробничі взаємовідносини МТС

(Закінчення на 2-й стор.).
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За дальше поліпшення роботи 
машинно-тракторних станцій

(Закінчення).

з колгоспами і надалі визна
чаються укладеними між ними 
договорами. Договір має силу 
закону. Строго виконувати йо
го—обов'язок кожного керів
ника МТС і колгоспу, всіх 
колгоспників і робітників МТС.

Партія і уряд вживають за
ходів до того, щоб піднести ма
теріальну заінтересованість кол
госпів і колгоспників у збіль
шенні виробництва сільсько
господарських продуктів. Цій 
меті служить і новий порядок 
нарахування натуральної оп
лати за роботи МТС. Діючі ни
ці ставки натуроплати побудо
вані за таким принципом: чим 
вищий урожай одержує кол
госп, тим вищі ставки натуро
плати. Тимчасом урожайність 
залежить не лише від якості

Партійне життя

Підсумки перших днів політичної освіти
Проведені перші заняття в 

сітці партійного і комсомольсь
кого політнавчання.

В переважній частині парт
організацій міста навчання по
чалось організовано.

Партійна організація школи 
№ 5 (секретар т. Воробйова) 
добре підготувалась до нового 
навчального року. Бажаючих 
навчатись в гуртку по вивчен
ню історії Комуністичної пар
тії підвищеного типу виявилось 
багато. І коли настав перший 
день заняття, всі слухачі з'я
вились у визначений час. Про
пагандист т. Максина прочи
тала змістовну лекцію на тему 
«50 років Комуністичної партії 
Радянського Союзу».

Організовано, на високому 
ідейному та методичному рівні 
пройшли заняття в гуртках та 
політшколах шахти № 2-3, 
міськкомунгоспу, педучилища, 
школи робітничої молоді № 1 
та інших.

Перші дні занять показали, 
що там, де секретарі парторга
нізацій і члени партбюро заз
далегідь—до початку навчаль
ного року— почали підготовку, 
вдумливо й уважно підійшли 
до визначення форми навчання 
кожному комуністу, комсомоль
цю чи безпартійному, дотри
муючись принципу добровіль
ності, там і навчання почалось 
організовано при високій ак
тивності слухачів.

Але так готувались не скрізь.
Нічим іншим, як безвідпо

відальним і формальним став
ленням до укомплектування 
гуртків і політшкіл секретарів 
парторганізацій Семенівського 
вуглерозрізу т. Колузанова, ру- 
доремонтного заводу т. Ключ- 
никова, будівельного управлін
ня Димитровського тресту тов. 
Саєнка та деяких інших, поя
снюється тут зрив перших за
нять.

В парторганізації будівель

Видання українською мовою листування Н. Маркса і Ф. Енгельса 
з російськими політичними діячами

Державно видавництво полі
тичної літератури Української 
РСР випустило окремим видан
ням українською мовою книгу 
«Листування К, Маркса і Ф. Ен

зоботи МТС, але й від якості 
)оботи колгоспу, колгоспників, 
враховуючи, що існуючий по

рядок справлення натуроплати 
за роботи МТС не стимулює 
колгоспи в боротьбі за високий 
урожай, Рада Міністрів і ЦІЇ 
КІІРС визнали доцільним пе
рейти, починаючи з 1954 ро
ку, на тверді диференційовані 
ставки натуральної оплати за 
роботи МТС.

Великі і відповідальні зав
дання поставлені партією і 
урядом перед машинно-трак
торними станціями. Місцеві 
партійні і радянські органи, 
первинні партійні організації 
машинно-тракторних станцій 
зобов'язані розгорнути велику 
роботу по роз'ясненню і прак
тичному здійсненню завдань 
дальшого поліпшення роботи 
МТС. Успішне перетворення в 

ного управління Димитровсько
го тресту 2 комуністи зали
шились неохопленими навчан
ням. В приміщеннях, які від
ведені для занять, немає сто
лів, невистачає необхідної 
кількості стільців, не придба
но наочних посібників, літера
тури.

Бюро міськкому КІІУ на за- 
сідаїші 22 вересня ц. р. вка
зало секретарю партбюро Се
менівського вуглерозрізу т. Ко- 
лузанову на ряд істотних не
доліків у підготовці до нового 
навчального року в системі по
літичного навчання, намітило 
конкретні заходи для поліп
шення справи. Але т. Колузанов 
належних висновків не зробив, 
не вжив заходів, щоб ліквіду
вати недоліки в підготовці до 
політичного навчання гуртків 
і політшкіл в новому році. При 
укомплектуванні тут не дотри
мались добровільності у виборі 
форм політичної освіти. Тому 
й не випадково, що значна 
частипа слухачів на перше 
заняття не з'явилась.

ЦК ІЇПРС неодноразово засте
рігав партійні організації на 
місцях від спроб порушити 
принцип добровільності при ви
борі форм політичної освіти.

В парторганізації рудоремонт- 
іюго заводу через те, що знач
на частина слухачів і пропа
гандисти тт. Бржезинський і 
Бондаренко не з'явились, за
няття в гуртку по вивченню 
історії КПРС та чотирьох ком
сомольських гуртках не були 
проведені.

При низькому відвідуванні 
слухачами почали роботу гурт
ки й політшколи контори так
сі, промартілі «Победа», міськ- 
змішторгу та інші.

Пропагандисти тт. Зотов, 
ІІлеханов, Мелешко та ще дея
кі недостатньо підготувались 
до проведення занять, прибули 
на них без конспектів.

гельса з російськими політич
ними діячами». Переклад з ро
сійського видання здійснений 
Інститутом історії партії ЦККП 
України—філіалом Інституту 

життя цих завдань в значній 
мірі залежить від зразкового 
завершення поточних сільсько
господарських робіт. Обов'язок 
механізаторів—за короткі стро
ки завершити збирання врожаю 
картоплі, овочів, цукрових бу
ряків, бавовни, зорати зяб і 
чорні пари, забезпечити вико
нання плану заготівлі кормів, 
підготуватись до осінньо-зимо
вого ремонту машинно-трактор
ного парку.

Постанова Ради Міністрів і 
Центрального Комітету партії 
гаряче схвалюється колгоспни
ками, працівниками МТС, всім 
радянським народом. Наміче
ні цією постановою заходи по 
дальшому поліпшенню роботи 
МТС будуть перетворені в 
життя.

(Передова „Правдьі“ за 2 
жовтня).

Підвищення якості політич
ного навчання залежить від 
пропагандистів. Вони повинні 
забезпечити високу ідейність 
і організованість кожного за
няття.

Більшість пропагандистів ма
ють достатній досвід роботи, але 
частина їх працює вперше. Мо
лоді пропагандисти ще не ово
лоділи методикою проведення 
занять і потребують допомоги. 
Таку допомогу повинні подати 
постійно діючі семінари пропа
гандистів та партійна бібліотека.

Обов'язок партійних органі
зацій—систематично й глибоко 
вникати в роботу кожного гурт
ка і політшколи. Там, де до
пущені зриви роботи гуртків і 
політшкіл необхідно негайно 
вжити заходів, щоб заняття бу
ли проведені на другий день, не 
допускаючи відставання у вив
ченні матеріалу від програми.

На підприємствах, які пра
цюють позмінно і всі слухачі 
не можуть з'явитись на нав
чання в установлений день, 
необхідно організовувати пов
торні заняття.

В організації політичного 
навчання не може бути дріб
ниць. Треба, щоб недоліки, 
які мали місце в перші дні за
нять, були ліквідовані в най
ближчий час. Приміщення, від
ведені для навчання, повинні 
бути добре освітлені та обладна
ні необхідною кількістю столів 
і стільців.

Для слухачів, які віддалені 
від місця занять, слід органі
зовувати підвезення до місця 
проживання, щоб вони після 
навчання своєчасно прибули 
додому, відпочили й па другий 
день змогли на підприємстві 
працювати високопродуктивно.

Слід подбати про забезпе
чення всіх слухачів необхід
ною літературою й іншими по
сібниками.

г. лозовий, 
секретар міськкому КП України.

Маркса— Енгельса — Леніна — 
Сталіна при ЦК КПРС.

Тираж видання—20 тисяч 
примірників.

(РАТАУ).

За дальше круте піднесення сільського господарства

Достроково завершимо зяблеву оранку, 
збирання цукрових буряків і кукурудзи

Звернення механізаторів тракторних бригад 
№№ 14 і 16 Користівської МТС і колгоспників артілей 

ім. Будьонного та ім. Рози Люксембург до всіх 
механізаторів, колгоспників і спеціалістів 

сільського господарства району
Радянський народ, керований мудрою Комуністичною пар

тією і Радянським урядом, твердо йде по шляху побудови кому
ністичного суспільства в нашій країні.

Озброєні сучасною потужною технікою, колгоспи, МТС і 
радгоспи країни мають всі можливості в иайближчі 2—3 роки 
дати населенню країни достаток продуктів харчування і сирови
ни для харчової і легкої промисловості.

Відповідаючи на постанову вересневого Пленуму ЦК КПРС 
«Про заходи дальшого розвитку сільського господарства СРСР» 
і рішень партії і уряду з питань тваринництва, овочівництва 
та МТС і включаючись у соціалістично змагання на честь 36 
роковин Великої Жовтневої соціалістичної революції, ми, меха
нізатори й колгоспники артілей ім. Будьонного та ім. Розп Люк
сембург, беремо на себе такі зобов'язання:

Виконати завдання по зяблевій оранці до 15 жов
тня ц. р.

Завершити копання і вивозку цукрових буряків на держав
ні пункти до 15 жовтня. /

Закінчити збирання кукурудзи до 20 жовтня, а до 25 жовт
ня звезти й заскиртувати все бадилля кукурудзи.

Дострокове виконання цих зобов'язань допоможе нам ус
пішно вирішити всі наступні завдання по дальшому розвитку 
сільського господарства.

Ми звертаємось до всіх механізаторів і колгоспників райо
ну наслідувати наш приклад.

Звернення обговорене й одностайно схвалене 
на зборах механізаторів тракторних бригад №№ 14т 
16 і колгоспників артілей ім. Будьонного та ім. Рози 
Люксембург.

У райкомі КП України

Про звернення механізаторів тракторних бригад №№ 14 і 16 
Користівської МТС І колгоспників артілей ім. Будьонного 
та ім. Рози Люксембург про розгортання соціалістичного 

змагання на честь 36 роковин Великої Жовтневої 
соціалістичної революції за дострокове завершення 

осінньо-польових робіт
Бюро райкому КП України 

схвалює патріотичне звернен
ня механізаторів тракторних- 
бригад №№14 і 16 і колгосп
ників артілей ім. Будьонного 
та ім. Рози Люксембург про 
розгортання соціалістичного 
змагання на честь 36 роковин 
Великого Жовтня за дострокове 
завершення оранки зябу, зби

Збільшуємо виробництво овочів
Колгосп ім. 19 з'їзду КПРС 

має всі можливості вирощувати 
щороку високі врожаї овоче
вих культур. Про це свідчить 
робота городньої бригади артілі, 
якою керує Демид Ковпак. На 
значній площі вона одержала 
по 200 центнерів помідорів і 
80 центнерів цибулі.

За ініціативою т. Ковпака 
цього року городники посіяли 
5 гектарів цукрових буряків. 
Застосувавши передові прийо
ми агротехніки, вони вирости
ли понад 500 центнерів цінної 
сировини на кожному гектарі.

Постанова вересневого Пле
0. БОНДАРЕНКО, 

агроном колгоспу.

На копанні і вивезенні цукрових буряків в колгоспах Вінниць
кої області працює багато різних машин.

На знімку: механізоване копання і вантаження цукрових буря
ків на полях колгоспу ім. ХІП-річчя Жовтня, Гайсииського району.

Фото Є. Копита. Прескліше ТАРС.

рання цукрових буряків і куку
рудзи.

Бюро райкому КП України 
зобов'язало секретарів первин
них парторганізацій колгоспів, 
МТС і радгоспів широко обго
ворити це звернення на партій
них зборах, зборах колгосп
ників і механізаторів і мобілізу
вати їх на дострокове завер
шення осінньо-польових робіт.

нуму ЦК КПРС «Про заходи 
дальшого розвитку сільського 
господарства СРСР» і постано
ва Ради Міністрів СРСР і ЦК 
КІІРС про збільшення вироб
ництва картоплі й овочів викли
кали нову хвилю виробничого 
піднесення серед овочеводів ар
тілі. Зараз вони успішно за
вершують збирання картоплі 
на всій площі посіву і зобов'я
зуються наступного року вирос
тити ще вищі врожаї всіх ово
чевих культур і картоплі.
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Соціалістичне змагання на честь 
Великого Жовтня

ЕНЕРГЕТИКИ ВИКОНУЮТЬ 
ВЗЯТІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Здійснюючи директиви XIX 
з'їзду Комуністичної партії по 
п'ятому п'ятирічному плану 
розвитку СРСР, колектив Олек
сандрійської теплової електро
станції паполеглпво бореться 
за режим економії, підвищення 
рентабельності підприсмства, 
раціоналізацію і впровадження 
передової технології. У порівнян
ні з 1952 роком виробіток про
дукції за 8 місяців нинішнього 
року збільшився на 28 про
центів. Продуктивність праці 
підвищилась на 5 процентів, 
собівартість кіловат-години зни
зилась в середньому па 25 
процентів.

Систематичне проведення 
щланово-запобіжного ремонту 

фрегатів, боротьба станційна- 
ків за підвищення коефіцієнта 
використання обладнання доз
волило різко зменшити аварій
ність.

Нами проведені значні робо
ти по автоматизації виробниц
тва. Автоматизовано тиск ре- 

^дукційно-зволожувальних уста
новок, розрядку біл на дробпл- 
ках тощо. Це дало можливість 
піднести температуру сушиль
ного агента і збільшити про
дуктивність системи пилеприго- 
тування. Внаслідок цього тіль
ки за останні два місяці зеко
номлено понад 500 тисяч кіло
ват-годин електроенергії і 1.600 
тонн палива.

Велику роль у розв'язанні 
технічних питань відіграють 
наші раціоналізатори. Лише 
одна раціоналізаторська пропо
зиція начальника паливного 
цеху т. Срібного дала 33 ти
сячі карбованців'річної еконо
мії. Ряд цінних пропозицій

Трудове піднесення серед гірників
Трудове піднесення панує’в 

ці дні серед гірників Семенів- 
ського вуглерозрізу.

День у день підвищують ви
робничі показники па вскриші 
породи машиністи екскаваторів 
та електровозів. Так, 4 жовтня 
екіпаж екскаватора «УЗТМ—1», 
яким керує машиніст т. Шев
ченко, видав 1.506 кубометрів 
вскриші при завданні 1.000, ма
шиніст т. Третяков—1.486 ку
бометрів. Добрих показників до
бивається також бригада маши
ніста екскаватора т. Лозового, 
яка працює на екскаваторі 
«УЗТМ—3». ІІриуіавдаині 1.200 
кубометрів вскриші вона ви
дає 1.616. 

„Піднести масовий рух винахідників і раціоналізаторів з інженерів, 
техніків, робітників і колгоспників за дальше технічне удосконалення 
і розширення виробництва..."

(З директив XIX з'їзду КПРС).

НОВАТОРИ ВИРОБНИЦТВА
Ворошиловград. На ордена Леніна паровозобудів

ному заводі імені Жовтневої революції за перше 
півріччя надійшло 1517 раціоналізаторських пропо
зицій, з яких уже 840 прийнято. Завдяки впровад
женню їх завод зекономив близько шести мільйонів 
карбованців.

На знімку ліворуч: токар-раціоналізатор інстру
ментального цеху Іван Тимофійович РАДЮНОВ. 
Впровадивши його пропозицію, завод одержав 6 ти
сяч карбованців економії. Праворуч--раціоналізатор 
інструментального цеху, різьбошліфувальний Ми
хайло Степанович ШПАЧЕНКО. Впровадження йо
го пропозиції у виробництво дало 25 тисяч карбован
ців економії.

Фото В. Войтенка (Прескліше РАТАУ).

внесли кращі виробничники 
тт. Легков, Грпгор'єв, Шуль- 
жснко й інші товариші.

Чимало учасників соціаліс
тичного змагання за достойну 
зустріч 36 роковин Великого 
Жовтня домагаються високих 
показників. Тт. Хайкін, Маля- 
ренко, Бєляєв, Нелепа, Сербул, 
Половой систематично викону
ють план на 120 — 130 про
центів.

Колектив станції не заспо
коюється на досягнутому. Нам 
треба багато зробити, щоб зни
зити собівартість продукції, під
вищити продуктивність праці, 
добитись кращих економічних 
показників. В четвертому квар
талі ми повинні змонтувати 
підігрівач високого тиску, що 
зменшить витрати палива. На
мічені й інші заходи.

Робота енергетиків набагато 
залежить від інших підпри
ємств і насамперед від Байдаків- 
ського вуглерозрізу, який до 
цього часу не налагодив пос
тачання станції вугілля, що 
відповідало б технічним вимо
гам. В результаті зростає собі
вартість. Негативно позначаєть
ся на роботі станції і те, що 
Байдаківська брикетна фабрика 
не повертає конденсат в пот
рібній кількості.

Зміцнюючи співдружність з 
гірниками і брпкетнпками,енер
гетики будуть ще ширше роз
гортати змаганпя за дострокове 
виконання річного плану, за 
високі техніко-економічпі по
казники, за достойну зустріч 
всенародного свята.

О. ПЕТРУШЕВСЬКИЙ, 
начальник планового відділу 

Олександрійської теплової 
електростанції.

Удосконалюючи прийоми пра
ці при навантаженні і виванта
женні породи, машиністи екска
ваторів борються за економію 
часу на цих операціях.

Стахановською працею відзна
чаються на розрізі машиністи 
електровозів тт. Іщепко, Коліс
ник, Небилиця та інші. Змінні 
завдання перевезення вугілля і 
породи вони значно перевико
нують.

Багато передовиків вугле
розрізу, ставши на трудову 
вахту на честь славної річниці 
Великого Жовтня, множать ви
робничі досягнення.

Г. САЛАМАХИНА, 
нормувальник.

За єдину, демократичну 
і миролюбну Німеччину

Дамо більше 
цегли

З вузькоколійки цеху об
палювання цегельного заводу 
№2 одна за другою від'їжджа
ють вагонетки, навантажені 
цеглою. Змагаючись за достой
ну зустріч 36 роковин Велико
го Жовтня, робітники цього 
цеху виконали виробничий 
план вересня на 146 процентів. 
Не знижують темпів роботи 
вони і в жовтні.

Зразки самовідданої праці 
прдають обпилювач цегли т. Бон
даренко та вивантажники тт. 
Родишев, Меткий, Верепепні- 
ков та інші. їх щоденний ви
робіток —140 процентів.

В цьому році колектив за
воду видав близько мільйона 
штук цегли більше, ніж за від
повідний період минулого року. 
Понад мільйон штук високо
якісної цегли відвантажено 
для будівництва тваринницьких 
ферм і житлових будинків у 
колгоспи Олександрійського, 
Иовопразького, Петрівського та 
інших районів нашої області.

Цегельники заводу з честю 
виконують зобов'язання, взяті 
у переджовтневому змаганні.

П. КИДАЛОВ, 
директор цегельного заводу № 2.

У творчому 
пориві

Колектив трудящих Олександ
рійської електростанції доби
вається нових виробничих ус
піхів. В усіх цехах йде напру
жена творча праця.

В котельному цеху 2 жовтня 
ремонтні бригади тт. Пазпнича 
і Романова приступили до ре
монту котлоагрегату. Котельни
ки зобов'язались відремонтува
ти котлоагрегат не за 20 днів, 
згідно графіка, а па два дні 
раніше.

Велику допомогу котельни
кам подають робітники меха
нічного цеху слюсарі тг. Івап- 
ченко, Миговський, Куженко і 
Юркевич та електрозварник 
т. Токман.

Енергетики борються за дост
рокове виконання зобов'язань, 
взятих у переджовтневому зма
ганні.

М. КУЗНЕЦОВ, 
начальник механічного цеху.

7 жовтня 1953 року минає 
чотири роки з дня утворення 
Німецької Демократичної Рес
публіки. В особі НДР німець
кий народ одержав могутній 
оплот і притягальний центр 
боротьби за єдину, демократич
ну і миролюбну Німеччину.

За цей порівняно невеликий 
період Німецька Демократична 
Республіка при постійній без
корисливій допомозі і підтримці 
великого Радянського Союзу і 
країн народної демократії до
билася великих успіхів у роз
витку економіки і культури. В 
результаті успішного виконан
ня народногосподарського пла
ну загальний обсяг промисло
вого виробництва за вісім міся
ців цього року підвищився на
11.3 проц. порівняно з відпо
відним періодові минулого року. 
Середньомісячний обсяг про
мислового виробництва в 1953 р. 
порівняно з 1936 р. зріс на
64.4 проц.

Пленум ЦК Соціалістичної 
єдиної партії Німеччини в лип
ні ц. р. прийняв рішення про 
проведення нового курсу, спря
мованого на поліпшення жит
тєвого рівня робітничого класу 
і всіх трудящих. В народногос
подарському плані на друге 
півріччя 1953 р. головна ува
га приділяється збільшенню 
виробництва товарів широкого 
споживання. Частка народного 
доходу, що йде на задоволен
ня потреб населення, в 1953 р. 
збільшиться на 16 проц. по
рівняно з 1952 роком.

Німеччина тепер переживає 
найвідповідальніший етап своєї 
історії. Штучно розчленована на 
дві частини, вона стоїть перед 
вибором двох можливих пер
спектив, двох шляхів. Один 
шлях указаний в ноті Радян
ського уряду урядам Франції, 
Англії і С1ІІА від 15 серпня 
1953 р , яка містить розгорну
ту програму негайного врегу
лювання німецького питання в 
інтересах єдності Німеччини і 
зміцнення миру. Цей шлях від
криває перед німецьким наро
дом можливість жити в мирі і 
згоді з усіма народами, ство
рити нову епоху в історії своєї 
країни.

На другий шлях—шлях від
родження фашизму і війни, 
увіковічення розчленування Ні
меччини штовхають німецький 
народ американські і західно
німецькі імперіалісти.

Історія німецької держави 
свідчить про те, що війни ста
новили майже основний зміст 
всього життя Німеччини за 
останні 50 років. Вони приве
ли німецький народ • до двох 
національних катастроф—1918 
і 1945 років, позбавили життя 
і покалічили мільйони німців.

Західнонімецькі імперіалісти 
і на догоду своїм заокеанським 

хазяям поглиблюють розкол Ні
меччини, провокують брато
вбивчу ворожнечу між німцями. 
Про це говорять безпорядки в

♦-------------------
НАРАДА АГІТАТОРІВ

Недавно на станції Користів- 
ці відбулася дільнична нарада 
агітаторів. На пій з інструктив
ною доповіддю про постанову 
вересневого Пленуму ЦК КПРС 
«Про заходи дальшого розвитку 
сільського господарства СРСР» 

демократичному секторі Берлі
на, вчинені фашистськими по
громниками 17 червня. Метою 
цієї авантюри, яка провалила
ся, було: відвернути увагу ні
мецького народу від боротьби 
проти боннського і паризького 
воєнних договорів, загострити 
відносини між Східною і За
хідною Німеччиною, утруднити 
їх об'єднання.

Після виборів до західноні
мецького бундестагу, що не
давно відбулися і які прово
дилися з допомогою грубого 
натиску на виборців, терору і 
фальсифікації, посилилася не
безпека відродження німецького 
фашизму і мілітаризму. Кліка 
Адепауера намагається шляхом 
воєнної інтервенції перетворити 
Німецьку Демократичну Рес
публіку в такий же придаток 
американського імперіалізму, 
яким є тепер Західна Німеч
чина, реставрувати в країнах 
народної демократії капіталізм.

Проте долю Німеччини вирі
шують пе Адепауер і не ті, 
чиї інтереси він захищає. Доля 
Німеччини знаходиться в ру
ках самого німецького народу, 
в надрах якого відбуваються 

| серйозні зрушення. І ніякі аг
ресивні сили не зможуть йому 
перешкодити у створенні возз'єд
наної, демократичної, миролюб
ної Німеччини. Запорука цьо
му—успіхи мирного будівниц
тва в НДР, великодушна допо
мога і постійна підтримка з 
боку Радянського Союзу і країн 
народної демократії.

Угода, досягнута під час пе
реговорів Радянського уряду з 
Урядовою делегацією НДР у 
серпні цього року в Москві, 
відкриває нові широкі можли
вості для економічного підне
сення Німецької Демократичної 
Республіки, для зміцнення її 
міжнародної ваги.

Зважаючи, що НДР є важ
ливим фактором боротьби за 
мир, Радянський Союз полег
шив її фінансово-економічні 
зобов'язання, зв'язані з наслід
ками війни: з 1 січня 1954 ро
ку припиняється справляння 
репарацій; радянські підприєм
ства, які знаходяться в Німеч
чині, передаються у власність 
НДР; скорочуються розміри вит
рат, зв'язаних з перебуванням 
радянських військ на її тери
торії. Крім того, передбачають
ся додаткові поставки радян
ських товарів в НДР на суму 
близько 590 мли. карбованців, 
надається на пільгових умовах 
кредит в сумі 485 млп. карбо
ванців.

Трудящі Радянського Союзу, 
борючись за мир в усьому сві
ті, будуть і далі добиватися, 
щоб швидше восторжествувала 
справедлива справа миролюб
них сил німецького народу, 
щоб Німеччина стала єдиною, 
демократичною і миролюбною 
державою.

А. МАТВЄЄВ.

і виступив інструктор Знам'ян- 
і ського політвідділу залізниці 

т. Настас'єв.
Агітатори одержали вказівки 

по роз'ясненню постанови Пле
нуму ЦК КПРС серед транс
портників. І. РЯБУХА.
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ЛИСТИ ДО РЕДАНЦІЇ
Питання

В травні цього року в житті 
студентів культосвітнього техні
куму сталася важлива подія. 
На профспілкових зборах обго
ворювалось рішення Міністер
ства культури Української РСР 
про асигнування коштів на від
будову приміщення клубу. Вис
тупаючи на зборах, студенти 
заявляли про свою готовність 
подати допомогу в проведенні 
відбудовних робіт і сподівалися 
на успішне їх закінчення.

Справа відбудови клубу бу
ла передана в руки підрядної 
організації міської ремонтно- 
будівельної контори. Начальник 
контори т. Ступа запевнив тоді, 
що клуб буде зданий в експлуа
тацію до початку нового нав
чального року. Але як вияви
лось, він щедрий лише па обі
цянки. Темпи, якими велись 
роботи, не могли забезпечити 
належного розмаху, внаслідок 
чого відбудова клубу затя
гується.

Поліпшити якість продукції
Промислові артілі «Победа» і 

«Виробник» не борються по- 
справжньому за якість продук
ції. Тут не дотримуються стан
дарту і тому хліб випікається 
пливкий, несмачний.

Голови правлінь артілей «По
беда» т. Сидоренко і «Вироб
ник» т. ІІентешин безвідпові
дально ставляться до своїх 
обов'язків, не ведуть боротьби

До редакції газети «Сталін
ський прапор» надійшов лист 
від жительки селища Димитро- 
во т. Черпїівської, в якому 
повідомлялося про неполадки і 
антисанітарний стан в діагнос
тичному відділенні І міської 
лікарні та грубе поводження 
санітарки Хлань з хворими.

Лист було надіслано на роз
слідування міському відділу 
охорони здоров'я.

Найбільша новобудова харчової
Комуністична партія і Радян

ський уряд вживають ряд не
відкладних заходів для крутого 
піднесення виробництва пред
метів народного споживання.

Тепер в багатьох районах на
шої країни провадиться будів
ництво нових фабрик і комбі
натів Міністерства легкої і хар
чової промисловості СРСР.

Одним з найбільших харчо
вих підприємств на Україні бу
де споруджуваний у Вінниці 
олієжировий комбінат. Заводи 
комбінату оснащуються сучас
ною технікою. Тут щодня ви
роблятиметься з насіння рапсу 
і соняшника близько 70 тонн 
рафінованої олії, маргарину, 
туалетного і господарського ми
ла та іншої продукції.

Всі виробничі процеси на 
комбінаті механізуються і авто
матизуються. Наприклад, склад 
насіння сполучається оліє- 
екстракційним заводом повітря
ною галереєю, де змонтовані 
транспортери для механізованої 
подачі сировини.

ПО суті
З перших днів рсмбудкоп- 

тора надсилала лише по 1—2 
робітники. Зараз кількість бу
дівельників збільшили до 4 чо
ловік. Однак справи від цього 
мало поліпшились. Два мулярі 
першу забутовку фундаменту 
робили три дні, а 4 теслярі 
місяць витратили па виконання 
кровельних робіт, тоді як там 
було діла максимум на 10 днів.

Студентами і працівниками 
технікуму проведені основні 
роботи по цегельній кладці 
стін. Це, звичайно, не робить 
честі рембудконторі.

Зараз залишилось виконати 
невеликі роботи. Але з завер
шенням їх ремонтники не пос
пішають.

Дозволено запитати началь
ника ремонтно-будівельної кон
тори т. Ступу, коли ж, нареш
ті, клуб буде зданий в експлуа
тацію?

М. СЛАВІН.

з бракоробами, не мобілізують 
працівників на виконання плану 
не тільки з кількісних, але і 
якісних показників.

Трудівники цих підприємств 
повинні перебудувати свою ро
боту, рішуче поліпшити якість 
випускаємої продукції, покін
чити з бракоробством.

В. ФЕДОРОВ.

СЛІДАМИ НЕОПУБЛ1КОВАНИХ ЛИСТІВ

Як повідомила редакцію зас
тупник завідуючої міським від
ділом охорони здоров'я т. Чу- 
пікова, факти, наведені в листі, 
ствердились.

Санітарці т. Хлань оголоше
но сувору догану з попереджен
ням. Лікарю т. Козловій пос
тавлено на вид.

♦♦ *
До редакції газети «Сталін

ський прапор" надійшов лист

На околиці міста, де споруд
жується комбінат, зараз повним 
ходом ідуть будівельно-монтажні 
роботи. На тридцятигектарній 
будівельній площадці вже під
нялися будинки механічних 
майстерень, їдальні, адміністра
тивного корпусу. Прокладені за
лізничні під'їзні колії. За
кінчується будівництво кор
пусів олієекстракційного заводу 
і великого механізованого скла
ду для -олійного насіння. В го
тових приміщеннях іде монтаж 
устаткування.

Підприємства Москви, Росто
ва та інших міст країни постача
ють будові найновіші вітчизня
ні машини. Широко викорис
товуються на будівництві екска
ватори, бульдозери, щоглові 
підйомники, баштові крани, 
автонавантажувачі та інші ви
сокопродуктивні механізми, які 
забезпечують прискорені темпи 
будівельних робіт.

Поряд з комбінатом виростає 
впорядковане робітниче селище. 
Вже здані в експлуатацію 17

В селищній 
бібліотеці

Привітно зустрічають відвіду
вачів у бібліотеці селища Ок- 
тябрського. Тут завжди багато
людно. Гірники з задоволенням 
приходять сюди почитати газе
ту чи журнал, взяти необхідну 
книгу. Нерідко збираються тут 
читачі поділитися думками, 
послухати бесіду про рішення 
партії і уряду.

0. ГОЙСА.

Кошти 
використовують 

неправильно
Колгоспна бібліотека артілі 

ім. Володимира Ульянова дов
гий час не поповнюється літе
ратурою. Кошти, відпущені для 
придбання книг, голова прав
ління т. Рябошапка використо
вує для інших цілей.

Група колгоспників.

Хто відповідає 
за водопровід?

Майже на всіх вулицях міс
та прокладено водопровід і 
встановлені водорозбірні колон
ки. Проте вода в них буває 
рідко через технічні неполадки. 
Будівельне управління (началь
ник т. Берепштам) ніяк не 
здасть його в експлуатацію, 
тому ніхто, по суті, за водопро
від не відповідає.

В. БУКАРЕВ, 
житель вулиці Першотравневої.

від групи колгоспників артілі 
ім. 19 з'їзду КПРС про шах
райські дії продавця колгосп
ного ларка в місті Олександрії 
Резніченка.

Лист було надіслано на роз
слідування районній прокура
турі.

Як повідомив редакцію район
ний прокурор т. Сеймук, фак
ти, наведені в листі, стверди
лись. Резніченка увільнено з 
роботи.

промисловості 
житлових будинків, гуртожиток, 
їдальня. Для робітників споруд
жується ще п'ять багатоквар
тирних будинків. При комбіна
ті працюють дитячі ясла. В 
цьому році намічено закінчити , 
спорудження нового будинку 
дитячого садка.

Перед колективом будівель
ників стоїть велике і відпові
дальне завдання—до кінця 1953 
року здати в експлуатацію 
першу чергу комбінату. Ши
роко розгорнувши соціалістич
не змагання, передові бригади 
щодня перевиконують змінні 
завдання.

Дружний колектив будівель
ників сповнений рішимості до
строково виконати завдання 
партії і уряду, добитися того, 
щоб трудящі в найближчий час 
одержали продукцію народного 
споживання, виготовлену Він
ницьким олієжировим комбіна
том.

0 ГІОЛТОРАЦЬКИЙ, 
начальник будівництва 

Вінницького оліежирового 
комбінату.

Північна Корея. Воїни Народної армії Корейської Народ
но-Демократичної Республіки і китайські народні добровольці, які 
повернулися з полону, обвинувачують американців у жорстокому 
поводженні з ними в таборах для військовополонених. Проти них 
застосовувались отруйні речовини, їх змушували працювати бага
то часу без відпочинку, хворим і пораненим не подавалась медич
на допомога. В результаті недоїдання і авітамінозу серед військо
вополонених поширились різні хвороби.

На знімку: корейські санітари в Кесоні виносять із амери
канської вантажної автомашини хворого військовополоненого, 
який через систематичне недоїдання в таборах втратив здатність 
рухатись.

Фото агентства Сіньхуа. Прескліше ТАРС.

В країнах народної демократії
Зниження цін

Чехословацьке телеграфне 
агентство передало постанову 
уряду Чехословацької респуб
ліки і Центрального Комітету 
Комуністичної партії Чехосло- 
вач^ини про зниження держав
них роздрібних ціп на продо
вольчі і промислові товари.

З 1 жовтня 1953 року дер
жавні роздрібні ціпи, згідно з 
постановою, знижуються, зок
рема на борошно і борошняні 
вироби в межах від 8 до 17 
процентів, на цукор—на 14

Підготовка до місячника 
австро-радянської дружби

У Відні відбулося засідання 
правління австро-радянського 
товариства, присвячене підготов
ці до місячника австро-радянсь
кої дружби, який у цьому році 
буде проводитись з 7 листопада 
по 5 грудня.

Віце-голова товариства Отто 
Лангбей, який виступив з до
повіддю, сказав, що головне

Збирання цукрових буряків у Румунії
В державних сільських гос

подарствах Румунії почалося 
збирання цукрових буряків. В 
нинішньому році площі під ці
єю культурою зросли на 20 
процентів порівняно з 1952 ро
ком. На збиранні цукрових бу
ряків у держгоспах працює 130

В. О. редактора В. МАЛЕНКО.

Доводиться до відома КОЛГОСПІВ, колгоспників 
та всіх громадян,

які провадять торгівлю на ринках міста Олександрії та робіт
ничих селищ, що у відповідності з рішенням виконкому Кіровоград
ської обласної Ради депутатів трудящих № 1819 від 17 вересня 1953 
року „Про зниження розмірів разового збору з торгуючих на кол
госпних ринках Кіровоградської області" ставки риночних зборів на 
Олександрійському центральному колгоспному ринку та на колгосп
них ринках робітничих селищ з 1 жовтня 1953 року знижуються 
в розмірі:

1. Разовий збір з торгуючих від 33 до 60 процентів.
2. Збір плати за послуги (користування вагами, санспецодягом, 

торговим інвентарем, зважування на товарних та столових вагах, роз- 
рубка м'яса, зберігання сільськогосподарських продуктів в льодниках 
та камерах схову і інше) - від 40 до 70 процентів.

Громадяни, які провадять торгівлю на колгоспних ринках дико
ростучими ягодами, печерицями і зеленню (щавель, петрушка, сельди- 
рей, кріп, салат та інше) з рук, столів, лотків від оплати разового 
збору звільняються.

ДИРЕКЦІЯ РИНКУ.

Чехословаччині
процентів, на овочі—від 10 до 
ЗО процентів, на бавовняні тка
нини від 5 до 25 процентів, 
на шовкові тканини—від ЗІР-' 
до 40 і так далі. Знижені та
кож ціни на тютюнові вироби, 
мотоцикли, будівельні матеріа
ли, книжки, телевізори, радіо
приймачі, швейні машини.

В результаті нового знижен
ня цін населення одержить ви
годи в сумі 4,5 мільярда крон 
за рік.

завдання місячника—показати 
найширшим колам населення 
Австрії необхідність зміцнення 
дружби з Радянським Союзом, 
встановлення тісних культур
них і економічних зв'язків з 
цією великою країною.

Учасники засідання прийня
ли звернення до австрійського 
народу.

бурякозбиральних машин, одер
жаних з Радянського Союзу.

В цьому році на цукрових 
заводах Румунії обсяг перероб
ки цукрових буряків збільшив
ся проти 1950 року майже 
вдвоє.

(ТАРС).

БК—04155. Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60. Зам. № 1585 Т. 5.000.
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Радянські люди бажають німецькому 
народові успіхів у справі відновлення 
своєї національної єдності і створення 
миролюбної німецької держави.

Піднести рівень
лекційної

Радянський народ, керова
ний Комуністичною партією, 
впевнено йде вперед по шляху 
побудови комуністичного сус
пільства. З величезним підне
сенням трудящі нашої країни 
борються за здійснення накрес
лених партією і урядом велич
них завдань по дальшому зміц
ненню могутності соціалістич
ної Батьківщини.

Завдяки величезній органі
заторській і виховній роботі, 
яку проводить Комуністична 
партія, у нашому соціалістич
ному суспільстві утвердилася і 
стала неподільно пануючою 
найпрогресивніша і найиередо- 
віша в світі ідеологія—марк- 
сизм-лепінізм. Керуючись мо
гутньою перетворюючою силою 
марксистсько-ленінського вчен
ня, Комуністична партія при
вела радянський народ до все- 
світньоісторичних перемог у 
будівництві комунізму.

Величезний інтерес прояв
ляють радянські люди до вив
чення марксистсько-ленінської 
теорії. Цілком зрозуміло, що 
все це ставить підвищені ви
моги до партійних організацій 
у справі керівництва лекцій
ною пропагандою.

За останній час відділ про
паганди та агітації міськкому 
КІІ України став оперативніше 
керувати цією важливою ділян
кою ідеологічної роботи. Пож
вавилась діяльність міського 
відділення Товариства для по
ширення політичних і науко
вих знань та лекційної труни 
міськкому партії. Тільки в цьо
му році для трудящих міста та 
робітничих селищ прочитано по
над 1.000 лекцій па політичні 
та наукові теми. Значна робо
та проведена серед населення 
по роз'ясненню рішень XIX 
з'їзду КІІРС, завдань пової 
п'ятирічки, матеріалів п'ятої 
сесії Верховної Ради СРСР і 
промови товариша Г. М. Ма- 
лепкова, постанови вересне
вого Пленуму ЦК КПРС «Про 
заходи дальшого розвитку сіль
ського господарства СРСР».

Однак слід відзначити, що в 
цій важливій справі є ще ба
гато недоліків. Головним недо
ліком лекційної пропаганди 
з'являється низький її ідейний 
рівень. Значна частина лекто
рів не вивчає стану того під
приємства, колгоспу чи уста
нови, де буде читатись лекція. 
Тому вона не пов'язується з 
конкретними завданнями, не- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Вихід у світ тринадцятого тома творів Й. В. Сталіна 
українською мовою

Державне видавництво по
літичної літератури Україн
ської РСР випустило в світ 13 
том творів ІІ. В. Сталіна’укра
їнською мовою. Переклад з ро
сійського видання здійснений 
Інститутом історії партії ЦК ІШ 

пропаганди 
мобілізує трудящих на достро
кове виконання виробничих 
завдань.

Зовсім не організовується чи
тання лекцій з питань пропа
ганди досвіду передовиків про
мисловості та сільського гос
подарства.

Мало ще читається лекцій з 
історії Комуністичної партії, 
історії СРСР, політекономії, 
марксистсько-ленінської філо
софії. Необхідно посилити про
паганду з питань комуністич
ного виховання трудящих, ра
дянського патріотизму, дружби 
народів СРСР, боротьби з різ
ними проявами буржуазної ідео
логії, з пережитками капіталіз
му в свідомості людей. Слід за
безпечити регулярне читання 
лекцій також з питань зовніш
ньої політики Радянського Сою
зу, боротьби народів нашої краї
ни за мир в усьому світі.

До цього часу незадовільно 
працює районне відділення То
вариства (голова правління 
т. Гасаєнко). Відділ пропаган
ди та агітації райкому КП Укра
їни, правління Товариства не 
залучають до лекційної пропа
ганди сільської інтелігенції, 
передовиків колгоспного вироб
ництва, по-справжньому не зай
маються цією важливою спра
вою.

Вересневий Пленум ЦК КІІРС 
поставив перед партійними орга
нізаціями вимогу — поширити 
лекційну пропаганду серед тру
дівників сільського господар
ства, систематично пропагува
ти досвід передовиків сільсько
го господарства, досягнення 
радянської агротехнічної науки.

Обов’язок партійних організа
цій—систематично здійснювати 
керівництво і контроль за ро
ботою лекторів, лекторських 
груп та діяльністю відділень 
Товариства.

Не налагоджена робота мо
лодіжних лекторських груп при 
міськкомі та райкомі ЛКСМУ. 
Тому для міської та сільської 
молоді майже не читаються 
лекції па молодіжні теми.

Лекційна пропаганда—жива, 
творча справа, яка вимагає від 
партійних та комсомольських 
організацій, від усіх працівни
ків ідеологічного фронту ініціа
тиви, наполегливості і вдумли
вості. Обов'язок партійних ор
ганізацій полягає в тому, щоб 
усунути наявні хиби в лекцій
ній пропаганді і піднести її на 
рівень великих завдань кому- 

‘ ністичного будівництва.

України—філіалом Інституту 
Маркса — Енгельса - Леніна— 
Сталіна при ЦК КІІРС.

Тираж видання 25 тисяч при
мірників.

(РАТАУ).

Президенту Німецької Демократичної Республіки 
товаришеві Вільгельму ПІКУ

У зв'язку з четвертими роковинами 
створення Німецької Демократичної Рес
публіки прийміть, товаришу , Президент, 
сердечні поздоровлення Президії Верхов
ної Ради СРСР і мої особисто разом з 
побажаннями німецькому народові успіхів 
на шляху створення єдиної миролюбної, 
демократичної Німеччини.

Берлін
Хап зростають і міцніють дружні від

носини між Радянським Союзом і Німець
кою Демократичною Республікою на благо 
наших народів 1 в інтересах зміцнення 
миру в усьому світі.

К. ВОРОШИЛОВ
6 жовтня 1953 року.

Прем’єр-Міністрові Німецької Демократичної 
Республіки

товаришеві Отто ГРОТЕВОЛЮ
Берлін

У зв'язку з четвертими роковинами з 
дня створення Німецької Демократичної 
Республіки прошу Вас, шановний Прем'єр- 
Міністр, 1 Уряд Німецької Демократичної 
Республіки прийняти мої гарячі поздоров
лення.

Чотири роки тому передові патріотич
ні сили німецького народу взяли на себе 
благородну місію відстояти єдність, свобо
ду 1 незалежність своєї Батьківщини, за
безпечити її розвиток по шляху миру 1 де
мократії, по шляху дружби і співробіт
ництва з іншими народами. Німецькі пат
ріоти все глибше усвідомлюють, що про
ваджений агресивними колами курс на від
родження німецького мілітаризму створює 
величезну небезпеку для німецької нації і 
спрямований на ліквідацію єдиної німець
кої держави, на перетворення Німеччини 
у вогнище третьої світової війни. Миро
любна політика Німецької Демократичної 
Республіки є виявом національної самосві
домості німецького народу. Німецька Де

мократична Республіка є надійним оплотом 
для всіх німців, які стоять за мир.

В історичному акті утворення Німець
кої Демократичної Республіки поєднують
ся Інтереси німецького народу і інтереси 
всіх миролюбних народів, які прагнуть 
зміцнити європейську і міжнародну без
пеку. Прогресивне людство бачить у даль
шому зміцненні Німецької Демократичної 
Республіки важливу умову для остаточно
го врегулювання німецького питання в ін
тересах миру і міжнародної безпеки.

Радянські люди бажають німецькому 
народові успіхів у справі відновлення своєї 
національної єдності і створення миролюб
ної німецької держави. У своїй справед
ливій боротьбі за єдину незалежну миро
любну демократичну Німеччину німецький 
народ завжди знайде співчуття 1 підтримку 
народів Радянського Союзу.

Г. МАЛЕНКОВ
6 жовтня 1953 року.

Міністрові Закордонних Справ Німецької 
Демократичної Республіки 

товаришеві Лотару БОЛЬЦУ
З нагоди четвертих роковин з дня 

утворення Німецької Демократичної Рес
публіки прошу Вас, товаришу Міністр, 
прийняти мої дружні поздоровлення.

Прийміть також мої сердечні побажан
ня успіхів німецькому народові у здійс-

Берлін
ненні його національних сподівань у спра
ві відновлення єдиної, миролюбної 1 демо
кратичної німецької держави, що відпо
відає інтересам миру 1 міжнародної безпеки.

В. молотов
6 жовтня 1953 року.

Новий патріотичний рух
У відповідь па постанову 

вересневого Пленуму ЦК КІІРС 
на підприємствах країни широ
ко розгортається новий патріо
тичний рух за всесторонню до
помогу сільському господар
ству.

Колектив Харківського трак
тороскладального заводу вирі
шив до кінця року випустити 
понад завдання тисячу просап
них тракторів «ХТЗ-7». Збіль
шують випуск машип і запас
них частин сталінградські трак
торобудівники.

Все більше і більше видають 

добрив підприємства хімічної 
промисловості Радянської Ук
раїни. Колектив Костянтипів- 
ського хімічного заводу ім. 
Сталіна вирішив виконати 
одинадцятимісячну програму до 
36 роковин Великого Жовтня.

Велику допомогу подають 
підприємства колгоспам, радгос
пам і МТС. Ряд підприємств 
Сталінської області направили 
у колгоспи бригади для механі
зації трудомістких робіт на 
тваринницьких фермах.

Колектив Київського заводу 

«Більшовик» в майстернях Бо- 
гуславської МТС допомагає 
впроваджувати швидкісні мето
ди обробки металу. Між робіт
никами заводу і механізатора
ми цієї МТС встановилася тіс
на дружба.

Посилюють допомогу МТС, 
колгоспам і радгоспам колекти
ви багатьох підприємств Дніпро
петровської, Ворошиловград- 
ської, Одеської та інших облас
тей республіки.

(РАТАУ),
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Партійне життя На заклик партії

Покінчити з формалізмом в політичному навчанні
— Як ви думаєте сьогодні по

будувати заняття?— запитуємо 
ми у керівника гуртка підви
щеного типу по вивченню істо
рії Комуністичної партії Ра
дянського Союзу т. Балакіна.

На це запитання пропаган
дист не зміг дати відповіді.

Тут же, за кілька хвилин 
до початку навчання, т. Бала- 
кін став готуватись до заняття.

5 годин вечора. Всі в зборі. 
Перед пропагандистом сидять 
керівні працівники Семе- 
півського вуглерозрізу—інже
нери, техніки. Всі вони мають 
вищу або середню освіту.

Заняття присвячене вив
ченню промови Голови Ради 
Міністрів СРСР Г. М.Маленко- 
ва на п'ятій сесії Верховної 
Ради СРСР.

Слід було сподіватись, що 
пропагандист це заняття побу
дує у формі розгорнутої бесіди, 
пов'яже вивчення промови то
вариша Маленкова з господар
ською діяльністю вуглерозрізу, 
глибоко проаналізує недоліки 
в роботі, мобілізує інженерно- 
технічних працівників на бо
ротьбу за зниження собівар
тості продукції, націлить їх 
увагу па підвищення продук
тивності праці.

Але цього не сталося. Про
пагандист т. Балакін, не під

Вивчають постанову вересневого Пленуму ЦК КПРС
Па підприємствах, в устано

вах, учбових закладах, МТС і 
колгоспах нашого міста і райо
ну трудящі з глибоким задово
ленням вивчають постанову 
Пленуму ЦК КПРС і рішення 
партії та уряду, спрямовані па 
дальший розвиток сільського 
господарства, в яких знаходить 
свій яскравий вираз мудра 
політика Комуністичної партії 
і Радянського уряду.

На звітно-виборних зборах 
партійної організації держмли- 
на № 1-2 робота секретаря 
парторганізації визнана незадо
вільною.

6 жовтня ц. р. бюро міськ
кому партії заслухало секрета
ря парторганізації т. Орлова 
про хід виконання постанови 
звітно-виборних зборів, критич
них зауважень та пропозицій 
комуністів.

У Президії Верховної Ради Української РСР
Відповідно до Указу Президії 

Верховної Ради СРСР „Про утво
рення Міністерства промисловості 
продовольчих товарів СРСР“, 
Президія Верховної Ради Україн
ської РСР за поданням Голови 
Ради Міністрів Української РСР 
утворила союзно-республіканське 
Міністерство промисловості про
довольчих товарів Української 
РСР на базі підприємств і органі
зацій рибної, м'ясної, молочної та 
харчової промисловості Міністер
ства легкої і харчової промисло
вості Української РСР.

Міністерству промисловості про
довольчих товарів Української 
РСР передаються підприємства та 
організації відповідно до списку, 
затвердженого Радою Міністрів 
Української РСР.

Міністром промисловості продо
вольчих товарів Української РСР 
призначений тов. Рудницький 
Петро Васильович.

Відповідно до Указу Президії 
Верховної Ради СРСР „Про утво
рення Міністерства промислових 
товарів широкого вжитку СРСР", 

готувавшись як слід до заняття, 
пустив його на самоплив. Про
водив Ного у формі запитань 
та відповідей. (Як відомо, ця 
форма осуджена. Центральним 
Комітетом партії).

Відповіді тт. Кутовснка, Усо- 
ва та інших товаришів були 
безсистемними, не пов'язані з 
життям та завданнями підпри
ємства.

Питання про невідкладні зав
дання в галузі промисловості 
й сільського господарства і за
ходи по дальшому поліпшенню 
матеріального добробуту наро
ду залишилось нерозкритим. 
Пі пропагандист, ні ті, що від
повідали, не розповіли про ус
піхи важкої промисловості, про 
її роль у перетворенні всього 
народного господарства країни. 
Не знайшло свого висвітлення 
на занятті і таке важливе пи
тання, як керівна і спрямову
юча роль Комуністичної партії 
в справі побудови комуністич
ного суспільства в нашій країні.

Великою хибою пропаган
диста було те, що він не по
казав на місцевих прикладах, 
на фактах нашого життя пік
лування Комуністичної партії 
та Радянського уряду про доб
робут народу.

Не можна миритись і з тим, 
що по такій важливій частині

В ці дні в цехах заводів, па 
вугільних дільницях, в трак
торних і рільничих бригадах, 
на тваринницьких фермах про
водять бесіди понад півтори 
тисячі агітаторів. Днями від
булась районна нарада агітато
рів, проведені семінари агітато
рів у первинних партійних ор
ганізаціях.

Для глибокого роз'яснення 
історичних рішень партії та

У міськкомі НП України
Бюро міськкому партії від

значило, що первинна партор- 
ганізація, виконуючи постанову 
звітно-виборних партійних збо
рів, поліпшила свою роботу.

Однак, як вказало бюро, в ді
яльності парторганізації ще ма
ють місце серйозні недоліки. До 
підготовки партійних зборів сла
бо залучаються комуністи, план 
заходів по виконанню постано
ви звітно-виборних зборів, кри

Президія Верховної Ради Україн
ської РСР за поданням Голови 
Ради Міністрів Української РСР 
утворила союзно-республіканське 
Міністерство промислових товарів 
широкого вжитку Української 
РСР па базі підприємств та орга
нізацій легкої промисловості Мі
ністерства легкої і харчової про
мисловості Української РСР.

Міністерству промислових това
рів широкого вжитку Української 
РСР передаються підприємства та 
організації відповідно до списку, 
затвердженого Радою Міністрів 
Української РСР.

Міністром промислових товарів 
широкого вжитку Української 
РСР призначений тов. Єсипенко 
Іван Іванович.

Відповідно до Указу Президії 
Верховної Ради СРСР „Про утво
рення Міністерства радгоспів 
СРСР", Президія Верховної Ради 
Української РСР за поданням Го
лови Ради Міністрів Української 
РСР утворила союзно-республі
канське Міністерство радгоспів 
Української РСР. 

промови товариша Г. М. Ма- 
лепкова, як завдання боротьби 
за зниження собівартості про
дукції, рентабельну роботу під
приємств та підвищення про
дуктивності праці, співбесіда 
тривала всього три хвилини.

Начальник планового відділу 
т. енецький, який виступав по 
цьому питанню, свою відповідь 
побудував на загальних фразах. 
А йому, як і іншим товаришам, 
було що сказати. Адже тільки 
за 8 місяців поточного року 
на підприємстві допущено 1.174 
тисячі карбованців збитків, ду
же низька продуктивність пра
ці—у вересні вона становила 
лише 64 проценти. Мають міс
це значні простої механізмів.

Пропагандистська робота— 
серйозне і почесне партійне 
доручення. До нього треба ста
витись з усією серйозністю. А 
цього як раз не відчувалось 
на даному занятті у пропаган
диста т. Балакіна.

Партійному бюро Семенів- 
ського вуглерозрізу слід вжити 
необхідних заходів для поліп
шення керівництва партійною 
освітою і усунути формальне 
ставлення до цієї важливішої 

І ділянки ідеологічної роботи.
А. АЛЕКСАНДРОВ.

уряду серед колгоспників, меха
нізаторів, працівників промис
ловості з числа міського та 
районного партійного активу 
визначено 174 доповідачів.

У відповідь на постанови 
партії та уряду трудящі міста 
і колгоспного села висловлю
ють свою готовність докласти 
всіх зусиль для перетворення 
їх в життя, беруть па себе 
нові соціалістичні зобов'язання.

тичних зауважень та пропози
цій комуністів, а також план 
роботи на жовтень до цього 
часу не обговорено й не схва
лено на партійних зборах, ма
сово-політична робота поставле
на слабо.

Бюро міськкому партії звер
нуло увагу секретаря парторга- 
пізації т. Орлова на недоліки 
й намітило конкретні заходи 
для їх усунення.

Міністерству радгоспів Україн
ської РСР передаються радгоспи, 
підприємства і організації за спис
ком, затвердженим Радою Мініст
рів Української РСР.

Міністром радгоспів Україн
ської РСР призначений тов. Ко
валь Олексій Григорович.

Відповідно до Указу Президії 
Верховної Ради СРСР „Про утво
рення союзно-республікансько
го Міністерства автомобільного 
транспорту і шосейних шляхів 
СРСР", Президія Верховної Ради 
Української РСР за поданням Го
лови Ради Міністрів Української 
РСР перетворила республіканське 
Міністерство шляхового і транс
портного господарства Українсь
кої РСР в союзно-республікан
ське Міністерство автомобільного 
транспорту і шосейних шляхів 
Української РСР.

Міністром автомобільного транс
порту і шосейних шляхів Україн
ської РСР призначений тов. 
Довгаль Михайло Федорович.

На знімку: група працівників промислових підприємств міста 
Сталіно, колишніх механізаторів і спеціалістів сільського гос
подарства, які виявили бажання поїхати на роботу в село у від
повідь на постанову вересневого Пленуму ЦК КПРС. Зліва на
право—Григорій Петрович КУЛИГ1Н—слюсар Калінінського де
ревообробного комбінату; Олександр Максимович ГУЖВ1Й—на
чальник цеху авторемонтного заводу комбінату „Сталінвугілля"; 
Михайло Павлович КОЖЕВНИКОВ—слюсар по ремонту тракторів 
тресту „Південводбуд"; Микола Романович ШЕЛУДКОВ—слюсар 
будуправління №1 комбінату "Сталінвугілля"; Григорій Іванович 
ЛОКОТЬ—начальник будівельно-монтажного управління „Маргарни- 
буд".

Фото Л. Азрієля. Прескліше РАТЛУ.
--------------------------------- -=) О--------------------------------

За дальше круте піднесення сільського господарства

Кузня механізаторських кадрів
Олександрійська школа меха- 

; нізації сільського господарства, 
в минулому навчальному році 
підготувала близько 900 трак
тористів, комбайнерів і бригадп- 

I рів тракторних бригад.
Колишні вихованці школи 

| самовіддано трудяться на кол
госпних ланах. Багато з них 
за стахановську працю одержа
ли урядові нагороди. Так, ком
байнер Кам'янської МТС Олек
сандр Кочетов нагороджений 
орденом Леніна, комбайнер 
Онуфріївської МТС Іван Мар- 
ченко—орденом Трудового Чер
воного Прапора, комбайнер 
Користівської МТС Григорій Си- 
дорський—медаллю «За трудову 
доблесть».

Механізатори вносять цінні 
раціоналізаторські пропозиції, 
спрямовані на краще викорис
тання техніки. Комбайнер Дмит- 
рівської МТС Пилип Хороль- 
ський запропонував простий і 
надійний спосіб регулювання 
клапана гідравлічного насоса. 
Зробивши спеціальні проклад
ки, він добився чіткої і безпе
ребійної роботи механізму під
йому жатки комбайна.

Комбайнер ПІостаківської 
МТС Михайло Старовойтов удос
коналив очистку зерна комбай
на. Новатор здовжив решетиий

Завершують річний
В кожній тракторній бригаді 

Олександрійської МТС з вели
кою активністю вивчається пос
танова Пленуму ЦК КПРС «Про 
заходи дальшого розвитку сіль
ського господарства СРСР» та 
постанова Ради Міністрів Союзу 
РСР і Центрального Комітету 
КПРС «Про заходи по дальшо
му поліпшенню роботи машип- 
но-тракторппх станцій». Відпо
відаючи на батьківське піклу
вання партії і уряду, механіза
тори розгортають соціалістичне 
змагання за достойну зустріч 
36 роковин Великого Жовтня, 
добиваються високих виробни
чих показників.

Тракторна бригада Федора 
Погорілого, яка працює в кол
госпі ім. Карла Маркса, вже 

стан першої очистки, чим лік
відував втрати зерна на зби
ранні врожаю. За останній час 
т. Старовойтов здійснив п'ять 
цінних раціоналізаторських про
позицій.

Творчо працюють також трак
торист Анатолій Арзамат, ком
байнер Данило Басенко, Леон- 
тій Шпинюк та інші.

Працівники школи підтри
мують постійний зв'язок з трак
торними бригадами і МТС на
шої області. Вони вивчають і 
поширюють передовий досвід, 
дають цінні поради механізато
рам. Інженери школи тт. Кон- 
вісаров і Зибайло побували в 
тракторпій бригаді Героя Соціа
лістичної Праці Олександра Гі- 
талова, інженер т. Медведєв, 
викладачі тт. Байда і Савчепко 
відвідали комбайнерів, Героїв 
Соціалістичної Праці Сергія 
і-ізан, Василя Бойка, Василя 
Бражника.

В свою чергу новатори сіль
ського господарства виступають 
з лекціями перед слухачами 
школи.

В цьому навчальному році в 
Олександрійській школі меха
нізації сільського господарства 
пройдуть курс навчання 1.050 
чоловік.

0. СВИРИДОВ.

план польових робіт
наближається до завершення 
всіх осінньо-польових робіт. В 
цій бригаді через технічні не
поладки не простояв жодний 
трактор, жодна сільськогоспо
дарська машина. Більшість ме
ханізаторів уже виконали свої 
річні завдання. Тракторист Гри
горій Лещенко, працюючи на 
тракторі «Універсал», виконав 
річне завдання на 125 процен
тів. Зараз він подає допомогу 
колгоспникам на підкопуванні 
коренів цукрових буряків. Пів
тори норми виробітку — такий 
його показник. Трактористи 
ІІорфирій Ткаченко і Григорій 
Мирка річне завдання завер
шили на 108 процентів.

П. НЕЧИПОРЕНКО, 
секретар парторганізації 

Олександрійської МТС.
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Переджовтневе соціалістичне змагання
Ширити досвід передовиків, розвивати творчу ініціативу трудящих

І Трибуна 
передового 

ДОСВІДУ

Розповідь машиніста екскаватора Байдаківського вуглерозрізу О. МОГИЛЬНОГО
Паш колектив, вступаючи в 

соціалістичне змагання за до
строкове виконання п'ятої п'я
тирічки, взяв на себе підвище
ні зобов'язання. Успішне ви
конання їх залежить від кож
ного робітника, наполегливої 
боротьби за високі техніко-еко
номічні показники.

Відомо, що головною умовою 
зниження собівартості продук
ції є неухильне підвищення 
продуктивності праці. Розумію
чи це, я безперервно удоско
налюю методи роботи, домага
юсь підвищення коефіцієнту 
використання машини.

екскаваторі «УЗТМ-9» 
нрацідк з 1948 року. Машина 
ця хороша, потужна. Добре 
оволодівши технікою, я досяг 
чималих успіхів. У 1951 році 
дав 73.130 кубометрів породи 
на місяць. Однак я і мої това
риші вважали, що можна до
битись ще вищих показників. 
11аці> сподівання виправдались. 
У червні минулого року ми 
вже дали 95.765 кубометрів по
роди. Результат, як бачимо, 
непоганий. Та хіба радянські 
люди можуть заспокоїтись на 
досягнутому?

Удосконалюючи методи робо
ти, я шукав нові прийоми, 
краще вивчав свій екскаватор. 
Це дало наслідки. В липні цьо
го року наш екскаватор вийняв 
113 тисяч кубометрів породи. 
Досягнення значне. Але пора
дившись з своїм колективом— 
машиністами Андрієм Журав- 
льовим і Яковом Глинським, 
ми вирішили перевищити і цей 
показник, взяли нове підвище
не зобов'язання—дати у вересні 
125 тисяч кубометрів. Свого 
слова додержали—відвантажи
ли 128.400 кубометрів, набагато

Робітники механічного цеху 
рудоремонтиоі’о заводу готують 
достойні виробничі подарунки 
до 36 роковин Великої Жовтне
вої соціалістичної революції.

Несучи передсвяткову трудо

За зниження вартості будівництва
Собівартість — основний по

казник, що характеризує якість 
роботи промислових підпри
ємств і будов. В цьому показ
нику відображено, наскільки 
економно і бережно веде гос
подарство той чи інший керів
ник, наскільки вміло викорис
товується першокласна техніка, 
як організована на виробництві 
праця робітників.

Питанням зниження вартості 
будівництва значну увагу при
ділила пята сесія Верховної 
Ради Союзу РСР. Па сесії під
креслювалося, що чим повніше 
будуть використовуватись ви
робничі потужності, а також 
резерви виробництва, тим ниж
чою буде собівартість будівниц
тва.

Колектив Львівського міжоб
ласного управління республі

Як ми добиваємось високої 
продуктивності екскаватора

більше всесоюзного рекорду.
Яким же чином ми добились 

таких результатів? Раніш ван
тажили породу в думкари при 
одній підтяжці вагонів. Нині 
за нашою пропозицією кожний 
вагон підтягується електровозом 
двічі. Це дало можливість ско
ротити радіус повороту стріли 
екскаватора і зекономити про
тягом зміни багато робочого 
часу.

Не так давно ми брали по
роду ковшом з підошви вибою. 
Нині беремо забій трьома ус
тупами: спершу верхній шар, 
потім середній і нарешті з пі
дошви. Таким чином, зберігає
мо на вантаженні кожного сос
тава 5—7 хвилин.

Коли брали з уступу породу, 
то, звичайно, над самим думка- 
ром на кілька секунд зупиня
ли ківш. Па це витрачалось 
також немало часу. Зараз роз
вантаження ковша провадиться 
на ходу. Разом з поворотом 
стріли вивантажуємо породу.

У перервах між вантаженням 
провадимо рихлення грунту, і 
від підошви перекидаємо його 
на ближчу віддаль до місця зу
пинки думкара. Коли підходе 
состав, ми марно не втрачаємо 
жодної хвилини.

Всі дрібні ремонти екскава
тора провадимо в час перерв 
між подачами вертушки. У нас 
завжди екскаватор готовий до 
вантаження. Зміна, яка засту
пає,приймає екскаватор на ходу.

Нашому успіху сприяють 
транспортники. Бригада заліз
ничників, яку очолює майстер 
т. Корж, швидко і високоякіс
но пересуває колії до вибою. 
В результаті у вересні не було 
жодного випадку забурення 
думкарів.

Готують виробничі подарунки
ву вахту, токар т. Левицький 
за 8 годин виконав завдання, 
яке було розраховане па півто
ри зміни. Півтори норми виро
бив 7 жовтня токар т. Петрен

канського тресту «Укрбудмеха- 
нізація» приділяє велику увагу 
боротьбі за зниження вартості 
будівельних робіт, джерелами 
якої є підвищення продуктив
ності праці за рахунок широ
кого і вмілого застосування 
механізації і раціональне ви
користання виробничих резер
вів.

Наше управління обслужує 
16 областей України, провадя
чи різноманітні земляпцюботи: 
підготовку котлованів під бу
динки промислових підпри
ємств, житлових будинків, клу
бів, прокладання траншей під 
водопроводи і газопроводи. Про
вадимо ми також монтаж ме
талоконструкція для споруд
жуваних підприємств.

Колектив озброєний сучасною 
будівельною технікою—екска

Велику допомогу подають нам 
машиністи електровозів, які на
багато швидше норми достав
ляють состави на відвал.

Наші успіхи безперечні. Але 
резерви для дальшого підви
щення продуктивності праці не
вичерпні. В нашій роботі є чи
мало недоліків, усунення яких 
допоможе нам добитись ще біль
шого виробітку. Які ж ці не
доліки? Протягом вересня, на
приклад, нас нерегулярно за
безпечували порожняком. Елек
тровози за екскаваторними 
бригадами не закріплені. Це не 
дає можливості як слід палаго- 
днти зв'язок з машиністами 
електровозів. Бувають зміни, 
коли електровози, які повинні 
вивозити породу, направляють
ся на вугільну дільницю.

Що треба зробити надалі? 
Насамперед необхідно організу
вати роботу механізаторів суво
ро за графіком. Створити пос
тійні зміни машиністів екска
ваторів, електровозів і виван
тажників породи. Забезпечити 
екскаватори запасними части
нами. Встановити на машині 
замість трьохкунового ковша— 
п'ятикубовий. Це значно під
вищить продуктивність праці. 
Крім того, один екскаватор за
безпечить вскришу першого 
уступу.

Включившись в соціалістич
не змагання на честь 36 роко
вин Великої Жовтневої соціа
лістичної революції, моя брига
да день у день нарощує темпи. 
Досягнуті успіхи — 128 тисяч 
кубометрів, які ми вийняли,— 
пе тільки закріпимо, але й до
кладемо всіх зусиль, щоб до
вести продуктивність екскава
тора до 130 тисяч кубометрів 
породи па місяць.

ко. Ще вищих показників досяг 
токар т. Мірошниченко. Він 
дав понад дві норми.

0. ЧУДНИКОВ, 
начальник механічного цеху 

рудоремонтного заводу.

ваторами, бульдозерами, скре
перами, канавокопачами та ін
шими потужними машинами. 
Застосування високопродуктив
них механізмів дозволило знач
но скоротити затрати праці в 
житлово-цивільному будівниц
тві, прискорити земляні роботи. 
Кілька десятків механізаторів 
нашого управління в першому 
півріччі виконали земляних ро
біт більш як 170 тисяч кубо
метрів. Для такого обсягу ро
біт потрібно було б понад 500 
землекопів і сотні грабарок.

Досконало володіючи техні
кою, наші механізатори своє
часно провадять ремонт машин, 
тримають їх у постійній готов
ності. У нас не буває випад
ків, щоб машини простоювали 
через технічні неполадки. На 
кожний механізм складений

За гідну зустріч Великого Жовтня
Трудящі України, змагаю

чись за гідну зустріч 36 роко
вин Великого Жовтня, добива
ються нових успіхів у труді: 
збільшують видобуток вугілля, 
металу, машин, виробів народ
ного споживання.

Видатного успіху в змаганні 
добилися гірники Макіївки. 
Комплексна бригада комуніста 
т. Шароватого на шахті «Чай- 
кина-Глибока» за вересень 
пройшла 100,7 погонних метра 
вертикального виробітку вели
кого перерізу при нормі 26 
метрів. Такого успіху новато
ри досягли завдяки впровад
жень передової технології про
ходки.

Свого слова
Трудівники дільниці кар'єро- 

управліпня зобов'язались до 
дня 36 роковин Великого Жовт
ня видати понад план будовам 
міста 3.000 кубометрів каменю, 
1.200 кубометрів щебеню та 
5.000 кубометрів піску, знизи
ти собівартість добування буді
вельного матеріалу на 3 про
центи проти плану.

Стахаповською працею на 
виробництві відзначаються буто- 
ломи тт. Шило, Худой, Обухов, 
Колсспик та інші. Понад пів
тори норми—такий їх щозмін- 

Дніпропетровська область. Гірники міста Марганець вели
ку увагу приділяють комплексній механізації трудомістких про
цесів. На всіх шахтах повністю механізована транспортировка руди.

На знімку: електровоз доставляв марганцеву руду з шахти 
ім. Ворошилова на збагачувальну фабрику.

Фото С. Вільтмаиа. Прескліше ТАРС.

графік профілактичного огляду. 
Як правило, складається також 
графік-маршрут.

Завдяки плануванню, своє
часній підготовці фронту робіт 
і доброму доглядові за механіз
мами значно скорочені непро
дуктивні переїзди. Заплановані 
нам вимушені простої скороче
ні більш як у два рази.

В результаті продуктивність 
механізмів порівняно з мину
лим роком підвищилась майже 
на ЗО процентів. Це дало мож
ливість виконати робіт вдвоє 
більше, ніж торік. Вартість 
будівництва знижена па 26 
процентів, при річному плані— 
10,4 процента.

Наш колектив, змагаючись 
за зниження вартості будівель
них робіт, третій раз підряд 
завойовує перехідний Червоний 
прапор Ради Міністрів Україн

В рейкобалочпому цеху заво
ду «Азовсталь» зміна, якою ке
рує інженер т. Рутус і майстер 
т. Йстровський, досягла небува
лої продуктивності агрегату: 
понад завдання вопа видала 
600 тонн високоякісного про
кату. Старший оператор т. Каш- 
кабаб і старший вальцюваль
ник т. Морозов щохвилини ви
давали тонну надпланової про
дукції па суміжну дільницю.

Колектив Київського заводу 
запасних частин сільськогоспо
дарських машин зобов'язався 
завершити річний план до 1 
листопада.

(РАТАУ).

дотримаємо
ний виробіток. Високих показ
ників добиваються і бурильни
ки тт. Петренко та Батраков. 
Дробильниці Рая Пискун та 
Векла Шило свої змінні зав
дання виконують на 150 про
центів. Високопродуктивно пра
цюють також вантажники тт. 
Мпхесв, Драгомець і Кудін.

Колектив трудящих кар'єро- 
у'правління помножує свої ви
робничі досягнення.

І. ОТАРАШВІЛІ, 
начальник дільниці 

кар'сроуправління.

ської РСР і першу премію Мі
ністерства житлово-цивільного 
будівництва УРСР.

Самовіддана праця механіза
торів приносить їм добрі за
робітки. Так, кожний механіза
тор в середньому одержує що
місяця понад 2 тисячі карбо
ванців, а заробіток нашого кра
щого екскаваторника т. Муко- 
молова становить 3.600 і біль
ше карбованців па місяць.

Наші успіхи не дають най
меншого приводу для самозас
покоєння. У нас ще є великі 
резерви для дальшого знижен
ня вартості будівництва. Треба 
тільки шукати їх і, знайшов
ши, вміло використовувати.

А. ЖИДКОВ, 
начальник Львівського 

міжобласного управління 
республіканського тресту 

„Укрбудмеханізація**.
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БЕСІДИ НА ПРИРОДНИЧО-НАУКОВІ ТЕМИ В країнах капіталу

Наука про будову всесвіту
На XIX з'їзді Комуністичної 

партії Радянського Союзу від; 
значилась необхідність посили
ти боротьбу з пережитками 
капіталізму в свідомості тру
дящих. До числа пережитків 
минулого належать і релігійні 
забобони, зв'язані з неправиль
ними поглядами на будову 
всесвіту.

За релігійними вченнями Зем
ля створена богом і є нерухо
мим центром світу, над яким 
височить небо.

Нищівного удару по релігій
ному світогляду завдав великий 
польський астроном Ніколай 
Копернік. У 1543 році він 
вперше науково пояснив будо
ву сонячної системи. В центрі 
цієї системи—Сонце. Земля ж — 
тільки одна з планет, які обер
таються навколо своєї осі і в 
той ясе час рухаються навколо 
Сонця.

Земна куля оточена атмосфе
рою, що простягається приб
лизно па 1.000 кілометрів. Ця 
повітряна оболонка землі роз
сіює сонячне проміння і здаєть
ся нам блакитним небом.

Вся історія розвитку погля
дів на будову всесвіту—це іс
торія боротьби матеріалістично
го світогляду проть релігійно- 
ідеалістичних уявлень про ство
рення світу. Астрономи довели, 
що все в природі відбувається 
за непорушними законами. Так, 
закон всесвітнього тяжіння 
пояснив безліч явищ па Землі 
і в усьому всесвіті: падіпнятіл 
па Землю, рух планет навколо 
Сонця, припливи і відпливи 
океану і т. п.

Для того, щоб краще уявити 
будову всесвіту, слід ознайоми
тися спочатку з сонячною сис
темою, потім—з нашою Галак
тикою і вже після цього—з ін
шими галактиками.
Будова сонячної системи

Сонце—величезна розжарена 
газова куля—є центром соняч
ної системи. Об'ємом Сонце 
більше від усіх планет в 590 
раз. Навколо Сонця, за зако
ном тяжіння, на різних відда
лях з різною швидкістю руха
ються планети: Меркурій, Ве- 
нера, Земля, Марс, астероїди 
(малі планети, яких налічуєть
ся до 1.600), Юпітер, Сатурн, 
Уран, Нептун і Плутон. Від 
Сонця до найближчої планети 
Меркурій—58 мільйонів кіло
метрів. Від Землі до Сонця — 
149.500.000 кілометрів. Най
дальша планета—Плутон відда
лена від Сонця на 6 мільярдів 
кілометрів. Таким чином, діа
метр сонячної системи стано
вить близько 12 мільярдів кі
лометрів.

Навколо планет рухаються їх 
супутники. Навколо Землі один 
супутник — Місяць, навколо 
Юпітера—12 супутників і т. д.

До складу сонячної системи

Київська кіностудія учбових і 
технічних фільмів закінчила зйом
ку нового фільму „Агротехніка

У відділі поліграфії Ровенсько- 
го обласного управління культу
ри закінчився семінар інструкто
рів 13 районних газет по вивчен- 

входить безліч комет і потоків 
пилу та каменів, які також 
рухаються навколо Сонця, іноді 
пил і камені зустрічаються з 
Землею, з величезною швидкіс
тю влітають в її атмосферу, 
розжарюються від тертя об по
вітря і залишають на своєму 
шляху світний слід з розжаре
ного повітря. Ці «падаючі зорі» 
називаються метеорами. Якщо 
метеорне тіло досягне Землі, 
його називають метеоритом.

Наша Галактика
Всі зорі—самосвітні розжа

рені кулі, подібні до нашого 
Сонця. Віддалі до них дуже 
великі, тому навіть у телеско
пи вони здаються лише малень
кими світними крапками. Зна
менитий російський астроном 
В. Я. Струве першим виміряв 
віддаль до зорі Вегп з сузір'я 
Ліри. Світло від Веги досягає 
Землі через 27 років. Нагадає
мо, що швидкість поширення 
світла—300.000 кілометрів за 
секунду. Тпмчасом більшість 
зір знаходиться від нас на від
далі сотень і тисяч світлових 
років.

Незважаючи на такі коло
сальні віддалі, астрономи, вив
чаючи промені світла, що по
силаються цими далекими сві
тами, дізналися про хімічний 
склад і Сонця, і зірок. Було 
доведено, що всесвіт єдиний за 
своїм хімічним складом, що зо
рі складаються з тих самих 
елементів, які відомі й на Зем
лі. Але температура зір дуже 
різноманітна. Вона коливається 
від 3.000 градусів (зорі черво
ного кольору) до 25.000 гра
дусів на поверхні (зорі голубу
ватого кольору). Наше Сонце— 
зоря жовтого кольору з темпе
ратурою поверхневих шарів 
6.000 градусів. У центрах Сон
ця і зірок температура досягає 
двадцяти — тридцяти мільйонів 
градусів.

Ученим вдалося визначити 
розміри зір. 6 зорі-гіганти; так, 
зоря в сузір'ї Цефея більше 
Сонця об'ємом в 14 мільярдів 
раз. Деякі гігантські зорі більш 
як у 100.000 раз яскравіші від 
нашого Сонця. 6 зорі-карлики, 
які світять в тисячі раз слабі
ше, ніж Сонце.

Крім зірок, зустрічаються ще 
світлі і темні туманності, що 
складаються з дуже розрідже
них газів і пилу. Цієї так зва
ної дифузної матерії вистачило 
б на створення мільярдів таких 
сонць, як наше.

Всі видимі зорі, дифузна ма
терія (туманності газові і пи
лові) і наше Сонце входять в 
одну гігантську систему — Га
лактику. Величезне число да
леких зір Галактики зливаєть
ся для нашого ока в суцільну 
сріблясту смугу—Млечну путь. 
Найбільший діаметр Галактики 
—100.000 світлових років. До

Кінофільми про передовий досвід у сільському господарстві
вирощування проса". На кіноплів
ці показаний досвід передових 
колгоспів—ім. Сталіна і ім. Ілліча

Семінар по фоторепортажу 
ню теорії і практики фоторепор
тажу. Учасники семінару прослу
хали кілька доповідей, виконали 
лабораторні роботи, провели прак

її складу входить близько 150 
мільярдів сопць-зірок, понад 
100 мільйонів газово-пилових 
туманностей, безліч планет, які 
обертаються навколо зірок.

Вся Галактика обертається 
навколо своєї осі. Наше Сонце 
з планетами робить повний 
оберт навколо центра Галакти
ки за період близько 180 міль
йонів років. Цей період дістав 
назву «галактичного року».

Інші галактики
У 1926 році астрономи дове

ли, що існують інші зоряні 
системи, інші галактики. Вони 
рухаються в безконечному прос
торі в різних напрямах, при
близно на віддалі одного міль
йона світлових років одна від 
одної.

Тепер налічується понад сто 
мільйонів галактик. Найбільш 
далекі галактики, доступні для 
вивчення в сучасні телескопи, 
знаходяться від нас на віддалі 
приблизно в мільярд світлових 
років. При цьому паша Галак
тика не займає якогось «цент
рального» положення. Це — 
один з безлічі подібних один 
до одного зоряних островів, роз
киданих у безконечному все
світі.

Марксистська філософія учить, 
що всесвіт безконечний, що у 
нього немає меж ні в якому 
напрямі. Всі дамі астрономії 
прекрасно ілюструють це поло
ження. Скрізь і всюди, куди б 
ми не спрямували свій погляд, 
ми зустрічатимемо безліч зоря
них галактик, розсіяних у про
сторі.

Всі спроби реакціонерів на
уки «обмежити всесвіт» і на
віть обчислити радіус світу були 
спростовані даними спостереж
ної астрономії. Буржуазні аст
рономи, будучи неспроможними 
спростувати висновки природо
знавства і астрономії, всіляко 
затуманюють їх різними анти
науковими домислами про на
родження матерії «з нічого», 
про утворення всесвіту кілька 
мільярдів років тому з одного 
величезного атома та іншими 
наукоподібними вигадками. По
дібними ідеалістичними нісеніт
ницями буржуазна наука під
міняє справжнє пізнання все
світу.

Радянські астрономи, озброє
ні філософією діалектичного ма
теріалізму, розкривають справж
ню картину будови безконеч
ного всесвіту, який постійно 
рухається, змінюється і розви
вається. Знання будови всесві
ту допомагає трудящим оволо
дівати матеріалістичним світог
лядом, справжніми знаннями, 
необхідними будівникам кому
нізму.

І. ШЕ8ЛЯК0В, 
науковий співробітник 

Московського планетарія.

Шполянського району, Київської 
області, які рік у рік добивають
ся високих урожаїв цієї культури.

тичні заняття в колгоспі ім. Жда- 
нова, Ровенського району.

(РАТАУ).

Афганістан
(ДОВІДКА)

Держава Афганістан межує з 
середньоазіатськими радянськими 
республіками—Туркменською, Уз
бецькою і Таджицькою. Іншими 
сусідами Афганістану є: на пів
нічному сході—Китайська Народ
на Республіка, на заході—Іран, 
на півднкі південному сході—Па
кистан і князівства Кашмір і 
Джамму.

Афганістан на 4/5 являє собою 
гірську країну, порізану хребта
ми Гіндукушу—однією з найви
щих гірських систем у світі. Те
риторія Афганістану становить 
655 тисяч квадратних кілометрів. 
В країні живе близько 10 мільйо
нів чоловік, з них приблизно 5 
мільйонів афганців, близько 2,1 
мільйона таджиків, майже 1 міль
йон узбеків, близько мільйона хе- 
зарейців і т. д. Величезна біль
шість населення неписьменна.

За конституцією 1931 року Аф
ганістан являє собою спадкову 
монархію, на чолі якої стоїть ко
роль (падишах). Всі основні пи
тання в країні вирішують Великі 
збори вождів племен та інших 
знатних осіб—так звана Джірга, 
—що скликаються періодично. 
Значно меншу роль у житті кра
їни відіграють законодавчі орга
ни—Народна рада, яка складає
ться з 138 депутатів, що обираю
ться на три роки, і Збори знат
них людей—з 45 осіб, яких приз
начає король довічно.

Афганістан—відстала аграрна 
країна. Понад 90 процентів насе
лення зайнято в сільському гос
подарстві. Приблизно 80 процентів 
оброблюваних і придатних земель 
належить ханам, поміщикам, кур
кулям, купецтву, вищому духів
ництву. Селяни змушені оренду
вати землю на найбільш кабаль
них умовах. При оренді неполив
них земель селянин, як правило, 
віддає власникові землі 4/5 вро
жаю, а при оренді поливних ді
лянок навіть до 19/20 врожаю. 
Селян душать всілякі відробки, 
численні податки і побори.

В Афганістані вирощуються 
пшениця, ячмінь, просо, кукуруд
за, бавовна. Всюди розвинуті са
дівництво і виноградарство. Важ
ливе місце в економіці країни 
займає скотарство. Воно стано
вить основний рід занять багатьох 
афганських племен, що ведуть 
кочове життя. Худоба також на
лежить переважно ханам, помі
щикам, духівництву і великим чи
новникам.

Промисловість Афганістану зна
ходиться в зачатковому стані. 
Надра країни багаті на корисні 
копалини, серед яких—нафта, 
кам'яне вугілля, залізо, кольорові 
і рідкісні метали, графіт, азбест, 
дорогоцінне каміння. Проте досі 
вони вивчені слабо і розробка їх 
майже не провадиться.

Ліквідація в НДР групи американських шпигунів 
і диверсантів

Як повідомляє газета „Берлінер- 
цейтупг", в Магдебурзькому ок
ружному суді закінчився процес 
у справі 7 американських шпигу
нів і диверсантів -агентів так зва
ної „групи боротьби проти не
людськості". Групу шпигунів і 
диверсантів очолював Альбрехт 
Геслер. син великого куркуля-фа- 
шиста.

В. О. редактора В. МАЛЕНКО.

=-—Відділу робітничого постачання——
Дністровського тресту 

потрібні на постійну роботу: 
теслярі, слюсарі-сантехніки, мулярі та 

різноробочі.
За довідками звертатись у відділ кадрів відділу робітни

чого постачання, м. Олександрія, вул. Діброви, № 21.

Нарсуд першої дільниці м. Олександрії розглядатиме справу 
громадянки Яковенко Євгенії Нестерівнн, яка проживає в м. Олек
сандрії. про розторгнепня шлюбу з громадянином Яковенком Борисом 
Андрійовичем, що проживає в м. Одесі.

Економічна відсталість Афгані
стану пояснюється насамперед за
лежністю від іноземних монопо
лій. До другої світової війни па
нуюче становище в Афганістані 
займала Англія. В післявоєнні ро
ки сюди посилено став проникати 
американський імперіалізм. Аме
риканські монополії намагаються 
прибрати до рук найважливіші 
родовища корисних копалин, зов
нішню торгівлю, наповнюють кра
їну своїми товарами. Це веде до 
занепаду і без того слабої афган
ської промисловості і кустарного 
виробництва.

У 1951 році Сполучені Штати 
Америки нав'язали Афганістану 
угоду про так звану „технічну 
допомогу" за горезвісним „4-м 
пунктом програми Трумена". Це 
означає дальше закабалення еко
номіки країни американським ім
періалізмом. Засилля монополій 
США в Афганістані викликає все 
зростаюче незадоволення в широ
ких верствах афганського народу.

Радянська держава з самого 
початку свого існування прово
дить щодо Афганістану дружню 
політику, основану на пшкжанпі 
незалежності і сувереніАф
ганістану. В 1921 році між Ра
дянською країною і Афганістаном 
був укладений на принципах пов
ної рівноправності договір про 
дружбу, який встановив нормаль
ні дипломатичні відносини між 
обома країнами.

Радянський Союз неухильно до
держується своєї політики збере
ження добросусідських ВІДНОСИН 
з Афганістаном. Виступаючії па 
п'ятій сесії Верховної Ради СРСР, 
глава Радянського уряду товариш 
Г. М. Маленков заявив, що від
носини Радянського Союзу з Аф
ганістаном незмінно міцні і харак
теризуються поважанням взаємних 
інтересів. Це створює сприятливі 
умови для дальшого зміцнення 
відносин між обома країнами.

Доларовий капкан.
Рис. М. Отарова.

Прескліше ТАРС.

Магдебурзький окружний суд 
засудив А. Геслера до страти, йо
го спільників -підсудних Хорнея, 
Гросса і Генріха—до довічного 
тюремного ув'язнення, Штретца— 
до 10, Клемке—до 8 і Фрідріха 
Кеслера--до 3 років і 6 місяців 
тюремного ув'язнення.

(ТАРС).

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60.БК-041^6._____________________

Олександрійська міська друкарня. Кіровоградське обласне управління культури.

Зам. № 1590 Т. 5.000.

м. Олександрія, вул. Шевченка, 71.
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Механізатори, які раніше працювали 
в МТС і які виявили бажання повернутися 
в машинно-тракторні станції, повинні 
безперешкодно відпускатися з роботи 
відповідними підприємствами,установами, 
міністерствами і відомствами.

(З постанови Пленуму ЦК КПРС).

На заклик рідної партії
Велике політичне І вироб

ниче піднесення викликала 
в нашій країні постанова 
Пленуму ЦК КПРС „Про 
дальший розвиток сільсько
го господарства СРСР". Во
на виражає велике піклу
вання партії про дальше зміц
нення могутності соціаліс
тичної Батьківщини.

Комуністична партія і Ра
дянський уряд поставили 
л^вдання—в найближчі 2—3

Жкп досягти такого рівня 
«льськогосподарського ви
робництва, який забезпечив 
би достаток продуктів для 
населення 1 сировини для 
промисловості.

Трудівники міста і кол
госпного села сприйняли іс

торичні рішення партії і 
**уряду, як бойову програму 

до дії, і докладають всіх зу
силь для перетворення їх в 
життя.

У відповідь на постанову 
вересневого Пленуму ЦК 
КПРС, на заклик партії на 
підприємствах міста Олек
сандрії, як 1 по всій нашій 

щщаїні, розгортається новий 
патріотичний рух за всесто- 
ретіню допомогу сільському 
господа рстйуг— ■—--------------

В ці дні до Олександрій
ського міськкому КП Укра
їни продовжують надходи
ти заяви від багатьох ко
лишніх механізаторів МТС 
й інших спеціалістів, а та
кож Інженерів 1 техніків, 
які працюють у вугільній 
промисловості міста, про 
своє бажання поїхати на ро
боту в сільське господар
ство.

Головний механік Байда- 
ківської брикетної фабрики 
т. Ліпицький у своїй заяві 
пише: „Вивчивши постано
ву вересневого Пленуму 
І І.К КПРС і доповідь това
риша Хрущова, усвідомив
ши великі завдання, які по
ставлені перед сільським 
господарством, прошу на
правити мене в одну з МТС 
для використання по спеці
альності інженера-електро- 
механіка".

Своє бажання працюва
ти в машинно - тракторних 
станціях виявили також го
ловний енергетик фабрики 
т. Ткаченко, гірничий інже
нер шахти № 2-3 т. Куче- 
ренко, начальник відділу 
технічного контролю рудо- 
ремонтного заводу т. Оноп- 
рієнко, тракторист автобази 
т. Чернишов та інші.

Чимало з тих, що подали 
заяви, вже виїхало на робо
ту в МТС 1 крлгоспи Олек

Завершили зяблеву оранку
Днями тракторна бригада №5 

Павла Лановчука з Користів- 
ської МТС першою в районі за
кінчила підняття зябу в артілі 

сандрійського та Інших ра
йонів області.

Трудящі промислових під
приємств міста беруть шеф
ство над колгоспами, пода
ють практичну допомогу 
хліборобам у виконанні пос
танови вересневого Плену
му ЦК КПРС.

Інженери теплової елек- 
троцентралі тресту „Олек- 
сандріявугілля" склали про
ект приміщення колгоспної 
електростанції в селі Во- 
рошиловка. Підприємство 
виділило для її споруджен
ня 10.000 штук цегли, кіль
ка десятків тонн цементу І 
інших будівельних мате
ріалів.

Для повної електрифіка
ції села і тваринницьких 
ферм силами енергетиків 
встановлюється два транс
форматори.

Колектив заводу „Черво
ний ливарник" взяв шеф
ство над колгоспом їм. Бу- 
дьонного. Ливарники ремон
тують електродвигун, допо
магають колгоспу механізу
вати трудомісткі процеси на 
тваринницьких фермах.

— Ьіш і , _ 1-------Л-------- ■ - і 1

провадять гірники шахти 
№ 2-3. В колгоспі ім. Рози 
Люксембург бригада буді
вельників підприємства ре
монтує клуб. На фермі нею 
відремонтовано систему во
допостачання, впорядковано 
насосну установку 1 привід 
до нього. Крім того, зараз 
готується до пуску електро
двигун. Це дозволить елек
трифікувати громадські при
міщення колгоспу.

Різні інструменти 1 запас
ні частини з відходів і зеко
номленого металу виготов
ляє для потреб колгоспів 
Олександрійський рудоре- 
монтний завод.

Патріотична ініціатива 
шахтарів, енергетиків, ру- 
доремонтників 1 ливарників 
з кожним днем поширюєть
ся серед трудящих інших 
підприємств Олександрії. 
Вони всемірно сприяють 
трудівникам села у пере
творенні в життя вересне
вого Пленуму ЦК КПРС.

Спільними зусиллями ра
дянських людей — в тісній 
співдружності трудівників 
міста 1 села будуть успішно 
розв'язані завдання, постав
лені партією й урядом по 
дальшому крутому підне
сенню всіх галузей сіль
ського господарства, по бу
дівництву комунізму в на
шій країні.

♦------------------------------------------ -

ім. Леніна, Протопопівської 
сільради. З плану 375 гекта
рів механізатори виорали 378.

І. ПОПОВ.

Гарячий відгук знайшли серед 
трудящих історичні рішення верес
невого Пленуму ЦК КПРС.

На знімку: працівники Львів
ського заводу автовантажників, 
які виявили бажання поїхати на 
роботу в МТС. Зліва направо 
Олександр Олександрович ПОПО
ВИЧ—інженер-.механік, контроль
ний майстер ВТК: Іван Юхимович 
СТЕЛЬМАХ—наладчик устатку
вання механічного цеху; Вячеслав 
Петрович БОБРОВ—їнженер-ме- 
ханік, майстер ВТК і Борис Пет- 
тцович ПАНЧИШИН—бригадир по складанню

у 1 ІІИіриука
Прескліше РАТАУ.

Автомашини—колгоспам
У цьому році колгоспні тварин

ники Ізмаїльської області різко 
підвищили продуктивність молоч
ної худоби. Надоєно вже молока 
на 15 мільйонів літрів більше, ніж 
на цей же час у минулому році. 
Всі колгоспи достроково виконали 
поставки молока державі і тепер 
здають велику кількість його лиш
ків через споживчу кооперацію.

За молоко, продане колгоспами, 
кооперація відпустила їм 55 ван
тажних машин і додатково нап
равляє ще двадцять.

За дальше круте піднесення сільського господарства

Зобов'язання підкріплюють ділом
Механізатори тракторних 

бригад № 14 і № 16 Користів- 
ської МТС, які обслужують ар
тілі ім. Будьонного та ім. Рози 
Люксембург, разом з хлібороба
ми цих колгоспів виступили 
ініціаторами соціалістичного 
змагання за гідну зустріч 36 
роковин Великої Жовтневої со
ціалістичної революції. В ці 
дні вони добиваються високого 
виробітку на піднятті зябу, по
дають велику допомогу колгосп

Хлібороби артілі їм. Вороши- 
.това разом з механізаторами 
тракторних бригад Якова Коза
ка та Андрія Димури за почи
ном трактористів бригад №14 
і №16 Користівської МТС та 
колгоспників артілей ім. Будьон
ного і ім. Рози Люксембург роз
гортають змагання на честь 36 
роковин Великого Жовтня за

Для Куйбишевської ГЕС
В фасоноливарному цеху М> 1 

Ново-Краматорського заводу іме
ні Сталіна проведена відливка 
корпусу робочого колеса турбіни 
Куйбишевської ГЕС, що важить 
більше ста тонн. Модель цієї гі
гантської деталі виготовлена під 
керівництвом досвідченого вироб
ничника, комуніста т. Кравченка. 
Завдяки удосконаленню техноло
гії модель складена майже вдвоє 
швидше звичайного.

При цьому зекономлено десять 
кубометрів лісоматеріалу.

Всі роботи по виконанню почес
ного замовлення гідробудівників 
провадяться з випередженням 
графіка.

Успіхи трактористів, 
які повернулись на роботу 

в МТС
В МТС Ворошиловградської об

ласті з різних підприємств повер
тається багато механізаторів. З 
перших же днів роботи на кол
госпних полях вони показують 
зразки високопродуктивної праці. 
Тракторист Василь Салій, іцо по
вернувся у Ворошиловградську 
Мї С з заводу ім. Жовтневої ре
волюції, виконує змінні норми 
більш як на 150 процентів. Трак
тором „С-80“ він зорює по 16 
гектарів за зміну замість 10 за 

—Ц-*..........[Ц-—  

лограмів хліба.
Успішно працює також тракто

рист Володимир Усов, який по
вернувся з залізничного транспор
ту в Сватівську МТС. На піднят
ті зябу він виконує змінну норму 
на 115—120 процентів.

Радіофікація
Дедалі ширшого розмаху наби

рає радіофікація в селах України. 
Рік у рік перевиконують плани 
радіофікації сільської місцевості 
Київська, Харківська, Дніпропет
ровська і Херсонська області. Кі
ровоградська область виконала 
завдання цього року за сім міся
ців.

никам на збиранні цукрових 
буряків.

Трактористи Іван Капииус та 
Арсентій Рак, які працюють на 
тракторі «ХТЗ-НАТІ» в артілі 
ім. Будьонного, дають за зміну 
по 11—12 гектарів глибокої 
оранки при завданні 10. Тут 
же потужною машиною «ДТ- 
54» трактористи Петро Недо
робко і Семен Кривенко за
мість 12 виорюють по 16 гек
тарів глибокої оранки під цук

Співдружність вирішує успіх
дострокове завершення всіх 
осінньо-польових робіт, доби
ваються високих виробничих 
показників.

В цьому році на місяць ра
ніше, ніж в минулому, в артілі 
завершено збирання цукрових 
буряків. Вчора на державний 
заготівельний пункт відправле
но останпі центнери цінної си

Новгородська область. Курорт 
в місті Стара Русса—один із ста
ріших в країні; в цьому році йо
му минуло 125 років. Цілюїцївлас- 
тивості його мінеральних джерел 
і лікарські грязі допомагають 
швидкому лікуванню хворих.

На знімку: біля джерела №5 
„Новий".

Фото В. Кагіустіна.
Прескліше ТАРС.

В новому місті 
на березі Каспію 

-• ~. .________ • „
па березі Каспію в місто Кас- 
пійськ. На місці, де розкинулося 
молоде місто, ще зовсім недавно 
був солончаковий степ. Тепер тут 
широкі асфальтовані вулиці з три- 
п'ятиповерховими будинками, які 
утопають в зелені.

сіл України
У цьому році в будинках кол

госпників республіки встановлено 
майже 300 тисяч репродукторів. 
До кіпця року їх буде встановле
но ще близько 200.000. За після
воєнні роки колгоспникам прода
но близько 180 тисяч радіоприй
мачів і більше однієї тисячі теле
візорів. (РАТАУ).

рові буряки наступного року.
Перевиконують змінні зав

дання па зяблевій оранці також 
механізатори, що обслужують 
артіль ім. Рози Люксембург. 
Трактористи—брати Семен і Пав
ло Бабичі змінні завдання ви
конують на 120—130 процен
тів. Такі ж показники і в трак
тористів Артема Неборака та 
Івана Романенка.

М. ЖУК, 
директор Користіеської МТС.

ровини. Ланки Соні Козак і 
Лени Литвин па кожному гек
тарі посіву виростили по 200— 
250 центнерів цукрових буря
ків. Ще кращого врожаю доби
лась ланка Афанасії Мороз. 
Понад триста центнерів коренів 
зібрано нею з кожного гектара.

Б. ЛАГНО, 
бригадир рільничої бригади К» 1.
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НА КОМСОМОЛЬСЬКІ ТЕМИ

Перетворимо в життя рішення партії й уряду!
9 жовтня відбувся пленум 

районного комітету ЛКСМУ, 
який обговорив доповідь заві
дуючого сільськогосподарським 
відділом райкому КП України 
т. Лисогорського про завдання 
районної комсомольської орга
нізації у виконанні постанови 
вересневого Пленуму ЦК КІІРС.

Як і весь радянський народ, 
комсомольці і молодь району 
зустріли постанову Пленуму з 
великим задоволенням і відгук
нулись на неї новими виробни
чими успіхами в боротьбі за 
своєчасне і якісне закінчення 
збирання пізніх культур, за 
підготовку тваринництва до зи
мівлі.

Поряд з цим, як відзначало
ся у доповіді і виступах учас
ників пленуму, сільська молодь 
все ще слабо залучається до 
розв'язання завдань піднесення 
сільського господарства.

Виступаючі вказали, що ком
сомольські організації не зай
маються по-справжньому соціа
лістичним змаганням, не поши
рюють досвіду передовиків, мало 
виявляють ініціативи і актив
ності в боротьбі за високі вро
жаї, зростання поголів'я худо
би і підвищення її продуктив
ності. В тракторних бригадах, 
на фермах молоді трудівники 
досягають значних успіхів, але 
досвід їх роботи не став над
банням інших. По знайшов під
тримки з боку райкому комсо-

на зборах міського комсомольського активу
Недавно відбулися збори мі

ського комсомольського активу, 
па яких з доповіддю «Завдан
ня комсомольських організацій 
міста по виконанню постанови 
Пленуму ЦК КПРС «Про за
ходи дальшого розвитку сіль
ського господарства СРСР» ви
ступив секретар міськкому 
КП України т. Лозовий.

■Доповідач і ті, що виступили 
в дебатах, розповіли про робо
ту комсомольських організацій 
міста по здійсненню постано
ви вересневого Пленуму ЦК 
КПРС. Комсомольці проводять 
велику роботу по роз'ясненню 
постанови Пленуму серед мо
лоді.

Комсомольці артілі ім. Леніна

Заняття пройшло на низькому ідейному рівні
Комуністичне виховання мо

лоді завжди є для партії пред
метом особливого піклування. 
В постановах XIX з'їзду партії 
і червневого Пленуму ЦК КПРС 
вказується на необхідність по
силення ідеологічної роботи, 
систематичного удосконалення 
ідейно-політичного виховання 
кадрів. Важливіше місце в ко
муністичному вихованні молоді 
займає політичне навчання.

Як же комсомольська орга
нізація рудоремонтпого заводу 
займається цим питанням?

На заводі працює більше 250 
молодих робітників, з них 150 
комсомольців. Комітет комсомо
лу і його секретар т. Васильєв 
останнім часом занедбали ви
ховну роботу серед молоді і 
формально поставились до комп
лектування гуртків. Політич

Пленум райкому комсомолу
молу і первинних комсомоль
ських організацій почин молоді 
колгоспу ім. 18 партконферен- 
ції по створенню комсомоль
сько-молодіжних бригад па бу
дівництві тваринницьких при
міщень.

В колгоспах району є багато 
комсомольців і молоді, але ду
же мало їх працює на вирі
шальних ділянках виробниц
тва, особливо на тваринницьких 
фермах і в городніх бригадах.

Про необхідність піднести 
роль комсомольських оргапіза- 
цій у справі розвитку тварин
ництва і овочівництва говорили 
у своїх виступах секретарі ком
сомольських організацій артілі 
ім. Молотова т. Ророха і рад
госпу «Комінтерн» т. Вілясв.

— Багато колгоспів, зокрема 
«Заповіт Леніна», ім. Калініна, 
— говорить секретар комсо
мольської організації райвикон
кому т. Кулішенко,—зволікає 
підготовку до зими тваринниць
ких приміщень, заготівлю гру
бих і соковитих кормів. Однак 
комсомольці цих артілей не до
помагають партійним організа
ціям і правлінням у виправлен
ні становища.

Про байдуже ставлення ком
сомольських організацій до 
справи підготовки кадрів для 
МТС говорили секретарі ком
сомольських організацій Корис- 
тівської МТС т. Савченко та 
Олександрійської школи меха- 

па відкритих зборах зобов'я
зались взяти активну участь 
у будівництві тваринницьких 
ферм, в механізації трудоміст
ких робіт.

—У відповідь на постанову 
Пленуму,—сказав у своєму вис
тупі секретар комітету комсомо
лу т. Колпачепко,—комсомоль
ці шахти № 2-3 вирішили 
взяти шефство над колгоспом 
ім. Рози Люксембург. Вони до
помагають артілі у збиранні 
картоплі, кукурудзи, скирту
ванні соломи. В неділю, 4 
жовтня, вже зроблено перший 
виїзд у колгосп.

Комсомольська організація 
гірничопромислового училища 
№ 2 допомагає артілі ім. Ка- 

ним навчанням охоплено лише 
60 комсомольців, інші — ніде 
не вчаться. Внаслідок незадо
вільної підготовки до нового 
навчального року комсомоль
ські політгуртки вже з перших 
днів навчання працюють по
гано.

В гуртку, яким керує кому
ніст т. Куликов, наприклад, 
перше заняття було зірвано. 
Здавалось би, що пропагандист 
і комітет комсомолу зроблять з 
цього відповідні висновки. Про
те нічого подібного не сталося. 
І тому не дивно, що й на дру
ге заняття з 12 слухачів при
було всього 4 чоловіка.

Пропагандист т. Куликов 
через непідготовленість почав 
читати тези «50-річчя Комуніс
тичної партії Радянського Сою
зу». Після читки т. Куликов 

нізації т. Великий. Вони кри
тикували райком комсомолу за 
те, що він не проявляє справж
ньої турботи про виховання ме
ханізаторських кадрів, не вжи
ває заходів до залучення в 
школу механізації кращих юна
ків і дівчат.

Секретар комсомольської ор
ганізації колгоспу' ім. Сталіна 
т. Корлюк і заступник секре
таря комсомольської організа
ції колгоспу ім. 18 парткон- 
ференції т. Кочерженко па 
пленумі поділились досвідом 
своєї роботи. Тут комсомоль
ські організації виступають бо
йовими помічниками партійних 
організацій по мобілізації кол
госпників на боротьбу за роз
виток всіх галузей сільськогос
подарського виробництва.

Товариші, які виступали, під
креслювали, що успішне вико
нання завдань, поставлених 
Пленумом ЦК КІІРС, вимагають 
докорінної перебудови роботи 
комсомольських організацій, 
підвищення авангардної ролі 
комсомольців, критикували рай
ком ЛКСМУ за те, що він ма
ло допомагає в цьому первин
ним комсомольським організа
ціям.

Пленум одностайно схвалив 
постанову вересневого Плену
му ЦК КПРС і намітив кон
кретні заходи по перетворенню 
її в життя.

лініна в збиранні пізніх куль
тур, організувала агіткульт- 
бригаду для обслужування кол
госпників.

Виступаючі тт. Гапон, Ма- 
тяш, Сафонов, Степанепко й 
інші піддали різкій критиці 
міськком ЛКСМУ за недостат
ню роз'яснювальну роботу се
ред спеціалістів сільського гос
подарства, які працюють на 
підприємствах міста.

В обговоренні доповіді взя
ло участь 8 чоловік.

Збори міського комсомоль
ського активу намітили заходи, 
спрямовані на посилення учас
ті комсомольців і молоді у ви
конанні постанови вересневого 
Пленуму ЦК КПРС.

намагався пояснити тези свої
ми словами, але його розповідь 
була незрозумілою, в ній допу
щено багато перекручень істо
ричних фактів і подій. В час 
пояснення пропагандист не по
в'язував матеріал з життям за
воду, з основними політичними 
і господарськими завданнями 
партії. На заняттях т. Куликов 
не використав допоміжну літе
ратуру, рекомендовану для 
вивчення теми, внаслідок чого 
заняття гуртка пройшло на 
низькому ідейному рівні.

Міськком ЛКСМУ, партійна 
і комсомольська організації за
воду повпнпі конкретніше зай
матись налагодженням навчан
ня молоді.

Л. ЖДАНОВА.

Гордість українського 
народу

10 жовтня 1953 року мину
ло десять років з дня встанов
лення ордена Богдана Хмель
ницького. Цим орденом в роки 
Великої Вітчизняної війни на
городжувалися командири й 
бійці Радянської Армії і Війсь
ково—Морського Флоту, керів
ники партизанських загонів, 
які виявили особливу рішучість 
і вміння в операціях по роз
грому ворога, високий патріо
тизм, мужність і самовідданість 
у боротьбі за честь, свободу і 
незалежність нашої Батьків
щини.

Встановлення Радянським 
урядом ордена Богдана Хмель
ницького є визнанням заслуг 
великого сина українського на
роду, виявом сердечної дружби 
російського 1 українського на
родів.

Ім'я Богдана Хмельницького 
свято шанують і поважають всі 
народи нашої великої Вітчизни, 
бо з ним нерозривно зв'язана 
боротьба українського народу 
за визволення від чужоземного 
іщ. зв'язані історичне возз'єд
нання і братерський союз ук
раїнського й російського на
родів.

Газета «Правда» назвала Бог
дана Хмельницького найвидат- 
нішим політичним діячем свого 
часу, який добре розумів, що 
врятування українського наро
ду можливе тільки в союзі з 
його старшим братом—великим 
російським народом. Богдан 
Хмельницький присвятив своє 
життя розв'язанню двох основ
них завдань: визволенню Ук- 
возз'єднапню України з Росією.

Виражаючи життєві інтереси 
і одвічне прагнення україн
ського народу, Богдан Хмель
ницький на Переяславській раді 
в 1654 р. блискуче розв'язав 
поставлене перед українським 
народом питання: з ким іти, з 
ким бути?

З братом російським навіки 
вічні! — так було вирішено в 
Переяславі.

З того часу минуло майже 
300 років. Міцна нерушима 
дружба російського і україн
ського народів витримала най
важчі випробування і ще біль
ше загартувалася, пройшовши 
через роки підготовки і здійс
нення Великої Жовтневої соціа
лістичної революції, через гріз
ні роки громадянської війни. 
Разом з російським народом, 
при його постійній братерській 
допомозі український народ ус
пішно побудував соціалізм.

Незламна сила дружби наро
дів СРСР особливо яскраво вия
вилась у Великій Вітчизняній 
війні.

...Йшов вересень 1943 року. 
Радянська Армія наближалась 
до Переяслава—міста, де наро
дився Богдан Хмельницький і 
де була скликана історична Пе
реяславська рада. Бійці однієї 
моторизованої бригади, зайняв
ши околиці Переяслава, спус-

Українські композитори до 300-річчя возз'єднання 
України з РосієюУкраїни

Композитори Радянської Украї
ни діяльно готуються до 300-річ
чя возз'єднання України з Росією. 
Вони створюють нові музичні тво
ри, присвячені цій знаменній даті. 
Лауреат Сталінської премії 
А. Кос-Анатольський пише оперу 
.Возз'єднання", львівський ком-

Богдана Хмель-

1943 року Ука- 
Верховної Ради

тилися у прибережні луки. Тре
ба було перебратися на правий 
берег, закріпитися на ньому. 
З числа добровольців, які пер
шими виявили бажання переп
листи Дніпро, були відібрані чо
тири комсомольці, молоді росій
ські солдати: сталінградськиіі 
робітник Іван Семенов, пермяк 
Василь Сисолятін і друзі-воло- 
годці Микола Пєтухов і Василь 
Іванов. На рибальському човні 
вони швидко досягли правого бе
рега. Гітлерівці помітили сміль- 
чаків. Молоді радянські солдати, 
відстрелюючись, відвертали ува
гу ворога, а тим часом батальйон 
офіцера Пишуліна переправив
ся на правий берег. Славне 
українське місто було визво
лене.

За високу воєнну доблесть, 
проявлену під час боїв за Пе
реяслав, багато воїнів ІАц^- 
ської Армії—українці іросіЯи, 
грузини і узбеки, воїни інших 
національностей—стали кавале
рами ордена 
ницькбго.

10 жовтня 
зом Президії 
СРСР, в ознаменування пам'жі 
великого енна українського 
роду, мудрого державного діяча 
і полководця, основоположника 
союзу російського і українсько
го народів Богдана Хмельниць
кого, місто Переяслав було 
перейменоване в місто Переяс
лав - Хмельницький. На мітин
гу, присвяченому визволенню 
й перейменуванню міста, пе- 
реяславці поклялися зміцнюва
ти нерушиму дружбу плодів 
ГРГР, трудитися іак, щоб ІЗ 
спаленого і розтерзаного воро
гом Переяслава відродилось но
ве чудове місто Переяслав- 
Хмельницький. І вони вико
нують свою клятву. Піднімаєть
ся з руїн і молодіє орлине 
гніздо Богдана, гордість Украї
ни — древнє місто Переяслав- 
Хмельницький.

Центр міста нині забудовуєть
ся за єдиним архітектурним 
планом—ростуть корпуси Бу
динку Рад, готелю, універмагу, 
Будинку культури. Відбудовува
ти старовинне місто допомага
ють єдинокровні брати з Росій
ської Федерації, Білорусії і ін
ших радянських республік. Спи
тайте в місті, хто кращий шту
катур, і вам покажуть на росія
нина М. П. Ковальова. Як доб
рий муляр на будовах Переяс
лава відомий білорус 0. П. Фі- 
ліпков.

Наближається знаменна дата 
в житті всіх народів нашої краї
ни — 300-річчя возз'єднання 
українського'народу з великим 
російським народом. Керуючись 
принципами ленінсько-сталін
ської національної політики, 
трудящі Української РСР прий
дуть до славного трьохсотріччя 
ще більш монолітними, ще тіс
ніше згуртованими навколо рід
ної Комуністичної партії і Ра
дянського уряду.

В БОЛЬШАК.

Росією
позитор, заслужений діяч мис
тецтв УРСР С. Людкевич закін
чив роботу над оперою „Олек
са Довбуш". Кантату, присвячену 
знаменній даті, пише заслуже
ний діяч мистецтв УРСР 
П. Козицький. Композитор Є. Ко
зак закінчив хор »В одній сім'ї.*
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На допомогу агітатору

Мета соціалістичного виробництва — максимальне задоволення 
матеріальних і культурних потреб народу

Для народного 
добробуту

У Комуністичної партії і Ра
дянського уряду немає більш 
важливого завдання, ніж піклу
вання про неухильне зростан
ня добробуту радянського на
роду.

Історія розвитку Радянської 
держави — це історія боротьби 
за інтереси трудящих. Велика 
Жовтнева соціалістична рево
люція розбила кайдани капі
талістичного рабства. Радян
ська влада передала трудящим 
фабрики і заводи, землю і її над
ра, ліси і води. Всі багатства 
Я^їни були направлені на за- 
дЛлеипя зростаючих потреб 
радянських людей. Диктатура 
пролетаріату знищила експлу
атацію людини людиною, лікві
дувала безробіття, надала ра
дянським людям можливість 
працювати па себе, на своє 
соціалістичне суспільство, одер
жувати заробіток за працею, 
вчитися, набувати знання, жи
ти заможно, культурно, ра
дісно.

Тепер, коли наша країна 
успішно виконує завдання 
п'ятого п'ятирічного плану, 
коли випуск продукції важкої 
промисловості значно підвищив
ся, Комуністична партія поста
вила як невідкладне завдан- 
нЯ^організувати круте підне
сення виробництва предметів 
народного споживання.

Але розвиток важкої індустрії 
і далі залишається ключем до 
дальшого розквіту народного 
господарства, до нового підне
сення промисловості і земле
робства.

Наша країна — могутня і 
квітуча соціалістична держава, 
яка сповнена творчих сил, -- 
впевнено йде вперед по шляху 
будівництва комуністичного су
спільства. На досягнення но
вих успіхів на цьому велико
му шляху спрямовані прагнен
ня, помисли і сили всіх ра
дянських людей. Великим ці
лям миру і творення повністю 
відповідає і Державний бюджет 
СРСР на 1953 р., прийнятий 
п'ятою сесією Верховної Ради 
Союзу РСР.

Населення в 1953 р. одержить 
з бюджету на 127 млрд. крб. біль
ше, ніж внесе в бюджет. В 1952 р. 
воно одержало на 61 млрд. крб. 
більше, ніж внесло.

В цьому році в торговельну 
сітку надійде:

. Державні капітальні вкладення 
в житлове будівництво зросли у 
порівнянні з 1940 р. у 4 рази.

В 1953 р. буде вироблено біль

Програма дальшого розвитну сільського 
господарства

Пленум Центрального Ко
мітету ІїПРС прийняв розгор
нуту постанову на доповідь 
тов. М. С. Хрущова Про за
ходи дальшого розвитку сіль
ського господарства СРСР ?, в 
якій накреслені певідкладні за
ходи по дальшому розвитку на
родного господарства СРСР, вка
зані шляхи крутого піднесення 
всіх його галузей і, зокрема, 
збільшення виробництва сіль
ськогосподарських продуктів.

Колгоспний лад довів свою 
велику життєву силу, свою здат
ність у все зростаючих розмірах 
виробляти продукцію сільсько
го господарства. В нашій краї
ні тепер замість 25 млн. роз
дрібнених приватновласницьких 
господарств, які давали дуже 
мізерну кількість товарної про
дукції хліба, м'яса і сировини 
для легкої промисловості, ство
рено 94 тисячі колгоспів—ве
ликих і міцних господарств, 
які в середньому мають 1693 
гектари землі, мають сади, горо
ди, ферми великої рогатої худо
би, свиней, овець, птиці. Кол
госпи обслужуються 8950 ма
шинно-тракторними станціями.

Соціалістичне сільське гос
подарство нашої країни—най
більше і найбільш механізова
не в світі.

Проте, як підкреслено в по
станові Пленуму ЦК КПРС, рі
вень виробництва сільськогос
подарських продуктів не задо
вольняє в повній мірі все зро

Більше товарів народного споживання
Різноманітний асортимент то

варів, які випускає легка і 
харчова промисловість нашої 
країни. Соціалістичні підпри
ємства дають споживачеві по
над 50 тисяч назв виробів. Від 
найдосконалішого телевізора до 
голок і гудзиків ідуть через тор
говельну сітку в широкому асор
тименті різноманітні товари.

Значно збільшується вироб
ництво товарів народного спожи
вання в цьому рс^ці і в нашій 
республіці. Порівняно з 1950 
роком взуття буде випущено 
на 8,5 млн. пар більше, а мо
дельного взуття — в 4 рази 
більше, ніж на початку п'я

стаючого попиту населення 
в продуктах харчування, а лег
ку і харчову промисловість—в 
сировині і не відповідає техніч
ній оснащеності сільського гос
подарства та можливостям, які 
закладені в колгоспному 
ладі. •

Тепер, коли в СРСР створе
на могутня, технічно передова 
важка індустрія і значно зміц
ніли колгоспи, є всі можли
вості для того, щоб забезпечити 
круте піднесення всіх галузей 
сільського господарства.

Партія і Уряд вживають всіх 
заходів до того, щоб повністю 
використати ці можливості. Пе
редбачено дати сільському гос
подарству в період 1954 — 
1957 рр. 500 тисяч тракторів 
загального призначенця (в пе
реводі на 15-сильпі), 250 ти
сяч просапних тракторів, а 
також велику кількість сіль
ськогосподарських машин і авто
мобілів. Слід підкреслити, що 
за останні роки створені трак
тори нових марок, зокрема про
сапні: «Беларусь», «КДІІ-35», 
«ХТЗ-7», а також багато но
вих машин для механізації ріль
ництва, тваринництва та інших 
галузей сільського господар
ства.

Відповідно до постанови Пле
нуму ЦК партії в МТС створю
ються постійні кадри механіза
торів, з зарахуванням їх у 
штати. Оплата їх праці буде 
проводитись МТС у відповідності 

тої п'ятирічки. До кінця цього 
року текстильні иідприємства 
республіки дадуть населенню 
близько 700 тис. метрів шер
стяних тканин, понад 700 тис. 
метрів креп-сатину нових зраз
ків і різного шовкового полот
на. Набагато збільшується ви
робництво галантереї, скляних, 
фарфоро-фаянсових виробів,алю- 
міпійового і емальованого по
суду, меблів, пилесосів, холо
дильників, пральних машин.

Виключного розмаху в рес
публіці набирає і виробництво 
харчових продуктів. Досить 
сказати, що заводи тільки 
двох нукротрестів — Київського 

до кількості виконаної роботи 
і одержаного врожаю. Змінюєть
ся також система підготовки 
трактористів-машиністів, меха- 
ніків-комбайнерів і інш. Від
нині механізаторські кадри бу
дуть готуватись у школах ти
пу ремісничих училищ.

З метою зміцнення колгос
пів кваліфікованими кадрами на 
село буде направлено 100 тисяч 
спеціалістів—агрономів і зоотех
ніків. Намічено направити з 
міста на село кращих із кра
щих комуністів, які візьмуть 
в свої руки справу дальшого 
розвитку колгоспного вироб
ництва.

ЦК КПРС і Уряд намічають 
в найближчий час ще вище 
піднести справу механізації 
сільського господарства, особ
ливо таких робіт, як посів, 
обробіток та збирання техніч
них і городніх культур і кар
топлі, а також справу механі
зації тваринництва.

Зусиллями всього радянсько
го народу—робітників промис
ловості, МТС і радгоспів, кол
госпників і колгоспниць успіш
но буде розв'язане головне зав
дання, яке стоїть тепер перед 
країною,—піднести на новий 
вищий ступінь розвиток всіх 
галузей сільського господар
ства, забезпечити швидке про
сування вперед по шляху ус
пішного будівництва комунізму 
в нашій країні.

і Вінницького—в цьому сезоні 
дадуть цукру майже на 10 
мільйонів пудів більше, ніж у 
минулому. Зараз в республіці 
будуються 36 масло-сироробпих 
заводів, оснащуються новою 
технікою існуючі підприємства. 
Це дозволить значно збільшити 
вироблення масла, сиру, згу
щеного і сухого молока.

Все це забезпечить круте 
піднесення виробництва товарів 
народного споживання, дасть 
можливість ще повніше задо
вольняти зростаючі потреби на
селення.

За піднесення 
легкої і харчової 

промисловості
Невідкладно завдання по

лягає тепер в тому, щоб 
протягом двох—трьох років різ
ко підвищити постачання на
селенню продовольчих і про
мислових товарів.

Легка і харчова промисло
вість у все зростаючих розмі
рах одержує від соціалістич
ного сільського господарства 
сировину. В минулому році 
було заготовлено бавовни-сирцю 
3,7 млн. тонн, або в 1,7 раза 
більше, ніж у 1940 році, м'я
са—З млн. тонн, або в 1,5 
раза більше, ніж у 1940 році, 
молока—10 млн. тонн—в 1,6 
раза більше довоєнного. Знач
но більше ніж в останньому 
передвоєнному році заготовле
но й іншїх сільськогосподар
ських продуктів. На Україні, на
приклад, заготівлі шовку-сирцю 
за цей час зросли в кілька раз.

В Києві створений шовковий 
комбінат, який працює на міс
цевій сировині і випускає де
сятки назв тканин різних роз
цвіток. Створені потужні три
котажні підприємства в Києві, 
Харкові, Полтаві, Одесі, Льво
ві, Чернівцях, Мукачеві. Бу
дується гігаптський текстиль
ний комбінат в Херсоні. Доко
рінно реконструйовані підпри
ємства взуттєвої і мебльової 
промисловості. Широкий роз
виток дістала промислова коопе
рація, яка в цьому році дасть 
продукції на мільярди карбо
ванців.

В цьому році в нашій країні 
будуються і будуть введені в 
дію понад 11.300 заводів і фаб
рик, цехів і майстерень, ательє 
і комбінатів легкої і харчової 
промисловості.

» * »
Могутня і сильна наша соціа

лістична Батьківщина! Величні 
завдання розв'язує наш народ, 
який веде вперед славна Кому
ністична партія.

В тісному єднанні партії, 
уряду і народу — запорука 
успішного здійснення історич
них рішень XIX з'їзду КІІРС, 
запорука нашого успішного 
руху вперед до комунізму.

Частка засобів виробництва 
в продукції всієї промисловості 
СРСР.
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Куто чок гумору
Сон

Прокинувся Тимофія Афана- 
сійович чуть світ, блідиП, весь 
змучениП, спітнілий.

ІЦо сталося, Тимоше?— 
схвильовано запитала дружи
ла.—Чи не занедужав часом?

—Та відчепися, буркнув 
Тимофій Афанасійович.—Дай 
до чуття прийти.

—Ну й приверзеться ж сон. 
І він розповів дружині всі стра
хіття сну.

—Тільки ото ліг я звечора, 
не встиг, мабуть, і заснути як 
слід, і почалося... Зразу все 
йшло добре. Паче сидю я на 
роботі, там же у відділі заго
тівель управління сільського 
господарства. Заходить до ме
не якась жінка і каже:

—Дайте довідку, щоб мені 
забили олію.

Я став її розпитувати—що 
та як. А вона виймає десятку 
і непомітно підсовує мені. Я 
в кишеню її. Заходить дружок 
мій, Ванька. І йому написав. 
Тоді підходили вже якісь не
знайомі. їм я сплавок, звичай
но, не видав.

Під кінець роботи заходить 
нібито до мене ота Піна, що 
завжди на базарі олією спеку
лює, та й каже, улесливо так:

Кормилець ви наш, Тимо-

„Отак бачив, а
Трапляються ще в наших 

установах керівники, які всіля
ко ухиляються, вивертаються 
від прямої відповіді, коли тре
ба сказати чітко і ясно.

Один з таких керівників — 
Ларченко Микола Іванович — 
возсідає на кріслі начальника 
оргколгоспного відділу район
ного управління сільського 
господарства і заготівель.

Писати Микола Іванович 
вміють, власне, не писати, а 
плутати. Недавно редакція на
діслала цьому начальнику на 
розслідування листа колгосп
ників з сигналом про розкра
дання лісоматеріалу в будівель
ній бригаді, очолюваній Жеже- 
рею М., з артілі ім. Ворошилова.

Відповідь у Ларченка вийшла, 
як у того Карася з «Запорож
ця за Дунаєм» —«Отак бачив, а 
отак—не видав...».

.V відписці повідомляється: 1 
«розкрадання лісу в будівель- |

Як у майстернях Олександрійської автобази.

— Кого ви пропустили?
—Свого, не турбуйтесь...
—А звідки ж ви знаєте, що він свій? 
—А він сам мені про це сказав.

наяву
ф'ій Афанасійович. Якби не ви. 
то що робили б ми! і дістає 
четвертну, підсовує мені,—На 
могорич вам.

Тільки поклав ті гроші до 
кишені, як раптом телефонний 
дзвінок. Взяв я трубку і...чую 
голос прокурора нашого.

—Це ви, Головатенко? 
—Еге,—відповідаю йому. 
—Зайдіть зараз до мене.
Як почув я оте «зайдіть», 

мене наче лихорадка затрясла. 
Заходжу в прокуратуру, а ме
не і ноги не держать.

Тільки присів на стілець, 
коли мені прокурор подає 
всі ті справки, що я спекулян
там видавав. У меие і в очах 
потемніло.

А далі і розказувати не хо
четься.

—Ну, а далі, далі що?— 
тремтячим голосом запитувала 
дружина.

Зітхнувши, Тимофій Афана- 
сійович вимовив:—3 роботи 
звільнили мене.

Все, що бачив у сні Тимофій 
Афанасійович Головатенко, бу
ло і наяву. Не було тільки 
телефонного дзвінка з проку
ратури і посаду агента відділу 
заготівель поки що він займає.

Яків МАЛИЙ.

отак-не видав"
ній бригаді Жежері М. переві
рено на місці. Встановлено, що 
фактів розкрадання не було...».

Як «розумно» сказано, «фак
тів розкрадання не було...».

Але «за 9 місяців 1953 року 
т. Жежеря не відчитувався за 
приіюм і відпуск лісу... Такий 
стан з обліком мас підстави 
для розкрадання».

1 далі плутає Ларченко.
«До колгоспниці Верпеки 

М. Жежеря завіз дошку, з якої 
там же у Верпеки зроблені 
двері до зооветпункту...».

Закінчує свою «гумову» від
писку Ларченко повідомленням 
про те, що нами, мовляв, «ак
ти на місці складені», і «вка
зівки правлінню колгоспу і 
особливо бухгалтеру дані».

Одного не розуміє Ларченко. 
що ця вся писана плутанина 
на руку розкрадачам колгосп
ної власності.

Тарас ШИПШИНА.

Покладення вінків біля 
пам'ятника радянським 

воїнам у Берліні
З нагоди 4 роковин Німець

кої Демократичної Республіки 
в Берліні відбулось покладення 
вінків біля підніжжя пам'ятни
ка радянським воїнам у Трен- 
тов-парку.

Були покладені вінки від 
президента Німецької Демокра
тичної Республіки, від Народ
ної палати і Палати земель 
Німецької Демократичної Рес
публіки, від Національної ради 
Національного фронту демокра
тичної Німеччини, від уряду 
Німецької Демократичної Рес
публіки, від ЦК СЕНИ і від 
Центрального правлінця КПИ.

Вінки були покладені також 
від посольства СРСР у Німець
кій Демократичній Республіці, 
від посольства Китайської На
родної Республіки і від диплома
тичних місій, акредитованих 
при уряді Німецької Демокра
тичної Республіки.

При покладенні вінків були 
присутні,голова Народної пала
ти НДР ІІоганнес Дікман, чле
ни уряду Німецької Демокра
тичної Республіки на чо.іі з 
прем'єр-міністром Отто Гроте- 
волем, представники демокра
тичних партій і масових орга
нізацій.

(ТАРС).
——

У США зростає 
безробіття

У Сполучених Штатах робітни
кам стає все важче знайти робо
ту. Опубліковані урядом дані свід
чать, що за місяць з середини 
серпня до середини вересня кіль
кість безробітних збільшилась 
приблизно на 10 процентів порів
няно з відповідним періодом 1952 
року.

Журнал „Юнайтед стейтс ньюс 
енд Уорлд ріпорт“ пише, що без
робіття має особливо гострий ха
рактер в індустріальних штатах і 
що протягом найближчих 9 міся
ців число безробітних щомісяця 
збільшуватиметься на 250 тисяч 
чоловік.

Зростання цін в Японії
За повідомленням Токійського 

радіо, в Японії продовжують під
вищуватись роздрібні ціни на 
продовольчі і промислові товари. 
Так, за даними торгової палати 
міста Саппоро, роздрібні ціни в 
22 містах острова Хоккайдо у ве
ресні в середньому збільшились 
порівняно з серпнем на 8,5 про
цента. Ціни збільшились, голов
ним чином, на продукти харчу
вання (на 33,1 процента), а також 
на текстиль та інші товари. За 
повідомленням японського радіо, 
піднялись роздрібні ціни на одяг 
в Токіо.

Французька громадськість 
виступає проти війни 

у В'єтнамі
Все ширші маси французького 

народу виступають з вимогою не
гайного припинення війни у В'єт
намі. В газеті „Монд" опублікова
не звернення групи громадських 
і політичних діячів та представ
ників інтелігенції, що вирішили 
скликати національну конферен
цію, яка повинна розглянути пи
тання про засоби припинення вій
ни в Індо-Китаї.

Переслідування прогресивних 
елементів у Єгипті

Як повідомляє газета „Аль-Мис- 
рі“, військовий трибунал засудив 
5 жовтня трьох єгиптян до тю
ремного ув'язнення строком від 
5 до 10 років за „комуністичну 
діяльність".

Міжнародний^гляд
Славні роковини

7 жовтня всі люди миру і праці 
в Німеччині урочисто відзначили 
своє національне свято - четверті 
роковини Німецької Демократич
ної Республіки (НДР). Величезне 
міжнародне значення існування 
НДР полягає в тому, що ця нова 
держава являє собою серйозну 
перешкоду на шляху імперіаліс
тичних агресивних сил, е одним 
з бастіонів миру в Є.вропі.

Відомо, що з ініціативи США, 
а також західнонімецьких фінан
сових тузів і недобитих гітлерів
ців Німеччина виявилась розко
лотою на дві частини. Це було 
зроблено для того, щоб перетво
рити західну частину країни в 
головну воєнну базу США в Єв
ропі, в плацдарм для воєнного 
походу проти країн народної де
мократії і Радянського Союзу. 
Американські і західнонімецькі 
імперіалісти протягнули до влади 
в Західній Німеччині кліку запек
лих агресорів. Історична роль 
НДР полягає в тому, що вона є 
оплотом миролюбних сил всієї 
Німеччини, які борються за об'єд
нання країни на мирній демокра
тичній основі. В особі Німецької 
Демократичної Республіки народи 
світу бачать народження нової 
Німеччини, Німеччини миру і де
мократії. Саме тому Радянський 
Союз подає НДР всіляку допомо
гу в її мирному будівництві, в її 
боротьбі за створення єдиної ми
ролюбної і незалежної Німеччини.

Трудящі НДР безустанною пра
цею зміцнюють свою молоду де
мократичну державу, досягти в 
цьому величезних успіхів. Про
мислове виробництво республіки 
перевищило рівень довоєнного 
1936 року майже на 65 процентів. 
При цьому п'ять шостих всієї 
промислової продукції вироб
ляється на народних підприєм
ствах, які мають соціалістичний 
характер. Перевищений довоєнний 
рівень врожайності зерна, рік у 
рік зростає поголів'я худоби. Все 
це дало мажливість почати в рес
публіці будівництво основ соціа
лізму, значно підвищити добро
бут трудящих. Тільки за три ос- • 
ганніх роки товарооборот в рес
публіці зріс на 65 процентів.

З ініціативи Єдиної соціаліс
тичної партії Німеччини влітку 
цього року уряд НДР вирішив 
провести ряд заходів, що поклали 
початок новому курсові в рес
публіці. Суть нового курсу, як 
недавно писав президент респуб
ліки Вільгельм Пік, полягає в 
серйозному поліпшенні в най
ближчий час економічного ста
новища в НДР з тим, щоб на цій 
основі значно піднести життєвий 
рівень робітничого класу і всіх 
трудящих. Це ще більш переко
нає трудовий народ Західної Ні
меччини в перевазі шляху миру 
і прогресу.

Четверті роковини НДР збіг
лися в часі з обранням нового

Страйкова боротьба англійських робітників
Агентство Рейтер передає, що 

в Ліверпулі і Беркенхеді (Англія) 
страйкує близько шести тисяч 
докерів. Страйк був оголошений 
кілька днів тому на знак протес

В. О. редактора В. МАЛЕНКО.

Доводиться до відома колгоспів, колгоспників 
та всіх громадян,

які провадять торгівлю на ринках міста Олександрії та робіт
ничих селищ, що у відповідності з рішенням виконкому Кіровоград
ської обласної Ради депутатів трудящих № 1819 від 17 вересня 1953 
року „Про зниження розмірів разового збору з торгуючих на кол
госпних ринках Кіровоградської області" ставки риночних зборів на 
Олександрійському центральному колгоспному ринку та на колгосп
них ринках робітничих селищ з 1 жовтня 1953 року знижуються 
в розмірі:

1. Разовий збір з торгуючих від 33 до 60 процентів.
2. Збір плати за послуги (користування вагами, санспецодягом, 

торговим інвентарем, зважування на товарних та столових вагах, роз- 
рубка м'яса, зберігання сільськогосподарських продуктів в льодинках 
та камерах схову і інше)—від 40 до 70 процентів.

Громадяни, які провадять торгівлю на колгоспних ринках дико
ростучими ягодами, грибами і зеленню (щавель, петрушка, сельди- 
рей, кріп, салат та інше) з рук, столів, лотків від оплати разового 
збору звільняються.

ДИРЕКЦІЯ РИНКУ.

І президента (в зв'язку з закінчен
ням строку його повноважень). 
На спільному засіданні Народної 
палати і Палати земель одностай
но переобраний президентом рес
публіки Вільгельм Пік—найстарі
ший діяч міжнародного робітни
чого ру.»у, голова Єдиної соціа
лістичної партії Німеччини. Цю 
звістку населення Берліна зустрі
ло з величезним піднесенням. В 
місті відбувся мітинг, на який з 
усіх його районів зібралося близь
ко 500 тисяч чоловік.

Політичні й економічні успіхи 
НДР радують всіх людей доброї 
волі всіх країн. В дальшому зміц
ненні Німецької Демократичної 
Республіки вони бачать важливу 
умову для остаточного врегулю
вання німецького питання на мир
ній демократичній основі.

Тяжке становище 
американських фермерів
Недавно агентство Ассошіейтед 

Пресе повідомило, що в червні 
цього року доход американських 
фермерів порівняно з тим же 
періодом минулого року ще ско
ротився на 17 процентів. „Шс". 
бо доходи фермерів неухЛбйо 
падали і в попередні роки.

За цією сухою цифрою прихо
вується велика трагедія мільйонів 
людей. Ось уже кілька років сіль
ське господарство США знахо
диться в кризисному стані. Фер
мери тисячами розоряються, їх 
господарства, обтяжені борговими 
зобов'язаннями банка, розппо- 
дуюгься з молотка.

Але в той час, як фермери гір
ко скаржаться на низькі ціни, по 
яких вони продають свою про
дукцію, що їх і розоряє, амери
канські робітники не менш гірко 
нарікають на високі ціни на про
дукти споживання. Пояснюється 
це явище дуже просто: між фер
мерами і споживачами стоять ве
ликі монополії, які захопили в 
свої лапи оптове придбання про
дукції фермерів і збут її через 
роздрібну сітку споживачам. Буду
чи хазяями становища, монополії 
диктують низькі ціни фермерам і 
високі ціни споживачам.

Газета „Нью-Йорк тайме" кіль
ка днів тому, наприклад, повідом
ляла про такі факти. За офіціаль
ними даними міністерства земле
робства оптові ціни на худобу на 
місцевих фермерських ринках, де 
продукцію фермерів скуповують 
монополії, з 15 липня по 15 серп
ня впали на ЗО процентів. За той 
же час роздрібні ціни на м'ясо під
вищилися на 6 процентів. Моно
полії, обдираючи і фермерів і ро
бітників, одержують максимальні 
прибутки. Та ж газета повідомляє, 
що велика м'ясоконсервна компа
нія „Артур ендкомпані" протягом 
перших 39 тижнів року збільшила 
свої прибутки майже вдвоє.

Такою є капіталістична дійсність.
І. АРТЕМОВ.

ту проти звільнення одного доке
ра в Беркенхеді. В результаті 
страйку припинені вантажно-роз
вантажувальні роботи на 47 суд
нах.
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Якнайшвидше піднесення тварин
ництва, і в першу чергу громадського, 
має життєво ваЖливе значення для 
країни і є тепер найбільш невідкладним 
завданням партії і держави в сільському 
господарстві.

Тваринництву—ситу 
і теплу зимівлю

Виходячи з рішень верес
невого Пленуму, Рада Мі
ністрів 1 ЦК КПРС у сво
їй постанові „Про заходи 
по дальшому розвитку тва
ринництва в країні і зни
ження норм обов'язкових 
поставок продуктів тварин
ництва державі господарст
ва^ колгоспників, робітни
ків і службовців" дали роз
горнутий план дій по якнай
швидшому піднесенню тва
ринництва.

Здійснюючи цю постано
ву, більшість партійних ор
ганізацій, правлінь колгос
пів поліпшили керівництво 
розвитком тваринництва, 
св^асно подбали про ство
рення громадській худобі 
теплої 1 ситої зимівлі.

Непогано підготувались 
до зимівлі худоби артілі їм. 
Сталіна (Бандурівка), їм. 
18 з'їзду ВКП(б), ім. 18гіарт- 
конференції та Інші.

В цих колгоспах партійні 
організації, правління кол
госпів по-справжньому зай
маються питаннями розвит
ку тваринництва та підви
щенням його продуктивнос
ті. Тут відремонтовані всі 
приміщення, в яких буде 
зимувати худоба, створена 
кормова база.

В бандурівській артілі їм. 
Сталіна (голова правління 
т. Буйнов, секретар партор- 
ганізації т. Вакало) тварин
ницькі ферми укомплекто
вані постійними кадрами 
тваринників. Створені також 
кормодобувна та будівель
на бригади, які весь час зай
маються заготівлею кормів, 
ремонтом та будівництвом 
тваринницьких приміщень. 
Партійна організація дору
чила керівництво цією важ
ливою ділянкою колгоспно
го виробництва комуністу 
т. Плахотному. В цьому ро
ці тут збудовані нові при
міщення для тварин, силос
ні ями та башні. 11а 10
жовтня в колгоспі план си
лосування виконано на 137 
процентів. Вдосталь заго
товлено також грубих та 
соковитих кормів.

Але, на жаль, таких прик
ладів у нас ще мало. Керів
ники деяких колгоспів не 
дбають про всебічний роз
виток тваринництва, про за
безпечення худобі ситої 1 
теплої зимівлі.

Так, неодноразово на сто

Видання українською мовою окремою брошурою доповіді 
тов. Хрущова М. С. „Про заходи дальшого розвитку 

сільського господарства СРСР“
Державне видавництво полі

тичної літератури Української 
РСР видало окремою брошурою 
доповідь тов. Хрущова М. С. 
«Про заходи дальшого розвит

рінках нашої газети крити
кувались керівники колгос
пу „Прапор комунізму" за 
поганий стан підготовки до 
зимівлі худоби. Які ж вис
новки з критики зробили 
голова правління т. Теличко 
та секретар парторганізації 
т. Гориславець? Ніяких. 
Тут до цього часу не прис
тупили до ремонту тварин
ницьких приміщень. Понад 
100 голів свиней зовсім ніде 
розмістити. Немає примі
щень також для телят. Кор
мова база не створена.

Нестачу кормів для худо
би можна було б поповни
ти силосуванням гички цук
рових буряків. Але про це 
тут не турбуються 1 цінний 
корм гниє на полі.

Не кращий стан з підго
товкою до зимівлі худоби 
1 в артілях їм. XIX з'їзду 
КПРС (голова правління 
т. Дегтяр), їм. Будьонного 
(голова правління т. Дмит- 
ріев) та інших.

Дозволено запитати цих 
горе-керівників, коли вони 
покінчать з таким антипар- 
тійним ставленням до вико
нання рішень партії та 
уряду?

Не займається по-справ
жньому керівництвом підго
товки ферм до зимівлі І 
начальник відділу тварин
ництва районного управлін
ня сільського господарства 
і заготівель т. Тітенський, 
який знає про незадовільний 
стан з підготовкою до зими 
в колгоспах району, але рі
шучих заходів до виправ
лення становища не вживає.

Рада Міністрів СРСР 1 
ЦК КПРС у своїй постанові 
дали розгорнуту програму 
по якнайшвидшому підне
сенню тваринництва. Здійс
нюючи цю постанову, пар
тійні, радянські і сільсько
господарські органи повинні 
рішуче поліпшити керівниц
тво розвитком тваринниц
тва, усунути серйозні хиби, 
що є в цій справі, І доби
тись крутого піднесення ви
робництва м'яса, молока, 
масла, вовни та Інших тва
ринницьких продуктів.

Головне тепер полягає в 
тому, щоб розгорнути ки
пучу організаторську робо
ту по забезпеченню ситої 1 
теплої зимівлі для громад
ської худоби.

ку сільського господарства 
СРСР» на Пленумі ЦК КПРС 
З вересня 1953 року.

Брошура видається тиражем 
в 400 тисяч примірників.

Інформаційне повідомлення 
про Пленум Центрального Комітету 

Комуністичної партії України
8—10 жовтня ц. р. відбувся Пленум Центрального Комітету Комуніс

тичної партії України.
1. Пленум заслухав і обговорив доповідь Секретаря ЦК КП України 

тов. Кириченка О. І. „Про підсумки Пленуму ЦК КПРС і завдання партій
ної організації України по дальшому розвитку сільського господарства" і 
прийняв відповідну постанову.

2. Пленум постановив перетворити Бюро ЦК КГ1 України в Президію 
ЦК КП України.

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

Почин підмосковного колгоспу 
імені в. м. м олотова

Колгосп імені Молотова, Ра- 
менського району, Московської 
області, добився нових успіхів. 
Урожай картоплі одержаний по 
200 центнерів, ранньої капус
ти—по 400 центнерів, помідо
рів—по 250 центнерів і кормо
вих буряків -гіо 450 центнерів 
з кожного гектара. Від кожної 
корови за вісім місяців надоє
но в середньому по 3.043 кі
лограми молока. Громадське 
тваринництво артілі повністю 
забезпечене кормами на нас
тупну зимівлю. Достроково ви
конаний план заготівель сіль
ськогосподарських продуктів. 
Колгосп приступив до продажу 
державі молока, картоплі й ово
чів по нових закупівельних 
цінах.

У відповідь па постанову 
Пленуму ЦК КПРС «Про захо- І

Шефи виконують свої зобов'язання
Промислові підприємства кра

їни подають діяльну допомогу 
сільському господарству. Робіт
ники Івапівського заводу тор- 
фяного машинобудування виго
товили для сільгоспартілі Вер- 
ньій путь», Івапівського райо
ну, перші 100 парникових рам. 
Прядильно-обробна фабрика 
«Красная 'Галка» послала в під
шефну сільгоспартіль «Красная 
заря», Лежньовського району, 
бригаду робітників. Вони збу
дують на скотному дворі кор
мову кухню. Завдяки допомозі 
підприємств у колгоспах майже 
в 12 раз розшириться площа 
теплиць.

З честю виконують СВОЇ 30- 

ди дальшого розвитку сільсько
го господарства СРСР» кол
госп взяв соціалістичні зобов'я
зання па 1954 рік: вирішено 
одержати зернових культур в 
середньому по 25 центнерів 
з гектара, в тому числі озимої 
пшениці по 30 центнерів; кар
топлі—по 250 центнерів, ка
пусти—500, помідорів—300, 
моркви—400, огірків—200, сто
лових буряків—300 центнерів 
з гектара; надоїти по 4.500 
кілограмів молока від кожної 
корови; довести маточний склад 
до 60 процентів від загального 
поголів'я великої рогатої ху
доби; закласти не менше 6 
тонн силосу для кожної коро
ви, підвищити врожайність сія
них трав до 45 центнерів з 
гектара.

Бюро МК КПРС схвалило 

| бов'язання по поданню допо
моги підшефним колгоспам і 
МТС металурги заводу «Азов- 
сталь». Вони відремонтували 
токарний верстат для МТС і 
відцентровий насос для зрошен
ня полів радгоспу «Городній», 
виготовили кілька сот корму- 
шок для свинарників. В рад
госпі «Азовський» устаткували 
електропідстанцію. Колектив 
Ждановського радіаторного за
воду понад вересневе завдання 
випустив велику кількість трак
торних радіаторів. Завод мета
ловиробів подвоїв виробництво 
борін і тепер щодня випускає 
їх по 450 штук.

Казанський ливарно-механіч

★
Вороніж. Сходи, іцо сполучають 
центральну верхню частину міста 
з нижньою і берегом ріки Воро
ніж.

Фото С. Шиманського.

Пресклііпе (РАТЛУ).

★

патріотичний почин колгоспу 
ім. В. М. Молотова, який взяв 
соціалістичні зобов'язання на 
1954 рік і закликав колгоспи, 
МТС та радгоспи Московської 
області розгорнути соціалістич
не змагання за виконання зав
дань, поставлених перед сіль
ським господарством Пленумом 
ЦК КІІРС.

Райкомам, міськкомам пар
тії, первинним партійним орга
нізаціям колгоспів, МТС і рад
госпів запропоновано всемірно 
підтримати почин колгоспу іме
ні Молотова і очолити соціа
лістичне змагання колгоспни
ків, працівників МТС і рад
госпів за нове піднесення в 
роботі кожного колгоспу і рад
госпу, кожної МТС.

(ТАРС).

ний завод, який шефствує над 
Талиською МТС, вирішив уком
плектувати майстерні необхід
ним інструментом. Для вико
нання монтажних робіт на бу
дівництві силової станції і за
вершення малої механізації на 
село посилаються спеціалісти.

Колектив Харківського заво
ду «Тракторозапчастина» подає 
допомогу колгоспові ім. Будьон
ного, Харківського району, в 
механізації робіт на тварин
ницькій фермі. Із зекономле
них на заводі матеріалів виго
товлено 350 метрова підвісна до
рога для транспортування кор
мів.

(РАТАУ).
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Партійне життя

Виправляти недоліки в політичному навчанні
ПА ЕКОНОМІЧНІ ТЕМИ

Резерви зниження собівартості вугілля
Завдання комуністичного бу

дівництва в нашій країні, пе
ретворення в життя історичних 
рішень Комуністичної партії та 
Радянського уряду про заходи 
дальшого розвитку сільського 
господарства вимагає від кому
ністів, усіх паших кадрів ово
лодіння марксистсько-ленін
ською теорією, вміння керу
ватись нею в своїй повсякден
ній роботі.

11а відміну від попередніх 
років у сітці партійної освіти 
в цьому навчальному році в 
сільських партійних організа
ціях навчання розпочалося 1 
жовтня.

Більшість партійних органі
зацій та пропагандистів гурт
ків і політшкіл вчасно підго
товились до початку занять.

Партійні організації колгос
пів ім. 18 парткопференції, 
ім. 18 з'їзду ВІ£П(б), ім. 12-річ- 
чя Жовтня, радгоспу «Комін
терн» та інші вдумливо і уваж
но підійшли до комплектування 
гуртків і політшкіл. Тут прове
ли індивідуальні бесіди з кому
ністами і безпартійним активом, 
кожному з них визначили фор
му навчання, зважаючи на під
готовку і бажання, а також під
готували приміщення, забезпе
чили слухачів зошитами. Перші 
заняття пройшли в цих гурт
ках організовано.

В гуртку основного типу по 
вивченню історії партії при 
парторгапізації артілі ім. 12- 
річчя Жовтня пропагандист 
т. Котко докладно розповів про 
славний піввіковий шлях геро
їчної боротьби Комуністичної 
партії, про її керівну і спря
мовуючу роль в радянському 
суспільстві, пов'язав розповідь 
з місцевими фактами, взятими

На занлик партії— 
в колгоспи, МТС і радгоспи

Відповідаючи на заклик пар
тії—забезпечити дальше підне
сення сільського господарства 
— спеціалісти, наукові праців
ники, механізатори виявляють 
бажання перейти па роботу в 
колгоспи і МТС.

Директор Узбецької дослідної 
станції нових луб'яних куль
тур т. Галицинський ниці при
значений директором другої 
Янгі-Юльської опорно-показо
вої МТС, Ташкентської області. 
Науковий співробітник цієї стан
ції т. Десятов, який має ЗО-річ- 
ний стаж роботи в органах 
сільського господарства, за
тверджений на посаду директо
ра другої Верхньо-Чирчицької 
МТС, Ташкентської області.

Понад 50 мехапіків, моторис
тів, слюсарів та інших високо
кваліфікованих робітників уп
равління Далекосхідного мор
ського пароплавства подали 
заяви про бажання працювати 
в МТС. Іпженер-механік т. Ла- 
щук уже прийняв майстерні 
Иово-Качаловської МТС. Більше

Видання українською мовою праці И. В. Сталіна 
„Економічні проблеми соціалізму в СРСР“

Державне видавництво полі
тичної літератури Української 
РСР випустило в світ повтор
ним виданням у переклад), на 
українську мову працю ЇЇ. В. 

з життя колгоспу і партійної 
організації. В ході розповіді 
присутні активно включалися 
в бесіду, доповнюючи пропаган
диста.

Однак слід сказати, що пер
ші дні навчання показали на
явність серйозних недоліків в 
роботі сітки партійної освіти. 
Окремі секретарі партійних ор
ганізацій і керівники гуртків та 
політшкіл безвідповідально, 
формально поставились до цієї 
важливої справи, не подбали 
про підвищення якості партій
ної освіти, повторюють помил
ки минулих років.

Пропагандисти тт. Стаценко, 
Наумов та інші проводили за
няття осудженим ЦК КПРС ме
тодом читки матеріалу, тому 
вони пройшли нецікаво і не 
викликали активності слухачів.

З вини секретаря партійної 
організації колгоспу ім. Рози 
Люксембург т. Криворучка, 
який не сповістив комуністів і 
комсомольців про день і час 
навчання, заняття було зірване.

На низькому ідейному рівні 
пройшли заняття і в партійних 
організаціях автороти (секретар 
т. Губа), села Ворошиловки 
(секретарі тт. Погрібний та 
Саф'яник).

Бюро РК КП України заслу
хало питання про хід політич
ного навчання і вжило заходів 
до поліпшепня роботи гуртків 
і політшкіл.

Партійні організації, де вияв
лено недоліки перших днів за
нять, повинні встановити систе
матичний контроль за навчан
ням кожного слухача, вжити 
заходів по підвищенню якості 
партійної освіти.

М ГАСАЕНКО, 
зав. відділом пропаганди та 

агітації РК КП України.

ЗО портовиків ІІаходкп зарахо
вані в штат Будьонновської і 
Сучапської МТС.

На роботу в МТС і колгоспи 
Владимирівської області виїхали 
близько 500 агропомів, зоотех
ніків, інженерів, механіків і 
техніків. Крім того 168 вироб
ничників, які раніше працюва
ли в МТС, знову стали тракто
ристами. Вони зайняті на зби
ранні картоплі і піднятті зябу, 
виробничники, що повернулись 

в МТС, приступили до ремонту 
сільськогосподарських машин.

Повернувся до своєї колиш
ньої професії — тракториста в 
Костопільську МТС, Ровенської 
області, т. Писковець. На під
нятті зябу він систематично пе
ревиконує норми. В Сарнен- 
ській МТС успішно працює по
мічником бригадира тракторної 
бригади т. Сергійчук. По об
ласті вже повернулися до своїх 
старих професій 70 механіза
торів.

(РАТАУ).

Сталіна «Економічні проблеми 
соціалізму в СРСР».

Тираж видання—500 тисяч 
примірників.

(РАТАУ).

Па V сесії Верховної Ради 
СРСР велику увагу було при
ділено питанням зниження 
собівартості продукції. І це зро
зуміло: систематичне знижен
ня собівартості — основа для 
здійснення радянської політики 
зниження цін на товари, що 
являє одну з умов підвищення 
життєвого рівня трудящих.

Зниження собівартості є ос
новним, узагальнюючим показ
ником, який характеризує 
якість „всієї роботи підпри
ємства. Його можна досягти тіль
ки тоді, коли керівники під
приємств оволодіють економікою 
виробництва.

У вугільній промисловості 
основними шляхами зниження 
собівартості палива з'являється, 
насамперед, скорочення витрат 
живої праці на видобуток кож
ної тонни вугілля, тобто під
вищення продуктивності праці, 
а також економія у витрачанні 
матеріалів, електроенергії, по
ліпшення використання облад
нання тощо.

Якщо проаналізувати госпо
дарську діяльність деяких під
приємств тресту „ Олександр ія- 
вугілля», то виявиться непрог
лядна картина. Вона—резуль
тат неуваги господарників до 
питань зниження собівартості 
продукції, їх поверхового ке
рівництва виробництвом.

Запитаймо начальника Семе- 
нівського вуглерозрізу т. Дуд
ника, головного інженера т. Фе- 
досенка і головного бухгалтера 
т. Ярового, чи знають вони 
причини збитків? На таке за
питання належної відповіді во
ни не дадуть, бо не займають
ся економікою, не бережуть 
народної копійки. Іх, головним 
чином, цікавлять кількісні по
казники виконання цлапу, а 
про якісні забувають.

До чого це призводить, вид
но з багатьох-фактів. Протягом 
восьми місяців через погану 
організацію вантажних робіт 
виплачено штрафів за простої 
вагонів 84 тисячі карбованців. 
150 тисяч карбованців було 
витрачено на капітальний ре
монт. Однак ці гроші незакон
но списані на собівартість ву
гілля.

На розрізі безвідповідально 
ставляться до обліку основних 

Переджовтневе соціалістичне змагання
Як працюють вскришники

Створити потрібні запаси вскритого до виймання вугілля— 
значить забезпечити безперебійну роботу розрізів. Зимовий пе
ріод для виробничників—найбільш складний і відповідальний. 
Ось чому необхідно тепер працювати більш напружено, щодня 
не тільки виконувати, але й перевиконувати встановлені плани.

Як же працюють вскришники тресту „Олександріявугілля", 
як вони виконують свої соціалістичні зобов'язання?

У переджовтневому змаганні попереду йде колектив вскриш- 
ної дільниці Семенівського вуглерозрізу. На 13 жовтня він з по
чатку місяця відправив на відвали десятки тисяч кубометрів по
роди понад план. Самовіддано тут трудяться машиністи екскава
торів тт. Третяков, Лозовий, Шевченко. Вони в півтора раза пе
ревиконують змінні завдання.

Різко відстала вскришна дільниця Байдаківського вугле
розрізу № 1 (начальник т. Швець). Тільки за 12 днів жовтня тут 
борг становить понад 16 тисяч кубометрів породи. Особливо 
низькі показники має відвальний агрега г (начальник т. Банін). Хоч 
у механізаторів є всі можливості круто піднести темпи, однак 
їх не використовують.

Після ремонту, який був днями проведений, 11 жовтня 
знову допустили поломку. Агрегат майже цілу добу простояв.

Вскришники Байдаківського вуглерозрізу повинні покінчити з 
відставанням. Вони зобов'язані поліпшити догляд за механізмами, 
надолужити прогаяне, довести продуктивність відвального агре
гату до 25 тисяч кубометрів породи на добу.

коштів і обладнання. 20 міль
йонів карбованців основних 
коштів заморожено. Па них 
щомісяця нараховується аморти
зація. Це призвело до збитків 
по собівартості вугілля в 1 міль
йон карбованців.

В занедбаному стані перебу
ває і фінансове господарство. 
Тому й не дивно, що затоварю
вання по нормативних коштах 
вдвічі перевищує планове.

Візьмемо інше підприємство— 
Байдаківський вуглерозріз. Хо
ча тут справи і непогані, роз
різ має значну економію, ало 
допускаються збитки.

Якби начальник розрізу т. Фі- 
лопенко і головний бухгалтер 
т. Тороповськпй конкретніше 
займались питаннями економі
ки, вели рішучу боротьбу з 
втратами, то і результати були 
б іпшпми.

На розрізі допущені перевит
рати по матеріалах на 108 
тисяч карбованців, по заробіт
ній платі—179 тисяч карбо
ванців, амортизації—77 тисяч 
карбованців.

Керівники підприємства не 
борються за економію. Тільки 
цим можна пояснити те, що 
затоварювання становить понад 
1 мільйон карбованців. Мате
ріальні цінності облікуються 
погано, а ще гірше схороня
ються. Склад лісоматеріалів 
напіврозгороджеііий. Ліс розки
даний, чимало його не вибра
ковано. Порядку тут нема 
ніякого. Відсутність охоройп 
сприяє розкраданню лісомате
ріалів.

Обладнання, різні запасні час
тини знаходяться в хаотичному 
стані, під відкритим небом. Во- 
пи іржавіють і псуються. По 
всій території розрізу валяється 
багато металу. Всі ці неподоб
ства бачать начальник розрізу 
т. Філоценко і його заступник 
т. Хейфец, проте зводів не 
вживають.

На Байдаківському вуглероз
різі є великі резерви зниження 
собівартості продукції. Якби 
підприємство викопало план 
вскритпх запасів вугілля, то 
воно б не тільки не завдало 
684 тисячі карбованців збитків, 
а давало б доходи.

Усунувши ці недоліки, роз
різ додатково знизив би собі

вартість тонші вугілля па 65 
копійок.

Боротьба за режим економії, 
за поліпшення якісних показ
ників—не кампанійська справа. 
Це постійний метод соціалістич
ного господарювання. А між 
тим, окремі керівники цього не 
розуміють.

Протягом восьми місяців шах
та № 2-3 мала хороші показ
ники. Підприємство систематич
но перевиконувало план, доби
валось неухильного зпижепня 
собівартості, працювало рента
бельно.

Перші успіхи викликали за
паморочення у начальника шах
ти т. Панчищенка, головного 
інженера т. Будгакова, поміч
ника начальника т. Черпеги. 
Вони перестали займатись еко
номікою, не дивились ві^ед. 
1 ось наслідки. Вересневий план 
не виконано, збитки становлять 
500 тисяч карбованців.

Керівники шахти і досі крізь 
пальці дивляться на великі 
простої вагонів, відсутність ме
ханізації на лісному складі, не 
борються з простоями механіз
мів і робітників.

Тут не розуміють, що зни
ження собівартості вугілля по
винно досягатись не будь-яким 
шляхом, а за рахунок підви
щення продуктивності праці, 
перевиконання плану вироб
ництва, зниження витрат мате
ріалів, електроенергії.

Велике значення для знижен
ня собівартості вугілля мас лік
відація непродуктивних витрат 
(штрафів, неустойок і т. п.) і 
зниження накладних і управ
лінських витрат.

На шахті, розрізах є великі 
резерви зниження собівартості 
вугілля. Ці резерви—в кращій 
організації праці, удосконален
ні методів роботи, підвищенні 
продуктивності гірників, уміло
му використанні техніки, дійо
вому соціалістичному змаганні.

Наші господарські керівники 
повинні шукати, знаходити і 
ставити на службу п'ятирічки 
нові резерви, оволодівати еко
номікою, наполегливо боротись 
за режим економії, високорен
табельну роботу підприємств.

В. КАС'ЯНЕНКО, 
головний бухгалтер тресту 

„Олександріявугілля".

Продукція понад план
Колектив цеху № 2 Байда- 

ківської брикетної фабрики ус
пішно виконує переджовтневі 
соціалістичні зобов'язання. З 
початку жовтня цех має на сво
єму рахунку десятки тонн бри
кету, виробленого додатково до 
плану.

Добре працює зміна, якою 
керує т. Мазур. Вона система
тично викопує завдання на 
103—108 процентів.

Чітку роботу цеху забезпе
чують слюсарі по ремонту об
ладнання тт. Лисенко, Савиць- 
кий, Шаповалов, а також чер
гові електрики тт. Мовчанов і 
Пудинцов.

I. СА30Н0В, 
нормувальник Байдаківської 

брикетної фабрики.
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Громадському тваринництву—ситу і теплу зимівлю!

Де зимуватиме худоба?
На тваринницьких фермах 

сільгоспартілі «Прапор комуніз
му» налічується 265 голів ве
ликої рогатої худоби, 205 
фуражних корів, велика кіль
кість свиней, овець, курей 
тощо. В цьому році колгосп
ники добились значно вищих 
показників у розвитку тварин
ництва, ніж торік. Доярки, сви
нарки і птахарки прагнуть за 
два-три роки виконати завдан
ня, поставлені перед тварин
никами вересневим Пленумом 
ЦК КПРС.

Правління артілі і його го
лова т. Теличко зобов'язані 
серйозно подбати про забезпе
чення ситої і теплої зимівлі 
тваринництва, очолити прагнен
ня колгоспників—створити всі 
необхідні умови для дальшого 
^несення продуктивності ху- 
дшш. Але цього якраз і не 
сталося.

В артілі, за винятком ко
нюшні в другій рільничій брига
ді, жодне тваринницьке примі
щення не відремонтоване. Па 
території третьої рільничої 
бригади стоїть свинарник. В 

«всьому в 14 напівзруйнованпх 
стапках знаходиться 28 сви
номаток з молодняком.

Не кращий стан і в другій 
рільничій бригаді. Через без
господарність два свинарники

У передовому колгоспі

Секретар ЦК КПРС товариш М. С. Хрущов 
у доповіді на Пленумі ЦК КІІРС «Про заходи 
дальшого розвитку сільського господарства СРСР» 
відзначив: «У нас є немало колгоспів, які вже 
вносять свій повноцінний вклад у справу ство
рення повного достатку продовольства в нашій 
країні». Товариш Хрущов поставив прикладом 
передовий колгосп імені Молотова, Раменського 
району, Московської області.

• За три минулих роки цей колгосп, в тому 
числі і ті, раніш відсталі артілі, які приєднали
ся до нього, добився великих успіхів. Він став 
високорозвипутим і високоприбутковим госпо
дарством. Надій молока в середньому на одну 
корову підвищився від 2.500 до 4.208 кілограмів.

спеціальні агрегати для механізованого доїння корів.
На фото зліва: молочно-доїльний зал. Його стіни облицьовані білим кафелем. 

Праворуч—у новому свинарнику.
Фото Е. Євзерихіна (Прескліше РАТАУ).

Створимо достаток 
картоплі і овочів

Виконуючи рішення Комуніс
тичної партії і Радянського 
уряду про розширення посівів 
та підвищення врожайності кар
топлі та овочів, хлібороби ар
тілі ім. Молотова відібрали під 
посів майбутнього року 400 
центнерів картоплі, майже в 
три рази більше, ніж передба
чено планом.

Кращі площі земель виділено 
під городні культури наступно
го року.

І. РОРОХА. 

тут зовсім розвалилися і сви
ней перегнали в приміщення 
для великої рогатої худоби. В 
колгоспі певистачає приміщень 
більш як на 100 голів свиней.

Пе забезпечена громадська 
худоба і достатньою кількістю 
соковитих кормів. Кілька сот 
центнерів кавунів гниють у по
лі, кормовий буряк на площі 
понад 5 гектарів не зібраний, а 
силосу з плану 590 топи в 
колгоспі закладено тільки 450.

Після збирання цукрових 
буряків гичка розкидається 
по полю, притоптусться і ли
ше незначна частина її згодо
вується тваринами. Про сило
сування гички ні правління 
артілі, ні завідуючі фермами 
тт. Губський та Кімлик своє
часно не потурбувались. Сило
сування бадилля кукурудзи та
кож не провадиться.

В підготовці до зимівлі важ
ливим питанням також з'являє
ться водопостачання тварин
ництва. Проте у першій брига
ді біля ферми колодязь зали
шений без догляду, руйнуєть
ся, а про створення нового або 
ремонт наявного ніхто не дбає. 
Такий же стан і в третій брига
ді. Тут було частково механі
зоване водопостачання, вста
новлені в минулому році авто
поїлки. Але через недогляд та

Підвищились врожаї всіх сільськогосподарських 
культур, в тому числі картоплі—до 162 цент
нерів і овочів—до 294 центнерів з гектара. 
Наявність міцної кормової бази і правильного 
догляду за тваринами дозволила колгоспу одер
жувати значно більше продуктів тваринництва.

Висока продуктивність тваринництва і ви
сока урожайність всіх сільськогосподарських 
культур дали можливість колгоспу довести гро
шові доходи до 3 мільйонів карбованців. Тільки 
на будівництво тваринницьких приміщень кол
госп затратив в минулому році 612 тисяч кар
бованців. Збудовані цегляні двори для тварин, 
телятник, кормокухня, холодильник та інші 
допоміжні приміщення.

В залі встановлено

Тваринництву забезпечена сита 
і тепла зимівля

Вчасно подбало правління 
артілі ім. Сталіна (голова т. Буй- 
нов) про забезпечення ситої і 
теплої зимівлі громадському 
тваринництву. В цьому році за
кінчено будівництво ще двох 
приміщень для худоби. Всі на
явні приміщення відремонтова
ні та утеплені. Трудомісткі про
цеси праці па фермах механі
зуються, обладнано автопоїлки. 

недоробленості це устаткуван
ня не працює. Часто виходить 
з ладу насос, водонапірний бак 
розсохся, на зиму не утепле
ний.

Біля кожної ферми пе впоряд
ковані і не устатковані кормо
кухні, відсутні теплі приміщен
ня для утримання телят від 
приплоду.

Такий загрозливий стан з 
підготовкою до зимівлі громад
ської худоби не турбує прав
ління артілі, а голова правлін
ня т. Теличко самоусунувся 
від керівництва колгоспом. Про 
це свідчить хоч би такий факт. 
Для артілі в свій час було за- 
наряджепо понад 60 кубомет
рів лісоматеріалу для будівниц
тва і ремонту тваринницьких 
приміщень. Правління артілі 
оплатило цей ліс, але завезти 
його в колгосп не спромоглося. 
Строк вивезення закінчився і 
через це артіль залишилась без 
лісоматеріалу.

Справа з підготовкою до зи
мівлі громадської худоби—не
відкладна. Обов'язок правління 
колгоспу, тваринників та зо- 
оветспеціалістів—докласти всіх 
сил для завершення будівниц
тва, ремонту і устаткування 
приміщень, забезпечити худобу 
достатньою кількістю грубих і 
соковитих кормів.

М. ЄФІМ0В.

Кормодобувна бригада, яку 
очолює Антип Сродній, заклала 
1.050 тонн силосу при завданні 
780. Зараз кормодобувникп за
кінчують збирання кормових 
буряків з площі 25 гектарів. 
На цій роботі сумлінною пра
цею відзначається ланка Марії 
ІІастух та Надії Губи.

Тваринницькі ферми уком
плектовані досвідченими кад
рами.

Л. ДЕНИСОВА.

Досягнення науки—на службу сільському господарству!

Осінні роботи на луках
7’. РАБОТНОВ.

Доктор біологічних наук
Дані науково-дослідних зак

ладів і передовий досвід кол
госпів свідчать про те, що вро
жайність будь-яких лук може 
бути значно збільшена. Для 
цього необхідно встановити по
стійний догляд за ними, а зви
роднілі луки перетворювати у 
високоврожайні сіяні сінокоси 
і пасовища. Доглядати за луками 
треба не тільки весною і вліт
ку, але й восени.

Роботи по знищенню чагар
ників можна проводити до піз
ньої осені і навіть у зимовий 
час. Рідкий дрібний чагарник 
слід викорчовувати з кореневою 
шийкою. Це захищає луки від 
заростання в наступному році. 
Більший чагарник корчують 
тросами з крюками прямою тя
гою трактора або зрізають ку
щорізом. Ями, які утворилися 
після корчування, зарівнюють. 
Весною на цих місцях підсіва
ють трави. Не слід знищувати 
чагарник на тих ділянках, де 
він захищає луки від розмиван
ня їх весняними водами і за
носу піском.

Купини, густо розташовані, 
особливо осокові, розпушують 
фрезою. Застосування ’ фрези 
дозволяє вирівняти поверхню 
лук, підготовити їх для меха
нізованого збирання трав вліт
ку. Землисті купини (кротови
ни, мурашники та іп.) знищую
ться з допомогою важкої рей
кової волокуші або борін. По
одинокі, рідко розташовані ку
пини зрізають вручну добре від
гостреною лопаткою. На оголе
них місцях, що утворилися піс
ля знищення купин, весною 
обов'язково підсівається насін
ня трав.

Серед заходів, які сприяють 
поліпшенню лук, особливо важ
ливе значення має внесення 
добрив Осіннє підживлення 
сприяє кращому і більш повно
му відростанню трав весною. 
Фосфорні і калійні добрива вно
сять на низинні, суходільні,

ЗВЕДЕННЯ
районного управління сільського господарства і заготівель 

про хід осінньо-польових робіт в колгоспах 
станом па 10 жовтня 1953 року

(в процентах до плану).

КОЛГОСПИ

їм. 18 партконференції
їм. Будьонного
ім. Леніна (міський) 
ім. 19 з'їзду КПРС 
ім. 18 з'їзду ВКП(б) 
„Шлях до комунізму" 
ім. Ворошилова 
ім. Сталіна (Бандурівка) 
ім. Хрущова 
ім. Леніна (Протопопівка) 
ім. Рози Люксембург 
„Заповіт Леніна" 
ім. Калініна 
ім. Жданова 
ім. Сталіна (Ворошиловка) 
„Комунар" 
ім. Енгельса 
ім. Молотова 
ім. Карла Маркса 
ім. 12-річчя Жовтня 
„Прапор комунізму" 
ім. Володимира Ульянова
По Олександрійській МТС

По Корнстівській МТС

По району 

гірські і па заплавні луки, що 
заливаються не надовго. Це під
вищує врожайність лук, збіль
шує в травостої кількість бобо
вих рослин. На гектар вносять 
від 1,5 до 2,5 центнера супер
фосфату і від 0,5 до 1,5 цент
нера хлористого калію.

Велике значення для підви
щення врожайності лук мають 
органічні добрива: гній, компос- 
ти, добре розкладений низин
ний торф, гноївка.

Осіннє внесення па луки 
гною та інших органічних доб
рив сприятливо позначається на 
перезимовуванні цінних кормо
вих трав. Гній вносять один 
раз за трп-чотири роки. Калі- 
фосфатні добрива і гноївку кра
ще вносити в проміжні роки.

Осінній час слід максимально 
використовувати для осушуваль
них робіт, а також для ремон
ту існуючої осушувальної сіт
ки. Ні в якому разі не можна 
допускати застою вод на поверх
ні лук восени. Це приводить до 
заболочування і різкого знижен
ня якості та врожайності трав. 
У ряді випадків восени можна 
виконати підготовчі роботи для 
затримання весняних талих вод.

Багато бур'янів, зокрема кін
ський щавель, обсіменяються 
пізньої осені, їх насіння в зи
мовий час розноситься вітром 
по снігу. Тому дуже важливо 
восени підкосити всі бур'яни 
в ідовж шляхів, по канавах, поб
лизу кущів, па пасовищах і тим 
самим перешкодити їх обсіме
нінню і розповсюдженню.

До пізніх заморозків можна 
Провадити оранку цілини і тра
в'яного шару. В місцях, де 
грунт весною довгий час пе 
просихає, дпекування шару до
цільно провести восени. Для 
здійснення широких робіт по 
поліпшенню лук і пасовищ не
обхідно продуктивно викори
стовувати багату техніку машин
но-тракторних і лукомеліоратив
них станцій.
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38 44,5 76 72 88

29 66,6 83 85,6 92

33 66,3 80 75,5 90
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На знімку: кадр з кінофільму „Кораблі штурмують бастіони", 
виробництва ордена Леніна кіностудії „Мосфільм". Сценарій 
О. Штейпа, постановка М. Ромма, оператори О. Шеленков, Чен 
Ю-лан, композитор А. Хачатурян. Роль адмірала Ушакова виконує 
заслужений артист РРФСР, лауреат Сталінської премії І. Переверзєв.

Слава російського флоту
Кінофільм «Кораблі штурмують бастіони»

Радянський глядач з великим 
інтересом зустрів новий кольоро
вий фільм „Кораблі штурмують 
бастіони", який є продовженням 
кінокартини „Адмірал Ушаков". 
Цей хвилюючий фільм відроджує 
в пам'яті визначні події кінця 
XVIII століття, з новою силою 
розкриває всю велич Ф. Ф. Уша
кова—національної гордості ро
сійського народу і флоту. У дру
гій серії адмірал Ушаков постав 
перед глядачем вже не тільки як 
найвидатніший флотоводець-нова- 
тор, що прославився знаменити
ми морськими баталіями, але й як 
проникливий політик, дипломат, 
людина прогресивних поглядів, 
великої гуманності.

В роки царювання бездарного 
Павла І, коли в армії насаджува
лись муштра і палична дисциплі
на, адмірал Ушаков творчо роз
робляє нову тактику водіння фло
ту і здобуває блискучі перемоги 
в Середземноморській кампанії 
по визволенню Іонічних островів. 
Застосовуючи суворовську науку 
перемагати, російські моряки і 
гренадери під проводом Ушакова 
героїчно штурмують одночасно з 
моря і’ суші бастіони острова 
Корфу, що вважалися неприступ
ними, і наголову розбивають вій
ська Наполеона Бонапарта. Око
мір, швидкість і натиск- цей суво- 
ровський девіз лежить в основі 
тактичних успіхів Ушакова.

Взяттям найсильнішої морської 
фортеці Корфу були продемон
стровані прекрасна виучка і висо
кі морально-бойові якості особо
вого складу російського флоту, 
висока воєнна майстерність адмі
рала Ушакова, роль якого у філь
мі талановито виконує артист 
І. Переверзєв.

Не повелителями, а визволите
лями народу від французьких за

Малий 
фейлетон

Добре пам'ятають в будівельно
му управлінні Днмитровського 
тресту збори, на яких колектив
ний договір схвалювали. Після 
того, як прочитали текст його, 
взяв слово начальник управління 
Макар Романович Святець. Він 
говорив про першочергові й 
перспективні завдання управління, 
про те, скільки та яких житлових 
будинків треба збудувати і ін.

— Та скільки він буде сипаги 
тими цифрами,—пошепки говори
ли робітники,—Хоч би слово ска
зав. як колективний договір буде 
виконувати...

Одного разу увагу працівників 
управління привернула об'ява, що 
висіла на дверях у конторі. Роз
машистим почерком, великими 
буквами на папері було зроблено 
напис: „Робітники, які мають
гостру потребу в квартирах, по
винні подати заяви на ім'я на
чальника управління".

—- Як же займати квартири, як
що спорудження будинків не за
кінчено? І що то за новосілля, 

гарбників приходять російські 
матроси на грецьку та італійську 
землю. Великодушність російських 
воїнів яскраво проявляється в ба
гатьох епізодах картини.Визволе
не від французів грецьке та іта
лійське населення з бурхливою 
радістю і вдячністю зустрічає 
своїх визволителів — російських 
моряків.

В картині відтворені образи ве
ликого полководця Суворова 
(артист С. Петров), флотоводця 
Сенявіна (артист Г. Юдіп), ство
рений ряд незабутніх портретів 
матросів.

У фільмі викривається двоїста 
політика англійської і австрій
ської дипломатії, що гальмувала 
дії російських військ. ГІостапов- 
щики картини зуміли створити 
виразні образи недалекоглядних, 
обмежених сановників Росії, які 
сліпо схилялися перед усім іно
земним і придушували творчі си
ли свого народу та його прогре
сивних діячів.

Майстерно, широким планом 
показані у фільмі масові баталь
ні сцени, у з'йомках яких брали 
участь частини Радянської Армії 
і Чорноморського флоту, мальов
ничо зняті морські простори, за
пам'ятовується яскрава музика 
композитора А. Хачатуряна.

Адмірал Ушаков передбачав 
майбутню морську могутність Ро
сії. Він вірив, що нема такої си
ли, яка могла б зупинити росій
ський народ в його русі вперед.

Автор сценарія О. Штейн, пос- 
тановщик М. Ромм створили глибо
ко патріотичний фільм про славу 
російського морського флоту. Цю 
немеркнучу славу гордо несе на 
своїх прапорах могутній флот на
шої соціалістичної Батьківщини, 
оплот миру в усьому світі.

В. ФРОЛОВ.

НЕ ЗНАЄ ПРАВА, ЩО РОБИТЬ ЛІВА
коли стіни не побілені, підлога не 
пофарбована, — нарікали робіт
ники.

— Нічого,—лагідно, трохи всмі
хаючись, мовив Макар Романович, 
— поживете якось.

Повірили в ті слова та й спра
вили новосілля сотні сімей в бу
динках по вулицях Ворошилова 
та Крупської селища Димитрово. 
Та зараз виявилось, що в окре
мих квартирах зовсім непридатні 
печі, відсутні сараї для зберігання 
палива, не збудовані комори і 
льохи для овочів.

Не раз скаржились жильці ке
руючому будинками т. Кравцову 
і т. Святцю, просили створити 
умови.

— Не моя справа, — відмахую
чись, відповідав Макар Романо
вич.—Будинки здані, а що груби 
несправні і сараї відсутні, яке моє 
діло. План в мене, розумієте, план 
я повинен виконувати.

Скаржився неодноразово т. Свят
цю і керуючий будинками т. Крав- 
цов, просив його виділити брига

Короткі сигнали
На станції Користівка дра- 

■ щоє одна закусочна і два лар- 
ки. Вони рідко КОЛИ ПОПОВНЮІО- 

! ться товарами, тому пасажири 
не мають змоги купити хліба, 
цигарок і ковбасних виробів. 
Великим недоліком с іі те, що 
відкриті вони з 7 до 5 годин.

Правлінню райспоживспілкп 
необхідно краще займатись 
справою організації торгівлі.

І. РЯБУХА.
* « *

—Молодь села Вороіппловки 
йде вечорами до клубу, щоб 
прослухати лекцію, доповідь. 
Але останнім часом завідуючий 
клубом т. Сіленко держить його 
на замку. Юнакам і дівчатам 
ніде провести своє, дозвілля, 
пишуть комсомольці з Вороіпи- 
ловки.

♦ * ♦

В Олександрійській ощадній 
касі є всі умови для швидкого 
обслужування трудящих. Проте 
щодня тут біля віконець ство
рюються черги, бо обслужують 
відвідувачів лише два праців
ники.

І. БУГ АР, 
вкладник ощадної каси.

*

—В непогоду трудно проїхати 
вулицею Суворова, — пишуть 
жителі, — через те, що міськ- 
комунгосп ніяк не спроможеть
ся прокласти тут шосе.

ф ф *

Багато шахтарів проживає в 
робітничих селищах і в місті 
Олександрії. Останнім часом 
вони змушені ходити пішки з 
роботи, бо адміністрація шахти 
№ 2-3 не організувала підвоз- 
ки робітників з шахти.

Є. БАХТІНА.
ф# ♦

На придбання книг міській 
бібліотеці асигновані значні 
суми. Але міськфінвідділ від
пустив лише третю частину їх, 
затримуючи без причин фінан
сування.

Д. АВРАМЕНКО, 
читач бібліотеки.

ду для ліквідації недоробленостей 
в нових будинках. Та хіба Мака- 
ра Романовича вблагаєш? І вирі
шив т. Кравцов звернутись до на
чальника управління, як-то ка
жуть, офіціально. Сів та й написав 
заяву. Так і так, мовляв, квартири 
потребують ремонту, прошу вас... 
Довго крутив цю заяву Святець, 
а потім зжалівся і дав дозвіл з 
будівельної дільниці № 3 відряди
ти для ремонту жител 6 робітни
ків. Відрядив і забув. А потім 
спохватився якось:

— Що? Без мого дозволу від
ривати робітників з основних 
об'єктів на інші роботи)?!). Не 
дозволю! Ні—ні! Не буде!..

Сів і написав наказ: „Виплати
ти робітникам за рахунок керую
чого будинками Кравцова, роботи 
припинити, а бригаду повернути 

І на дільницю".
Ото ж і виходить, у Святця не 

знає права, що робить ліва.
Г. МАКАРЕНКО.

Відкриття ПІ Всесвітнього 
конгресу

ВІДЕНЬ. (ТАРС). 10 жовтня 
тут в будннТіу «Концсрт-хауз» 
відкрився III Всесвітній конгрес 
профспілок. Величезний зал 
прикрашений лозунгами шість
ма мовами:

«Едііість вирішальна сила 
трудящих!»,

«Ми брати по класу, у нас 
спільні інтереси—-будемо згур
товано боротися за добробут, 
свободу і мир!».

Конгрес відкрив вступною 
промовою голова Всесвітньої 
федерації профспілок Джузеппе 
Ді Вітторіо.

Потім обирається президія 
конгресу, до складу якої ввій
шли голова ВФП Ді Вітторіо, 
генеральний секретар ВФІІ Луї 
Сайян, віце-голови ВФП М. М. 
ПІверник (СРСР), АленЛеЛеап 
(Франція), Лю Нін-і (Китай), 
Ломбардо Толедано (Латинська 
Америка), III. А. Данге (Індія), 
Абдулла Діалло (Французький 
Судан), Ф. Зупка ('Іехословач- 
чина), Б. Брандсен (Голландія) 
та інші визначні діячі проф
спілкового руху всього світу. 
В президію запрошені також 
представники від прогресивних 
міжнародних організацій—від 
Всесвітньої Ради Миру, від 
Міжнародної демократичної фе
дерації жінок, від Всесвітньої 
федерації демократичної .молоді 
і Міжнародної організації жур
налістів.

Виступ Неру в Бомбеї
ДЕЛІ, 10. (ТАРС). За пові

домленням газети «Хіндустан 
тайме», прем'єр-міністр Перу, 
виступаючи на мітингу в Бом
беї, поставив вимогу перед ко
мандуванням 00Н у Кореї «осу
дити безвідповідальні акти уря
ду Південної Кореї, а пе хова
тися за ширму».

Спинившись на провокаціях 
ліспиманівців у демілітаризова
ній зоні і їх погрозі організу
вати збройний напад на індій
ські війська, Неру заявив: «Ми 
прибули в Корею не для війни. 
Ми прибули туди без велико
го озброєння і танків. Ми при
були туди для виконання сво
їх обов'язків па запрошення 
командування обох сторін».

ДО ВОЄННИХ ДІЙ У В'ЄТНАМІ
ПЕКІН, 12 жовтня. (ТАРС). 

Агентство Сіньхуа, посилаючись 
на дані В'єтнамського інформацій
ного агентства, повідомляє про 
успіхи, здобуті у вересні в'єтнам
ськими партизанами на півдні кра
їни. В провінції Ту-Б‘ен в'єтнам
ські партизани 12 вересня знищи
ли 250 ворожих солдатів і захопи
ли велику кількість озброєння і 
боєприпасів. З 3-го по 13 вересня 
вони знищили 5 ворожих опорних

Футбол Перемога «Шахтаря»
В неділю, 11 жовтня, на місько

му стадіоні добровільного спор
тивного товариства „Шахтар" 
відбулося товариське футбольне 
змагання. Господарі поля прийма
ли первомайських футболістів то
вариства „Авангард".

З перших хвилин гри гості за
пропонували швидкий темп. їх 
нападаючі часто і гостро атаку
ють, але безрезультатно.

Стримавши натиск, (рутСолісти 
„Шахтаря" переходять у наступ.

профспілок
і Конгрес затвердив такий по

рядок денпий:
1) Звіт про діяльність ВФІІ 

і дальші завдання профспілок 
по зміцненню єдності дій тру
дящих у боротьбі за підвищен
ня життєвого рівня, за мир. 
(Доповідач .Іуї Сайян-—гене
ральний секретар ВФІІ).

2) Про завдання профспілок 
у боротьбі за економічний і 
соціальний розвиток, на захист 
національної незалежності і 
демократичних свобод у капі
талістичних і колоніальних 
країнах. (Доповідач Джузеппе 
Ді Вітторіо голова ВФП).

3) Про розвиток профспілко
вого руху в колоніальних і 
напівколоніальних країнах. (До
повідач Руслан Віджаджасастра 
—заступник генерального сек
ретаря СОБСІ (Іпдопезія).

4) Фінансовий звіт 
ВФІІ.

5. Вибори керівних 
ВФІІ.

Від імені трудящих 
і делегатів конгресу вітає 

ва «Фракції профспілкової єд
ності Об'єднання австрійських 
профспілок Готліб Фіала.

Після затвердження складу^ 
робочих комісій конгресу сло
во для доповіді по першому 
пункту порядку денного надає
ться генеральному 
ВФП Луї Сайяну.

ревізор

органів

Австрії 
голо-

секретарю

«Ііівденнокорейці, — продовжу
вав Неру,—ганебно порушили 
угоду про перемир'я, розігнав
ши 23 тис. військовополонених 
зразу через чотири дні після 
підписання перемир'я. Ці вій
ськовополонені повинні були 
бути передані комісії по репат
ріації з представників нейтраль
них держав. Це пе тільки га
небно, але й вимагає осуд
ження».

Далі Неру підкреслив, що 
«відповідальність за виконання 
угоди про перемир'я лежить 
на інших членах 00Н і, зок
рема, на СІНА, які взяли най
більшу участь у корейській 
війні».

пунктів у провінціях Тай-Нінь і 
Мі-То (на північний захід і пів
денний схід від Сайгона).

На ріці Лонгхо (провінція Вінь- 
Лонг, яка знаходиться на півден
ний захід від Сайгона) частини 
в'єтнамської Народної армії 13 
вересня потопили або пошкодили 
7 ворожих військових суден. В 
той же день народні частини по. 
топили велике десантне судно.

На 21 хвилині гри, після красиво 
розіграної комбінації, м'яч залі
тає в сітку первомайців. З рахун
ком 1:0 команди йдуть на відпо
чинок.

В другій половині гри олексан- 
дрійці домагаються нового успіху 
—забивають у ворота . Авангар- 
да“ ще 4 м'ячі. Рахунок гри став 
5:0. Спроби гостей змінити раху
нок були безуспішними.

Цікава гра закінчилась перекон
ливою перемогою „Шахтаря".

В. О, редактора В. МАЛЕНКО.
БК—04158. Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 80. Зам. № 1615 Т. 5.000.

Олександрійська міська друкарня. Кіровоградське обласне управління культури. м. Олександрія, вул. Шевченка, 71.
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УКАЗ
Президії Верховної Ради СРСР

Про нагородження тов. Мануїльського Д. 3. орденом Леніна
У зв'язку з сімдесятиріччям з дня народження тов. Мануїльського 

Д. 3. і відзначаючи Його заслуги перед Комуністичною партією і Радян
ською державою, нагородити тов. М ап у ї л ь с ь ко го Дмитра Захаровича 
орденом Леніна.

Голова Президії Верховної Ради СРСР
К. ВОРО111ИЛОВ. 

Секретар Президії Верховної Ради СРСР 
м. пєгов.

Москва, Кремль. 14 жовтня 1953 р.

Неухильно підвищувати 
продуктивність праці

По нашій Батьківщині
Радянські люди наполег

ливо борються за достроко
ве виконання п'ятої п'ятиріч
ки. Трудівники соціалістич
ної промисловості шукають 1 
приводять в дію нові ре
зерви виробництва, поліпшу
ють економічні показники, 
ЛІ івищують продуктивність 
іАді.

Колективи багатьох під
приємств Олександрії доби
ваються значних успіхів у 
змаганні. Так, трудящі це
гельних заводів № 1 1 № 2 
систематично перевикону
ють виробничі завдання, ма
ють великі нагромадження. 
рентабельно працює заліз- 

ЇТТГ .По-1 ранспортна контора 
тресту „Олександріяву гіл
ля". Вона з місяця в місяць 
набагато перевищує план з 
усіх показників. Тут немає 
жодного робітника, який би 
не виконував встановлених 
норм виробітку.

Проте поряд з передови
ми є чимало таких підпри
ємств, де питанням підви
щення продуктивності праці 
не приділяється належної 
уваги. На шахті № 2-3 зна- [ 
чна частина наваловідбій
ників не справляється з нор
мами.

В чому ж причина? В то
му, що керівники шахти тт. 
ГІанчищенко і Булгаков не 
створюють гірникам необ
хідних умов для нормаль
ної роботи. Лави своєчасно 
не забезпечуються лісома
теріалом, наваловідбійники 
змушені самі доставляти 
кріпильний ліс. Перенесен
ня транспортерів провадить
ся неякісно 1 гірники за
мість видобутку вугілля зай
маються виправленням кон- і 
вейєрної лінії.

Ці 1 інші непорядки при
звели до того, що шахта 
не виконала вересневого 
плану ні по видобутку вугіл
ля, ні по продуктивності 
праці.

Не кращі справи і на Бай- 
даківському та Семенівсько- 
му вуглерозрізах. Поломки 
механізмів, занедбаність ко
лійного і контактного гос
подарства, порушення гра

Товаришеві Мануїльському Дмитру Захаровичу
Дорогий Дмитро Захаровичу!
Центральний Комітет Комуністичної партії України і Рада 

Міністрів Української РСР сердечно поздоровляють Вас з сім
десятиріччям з дня народження і нагородженням Вас високою 
урядовою нагородою орденом Леніна за заслуги перед Комуніс
тичною партією і Радянською державою.

Все своє свідоме життя Ви присвятили боротьбі за велику 
справу нашої партії, безмежному служінню радянському народу, 
виправдуючи високе звання члена Комуністичної партії.

Бажаємо Вам, Дмитро Захаровичу, доброго здоров'я.
Центральний Комітет Комуністичної Рада Міністрів

партії України. Української РСР. Фото Л. Портера.

фіка планово - запобіжного 
ремонту, незабезпеченість 
дільниць потрібними запас
ними частинами І деталями 
до гірничого обладнання 
призвели до великих прос
тоїв екскаваторів. Через це 
тільки в серпні втрата вепри
ні і становить 300 тисяч ку
бометрів породи.

Головні інженери тт. Ша- 
болтас і Федосенко зневаж
ливо ставляться до впровад
ження передового методу 
організації виробництва — 
роботи • за технологічним 
графіком.

Ненормально і те, що на 
рудоремонтному заводі ля
ше кілька верстатів переве
дені на швидкісне різання 
металу. Потужна техніка ви
користовується не на пов
ну потужність. Через пога
ну організацію праці мають 
місце простої обладнання. 
Все це негативно позначаєть
ся на продуктивності.

Завдання підвищення про
дуктивності праці має вирі
шальне значення, бо „чим 
вища продуктивність праці 
на наших підприємствах, — 
говорив товариш Маленков 
на п'ятій сесії Верховної 
Ради СРСР, — чим нижча 
собівартість, тим нижчі ціни 
на всі продукти 1 товари, 
тим вищий життєвий рівень 
народу".

Успішно вирішувати це 
завдання значить створити 
робітникам всі умови для 
ефективної, стахановської 
праці, поширювати передо
вий досвід, краще викорис
товувати механізми, боро
тись за високу якість про
дукції.

Прямий обов'язок госпо
дарників, партійних і проф
спілкових організацій поля
гає в тому, щоб рішуче 
усувати недоліки в роботі, 
розвивати творчу ініціативу 
трудящих, допомагати всім 
учасникам переджовтневого 
Змагання виконувати взяті 
соціалістичні зобов'язання, 
добиватись неухильного під
вищення продуктивності 
праці.

У котловані 
Куйбишевської ГЕС

Четверту осінь зустрічають в 
Жигулях будівники Куйбишев
ської ГЕС. На обох берегах Вол
ги все ясніше вимальовуються 
контури гідротехнічної споруди.

У цьому місяці першість у пе
реджовтневому соціалістичному 
змаганні екскаваторників тримає 
бригада „Уральця" № 2 т. Івано
ва. Механізатори вийняли з ви
боїв і навантажили в самоскиди 
тисячі кубометрів грунту понад 
завдання.

У котловані на 30-метровій гли
бині провадиться укладання бе
тону в перші три секції фунда
ментної плити будинку ГЕС. Бе
тонники в короткий строк уклали 
в блоки фундаменту ГЕС близько 
12 тисяч кубометрів бетону.

Широким фронтом провадяться 
в котловані монтажні роботи.

Трактори ,,Беларусь“ 
— на конвейєрі

Колектив Мінського тракторно
го заводу розгорнув боротьбу за 
виконання почесного завдання 
уряду—швидше освоїти серійне 
виробництво трактора „Беларусь".

Майже на 150 метрів простягся 
головний конвейєр, на якому ви
блискують яскравою фарбою пер
ші трактори. З кожним днем їх 
число зростає. Сюди надходять 
безперервним потоком деталі і 
вузли. На машинах, що знаходять
ся на конвейєрі, почалась уста
новка крил, гідропідйомників, ра
діаторів і ряду інших вузлів.

Тракторобудівники докладають 
всіх зусиль до того, щоб наблизи
ти день, коли з головного кон
вейєра заводу на поля Білорусії, 
України та інших братніх рес
публік безперервним потоком пі
дуть трактори „Беларусь".

Тисяча нових агрегатів для харчових підприємств
Харчові підприємства країни 

оснащуються високопродуктивним 
устаткуванням. Тільки за останні 
півтора роки вони одержали по
над тисячу нових агрегатів—авто
матів, напівавтоматів, поточних 
ліній.

На хлібзаводах Москви встанов
люються агрегати, які механізу
ють процеси готування тіста. Під
готовляється до здачі в експлуа
тацію перший хлібзавод-автомат, 
що складається з нових оригі
нальних машин безперервної дії. 
Всі процеси, починаючи з подачі 
борошна і закінчуючи виходом

Московська область. В колгоспах і М'ГС розгорнулось велике будівництво. Споруджуються 
великі теплиці і тваринницькі двори, силосні башні і інші господарські приміщення. Будуються 
нові садиби машинно-тракторних станцій.

На знімку: будівництво нової садиби Донської машинно-тракторної станції.

На Чернівецькому рибокомбі
наті йде вилов риби. В нинішньому 
році комбінат дає в два рази біль
ше товарної продукції, ніж у ми
нулому році.

На знімку: сортування риби пе
ред відправкою в торгову сітку.

Фото В. Кардова.
Прескліше РАТАУ.

Лампи денного світла — 
в теплицях

Співробітники лабораторії штуч
ного клімату Московської сіль
ськогосподарської академії імені 
К. А. Тімірязева третій рік пра
цюють над розв'язанням завдан
ня—вирощувати овочі в зимові 
місяці.

У лабораторії встановлені лам
пи денного світла. У січні-лютому 
з одного квадратного метра ко
рисної площі теплиці тут збира
ють до п'яти кілограмів томатів. 
Добре достигають також огірки, 
редис, салат, капуста, баклажани.

Лампи денного світла будуть 
скоро встановлені в теплицях 
ряду підмосковних радгоспів.

готової продукції, виконуються 
механізмами.

У цукровій промисловості скон
струйовані безперервно діючі ав
томатичні апарати. Вони дозволя
ють видобувати з буряків макси
мальну кількість цукру. Розробле
ні для маслоробної промисловос
ті машини дають можливість ор
ганізувати виробництво вершко
вого масла безперервно-поточним 
способом. Цей метод дозволяє 
збільшити потужність діючих під
приємств і поліпшити якість масла.

В кондитерському виробництві 
обладнані автоматичні лінії. Вони

Північна здравниця
Одному з найстаріших в країні 

курортові—Стара Русса (Новго
родська область) минуло 125 років.

Курорт славиться грязьовими і 
І мінеральними джерелами, які ма- 
| ють високі лікувальні якості. Сю

ди приїжджають жителі Далекої 
Якутії, Сибіру, Уралу, Криму. 
Кавказу, України, сотні москвичів 
і ленінградців. З початку року 
тут поправили своє здоров'я по
над 2.300 чоловік.

У наступному році намічено 
спорудження великого будинку 
грязелікарні, театру та інших при
міщень.

Відбудова пам'яток 
архітектури

В цьому році на Україні прова
дяться великі роботи по відбудо
ві видатних пам'яток архітектури 
минулого. Реставраційні роботи 
провадяться тепер на 115 об'єк
тах. До складання проектів залу
чені висококваліфіковані спеціа
лісти. Старанно вивчаються архів
ні матеріали, в яких збереглися 
креслення або описи будинків, 
проведені архітектурно-археоло- 
гічні дослідження.

Відбудова архітектурних пам'я
ток ведеться в Києві, Чернігові, 
Полтаві.

Радгосп плантацій вітамінів
В бік від дороги, що зв'язує 

Полтаву з Диканькою, розкину
лись незвичайні в тутешніх міс
цях зарості шипшини. Це—план
тації Бречківського вітамінного 
радгоспу, що поставляє сировину 
для вітамінної промисловості. 
Шипшина займає площу в 119 
гектарів. Крім неї радгосп почав 
вирощувати чорну смородину, 
японську айву, горобину та інші 
вітамінозні культури. Радгосп від
правив на вітамінний завод понад 
4 тонни плодів шипшини, чим ви
конав річний план. (РАТАУ).

прискорюють і поліпшують техно
логію виготовлення кондитерських 
виробів. Створені нові конструк
ції машин, які випускають висо
коякісні цукерки, бісквіти, кара
мель.

Багато нововведень впровад
жується і на підприємствах кон
сервної промисловості, вітамінно
го виробництва. Від впроваджен
ня раціоналізаторських пропози
цій тільки за один рік економія 
перевищила 200 мільйонів карбо
ванців. ч.

(ТАРС).

Прескліше ТАРС,
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Партійне ж иття
ПАРТІЙНУ РОБОТУ ЗАНЕДБАНО

Переджовтневе 
соціалістичне змагання

В минулому році колгосп 
«Прапор комунізму» укрупнив
ся, став багатогалузевим госпо
дарством. На його фермах налі
чується сотні голів великої ро
гатої худоби, овець, свиней, 
птиці. Колгоспні поля обробляє 
МТС тракторами й іншими склад
ними сільськогосподарськими 
машинами. Створені всі умови 
для широкого застосування до
сягнень агрономічної і зоотех
нічної науки і на основі цього 
підвищення культури землероб
ства і тваринництва.

Все це вимагає від партійної 
організації значного підвищен
ня її ролі і відповідальності за 
піднесення всіх галузей кол
госпного виробництва.

На звітно-виборних партійних 
зборах було викрито значні хи
би і недоліки організаційно-пар
тійної і партійно-політичної ро
боти. Комуністи вказували на 
відсутність належного керівниц
тва, громадським господарством. 
Однак з того часу справи тут 
не стали кращими, навіть погір
шали. Секретар партійної орга
нізації т. Гориславець самоусу
нувся від’партійної роботи. Він 
не узагальнив критичних зау
важень членів партії, не орга
нізував по-діловому виконання 
їх пропозицій та рішень зборів, 
слабо залучає комуністів до ви

Пропаганда постанови Пленуму ЦК КПРС
ХАРКІВ. Більше 800 чоло

вік—керівників агітколективів, 
секретарів райкомів КП Украї
ни м. Харкова прослухали на 
інструктивній нараді, яку про
вів міськком партії, доповідь: 
«Завдання агітколективів у вив
ченні і роз'ясненні серед тру
дящих постанови вересневого 
Пленуму ЦК КПРС «Про захо
ди дальшого розвитку сільсько
го господарства СРСР».

Агітатори і доповідачі поси
лили пропагандистську роботу.

ТАЛЛІН. Широко розгорну
лась робота по пропаганді по
станови Пленуму ЦК КПРС 
«Про заходи дальшого розвит
ку сільського господарства 
СРСР» у столиці Естонської

★

Біл
На всіх ділянках колгоспно

го виробництва працює молодь 
села Войнівки. Після трудового 
дня хочеться культурно відпо
чити, піти до клубу, послуха
ти музику, почитати свіжу га
зету, поспівати пісень. Та, на 
жаль, вечорами сільський клуб 
буває часто на замку. 

рішення питань партійпої ро
боти. З дня звіту досі не про
ведено жодних партійних збо
рів, занедбано роботу агітколек
тиву. Комуністи, які працюють 
у виробничих бригадах і на 
фермах, не ведуть перед, не мо
білізують колгоспників на ус
пішне виконання завдань кол
госпного виробництва.

А між тим, колгосп значно 
відстає із збиранням пізніх 
культур, особливо кукурудзи, що 
в свою чергу зволікає піднят
тя зябу, призводить до просто
їв тракторів.

Позицію невтручання займає 
партійна організація і в справі 
дальшого зростання поголів'я 
худоби і підвищення її про
дуктивності, будівництва і ре
монту тваринницьких примі
щень, створення кормової бази. 
Уже в цьому році колгосп має 
всі можливості приготувати по 
5—6 тонн силосу на кожну ко
рову. Однак т. Гориславець 
примирився з тим, що тут зак
ладено тільки по 2—2,5 тонни 
силосу.

Партійна організація не здій
снює контролю за діяльністю 
правління. В артілі грубо по
рушується колгоспна демокра
тія, принцип колективного ке
рівництва колгоспним господар
ством. Тут місяцями не скли

РСР. На підприємствах, в ус
тановах і агітпунктах міста ви
ступають з доповідями і бесі
дами 130 лекторів і близько 8 
тисяч агітаторів.

УЛАН-УДЕ. В селах Бурят- 
Монголії працюють понад 1.000 
доповідачів з числа партійно
го та радянського активу рес
публіки і керівних районних 
працівників. Вони прочитали 
більш як 3 тисячі лекцій і до
повідей про постанову Пленуму 
ЦК КПРС. Велику роз'ясню
вальну роботу в колгоспах і 
МТС республіки проводять агі
татори.

ЛЬВІВ. Тисячі доповідачів і 
лекторів із числа партійного 
активу виступають в колгоспах,

ьше уваги вихованню молоді
На селі є багато молоді, яка 

бажає брати участь в драматич
ному, хоровому, музичному 
та інших самодіяльних гуртках. 
Але секретар комсомольської 
організації т. Дубовенко не 
приділяє належної уваги цій 
справі, нечуйно ставиться до 
запитів молоді. 

каються засідання правління, 
загальні й бригадні збори кол
госпників.

Рішення вересневого Плену
му ЦК КПРС викликало вели
ке трудове і політичне підне
сення серед хліборобів. Тепер 
не може бути більш важливого 
завдання, ніж роз'яснення кож
ному колгоспнику і колгоспни
ці постанов партії та уряду про 
заходи дальшого розвитку сіль
ського господарства і перетво
рення в життя історичних рі
шень. Але партійна організа
ція майже нічого не зробила в 
цьому важливішому питанні. 
Постанова вересневого Пленуму 
ЦК КПРС досі не обговорена на 
партійних зборах. У рільничих 
бригадах і тваринницьких фер
мах не чути живого слова агі
татора, на подвір'ях колгоспу 
немає жодного плаката і лозун
ги, які б закликали хліборобів 
на здійснення величезних зав
дань в розвитку землеробства і 
тваринництва.

Завдання партійної організа
ції на основі широко розгорну
тої агітаційно-масової роботи мо
білізувати трудівників села на 
виконання рішень партії і уря
ду, спрямувати творчі зусилля 
людей на успішне закінчення 
сільськогосподарського року.

А. АЛЕКСАНДРОВ.

МТС і радгоспах області з до
повідями по роз'ясненню се
ред населення матеріалів верес
невого Пленуму ЦК КПРС. В 
Радехівському райкомі партії 
створена постійна група лек
торів і доповідачів в кількості 
49 чоловік. В Забузькому ра
йоні в усіх селах створені сіль
ські лекторії по пропаганді цих 
історичних документів.

МІНСЬК. Близько 1.100 до
повідачів і лекторів виступають 
у колгоспах, радгоспах і МТС 
Мінської області з доповідями 
«Програма дальшого розвитку 
сільського господарстваСРСР». 
Понад 26 тисяч агітаторів об
ласті роз'яснюють трудящим 
постанову Пленуму ЦК КПРС.

(РАТАУ).

Москва. Почалось навчання в 
сітці партійної освіти.

На знімку: у новому читально
му залі бібліотеки Московського 
обласного і міського комітету 
КІІРС, призначеному для занять 
комуністів, індивідуально вивчаю
чих марксистсько-ленінську те
орію.

Фото Е. Євзерихіна.
Прескліше ТАРС.

★’

Не приділяється увага і по
літичному навчанню молоді. 
Комсомольська організація спро
моглася створити лише один 
гурток по вивченню історії пар
тії, в якому навчається всього 
12 слухачів.

І. ЛОГВИНЕНКО, 
комсомолець.

Трибуна 
передового 

і Досвіду

Розповідь машиніста електровоза Байдаківського
. вуглерозрізу

Вступаючи в соціалістичне 
змагапня на честь 36 роковин 
Великої Жовтневої соціалістич
ної революції, кожний гірник 
нашого підприємства взяв на 
себе конкретні зобов'язання 
по збільшенню видобутку ву
гілля і вскриші породи, поліп
шенню якісних показників.

На розрізі один залежить від 
другого. Не встиг екскаватор
ник підготувати собі вибої, 
простояв з якихось причин — 
транспортник не виконає зав
дання. Ось чому ми повинні 
координувати свою роботу, пра
цювати злагоджено, ущільню
вати кожну робочу хвилину з 
тим, щоб добиватись неухиль
ного підвищення продуктивнос
ті праці.

Обслужую я екскаватор, яким 
керує Олександр Могильний. У 
вересні його машина вийняла 
128.400 кубометрів породи. 
Досягнуто це з допомогою 
електровозників моєї бригади. 
У вересні ми викопали майже 
дві норми.

Що ж забезпечує успіх в 
роботі ? Насамперед знання тех
ніки. Я добре знаю кожну де
таль електровоза.

Ми завели у себе такий по
рядок: машину здаємо і прий
маємо по журналу. В ньому 
вказується, що зроблено маши
ністами до передачі, записуєть
ся чи провадилось змащення, 
який був ремонт, чи оглядався 
компресор, на що треба звер
нути увагу.

Це підвищило відповідаль
ність машиністів за стан елек
тровоза і поліпшило догляд за 
ним.

Всі дрібні ремонти провади
мо самі під час профілактики. 
Коли електровоз заїжджає в 
депо на ремонт, вся бригада 
разом з майстром оглядає його, 
складає дефектну відомість. В 
ремонті беремо активну участь.

Після закінчення ремонту з 
начальником депо перевіряємо, 
як виконані роботи. Встановив
ши, що машина справна, виво
димо її на лінію.

Старанно оглядаю дум кари. 
Потім заявляю оглядачу, яких

Собівартість нижча планової
Чим ближче до всенародного 

свята—36 роковин Жовтня — 
тим ширше розгортається соціа
лістичне змагання серед заліз
ничників.

В цьому змаганні колектив 
транспортної контори тресту 
«Олекса ндріяву гілля» здобуває 
нові успіхи. З шостого жовтня 
ми працюємо в рахунок листо
пада. Понад десятимісячний 
план відправлено шостий еше
лон з вугіллям.

Перевищую
Все більше продукції випус

кає цегельний завод № 1. Що
дня підприємство перевиконує 
план. Понад 11-місячне зав
дання колектив виробив сотні 
тисяч штук цегли.

В результаті удосконалення

Що забезпечує 
успіх в роботі

. ДУДЕНКА 
треба вжити заходів, щоб лік
відувати виявлені недоліки. 
Слідкую, щоб змащення букс 
думкарів робилось своєчасно, 
чим запобігаю передчасного ви
ходу вагонів з ладу.

Основне, на що я звертаю 
увагу, це на чистоту і порядок 
на машині.

У нас з машиністами екска
ваторів виробився певний ре
жим. В час навантаження своє
часно підтягуються дум кари з 
таким розрахунком, щоб екска
ваторник міг скорочувати ріиіус 
повороту стріли. В резуіЯіті 
цього економимо на вантажен
ні кожного состава п'ять-сім 
хвилин. За зміну зберігаю та
ким чином до однієї години.

Високий виробіток, якого я 
досяг, не говорить про те, що 
в нас немає резервів для даль
шого підвищення продуктив
ності праці, кращого викорис
тання потужної техніки. Слід 
сказати, що в нашій роботі є 
ще чимало перешкод. їх треба 
усунути, тоді ми, електровоз
ники і екскаваторники, працю
ватимемо ще ефективніше,енер
гійніше боротимемось за зни
ження собівартості вугілля.

В нас відсутня єдина нас
крізна зміна. Екскаваторники, 
електровозники, стрілочники, 
диспетчери і вивантажники пра
цюють якось нарізно. Одна 
ланка не знає іншої.

В місцях, де розминаються 
состави, доводиться іноді стоя
ти, бо немає роз'єднувача. Це 
утруднює догляд за електрово
зом. Недосить у пас запасних 
частин для ремонту, зокрема, 
певистачає тормозних колодок, 
бронзового лиття тощо. Необ
хідно припинити переброску 
машиністів з однієї машини на 
іншу, піднести відповідальність 
кожного за збереження техніки.

В ці дні, коли всі гірники 
прагнуть достойпо зустріти 36 
роковини Великого Жовтня, ми, 
електровозники, ще вище під
несемо темпи роботи, доб'ємося 
чіткого, безперебійного руху 
составів, з честю виконаємо 
взяті соціалістичні зобов'я
зання.

Завдяки впровадженню пере
дових методів водіння локомо
тивів, використання місцевого 
бурого вугілля значно зниже
на собівартість вантажопереве
зень. Нині собівартість одного 
тонно-кілометра знижена, проти 
планової на 32 копійки. З по
чатку року на цьому зеконом
лено понад 900 тисяч карбо
ванців. В. КАРЛОВ,
начальник залізнично-транспортної

контори.

ь завдання
технологічного процесу, напо
легливої боротьби за режим 
економії збережено 400 тонн 
вугілля. Це дозволило щоміся
ця працювати три дні на зе
кономленому паливі.

А. ПЕТРОВ.
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На заклик партії спеціалісти і механізатори сільського 
господарства, які працюють на підприємствах Дрогобицької області, 
повертаються в машинно-тракторні станції.

На знімку: директор Стрийської МТС Н. Б. Урищенко (в цен
трі) розмовляє з колишніми працівниками Стрийського заводу 
„Металіст", які прибули на роботу в МТС. Зліва направо: механік 
П. П. Пеленський, трактористи М. П. Бендзь, Н. Б. Урищенко, ди
зеліст Є. П. Галій і тракторист І. Н. Старостах.

Фото С. Полякова. Прескліше ТАРС.

На роботу в сільське господарство

Громадському тваринництву—ситу і теплу зимівлю

Причини низької продуктивності корів

Сповнені патріотичним праг
ненням—особистою працею док
ласти зусиль по перетворенню 
в життя постанови вересневого 
Іілепуму ЦК КПРС про даль
ший розвиток сільського гос
подарства—ідуть з міста Олек- 
сагтрії на село десятки колиш
ніх спеціалістів сільського гос
подарства: агрономів, зоотех
ніків, трактористів, комбайне
рів. Багато з них уже одержа
ли призначення і приступили 
до роботи.

Щодня до міськкому партії 
надходять заяви від багатьох 
інженерів і техніків промисло
вих підприємств міста, в яких 
висловлюється бажання попов

На новому місці
На заклик партії повертаю

ться механізатори в Олексан
дрійську та Користівську ма
шинно-тракторні станції. В обох 
МТС нашого району вже при
ступили до роботи на новому 
місці близько 20 спеціалістів 
сільського господарства.

Андрій Олексійович Верескун 
в минулому працював в МТС 
механізатором, потім на Олек
сандрійській електростанції. Те
пер він знову повернувся в 
Олександрійську МТС і присту
пив до своєї любимої спеціаль
ності—тракториста. На зябле

БЕСІДИ АГІТАТОРА

МТС—провідна сила у колгоспному виробництві
У боротьбі за практичне роз

вивання завдань по створенню 
в нашій країні достатку сіль
ськогосподарських продуктів 
вирішальна роль належить ма
шинно-тракторним станціям. В 
МТС зосереджена першокласна 
машинна техніка. Тут працю
ють численні кадри механіза
торів сільського господарства. 
Сюди партія і уряд направля
ють зараз великі сили і засоби 
для забезпечення крутого під
несення всіх галузей сільсько
го господарства і особливо 
тваринництва, картоплярства та 
овочівництва.

Протягом багатьох років на
ша соціалістична держава ство
рювала і зміцнювала машинно- 
тракторні станції як матеріаль
но-технічну базу колгоспного 
ладу, як найважливіші опорні 
пункти держави у керівництві 

нити ряди спеціалістів машин
но-тракторних станцій.

— Усвідомлюючи всю важли
вість постанови партії та уряду 
про зміцнення кадрів механі
заторів на селі, я вирішив по
їхати на роботу в МТС,—пише 
в своєму листі помічник голов
ного інженера Семенівеького 
вуглерозрізу Григорій Іванович 
Глущак.

Висловили бажання виїхати 
в МТС також гірничий інже
нер, начальник впутрішахтпого 
транспорту шахти № 2-3 т. Лав- 
рик 6. Я., електромеханік ру- 
доремонтного заводу т. Травен- 
ко В. А., начальник котельно
го цеху електростанції т. Ко
щій С. А. та інші.

вій оранці в артілі «Шлях до 
комунізму» т. Верескун вико
нує змінні завдання на 110— 
120 процентів.

Приступили до роботи і трак
тористи Павло Манаєпко і Мат
вій Чернишов, колишні пра
цівники Олександрійської авто
бази.

Недавно повернувся в Олек
сандрійську МТС тракторист 
Михайло Орловський. В артілі 
ім. Ворошилова на проведенні 
осінньо-польових робіт він що
зміни перевиконує свої зав
дання.

колгоспами, і досягла на цьо
му шляху великих успіхів. Те
пер в країні є близько 9 ти
сяч МТС. їх машинний парк 
становить 969 тисяч тракторів 
(у переводі на 15-сильні), 255 
тисяч зернових комбайнів і ба
гато інших сільськогосподар
ських машин, причому вся ця 
техніка рік у рік зростає і 
вдосконалюється.

Такої високої технічної ос
нащеності сільського господар
ства нема і не може бути в 
жодній капіталістичній країні. 
Там машини застосовуються 
тільки у великих господарс
твах, розвиток яких веде до ро
зорення дрібних селянських 
господарств. Ось яскравий прик
лад; у сільському господарстві 
С11ІА за десять років, з 1935 
по 1945 р., тракторний парк 
подвоївся, і за той же період

Основною причиною низької 
продуктивності корів міського 
колгоспу імені Леніна з'являє
ться те, що вони до пізньої 
осені випасаються на неякіс
них пасовищах. Корови цієї ар
тілі вже більше місяця не під
годовуються ні зеленими, ні со
ковитими кормами. Внаслідок 
цього і так низькі удої моло
ка під осінь зменшуються на 
35—40 процентів. Якщо зараз 
не підтримати корів соковитими 
і концентрованими кормами, то 
вони ще до початку зими схуд
нуть. Отже слід негайно орга
нізувати підгодівлю корів си
лосом в розмірі 5—10 кілогра
мів на кожну видачу.

Погано організоване в артілі 
і водопостачання тварин. Вони 
часто цілий день не напуваю
ться.

В колгоспі досі не укомплек
товані ферми постійними дояр
ками. Голова правління т. Ле- 
бедєв та зоотехнік т. Гнида не 
цікавляться роботою доярок. Все 
це призвело до того, що кол
госп з плану надою 1.675 літ

На полях колгоспів
Зеленіють сходи озимої пше

ниці на колгоспних полях ра
йону. В стислі строки і на ви
сокому агротехнічному рівні 
проведено сівбу цінної продо
вольчої культури — пшениці, 
закладається міцний фундамент 
під урожай майбутнього* року 
—завершується зяблева оранка. 
Майже на місяць раніше, ніж 
у минулому році, в колгоспах 
завершено збирання соняшни
ка. В сільгоспартілях ім. XIX 
з'їзду КПРС, ім. Ворошилова, 
ім. Сталіна (Бандурівка) та ін
ших вже повністю зібрано цук
рові буряки. Колгоспники 14 
артілей закінчили копання і 
заготівлю картоплі.

Самовіддано трудяться хлібо
роби колгоспів ім. 18 парткон- 
ференції, «Шлях до комуніз

ВиконуЮТ
Тракторна бригада Микити 

Лелеки з Користівської МТС, 
яка обслужує артіль ім. Моло
това, 10 жовтня, на 10 днів 

розорився один мільйон дрібних 
фермерів.

Зовсім іншу роль відіграють 
машини у соціалістичному сіль
ському господарстві. Вони у 
величезній мірі полегшують 
працю колгоспників і підвищу
ють її продуктивність. Більше 
того, механізація є тією силою, 
без якої неможливо розвивати 
колгоспне виробництво такими 
високими темпами і в таких 
великих масштабах, які необ
хідні для створення в найближ
чі два-три роки повного дос
татку сільськогосподарських 
продуктів у країні.

Значно зрослий за останні 
роки рівень механізації ще не 
відповідає завданням, поставле
ним перед сільським господар
ством вересневим Пленумом ЦК 
КПРС. При високому рівні ме
ханізації вирощування зерно

рів молока на фуражну корову 
ледве одержав 1.024. В той 
час, як у сусідній артілі ім. 
18 з'їзду ВКІІ(б) за однакових 
умов доярки одержали від кож
ної корови на 1.000 літрів мо
лока більше.

Крім заходів по підвищенню 
продуктивності тварин необхід
но домагатись поліпшення якос
ті молока. Насамперед слід доб
ре видоювати корів, пам'я
таючи, що в останніх струме
нях молока найбільший про
цент жирності. Також процент 
жирності в молоці можна збіль
шити шляхом обмивання вим'я 
корови гарячою водою. Цей 
ефективний спосіб перевірили і 
запровадили передові тваринни
ки Кірело Фінської республіки. 
Він полягає в тому, що перед 
доїнням коровам роблять ма
саж вим'я вологим рушником, 
змоченим у гарячій воді при 
температурі до 50 градусів.

Важливіше значення для під
вищення продуктивності худоби 
має зразкова підготовка до її 
зимівлі. Але і цій справі 

му», ім. Будьопного та інших. 
Вони вже наближаються до за
вершення всіх осіппьо-польових 
робіт.

Велику допомогу колгоспни
кам подають механізатори. Доб
ре працює тракторна бригада 
Олекси Гориславця з Користів- 
ської МТС, яка обслужує ар
тіль ім. Рози Люксембург. Во
на вже виконала план зябле
вої оранки на 109 процентів.

Але є ще колгоспи, які зво
лікають проведення осінньо- 
польових робіт. В артілі ім. Во
лодимира Ульянова (голова 
т. Рябошапка), наприклад, зіб
рано лише половину площі по
сіву цукрових буряків, а до зби
рання кукурудзи тут, по суті, 
ще й не приступали. Відстає 
також артіль ім. 12-річчя Жовт-

переджовтневі зо 
раніше своїх зобов'язань, закін
чила підняття зябу.

На зяблевій оранці зразки 
самовідданої праці показали 
трактористи Іван Козуб і Харлан 

вих культур, цукрових буряків 
і бавовнику відстає ще меха
нізація таких важливих галу
зей, як тваринництво, вироб
ництво картоплі, овочів, льону 
та іпших культур.

В чому причини такого від
ставання? Як його подолати в 
най коротші строки? Па ці жи
вотрепетні питання дана ви
черпна відповідь у постанові 
Пленуму ЦК КПРС «Про захо
ди дальшого розвитку сільсько
го господарства СРСР», у до
повіді секретаря ЦК КПРС тов. 
Хрущова па вересневому Пле
нумі і в урядовій постанові' 
«Про заходи по дальшому по
ліпшенню роботи машинно- 
тракторних станцій». В цих 
документах міститься глибока 
критика існуючого становища 
в МТС, намічені конкретні 
шляхи корінного поліпшення 
роботи.

Партія і уряд покладають 
на машинно-тракторні станції 
найсерйозніші завдання. В обо

тут не приділяють належної 
уваги. В той час, як тварин
ництво відчуває гостру нестачу 
в грубих кормах, на полях 
колгоспу з площі близько 500 
гектарів солома не заскиртова
на, не заприбуткована—пріє в 
купах. Нагромадження найцін
нішого соковитого корму—си
лосу—потрібно збільшувати в 
цей період за рахунок подріб
нення стебел кукурудзи в су
міші із жомом за пропорцією 
60 процентів жому па 40 про
центів січки стебел. Все це 
значно підвищить продуктив
ність громадського тваринниц
тва, забезпечить ситу зимівлю 
його.

Правлінню артілі слід зверну
ти особливу увагу на комплек
тування тваринницьких бригад 
з числа кращих колгоспників, 
здатних забезпечити зразковий 
догляд за худобою.

М. ЛЕОНЕНКО, 
зоотехнік районного управління 

сільського господарства 
і заготівель.

О. БУЗИННИК, 
працівник редакції.

району
ня (голова т. Гаркуша). Тут 
тільки 62 проценти зібрано цук
рових буряків, 10 процентів ку
курудзи.

Колгоспникам артілей, що від
стають, необхідно напружити 
всі сили, щоб ближчим часом 
завершити всі осінньо-польові 
роботи. Партійні організації та 
правління колгоспів повинні 
очолити соціалістичне змаган
ня хліборобів за гідну зустріч 
36 роковин Великого Жовтня, 
широко роз'яснювати історичну 
постанову вересневого Плену
му ЦК КПРС про заходи даль
шого розвитку сільського гос
подарства СРСР.

М. СТЕПАНЕНКО, 
агроном районного управління 

сільського господарства І 
заготівель.

ов‘я зання
Федоренко. В час глибокої 
оранки під цукрові буряки на
ступного року внесено достатню 
кількість мінеральних доб
рив.

в'язки МТС входить всемірне 
підвищення врожайності всіх 
сільськогосподарських культур 
у колгоспах, забезпечення зро
стання громадського поголів'я 
худоби при одночасному під
вищенні її продуктивності, 
збільшення валової і товарної 
продукції землеробства і тва
ринництва в обслужуваних кол
госпах. МТС повинні заверши
ти механізацію робіт у ріль
ництві, широко розгорнути ме
ханізацію трудомістких проце
сів у тваринництві, у вироб
ництві картоплі та овочів, впро
ваджувати у колгоспне вироб
ництво досягнення науки і пе
редової практики, забезпечити 
дальше організаційно-господар
ське зміцнення колгоспів і на 
цій основі підвищення матері
ального добробуту колгоспни
ків.

Для виконання цих завдань 
машинно-тракторним станціям 
подасться величезна допомога.

(Закінчення на 4-й стор.).
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ФЕЙЛЕТОН

Почалося з ревнощів...
В одну ніч в міському ди

тячому будинку стався незви
чайний випадок. В директор
ському . кабінеті, що поряд з 
дитячими гуртожитками, тріща
ли двері, падало бите скло.

Цю подію директор дитбудин
ку Степан Федорович Горбань 
поясйюс так.

—Все з ревнощів почалося. 
Не встиг ото я, при закритих 
дверях, іншій і в очі загляну
ти як слід, а тут жінка—про
ломила двері, графин розбила... 
Навіть в літа мої не вірить - 
ревнує.

Не дивлячись на цю ваду, 
Степан Федорович про свою жін
ку найкращої думки.

—Вона в мене вроді радни
ка,—каже він.

Довгий час інструктор по ру
коділлю дитбудинку Крайній 
(івгепія Костянтинівна обшива
ла сім'ю Горбаня так, за спа
сибі. А потім заявила:

—Не придворна ж я швачка 
ваша.

Цього досить було, щоб под
ружжя Горбанів обрушилось на 
недогодливу Крайній.

Спочатку її переведено було 
па половину ставки. Коли й це 
не допомогло, тоді Степан Фе
дорович вирішив видворити май
стерню рукоділля за межі дит
будинку в господарське под
вір'я, хоч добре знає, що це 
завдає великої шкоди трудово
му вихованню дітей.

Це, так би мовити, одна сто
рона діяльності Горбаня.

І на іншому—господарсько
му поприщі він виявив неаби
які здібності.

Ось уже понад рік сім'я ди
ректора займає тут квартиру з 
трьох кімнат, а грошей не пла
тить і паливом дитбудинку 
гріється — на добрі його руки 
собі нагріває.

СЛІДАМИ НЕОПУБЛІКОВАНИХ ЛИСТІВ
До редакції газети «Сталін

ський прапор» надійшов лист 
від групи колгоспників артілі 
ім. Карла Маркса, в якому во
ни повідомляли про зловживан
ня службовим станом з боку 
завгоспа районного управління 
сільського господарства і заго
тівель Терещенка, який само
чинно взяв у колгоспі насіння

МТС—провідна сила у колгоспному виробництві
(Закінчення).

МТС забезпечуються постій
ними кадрами механізаторів, 
які одержуватимуть підвищену 
гарантовану грошову оплату. 
Держава виділяє величезні кош
ти на підготовку кваліфікова
них механізаторів, на будів
ництво виробничо - технічних 
споруд, на створення належ
них побутових умов для пра
цівників МТС. Вжиті заходи 
до зміцнення керівних кадрів 
МТС кваліфікованими інженер
но-технічними та агрономічни
ми силами.

Держава поставить сільсько
му господарству в період з 
1954 року по 1 травня 1957 
року не менше 750 тисяч трак
торів, у тому числі 250 тисяч І 
просапних, а також необхідну 
кількість сільськогосподарських '

Майже в один час, коли зай
няв директорське крісло Гор
бань, з'явились в сараї дитбу
динку двоє власних його по
росят.

Вже другого дня відчули оті 
поросята, що вони потрапили 
па попсчительство в надійні і 
дбайливі руки.

Не вік же їм поросятами за
лишатися. А щоб свиньми ста
ли,—годувати треба, а щоб го
дувати,—харчі потрібні.

Поросятами були—їжу всяку 
їм з дитячої кухні носили, а 
коли підросли, на кінський корм 
перейшли.

У дитбудинку є коні. Ото 
для них дерть, кукурудзу і кар
топлю з комори виписували, а 
поїдали все це вже не порося
та, а свині Степана Федоро
вича.

Коней годували соломкою та 
половкою.

— А то ще брикати поч- 
путь,—каже передбачливії іі ди
ректор.

На широку ногу, як бачите, 
живе Степан Федорович за ра
хунок дитячого будинку. А все 
мало здається йому. І починає 
він нишпорити по дитячих ки
шенях, а може перепаде яка 
сотня. І тут не без промаху 
Діє.

Колишнім вихованцям дитя
чого будинку Вадиму Ясинсько- 
му і Володимиру Арестову по 
переказах видав 500 карбован
ців, а документи підробив на 
1000 карбованців.

Тільки на цій операції Гор
баню перепало півтисячі.

Чи довго ще буде нишпори
ти по чужих кишенях Горбань?

Грицько ТЕРНИНА. 
Тарас ШИПШИНА.

люцерни, еспарцету і інше.
Лист був надісланий район

ній прокуратурі для вжиття за
ходів.

Як повідомив прокурор т. Сей- 
мук, факти, наведені в листі, 
повністю підтвердились. Насін
ня повернуте колгоспу. Тере
щенка притягнуто до відпові
дальності.

машин, автомобілів, автопере- 
сувних майстерень та іншого 
устаткування.

Конструюються і ставляться 
на виробництво попі типи ви
сокопродуктивних машин для 
вирощування і збирання тех
нічних і кормових культур, кар
топлі та овочів, машин для ком
плексної механізації збирання 
сіна і трудомістких робіт на 
тваринницьких фермах.

Всі ці і багато інших захо
дів яскраво виражають величез
не піклування партії і уряду 
про зміцнення колгоспного ла
ду, про створення всіх умов 
для дальшого крутого підне
сення колгоспного виробництва.

Увага всієї країни привер
нута до працівників МТС. Ба
гатий досвід таких МТС, 
як Нетровська Ставрополь

Відбудова 
електростанцій у Кореї

Корейські енергетики докла
дають зусилля до якнайшвид
шої відбудови зруйнованих і 
пошкоджених ворогом електро
станцій республіки. Як І1ОВІ- 

' домляє -Центральне телеграфне 
' агентство Кореї (ЦТАК), успіш- 
I но йде відбудова потужної Суп- 

хунської гідроелектростанції, 
, яка зазнала неодноразових но- 

рожих бомбардувань. Для від- 
| будови зруйнованих вузлів стан

ції колектив електриків успіш
но використовує місцеві ре- 

' сурсп.
Вирок Бухарестського 

військового трибуналу групі 
американських шпигунів 

і диверсантів
І Ними днями в Бухарестському 

військовому трибуналі закінчився 
І процес групи американських шпи- 
I гунів і диверсантів. Суд встановив, 
і що обвинувачувані А. Тенасе, 

М. Попович, І. Голя, І. Самоїле, 
Г. Поп, І. Толан були завербовані 
американською розвідкою і пере
кинуті на територію Румунської 
Народної Республіки з метою вчи
нення шпіонажу, терору і диверсій.

Трибунал засудив внщепере- 
лічених підсудних до смертної ка
ри з конфіскацією майна. До смерт
ної карії з конфіскацією майна за
суджені також особи, які перехо
вували шпигунів і подавали їм 
активну підтримку в їх підривній 
діяльності. (ТАРС).

Виступ Черчілля в Маргеті
МАРГЕТ, 11 жовтня. (Спец, 

кор. ТАРС). Виступаючи вчора на 
закінчення конференції консерва
тивної партії в Маргеті, прем'єр- 
міністр Черчілль торкнувся де
яких питань внутрішньої і зов
нішньої політики Англії.

Черчілль закликав до зміцнення 
західної «оборонизаявивши з 
цього приводу: „Ми в усякому 
разі збираємося... зробити все 
можливе, щоб сприяти створенню 
європейської армії, яка включати
ме сильний контингент німців.

Ми, подібно до американців, бу
демо тримати свої збройні сили в 
Європі, щоб урівноважувати сили 
французів із силами нашого ново
го німецького колеги. Якщо фран
цузи не погодяться на створення 
європейського оборонного співто
вариства, то у нас не буде ніяко
го іншого благорозумного вибору, 
крім якого-небудь нового заходу, 
то приєднає сили Німеччини до 
сил західних союзників у рамках 
НАТО" (Північно-атлантичного 
воєнного блоку.—Ред ).

Торкаючись відносин між Захо
дом і Сходом, Черчілль твердив, 
що він, „як і раніше, вважає, що 
керівні діячі різних країн повинні 
мати можливість зустрітися... для 
того, щоб подолати всі труд
нощі...".

ського краю, Ярмолинецька 
Кам'янець-Подільської області, 
таких тракторних бригад, як 
бригади П. Ангеліної, 1. Бунє- 
єва, І. ПІацького та багатьох 
інших, переконливо показує, 
що резерви підвищення про
дуктивності праці в наших ма
шинно-тракторних станціях не
вичерпні. Справа честі всіх 
механізаторів— включитися в 
масове соціалістичне змагання 
за виконання історичних рі
шень партії і уряду. Вони по
кликані досконало оволодіти 
ввіреною їм технікою, показа
ти зразки технічного догляду 
за тракторами і машинами і 
використання їх, піднести ви
робничу дисципліну в МТС на 
рівень передового соціалістич
ного підприємства.

Д. ДЕЛОВ.

В країнах народної демократії

Будівництво Палацу культури і науки імені Й. В. Сталіна у 
Варшаві. Вигляд з Маршалківської вулиці.

Прсскліше ТАРС.

Нова теплоелектростанція в Китаї
В Сіапі на 3 місяці раніше 

наміченого строку закінчилось 
будівництво великої теплоелек
тростанції.

Нова теплоелектростанція збу
дована з допомогою радянських 
спеціалістів. Вона даватиме 
електроенергію підприємствам

Місячник румуно-радянської дружби
У містах і селах Румунії 

відбулись урочисті збори, прис
вячені початку місячника ру
муно-радянської дружби.

У зв'язку з місячником в 
Бухаресті, Яссах, місті Сталін 
та інших містах відкрилися 
виставки Мирне економічне і 
культурне будівництво СРСР . 
Виставки користуються великим

Чехословацький з'їзд

11 жовтня в Празі відбувся 
Чехословацький з'їзд за мирне 
розв'язання німецького пи
тання.

З доповіддю виступив прем'єр- 
міністр Чехословаччиии В. Ши
рокий.

Вказавши, що питання про 
мирне розв'язання німецької 
проблеми мас життєво важливе 
значення для чехословацького

німецького питання

На честь виборів до місцевих Зборів 
народних представників Китаю

Вибори до місцевих органів 
влади в Китайській Народній 
Республіці проходять в обста
новці великого трудового під
несення. Як повідомляє газета 
«Гунженьжібао», на підпри
ємствах Мукдена па честь ви
борів широко розгорнулось ви
робниче змагання. Великих ус
піхів у змаганні добилися ста
левари Мукденського заводу

Підготовка кадрів для сільського господарства 
у Польщі

В народно - демократичній 
Польщі приділяється велика 
увАга підготовці спеціалістів для 
сільського господарства. Тільки 
в цьому році в країні створено 
З нових сільськогосподарських 
учбових заклади. Почався пер
ший навчальний рік у вищій 
сільськогосподарській школі в 

текстильної промислово^ і 
машинобудівним заводам, розта
шованим у місті і поблизу 
нього.

Ця станція є однією з шести 
нових великих електростанцій, 
які стануть до ладу в цьому 
році.

успіхом у населення. В місті 
Клуж на честь місячника ру
муно-радянської дружби від
крився «тиждень радянського 
фільму». В кінотеатрах міста 
демонструватимуться фільми: 
«Кавалер Золотої Зірки», «Не
забутній 1919 рік», «Сільський 
лікар» та інші.

за мирне розв'язання

народу, Широкий заявив, що 
народ Чехословаччиии рішуче 
підтримує зусилля Радянського 
Союзу, спрямовані на мирне 
розв'язання німецького пи
тання.

З'їзд прийняв рішення, спря
мовані на активізацію бороть
би за єдину, демократичну, ми
ролюбну і незалежну Німеч
чину.

важкого машинобудування. Во
ни скоротили час плавки з 7 
годин 10 хвилин до 5 годин 
47 хвилин. По три норми вико
нують за зміну передові брига
ди гірників на Фушунських ву
гільних копальнях.

Трудове змагання па честь 
виборів розгорнулось також па 
підприємствах Шанхая, Тянь
цзіня, Харбіна та інших міст.

Кракові. Це п'ята вища сіль
ськогосподарська школа в 
Польщі.

У цьому році в країні від
крито також два нових техні
куми—селекції рослин і насін
ництва.

(ТАРС).

В. О. редактора В. МАЛЕНКО.
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До нових успіхів сільського господарства республіки
Пленум ЦК КП України, який 

відбувся цими днями, заслухав 
і обговорив доповідь Секретаря 
ЦІЇ КІІ України тов. 0. 1. Ки- 
ричепка про підсумки Плену
му Центрального Комітету КПРС 
і завдання партійної організа
ції України по дальшому роз
витку сільського господарства.

Пленум ЦК КІІ України під
креслив, що постанова Пленуму 

■^Центрального Комітету КПРС 
знаменує, собою новий етап у 
боротьбі партії і радянського 
народу за побудову комунізму 
в нашій країні і мас винятко
во велике значення в справі 
дальшого розвитку сільського 
господарства, крутого піднесен
ня всіх його галузей, створен- 

^іія в найближчі два-три роки в 
^країні достатку продовольства 

для населення, сировини для 
легкої і харчової промисловості 
та забезпечення значного зрос
тання матеріального добробуту 
радянського народу.

Завдяки великій допомозі ЦК 
КОРС і Союзного Уряду, соціа
лістичне сільське господарство 
Радянської України, як і всієї 
нашої Батьківщини, безперер
вно оснащується сучасною віт
чизняною технікою. Па цій ос
нові неухильно зміцнюється і 
розвивається громадське госпо
дарство колгоспів, як головна 
сила колгоспного ладу.

В післявоєнний період від
новлено і значно розширено 
виробництво зерна, технічних 
культур, збільшено державні 
заготівлі хліба, цукрових буря
ків, олійних культур, м'яса, 
молока, вовни та іншої продук
ції землеробства і тваринництва.

Однак, як указав Пленум ЦК 
КПРС, рівень виробництва сіль
ськогосподарських продуктів не 
задовольняє в повній мірі зрос
таючих потреб населення в 
продуктах харчування, а лег
кої і харчової промисловості— 
в сировині. Він не відповідає 
технічній оснащеності сільсько
го господарства і можливостям, 
закладеним у колгоспному ладі.

Пленум ЦК К1І України від
значив, що ця оцінка цілком і 
повністю стосується стану роз
витку сільського господарства 
Української РСР.

Особливо неблагополучне ста
новище в республіці з розвит
ком тваринництва. В багатьох 
колгоспах ця важлива галузь 
господарства не стала ще ви- 
сокотоварною і високодоходною, 
ще низька продуктивність ху
доби, велика яловість маточно
го поголів'я і значні втрати 
тварин від загибелі. Досі в за
гальному стаді великої рогатої 
худоби мало корів, і поголів'я 
їх ще не досягло довоєнного 
рівня.

Одною з основних причин 
такого стану є відставання роз
витку кормової бази для тва
ринництва. В колгоспах ще пе- 
досить виробляється доброякіс
ного сіна, силосу, коренепло

дів, картоплі та інших кормів. 
Поголів'я худоби незадовільно 
забезпечене тваринницькими 
приміщеннями, слабо механізо
вані трудомісткі процеси на 
фермах.

Великим недоліком у розвит
ку сільського господарства рес
публіки є серйозне відставання 
у виробництві картоплі й овочів.

Пленум ЦК КП України від
значив, що найбільше відста
ють у зростанні продуктивності 
сільського господарства колгос
пи Чернігівської, Сумської, Жи
томирської, Львівської, Тер
нопільської, гірських районів 
Станіславської і Дрогобицької 
областей та поліських районів 
Волинської, Ровенської і Київ
ської областей. Тут рік у рік 
збирають низькі врожаї зерна, 
льону, конопель, картоплі, ово
чевих, кормовихкультур,повіль
но розвивають громадське тва
ринництво і недостатньо борють
ся за підвищення його продук
тивності. Значні недоліки мають 
місце в роботі радгоспів України.

Пленум ЦК КПРС викрив 
причини недостатнього рівня 
сільськогосподарського вироб
ництва в цілому і відставання, 
що мас місце в ряді важливих 
галузей сільського господарства. 
Справа в тому, що Комуніс
тична партія, послідовно про
водячи курс на всемірне роз
гортання важкої індустрії, як 
необхідної умови успішного роз
витку всіх галузей народного 
господарства, не мала можли
вості забезпечити одночасний 
розвиток високими темпами і 
важкої індустрії, і сільського 
господарства, і легкої промис
ловості. Для цього треба було 
створити необхідні передумови. 
Тепер ці передумови створені. 
Ми маємо потужну індустріаль
ну базу, зміцнілі колгоспи і 
підготовлені кадри в усіх галу
зях господарського будівництва.

Але Пленум ЦК КПРС вка
зав і на інші причини відста
вання ряду важливих галузей 
сільського господарства. Вони 
полягали в тому, що в сіль
ському господарстві порушував
ся принцип матеріальної за
інтересованості колгоспників у 
розвитку ряду галузей сіль
ськогосподарського виробниц
тва, допускалися перекручення 
встановленого партією і урядом 
принципу обчислення обов'яз
кових поставок колгоспами сіль
ськогосподарських продуктів з 
кожного гектара орної землі 
або земельної площі, закріпле
ної за ними, недостатньо за
охочувався розвиток тваринниц
тва, а також виробництво 
овочів і картоплі. В багатьох 
колгоспах був порушений най
важливіший принцип артільної 
форми колгоспного господар
ства — правильне поєднання 
громадського і особистого в 
артілі, при підпорядкуванні 
особистих інтересів громад
ським.

Пленум ЦК КПРС відзначив, 
що найважливішою причиною 
серйозного відставання сільсь
кого господарства є незадовіль
не керівництво колгоспами, 
МТС і радгоспами з боку пар
тійних, радянських і сільсько
господарських органів і, на
самперед, у справі добору і 
розстановки кадрів у сільсько
му господарстві і проведення 
партійно-політичної роботи на 
селі. Пленум ЦК ІЇП Укра
їни визнав, що ця серйозна і 
справедлива критика прямо 
стосується партійних, радян
ських і сільськогосподарських 
органів Української РСР. Мі
ністерство сільського господар
ства і заготівель УРСР, багато 
обкомів і райкомів партії, обл
виконкомів і райвиконкомів не 
вникають глибоко в діяльність 
МТС, колгоспів і радгоспів, 
слабо зміцнюють їх керівними 
кадрами, не приділяють достат
ньої уваги впровадженню в сіль
ськогосподарське виробництво 
досягнень науки і передового 

-досвіду. В багатьох колгоспах 
все ще низька трудова дисциплі
на , не всі колгоспники повністю 
беруть участь у колгоспному 
виробництві, допускаються 
серйозні недоліки в організації 
праці, є ще чимало фактів не
свідомого, недбалого ставлення 
до громадського добра.

Назріла необхідність мати на 
чолі кожного колгоспу., МТС 
і радгоспу кваліфікованих спе
ціалістів сільського господарс
тва. В той же час в республі
ці з 72 тисяч спеціалістів сіль
ського господарства з вищою і 
середньою освітою в колгоспах 
працюють тільки 5.015 і в МТС 
10.808 спеціалістів. Із 15.770 
голів колгоспів мають вищу ос
віту тільки 455 чоловік і се
редню спеціальну освіту—3.070 
чоловік. Все це тому, що бага
то агрономів, інженерів, зоотех
ніків, ветеринарних працівни
ків та інших спеціалістів осідає 
в різних установах.

11а Пленумі ЦІЇ КІІ України 
були піддані серйозній і спра
ведливій критиці республікан
ські міністерства — сільського 
господарства і заготівель, лісо
вої і паперової промисловості, 
промисловості будівельних ма
теріалів, місцевої і паливної 
промисловості, Укрпромрада, 
Укоопспілка за вкрай недос
татнє постачання колгоспам, 
МТС і радгоспам лісоматеріалу, 
цегли, вапна, покрівлі.

Визнавши становище в ряді 
важливих галузей сільського 
господарства неблагополучним, 
Пленум ЦК КПРС намітив не
відкладні завдання у проведен
ні ряду заходів, спрямованих 
на піднесення відстаючих га
лузей сільського господарства, 
колгоспів, радгоспів і районів 
до рівня передових з тим, щоб 
забезпечити могутнє піднесення 
всього соціалістичного сільсько
го господарства.

Пленум ЦК КП України схва
лив і прийняв постанову Пле
нуму ЦК КПРС до неухильно
го керівництва і виконання, як 
бойову програму роботи всієї 
партійної організації України.

Виходячи з рішень Пленуму 
Центрального Комітету КПРС, 
Пленум ЦІЇ КП України на
креслив конкретні заходи для 
колгоспів, МТС і радгоспів рес
публіки в справі дальшого роз
витку тваринництва, збільшен
ня виробництва і заготівлі кар
топлі та овочів, піднесення вро
жайності зернових, техпічних 
та олійних культур, дальшого 
поліпшення роботи машинно- 
тракторних станцій і посилен
ня їх ролі в розвитку колгосп
ного виробництва, поліпшення 
керівництва сільським госпо
дарством і партійно-політичної 
роботи па селі.

Найбільш невідкладним зав
данням партії і держави в сіль
ському господарстві є якнай
швидше піднесення тваринниц
тва, і в першу чергу громад
ського. Ця справа має життєво- 
важливе значення для країни. 
Пленум ЦК КІІ України під
креслив, що найважливіше зав
дання Міністерства сільського 
господарства і заготівель УРСР, 
Міністерства радгоспів УРСР, 
партійних, радянських і сіль
ськогосподарських органів по
лягає в тому, щоб ліквідувати 
нетерпиме відставання в роз
витку тваринництва, створити 
міцну кормову базу, забезпечи
ти поголів'я худоби і птиці 
приміщеннями, добитися рішу
чого підвищення продуктивності 
тваринництва і більш високих 
темпів зростання поголів'я худо
би, поліпшення її порідності і 
в найближчі два-три роки до
сягти збільшення виробництва 
м'яса і молока в півтора-два 
рази і вовни—в півтора раза.

Кожен колгосп у найближчі 
роки повинен мати па 100 гек
тарів сільськогосподарських 
угідь не менш як 20—25 голів 
великої рогатої худоби, в тому 
числі 10—12 корів, 20—30 
овець і на кожні 100 гектарів 
ріллі —20—25 свиней.

У галузі виробництва картоп
лі і овочів республіка повинна 
добитися збільшення в 1954— 
1955 роках валового збору кар
топлі не менш як у два рази і 
овочів—у 2,5 раза порівняно з 
1952 роком.

Враховуючи, що зернове гос
подарство є основою всього 
сільськогосподарського вироб
ництва, Пленум ЦК КП Украї
ни визнав за необхідне всемір
но розвивати зернове господар
ство і особливо виробництво 
найбільш цінної продовольчої 
культури — пшениці шляхом 
дальшого підвищення врожай
ності її в усіх' областях і ра
йонах республіки. Постанова 
Пленуму зобов'язує Міністер
ство сільського господарства і 
заготівель УРСР, місцеві пар

тійні, радянські і сільськогос
подарські органи вжити всіх 
необхідних заходів до ліквіда
ції відставання з виробництвом 
круп'яних культур, особливо 
гречки і проса, всемірно роз
ширяти посіви зернобобових, 
добитися в 1954—1955 рр. все
мірного підвищення врожайнос
ті кукурудзи і збільшення ва
лового збору її не менш як у 
півтора раза, порівняно з 1952 
роком. Кукурудзу необхідно сія
ти на всій площі в добре під
готовлений грунт і тільки квад
ратно-гніздовим способом з тим, 
щоб запровадити механізований 
обробіток міжрядь в подовжньо
му і поперечному напрямах.

Пленум ЦК КІІ України зо
бов'язав обкоми, Міністерство 
сільського господарства і заго
тівель УРСР, міськкоми і рай
коми партії відібрати і напра
вити в 1953 році з промисло
вості й інших галузей народно
го господарства 3.800 інжене- 
рів-мехапіків для роботи в МТС 
і спеціалізованих станціях па 
посади директорів, головних ін
женерів і завідуючих ремонт
ними майстернями з тим, щоб 
у кожній МТС на цих посадах 
знаходились, як правило, спе
ціалісти з вищою освітою. Вирі
шено також направити для ро
боти на селі, в першу чергу у 
відсталі райони і МТС, кращих 
комуністів з числа республікан
ського, обласного і міського 
партійного активу.

Вересневий Пленум ЦК КПРС 
з особливою силою підкреслив, 
що дальше піднесення сільсько
го господарства не може піти 
самопливом. Матеріальні умови 
і можливості, які створюються 
для піднесення сільського гос
подарства, самі по собі не да
дуть належного ефекту без по
ліпшення діяльності партійних 
організацій. Щоб використати 
ці можливості і умови, партій
ні організації повинні очолити 
широкі маси колгоспників, ро
бітників МТС і радгоспів і по
вести їх на боротьбу за могут
нє піднесення сільського гос
подарства, пам'ятаючи, що ор
ганізаторська і політична робо
та в масах—вирішальна умова 
дальшого піднесення сільсько
го господарства.

Пленум ЦК КП України за
певнив Центральний Комітет 
Комуністичної партії Радянсько
го Союзу, що партійні органі
зації, радянські і сільськогос
подарські органи, колгоспники, 
робітники МТС і радгоспів, 
спеціалісти сільського господар
ства Радянської України не пош
кодують сил для того, щоб з 
честю виконати великі завдан
ня, поставлені перед сільським 
господарством вересневим Пле
нумом ЦК КПРС, і тим самим 
внести свій достойний вклад у 
справу побудови комунізму в 
нашій країні.

(З передової „Радянської 
України** за 17 жовтня).
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Партій н е життя

Політичне навчання пов'язувати з практичними завданнями
Заняття в гуртку по вивчен

ню історії К1ІРС на швейній 
фабриці в цьому році почались 
організовано.

Переважна частина слухачів 
систематично відвідує і ста
ранно готується до занять, 
складає конспекти, бере 
участь у співбесідах.

На минулому занятті вивча
лась доповідь товариша М. С. 
Хрущова та схвалена Пленумом 
ЦІЇ КПРС постанова «Про за
ходи дальшого розвитку сіль
ського господарства СРСР».

Пропагандист т. Кашуричев 
добре підготувався до заняття. 
Говорячи про відставання сіль
ського господарства, особливо в 
розвитку тваринництва, па яке 
вказував у своїй доповіді това
риш М. С. Хрущов, а також 
Пленум ЦІЇ ІЇПРС в своїй по
станові, пропагандист показав 
це слухачам також з фактів ро
боти міського колгоспу імені 
Леніна та роботи МТС нашого 
району.

Він розповів також на кон
кретних прикладах про те, як 
трудящі району й міста під ке
рівництвом парторганізацій здій

Наполегливо, з творчим нат
хненням вивчають революцій
ну теорію вчителі семирічної 
школи № 5. Підвищення ідей
но-політичного рівня стало жит
тєвою необхідністю кожного з 
них. В минулому році вони 
вивчали матеріали XIX з'їзду 
ІЇПРС.

Організовано розпочалось на
вчання і в цьому році в гурт
ку підвищеного типу по вив
ченню історії партії. Пропаган
дист т. Максина проводить за
няття цікаво, використовує на
очні посібники. Всі слухачі 
гуртка акуратно відвідують за
няття, добре готуються до них, 
беруть активну участь у спів
бесідах.

Тема третього заняття—про
мова товариша Г. М. Малепко- 
ва на засіданні Верховної Ра
ди СРСР.

Готуймося до огляду художньої самодіяльності
З мстою дальшого розквіту 

народних талантів, культурно
го розвитку трудящих, Рада 
Міністрів УРСР і ЦІЇ КП 
України постановили провести 
з 12 по 22 грудня республі
канський огляд художньої са
модіяльності. Республікансько
му огляду передуватимуть ра
йонні, міські та обласні огляди.

Понад 70 гуруків різних жан
рів, багато індивідуальних ви
конавців візьмуть участь в місь
кому огляді художньої само
діяльності, що відбудеться 29, 
ЗО і 31 жовтня.

В ці дні перед учасниками 
художньої самодіяльності стоять 
важливі завдання. Вони повинні 
поліпшити репертуар своїх вис
тупів, щоб в ньому була у всій 
повноті відображена провідна 
роль Комуністичної партії Ра
дянського Союзу, боротьба ра
дянського народу за побудову 
комунізму, велика животворна 
дружба народів нашої країни, 
основана на принципах ленін
сько-сталінської національної 

снюють історичні рішення пар
тії і уряду.

Змістовна, жива розповідь 
пропагандиста, насичена факта
ми, викликала інтересу слуха
чів. Вони прагнули з'ясувати 
незрозумілі питання, бажали 
висловити свою думку по темі, 
що вивчалась.

Проте в роботі гуртка і про
пагандиста виявились деякі не
доліки.

Пропагандист т. Кашуричев 
ще слабо володіє методикою 
проведення занять. Тому й 
співбесіда, яка була проведена 
напочатку заняття, проходила 
шляхом запитань і відповідей.

Виступи слухачів були без 
конкретних фактів, не зв'язані 
з життям і завданнями, які 
стоять перед колективом під
приємства.

Тов. Іїамишан, наприклад, 
говорячи про недоліки в робо
ті промисловості і завдання по 
задоволенню постійно зростаю
чих матеріальних і культурних 
потреб радянських людей, вка
зані товаришем Г. М. Малеп- 
ковим в його промові на зак
лючному засіданні V сесії Вер

Заняття пройшло активно
У співбесіді бере слово вчи

телька т. Воробйова. Вона роз
повідає, як під керівництвом 
Комуністичної партії і Радян
ського уряду робітничий клас 
в союзі з селянством перетво
рили колись відсталу сільсько
господарську країну в першо
класну індустріально-колгосп
ну державу, побудували соціа
лізм, наводить яскраві дані 
зростання важкої промисловості 
за 28 років, говорить про роз
виток вугільної’промисловості в 
Олександрії у післявоєнні роки.

—Наші люди, — продовжує 
т. Воробйова,—довірили вчите
лю найдорожче—виховання мо
лодого покоління, майбутніх 
будівників комунізму. Школа 
повинна прищеплювати дітям 
любов до нашої партії, вихо
вувати справжніх патріотів ра
дянської Батьківщини. 

політики, боротьба за мир у 
всьому світі, героїчні будні 
нашого народу. Репертуар тре
ба збагатити кращими сучасни
ми і класичними творами, а та
кож кращими зразками сучас
ної народної творчості. Від кож
ного учасника вимагається під
вищення майстерності вико
нання.

Крім цього, на огляд треба 
представити якомога більше 
жанрів самодіяльного мистецтва 
та народної творчості, особливо 
індивідуальних виконавців: спі
ваків, бандуристів, сопілкарів, 
цимбалістів, баяністів, домбрис- 
тів, балалаєчників, скрипалів, 
піаністів, виконавців художньо
го читання, авторів сучасних 
музичних та словесних творів, 
а також танцюристів, гімнастів 
та інших.

Посилюють підготовку до місь
кого огляду гуртки художньої 
самодіяльності робітничого клу
бу селища Октябрського. Хоро
вий колектив в складі 60 чо
ловік готує літературно-музич

ховної Ради СРСР, нічого не 
сказав про недоліки в роботі 
фабрики й необхідні заходи для 
підвищення продуктивності пра
ці робітників і поліпшення 
якості продукції. Пе говорили 
про це й інші товариші, що 
взяли участь у співбесіді. Не 
звернув на це уваги й пропа
гандист. Він не втручався у 
виступи слухачів, пе узагаль
нював їх. А, як відомо, фабри
ка виробничий план у вересні 
виконала лише на 75 процен
тів, погано використовуються 
механізми.

В гуртку навчається пере
важно керівний склад фабрики: 
майстри, начальники цехів та 
передові виробничники. Вив
чення матеріалу, тісно пов'я
зане із завданням, яке стоїть 
перед підприємством, допомог
ло б їм подолати недоліки в 
роботі й мобілізувати робітни
ків на підвищенії^, продуктив
ності праці й успішне виконан
ня виробничого плану.

Пропагандисту необхідно лік
відувати ці недоліки.

Г. МАКАРЕНКО.

Про батьківське піклування 
рідної партії за добробут і 
культурні потреби трудящих, 
про розширення сітки шкіл і 
учбових закладів докладно роз
повіла т. Третяк. Вона вказа
ла на наявність недоліків у 
навчально-виховному процесі, 
і тому в школі ще є учні, які 
не засвоюють програми і ли
шаються на другий рік.

Добре висвітлила питання про 
невідкладні завдання в галузі 
сільського господарства т. Олек- 
сюк. Вона говорить, що учні, 
особливо при викладанні при
родничих наук, ще недостатньо 
ознайомлюються з передовою 
практикою і завданнями даль
шого розвитку сільського гос
подарства.

Змістовними були виступи і 
інших слухачів.

А. БЄЛ0К0НЄ8.

ний монтаж «Зроста нова Олек
сандрія». В цьому монтажі ви
користані кращі вірші наших 
поетів-початківців. їх твори вик
ликають гордість за рідне міс
то, за його чудових людей— 
творців щасливого, радісного 
життя. Співаки в супроводі дом- 
брового оркестру виконають піс
ню про славну Комуністичну 
партію, волею якої Олександрія 
перетворюється в центр буро- 
вугільної промисловості на Ук
раїні, проспівають «Марш шах
тарів», виконають «Шахтар
ську кадриль» та інші музичні 
твори.

З поновленою програмою вис
тупатимуть на огляді учасники 
драматичного, танцювального, 
вокального гуртків, а також 
читці художнього слова. Почат
ківець Валентина Сергієнко 
продекламує кілька своїх нових 
віршів.

З різноманітним репертуаром 
виступить па огляді самодіяль
ний колектив культосвітнього 
технікуму. 40 учасників хоро

Ленінград. В гостях у шахістів Будинку піонерів Кіровсько- 
го району побувала чемпіонка світу з шахів серед жінок Єлизаве
та Бнкова. Вона дала сеанс одноразової гри на 15 дошках. Після 
напруженої двохгодинної боротьби виграла чотирнадцять партій 
і одну звела внічию.

На знімку: Є. Викова в гостях у піонерів.
Фото Н. Карасьова. Прескліше ТАРС.

Ужгород
Оточений терасами виноград

ників, стоїть Ужгород—облас
ний центр Закарпаття. На най
вищому горбі красується бу
динок Державного університету. 
Колишній торговельний і чинов
ницький Ужгород став тепер 
університетським містом, про
мисловим центром краю.

Па околицях височать де
сятки фабрик і заводів. Вели
кий фанерпо-мебльовий комбі
нат виріс на місці колишньої 
мебльової майстерні. Меблі Уж
городських червонодеревників 
йдуть в усі кінці країни.

В Ужгороді відкрились десят
ки інших підприємств: фабрика 
модельного взуття, керамічний 
завод, харчові і промислові 
комбінати, механізовані цегель
ні заводи та інше.

Величезні культурні перетво
рення відбулися в місті. За
мість однієї гімназії відкрито 
сім середніх шкіл для дітей і 
чотири вечірніх школи для до
рослих, кілька технікумів, учи
лище прикладного мистецтва, 
вчительський інститут, музич
не училище. В місті дві облас
них, чотири міські і 70 проф
спілкових бібліотек.

У Радянському Закарпатті 
розцвіли народні таланти. Тися
чі людей беруть участь в гурт
ках художньої самодіяльності.

вого гуртка виконають пісні: 
«Партия—наш рулевпй», «Ой, 
Дніпро широкий», українську 
народну пісню «Стелися, бар
вінку». Учасники хору і тан
цювальної групи в спільному 
ансамблі поставлять сценку «Ве- 
чоринка в колгоспі». Студентка 
першого курсу клубного відді
лу т. Костюковська в супроводі 
хору проспіває арію Антопіди 
із опери «Іван Сусанін». Крім 
цього, танцювальна група ви
конає українські танці: «Ме
телиця», «Козачок», гуцуль
ський народний танець «Коло
мийка». Індивідуальні виконав
ці виступлять з читанням тво
рів Маяковського, Михалкова 
та інших радянських поетів і 
письменників, а також пись- 
менників-класиків.

Активно готуються до місь
кого огляду гуртки художньої 
самодіяльності клубу гудзикової 
фабрики.

Однак слід відзначити, що на 
багатьох підприємствах худож
ня самодіяльність занепала, 
відсутня будь-яка підготовка до 

сьогодні , 
Багато колективів набули ши
рокої популярності. Ансамбль 
пісні і танцю «Лісоруб» Ве- 
ликобичківського ліспромгоспу 
і «Тісса»—Рахівського ліспром
госпу, симфонічний оркестр 
Солотвпнськпх солекопів та ін
ші заслужили добрі відзиви 
москвичів, киян. Кращі співц^ 
з народу вливаються в Закар^ 
патський народний хор.

В краєзнавчому музеї з його 
18 залами зберігаються дорогі 
реліквії боротьби трудящих За
карпаття за своє визволення 
від іноземного гніту за возз'єд
нання Радянської України. В 
кількох залах зібрані матеріа
ли про бурхливий розвиток про
мисловості, сільського господар
ства, культури в молодій ра
дянській області.

Помолодів і стародавній Уж
городський замок, де тепер роз
міщена картинна галерея, у фон
дах якої є 1.500 творів. У 
місті є парк культури і відпо
чинку, одинадцять клубів, Па
лац піонерів. У нинішньому 
році закінчене будівництво ве
ликого стадіону,-Таким за ро
ки радянської влади став Уж
город—адміністративний і куль
турний центр Закарпаття.

(РАТАУ).

міського огляду. Це стосується, 
зокрема, самодіяльного колек
тиву Байдаківського вуглероз
різу. Раніше тут регулярно 
працювали гуртки: драматич
ний, хоровий, музичний, худож
нього читання. Зараз вони, по 
суті, розпались. Умови для роз
витку художньої самодіяльності 
тут є, але ніхто пе дбає, щоб 
в цих гуртках регулярно про
водились заняття. Не цікавить
ся цим партійна, профспілкова 
і комсомольська організації.

Подібний стан створився і па 
шахті № 2-3.

Час не жде. Необхідно поси
лити підготовку колективів до 
міського огляду художньої са
модіяльності з тим, щоб вони 
взяли в ньому найактивнішу 
участь. В цьому зобов'язані по
дати всебічну допомогу первин
ні партійні, комсомольські і 
профспілкові організації, керів
ники підприємств та будов.

С. МІРКОТАН, 
інспектор відділу культури 

виконкому Олександрійської 
міськради.
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НА ЕКОНОМІЧНІ ТЕМИ

ЗА РЕНТАБЕЛЬНУ РОБОТУ 
АВТОГОСПОДАРСТВА

За дальше круте піднесення сільського господарства

Собівартість продукції — ос
новний показник, що характе
ризує якість всієї роботи під
приємства. В системі автотранс
порту рентабельність залежить 
від зниження вартості тонно- 
кілометра.

Останнім часом колектив 
Олександрійської автобази став 
більше приділяти уваги питан
ням економіки, боротися проти 
безгосподарності. Вже в третьо
му кварталі ми знизили вартість 
тонно-кілометра па 3,6 процен
та проти плану. Від цього одер
жали 90 тисяч карбованців над
планових нагромаджень.

Успіху в роботі сприяло роз
горнуте соціалістичне змагання 
шоферів. Нині у пас налічує
ться 24 стотисячників. Водії 
МіїШ^ а Верещак, Василь Ле- 
щепко, Михайло Анапкіп прой
шли на своїх автомобілях більш 
як по 100.000 кілометрів без 
капітального ремонту. Кожний 
з них заощадив від 4 до 8,5 
тисячі карбованців.

Однак не можна сказати, що 
у нас немає недоліків. Стоти
сячників у нас ще мало, ними 
ін**Ьймаються, слабо стимулю
ють, не поширюють досвіду пе
редовиків.

Роботу шофера необхідно роз
глядати комплексно, тобто не 
тільки з точки зору виконання 
завдань, а й який фінансовий 
результат експлуатації його ав
томобіля. Великий економічний 
ефект у зниженні собівартості 
автоперевезень дає переведення 
всіх автомашин на внутрігоспо
дарські розрахунки. У вересні 
нами переведено на такий роз
рахунок 110 водіїв. Однак ок
ремі господарники, як, наприк
лад, начальник центральної ав
токолони т. Шаменко, байдуже 
ставиться до цього важливого 
заходу. Він і досі не довів до 
відома шоферів конкретні зав
дання но виконанню плану і 
фінансових показниках. Таке 

Як працюють вскришники
З початку місяця колектив гірників Семенівського вуглероз

різу взяв високі темпи роботи. На 16 жовтня план по вскриші 
виконано на 123 проценти. Успішно здійснює переджовтневі зо
бов'язання вскришна дільниця, якою керує т. Бандурко. Вироб
ниче завдання вона реалізує на 128 процентів.

Зовсім інші результати має Байдаківський вуглерозріз. Тут 
виконання плану становить лише 93,2 процента. Найгірше пра
цює вскришна дільниця № 1 (начальник т. Швець). Вона йде на 
рівні 75 процентів.

На розрізі долю плану вирішує відвальний агрегат (началь
ник т.’ Банін). Хоч останні дні він трохи поліпшив свою роботу, 
однак працює ще на низькому рівні.

Горький. На автозаводі імені В. М. Молотова створений но
вий автомобіль „ГАЗ-69“. Нова машина успішно переборює піски, 
сніг, заболочену місцевість, гірські перевали. Її максимальна 
швидкість—90 кілометрів на годину. По неудосконалених шляхах 
вона може йти з швидкістю 4О—5О кілометрів. Висока прохідність 
машини, її ходові якості і велика економічність будуть сприяти 
автомобілізації найвіддаленіших кутків нашої Батьківщини.

На знімку: в цеху збирання автомобілів ,ГАЗ-69“.
Фото В. Храмцова. Прескдіше ТАРС.

ставлення негативно позначає
ться па роботі.

Значну роль в зниженні собі
вартості і рентабельній роботі 
відіграють будівельні управлін
ня, які обслужує наша автоба
за. Проте треба сказати, що ке
рівники управлінь тт. Святець 
і Кругліков зовсім не цікав
ляться тим, як використовує
ться автотранспорт. Вони спо
кійно спостерігають численні 
простої автомобілів, погану ор
ганізацію вантажних і розван
тажувальних робіт. Тут машини 
використовуються на 75—80 
процентів. Щодня водії простою
ють по 2—3 години.

На зниження собівартості має 
великий вплив використання 
автопричепів і ліквідація по
рожніх пробігів автомобілів. А 
між тим, в цій справі далеко 
неблагополучпо. Дуже часто 
можна бачити, як машини, по
вертаючись з будівельної пло
щадки, нічим не завантажую
ться. Бувають і такі випадки, 
коли автомашини працюють на 
коротких віддалях — від 20 до 
150 метрів. У вересні, наприк
лад, автоколона № 2, якою ке
рує т. Макогон, в результаті 
такої нікудишньої організації 
робіт перевитратила проти нор
ми понад 800 літрів паль
ного.

У нас є широкі можливості 
для зниження собівартості авто
перевезень, рентабельної робо
ти кожної автоколони. Потрібно 
тільки, щоб за цю важливу 
справу по-справжньому взялись 
керівники автобази, всі водії і 
працівники ремонтних майсте
рень. Ми повинні уважніше ви
шукувати і використовувати 
внутрішні резерви, наполегливо 
боротись за піднесення продук
тивності праці, впроваджувати 
передові методи.

І. ТКАЧЕНКО, 
начальник планового відділу 

Олександрійської автобази.

На новому 
місці роботи

Десятки агрономів, зоотехні
ків, трактористів та інших спе
ціалістів сільського господарст
ва Олександрії їдуть на пос
тійну роботу в МТС. В партій
ні і радянські організації на
шого міста продовжують над
ходити заяви від інженерно- 
технічних працівників промис
лових підприємств з просьбою 
направити їх на роботу в сіль
ське господарство.

На заклик партії колишній 
помічник машиніста електрово
за Семенівського вуглерозрізу 
Арсентій Бабич висловив ба
жання працювати в Користів- 
ській МТС. Зараз він тракто
ром «ХТЗ-НАТІ» на зяблевій 
оранці значно перевиконує нор
ми виробітку.

Працівник залізничного тран
спорту Сергій Шовгаль прий
няв повостворену тракторну 
бригаду № 18 Користівської 
МТС.

Виїхати на постійну роботу в 
МТС виявив бажання інженер 
рудоремонтного заводу т. Задо- 
рожній. Він призначений голов
ним інженером Олемпіадівської 
МТС нашої області. На посаду 
дільничного мехапіка цієї ж МТС 
призначений контрольний май
стер рудоремонтного заводу 
т. Васильєв. Іпжепер-електро- 
механік т. Травенко також 
дав згоду працювати в одній з 
МТС нашої області.

Спеціалісти сільського гос
подарства, механізатори і ре
монтники Олександрійської МТС 
прагнуть зустріти 36 роковини 
Великої Жовтневої соціалістич
ної революції виробничими ус
піхами.

Дизелісти Василь Онопа та 
Микола Сафронепко, які пра
цюють в тракторній бригаді Ов- 
сія Омельченка, що обслужує

За повсюдне поширення досвіду передовиків сільського господарства!

Обмінні агрегати і вузли на ремонт тракторів
Аналіз роботи тракторних 

бригад свідчить, що простої трак
торів через їх технічні несправ
ності і тривалість стоянок ма
шин на плановому технічному 
догляді досягають тридцяти про
центів. Щоб уникнути цього, 
наша машинно-тракторна стан
ція за останні роки застосовує 
на ремонті тракторів обмінні 
агрегати і вузли, заздалегідь 
підготовані для зміни спрацьо
ваних. Завдяки цьому нам вда
лося значно поліпшити роботу 
машинно - тракторного парку. 
Виробіток на один 15-сильний 
трактор з 7ф8 га м якої оран
ки в 1950 році підвищився до 
838 га у 1952 році. Значно 
скоротились простої тракторів 
через технічні несправності і 
на планових технічних догля
дах. Собівартість одного гекта
ра м'якої оранки значно зни
зилась.

Організація ремонтних робіт 
по-новому дозволила перейти на 
цілорічні планово-запобіжні ре
монти. Обмінний фонд агрега
тів і вузлів створюється нами 
з нових запасних частин, а та
кож виготовлених і відновлених

Чому відстає 
тракторна бригада

Тракторна бригада № 3 Афа- 
насія Щербини з Олександрій
ської МТС, яка обслужує во- 
рошиловську сільгоспартіль ім. 
Сталіна, має 5 тракторів, дос
татню кількість причіпного ін
вентаря, укомплектована пос
тійними механізаторськими кад
рами. Здавалось би, що за цих 
умов осінньо-польові роботи по
винні в колгоспі провадитись 
своєчасно, на високому агро
технічному рівні. Але тут сис
тематично порушуються графі
ки робіт. Затягнувши сівбу ози
мих, механізатори з запізнен
ням почали зяблеву оранку. 
Хоч уже строки минають, проте 
досі не зорано 150 гектарів, а 
до оранки чорних парів ще й 
не приступали.

Причина такого стану—часті 
простої тракторів через техніч
ні поломки. Бригадир т. Щер
бина більше займається особис
тими справами, ніж тракторною 
бригадою, а дільничний меха
нік т. Ковбасенко рідкий гість 
тут.

Через недбайливе технічно 
використання потужних тракто
рів вони часто виходять з ладу. 
Трактор «ХТЗ-НАТІ», па якому 
працюють трактористи Микола 
Півпяк та Михайло Шевченко, 
більше часу простоює на ре

Трудові успіхи механізаторів
артіль ім. Жданова, вже завер
шили річний план зяблевої 
оранки. Зараз вони подають 
допомогу колгоспникам міської 
артілі ім. Леніна. Працюючи і 
тут на піднятті зябу, передові 
механізатори виконують змінні 
завдання на 115—120 процен
тів.

Високопродуктивно працю
ють також робітники ремонт

у своїх майстернях і на ремонт
них підприємствах. Для тракто
рів різних марок за останні три 
роки МТС створила обмінний 
фонд з 128 агрегатів і вузлів. 
Серед них — для «СТЗ» шість 
головок блока в зборі, чотири 
карбюратори з комплектами 
кріплень, чотири регулятори з 
мостиками магнето, чотири вен
тилятори, три радіатори, чоти
ри генератори освітлення, три 
магнето, два паливних баки з 
комплектами живильних тру
бок, три всмоктуючих і вихлоп
них труби, чотири комплекти 
муфт зчеплення, чотири двигу
ни в зборі, три коробки пере
міни швидкостей, три проміж
них передачі з деталями: 99, 
98, 100, 312—3130, два ди
ференціали з деталями: 111, 
112-113, 114, 115,116, 3140 
і 20 пар залитих і розточених 
підшипників.

В МТС розроблена номен
клатура застосування обмінних 
агрегатів і вузлів. В ній пе
редбачено, які агрегати і вуз
ли змінюються при тому або 
іншому технічному догляді і 
ремонті. 

монті. З 1 по 10 жовтня ці 
трактористи з 20 виробничих 
змін продуктивно працювали 
лише 3.

Правління артілі (голова т. ІІе- 
чипорук) зовсім мало приділяє 
уваги тракторній бригаді, не 
створює необхідних умов для 
роботи механізаторів. Часто без 

І погодженості з бригадиром трак
торної бригади тут переводять 
причіплювачів на інші роботи. 
Не турбує правління артілі й 
те, що досі не організовано 
звільнення площ від залишків 
соняшника та бадилля кукуруд
зи на площі понад 100 гек
тарів.

З похолоданням змінні трак
тористи в години відпочинку 
змушені йти в село за 3—4 кі
лометри, бо тракторний вагон
чик зовсім непридатний. Гро
мадське харчування тракторис
тів не організоване.

Серед механізаторів пе про
водиться політико-виховна ро
бота.

Дирекція Олександрійської 
МТС повинна вжити конкретних 
заходів для усунення серйозних 
недоліків у роботі тракторної 
бригади № 3.

0. БУЗИННИК.

них майстерень МТС. На ремонті 
тракторів і іншого сільськогос
подарського інвентаря вони 
щоденно добиваються високих 
виробничих показників. По пів
тори норми щоденно дають то
кар Андрій Зеленський та слю
сар Олександр Оленін.

Ф. НЕЧИПОРЕНКО, 
завідуючий майстернями 

Олександрійської МТС.

В полі агрегати і вузли замі
нюються під час проведення тех
нічних доглядів. Відновлення 
знятих агрегатів і вузлів здійс
нюється в майстернях МТС, а 
ті, що потребують капітально
го ремонту, направляються на 
ремонтні підприємства.

В майстернях МТС постійно 
функціонують ремонтні пости з 
устаткованими робочими місця
ми.Тут постійно знаходяться три 
слюсарі-монтажники, слюсар- 
мідник, слюсар-жерстяник, слю- 
сар-електрик, ковалі, токарі і 
тесляр-столяр. За кожним з них 
закріплені робочі місця.

Відновлені агрегати й вузли 
здаються в склад МТС. Затра
ти на відновлення агрегату або 
вузла відносяться на той трак
тор, з якого він знятий. На 
кожний агрегат і вузол, зняті з 
трактора, складаються відомість 
дефектів і калькуляція затрат.

Досвід застосування обмінних 
агрегатів і вузлів па ремонті 
може бути з успіхом викорис
таний і іншими машинно-трак
торними станціями країни.

Г. ШЕВЧЕНКО, 
головний Інженер Бекеиіевської 

МТС Ставропольського краю.
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ПО НАШОМУ МІСТУ
- і РАЙОНУ =

Успіхи кінофільму 
„Кораблі штурмують бастіони“

В кінотеатрі ім. Першого 
травня з великим успіхом 
демонструється новий ко
льоровий художній фільм 
„Кораблі штурмують бастіо-

Лекції для трудящих підприємств
На шахті № 2-3 регуляр

но читаються лекції і допо
віді для гірників.

Дійсні члени Товариства 
для поширення політичних 
та наукових знань тт. Шка-

Комсомольсько-молодіжні лекторії
При клубах селища Ди- 

митрово і гудзикової фабри
ки створені комсомольсько- 
молодіжні лекторії.

У жовтні для молоді про
читано лекції на теми: „Мо
ральний облік радянської 
молоді**, „Про революційну

Готуються до читацької конференції
Працівники міської бібліо

теки систематично прово
дять читацькі конференції, 
бібліографічні огляди тощо. 
Це сприяє пропаганді книги 
в маси.

Зараз читачі бібліотеки 
тт. Бойко, Кондратенко, Лай

Відпочинок шахтарів
Протягом дев'яти місяців 

поточного року більше 900 
гірників відпочивало і ліку
валось в здравницях Одеси, 
Пуще-Водиці, Святогорська, 
Сочі, Єсентуки, Ялти, Желє
зноводська, Кисловодська га 
інших.

Серед гірників, які побу
вали в санаторіях та будин

Підвищують
Серед читачів міської біб

ліотеки багато стахановців 
підприємств нашого міста. 
Вони повсякденно підвищу
ють свої політичні, технічні 
і загальноосвітні знання.

Слюсар Байдаківської бри
кетної фабрики Всеволод Ва
сильєв за 1953 рік прочитав 
33 книги. Серед них: „Бесе- 
дьі о механике**, „Астроно
мічний календар**, „Пам*ягка 
слюсаря", „Вибрані твори"

Інтелігенція села допомагає
Медичні працівники Косів- 

ської лікарні подали допо
могу колгоспу ім. Молотова 
на збиранні кукурудзи. Сум
лінною працею відзначили
ся: головний лікар т. Іванов, 
фельдшер т. Воробйов, мед- 

ни“ („Адмірал Ушаков" II се
рія).

Тільки за перші два дні де
монстрування фільму кіно
театр відвідало понад 2000 
глядачів.

тула, Стаценко прочитали 
для трудящих підприємств 
міста лекції „Марксизм-ле- 
нінізм про релігію**, „Мо
ральний облік радянської 
молоді**.

пильність радянських лю- 
дей“, „Рішення XIX з'їзду 
КПРС — програма побудови 
комунізму в СРСР“, „Розви
ток буровугільної промисло
вості на Україні і в м. Олек- 
сандрії** та ін.

ко та інші активно готують
ся до читацької конференції 
на тему: „Комуністична пар
тія— керівна і спрямовуюча 
сила радянського суспільст
ва**.

Конференція відбудеться 
21—22 жовтня.

ках відпочинку, прохідник 
шахти № 2-3 т. Сичов, нава
ловідбійники тт. Сьомій, Ту
пиця, котельник рудоремонт- 
ного заводу т. Єрещенко, 
слюсар Байдаківської бри
кетної фабрики т. Четверня, 
машиністи екскаватора тг. 
Самохвалов і Сніжко та ба
гато інших.

свої знання
—Купріна, „Сталь і шлак"— 
Попова та інші.

Помічник машиніста Байда- 
ківського вуглерозрізу Олек
сандр Давніченко останнім 
часом прочитав багато книг 
художньої літератури та 
брошур. Зокрема, „50 років 
Комуністичної партії Радян
ського Союзу", постанову 
вересневого Пленуму ЦК 
КПРС та інші.

КОЛГОСПОВІ

сестра т. Дробот та інші.
Активну допомогу на зби

ранні пізніх культур пода
ють також працівники шко
ли, споживчого товариства 
та інші.

ЗВЕДЕННЯ

Грузинська РСР. На честь трид
цятиріччя радянського альпінізму 
десятки груп спортсменів зроби
ли в цьому році підняття на вер
шини Кавказьких гір.

На знімку: момент підняття на 
вершину Семенов-Баші.

Міжнародний шаховий турнір
В м. Цюріх (Швейцарія) прова

диться шаховий турнір найсиль- 
ніших шахістів світу, в якому 
беруть участь 15 гросмейстерів. 
9 з них радянські шахісти—грос
мейстери Авербах, Болеславськнй, 
Бронштейн, Геллер,-Керес, Котов, 
Петросян, Смислов і Тайманов. 
В цюріхському турнірі крім ра
дянських шахістів беруть також 
участь гросмейстери Л. Сабо 
(Угорщина), Г. Штальберг (Шве
ція), М. Ейве (Голландія), ЛІ. Най- 
дорф (Аргентіна), С. Решевський 
(США) і С. Глигорич (Югославія).

Міжнародний турнір має на 
меті визначити претендента матча 
з чемпіоном світу М. Ботвинником, 
який відбудеться в 1954 році.

Уже зіграно 25 турів цього 
міжнародного шахового турніру. 
Лідером з'являється радянський 
гросмейстер В. Смислов, який 
набрав 15,5 очка з 23 зіграних 
партій. На другому місці Решев
ський, який має 14 очків з 24 
партій.

До кінця турніру залишилось 
5 турів.

Міжнародна товариська 
зустріч з футбола

13 жовтня в Москві на цент
ральному стадіоні „Динамо" відбу
лася міжнародна товариська зуст
річ футболістів. Московська 
команда товариства „Спартак" 
приймала австрійську футбольну 
команду „Рапід".

Гра пройшла при перевазі мос
ковських футболістів і закінчила
ся перемогою спартаківців з ра
хунком 4:0.

* ф *
15 жовтня в Москві на централь

ному стадіоні „Динамо" відбулася 
друга міжнародна товариська зуст
річ з футбола. Столична команда 
товариства „Динамо" приймала 
австрійську футбольну команду 
„Рапід". Змагання закінчилося пе
ремогою команди „Рапід" з рахун
ком 2:1.

Міжнародний огляд
Конгрес єдності

Конгресом єдності трудящих на
зивають третій Всесвітній кон
грес профспілок, скликаний з іні
ціативи. Всесвітньої федерації 
профспілок (ВФП), що проходить 
у Відні. На конгресі присутні 710 
делегатів від профспілкових орга
нізацій 74 країн. В тому числі 
присутні 120 спостерігачів від 
профспілкових організацій, які не 
входять у ВФП.

Виступи учасників конгресу по
казали, що діяльність ВФП на 
захист життєвих вимог трудящих, 
на захист миру палко схвалюють 
і підтримують сотні мільйонів тру- 

| дівників на всій земній кулі. ВФП 
І проводить цю благородну діяль- 
! ність в умовах, коли імперіалісти 
[ поряд з підготовкою нової війни, 

продовжують жорстокий наступ 
на демократичні свободи і жит
тєвий рівень народів.

Генеральний секретар ВФП 
Сайян. який виступив з основною 
доповіддю, навів яскраві цифри, 
що характеризують тяжке стано
вище трудящих капіталістичних 
країн. Так, індекс вартості життя 
підвищився порівняно з 1948 р. в 
Австрії—на 99 проц., Франції — 
на 45 проц., Англії—на 31 проц., 
США—на 11 проц., Аргентіні — 
на 198 проц. і гак далі. Податки 
в США, наприклад, порівняно з 
1937—38 роком підвищились у 12 
раз. В погоні за високими при
бутками капіталісти посилюють 
експлуатацію робітників.

Яскравим контрастом умов жит
тя і праці, які погіршуються в капі
талістичному світі, є становище 
вільних трудівників в СРСР і 
країнах народної демократії. Гла
ва радянської профспілкової деле
гації М. М, Шверник у своїй про
мові навів переконливі факти, що 
свідчать про безперервне підне
сення життєвого рівня в країні 
соціалізму, про піклування Радян
ського уряду про добробут трудя
щих.

ВФП підтримала і широко про
пагувала кампанію за мирне вре
гулювання міжнародних питань, 
оголошену Всесвітньою Радою 
Миру. ВФП активно виступала за 
досягнення перемир'я в Кореї, яке 
є великою перемогою сил миру. 
Трудящі капіталістичних країн 
активно ведуть під керівництвом 
ВФП боротьбу за задоволення 
своїх насущних вимог, на захист 
своїх прав.

Найважливішою зброєю тру
дящих у боротьбі за свої життєві 
інтереси, за мир є єдність рядів 
робітничого класу. Тому III Все
світній конгрес профспілок своїм 
першочерговим завданням ставить 
зміцнення єдності трудящих, роз
ширення зв'язків між профспілка
ми. Конгрес обговорює й ряд інших 
важливих питань: завдання проф
спілок у боротьбі за економічний 
і соціальний розвиток, на захист 
національної незалежності і демо
кратичних свобод у капіталістич
них і колоніальних країнах; роз
витої! профспілкового руху в ко

Терор у Кенії
Як повідомляє кореспондент 

агентства Рейтер з Найробі (Кенія), 
цими днями під час чергової роз

лоніальних і напівколоніальних 
країнах.

III Всесвітній конгрес профспі
лок має велике значення в роз
витку світового профспілкового 
руху. Міцніюча єдність трудящих 
усього світу служить запорукою 
того, що завдання, поставлені кон
гресом, будуть з успіхом виконані.

Незаконне рішення
США і Англія вдались до не

законної дії, яка посилює міжна
родне напруження і загрожує ми
рові. (Ідеться про рішення амери
канського і англійського урядів 
передати урядові Італії управлін
ня зоною „А" Вільної Території 
Трієст (частина території окупо
вана тепер англо-американськими 
військами. Вона включає порт і 
місто Трієст. Друга частина Віль
ної Території окупована Югосла
вією). Це рішення, яке являє со
бою явне порушення положень 
мирного договору з Італією щодо 
Трієста, навіть англійська газета 
„Обсервер" назвала „рискованою 
грою".

Мирний договір з Італіеюв^ред- 
бачав, що Вільна Територія ^дєст 
повинна бути нейтральною і де
мілітаризованою. На Раду Безпеки 
був покладений обов'язок призна
чити губернатора, після чого по
винна бути створена тимчасова 
урядова рада, скликані установчі 
збори і вироблена конституція. 
Всі окупаційні війська повинні 
були покинути Вільну Територію 
Трієст.

Уряди США, Англії та і^ішх 
західних держав зразу ж щеля 
укладення мирного договору ста
ли на шлях порушення його. Порт 
Трієст перетворений в американо- 
англійську воєнну базу в системі 
Північно-атлантичного блоку. Пе
решкоджаючи призначенню губер
натора Вільної Території Трієст і 
гальмуючи тим самим здійснення 
мирного договору, США і Англія 
використали трієстинське питання 
для натиску на уряди Італії і Юго
славії. Іноземна преса вказує, що, 
передавши в управління Італії зо
ну „А“, англо-американці споді
ваються добитися від італійського 
парламенту ратифікації договору 
про так зване „європейське обо
ронне співтовариство", яке перед
бачає створення „європейської 
армії" на чолі з західнонімецьки
ми військами.

Радянський Союз постійно на
полягав на точному виконанні 
умов мирного договору щодо 
Трієста. 12 жовтня уряд Радян
ського Союзу надіслав урядам 
США і Англії ноту, в якій вказав 
на порушення положень мирного 
договору з Італією щодо Трієста, 
а потім звернувся до Ради Безпе
ки, запропонувавши призначити 
губернатора і виконати інші по
ложення мирного договору. Зу
силля Радянського Союзу, спря
мовані на мирне розв'язання трі- 
єстинської проблеми, з задоволен
ням зустрінуті світовою громад
ськістю.

С. ІВАНОВ.

прави властей з неграми в райо
ні Форт-Холла було вбито 45 
негрів і арештовано 20.

районного управління сільського господарства і заготівель про хід осінньо-польових робіт 
в колгоспах станом на 15 жовтня 1953 року

(в процентах до плану).

В. О. редактора В. МАЛЕНКО.

КОЛГОСПИ

ім. 18 партконференції
ім. Рози Люксембург
їм. Будьонного
ім. Сталіна (Ворошиловка) 
ім. Хрущова
ім. Леніна (Протопопівка) 
„Шлях до комунізму"
ім. Ворошилова
ім. Жданова
„Прапор комунізму"
ім. Калініна
ім. 19 з'їзду КПРС
ім. 18 з‘їзду ВКП(б)
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100 41,7 75 100
93 100 100 100
92,5 80 33 80
91 106 50 —
90 70 40 94
87 52 41,6 88
86,7 63,4 43,6 100
78,2 100 25 70
77,5 88,2 22 100
76 96,8 26 93,3
74,6 51,5 62,5 97,5
73,8 110 66,6 85,3

КОЛГОСПИ

ім. Володимира Ульянова 
ім. Сталіна (Бандурівка) 
ім. Енгельса 
ім. 12-річчя Жовтня 
ім. Карла Маркса 
ім. Леніна (міський) 
ім. Молотова 
„Заповіт Леніна" 
„Комунар"
По Олександрійській
По Користівській МТС 
По району

В
со и
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75,7 81,7 43,6 90,2

73,4 72,5 20 65,4
65,5 137 41 99,2
65,4 47 32 83,4
63,6 73 26,6 72
62 93 29,8 88
58,3 55 84,3 _
56,7 78 25 94,7
55,8 90 33 92
55,4 :113 57 —
76,8 73 45,8 86,8
74,7 98,7 41,5 93,6

Доводиться до відома колгоспів, колгоспників 
та всіх громадян,

які провадять торгівлю на ринках міста Олександрії та робіт
ничих селищ, що у відповідності з рішенням виконкому Кіровоград
ської обласної Ради депутатів трудящих № 1819 від 17 вересня 1953 
року „Про зниження розмірів разового збору з торгуючих на кол
госпних ринках Кіровоградської області" ставки риночних зборів на 
Олександрійському центральному колгоспному ринку та на колгосп
них ринках робітничих селищ з 1 жовтня 1953 року знижуються 
в розмірі:

1. Разовий збір з торгуючих від 33 до 60 процентів.
2. Збір плати за послуги (користування вагами, санспецодягом, 

торговим інвентарем, зважування на товарних та столових вагах, роз- 
рубка м'яса, зберігання сільськогосподарських продуктів в льодинках 
та камерах схову і інше)—від 40 до 70 процентів.

Громадяни, які провадять торгівлю на колгоспних ринках дико
ростучими ягодами, грибами і зеленню (щавель, петрушка, сельди- 
рей, кріп, салат та інше) з рук, столів, лотків від оплати разового 
збору звільняються.

ДИРЕКЦІЯ РИНКУ.

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60.
Кіровоградське обласне управління культури.

Зам. № 1658 Т. 5.000.

м. Олександрія, вул. Шевченка, 71.
БК—04160.

Олександрійська міська друкарня.
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Виконання величної програми дальшого 
розвитку сільського господарства Радянсь
кого Союзу дасть можливість у найближчі 
два-три роки досягти серйозного піднесення 
тваринництва, овочівництва і всіх інших 
галузей сільського господарства, сворити 
достаток продуктів харчування для на
селення і сировини для промисловості.

Ширше задовольняти 
запити трудящих

По нашій Батьківщині
Неухильно поліпшується 

добробут радянського наро
ду, зростають його культур
ні запити. Для задоволення 
їх в нашій країні з кожним 
днем зростає сітка культур
но-побутових закладів і ус
тоїв.

■ побут наших людей міц
но війішіи електрика, радіо, 
кіно, книги і газети.

Широко електрифіковано 
І радіофіковано місто Олек
сандрія 1 ного селища. В 
багатьох хатах колгоспни
ків горять лампочки Ілліча, 
Т-^'І голос рідної Москви. 
ґШ вадяться заходи по даль
шій електрифікації, радіо
фікації і кінофікації сіл ра
йону.

Але прикро стає, коли 
через чиновницьке і бюро
кратичне ставлення деяких 
керівників підприємств, ус
танов та організацій не за
довольняються насущні пот
реби трудящих.

В численних’ листах до 
редакції нашої газети жите
лі околиць Олександрії скар
жаться на вкрай погане 
електричне освітлення. Там 
ледве жевріють лампочки 1 
тому часто доводиться ко
ристуватись гасовою лам
пою. А частина вулиць і 
провулків міських околиць, 
як, наприклад, Паризької 
Комуни, Заводський, Сінний 
та інші і досі залишаються 
неелектрифікованими.

Як же реагують на скар
ги жителів околиць міста за 
такий стан керівники міськ- 
комунгоспу (завідуючий 
т. Глушко} та міської елек
тропідстанції (директор т. Ді- 
ковський)? Аж ніяк. Вони, 
замість вжиття конкретних 
заходів, виявляють виключ
ну безпорадність, поси
лаються на різні причини.

Не наведено належного 
порядку з електроосвітлен
ням 1 в селищах Октябр- 
ському та Перемога. Тут 
електропроводка зроблена 
тимчасова. 1 тому бувають 
випадки, коли стовпи па
дають разом з електропро
водами, а ліквідувати таких 
пошкоджень нікому, бо від

-------------------------------------
Газифікація міст на Україні

За вісім місяців нинішнього ро
ку в містах України газифіковано 
понад 8 тисяч квартир. Почалась 
газифікація квартир у Дніпродзер- 
жинську, Горлівці, Рогатині (Ста- 
ніславська область). До кінця ро
ку природний газ одержать жи

23 жовтня—сесія міської Ради депутатів трудящих
Доводиться до відома депутатів міськради, що 23 жовтня ц. р. 

об 11 годині дня в залі засідань відбудеться сесія міської Ради депу
татів трудящих.

Виконавчий комітет міської Ради депутатів трудящих.

повідального за зовнішню 
проводку й освітлення жит
лових будинків у селищі 
немає.

Глухими до скарг трудя
щих залишаються 1 керівни
ки Олександрійської конто
ри зв'язку та працівники 
міського радіовузла.

їм добре відомо, що по 
Заводській вулиці радіослу
хачі півроку замість пере
дач чують з репродукторів 
шипіння, але вони вияви
лись неспроможними відре
монтувати радіолінії. На 
радіовузлі взагалі мало дба
ють за якісну трансляцію 
радіопередач. Це стосується, 
насамперед, чергових вузла, 
які з недостатньою серйоз
ністю ставляться до доруче
ної справи.

За останній час в районі 
розширилось кінообслужу- 
вання сільського населення. 
Багато кіномеханіків сумлін
но виконують свої обов'яз
ки, дбають про зразкове об
служування глядачів.

Однак серед кіномехані
ків трапляються ще й такі,що 
не забезпечують нормаль
ної роботи кінопересувок. 
Про це свідчать сигнали з 
сіл Березівки, Занфирівки, 
Лікарівки та інших. Сюди 
кіномеханік Давиборщ при
буває не за складеним пла
ном, а коли йому забажає
ться. Крім того, кінокарти
ни демонструються на низь
кому технічному рівні.

Мають місце непоодинокі 
випадки, коли з одним і тим 
фільмом по кілька разів під
ряд прибуває в села кіно
пересувка.

Ці факти свідчать, що ра
йонний відділ культури за
недбав виховну роботу се
ред кіномеханіків. Його ке
рівники мало дбають 1 про 
своєчасне поновлення кіно
фільмів, особливо за раху
нок фільмів, в яких пропа
гується передовий досвід 
сільськогосподарського ви
робництва.

Обов'язок кожного керів
ника, всіх працівників, 
покликаних обслужувати 
трудящих,—всемірно дбати 
про найширше задоволення 
їх запитів.

телі м. Самбір. Дрогобицької об
ласті.

Зараз у республіці газифікова
но понад 170 тисяч квартир вісім- 

| надцяти міст. Близько 20 тисяч 
квартир трудящих забезпечують- 

І ся рідким газом.

На Малій 
Сталінградській ГЕС

СТАЛ1НГРАД. У Сталінграді 
збудована гідроелектростанція в 
150 раз менша тієї, яка споруд
жується зараз на лівому березі 
Волги,—так звана Мала ГЕС. Ця 
складна гідротехнічна споруда 
має такий вигляд, який матиме 
Сталінградська ГЕС після завер
шення її будівництва. Тут споруд
жені шлюз, відвідний судноплав
ний канал, заплавна гребля і так 
далі.

Будівники Малої ГЕС точно від
творили ландшафт тієї місцевості, 
де зараз споруджується Сталін
градська гідроелектростанція. Вол
гу з її притоками і рукавами в 
мініатюрі відтворено на протязі 
більше двох десятків кілометрів. 
Насосна станція підтримує при
родний рівень і швидкість її течії.

Колектив Малої ГЕС провадить 
велику роботу. На основі прове
дених дослідів він дає будівникам 
Сталінградської ГЕС науковий 
матеріал, необхідний для правиль
ного ведення будівельних робіт.

У харківських 
тракторобудівників

Включившись у переджовтневе 
змагання, тракторобудівники кож
ний день ознаменовують новими 
успіхами в праці. Тисячі токарів, 
фрезерувальників, ковалів і ли
варників виконують змінні зав
дання на 150—200 процентів. Ви
сока продуктивність праці забез
печує безперервне зростання ви
пуску продукції. За 9 місяців 
цього року тракторів виготовлено 
значно більше, ніж за цей час у 
1952 році. Вдвоє зросло вироб
ництво запасних частин. З голов
ного конвейєра щодня сходять де
сятки першокласних машин.

Спортивний одяг і взуття 
до зимового сезону

Київська прядильно - ткацька 
фабрика „Спорт" відправила на 
республіканську торговельну базу 
„Динамо" велику партію лижних 
костюмів, светерів, гетр, шкарпе
ток та іншого спортивного три
котажу. В цьому році в республі
ці значно збільшується виробниц
тво зимових спортивних товарів. 
Тільки підприємства „Укрголов- 
культтовари" Міністерства місце
вої і паливної промисловості 
УРСР виготовляють для спорт
сменів на 25 мільйонів карбован
ців зимового одягу і взуття—май
же на 40 процентів більше, ніж в 
минулому році.

Про ЩОМІСЯЧНІ
Президія ВЦРПС прийняла 

постанову про щомісячні член
ські внески для членів проф
спілок. В ній вказується, що 
поліпшення матеріального доб
робуту робітників і службовців, 
зростання курсу радянського 
карбованця і зміцнення фінан
сового стану профспілок ство
рили можливість знизити роз
міри членських профспілкових 
внесків. Виходячи з цього, пре
зидія ВЦРПС встановила з 1 
листопада 1953 року щомісячні 
внески для членів профспілок 
у таких розмірах: ті, що мають 
місячний заробіток (стипендію) 
до 500 карбованців, вносять 50

Білоруська РСР. Недавно стала до ладу діючих гідроелектро
станція „Дружба народів", яка дає енергію десяти колгоспам Біло
русії, Латвії і Литви. В колгоспах трьох братніх республік енергія 
цієї гідроелектростанції широко використовується на заготівлі 
кормів для тваринництва і на інших трудомістких сільськогосподар
ських роботах. В будинках колгоспників і в установах встановлені 
тисячі електроточок.

На знімку: будинок гідроелектростанції „Дружба народів".
Фото М. Минковича. (Прескліше РАТАУ).

Механізатори високої кваліфікації
Свій двадцятип'ятирічний ювілей 

роботи в опорно-показовій МТС 
імені Шевченка Павло Малонога 
відзначив випробуванням нової 
вітчизняної машини—кукурудзя
ного комбайна. За чверть віку че
рез його руки пройшло багато 
техніки. Він управляв тракторами 
ХТЗ і „Універсалами", гусенич
ними „НАТІ“ і потужними дизель
ними „Сталінець-80“, досконало 
знає комбайни, найновіші посівні 
і грунтообробні машини. Почавши 
з тракториста, Павло Малонога

Машинобудівники —
Плуги з маркою „ЗОР“ Одесь

кого заводу імені Жовтневої ре
волюції можна зустріти в будь- 
якій МТС нашої країни. У цьому 
році сільському господарству 
країни колектив заводу дав близь
ко ЗО тисяч високопродуктивних 
плугів і близько 2 мільйонів за
пасних вузлів і деталей. Освоєно

510 центнерів картоплі з гектара
Колгоспники приміського райо

ну Дзауджікау (Північна Осетія) 
щороку вирощують багаті врожаї 
картоплі. У колгоспі імені Мален- 
кова з кожного з 723 гектарів 
одержано по 200 центнерів кар
топлі,-а передова бригада т. Нар- 
тікоєва, яка застосувала квадрат
но-гніздову посадку, одержала з

У Президії ВЦРПС

членські внески для членів профспілок
копійок за кожні повні сто кар
бованців заробітку; від 501 до 
600 карбованців—4 карбованці; 
від 601 до 700 карбованців — 
5 карбованців; більше 700 кар
бованців—один процент.

Фабрично-заводським і місце
вим комітетам запропоновано в 
иайкоротший строк ознайомити 
всіх членів профспілок з нови
ми розмірами членських внес
ків.

Керівникам профспілкових 
органів пропонується більш бе
режно ставитись до витрачання 
профспілкових коштів, добива
тися скорочення адміністратив

став кваліфікованим майстром, те
пер працює механіком.

Такий шлях у бригадирів трак
торних бригад Героїв Соціаліс
тичної Праці Івана Путенцова, 
Михайла Димова, Івана Внученка 
та багатьох інших механізаторів 
опорно-показової МТС імені Шсв- - 
ченка на Одещині. Близько 80 
процентів трактористів, комбай
нерів та інших механізаторів пра
цюють тут по 10—25 років. Біль
шість з них має три-п'ять спеці
альностей.

колгоспному селу
виробництво нового трикорпусно
го навісного плуга, модернізова
ний трикорпусний плуг з грунто
поглиблювачами і сидінням, п'яти
корпусний перевертальний до 
електротрактора. Провадиться під
готовка до виробництва універ
сальних плугів-культиваторів для 
виноградних плантацій.

гектара 400 центнерів. Ще вищий 
врожай цієї культури в колгоспі 
імені Булганіна. Бригада т. Галоє- 
ва, яка провела посадку картоплі 
квадратно-гніздовим способом з 
одночасним внесенням добрив, 
зняла з кожного гектара по 510 
центнерів бульб.

(РАТАУ).

но-господарських витрат і шта
тів профспілкових органів, ши
роко використовуючи зрослу ак
тивність й ініціативу членів 
профспілок. Профспілкові орга
нізації повинні й далі направ
ляти більше грошових коштів 
на проведення культурно-ма
сової роботи, розвиток фізичної 
культури і спорту, па подання 
допомоги членам профспілки.

Президія ВЦРПС зобов'язала 
профспілкові організації поси
лити масово-виховну і роз'яс
нювальну роботу і добиватись 
залучення всіх робітників і 
службовців до профспілки.

(ТАРС).
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Партійне життя

ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ В БОРОТЬБІ 
ЗА ПІДНЕСЕННЯ КОЛГОСПНОГО ВИРОБНИЦТВА

Успішне здійснення програ
ми крутого піднесення соціа
лістичного сільського госпо
дарства, прийнятої вересневим 
Пленумом ЦККПРС, потребують 
підвищення рівня політичної і 
організаторської роботи колгосп
них партійних організацій. Пар
тійна організація нашого кол
госпу невелика по кількості. 
Але її вплив відчувається на 
всіх ділянках колгоспного ви
робництва.

Питання роботи громадського 
господарства систематично об
говорюються на партійних збо
рах. Постійну увагу приділяє 
партійна організація справі роз
витку тваринництва.

Колгосп значно перевиконав 
план поголів'я худоби. Однак 
перешкодою в дальшому роз
витку тваринництва і піднесен
ня його продуктивності була 
пехватка тваринницьких примі
щень, недостатня кормова база.

Партійна організація мобілі
зувала колгоспників на усунен
ня недоліків у справі розвитку 
тваринництва. Це питання було 
обговорене на відкритих пар
тійних зборах з участю колгосп
ного активу і працівників тва
ринницьких ферм. Збори запро
понували розширити площі по
сівів зеленої маси па силос, 
кормових буряків, однорічних і 
багаторічних трав. За пропози
цією зборів була створена буді
вельна бригада на чолі з кому
ністом т. Уманцем, яка за літ
ній період з допомогою Олек
сандрійської машинно-трактор
ної станції збудувала два ко
рівники, обладнала в них авто
поїлки, підвісну дорогу, меха
нізувала підготовку кормів. 
Колгосп придбав новий електро
доїльний апарат. Поліпшилась 
кормова база. В цьому році 
значно більше заготовлено сіна, 
кукурудзи на корм, вдосталь 
закладено силосу.

Партійна організація подбала 
також про добір постійних кад
рів тваринників з числа кращих 
колгоспників і підвищений їх 
зоотехнічних знань. Все це 
сприяло правильній організації 
праці на фермах, чіткому вико

Зміцнюємо громадське господарство колгоспу
У доповіді на вересневому Пленумі ЦК 

КПРС тов. Хрущов ,М. С. повідомив про виз
начні успіхи колгоспу імені Молотова, Рамен- 
ського району, Московської області. Ця сіль
ськогосподарська артіль за три минулих ро

ки пішла далеко вперед, стала 
нутим і високодоходним господарством.

Нижче ми публікуємо статтю 
цього колгоспу М. Пузанчикова.

Рік у рік зростають і розви
ваються всі галузі нашого ар
тільного господарства, а разом 

, з ними збільшуються і громад
ські доходи, поліпшується ма
теріальний добробут колгосп
ників. Члени нашої сільгосп
артілі глибоко усвідомили, що 
розвиток і зміцнення громад
ського господарства—основа за
можного життя колгоспників.

Три роки тому в колгосп 
імені Молотова влилися три 
дрібні, економічно слабі сіль
госпартілі. Партійна організа
ція і правління укрупненого 
колгоспу звернули головну ува
гу на організаційне зміцнення 
артілі, на дальший розвиток 
громадського господарства, на 

нанню встановленого розпоряд
ку годівлі і догляду худоби. 
Серед працівників тваринництва 
розгорнуте соціалістичне зма
гання за підвищення надою мо
лока, одержання високого при
плоду, збереження молодняка. 
Агітатори, зокрема комуніст 
т. Чернов, систематично роз'яс
нюють завдання, які поставлені 
партією і урядом перед тварин
никами. Всі ці заходи дають 
конкретні результати. За 9 мі
сяців цього року від кожної 
фуражної корови вже надоєно 
по 1.400 літрів молока—значно 
більше, ніж за весь минулий 
рік, а кращі доярки колгоспу 
Надія Старостіна і Тетяна Тик
ва від кожної закріпленої ко
рови надоїли по 1.700 літрів.

І все ж продуктивність тва
ринництва у нас ще низька. 
Партійна організація поставила 
своїм завданням піднести про
дуктивність худоби в першу 
чергу за рахунок поліпшення 
її породності. Вже в цьому році 
буде відібрано з колгоспного 
стада 15 голів молодняка і 
придбано через племрадгоспи 
15 телят червоної степної по
роди. В 1955 році колгосп буде 
мати 160 впсокопородиих корів. 
Ми також вирішили і далі зміц
нювати кормову базу, розшири
ти площі посівів зеленої маси, 
буряків, картоплі.

Партійна організація приді
ляє також велику увагу роз
витку зернового господарства, 
зміцненню виробничих бригад. 
Тут значну роботу по мобілі
зації колгоспників на підви
щення культури землеробства 
проводять комуністи тт. Попов 
І. 0. і Тищенко, агітатори з 
числа сільської інтелігенції. 
Результатом цього є успішне 
закінчення осінньо - польових 
робіт, проведення високоякісно 
і в стислі строки посіву озими
ни, підняття зябу, чим створе
ні умови для одержання високих 
врожаїв у наступному році.

Вересневий Пленум Ції КПРС 
вказує на необхідність всемір
ного посилення політичного ви
ховання трудящих, налагод
ження культурно-масової робо

підвищення врожайності сіль
ськогосподарських культур і 
продуктивності тваринництва.

Розв'язання цих завдань ми 
почали з розстановки кадрів. 
На чолі рільничих бригад по
ставили знаючих людей, які 
проявили себе в колгоспному 
виробництві. Досвідчені керів
ники забезпечили високу тру
дову дисципліну в бригадах, 
правильно організували працю, 
стали впроваджувати у вироб
ництво найновіші досягнення 
сільськогосподарської науки і 
передової практики.

В нашому колгоспі, наприк
лад, широко застосовуються 
квадратно-гніздова посадка кар
топлі і квадратна—овочів, ви

ти па селі. В ці дні агітатори 
глибоко роз'яснюють колгосп
никам рішення партії та уряду 
про дальше піднесення сіль
ського господарства. До полі
тичної роботи з людьми залу
чені активісти—бригадири ріль
ничих бригад, спеціалісти сіль
ського господарства, Проведено 
бригадні збори колгоспників, 
які обговорили заходи подаль
шому розвитку колгоспного ви
робництва.

Зрозуміло, що 5 комуністів, 
які є в колгоспі, не змогли б 
очолити всі ділянки колгосп
ного виробництва, як би вони 
в своїй роботі не опирались на 
безпартійний актив — бригади
рів, членів правління, депута
тів сільської Ради, передовиків 
колгоспу. Тому партійна орга
нізація безустанно дбає про 
зростання і виховання безпар
тійного активу. Активісти нав
чаються в гуртку по вивченню 
історії партії, залучаються для 
проведення політичної роботи. 
Безпартійні агітатори тт. Туз, 
Юніченко, Матяш і інші про
водять масово-виховну роботу 
в рільничих бригадах і на фер
мах, роз'яснюють колгоспникам 
історичні рішення вересневого 
Пленуму ЦК КПРС, знайомлять 
з успіхами передових колгос
пів країни. Разом з партійною 
організацією і правлінням ар
тілі безпартійні активісти взяли 
активну участь в розробленні 
заходів по реалізації постано
ви Пленуму ЦК КПРС.

Звичайно, що в нас ще 
мають місце значніш недоліки. 
Ми слабо поширюємо передо
вий досвід працівників тварин
ництва і землеробства.

Вересневий ПленумЦККПРС 
вимагає від партійних органі
зацій значного поліпшення 
всієї організаторської і полі
тичної роботи. Опираючись на 
безпартійний актив, комуністи 
нашого колгоспу з честю вико
нають завдання, поставлені пар
тією та урядом.

Н. ПОПОВ, 
заступник секретаря партійної 

організації колгоспу імені 
18 партконференції.

зисокорозви- 

голови

рощування рапніх овочів у тор
фоперегнійних горшечках, пе
рехресна сівба зернових, яро
визація і загартовування насін
ня, підживлення рослин і т. д. 
Все це в сукупності і забезпе
чує високі і сталі врожаї.

За останні три роки ми зби
раємо зернових культур 17—22 
центнери, картоплі—17 тонн, 
овочів—ЗО тонн, кормових ко
ренеплодів—40—60 тонн з гек
тара. Це середня врожайність, 
а на окремих ділянках вона 
значно вища.

За три роки правління пі 
разу не міняло складу бригад 
і ланок, зайнятих в овочівниц
тві. Вони спеціалізуються на 
вирощуванні певних культур.

Переджовтневе
соціалістачне змагання

Високий виробіток механізаторів
Під лозунгом: Дамо більше 

вугілля рідній Батьківщині!» 
трудяться гірники Семенівсько- 
го вуглерозрізу.

Дні передсвяткової стаханов- 
ської вахти передові механіза
тори відзначають підвищенням 
продуктивності праці. 18 жовт
ня багато екскаваторників і 
машиністів електровозів значно 
перевищили завдання. Машп- 
піст екскаватора вскрпшної діль
ниці Анатолій Дяков при нор
мі 1.200 дав 1.528 кубометрів 
породи, екскаваторник Павло 
Тендюк—1.518 кубометрів. ІЦе

Житла понад план
В цьому році будівельники 

жител Димитровського тресту 
здали понад 12-місячниД план 
сотні квадратних метрів житло
вої площі.

Нині на будівельних майдан
чиках кипить напружена пра
ця. Мулярі, теслярі, штукату
ри і робітники інших спеціаль
ностей прагнуть достроково ви
конати соціалістичні зобов'я
зання, взяті на честь 36 роко
вин Великого Жовтня.

Значних успіхів у змаганні 
добивається бригада мулярів 
Семена Воскова. Вона щодня 
дає по дві норми, наполегливо 
бореться за зниження собівар
тості робіт. У вересні ця брига

Взяті зобов'язання виконано
Механізатори тракторних 

бригад №14 і №16 Користів- 
ської МТС і колгоспники арті
лі ім. Будьонпого та ім. Рози 
Люксембург, виступивши ініціа
торами соціалістичного змаган
ня на честь 36 роковин Вели
кої Жовтневої соціалістичної 
революції, добились визначних 
виробничих успіхів. Днями вони 
рапортували про дострокове ви
конання взятих зобов'язань.

Хлібороби артілі ім. Будьон- 
ного на вісім днів раніше стро
ку зібрали кукурудзу, в стислі 
строки і високоякісно прове
ли зяблеву оранку та зібрали 
цукрові буряки. На 103 про

Більшість бригадирів, ланкових, 
а також деякі рядові колгосп
ники закінчили трирічні агро
технічні курси. Разом з кол
госпним агрономом 11. Усачо- 
впм вони забезпечують високу 
культуру землеробства.

Паш колгосп приміський. То
му ми приділяємо особливу ува
гу розвиткові молочного тва
ринництва. Через недостачу па
совищ стадо корів переведене 
на цілорічне стійлове утриман
ня. Основну масу соковитих 
кормів одержуємо в кормовій 
сівозміні. Під самими тільки 
буряками у нас щороку зайня
то ЗО гектарів. Сіємо також 
конюшину і тимофіївку, при
чому тракторною сівалкою і 
на добре оброблених і удобре
них ділянках. В результаті з 
кожного гектара одержуємо по 
4,5—5 тонн високопоживного 
сіна.

Щороку па кожну корову 
колгосп заготовляє но 5—6 
тонн силосу. Замість вико-вів- 
сяиої суміші на силос стали 

вищих показників досяг екска
ваторник Валентин Калошін. 
При тій же нормі він відванта
жив 1.718 кубометрів. Працю
ючи на видобутку вугілля, Іван 
Меткий при завданні 800 ви
добув 1.130 тонн.

В цей день відзначився ма
шиніст електровоза Григорій 
Сніжко. Замість 480 він вивіз 
876 кубометрів. Понад півтори 
норми дав машиніст електрово
за Пилип Предличнпй.

Г. САЛАМАХИНА, 
нормувальник Семенівського 

вуглерозрізу.

да зекономила •стільки цегли і 
розчину, що з них можна збу
дувати два двоквартирні жит
лові будинки.

Наполегливо працюють брига
ди штукатурів Марії Вакулеп- 
ко, різноробочих Михайла Ви- 
шиванюка. Змінні завдання вони 
виконують на 10- 160 ЖЙп- 
цептів.

По півтори норми виробляють 
тесляр Олександр Прищепа, 
електрозварювальник Онисим 
Яровий, муляр Юхим ІІере- 
пеляк.

К. КИРСАНОВА, 
десятник будівельного 

управління Димитровського 
тресту.

центи виконали план зяблевої 
оранки механізатори трактор
ної бригади №16, яка обслу
жує артіль ім. Рози Люксем
бург. Успішно завершено тут 
збирання цукрових буряків.

На зяблевій оранці стаханов- 
ською працею відзначились в 
артілі ім. Будьонпого тракто
ристи Юхим Кривенко та Олек
са Недоренко.

Зараз хлібороби цих артілей 
готують громадському тварин
ництву ситу і теплу зимівлю.

I. ПОПОВ, 
секретар парторганізації 

Корнстівської МТС.

| сіяти соняшник, який дає по 
22—23 тонни зеленої маси з 
гектара—в півтора раза біль
ше, ніж суміш вики й вівса. 
Крім того, силосуємо дикорос
тучі трави, отаву, відходи ово
чівництва.

В літній період молочному 
стадові корів -створюємо зеле
ний конвейєр. В другій поло
вині травня починаємо підко
шувати на корм коровам озиме 
жито, потім даємо їм вико-вів- 
сяну суміш, що висівається в 
три строки, багаторічні трави і 
починаючи з кінця літа — ка
пустяне листя, гичку овочів.

У минулому році завдяки си
тій годівлі худоби було одер
жано по 4.208 кілограмів мо
лока від корови. Зараз постав
лене завдання довести удій до 
4,5 тисячі кілограмів.

Для корів основну масу кор
мів одержуємо у власному гос
подарстві, що знижує собівар
тість молока і підвищує до- 
ходність тваринництва. Так, у
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За дальше круте піднесення сільського господарства За тісний зв'язок сім'ї і школи
Зволікають польові роботи

Сільгоспартіль ім. Молотова 
відстає з проведенням осіїшьо- 
польовпх робіт. Значна доля 
впни в цьому припадає на 
тракторну бригаду № 11 з Ко- 
ристівської МТС, яка обслужує 
цей колгосп. Тракторна брига
да має 5 тракторів, достатню 
кількість сільськогосподарсько
го інвентаря, до неї виділені 
постійні причіплювачі.

Але через занедбаність облі
ку роботи і низьку трудову 
дисципліну серед механізаторів 
тракторна бригада недопустимо 
зволікає зяблеву оранку і інші 
сільськогосподарські роботи. 
Так, з площі 350 гектарів ви
орано під зяб лише 198. З 

долану 160 гектарів чорних па- 
# в не виорано жодного гек

тара. Бригадир тракторної 
бригади Петро Горнславець зов-

На курси трактористів
В Олександрійську МТС з 

кожним днем все більше над- 
х.ходить заяв від молоді з 

и-ьбою зарахувати слухача
ми в училище механізації сіль
ського господарства. Вже прий
нято й зараховано на курси 
трактористів 21 чоловік, 6 на 
перепідготовку та 9 на курси 
комбайнерів.

Комсомолка Люба Ііочержен- 
ко працювала причіплювачем 
тракторної бригади, яка обслу
жує артіль ім. 18 партконфе- 
ренції. В дружньому колективі 

сім не слідкує за дотриманням 
трактористами графіків техніч
ного догляду машин. Це приз
вело до того, що трактор «ХТЗ 
№ 21 зовсім вийшов з ладу. 
Потужний трактор «ДТ-54», на 
якому працюють трактористи 
Кузьма Лелека та Яків Лях, 
також більшість часу простоює 
через поломки. Про всі ці не
доліки добре відомо дільнично
му механіку т. Устенку, але 
потрібної технічної допомоги 
бригаді вія не подає.

Дирекція Користівської МТС 
повинна вжити заходів до зміц
нення дисципліни в тракторній 
бригаді .V 11, укомплектувати 
її більш кваліфікованими кад
рами.

М. ДМИТРІЕВ, 
сількор.

механізаторів їй сподобалась 
спеціальність тракториста і во
на твердо, вирішила вчитись, 
щоб оволодіти цією спеціаль
ністю. Одною з перших Кочер- 
женко подала заяву до МТС. З 
радісним бажанням стати трак
тористом подав заяву і Дмитро 
Гавриленко та багато інших.

В цьому році Олександрій
ська МТС надіслала в училище 
механізації сільського госпо
дарства близько 40 чоловік.

М. ПЕТРОВА.

• Трактори 
простоюють

Хлібороби четвертої рільни
чої бригади артілі ім. Карла 
Маркса сумлінно працюють на 
полях. Вонп прагнуть завер
шити всі осінньо-польові робо
ти до 36 роковин Великого 
Жовтня. Але тракторна брига
да А» 4 Петра, Дапчепка з Олек
сандрійської МТС, яка працює 
тут, не подає належної допо
моги колгоспникам. З наявних 
чотирьох тракторів жодний не 
викову», змінних завдань через 
часті поломки. Потужний трак
тор «ХТЗ-НАТ! уже близько 
місяця простоює. Подібний стан 
і з іншими машинами.

Ця тракторна бригада за
пізнилася з сівбою озимих, а 
з плану 385 гектарів зябу ви
орано лише 14*. В окремі дні 
колгоспникам доводиться копа
ти буряки вручну, бо постій
ного трактора до’бурякокопача 
не виділено.

Працівники МТС рідко бува
ють в тракторній бригаді, не 
знають дійсного стану справ у 
ній. А дільничний механік тов. 
Ковбасенко щедрий лише на 
обіцянки. Не цікавиться ходом 
осінньо-польових робіт в ріль
ничій бригаді і дільничний аг
роном т. Близнюк.

І. ТКАЧЕНКО, 
галова Петрозагірської сільради.

А. ЛОБОДЕНКО, 
бригадир рільничої бригади № 4.

Багато колгоспників Вінницького 
району, Вінницької області, після 
опублікування постанови вересне
вого Пленуму ЦК К'ПРС придбали 
корови. Сім'я колгоспника сіль
госпартілі ім. 17 партійної кон
ференції Федора Даниловича Ка
чура, яка виробила в колгоспі 
майже тисячу трудоднів, придба
ла недавно корову.

На знімку: члени сім'ї колгосп
ника Ф. Д. КАЧУРА з купленою 
коровою коло свого дому.

Фото ІО. Копита. 
Прескліше ТАРС.

«Молоде радянське покоління 
має зміцнити силу і могутність 
соціалістичного радянського ла
ду, цілком використати рушій
ні сили радянського суспільства 
для нового небаченого розквіту 
нашого добробуту і культури.

Д ія цих великих завдань мо
лоде покоління повинно бути 
виховане стійким, бадьорим, 
таким, що не боїться перешкод, 
що йде назустріч цим перешко
дам і вміє їх переборювати. На
ші люди повинні бути освіче
ними, високоідейними людьми, 
з високими культурними, мо
ральними вимогами і смаками» 
(А. 0. Жданов).

Батьки, які ясно уявляють 
свої обов'язки перед Вітчизною 
в справі виховання дітей, зав
жди тримають зв'язок з шко
лою, вчителем і слідкують за 
навчаппям дітей дома.

У радянській державі праця 
є справою честі, слави, доб
лесті і геройства. Вже в дітей 
шкільного віку треба виховати 
свідоме соціалістичне ставлення 
до навчальної роботи. Важливо 
привчити дитину до її робо
чого місця для виконання до
машніх завдань. Батьки в .час 
бесід з дітьми про їх учнів
ські обов'язки повинні наводи
ти повчальні приклади напо
легливого, систематичного і аку
ратного ставлення до роботи в 
дитинстві геніальних вождів 
В. І. Леніна і її. В. Сталіна.

В сім'ї щоденно слід прищеп
лювати дітям думку, що однією 
з перших умов їх успішного 
навчання є акуратне відвіду
вання школи та уважне слу
хання пояснень учителя і від
повідей учнів.

Важливо виховати в дитини 
звичку своєчасної підготовки до

Підготовна до огляду художньої самодіяльності
В приміщенні середньої школи 

№ 13 днями відбулася репетиція 
зведеного шахтарського хору рай
кому профспілки вугільників. Сю
ди прибули учасники хорових ко
лективів клубів селищ Октябр- 
ського, Димитрово і Перемоги. 
Понад 80 співаків розучували 
літературно - музичний монтаж 
„Зроста нова Олександрія'* 1.

минулому році від тваринниц
тва було одержано 1 міль
йон 700 тисяч карбованців 
доходу. Значну частину його 
дала молочно-товарна ферма.

В колгоспі одночасно розви
ваються свинарство, птахівниц- 
тво, кролярство, розширяється
і стає все більш *доходним гро
мадський сад. Комплексний роз
виток громадського господарс
тва істотно збільшує середню 
доходпість з кожного гектара 
ріллі.

Наш колгосп має 600 гекта
рів орпої землі і 266 гектарів 
лук і пасовищ. Торік ми одер
жали з цієї площі більше трьох 
мільйонів грошового доходу. На 
трудодень було видано колгосп
никам по кілограму зерна, по 
12 кілограмів картоплі й ово
чів і по 7 карбованців грішми.

Великі доходи дозволяють 
збільшувати неподільні фонди, 
робити затрати па капітальне 
будівництво. Колгосп виконує 
і перевиконує кошторис по ка
піталовкладеннях в громадське

Хоровий ансамбль добре вико
нав пісні: „Партия наш рулевой", 
«Шахтарський марш", українську 
народну пісню „Від Києва до 
Лубен". 

наступного учбового дня, а для 
цього батькам слід час від ча
су разом з учнем перевіряти 
чи все в нього підготовлено до 
завтрашнього виходу в школу: 
одяг, підручники, зошити, пера, 
ручки І ІІІ.

В сім'ї слід щоденно стежити 
і контролювати виконання до
машніх завдань, переглядати 
учнівські щоденники, зошити, 
вислуховувати як діти читають, 
опитувати їх.

Батьки повинні знати роз
клад уроків учня, створити 
нормальні умови для його до
машньої роботи, стежити, щоб 
діти працювали в години, виз
начені режимом дня учня.

Батьки учпів 6 «б» класу 
Олександрійської середньої шко
ли № 1 Моря В. Т., Колос 
А. І’., ІІетриченко II. Т., Доло- 
дарьов А. А. тримають тісний 
зв'язок зі школою, слідкують 
за поведінкою і успішністю 
своїх дітей, допомагають шко
лі. 1 тому діти їх добре нав
чаються.

На жаль, є ще батьки, які 
втратили зв'язок зі школою, не 
допомагають їй у вихованні ді
тей. До таких батьків належать 
Смішко А. М. і Крутік Ф. 1. 
Діти їх погано вчаться і так 
само поводять себе. Треба по
радити Смішку і Крутіку регу
лярно зустрічатися з учителя
ми, знати як навчаються діти, 
яка їм необхідна допомога.

Без допомоги батьків учите
лю, школі трудно досягти пот
рібних результатів. Школа і 
сім'я спільними зусиллями по
винні допомагати дітям добре 
вчитися.

І. РЕВТОВ, 
заслужений учитель 

шкіл Української РСР.
Середня школа № 1.

Діяльно готуються до міського 
огляду художньої самодіяльності 
гуртківці гудзикової фабрики. 
Майже щовечора в клубі розу
чуються пісні, музичні твори.

Хоровий колектив в складі 20 
чоловік виступатиме з піснями: 
„Слава Советской державе*, „Свя- 
тое ленинскоезнамя", „Урожайну", 
українські народні пісні.

Домбровий оркестр викопає ук
раїнські народні пісні: „Гуде вітер 
вельми в полі", „Ой, дівчино, шу
мить гай", російську народну піс
ню—„Степь да стель кругом".

М. СЛАВІН.

господарство, не шкодує кош
тів на виробничі потреби. В 
1950 році па ці цілі ми затра
тили 991 тисячу карбованців, 
у 1951 році—1 мільйон 208 
тисяч, у 1952 році—1 мільйон 
277 тисяч. Велику суму витра
тимо і в нинішньому році.

Ці кошти йдуть на будівниц
тво тваринницьких і господар
ських приміщень, механізацію 
трудомістких процесів, купівлю 
худоби поліпшених порід, са
дивного матеріалу для закладан
ня молодих садів, на придбан
ня машин, сільськогосподар
ського інвентаря, збруї, міне
ральних добрив, пального і на 
інші виробничі потреби. Пере
копавшись на практиці, що ці 
затрати забезпечують всебічний 
і швидкий розвиток всього гос
подарства і зростання його до- 
ходпості, колгоспники завжди 
охоче підтримують пропозиції 
правління про збільшення ка
піталовкладень.

Ми збудували два корівники 
па 200 голів, з'єднані доїльним 

залом, свинарник і телятник на 
150 місць кожний, кормоцех 
для приготування кормів па все 
поголів'я худоби, артезіанську 
свердловину з водопроводом на 
ферми, сховище на тисячу тонн 
коренеплодів і концентратів. 
Тваринницькі приміщення роз
міщені па центральній садибі і 
з'єднані асфальтованою доро
гою. В тваринницькому госпо
дарстві повністю механізовані 
кормопрпготування, доїння, во
допостачання, внутріфермська 
доставка до стійл кормів і ви
везення гною.

В колгоспі є дитячі ясла, 
будинок агрокультури. В гара
жі розміщені 8 вантажних авто
машин.

Зміциения громадського гос
подарства, зростання доходів 
колгоспу невпинно підвищують 
матеріальний добробут всіх чле
нів артілі. Візьмемо для прик
ладу сім'ю Пузапчикова М. Г. 
Сам він працює конюхом, син 
Олександр—возієм у рільничій 
бригаді, дочка Марія—дояркою. 

Крім ппх, в сім'ї двоє утриман
ців. Всі члени сім'ї торік ви
робили 1.012 трудоднів, па які 
одержали натурою по середньо- 
ринкових цінах і грішми біль
ше 25 тисяч карбованців. У 
господарстві Пузапчикова є ко
рова, птиця, щороку відгодо
вуються свині, частину при
садибної ділянки займає сад. 
Доход від особистого господар
ства сім'ї становив у минулому 
році близько 8 тисяч карбован
ців. Ця середня заможністю 
сім'я живе в повному достатку. 
Тим часом у колгоспі є багато 
сімей, заможність яких значно 
вища.

Наші колгоспники живуть у 
просторих і світлих будинках, 
обставлених добрими меблями. 
Майже кожна сім'я виписує га
зети і журнали. В колгоспі є 
електрика, радіо, клуб із ста
ціонарною кіноустановкою і за
лом для глядачів па 300 місць. 
Через день в клубі при пере
повненому глядачами залі де
монструються кінофільми.

Заможно і культурно живуть 
наші колгоспники. Джерело їх 
добробуту — громадське госпо
дарство артілі, яке всемірно 
розвивається. Ми поставили пе
ред собою завдання—одночасно 
з дальшим розвитком громад
ського господарства допомогти 
кожному колгоспному двору в 
найближчий час обзавестись ко
ровою й іншою свійською худо
бою і птицею, посадити на кож
ній присадибній ділянці сад.

Натхпені заходами партії і 
уряду, спрямованими па даль
ше піднесення сільського гос
подарства і поліпшення мате
ріального благополуччя кол
госпного селянства, наші кол
госпники з кипучою енергією 
працюють на полях і на фер
мах. Сільськогосподарський рік 
наближається до успішного за
вершення. Артіль добилася ще 
значніших досягнень. Застосо
вуючи передову агротехніку і 
механізацію, ми виростили

(Закінчення на 4-й стад.}.
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Навести санітарний порядок 
в місті і селищах

З кожним днем все більше 
культурно-побутових закладів 
вводиться в дію. Сотні гірників 
нашого міста вселилися в нові 
благоустроєні квартири.
1 Та ось минуло кілька міся
ців і жителі почали скаржитись 
на погане обслужування з боку 
житлово-комунальних відділів 
трестів «Олександріявугілля», 
«Укрвуглемоптаж» і Димитров
ського тресту. Ці відділи пус
тили на самоплив догляд за са
нітарним станом, майже з усіх 
подвір'їв не вивозиться сміття, 
вигрібні ями переповнені.

По вулиці Гоголя в селищі 
Октябрському нечистоти з дво
рів течуть у ставок.

В гуртожитку молодих робіт
ників управління комплекту
вання обладнання, на площі ім. 
Дзержинського серед двору зва
люють сміття.

В антисанітарному стані пе
ребувають і двори будинків по 
вулиці Жовтневій, Калініпа, 
Крупської в селищі Димитрово, 
Конєва, Поточний і проспект 
будівельників у селищі Пере
мога.

Керівники житлово-комуналь
них відділів трестів безвідпові
дально ставляться до наведен
ня належного порядку в под
вір'ях, вичікуючи, поки всі бу
динки перейдуть до житлово- 
комунальної контори тресту 
«Олександріявугілля».

Рейдова бригада:
Л. ДІК головний лікар міської санепідстанції, 

Г. ТАНКІН помічник лікаря, Л. ЖДАНОВА — працівник ре
дакції газети „Сталінський прапор".

Змагання велосипедистів
Недавно міською організацією 

ДОТСААФ було проведено зма
гання на особисту командну пер
шість міста з велосипедного спор
ту на дистанцію 20 кілометрів. В 
змаганнях взяло участь понад 15 
чоловік.

Через 44 хвилини 55 секунд 
після старту першим фінішував 
представник первинної організа
ції ДОТСААФ середньої школи 
№ 4 т. Провада. Другим з часом 
45 хвилин 20 секунд фінішував 
т. Бадей (СШ № 2), третє місце 
поділили т. Зінінберг (добровільне 
спортивне товариство „Шахтар") 
.та "г. Пескарьов (СІП №2), які 
пройшли дистанцію за 45 хвилин 
55 секунд.

Зміцнюємо

Не кращі справи і в будин
ках, що належать міськкомун- 
госпу, який ніяк не спромо
жеться організувати регулярної. 
уборки вулиць і подвір'їв, по 
вживає заходів для наведення 
санітарного порядку в місті. 
В багатьох дворах навіть вби
ральні відсутні, а про ящики 
для сміття і говорити нічого.

На всі ці непорядки завідую
чий міським комунгоспом 
т. Глушко лише руками роз
водить. Він з задоволенням 
констатує, що, мовляв, план 
санобозом по всіх показниках 
перевиконаний.

Не займаються справою на
ведення санітарного порядку в 
місті і керуючі будинками 
міськкомунгоспу тт. Котко, 
Повстяний, Сіленко та Павлюк.

Не слідкують за санітарним 
станом і окремі підприємства та 
артілі міста.

На подвір'ї артілі «Червона 
вишивальниця», наприклад, по
ряд з великими купами сміття 
стоїть вантажна автомашина. 
Залишається побажати голові 
правління т. Мартинцевій дати 
вказівки навантажити його па 
машину і вивезти геть.

Слід відзначити, що і міське 
відділення міліції теж не слід
кує за санітарним станом в 
місті. Хоч це його прямий обо
в'язок.

Перше місце з часом 49 хвилин 
25 секунд зайняла команда серед
ньої школи № 2 ім. Горького в 
складі тт. Бадея, Пескарьова, Г’о- 
ловатенка та Башти. Друге місце 
з часом 50 хвилин 37 секунд зай
няла команда середньої школи № 4 
в складі тт. Провади, Литвина, 
Шатравки та Красносельцева.

Після закінчення змагань голов
ний суддя т. Твердохлєбов вру
чив грамоти міського комітету 
ДОТСААФ учасникам команди 
середньої школи №2 ім. Горького.

М. ПРЯДКО, 
інструктор міського комітету 

ДОТСААФ.

громадське господарство колгоспу
3.043 кілограми молока. Гро- І 
мадське тваринництво колгоспу 
повністю забезпечене кормами 
па зиму; заготовлено сіно, 
зібрано з полів і заскиртовано 
солому. На кожну корову буде 
заготовлено не менше 10 тонн 
соковитих кормів, силосу, кор
мових буряків і картоплі.

Виконуючи рішення п'ятої 
сесії Верховної Ради СРСР і 
вересневого Пленуму ЦК КПРС, 
колгоспники зобов'язалися знач- 
по збільшити виробництво ово
чів для трудящих столиці. З 
цією метою розпочато будів
ництво двох теплиць площею в 
670 квадратних метрів і 2.500 
парникових рам па паровому 
обігріві, спеціального приміщен
ня ДЛЯ виготовлення торфопе- І 
регнійних горшечків під ранні

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 80.

На побутові теми
Непорядки

в перевезенні пасажирів
Вже давно в нашому місті 

курсують комфортабельні авто
буси. Але і до цього часу не 
обладнані автобусні зупинки, 
нема точного розпису руху ав
тобусів. Через це нерідко ро
бітники і службовці запізню
ються на роботу. Так, наприк
лад, 16 жовтня в місті Олек
сандрії робітники чекали авто
буса, який курсує з Олексан
дрії в селище Октябрське, з 7 
годин 50 хвилин ранку до 9 
годин 20 хвилин. Такі факти 
непоодинокі.

Є випадки, коли автобуси 
зупиняються не в установлено
му місці. Кондуктора часто не 
дотримуються такси за проїзд.

І. МІХЕЛЬСОН.

Де купити замазку?
Для підготовки приміщень до 

зими у населення є велика пот
реба в замазці. Але вона від
сутня в магазинах райспожпв- 
спілки.

На паші скарги голова Кос- 
тянтинівського споживчого то
вариства т. Бабснко відповідає: 
«Немає замазки на базі і, ма
буть, не буде».

Правління райспоживспілки 
повинно подбати про виготов
лення замазки і забезпечити 
потреби в ній споживача.

М. РУДЕНКО, 
завідуючий Новоолександрівською 

школою.

СЛІДАМИ
НЕОПУБДІКОВА НИХ

ЛИСТІВ
Трудящі селища Димитрово 

писали до редакції про те, що 
завідуюча магазином А) 29 Тка- 
ченко Л. грубо поводиться з 
відвідувачами, ображає їх.

Листа було надіслано на роз
слідування у відділ робітничо
го постачаний Димитровського 
тресту.

Як повідомив заступник на
чальника відділу т. Андгуладзе, 
факти підтвердились. Ткаченко 
увільнена з роботи.

І овочі. Будівництво йде повним 
і ходом. Нові теплиці і парники 

намічаємо використати вже в 
цьому році. Цей захід дозволить 
у найближчі два роки подвоїти 
виробництво овочів, особливо 
ранніх. Овочі будемо вирощу
вати протягом всього року, що 
значно підвищить доходи від 
цієї важливої галузі господар
ства.

Наше завдання — не заспо
коюватись на досягнутому, а 
весь час рухатись вперед. Нат- 
хнені рішеннями вересневого 
Пленуму ЦК КПРС, колгоспни
ки нашої сільгоспартілі вносять 
свій трудовий вклад у справу 
створення достатку сільськогос
подарських продуктів у країні.

М. ПУЗАНЧИКОВ.

Корейська Народно-Демократична Республіка. Корейський 
народ, одержавши перемогу у визвольній Вітчизняній війні, при
ступив до мирної праці. Відновлюються міста і селиша, фабрики і 
заводи, водосховища, зруйновані американськими повітряними 
піратами.

На знімку: селяни відбудовують греблю Сунанського водо
сховища.

Прескліше ТАРС.

„Свідчення братерства і дружби 
між польським і радянським народами"

Перебування радянських військових кораблів 
у польському порту Гдині

ГДІІНЯ, 16. (ТАРС). Радян- 
I ські військові моряки, які при

були з візитом дружби у Поль
ську Народну Республіку в 
зв'язку з місячником польсь
ко-радянської дружби і деся
тиріччям польської Народної 
армії, зустрічають сердечний 
прийом у трудящих народної 
Польщі. На вулицях і площах 
Гданська, Гдині і Сопота мають 
полотнища з написами росій
ською і польською мовами: 
«Привіт дорогим гостям—моря
кам героїчного Військово-Мор
ського Флоту Радянського Со
юзу».

Вчора у радянських моряків 
у гостях побувало понад 500 
матросів і офіцерів польського 
військово-морського флоту. Во
ни ознайомилися з життям і 
побутом радянських моряків, 
оглянули кубрики, були при
сутні на показі радянських ху
дожніх кінофільмів.

Увечері в міському театрі 
Гданська радянські моряки зу
стрілися з польськими трудя
щими. Радянських гостей вітав 
голова гданської воєводської Ра
ди Пародової Б. Герага. «Візит 
військових кораблів славного 
Військово-Морського Флоту Ра
дянського Союзу,—сказав він, 
—є свідченням братерства і 
дружби між польським і радян
ським народами, демонстрацією 
незламної воді наших народів 
до миру».

«Ми пишаємося,—заявив Ге
рага,—дружбою і союзом з ве
ликою соціалістичною держа

Воєнні готування Єгипту
КАЇР. (ТАРС). Як повідомляють 

газети, єгипетський уряд прийняв 
рішення про створення „національ
ної гвардії" — добровольчої вій
ськової організації, яка формува
тиметься за територіальним прин
ципом.

Гвардія буде підпорядкована 
головнокомандуючому збройними 
силами країни. Члени гвардії що
року скликатимуться в табори на 

В. О. редактора В. МАЛЕНКО.

Нарсуд другої дільниці м. Олександрії розглядатиме справу про 
визнання безвісті відсутнього громадянина Нагача Володимира Рихар- 
довича, 1919 року народження, уродженця м. Олександрії —померлим. 
Громадянам, яким відоме місце проживання Нагача В. Р. або про його 
смерть, належить повідомити нарсуд другої дільниці м. Олександрії.

Зам. № 1659 Т. 5.000.

вою. Ми висловлюємо глибоку 
подяку радянському народові, 
Радянській Армії і Військово- 
Морському Флотові за визво
лення нашого народу від яріЖ^ 
гітлерівських окупантів, за по
вернення Польщі споконвічних 
польських західиих земель, за 
безкорисливу допомогу в будів
ництві соціалізму в нашій 
країні».

Із словом-відповіддю висту
пив контрадмірал А. Я.Пишкін.

В піч па 16 жовтня група 
радянських моряків па чолі з 
командиром крейсера, капітаном 
1-го рангу Д. К. Ярошевичем 
виїхала до Варшави. У Варша
ві радянські моряки побувають 
па промислових підприємствах 
і будовах, зустрінуться з тру
дящими, ознайомляться з відбу
довою і будівництвом у столиці.

Сьогодні представники робіт
ників і групи учнів побували 
на радянському крейсері і на 
есмінцях. їх тепло зустріли ра
дянські моряки.

Вдень відбулася зустріч ра
дянських моряків з робітника
ми Гданської судноверфі, з ро
бітниками судноверфі імені Па
ризької Комуни у Гдині, з сту
дентами Гданського політехніч
ного інституту, з активістами 
Товариства польсько-радянської 
дружби, з членами Спілки поль
ської молоді. Всюди ці зустрічі 
виливаються в '• яскраві демон
страції дружби і братерства між 
польським і радянським наро
дами.

двотижневу військову підготовку 
із збереженням заробітку за міс
цем роботи.

Як повідомляє газета „Аль-Ка- 
хіра“, член „керівної революційної 
ради" майор Камаль ед-Дін Хусейн 
заявив, що прийнято рішення про 
створення при кожному учбовому 
закладі таборів для військової під
готовки студентів.

Олександрійська міська друкарня. Кіровоградське обласне управління культури. м. Олександрія, вул. Шевченка, 71,

(Закінчений).________

більш високий урожай зерно
вих, картоплі, овочів і кормо
вих культур. За попередніми 
підрахунками, в цьому році з 
загальної площі в 163 гектари 
в середньому одержали картоп
лі не менш як 200 центнерів 
з кожного гектара. Ранньої ка
пусти з площі 15 гектарів зібра
но по 400 центнерів, помідо
рів з площі 8 гектарів—по 250 
центнерів, кормових буряків — 
по 450 центнерів з гектара. 
Колгосп достроково розрахував
ся з державою по всіх видах 
сільськогосподарських продук
тів.

Великих успіхів добилися 
тваринники. За 8 місяців від 
кожної корови надоєно по

БК—06551.



Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

СТАЛІНСЬКИЙ
ПРАПОРОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рік видання XX 7-й

П'ЯТНИЦЯ23
ЖОВТНЯ

1953 р.

„Матеріальні умови і можливості, які створюються 
для піднесення сільського господарства, самі по собі не 
дадуть належного ефекту без поліпшення діяльності 
партійних організацій. Щоб використати ці можливості 
й умови, партійні організації повинні очолити широкі 
маси колгоспників, робітників МТС і радгоспів і повести 
їх на боротьбу за могутнє піднесення сільського госпо
дарства". (З постанови Пленуму ЦК КПРС).

Конкретно керувати 
соціалістичним змаганням

Республіканська нарада по пропаганді і впровадженню досягнень 
науки і передового досвіду у сільськогосподарське виробництвоТрудящі міста все ширше розгортають боротьбу за дострокове виконання завдань п'ятої п'ятирічки,ставлять на службу виробництва нові резерви, добиваються поліпшення якісних показників.Очолити цей патріотичний рух, спрямувати зусилля ^трудівників промисловості ‘на неухильне підвищення продуктивності праці, зниження собівартості продукції прямий обов'язок господарників, партійних, профспілкових 1 комсомольських організацій.1 Іа жаль, на ряді підприємств Олександрії керівниц- дгіу соціалістичним змаганням не приділяють належної уваги, допускають формалізм. На шахті №2-3 складання соціалістичних зобов'язань провадилось по- бюрокрагичному. На дільницях по шаблону склали договори, гірникам залишилось підписати їх і повернути профспілковим працівникам.Соціалістичне змагання — жива, творча справа. Конкретно керувати змаганням значить наполегливо, енергійно підтримувати все нове, передове, прогресивне, значить створювати всім робітникам необхідні умови для високопродуктивної праці, підтягувати відсталих до рівня передових, добиватись загального піднесення.На цій же шахті колектив дільниці № 1 організував роботу по-новому—дві зміни зайняті видобуванням вугілля, а третя провадить ремонт. Це дало добрі результати. Збільшився видобуток палива, зменшились витрати лісоматеріалу, продуктивність праці підвищилась на 25 процентів.Здавалося б, що керівники шахти підхоплять це цінне починання, поширять його на інші дільниці. Однак нічого подібного тут не сталося.Ось ще приклади, які свідчать про зневажливе ставлення до Ініціативи трудящих. Токар будівельного

-----------
Видання брошури з текстами постанов Ради Міністрів СРСР 

і ЦК КПРС про заходи дальшого розвитку 
сільського господарства СРСРДержавне видавництво полі- | тпчної літератури випустило в світ окремою брошурою постанови Ради Міністрів СРСР і Центрального Комітету КІІРС: Про заходи по дальшому розвитку тваринництва в країні і зниження норм обов'язкових поставок продуктів тваринництва державі господарствами кол

управління Димитровського тресту т. Грибачов, застосувавши метод силового різання металу, добився виконання норм виробітку на 400 процентів. Між тим, будівельний комітет не популяризував досвіду передовика, не домігся того, щоб його приклад наслідували Інші виробничники.Успіх змагання залежить від масовості, дійовості, гласності, оперативності. Про це, однак, не дбають на рудоремонтному заводі. Тут індивідуальні зобов'язання не перевіряються, досягнення стахановців не поширюються. Дошка пошани рідко заповнюється новими іменами виробничників. Слабо ведеться наочна агітація. На подвір'ї є чимало показників. Проте написані вони до... Дня шахтаря. Голова завкому т. Логвин цього не помічає.В дні, коли трудящі готуються достойно зустріти 36 роковини Великого Жовтня, треба посилити керівництво соціалістичним змаганням, охопити ним широкі маси робітників, підхоплювати 1 поширювати цінні починання передовиків.Всілякого схвалення заслужує проведення стаханов- ських четвергів по обміну передовим досвідом, які почали практикувати шахтком Байдаківського вуглерозрізу і відділ організації праці тресту „Олександрі я вугілля".Соціалістичне змагання вимагає, щоб ним займались повсякденно, конкретно, предметно. Чим краще партійні, профспілкові і КОМСОМОЛЬСЬКІ організації підприємств будуть керувати соціалістичним змаганням, тим повніше будуть приведені в дію нові внутріпромислові резерви. Забезпечимо дальше зростання продуктивності праці, зниження собівартості 1 підвищення якості продукції, достроково виконаємо завдання п'ятої п'ятирічки.

госпників, робітників і службовців ; Про заходи збільшення виробництва і заготівлі картоплі й овочів у колгоспах і радгоспах в 1953—1955 рр.»; «Про заходи но дальшому поліпшенню роботи машлпно- тракторніїх станцій».Брошура випущена тиражем 500 тисяч примірників.

В Києві закінчилась республіканська нарада по пропаганді і впровадженню досягнень науки і передового досвіду в сільськогосподарське виробництво, скликана Міністерством сільського господарства і заготівель УРСР і Академією наук Української РСР, що тривала три дні.Учасники наради обговорили доповідь заступника міністра сільського господарства і заготівель УРСР тов. М. С. Співака. «Про впровадження досягнень науки і передового досвіду в сільськогосподарське виробництво в світлі постанови вересневого Пленуму ЦК КПРС».Доповідач і ті, що виступили в дебатах, вчені, спеціалісти. передовики і новатори колгоспів, МТС і радгоспів— відмічали, що в розвитку сільського господарства Радянської України досягнуті певні успіхи. Республіка дає тепер зерна. цукрових буряків та іншої продукції значно більше, ніж у довоєнний період. Проте рі
Всесоюзна нарада торговельних працівниківВ Москві закінчилась Всесоюзна нарада торговельних працівників. 20 жовтня в роботі паради взяв участь Перший Заступник Голови Ради Міністрів СРСР тов. М. 0. Булганін.В дебатах па доповідь Міністра торгівлі СРСР тов. А. І. Мікояна виступили 47 чоловік.Учасники наради одностайно вказували, що Партією і Урядом створені всі умови для швидкого й значного розширення товарообороту, що пра

Збори агітаторів і пропагандистів м. Москви21 жовтня в ММІЇ КПРС відбулися збори агітаторів і пропагандистів м. Москви. 
ТЕРНОПІЛЬЩИНА ЕЛЕКТРИФІКУЄТЬСЯ

Тернопільська область. За післявоєнні роки в містах і селах 
області збудовані і введені в експлуатацію 76 ГЕС і 27 'ГЕН загальною 
потужністю .3133 кіловата. Електрифіковано 127 колгоспів, 37 МТС, 13 
інкубаторних станцій, 
діючих Бучач-Тополь- 
ківська ГЕС потуж
ністю 227 кіловат. У 
вересні закінчене бу
дівництво Дичківсь-кої 
ГЕС на 117 кіловат. У 
жовтні буде здана в 
експлуатацію Залі- 
сівська міжколгоспна 
ГЕС потужністю 329 
кіловат.

На знімку ліворуч -загальний вигляд Бучач-Тополь- 
ківської ГЕС на річці Стрипа.

94 молотильних токи. Недавно стала до ладу

.......... ___ _____ .........7_„..........  Залісівській міжколгоспній ГЕС. На передньому
плані монтажник Михайло Антонович БІНКОВСЬКИЙ, який виконує змінне завдання на 150 процентів. 

Фото В. Приходька. (Прескліше РАТАУ).

На знімку праворуч: монтаж устаткування на

вень виробництва сільськогосподарських продуктів ще не задовольняє; повного мірою зростаючого попиту населення на продукти харчування, а легкої і харчової промисловості—на сировину. Темпи розвитку сільського господарства в нашій країні відстають від темпів розвитку промисловості і росту споживання населення.Великі вимоги до вчених пред'явили передовики сільськогосподарського виробництва, які виступали на нараді.Бригадир тракторної бригади Старо-Бешівської МТС, Сталінської області, Герой Соціалістичної Праці тов. II. Н. Ангеліна сказала:—Ми удосконалюємо свою майстерність в процесі практичної роботи. З допомогою механізаторів колгоспи, обслужувані нашою МТС, вирощують високі врожаї зернових та інших культур. Паша бригада розробила свої правила технічного догляду за тракторами, що забезпечують високопродуктив
цівники торгівлі і громадського харчування докладуть всіх сил для того, щоб виконати покладене на них почесне завдання по забезпеченню крутого піднесення радянської торгівлі.Для розробки заходів, спрямованих на дальший розвиток товарообороту і кращу організацію торгівлі, па нараді було утворено кілька секцій—в питаннях планування товарообороту, торгівлі на селі, колгоспної торгівлі, громадського хар

З інструктивною доповіддю про 36 роковини Великої Жовт

ну роботу машин. Чому б ученим не узагальнити паш досвід, зробити його надбанням всіх МТС республіки?Досвідом вирощування високого врожаю картоплі в умовах Полісся поділилась ланкова сільгоспартілі імені 1 Травня, Радомишльського району, Житомирської області, тов.' М. С. Худішій. Лапка одержала в цьому році понад 501) центнерів картоплі з гектара на площі 10 гектарів. Проте для популяризації і впровадження досягнень ланкової т. Худолій мало зроблено Головним управлінням сільськогосподарської пропаганди Міністерства.Нарада намітила заходи для поліпшення роботи науково- досліднпх закладів республіки, зміцнення зв'язку науки з виробництвом, більш широкого і швидкого впровадження досягнень науки і передового досвіду в практиці роботи колгоспів, МТС і радгоспів.(РАТАУ).
чування, оптової торгівлі, кадрів та інше.Учасники наради внесли велику кількість практичних пропозицій но поліпшенню планування і організації Міської і сільської торгівлі і громадського харчування, по підвищенню культури радянської торгівлі.З заключним словом виступив Міністр торгівлі СРСР тов. А. І. Мікоян. (РАТАУ).
невої соціалістичної революції- виступив тов. В. С. Кружков.(ТАРС)
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БЕСІДИ АГІТАТОРА

На шляху до достатку предметів 
народного споживанняПостійне піклування про благо народу, про максимальне задоволення його безперервно зростаючих матеріальних і культурних потреб б найвищим законом для Комуністичної партії і Радянського уряду. Це піклування кожний радянський громадянин відчуває у своєму повсякденному житті. Новим яскравим підтвердженням тому служать заходи партії і уряду по організації крутого піднесення виробництва предметів народного споживання.П'ятим п'ятирічним планом передбачено підвищення рівня промислового виробництва в 1955 році приблизно на 70 процентів порівняно з 1950 роком. Це значить, що до кінця п'ятої п'ятирічки валова продукція промисловості буде перевищувати довоєнний рівень в три рази. Таке швидке зростання промисловості стало можливим завдяки досягнутим величезним успіхам у галузі розвитку важкої індустрії.Раніше у нас не було можливості забезпечити одночасний розвиток високими темпами і важкої індустрії, і сільського господарства, і легкої, промисловості. Для цього потрібно було створити необхідні передумови. Тепер вони є. Тепер, коли в нашій країні створена потужна індустріальна база і значно зміцніли колгоспи, є всі умови для того, щоб, всемірно розвиваючи і далі важку індустрію, забезпечити круте піднесення всіх галузей сільського господарства.Завдання полягає в тому, щоб протягом двох-трьох років різко підвищити забезпеченість всього населення нашої країни продовольчими і промисловими товарами і разом з тим забезпечити всій масі колгоспного селянства більш високий рівень матеріального добробуту. З цією метою на розвиток легкої промисловості і промисловості продовольчих товарів, а також на розвиток сільського господарства асигнуються значні додаткові кошти. До виробництва предметів споживання залучаються машинобудівні і інші підприємства важкої промисловості. Таким чином, завдання п'ятирічного плану по збільшенню виробництва предметів народного споживання приблизно наб&проц. порівняно з 1950 роком повинні бути виконані значно раніше.Тепер в різних районах країни будується велика кількість бавовняних і шерстяних комбі

натів, заводів штучного волокна, шовкових, швейних, трикотажних, шкіряно-взуттєвих підприємств, цукро(вих, олійницьких, овочесушильних заводів, підприємств кондитерської, чайної, консервної та інших галузей промисловості. Тільки шість текстильних комбінатів, які стають до ладу в цій п'ятирічці, будуть щороку давати близько мільярда метрів коверкоту, трико, фланелі, вельвету, сатину, маркізету та інших ходових тканин. Уже в цьому році в країні буде вироблено: бавовняних тканин 5 мільярдів 300 мільйонів метрів, або на 34 проценти більше, ніж у 1940 році; шерстяних тканин—понад 200 мільйонів метрів, або приблизно на 70 процентів більше, ніж у 1940 році; шовкових тканин—понад 400 мільйонів метрів—в п'ять з лишком раз більше, ніж у 1940 році.З кожним роком розширюється промисловість продовольчих товарів. Збільшуються виробничі можливості м'ясокомбінатів, рибопереробних заводів та інших підприємств. Одночасно з розширенням існуючих стають до ладу нові підприємства. Тільки маслоробних і сироварних заводів у цій п'ятирічці буде збудовано понад тисячу.За два минулі роки п'ятої п'ятирічки промисловість продовольчих товарів в цілому вже збільшила обсяг виробництва на 27 процентів* ІІопад основний план за ці два роки вироблено додатково харчових продуктів більш як па 11 мільярдів карбованців. Тим самим промисловість продовольчих товарів практично почала здійснювати завдання дострокового виконання п'ятої п'ятирічки.Щоб організувати дальше збільшення виробництва предметів народного споживання, треба рушити вперед прискореними темпами наше сільське господарство, бо розвиток виробництва продовольчих і промислових товарів залежить насамперед від забезпечення фабрик і заводів сировиною. Радянський народ з величезним задоволенням зустрів рішення вересневого Пленуму ЦІЇ К1ІРС, який намітив розгорнуту програму крутого піднесення сільського господарства і в першу чергу таких важливих галузей як тваринництво, виробництво картоплі і овочів. Здійснення цих рішень буде означати великий крок вперед по шляху будівництва комунізму в нашій країні.
А. МІЛЯЄВ.

НА ЕКОНОМІЧНІ ТЕМИ

Повністю завантажити обладнання
рудоремонтного заводуДирективами XIX з'їзду Комуністичної партії Радянського Союзу передбачено зростання продуктивності праці у промисловості приблизно на 50 процентів. Це зростання повинно бути досягнуте на основі впровадження передової техніки, удосконалення організації праці і нового піднесення культурно- технічного рівня трудящих.На кожному підприємстві є великі резерви для неухильного підвищення продуктивності праці, а значить для дальшого зниження собівартості продукції. Для прикладу візьмемо Олександрійський рудоремонт- нпй завод.Одним з показників, який характеризує рівень культури виробництва, з'являється використання обладнання. Виходячи з так званого режимного часу, тобто часу, в який верстати і машини повинні працювати за існуючим на підприємстві режимом, обладнання заводу використовується лише па65.6 процента. Це значить, що через незавантаженість техніки і простої втрачається десятки тисяч верстатогодин.В ливарному цеху сталеплавильна електропіч протягом дев'яти місяців простояла 735 годин, тому недодано 75,7 тонни сталевого литва. Вагранка простояла 175 годин, втрачено40.7 тонни чавунного литва. В кузні молоти використовуються на 70—74 проценти, в результаті недовпготовлено 10,5 тонни поковок на місяць.Механічний цех обладнаний прекрасними токарними верстатами вітчизняного виробництва, але завантажуються вони на 76 процентів режимного часу. Внаслідок їх простоїв недодано продукції більш як на 100 тисяч карбованців. А скільки втрачено через простої фрезерних, стругальних, свердлильних і інших верстатів! Все це позначилось на виконанні плану, на загальцрх економічних показниках заводу. За 9 місяців нинішнього року завод недовиконав план по валовій продукції, збитки з різних причин становлять десятки тисяч карбованців.Ці фактп свідчать про те, що в нас мало дбають про повне використання внутрішніх резервів виробництва. Електропіч, яка могла дати багато продукції, простоює тому, що відділи технічного постачання заводу 

і (начальник т. Бабінський) і тресту Укрвуглемонтаж» (па-I пальник т. Водяпицький) погано займаються питаннями забезпечення нашого підприємства графітовими і вугільними електродами для електропечі, ливарним чавуном і коксом для вагранки.Багато простоює цех металоконструкції! через незабезпеченість його необхідними профілями і розмірами прокату. Тт. Бабінський і Водяпицький не виявляють належної ініціативи, йдуть по лінії найменшого опору.Причиною того, що в ковальському і механічному цехах погано використовується обладнання є те, що начальник виробничого відділу т. Борохов- ськпіі і диспетчер т. Головко слабо займаються оперативним плануванням. Вони керують взагалі', випускають головне в своїй роботі—розрахунки і завантаження цехів і обладнання по групах, спостереження за рухом напівфабрикатів, деталей, не слідкують за строками підготовки замовлень до запуску у виробництво, своєчасним комплектуванням деталей для збирання вузлів і виробів в цілому.У нас не приділяється увага підготовці робіт. За деяким виключенням, робітники механічного, слюсарно-збирального і інших цехів перед початком зміни втрачають годину, а іноді й більше на те, щоб одержати завдання, ознайомитись з кресленнями, підготувати заготовки і необхідний інструмент.Через неорганізованість, відсутність необхідної кількості верстатів-точил для виточки інструментів токарі, стругальники, свердлильники втрачають щодня багато часу.Буває й так, що кваліфіковані зварники зайняті перенесенням зварювальних агрегатів, шукають потрібні електроди, марно втрачаючи 50—60 хвилин за зміну.Значні резерви підвищення продуктивності праці є в ливарному цеху. Тут досі змі-. шують землю і набивають форми вручну, рідко застосовують передові способи формування кількох деталей одночасно, фільтрування чавуну крізь сітки при заливанні форм і інші прийоми робіт, які приско

рюють процес і запобігають брак.Важливою умовою підвищення продуктивності праці з'являється хороша організація інструментального господарства. На жаль, цс важливе питання у нас недооцінюється. Інструментальний цех не зайняв належного йому місця.Велике значення для підвищення продуктивності праці має поширення передового досвіду і впровадження прогресивних методів праці. Не можна вважати нормальним для такого великого підприємства, як наше, застосування швидкісних методів різання па двох-трьох верстатах. Зовсім погап«Ч^ що силове різання, запропоноване В. Колесовям, майже не застосовується, хоч можливості для цього є значні.Досвід силового різання дає чудові результати. Відомо, що молодші токар механічного цеху Микола Бутов обробляв деталі з подачею 2,25 і 2,5 міліметра, витрачаючи на викопаннятЛ- боти замість однієї години всього 8—10 хвилин. Він нарізку гайок 1,5 і 2 дюйми робив швидше інших токарів в 3—4 рази. Виникає питання, чому такі досвідчені токарі, як тт. Кубрачепко, Мірошниченко, Захарченко, Дробот, Коліспи- ченко, Зубов та багато інших не застосовують силового різання і дуже рідко працюють на високих швидкостях?Професіональне навчання робітників, підвищення їх культур- по-технічного рівня—важливий засіб зростання продуктивності праці. Слід відзначити, що на заводі технічним навчанням майже не займаються і це тоді, як у підвищенні своєї кваліфікації потребують десятки робітників.В своїй промові па V сесії , Верховної Ради СРСР товариш | Маленков відзначав, що передова техніка підприємств при і правильному її використанні 1 дає можливість все більше і більше полегшувати працю робітників і забезпечувати безгіе- І рервпе зростання продуктивності праці.Справа полягає зараз у тому, щоб підвищити культуру в на- І шій роботі, пустити в дію ве- і ликі внутрішні резерви.
Е. ГЕРАСИМОВ, 

начальник технічного відділу 
рудоремонтного заводу.

У міськкомі20 жовтня ц. р. бюро міськкому КП України заслухало секретаря партбюро парторганізації теплоелектростанції т. Срібного про керівництво агітколективом.Бюро вказало на незадовільну роботу агітколективу. Семінари й наради агітаторів тут скликаються рідко.Незадовільно працює і група доповідачів.Внаслідок послаблення партійного керівництва стінгазети «Енергетик», а також цехові

НП Україниостаннім часом випускаються від випадку до випадку.Наочна агітація па теплоелектростанції не поновлюється, застаріла й відстає від завдань колективу.Бюро міськкому партії звернуло увагу секретаря партбюро т. Срібного на недоліки в керівництві агітколективом, намітило заходи, спрямовані па поліпшення організації масово-політичної роботи серед трудящих.

*
Москва. Коломснський паровозо

будівний завод імені Куйбишева 
випустив пасажирський паровоз 
типу „2-4-2". Цей паровоз більш 
економний в експлуатації, ніж інші 
пасажирські і товарні паровози, 
може розвивати швидкість до 125 
кілометрів на годину і водити 
важковагові пасажирські гпЯзди 
(до 18 вагонів).

На знімку: новий паровоз веде 
пасажирський состав Москва Ки
словодськ.

Фото А. Савина.
Прескліше ТАРС.

★
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Наші заходи по дальшому піднесенню колгоспного 

виробництва в артілі імені 18 з'їзду ВКП(б)Постанова вересневого Пленуму ЦК КПІ’С «Про заходи дальшого розвитку сільського господарства СРСР» знаменує собою повнії етап у боротьбі партії і радянського народу за побудову комунізму в нашій країні. Винятково велике значення вона мас в справі дальшого розвитку сільського господарства, крутого піднесення всіх його галузей, створення в найближчі два-трп роки в країні достатку продовольства для
Збільшення поголів'я худоби та підвищення 

її продуктивностіЗа пашим колгоспом закріплено 2.478,7 гектара землі, в тому числі орної 2.015 гектарів. Ця земельна площа дозволяє мати необхідну кількість великої рогатої худоби, свиней, овець, птиці та інше.За останні роки ми добилися деякого збільшення поголів'я худоби. Але досягнутий рівень розвитку тваринництва, як відмітив вересневий Пленум ЦК КПРС, не задовольняє все зростаючих потреб населення в про
Було Буде
на І/Х 
1953 р.

на І/Х
1954 р.

на І/Х
1955 р.

Всього великої рогатої худоби 589 600 600
В тому числі:
корів 180 230 312
Всього свиней 496 510 560
в тому числі: свиноматок 90 90 ■ 90
овець 472 540 600З наведеної таблиці видно, що зараз головну увагу ми приділяємо розвитку продуктивного тваринництва.Таким чином, на кінець 1955 року па кожні 100 гектарів земельної площі, яка закріплена за колгоспом, будемо мати но 22 голови великої рогатої худоби, в тому числі по 12 корів.Разом зі зростанням кількісного поголів'я продуктивної худоби буде поліпшено її породність шляхом відбору пете- лів від високопродуктивних корів. В 1954 році відберемо 50 і в 1955 році—88 голів. Крім
Надій молока на кожну корову

(в кілограмах)
Поставити на відгул і відгодівлю велико 

рогатої худоби (голів)
Одержати товарного м'яса від неї

(в центнерах)
Одержати ділових поросят на одну 

свиноматку
Поставити свиней па відгодівлю

(голів)'
Одержати товарного м'яса від них

(в центнерах)
Одержати ягнят на кожні 100 вівцематок 
Поставити на відгодівлю овець (голів) 
Одержати від них товарного м'яса

(в центнерах)
Настригти вовни від кожної вівці

(в кілограмах)
Відгодувати товарної птиці (голів) 
Одержати товарного м'яса від птиці

(в центнерах)

Було Бу Д с .
на І/Х на І/Х на І/Х
1953 р. 1954 ’р. 1955 р.

2.013 2.300 2.600
)ї

< 115 115

— 230 230

7,6 14 16

- 650 900

445 630
99 100 105

54 60

— . 17 20

2,3 2,4 2,5
— ■ 3.000 3.000

_ 24 24Таким чином, забезпечивши підвищення продуктивності тваринництва і поліпшення відгодівлі худоби, наш колгосп одержить в 1954 році 4.600 центнерів молока, що становитиме по 176 центнерів на кожні 100 гектарів землі. А в 1955 • році -7.020 центнерів молока, або по 232 центнери па 100 гектарів землі. 

населення, сировини для легкої і харчової промисловості.Трудівники артілі ім. 18з'їзду ВКП(б) зустріли рішення Комуністичної партії та Радянського уряду з величезним задоволенням. Вивчаючи ці рішення, ми зважили па недоліки в роботі і намітили конкретні заходи, спрямовані на дальше піднесення всіх галузей колгосп ного виробиицтва.Нижче подаються заходи розвитку колгоспу па 1954 — 1955 роки.
довольстві і промисловості—в сировині.Головним недоліком в розвитку тваринництва в нашому колгоспі було те, що ми мало дбали про зростання поголів'я продуктивної худоби, збільшення поголів'я корів, овець і свиней.Виконуючи постанову Пленуму ЦК КПРС, ми доведемо поголів'я продуктивного тваринництва по нашій артілі до таких розмірів (за роками): 

того, закупимо в 1954—55 рр. 8 племінних плідників. Виконання цих заходів дозволить нам уже в 1954 році створити племінну ферму великої рогатої худоби високопродуктивної червоно-степної породи.В 1954 році намічаємо закупити 15 племінних свиноматок та 2 племінних хряків. їх приплід буде відібрано для поліпшення маточного поголів'я свиней.Ми поставили перед собою завдання — в найближчі 2—3 роки піднести продуктивність худоби до таких показників:

Валовий вихід м'яса в 1954 році становитиме 714 центнерів (по 27 центнерів па 100 гектарів орної землі). А в 1955 році—904 центнери (по 34 центнери па 100 гектарів орної землі).Грошові надходження тільки від тваринництва складуть в 1955 році понад мільйон карбованців.

Збільшення кількості худоби і піднесення її продуктивності потребують зміцнення кормової бази, механізації трудомістких процесів на фермах. Для цього ми плануємо збільшення виробництва кормів та поліпшення їх якості. В1954-, 1955 рр. площа сіяних травна зелений конвейєр зросте більше, ніж у 1,5 рази. Особливу увагу приділяємо посівам багаторічних трав відповідно до сівозмін.В літній період наступного року вся худоба буде переведена па табірне утримання. Для цього необхідно збудувати табори на 312 корів, навіс для телят, приміщення для сепараторного пункту та інше.Для забезпечення худоби в літній період достатньою кількістю зеленої маси, в наступному році розширимо площі посівів на зелений корм па 90 гектарів з тим, щоб в 1955 році мати зелений конвейєр площею в 140 гектарів.Значного зміцнення потребує кормодобувна бригада. В 1954 році її склад буде доведено до ЗО чоловік. Подбаємо також про забезпечення кор- модобувнпків необхідною кількістю тягла, інвентаря і т. д.Для забезпечення ситої зимівлі худоби необхідно заготовити:В 1954 році—грубих кормів (в центнерах) 31.21)0. В тому числі: сіна 3.900. Соковитих— 19.850, концентрованих — 7.000. В 1955 році - грубих кормів 36.300. В тому числі: сіна 7.000. Соковитих—29.350, концентрованих—8.000.Така кількість кормів повністю забезпечить не тільки потреби громадського тваринництва, а й худобу колгоспників.Для забезпечення худоби приміщеннями нами передбачено протягом наступних двох років збудувати: один корівник на 140 голів, два свинарники на 90 голів, дві кормокухні, ветамбулаторію з ізоляторами, 4 силосні байті місткістю 300 тонн кожна і інші споруди.Крім цього, на фермах буде механізовано водопостачання, доставка кормів та запроваджене електромеханічне доїння корів. Всі ферми у нас електрифіковані.Зараз тваринники нашого колгоспу готуються до зимівлі худоби. Влітку ми старанно відремонтували всі тваринницькі приміщення, вдосталь заготовили грубих і соковитих кормів. Так, наприклад, план силосування викопано на 115 процентів. Уже в цьому році проведені значні роботи по механізації трудомістких робіт па фермах.Здійснюючи рішення Комуністичної партії та Радянського уряду по піднесенню громадського тваринництва, ми доб'ємось крутого піднесення виробництва м'яса, молока, масла, вовни та інших продуктів тваринництва.

Збільшення виробництва картоплі й овочівВикопуючи рішення партії та уряду про збільшення виробництва картоплі й овочів, а також враховуючи наші великі можливості в розвитку овочівництва. ми плануємо розширити площу посівів овочів з ЗОз до 75 гектарів та картоплі—з ЗО до 60 гектарів.В 1954 році колгосп намічає посадити овочів 50 гектарів. Така ж площа буде зайнята і під посадку картоплі. Збудуємо одну теплицю на 500 квадратних метрів та розширимо парникове господарство до 1.000 рам. У 800 рамах вирощуватимемо розсаду, а- інші 200 рам будуть зайняті для вирощування (ранніх овочів. З цією мстою буде виготовлено також 40 тисяч штук перегнійно-земляних горшечків.Посадку всіх овочевих культур та. картоплі провадитимемо лише квадратно-гніздовим способом. Це дасть можливість широко застосувати механічний обробіток посівів.Для підвищення врожайності овочів і картоплі заплановано збудувати на базі Інгулецького водосховища зрошувальну дільницю площею в 75 гектарів.
Підвищення врожайності зернових 

та технічних культурВ зв'язку з розширенням посівів овочевих культур та картоплі площі під зернові культури скоротяться на 129 гектарів.Тому питання збільшення валового збору зернових культур і особливо озимої пшениці вирішуватиметься шляхом неухильного підвищення врожайності. Для цього нами намічено здійснити ряд важливих агротехнічних заходів, які забезпечать високі і сталі врожаї.Головними з них з'являються: введення травопільних сівозмін па всіх площах, своєчасне підняття зябу та чорних парів, внесення необхідної кількості мінеральних, бактеріологічних та місцевих добрив.Всі зернові і технічні культури сіятимемо кращими районованими сортами. Озиму пшеницю, наприклад, засіватимемо сортом «Новоукраїпка-83» та «08-16», ячмінь — сортом «ОД-9», кукурудзу — сортом «Партизанка».Посіви провадитимемо прогресивним вузькорядним спосо
Інші галузіЗараз у нашому колгоспі є сад на площі 25,8 гектара, З гектари ягідників та 0,12 виноградників. В 1954 році ми посадимо ще 10 гектарів фруктового саду та 5 гектарів виноградників. В наступному році запровадимо зрошення саду на 24 гектарах. Це дасть можливість збирати по 32 центнери фруктів з кожного гектара саду.Крім садівництва розвиватимемо і інші високопродуктивні галузі виробництва, як, напрпк-

Л. ДУБОВИЙ, 
В. МЕТКИЙ
М. ГУБА, зоотехнік колгоспу.

З метою одержання високих і сталих врожаїв овочевих культу]) уже в 1954 році проведемо посіви тільки районованим сортовим насінням.Посів картоплі перенесемо в польові сівозміни. 50 процентів всієї площі посадимо яровизованими клубнямп. Для яровизації пристосуємо криті токи.Під посіви овочевих культур та картоплі буде внесено достатню кількість мінеральнії х та місцевих добрив.Всі ці заходи дадуть нам змогу одержати високий урожай. Уже в 1954 році ми виростимо па кожному гектарі посіву: картоплі—по 150 центнерів, капусти—250, огірків— 120, помідорів—200, цибулі— 120, моркви—200, столових буряків—300 центнерів.. Овочеві культури сіятимемо в різні строки. Редис, наприклад, в три строки—через 25 днів КОЖНИЙ. Огірки теж втри строки—через ЗО ДНІВ кожний.Для збереження і переробки овочів намічено спорудити спе- ціальне овочесховище.
бом, а кукурудзу та соняшники сіятимемо лише квадратно- гніздовим способом.Ці та ряд інших агрозаходів дозволять нам одержувати середню врожайність зернових і технічних культур з кожного гектара посіву в таких розмірах (в центнерах):озимої пшениці — 24жита — 20ярої пшениці — 16ячменю — 22вівса — 22гречки — 15кукурудзи — 40проса — 25цукрових буряків— 300 соняшника — 20Передбачена також широка механізація збирання та очистки зернових і технічних культур. Для цього в 1954 році збудуємо ще одне зерносховище на 1.000 тонн, два кукурудзосховища на 200 топи кожне, удосконалимо механізацію токів.
лад, бджільництво та рибовод- ство.Якщо зараз у нас є 123 бджолосім'ї, то в наступному році доведемо їх кількість до 150, а в 1955 році — до 180 бджолосімей. Від ставків одержимо в 1954 році 80 центнерів товарної риби, а в 1955 році—90 центнерів.Разом із зростанням колгоспного виробництва зростатиме і добробут колгоспників. Виконання намічених заходів забезпечить високу оплату трудодня натурою та грішми.

голова колгоспу ім. 18 з'їзду ВКП(б). 
, агроном колгоспу.
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Забутий гуртожитокДбати про культурно-побутові потреби робітників- обов'язок кожного господарського керівника.Але не такої думки директор рудоремонтного заводу т. Гурза.Гуртожиток, де проживає чимало робітників заводу, потребує, ремонту. Тут скрізь протяги, у вікнах вибиті шибки. Але яро ремонт його піхто- не дбає.В гуртожитку хоч і є червоний кутої;, але користь від нього невелика,Книжки, шахи і шашки в
Де полагодитиВ розшуках майстерні, де б можна було полагодити дитяче взуття, я обійшов майже все місто.У взуттєвій майстерні «Червоної вишивальниці» не прийняли через відсутність матеріалу для ремонту.У міськпромкомбінаті не відмовили, але попередили:- Якщо привезе кладовщик

Чому відсутні бондарні вироби?Наближається зима, Домогосподарки прагнуть засолити на зиму овочі. Але в жодному магазині міста ви не можете придбати відкритої бочкотарп тому, що її у нас не виробляють. З цим завданням успішно можуть справитись артіль «Червоний тесляр», деревообробні майстерні тощо. На
Відсутні необхідні книгиОстаннім часом книжкові видавництва випустили багато літератури про досвід передових колгоспів, рільничих бригад, окремих тваринників і польо-

СЛІДАМИ НЕОПУБЛІКОВАНИХ ЛИСТІВУ листі до редакції група трудящих писала про факт неетичної поведінки бригадира колгоспу ім. Леніна, Протопо- півської сільради, Везкоровай- пого.Проїжджаючи автобусом до станції Корнстівки, Безкороваіі- ний відмовився платити за проїзд. Коли кондуктор звернувся до Без коровай ного за платою, він став ображати кон
ЗВЕДЕННЯрайонного управління сільського господарства і заготівель про хід осінньо-польових робіт в колгоспах станом на 20 жовтня 1953 року 

(в процентах до плану).
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ІМ. 18 партконференції 100 101 1С0
ім. Хрущова 100 106 94 —
ім. Рози Люксембург 100 41,7 97 100
їм. Будьонного 100 100 100 100
ім. Леніна (Протопопівка) 100 70 55 100
ім. Сталіна (Ворошиловка) 99 80 35 95
ім. Ворошилова 96 63 58 100
ім. 18 з'їзду ВКП(б) 95 110 77,7 97
„Шлях до комунізму" 90 67 44 94
ім. Жданова 86 100 58 83
ім. Енгельса 83,6 47 73 93
„Прапор комунізму" 83 100 42,6 100
ім. Калініна 83 103 47,5 100
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ім. 19 з'їзду КПРС 80 54 65 100
ім. Сталіна (Бандурівка) 77 137 55,5 100
ім. Володимира Ульяпова 76 92,5 48 90
ім. Молотова 76 98 37,5 100
ім. Леніна (міський) 74,8 55 99 -
„Заповіт Леніна" 73 90 54 92
ім. Карла Маркса 71 100 48 97
„Комунар" 69 113 85,7 —
ім. 12-річчя Жовтня 63,6 73 46 90По Користівській МТС 85,6 94 60,5 98По Олександрійській МТС 83 78,6 61 94По району 84,5 84,9 61 96,5

ньому відсутні. Ндішіі розвага —це радіо. Та і радіоприймача ніяк не спроможуться тут відремонтувати.Молодь хотіла б у вільний час пограти на музичних інструментах, але вони замкнені в кладоній.Робітники працюють В рІЗ- них змінах, а кухня працює лише до 7—8 годин вечора,Коли подбають керівники заводу про насущні потреби робітнії ків?
І. НІКОЛАЄНКО.

дитяче взуття? матеріал, тоді приймемо і, може, відремонтуємо.Так і не зміг я полагодити взуття п'ятирічному сину.Не дбають про дітей і керівники торговельних організацій. В жодному магазині міста немає хутряних шапок для дітей.
М. КОЛІСНИК, 

слюсар заводу 
„Червоний ливарник".

бондарні вироби великий попит і випускати їх треба у великій кількості.В місті і районі багато індивідуальних забудовників, а в магазинах обмежена кількість навіть чавунних плиток, заві- сів тощо.
0. ГОЙСА, 

працівник автобази.

водів. Попит на цю літературу серед колгоспників великий, але в магазинах книготоргу вона відсутня.
Д. СТЕПАНЕНКО.

дуктора і водія автобуса, а також пасажирів, які обурювались його вчинком.Листа було надіслано для розслідування голові Протоно- півської сільради т. Рожману. При перевірці факти підтвердились.За неетичну поведінку прав ліпня колгоспу Безкоровайно- му оголосило догану.

Для народного 
споживанняХАРКІВ. Колектив фабрики 

„Червона нитка' вже виробив у 
рахунок листопада НО тисяч мет
рів шерстяних тканин, причому 
половина з зекономленої сиро
вини. Освоєне виробництво ново
го сукна „пальтове юнацьке11 п'я
ти різних рисунків. Виготовлені 
також перші тисячі метрів драпу 
для жіночих пальто.ЛЬВІВ. У дні переджовтневого 
змагання колектив взуттєвої фаб
рики щодоби випускає на сотні 
пар взуття більше, ніж на почат
ку-» нинішнього року. Значно роз
ширений асортимент. До осінньо- 
зимового сезону підготовлено 52 
нових фасони виробів, майже по
ловина з них уже впроваджена у 
виробництво.ОДЕСА. Т рикотажники фабри
ки імені Крупської випускають 
58 різних виробів, з яких 20 освоєно 
в нинішньому році. Цими днями по
чато масове виробництво жіночих 
шерстяних джемперів. Розши
рюється виробництво вертелочно- 
го полотна, з якого тепер щодня ви
готовляється близько тисячі виро
бів. Освоєно масовий випуск на
чісного білизняного трикотажу, 
жіночих панчіх та інших предме
тів.КОЛЬЧУГІНО. (Владимирська 
область). ’Гут почалось будівниц
тво механізованого заводу оцин
кованого і алюмінійового посуду. 
Потужність підприємства розрахо
вана на випуск двох тисяч тонн 
продукції на рік.

(РАТАУ).

Харківська область. Кол
госпники сільгоспартілі „Шлях 
Леніна'*, Харківського району, 
в цьому році виростили багатий 
урожай овочів і фруктів. Що
дня з колгоспних полів, горо
дів та садів відправляються на 
ринки яблука, виноград, кар
топля, капуста. Тільки харків- 
чанам уже відправлено більше 
трьох тисяч центнерів яблук 
і понад двісті центнерів вино
граду.

На знімку: збирання виногра
ду в сільгоспартілі „Шлях .Ле
ніна11.
Фото М. Начинкіна.

(Ґірескліше РАТАУ).

Заява Фредеріна Жоліо-НюріСекретаріат Всесвітньої Ради Миру передав для опублікування таку заяву голови Всесвіт ньої Ради Миру Фредеріка Жо- ліо-Кюрі:З 23 по 28 листопада у Відні відбудеться сесія Всесвітньої Ради Миру.В рамках провадженої кампанії вона обговорить питання про дії всіх миролюбних людей, незалежно від їх минулих або теперішніх незгод, з мстою добитись від урядів розв'язання в дусі поважання незалежності
У КРАЇНАХ КАПІТАЛУ

Індія
(ДОВІДКА)

займаютьТериторія Індії простягається 
від Тібетського нагір'я до півден
ного краю півострова Індостан і 
становить 2,94 мільйона квадрат
них кілометрів. З півночі Індію 
оточує найвища в світі гірська 
система Гімалаї. Біля південних 
схилів Гімалаїв розкинулась ро
дюча Індо-Гангська рівніша жит
ниця Індії і місце зосередження 

І більшості її 357■‘Мільйонного на
селення.

Протягом більш як двох сто
літь ця країна була безправною 
колонією Англії. В серпні 1947 
року Індії було надане становище 
домініону (домініони складові 
частини Британської імперії, ко
лишні колонії, які зберегли в різ
ній мірі залежність від Велико
британії). Одночасно ряд північно- 
західних і північно-східних про
вінцій країни ібув виділений в 
окремий домініон Пакистан. Від
повідно до нової конституції, 
прийнятої на початку 1950 року, 
Індія проголошена республікою, 
яка входить, проте, до складу 
Британської імперії.

Законодавча влада в країні на
лежить президентові і парламен
тові. Парламент складається з 
двох палат: народної палати (ниж
ньої) і ради штатів (верхньої). 
Виконавчим органом влади є рада 
міністрів, очолювана прем'єр-мі
ністром Перу. Керівну роль у те
перішньому уряді відіграє партія 
Національний конгрес. Лідери 
цієї партії виражають інтереси 
поміщиків і крупної буржуазії, 
зв'язаної з англійськими імпе
ріалістами.

Індія - країна аграрна. Більше 
70 процентів її населення працює 
в сільському господарстві. Ос
новними сільськогосподарськими 
культурами є рис, пшениця, чай, 
кукурудза, різні види проса. З 
технічних культур велике значен
ня мають бавовник, джут, цукро
ва тростина.

Феодальні відносини, що. па
нують в індійському селі, є од
нією з головних причин занепаду 
сільського господарства країни. В 
1951 році безземельні селяни та 
їх сім'ї становили понад сто міль
йонів чоловік. Вони змушені на 
кабальних умовах орендувати зем
лю у поміщиків і князів, яким 
належить 90 процентів землі. За
непад сільського господарства 
Індії привів до того, що країна 
зараз не може прогодувати навіть 
свого населення. Три чверті насе
лення Індії живе впроголодь. Ін
дійський народ терпить від злид
нів—наслідку колоніального гніту. 
В результаті хронічного голоду і 
майже повної відсутності медич
ного обслужування трудящих в 
країні дуже поширені хвороби, 
від яких щороку вмирають міль
йони людей. Особливо велика ди
тяча смертність.

Тривале хазяйнування англій
ських колонізаторів обумовило 
крайню відсталість індійської еко
номіки. Промисловість Індії, особ
ливо важка, розвинута слабо. Пе
реважають бавовняні, джутові, 
цукрові підприємства.

Іноземні, головним чином ан
глійські, монополії по цей день | 

і безпеки народів незгод і конфліктів між націями на основі угод, прийнятих для всіх, і зокрема:про контрольовану заборону водневої бомби і всіх видів зброї масового знищення і скорочення озброєнь;про врегулювання корейського і німецького питань, які становлять тепер основну загрозу для миру в усьому світі. (ТАРС).

командні позиції в еко
номіці Індії. За офіціальними ін
дійськими даними, іноземний капі
тал контролює 97 процентів н.и^ 
тової промисловості Індії, 73^ 
гірничорудної (крім вугільної),62 - 
вугільної, 89—джутової, 28—папе
рової, 21- бавовняної, 24 цукро
вої і т. д. В післявоєнний період 
посилився приплив американсько
го капіталу в Індію, головним чи
ном в галузі, зв'язані з видобут
ком стратегічної сировини. Моно
полії Сполучених Штатів нама
гаються прибрати до своїх рук 
багатства Індії і витісниш звід і" 
англійців. ™

Деякі галузі індійської промис
ловості переживають зараз великі 
труднощі. В стані застою знахо
диться одна з найважливіших га
лузей бавовняна. Різко скоро
тилось виробництво цукру. Особ
ливо в тяжкому становищі вияви
лись джутова, чайна, шелакова і 
деякі інші галузі промисловості, 
продукція яких майже цілком 
вивозиться за кордон. Англійські 
і американські монополії, які па
нують в зовнішній торгівлі Індії, 
за останні півтора-два роки різко 
скоротили закупівлі джуту, слюди, 
чаю, шелаку та деяких інших то
варів і знизили ціни на них, пі
дірвавши виробництво у відповід
них галузях промисловості.

В країні зростає безробіття. В 
кінці квітня 1953 року на біржах 
праці Індії було зареєстровано 
більше 450 тисяч безробітних. 
Проте справжнє число безробіт
них в містах країни значно біль
ше. Застій промислового вироб
ництва викликав величезне зрос
тання безробіття і в сільському 
господарстві.

Тепер в Індії широко розгор
тається рух трудящих за поліп
шення умов життя і праці, проти 
наступу монополій. Провідною 
силою трудящих у боротьбі за 
національну незалежність, за пов
ну свободу і демократію виступає 
Комуністична партія Індії, засно
вана в 1933 році.

Індійський народ разом з усіма 
миролюбними народами бореться 
за збереження і зміцнення миру. 
На міжнародних асамблеях на за
хист миру представники індій
ського народу виступають з про
позиціями, мета яких—захистити 
мир. відвернути війну. Характер
ною рисою боротьби за мир в Ін
дії є все більш активна і масова 
участь в ній робітників і селян.

Індія внесла значний вклад в 
зусилля миролюбних країн, спря
мовані на припинення війни в 
Кореї.

Відносини між Радянським Со
юзом та Індією розвиваються па 
основі політики миру, провадже
ної Радянським урядом, на основі 
рівності і поважання національ
них інтересів обох країн.

У промові на п'ятій сесії Вер
ховної Ради СРСР товариш Г. М. 
Маленков висловив надію, що в 
дальшому відносини між Індією і 
Радянським Союзом будуть зміц
нюватись і розвиватись під зна
ком дружнього співробітництва.

В. О. редактора В. МАЛЕНКО.
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Олександрійська міська друкарня. Кіровоградське обласне управління культури. м. Олександрія, вул. Шевченка, 71,
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Рада Міністрів СРСР і Центральний Комітет КПРС 
вважають, що забезпечення крутого піднесення державної, 
кооперативної і колгоспної торгівлі є одним з найважли
віших завдань усіх партійних, радянських і профспілкових 
органів.

Обов'язок всіх працівників радянської торгівлі—в 
найкоротший строк викоренити хиби, які ще є в роботі 
торговельних організацій і підприємств, піднести радянську 
торгівлю на новий, ще вищий ступінь.

Радянську торгівлю—на новий, більш високий ступінь
Комуністична партія і Ра

дянський уряд безустанно дба
ють про максимальне задово
лення безперервно зростаючих 
матеріальних і культурних по
треб народу. В інтересах даль
шого поліпшення добробуту 
трудящих партія і уряд органі
зують круте піднесення ви
робництва, предметів народного 
споживання, вживають заходів 
до того, щоб протягом двох- 

■^•І(іЬох років різко підвищити за
безпеченість населення продо- 

. вольними і промисловими това
рами.

В розв'язанні невідкладного 
завдання різкого підвищення 
забезпеченості населення всіма 
товарами народного споживання 
і дальшого підвищення матері- 

ного добробуту радянських 
'"^нбдей ще важливішого значення 

набирає всемірне розгортання 
товарообороту, поліпшення ор
ганізації державної, коопера
тивної і колгоспної торгівлі.

Торгівля при соціалізмі є і 
надовго лишиться основною 
формою розподілу предметів спо
живання між членами соціаліс
тичного суспільства, за допо
могою якої задовольнятимуться 
зростаючі особисті потреби тру
дящих.

Партія і уряд надають вели
чезного значення питанням 
розгортання радянської торгівлі. 
Про це. яскраво свідчить публі
кована сьогодні постанова Ради 
Міністрів СРСР і Центрального 
Комітету КПРС «Про заходи 
дальшого розвитку радянської 
торгівлі».

Рада Міністрів СРСР і ЦК КПРС 
відмічають, що при неухильно
му зростанні товарообороту в 
нашій країні попит населення 
па ряд товарів все ще задоволь
няється неповністю. В органі
зації торгівлі є великі хиби. 
Постанова Ради Міністрів СРСР 
і Центрального Комітету пар
тії спрямована на те, щоб за
безпечити круте піднесення в 
розвитку радянської торгівлі.

«Завдання тепер полягає в 
тому,- говориться в постанові 
Ради МіністрівСРСР іЦККПРС, 
-щоб серйозно рушити вперед 

справу розвитку радянської тор
гівлі і в найближчі 2—3 роки 
забезпечити безперебійний про
даж всіх необхідних населенню 
товарів у кожному місті і в кож
ному сільському районі, знач
но поліпшити обслужування 
покупців і забезпечити задово
лення постійно зростаючих за
питів споживачів, розгорнути 
широку сітку сучасних, техніч
но оснащених торговельних під
приємств і організувати швид
ке просування до споживача 
все зростаючої маси предметів 
споживання, які виробляються 
промисловістю і сільським гос
подарством».

У постанові Ради Міністрів 
СРСР і Центрального Комітету 
партії встановлені нові завдан
ня по дальшому розвитку то
варообороту, розроблені заходи 
по поліпшенню організації тор
гівлі. Велика увага, приділена 
питанням розвитку торговель
ної сітки, підготовки кадрів 
торговельних працівників, по
ліпшення торгівлі па селі і кол
госпної торгівлі. Дано конкрет
ну програму боротьби за розви
ток державної, кооперативної і 
колгоспної торгівлі. Трудящі 
нашої країни сприймуть цю 
програму дальшого розвитку ра
дянської торгівлі, як яскравий 
і наочний прояв піклування 
партії і уряду про благо на
роду.

Відомо, що п'ятим п'ятиріч
ним планом передбачено збіль
шити в 1955 році роздрібний 
товарооборот у державній і ко
оперативній торгівлі приблизно 
на 70 процентів порівняно з 
1950 роком. У нас є всі мож
ливості виконати це завдання 
значно раніше. В публікованій 
сьогодні постанові Рада Мініст
рів СРСР і ЦК КІІРС ставлять 
завдання — збільшити в 1954 
році обсяг роздрібного товаро

обороту державної і кооператив
ної торгівлі порівняно з 1950 
роком на 72 проценти (в порів
няних цінах), тобто переверши
ти завдання п'ятирічного пла
ну вже в 1954 році. Щодо 1955 
року, то роздрібний товарообо
рот повинен буде зрости тоді 
приблизно в два рази проти 
1950 року.

В 1954 і 1955 роках значно 
збільшиться продаж населенню 
продовольчих і промислових 
товарів. Набагато зростуть про
ти завдання, встановленого п'я
тирічним планом, ринкові фон
ди товарів. Якщо п'ятирічним 
планом намічалося збільшити в 
1955 році порівняно з 1950 
роком продаж населенню м'ясо
продуктів на 90 процентів, то 
тепер дається нове завдання— 
збільшити в 1955 році продаж 
м'ясопродуктів у 2,3 раза про
ти 1950 року. Якщо п'ятирічним 
планом передбачалося збільши
ти продаж одягу на 80 проц., 
то тепер дається нове завдан
ня—збільшити продаж одягу в 
2,4 раза.

Наскільки швидкими темпа
ми зростатиме продаж населен
ню основних продовольчих і І 
промислових товарів, видно з 
того, що на 1956 рік передба
чається збільшення ринкових 
фондів товарів порівняно з 1950 
роком приблизно в такте роз
мірах: м'ясопродуктів — В 2,6 
раза, рибопродуктів—в 2,3 раза, 
тваринного масла—в 2,1 раза, 
олії—в 2,8 раза, цукру—в2,4 
раза, тканин—в 2 рази, взут
тя—в 2 рази, швейних машин 
—в 5,9 раза, велосипедів — в І 
6 раз, радіоприймачів і телеві
зорів—в 5,3 раза, меблів — в 
4,8 раза.

З метою більш повного задо
волення потреб колгоспників, 
сільської інтелігенції, робітни
ків радгоспів і М'ГС у товарах 
народного споживання, а кол
госпів—у товарах виробничого 
призначення Рада Міністрів 
СРСР і ЦК КПРС поставили ве- | 

ликі завдання в галузі поліп
шення торгівлі па селі. Центро- 
спілка зобов'язана широко роз
горнути продані сільському на
селенню, а також колгоспам 
необхідних їм товарів, не допус
каючи перебоїв у торгівлі і 
затримки в доставці товарів у 
роздрібну сітку. Передбачено 
ширше розгорнути на селі тор
гівлю будівельними матеріалами 
і товарами виробничого призна
чення; організувати для обслу
жування населення невеликих 
населених пунктів торгівлю 
шляхом кільцевого завозу това
рів за розписом; відкрити в 
1954 1956 рр. 23 тисячі роз
дрібних торговельних підпри
ємств і т. д.

Багато чого треба зробити 
для поліпшення колгоспної 
торгівлі. Досить сказати, що 
протягом 1954—1956 років на
мічено збудувати 508 нових 
міських колгоспних ринків. За 
цей же час на діючих ринках 
повинна бути збудована велика 
кількість складів, холодильни
ків, чайних, м'ясоконтрольних 
і молочноконтрольних станцій.

Встановлені урядом завдання 
по дальшому розвитку товаро
обороту, розширенню торговель
ної сітки і кращому обслужу
ванню населення зобов'язують 
всіх працівників радянської і 
торгівлі рішуче підвищити куль- ! 
туру своєї роботи, посилити бо- І 
ротьбу з хибами в організації 
торгівлі.

Торговельні організації не
суть велику відповідальність і 
за якість товарів широкого спо
живання. Працівники торгівлі 
покликані повністю використа
ти наявні в їх розпорядженні 
економічні важілі для активно
го впливу на промисловість. 
Па основі вивчення попиту на
селення Міністерство торгівлі 
СРСР повинно разом з мініс
терствами, які виробляють то- І 
вари народного споживання, 
періодично переглядати асорти
мент товарів, що поставляється і 

для ринку, і вносити в уста
новленому порядку необхідні 
зміни в плани виробництва з 
тим, щоб знімати з виробниц
тва товари, які не користують
ся попитом населення, і замі
няти їх кращими зразками 
товарів.

Забезпечення крутого підне
сення державної, кооперативної 
і колгоспної торгівлі є одним 
з найважливіших завдань усіх 
партійних, радянських і проф
спілкових органів. Місцеві ра
дянські, партійні і профспілкові 
організації зобов'язані забезпе
чити повсякденний контроль за 
роботою магазинів і їдалень, 
вести рішучу боротьбу з пору
шеннями принципів радянської 
торгівлі, своєчасно вживати за
ходів до усунення виявлених 
хиб у роботі магазинів і їда
лень і добиватися систематич
ного поліпшення обслужування 
населення.

Рада Міністрів СРСР і Цент
ральний Комітет КПРС вима
гають від місцевих радянських 
і партійних організацій покін
чити із зневажливим ставлен
ням до торгівлі і торговельних 
працівників, яке що має місце, 
і створити навколо них обста
новку товариської підтримки і 
належного поважання, пам'я
таючи, що радянська торгівля 
є однією з найважливіших ді
лянок соціалістичної економіки, 
а працівники радянської торгів
лі—одним із загонів трудівни
ків соціалізму, покликаних 
виконувати почесне завдання 
повсякденного обслужування 
народу.

Обов'язок всіх працівників 
радянської торгівлі—в найко- 
ротший строк усунути хиби, 
які є в роботі торговельних ор
ганізацій і підприємств, під
нести радянську торгівлю на 
новий, ще вищий ступінь.

(Передова „Правдьі“ 
за 23 жовтня).

Московська фабрика „Красная швся“ з місяця в місяць 
збільшує випуск продукції. Колектив пошивочного цеху №4 з по
чатку року виготовив понад план 15 тисяч шовкових чоловічих 
сорочок.

На знімку: контролер готової продукції комсомолка Ольга 
Абраменкова {зліва) приймає продукцію у швеї-мотористки Надії 
Іванової, яка виконує до двох норм на зміну. Прескліше ТАРС.

XIV пленум правління Спілни радянських письменників
21 жовтня в Московському 

Будинку кіно відкрився XIV 
пленум правління Спілки ра
дянських письменників СРСР. 
У роботі пленуму беруть участь 
письменники Москви. Ленінгра
да, представники письменниць
ких організацій союзних і ав
тономних республік, країв і 
областей, критики, діячі театру 
і кіно.

У відповідності з 
вересневого Пленуму ЦККПРС 
на Україні реорганізовано 77 
шкіл механізації сільського гос
подарства. В Житомирі, Воро- 
шиловграді, районних центрах 
Димер, Київської області, Лебе
дин—Сумської, Жидачів—Дро
гобицької, Клевань—Ровенської

Пленум відкрив т. 0. 0. Фа- 
дєєв. На порядку денному пле
нуму три питання—про етап і 
завдання сучасної драматургії, 
про скликання другого Всесоюз
ного з'їзду радянських пись
менників і організаційні питан
ня—вибори керівних органів 
правління Спілки радянських 
письменників СРСР.

На Україні почалася підготовка постійних кадрів 
механізаторів сільського господарства 

рішенням і Золочів—Львівської області 
створені нові училища.

В усіх цих учбових закла
дах приступило до занять 
за шестимісячною програмою 
понад 30,5 тисячі чоловік. З 
них готується 21 тисяча трак- 
тористів-слюсарів для роботи на 
гусеничних і колісних тракто

З доповіддю в першому пи
танні виступив т. К. М. Симо- 
нов. Співдоповідь про нові п'є
си радянських драматургів і 
стан репертуару театрів зробив 
т. Б. А. Лавреньов.

Почалися дебати по доповіді 
і співдоповіді.

Пленум продовжує свою ро
боту.

рах та на. інших сільськогоспо
дарських машинах. Решта слу
хачів дістануть кваліфікацію 
механіків-комбайперів для ро
боти на причіпних і самохід
них комбайнах та спеціалістів 
механізації трудомістких про
цесів у тваринництві.

(РАТАУ).
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Партійне ж ат т я Переджовтневе
Здійснюємо критичні зауваження 

і пропозиції комуністів
Звітно-виборні збори партій

ної організації Байдаківського 
вуглерозрізу підвели підсумки 
роботи парторганізації за рік, 
обговорили наступні завдання 
партійної роботи, керівництва 
господарськими справами. Па 
зборах комуністи гостро крити
кували партійне бюро і керів
ників розрізу за недостатню 
увагу питанням зниження собі
вартості вугілля, невиконання 
плану вскришних робіт, незадо
вільне використання потужної 
техніки. Комуністи також вка
зали на серйозні недоліки в по- 
літико-виховпій роботі.

Партійне бюро після виборів 
старанно вивчило й узагальни
ло критичні зауваження і про
позиції комуністів, склало прак
тичні заходи по усуненню, ви
явлених недоліків, які 26 ве
ресня були обговорені і за
тверджені партійними зборами.

На звітних зборах члени пар
тії тт. Рубенфільд, Фокас’єв і 
інші вказували па незадовільну 
роботу транспортної дільниці— 
найважливішої ланки в роботі 
розрізу. За дорученням партій
ного бюро комуністи тт. Прос- 
няков, Варшавський, Савва, 
Кузьменко вивчили стан робо
ти дільниці. Було виявлено, що 
там низька трудова і виробни
ча дисципліна, відсутня взаємо
дія між; окремими службами, 
має місце грубе порушення 
техніки безпеки руху, часті 
аварії, відсутні графік і конт
роль ремонту електровозів. Це 
питання 23 вересня було обго
ворене на засіданні партійного 
бюро і вжиті заходи для поліп
шення справ на дільниці. Про
ведені збори партійних груп та 
збори робітників дільниці. Все 
це сприяло поліпшенню роботи

Підвищити відповідальність за доручену справу
Недавно на відкритих зборах 

партійної організації тресту 
«Олександріявугілля» була об
говорена передова стаття газе
ти «Правда» «Партійні органі
зації радянських установ».

Комуністи у своїх виступах 
викрили ряд хиб і недоліків, 
які є в роботі управлінського 
апарату тресту.

Мають місце непоодинокі ви
падки порушення режиму ро
бочого дня, що негативно по
значається на діяльності всього 
апарату. Тт. Альошин, Печ- 
ковський приходять па, роботу 
раніше па 1—2 години для 
проведення нарядів, через це 
частина працівників на ііідіцяі- 
ємствах теж змушена з'являтись 
па роботу раніше визначеного 
часу. Працівники тресту тт. 
Нікітіп, Рубай, Кульбій і Дан
ник порушують правила табель
ного обліку. Нерідко тт. Булга- 
кова, Кас'яненко, Крайнова, Ло- 
беденко та інші запізнюються 
па роботу на 5—20 хвилин, а 
тт. Френкель і Борушек при
ходять з запізненням па 40—50 
хвилин. Тільки за один день

Розпочалися заняття в три
річній вечірній партійній шко
лі при міськкомі КІ1 України. 

транспорту, збільшилась кіль
кість електровозів на лінії, 
створено електровозний резерв.

Довгий час на вуглерозрізі 
незадовільно працювала друга 
вскришна дільниця. Екскавато
ри не забезпечувались пальця
ми ковшового ланцюга, транс
портно-відвальний агрегат часто 
простоював.

Дільниця не виконувала пла
ну вскрпші вугілля. Робітники 
механічного цеху на чолі з ко
муністом т. Бурцевпм добились 
потрібної якості виготовлення 
цих деталей. Тепер екскаватор
ники вдосталь забезпечені ви
сокоякісними запасними части
нами, зменшилися простої ме
ханізмів і дільниця стала ви
копувати виробничі завдання.

Мали місце недоліки й у вихо
ванні кадрів. Частина інженер
но-технічних працівників не 
підвищувала свого ідейно-полі
тичного рівня. Партійне бюро 
провело з ними індивідуальні 
бесіди, визначило форму полі
тичного навчання. Тепер всі 
начальники дільниць, механіки, 
більшість гірничих майстрів 
охоплені політичним навчан
ням, вивчають в гуртках істо
рію Комуністичної партії, від
відують семінар по вивченню 
економіки соціалістичних під
приємств.

Здійснюються критичні за
уваження і пропозиції комуніс
тів у справі поліпшення керів
ництва соціалістичним змаган
ням трудящих вуглерозрізу. 
Щодекади па дільницях підво
дяться підсумки виконання 
переджовтневих зобов'язань, 
показники кращих робітників 
висвітлюються в наочній агіта
ції, проводяться бесіди про до
сягнення передовиків підпри

—15 жовтня—втрата робочого 
дня становила більше 4 годин.

В роботі відділів тресту, як 
вказував у виступі комуніст 
т. Борисенко, ще немає належ
ної оперативності. Працівники 
планового відділу перевантаже
ні складанням різних довідок 
та звітів, непередбачених та
белями, тому складають основ
ні звіти з запізненням і не 
подають практичної допомоги 
підприємствам. Головний меха
нік т. Нікітін, буваючи на бри
кетній фабриці, глибоко не вни
кає в справи.

Керівники тресту ще не ви
магають від апарату чуйного 
ставлення та своєчасного реа
гування па скарги і заяви тру
дящих.

Так, наприклад, почесний 
шахтар т. Чаплигін в заяві 
скаржився на те, що керівниц
тво шахти № 2-3 не дбає про 
ремонт квартир. Заступник ке
руючого трестом т. Петрушен- 
ко, якому було доручено роз
гляд скарги, не поцікавився, 
як виконуються дані ним роз
порядження. Тому по скарзі

Почалися заняття у міській вечірній партшколі
До школи зараховано 26 слу
хачів з числа партійного і 

ємства. З ініціативи парторга- 
пізації днями шахтний комітет 
профспілки провів виробничу 
нараду екскаваторників і ма
шиністів електровозів. З обмі
ном досвіду роботи на пій вис
тупили машиніст екскаватора 
т. Могильний, машиніст елек
тровоза т. Дуденко і розван
тажник т. Малина.

Але партійне бюро не все 
зробило для перетворення в 
життя критичних зауважень і 
пропозицій комуністів.

Не знайшла практичного роз
в'язання пропозиція комуністів 
тт. Лепехи і Малини про залу
чення до політико-виховної ро
боти інженерно-технічних пра
цівників. Не виступають перед 
робітниками начальники діль
ниць тт. Бахтамов, Швець, ме
ханіки тт. Кулик, Богута та 
інші.

На вуглерозрізі працює ба
гато молодих спеціалістів, які 
недавно закінчили учбові зак
лади. Вони не мають необхід
ного досвіду роботи з людьми. 
Але партійне бюро не подає їм 
належної допомоги.

Партійна організація ще не
достатньо здійснює керівництво 
комсомольською організацією. 
Серед комсомольців і молоді 
слабо проводиться виховна ро
бота, нерегулярно скликаються 
комсомольські збори, незадо
вільно проходить політичне нав
чання в комсомольських гурт
ках.

Партійне бюро в своїй діяль
ності буде неухильно здійсню
вати критичні зауваження і 
пропозиції комуністів.

І. ГУБЕНКО, 
заступник секретаря партбюро 
парторганізації Байдаківського 

вуглерозрізу.

т. Чаплигіна по суті нічого не 
зроблено. Не одержав відповіді 
на свою скаргу і робітник Бай
даківського вуглерозрізу т. Ма
лих. Такі факти тяганини та, 
бюрократичного ставлення до 
скарг і заяв трудящих—непо
одинокі.

Бажливпм мірилом роботи 
апарату є прийом відвідувачів. 
Але і в цій справі багато не- 
нормальностей. Часто можна 
бачити як під дверима керів
ників тресту трудящі вичікують 
годинами прийому. Щоб потра
пити у відділ кадрів тресту, 
треба витратити 5—7 годин 
через те, що всі його праців
ники роз’їжджаються на під
приємства, а відділ закривають 
па замок.

Про ці і ряд інших недолі
ків говорили в своїх виступах 
комуністи.

Партійні збори прийняли по
станову, спрямовану на зміц
нення трудової дисципліни се
ред працівників тресту і під
вищення їх відповідальності за 
доручену справу.

А. ОСТАПОВ.

радянського активу. Затверд
жено склад викладачів нар 
тійної школи.

соціалістичне змагання

=- Десятимісячний план—достроково =
Достойними виробничими успіхами зустрічають 36 ро

ковини Великого Жовтня гірники Семенівського вуглероз
різу. Зараз вони вже почали працювати в рахунок лис
топада. Вчора колектив цього передового підприємства від
вантажив ще один надплановий ешелон палива.

Несучи передсвяткову трудову вахту, механізатори 
добиваються високих виробничих показників. Машиністи 
екскаватора Ілля Мііценко, Іван Меткий та інші при нормі 
700 видобувають по тисячі тонн вугілля.

В передових рядах ідуть вскришники дільниці, якою 
керує т. Рижаєв. Тут всі машиністи екскаваторів значно 
перевиконують виробничий план. Так, Анатолій Дяков при 
нормі 816 відвантажує 1.200 кубометрів. В півтора раза пе
ревищують завдання Микола Коропенко, Володимир Акимов, 
Іван Лозовий.

Колектив дільниці завершує виконання місячного 
плану.

Трудові діла цегельників
Вступаючи в переджовтневе 

соціалістичне змагання, трудя
щі нашого заводу взяли па себе 
зобов'язання—річний план ви
конати до 1 листопада. Всі зу
силля ми спрямували на те, 
щоб успішно здійснити це зо
бов'язання. Вже зараз нами 
виготовлено на 2 мільйони 800 
тисяч штук цегли більше, ніж 
па цей період минулого року. 
Ми вирішили збільшити випуск 
цеглп на кожну пресозміну па 
10 процентів. Нині цей показ
ник перевищено. Трудівники 
заводу домоглись зйому з одно
го кубічного метра робочого 
каналу печі на 250 штук цег
ли більше, ніж раніше. Собі
вартість продукції у нас нижча 
планової.

Успіхи, які здобуває колек
тив,—результат соціалістичного 
змагання, наполегливої бороть
би робітників, інженерно-тех
нічних працівників за поліп
шення технологічного процесу, 
удосконалення методів роботи. 
Нами чимало зроблено в справі 
підвищення продуктивності пра
ці, механізації трудомістких 
процесів.

Останнім часом новатори 
здійснплп ряд цінних нововве
день, які сприяли підвищенню 
випуску продукції і поліпшен
ню економічних показників. 
Механік т. Гетьман допоміг ста- 
хаповцям освоїти і пустити в 
дію напівавтомат для різання 
цегли-сирцю. Це дозволило вис- 
вободити в кожній зміні по два 
робітники і зберегти багато дер
жавних коштів.

Запоріжжя. Річковий порт імені Леніна-найбільш механі
зований на Дніпрі. 98 процентів всіх робіт тут виконується меха
нізмами. Ставши на переджовтневу вахту, колектив порту змагає
ться за дострокове виконання навігаційного плану.

На знімку: вантаження барж на причалі порту імені Леніна. 

Фото А. Красовського. Прескліше ТАРС.

Впроваджено цінну раці*̂^.  
лізаторську пропозицію майст
ра т. Зелененького, який запро
понував домішувати у глину 
сім процентів згару. Завдяки 
цьому завод зберіг 400 тонн 
палива.

Здійснення раціоналізатор
ських пропозицій дало можли
вість зекономити 100 Т^ЕРЧ 
карбованців.

Стахановськимп ділами па 
заводі відзначаються десятки 
робітників. Екскаваторник Іван 
Гаврюшевський, машиніст елек
тровоза Микола Байстрюченко, 
укладальниці Віра Рома, Гали
на Федоренко, посадниця 
Марія Привалова, вивантажники 
Микола Глушков, Іван ІІІере- 
мет і інші йень у день вико
пують норму на 1 ЗО—140 про
центів.

Чимало передових виробнич
ників уже завершили свої річні 
завдання і зараз працюють в 
рахунок 1954 року.

Колектив заводу збільшує 
випуск продукції для потреб 
колгоспів і машинно-трактор
них станцій. Нами вже відван
тажено на село один мільйон 
600 тисяч штук цегли.

Трудівники нашого підпри
ємства множать успіхи, дома
гаються нових перемог у перед
жовтневому соціалістичному 
змаганні. Кожний день будови 
нашого міста одержують тисячі 
штук надпланової продукції.

І. ГРАБЕНКО, 
майстер цегельного заводу № 1.
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За дальше круте піднесення сільського господарства

На досягнутому не зупинимось
Створення в нашій країні у 

найближчі 2—3 роки достатку 
сільськогосподарських продук
тів вимагає крутого піднесення 
всіх галузей колгоспного вироб
ництва, зокрема, дальшого роз
витку тваринництва при одно
часному зростанні його продук
тивності.

Наш колгосп ім. Леніна 
(приміський) має непогані по
казники в розвитку свинарства.

Я й хочу тут розповісти про 
успіхи трудівників свиноферми, 
здобуті в дружній, наполегливій 
праці. За 9 місяців цього року 
ми одержали від кожної свино
матки по 16,1 ділових поросят, 
що становить на 0,6 штук біль
ше проти минулого року і на 
1,9 штук більше, ніж у 1951 
році. Лише за перше півріччя 

—^ц. р. вихід поросят становить 
^1.713 штук при плані 952.

Окремі свинарки одержали від 
кожної свиноматки по 16—17 
поросят. Марія Хоменко, Одар- 
ка Певгоденко виростили до 
двомісячного віку по 18, а 
Марія Метка—по 19,5 поросят 
від кожної закріпленої за ними 
свиноматки.

/КЯ За одержані високі приплоди 
'тваринникам видано лише в 

рахунок додаткової оплати 67 
поросят двомісячного віку. Сви
нарки Фрося ІІрокопчук, Мела
нін Пазина та інші одержали 
по 8 поросят.

Зараз па фермах ми маємо 
136 свиноматок, 9 плідників, 
з них 2 чистопородних. Крім 
того, тримаємо в кількох гру

Видача грошового авансу на трудодні твариннинам
Постановою Пленуму ЦК 

КПРС «Про заходи дальшого 
розвитку сільського господар
ства СРСР» рекомендовано кол
госпам на розсуд загальних 
зборів колгоспників видавати 
тваринникам авансом приблиз
но 25 процентів грошових до
ходів, що надходять від реаліза
ції худоби і продуктів тварин
ництва. Видачу колгоспникам 
цього грошового авансу прово
дити поквартально в розмірі до 
15 процентів на всі трудодні, 
вироблені в громадському гос

пах 400 свиней на відгодівлі в 
півтора раза більше, ніж в ми
нулому році.

Цього року ми вже одержали 
від свиноферми по 12 центне
рів м'яса і сала па кожні 100 
гектарів орної землі.

Добиваючись чистопородності 
свиней, підвищуючи вгодова
ність їх, ми прагнемо досягти 
ще вищих показників.

З метою поліпшення пород
ності свиней, вже зроблено вп- 
браковку непродуктивних свино
маток і відокремлено на відго
дівлю, а па їх місце відібрано 
молодих, породних. Дві групи 
свиноматок, які закріплені за 
Марією Хоменко і Марією Мет
кою, укомплектовані лише ве
ликою білою породою.

Свині в нашій артілі розмі
щені в трьох хороших примі
щеннях, які утримуються в 
чистоті. Тут механізовані" і 
електрифіковані трудомісткі про
цеси праці. Агрегатними кормо
запарниками обладнано дві кор
мокухні.

Високої продуктивності сви
ней ми добиваємось організа
цією чіткої роботи свинарок па 
фермі за єдиним розпорядком 
утримання і догляду тварин. 
Видачу кормів провадимо трьох- 
разову для всіх свиней. Корм 
вони одержують густий і теп
лий. Наприкінці відгодівлі ви
даємо його чотири рази.

Для годівлі свиней різного 
віку в нас розроблений раціон 
відповідно До зоотехнічних ви- 

I мог утримання тварин. Всі під

подарстві в минулому кварталі, 
і крім того—до 10 процентів 
па трудодні, вироблені в тва
ринництві і кормодобуванні.

Днями по цьому питанню в 
районному управлінні сільсько
го господарства відбулася на
рада колгоспних бухгалтерів, 
па якій було вирішено перебу
дувати нарахування авансу на 
трудодні тваринникам району, 
як рекомендовано постановою 
вересневого Пленуму Ції КПРС.

В артілі «Комунар’ вже ви
дано грошовий аванс тваринни

сосні свиноматки одержують по 
З кілограми концентрованих, 
но 3 соковитих кормів і по 
одному кілограму грубих, в які 
входить просяна і льняна по
лова. Всі грубі та інші корми 
згодовуються тільки в подрібне
ному та запареному вигляді.

Для кращого засвоєння кор
мів ми даємо свиням крейду, 
дерев'яне вугілля, сіль. Поро
сятам, починаючи з двохнеділь- 
ного віку, складено спеціаль
ний раціон, в який входить 
яшпа каша, одвіяне молоко, а 
також дерев'яне вугілля і крей
да в невеликій кількості. Сви
номаток і поросят, як правило, 
ми щодня випускаємо на про
гулянку від півгодини до пів
тори. В літні місяці молодняк 
тримаємо 8 —10 годин па добу 
на пасовищі.

Досягнення свинарок нашої 
артілі в цьому році—не межа. 
У відповідь на рішення Партії 
і Уряду про дальше круте під
несення сільського господар
ства ми зобов'язались в 1954 
році одержати по 18 поросят 
від кожної свиноматки. На кі
нець 1955 року приплід одер
жимо по 19 поросят, а вихід 
продукції свинарства буде ста
новити по ЗО центнерів на 
кожні 100 гектарів орної землі, 
як і записано в постанові ве
ресневого Пленуму ЦК КПРС. 
Свого слова ми дотримаємо.

Л.ГОЛОВЧЕНКО, 
завідуюча свинофермою артілі 

ім. Леніна.

кам. Доярка цього колгоспу 
Лідія Грипевич одержала в ра
хунок авансу 764 карбованці, 
її напарниця Наталка Дяченко 
—769, телятниця Офросинія 
Сторчова—843, свинарка Олек
сандра Яценко—1139 і її на
парниця Хівря Чаус—1.099 
карбованців.

Найбільший грошовий аванс 
одержав возій кормів Микола 
Песевич. Він дорівнює сумі 
в 1982 карбованці. Високий 
грошовий аванс одержали й ін
ші тваринники, м.леоненко.

В місті Острава (Чехословаччина) відбулися змагання па
рашутистів Болгарії, Чехословаччинн і СРСР. Парашутисти Ра
дянського Союзу завоювали командну першість.

По стрибках з висоти 600 метрів кращих показників доби
лись радянські парашутисти 1. Федчишин, ГІ. Косінов і Н. Климов. 
Петро Косінов і Іван Федчишин - вихованці. Дніпропетровського 
аероклубу, неодноразові учасники всесоюзних змагань парашутистів.

На знімку: вихованці Дніпропетровського аероклубу, майст
ри спорту СРС.Р комуністи Петро Петрович КОСІНОВ (ліворуч) 
і Іван Антонович ФЕДЧИШИН.

Фото С. Вільтмана. Прескліше РАТАУ.

Організовано проведемо звітно-виборні збори 
в первинних організаціях ДОТСААФ

З 20 жовтня по 20 листо
пада ц. р. в первинних орга
нізаціях ДОТСААФ міста про
водяться звітно-виборні збори.

В цеп період на організації 
товариства і їх комітети покла
дене відповідальне завдання. 
Вони зобов'язані посилити ро
боти спортивних секцій, гурт
ків, повсякденно вести роз'яс
нювальну роботу серед трудя
щих про цілі і завдання това
риства ДОТСААФ.

Підготовка і проведення звіт
но-виборних зборів ПОВНІШІ 
пройти під безпосереднім ке
рівництвом первинних партій
них організацій, за активною 
участю комсомольських і проф
спілкових організацій.

Первинні організації ДОТСААФ 
ніколи медсестер (голова т. Сто- 
козенко), тресту «Укрвугле- 
монтаж» (голова т. Білецький),

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

Г1 о л і п ш ит и якість продукції"
Під таким заголовком в газеті 

„Сталінський прапор" було опуб
ліковано замітку про незадовіль
ну роботу пекарні артілі „Победа".

Як повідомив голова правління 
артілі т. Сидоренко, замітку обго

середньої школи № 4 (голова 
т. Прядко) і інші добре готу
ються до цієї відповідальної 
кампанії і значно поліпшили 
свою роботу.

Однак організації товариства 
цегельного заводу № 1 (голо
ва т. Кпрплов), Байдаківського 
вуглерозрізу (голова т. Корей- 
цев), управління комплекту
вання обладнання (голова тов. 
Докучасв) і ще деякі, по суті, 
ніякої роботи по проводять.

Звітно - виборна кампанія— 
важлива подіяв діяльності това
риства сприяння армії, авіації 
і флоту. Успішне, проведення 
її повинно забезпечити дальше 
організаційне зміцнення това
риства.

Г. ТЕСЛЕНКО, 
голова міського оргкомітету 

ДОТСААФ.

ворено на засіданні правління і 
виробничій нараді.

Критика визнана правильною. 
Намічено заходи по поліпшенню 
роботи пекарні. За незадовільну 
роботу по випіканню хліба май
стра Білого з роботи знято.

Натхненний спів
Вечоріє. Людніють вулиці се

лища Октябрського. Повернув
шись з роботи, Валентина Сер- 
гієнко впоралась по господар
ству, вийшла за фіртку. Десь 
далеко було чути мелодію зна
йомої пісні, людський гомін. 
Валентина глянула навколо. 
Майже поруч внеочились кор
пуси брикетної фабрики, тепло
електроцентралі, з цегляної 
труби, що високо піднялась в 
синювате небо, повільно валив 
рудуватий дим. Десь продзелен
чав доверху навантажений ву
гіллям електровозний состав. 
То тут, то там почали спала
хувати електричні вогні.

Валентина пригадувала, хто 
з знайомих жителів селища в 
цю хвилину трудиться, хто — 
відпочиває. Майже всіх пере
брала в пам'яті.

—Хороші люди,—вголос про
мовила вона,—працьовиті.

-Це ж про кого,—почулося 
із-за плеча.

Валентина здригнулась від 
несподіванки, але, впізнавши 
комсомолку Квдокію Коняхину, 
відповіла:

—Про таких, як ти, Дуся, 
про жителів нашого селища — 
передовиків виробництва. Ось 
дивлюсь я зараз на тебе, ду
маю. ІЦе кілька років тому ти 
була звичайною робітницею, а 
зараз — десятник будівельного 
управління, свою дільницю ви
вела в передові. Приємно мати 
таку подругу.

Трохи ніяковіючи, Свдокія 
промовила:

—А я радію за тебе, Валю. 
Ти теж була робітницею. Те
пер — голова селищної Ради. 
Мабуть, важче доводиться, ніж 
мені. Робота ж у тебе не та, 
що в нас, біля крана, верста
ту чи машини, складнішим 
апаратом керуєш, поле діяль
ності велике, відповідальності 
більше.

—З такими, як ти, важко не 
буває, актив у нас надійний, 
але зробленим втішатись не 
можна. Паш обов'язок невтом
но дбати про благоустрій рід
ного селища, щоб люди жили 
ще зручніше, культурніше, ве
селіше.

І наче у ствердження цих 
слів вулицею полилася гучна 
пісня. Хлопці і дівчата пряму
вали до клубу.

—Я теж туди,—показала в 
їх сторону бвдокія. — У нас 
сьогодні репетиція шахтарсько
го хору.

—І ти береш участь?
— Аякже. Знаєш, що ми 

готуємо на огляд художньої 
самодіяльності? Літературно- 
музичний монтаж про те, яким 
було раніше і яким стало на
ше місто зараз, про його слав
них людей. Правда цікаво?

—Навіть дуже... Пішли ра
зом, послухати хочу.

Захоплено розмовляючи між 
собою, подруги непомітно на
близились до клубу. З його 
вікон падало на землю яскраве 
світло. Там уже було багато 
людей. Одні настроювали дом
бри, інші випробовували свої 
голоси. Незабаром запанувала 
тиша. Художній керівник запро
сив учасників зайняти місця.

Забриніли струни. На фоні 
величної мелодії хтось урочис
то читав вірш олександрійсько
го поета-ігочатківця Михайла 
Савчспка. В уяві кожного ви
мальовувались риси нового міс
та з його новими школами, 
клубами, лікарнями, житлови
ми будниками.

З уст 61) учасників хору ли
не бадьора' пісня про славну 
Комуністичну партію, волею 
якої Олександрія перетворюєть
ся в центр буровугільиої про
мисловості на Україні. Юнак в 
мундирі шахтаря натхненно 
декламує рядки іншого місце
вого літературного початківця: 

„Ти виросла за роки п'ятирічок. 
Дала країні знатних шахтарів 
Кожевннков, Петров... та всіх 

не перелічиш
І всі вони—герої наших днів".
Валентина відчувала, як ці 

слова глибоко западали в душу, 
викликали гордість за рідне 
місто, за його чудових людей— 
творців щасливого, радісного 
життя.

Шахтарський марш змі
нюється масовим танцем. У вих
рі кружляє молодь весела, 
щаслива...

З приємністю на серці по
вернулася Валентина Сергієпко 
додому. Вона дістала з етажер
ки учнівський зошит, присівши 
до столу, розкрила його. Кож
ний аркушик був наклеєний 
вирізками з газет. Це—її влас
ні вірші.

—Ось цей і цей...—поміти
ла вона олівцем у зошиті.

Валентина теж вирішила вис
тупити на огляді художньої 
самодіяльності з читанням своїх 
віршів про любиме, рідне місто.

С. МІРКОТАН.
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~ Куточок гумору МІЖНАРОДНИЙ ОГЛЯД
В міській швейній майстерні № 56 закройщик Гарасюта 

допускає брак у роботі. З-під його рук виходять речі, то з 
довгою холошею, то з коротким рукавом.

Криве дзеркало

Кравець не приладить, так дзеркало згладить...
Рис. І. Семенова.

Такому і Хівря позаздрила б...

Крокодильские частушки Рис. О. Козюренка.

рактер ІПифмана навіть кол
госпні доярки.

Дуже обурюється Шифман на 
тих, хто спробує зауважити, 
що брати від хворих, наприк
лад, курей, рибу і інші такі 
речі не можна — непристойно 
для радянського лікаря. Таких 
він терпіти не може.

—Як так, мовляв! Я, коли 
працював у Середній Азії, ба
ранів брав і то рука моя не 
здригувала.

Про негідну поведінку заві
дуючого лікарнею ІПифмана ві
домо і голові виконкому Воро- 
шиловської сільради Григореп- 
ку і райздороввідділу. Та що з 
того. Вони, паче в рот води 
набрали.

К. АНДРІЙКО.

Надо фермьі окружить 
Кормовими базами.
Баз никак не заменить 
Кормовьіми фразами.

** * *

Хоч недавно, всього два мі
сяці, завідує лікар Шифман Во- 
рошиловською лікарнею, але й 
за цей час встиг відзначитись.

Свою діяльність він почав з 
того, що переселив зубний ка
бінет у коридор, а кабінет зай
няв собі під квартиру. Це тіль
ки початок. Чим далі в ліс, 
як кажуть,—тим більше дров.

У ІПифмана виявився непо
мірно лайливий характер. Йому 
б і Хівря з «Сорочпнського 
ярмарку» позаздрила.

Лає і ображає Шифман всіх, 
хто потрапить під його грізну 
РУКУ.

Куховарку лікарні, наприк
лад, обдає брудними словесами 
з погрозою тільки за те, що 
нона недоголила його сім'ї 
обідом за рахунок хворих.

Встигли відчути буйний ха

Пой, гармонь, на лад весельїй! 
Едут в села новосельї, 
Инженерьі, агрономьі...
Их в колхозах ждем давно мьіі

** *
Тракторист бьіл глух к учебе, 
Трактор в поле он угробил. 
За баранку, мильїй, сесть 
Не баранку с маком с'есть,

** *
Из совхозного пруда
Вдруг исчезла вся вода: 
Кошка с курицей вдвоем 
Осушили водоем.

Чи знаєте ви
Тільки у найбільш гігантських 

і порівняно близьких до нас зі
рок можна безпосередньо виміря
ти їх поперечники. Проте для 
більшості видимих зірок розміри 
можна підрахувати із значною 
точністю, якщо відомі віддаль і 
температура зірки.

Найбільшою з відомих нам є 
зірка в сузір'ї Цефея, поперечник 
якої в 1000 раз більший за попе
речник Сонця і становить майже 
півтора мільярда кілометрів. З

У овцьі сегодня стрижка.
—Беспокоит! Иль не слишком?
—Беспокоит,—отвечала,— 
Потому что шерсти мало.

** *
У Пахома два диплома, 
Ветврача и агронома,
А работает Пахом
В магазине „Гастроном**!

(„КРОКОДИЛ**).

НАУКА І ТЕХНІКА

розміри найбільших і найменших зірок?
інших гігантських зірок виділяє
ться яскравістю Бетельгензе пер
ша зірка в сузір'ї Оріона, яка в 
360 раз більша за Сонце в діаметрі.

Одна з найменших зірок була 
відкрита в 1944 році. Її діаметр 
дорівнює лише 14000 кілометрам, 
тобто близький до земного. Деякі 
„білі карлики" мають розміри на
віть менші, ніж Земля. Вони знач
но менші за великі планети со
нячної системи Юпітера, Сатурна, 
Урана і Нептуна. Воднораз їх 

Це було 
рік тому...

Наприкінці минулого року на 
квартирі у голови Ворошилов- 
ського сі.тьпо Кульбія Ф. В. 
відбулося неабияке засідання 
за. участю його самого, наготу- 
вача сільпо Карпенка Н. 11. та 
бухгалтера Жежері II. К. Не
довго радячись, вони вирішили 
і ухвалили видати премії Куль
біт, Карпенку і Жежері. Після 
цього склали відомість, поділи
ли і положили в кишені собі 
4.665 карбованців державних 
коштів, учинили підписи та ви
пили могорича.

Зараз воші готуються до бан
кету з пагоди перших роковин 
з дня привласнення грошей, і 
першу чарку воші збираються 
випити за. тих, хто потурає їм.

(З листа до редакції).

Завідуючий фермами артілі 
ім. Молотова Губський мало 
дбає про забезпечення гро
мадського тваринництва не
обхідною кількістю кормів на 
зиму. Зате його власна ко
рова зимуватиме в достатках.

Своїй НА ВИЛАХ...

КОЛГОСПНІЙ-НА ВИДЕЛЦІ

СЛІДАМИ
НАШИХ ВИСТУПІВ

„Витівки Коломойця"
Під таким заголовком в га

зеті «Сталінський прапор» бу
ла надрукована замітка про 
неправильні дії заступника на
чальника Семенівського вугле
розрізу т. Коломойця.

Як повідомив секретар пер
винної парторганізації т. Колу
паної?, факти, наведені в корес
понденції, підтвердились. Рі
шенням партбюро т. Коломой- 
цю вказано.

маси лише трохи менші за соняч
ну і тому речовина таких зірок 
повинна мати неймовірну гус
тину.

Астрономи вивчають дуже різ
номанітні зірки, які надзвичайно 
різняться одна від одної щодо 
температури, маси, розмірів і особ
ливостей руху. Цікаво, що наше 
Сонце являє собою середню зір
ку серед сотень мільярдів тих, 
які становлять величезне зоряне 
скупчення—нашу Галактику.

Конгрес єдності І 
згуртованості трудящих

З 10 по 21 жовтня у Відні про
ходив 111 Всесвітній конгрес проф
спілок, який є величезною подією 
в розвитку міжнародного робітни
чого руху. В роботі конгресу взя
ли участь посланці трудящих 79 
країн. В історії ніколи ще не бу
ло такої великої профспілкової 
зустрічі. Це був конгрес, який 
об'єднав найширші верстви людей 
праці.

До порядку денного конгресу 
були включені питання, що хви
люють сотні мільйонів трудящих.

І Делегати конгресу висловили 
І прагнення і вимоги трудящих всіх 

країн про поліпшення їх життє
вих умов, про захист демократич
них прав і національної незалеж
ності, про відвернення загрози но
вої війни. Великий інтерес являло 

І собою обговорення конгресом пи- 
1 тання про розвиток профспілко

вого руху в колоніальних і залеж
них країнах.

Єдність і згуртованість були 
основою роботи конгресу. Це й 
зрозуміло, бо широкі трудящі ма
си бачать в єдності своїх рядів 
джерело сили, запоруку успіху в 
боротьбі за здійснення своїх на
сущних вимог. У виступах бага
тьох делегатів конгресу наводи
лись яскраві приклади, які пока- 

і зують, що'там, де трудящі ство
рювали нерушиму єдність, вони 
здобували перемоги. Так було, 
наприклад, під час великих страй
кових боїв трудящих у Франції. 
Згуртованість робітничого класу 
Італії, Японії, Бразілії, Цейлону 

< та багатьох інших країн не раз 
примушувала ворогів трудящих 
відступати.

Конгрес визначив дальші зав
дання робітничого класу в усіх 
країнах, що виступає, як передо
ва сила суспільства. Ці завдання 
викладені з усією повнотою в ре
золюції, прийнятій на звіт Все
світньої федерації профспілок - 
наймогутнішої і найбільш автори
тетної міжнародної організації 
трудящих. Вони полягають насам
перед у розширенні боротьби за 
підвищення життєвого рівня, за 

І мир, за економічне і культурне 
і співробітництво між народами. 

Мир - -це основна умова добробу
ту всіх народів. Тому як урочис
та клятва всіх трудівників зву
чать заключні слова прийнятого 
на конгресі маніфесту: „Не забу
демо тяжких уроків другої світо
вої війни! Створимо єдиний фронт 
на захист вимог робітників!"

На конгресі були також одно
стайно прийняті „Відозва до ро
бітників, робітниць, профспілок 
Європи", „Відкритий лист всім 
профспілковим організаціям, які 
не входять у ВФП" та інші доку
менти, що служать благородній 
меті зміцнення співробітництва 
сотень мільйонів людей праці в 
їх боротьбі за життєві права, де
мократію, мир.

В. О. редактора В. МАЛЕНКО.

З 25 жовтня по 6 листопада 1953 року 
в м. Олександрії на центральному ринку 
проводиться

ПЕРЕДСВЯТКОВИЙ БАЗАР
Колгоспи і колгоспники Олександрійського району і ближ

ніх районів вивезуть для продажу сільськогосподарські продук
ти на один мільйон вісімсот тисяч карбованців.

Торговельні організації міста вивезуть для продажу 
у великому асортименті промислові товари і товари широ
кого споживання на суму більше одного мільйона кар
бованців.

Торгуючі колгоспи і колгоспники забезпечуються вагами, 
вимірювальними приладами, торговим інвентарем, спецодягом 
та інше.

Ярмарковий комітет запрошує колгоспи і колгоспників 
взяти участь у передсвятковому базарі.

ЯРМАРКОВИЙ КОМІТЕТ.

Нарсуд другої дільниці м. Олександрії розглядатиме справу про 
визнання безвісті відсутнього громадянина Деревенка Гаврила Петро
вича, 1910 року народження, уродженець м. Олександрії - померлим. 
Громадянам, яким відоме місце проживання Деревенка Г. П. або про 
його смерть, належить повідомити нарсуд другої дільниці м. Олександрії.

Сільське господарство 
Болгарії на піднесенні

До встановлення народної влади 
Болгарія була країною відсталого 
землеробства, займаючи щодо 
врожайності одно з останніх місць 
у світі. Це була країна дерев'яної 
сохи, злиднів і безправності тру
дового селянства. Визволення Бол- 

I гарії Радянською Армією створи
ло умови для виникнення нового 
життя болгарського села. Народ
но-демократичний лад розкріпачив 
трудівників полів від кайданів 
поміщицької власності на землю 
і капіталістичної експлуатації. 
Швидке зростання промисловості, 
повсякденна допомога держави, 
величезна виховна робота Кому
ністичної партії серед селян, 
впровадження передової агробіо
логічної науки- все це створило 
умови для піднесення і перетво
рення болгарського сільського 
господарства.

52,3 процента болгарських се
лян об'єдналися в трудові коопе
ративно-землеробські господар
ства. В країні створено понад сто 
державних землеробських госпк— 
дарств типу наших радгоспів^ 
Узагальнений сектор дає дві тре
тини всього товарного зерна.

Найважливішим джерелом зрос
тання сільськогосподарського ви
робництва в Болгарії є все більш 
широке застосування в землероб
стві сучасної техніки. Тепер там 
налічується майже 150 машинно- 
тракторних станцій, які мають 
більш як 12 тисяч тракторів. ІЦе 
п'ять років тому в Болгарії 
було жодного комбайна, а теп<зР*  
на полях країни їх працює близь
ко 1.500. Нинішньої осені майже 
половина всієї площі під озимими 
засівається машинами.

Успіхи, досягнуті Болгарією в 
розвитку сільського господарства, 
дозволили їй повністю розв'язати 
зернову проблему. Країна забез
печена хлібом; рік у рік зростає 
врожайність полів, яка зараз більш 
як на одну третину перевищує 
врожайність кращих довоєнних 
років.

Недавно Центральний Комітет 
Болгарської Комуністичної партії 
прийняв постанову про заходи 
дальшого піднесення сільського 
господарства країни. З метою іцс 
більшого зростання виробництва 
продуктів харчування для насе
лення і сировини для промисло
вості вирішено вкласти в розви
ток сільського господарства в два 
рази більше коштів порівняно з 
періодом 1948—52 рр. Велика ува
га приділяється підвищенню про
дуктивності тваринництва, наро
щуванню темпів механізації, роз
ширенню виробництва мінераль
них добрив, зрошенню та електри
фікації сільськогосподарського ви
робництва.

Ця програма зустрінута із схва
ленням трудівниками болгарського 
села. Успішне її здійснення сприя
тиме дальшому піднесенню народ
ного господарства Болгарії, зрос
танню добробуту трудящих.

В. Харьков.

. БК—06553. Адреса редакції м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60 Зам. № 1699 Т. 5.000,

Олександрійська міська друкарня, Кіровоградське обласне управління культури. м. Олександрія, вул. Шевченка, 71.



Хай живе Комуністична партія
Радянського Союзу, велика спря
мовуюча і керівна сила радянського
народу в боротьбі за побудову
комунізму!

|\
І Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
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ЗАКЛИКИ ЦК КПРС
до 36-х роковин Великої Жовтневої

соціалістичної революції
1. Хай живуть 36-1 роковини Великої Жовт- 

**£гвої соціалістичної революції!
2. Хай живе міжнародна солідарність тру

дящих усіх країн!
3. Братерський привіт усім народам, які 

борються за мир, за демократію, за соціалізм!
4. Хай живе мир між народами!
Немає такого спірного або нерозв'язаного 

питання, яке не могло б бути розв'язане мир
ним шляхом на основі взаємної договореності 
Заінтересованих країн!

5. Трудящі всіх країн! Зміцнюйте єдність 
народів у боротьбі за ослаблення міжнародної 
напруженості, за мир, проти агресивних сил, 
які намагаються розв'язати нову світову війну! 
Множте і згуртовуйте ряди прихильників миру!

6. Братерський привіт трудящим країн на
родної демократії, які успішно борються за 
дальше піднесення народного господарства і 
підвищення матеріального і культурного рівня 
життя народу, за побудову соціалістичного сус
пільства!

Хай живе і міцніє нерушима ‘дружба 1 
співробітництво народно-демократичних країн і 
Радянського Союзу!

7. Братерський привіт великому китайсько
му народові, який успішно бореться за індуст
ріалізацію країни, за дальше піднесення еконо
міки 1 культури, за всемірне зміцнення своєї 
народно-демократичної держави!

Хай живе і процвітає нерушима братерська 
дружба 1 тісне співробітництво Радянського 
Союзу і Китайської Народної Республіки на 
благо народів наших країн і зміцнення миру й 
міжнародної безпеки!

8. Братерський привіт героїчному корейсь
кому народові, який відстояв свою рідну зем
лю від інтервентів 1 який бореться за відбудо
ву народного господарства, за мир, за націо
нальну єдність!

9. Привіт демократичним силам Німеччини, 
які борються проти злочинних планів перетво
рення Західної Німеччини у вогнище третьої 
світової війни!

Хай живе Німецька Демократична Респуб
ліка—надійний оплот боротьби за єдину неза
лежну миролюбну демократичну Німеччину!

10. Привіт японському народові, який 
мужньо бореться за національну незалежність, 
за мирний 1 демократичний розвиток своєї бать
ківщини, проти перетворення Японії у воєнний 
плацдарм імперіалістів!

11. Братерський привіт народам колоніаль
них 1 залежних країн, які борються проти ім
періалістичного гніту, за свою свободу 1 націо
нальну незалежність!

12. Хай живе дружба народів Англії, Спо
лучених Штатів Америки 1 Радянського Союзу 
в їх боротьбі за відвернення війни 1 -забезпе
чення міцного миру в усьому світі!

13. Хай живе дружба між народами Радян
ського Союзу 1 народами Франції й Італії!

14. Хай живе зовнішня політика Радянсько
го Союзу—непохитна політика збереження 1 
зміцнення миру, боротьби проти підготовки 1 
розв'язування нової війни, політика міжнарод
ного співробітництва 1 розвитку ділових зв'яз
ків з усіма країнами!

15. Радянські воїниІ.Наполегливо підвищуй- 
| те свої військові і політичні знання, вдоско

налюйте свою бойову майстерність! Безустанно 
зміцнюйте оборонну могутність соціалістичної 
держави!

Слава Радянським Збройним Силам, які 
стоять на варті миру і безпеки нашої Батьків
щини!

16. Трудящі Радянського Союзу! Ще тісні
ше згуртуємося навколо Комуністичної партії 
і Радянського Уряду, мобілізуємо наші сили і 
творчу енергію на велику справу побудови ко
мунізму в нашій країні!

Хай живе нерушима єдність Комуністичної 
партії, Радянського Уряду 1 народу!

17. Трудящі Радянського Союзу! Зміцнюй
те нерушимий союз робітничого класу і кол
госпного селянства, братерську дружбу між 
народами нашої країни! Безустанно зміцнюйте 
єдність великої Радянської багатонаціональної 
держави, зміцнюйте могутність нашої соціаліс
тичної Батьківщини!

18. Трудящі Радянського Союзу! Забезпе
чимо перетворення в життя політики Партії і 
Уряду, спрямованої на рішуче підвищення рів
ня життя робітничого класу, колгоспного се
лянства, всього нашого народу! Доб'ємося кру
того піднесення виробництва товарів народного 
споживання!

19. Трудящі Радянського Союзу! Добивай
тесь нових успіхів у соціалістичному змаганні 
за виконання і перевиконання п'ятого п'ятиріч
ного плану! Ширше впроваджуйте у виробниц
тво досягнення науки, техніки 1 передового 
досвіду! Боріться за нове могутнє піднесення 
народного господарства СРС.Р!

20. Трудящі Радянського Союзу! Безустан
но підвищуйте продуктивність праці! Добивай
теся повного використання всіх можливостей 1 
резервів соціалістичного господарства! Поліп
шуйте якість і знижуйте собівартість продукції!

21. Робітники і робітниці, Інженери і тех
ніки вугільної промисловості! Збільшуйте ви
добуток вугілля, швидше будуйте і вводьте в 
дію нові шахти! Боріться за неухильне зростан
ня продуктивності праці, поліпшуйте викорис
тання техніки, знижуйте собівартість вугілля! 
Більше вугілля народному господарству!

22. Робітники 1 робітниці, Інженери і техні
ки нафтової промисловості! Швидше освоюйте 
нові родовища нафти 1 будуйте нафтоперероб
ні заводи, підвищуйте темпи буріння нафтових 
свердловин! Більше нафти 1 нафтопродуктів ви
сокої якості!

23. Робітники і робітниці, Інженери 1 тех
ніки електростанцій 1 електропромисловості! 
Швидше вводьте в дію нові енергетичні потуж
ності! Збільшуйте виробництво електроенергії, 
електротехнічного 1 радіотехнічного устаткуван
ня, а також товарів культурно-побутового приз
начення для населення!

24. Радянські металурги! Поліпшуйте вико
ристання потужностей металургійних 1 гірничо
рудних підприємств, розвивайте механізацію і 
автоматизацію виробничих процесів! Дамо краї
ні більше чавуну, сталі, прокату, кольорових 
металів!

25. Робітники і робітниці, Інженери 1 тех
ніки підприємств машинобудування! Збільшуй
те виробництво нових машин, приладів 1 устат
кування для всіх галузей народного господар
ства! Боріться за оснащення сільського госпо
дарства високопродуктивними машинами 1 зна
ряддями! Більше тракторів, машин 1 запасних 
частин для сільського господарства!

26. Працівники хімічної промисловості! 
Швидше збільшуйте потужності підприємств! 
Забезпечимо невпинне зростання виробництва 
мінеральних добрив, високоякісних барвників та 
інших хімічних продуктів для задоволення зрос
таючих потреб нашої країни!

27. Робітники і робітниці, Інженери 1 тех- 
ніки-будівельники! Швидше будуйте нові під
приємства, житла, школи 1 лікарні! Ширше 
впроваджуйте індустріальні методи будівництва, 
краще використовуйте механізми! Знижуйте вар
тість 1 поліпшуйте якість будівництва!

28. Робітники і робітниці інженери 1 техні
ки промисловості будівельних матеріалів! Все
мірно розвивайте виробництво будівельних ма
теріалів, поліпшуйте їх якість!

29. Робітники і робітниці, інженери 1 тех
ніки лісової і паперової промисловості! Підви
щуйте продуктивність праці, повністю викорис
товуйте механізми! Всемірно поліпшуйте якість 
продукції, знижуйте її собівартість! Більше лі
сових матеріалів, паперу і меблів!

30. Працівники промисловості, що вироб
ляє товари широкого споживання! Більше доб
ротних і красивих тканин, добротного 1 наряд
ного одягу, міцного і гарного взуття іі інших 
товарів високої якості! Забезпечимо круте під
несення виробництва товарів широкого спожи
вання!

31. Працівники промисловості продовольчих 
товарів! Всемірно розширяйте виробництво про
довольчих товарів, безустанно поліпшуйте їх 
якість! Більше м'ясних і рибних продуктів, мас
ла, цукру й інших продовольчих товарів для 
населення нашої країни!

32. Працівники сільського господарства! 
Боріться за нове могутнє піднесення всіх галу
зей соціалістичного сільського господарства з 
тим, щоб у найближчі два-три роки в достат
ку задовольнити зростаючі потреби населення 
нашої країни в продовольчих продуктах 1 за
безпечити сировиною легку 1 харчову промис
ловість!

33. Колгоспники 1 колгоспниці! Добивай
тесь дальшого піднесення і процвітання всіх 
колгоспів країни! Боріться за зміцнення 1 все
бічний розвиток громадського господарства, за 
збільшення валової 1 товарної продукції земле
робства і тваринництва! Активніше впроваджуй
те в колгоспне виробництво досягнення науки 
1 передового досвіду! Забезпечимо зростання 
доходів колгоспів 1 підвищення добробуту кол
госпного селянства!

34. Працівники сільського господарства! 
Всемірно розвивайте громадське тваринництво, 
добивайтесь високих темпів зростання поголів'я 
худоби, рішуче підвищуйте її продуктивність! 
Боріться за створення міцної кормової бази, 
швидше розгортайте будівництво тваринницьких 
приміщень!

(Закінчення на 2-й стор.).
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ЗАКЛИКИ ЦК КПРС 
до 36-х роковин Великої Жовтневої 

соціалістичної революції
(Закінчення).

35. Працівники машинно-тракторних станцій
і радгоспів! Добивайтеся кращого освоєння 1 
повного використання тракторів, комбайнів та 
інших сільськогосподарських машин! Боріться 
за всемірне підвищення врожаііності всіх сіль
ськогосподарських культур, за зростання гро
мадського поголів'я худоби, за збільшення про
дукції землеробства і тваринництва в колгоспах 
і радгоспах!

36. Колгоспники і колгоспниці, працівники 
МТС 1 радгоспів! Забезпечуйте швидке зростан
ня виробництва картоплі й овочів! Добивайтеся 
значного підвищення врожайності цих культур, 
широко впроваджуйте механізацію 1 передові 
агрономічні методи вирощування овочів і кар
топлі!

37. Працівники місцевої промисловості і | 
промислової кооперації! Збільшуйте виробниц
тво товарів широкого споживання 1 підвищуйте 
їх якість! Всемірно розширяйте сітку підпри
ємств побутового обслужування населення!

38. Працівники державної і кооперативної 
торгівлі! Всемірно розгортайте радянську тор
гівлю, поліпшуйте торгівлю продовольчими і 
промисловими товарами в місті і селі, розши
ряйте сітку магазинів і підприємств громадсько
го харчування! Виконуйте 1 перевиконуйте план 
товарообороту! Культурно обслужуйте радян
ського споживача!

39. Працівники залізничного транспорту! 
Боріться за збільшення пропускної спромож
ності залізниць! Поліпшуйте використання рухо
мого складу 1 знижуйте собівартість перевозок! 
Краще обслужуйте пасажирів! Забезпечуйте 
чітку роботу транспорту в зимових умовах!

40. Працівники морського і річкового 
флоту! Швидше доставляйте вантажі для народ
ного господарства! Збільшуйте обсяг перевозок, 
прискорюйте оборот суден, поліпшуйте роботу 
портів, пристаней 1 судноремонтних заводів! Не
ухильно знижуйте собівартість перевозок! Зраз
ково готуйтесь до навігації 1954 року!

41..Працівники автомобільного •транспорту 
і шосейних шляхів! Забезпечуйте безперебійну 
перевозку вантажів для народного господарства 
1 товарів для населення, поліпшуйте перевозку 
пасажирів! Краще використовуйте автомобіль
ний транспорт, забезпечте утримання шосейних 
шляхів у зразковому порядку!

42. Працівники зв'язку! Розвивайте і вдо
сконалюйте засоби зв'язку! Підвищуйте якість 
роботи пошти, телеграфу, телефону, радіо! По
ліпшуйте обслужування населення!

43. Працівники радянських установ! Без
устанно підвищуйте відповідальність І культуру 
в роботі державного апарату! Зміцнюйте дер
жавну дисципліну, строго додержуйте соціаліс
тичної законності, чуйно ставтесь до запитів 
трудящих!

44. Працівники наукових закладів 1 вищої 
школи! Рухайте вперед радянську науку! Смі
ливіше розгортайте критику хиб у науковій 
роботі! Підвищуйте роль науки в дальшому 
розвитку промисловості і сільського господар
ства, розширяйте і поліпшуйте підготовку 
спеціалістів!

45. Працівники літератури і мистецтва! 
Підвищуйте ідейний 1 художній рівень своєї 
творчості! Створюйте твори, гідні нашого ве
ликого народу!

46. Працівники народної освіти! Підвищуйте 
якість навчально-виховної роботи в школі! Ви
ховуйте культурних, освічених громадян соціа
лістичного суспільства, активних будівників 
комунізму!

47. Медичні працівники! Поліпшуйте і роз
вивайте справу охорони здоров'я, підвищуйте 
культуру в роботі лікувальних і санітарних 
закладів! Впроваджуйте в практику досягнення 
медичної науки!

48. Радянські профспілки! Ширше розгор
тайте соціалістичне змагання за виконання і 
перевиконання народногосподарських планів! 
Поширюйте досвід новаторів виробництва! 
Проявляйте безустанне піклування про дальше 
підвищення матеріального добробуту і культур
ного рівня робітників і службовців!

Хай живуть радянські профспілки — школа 
комунізму!

49. Радянські жінки! Боріться за дальший 
розквіт економіки і культури нашої великої 
соціалістичної Батьківщини!

Хай живуть радянські жінки — активні 
будівники комунізму!

50. Хай живе Всесоюзна Ленінська Кому
ністична Спілка молоді—передовий загін мо-

! лодих будівників комунізму, активний поміч
ник і резерв Комуністичної партії Радянського 
Союзу!

51. Радянські юнаки 1 дівчата! Оволм,ціГЯ|И| 
те наукою, технікою і культурою! С -,оєю само^ 
відданою працею зміцнюйте могутність нашої 
Батьківщини! Будьте стійкими 1 сміливими в 
боротьбі за перемогу великої справи побудови 
комунізму в нашій країні!

52. Піонери 1 школярі! Вперто й напо
легливо оволодівайте знаннями! Добивайтесь 
успіхів у навчанні, праці і громадській 
роботі!

53. Комуністи і комсомольці! Будьте в пер
ших рядах борців за виконання і перевиконан
ня п'ятого п'ятирічного плану, за дальше під
несення добробуту радянського народу, за 
побудову комунізму в СРСР!

54. Хай живе великий Союз Радянських 
Соціалістичних Республік — твердиня дружби І 
слави народів нашої країни, незламний оплот 
миру в усьому світі!

55. Хай живе великий радянський народ — 
будівник комунізму!

56. Хай живе Комуністична партія Радян
ського Союзу, велика спрямовуюча і керівна 
сила радянського народу в боротьбі за побудо
ву комунізму!

57. Під прапором Леніна — Сталіна, під 
керівництвом Комуністичної партії — вперед, 
до торжества комунізму!

Центральний Комітет Комуністичної
партії Радянського Союзу

До дальшого піднесення торгівлі
Днями відбулася сесія місь

кої Ради депутатів трудящих, 
яка обговорила доповідь заві
дуючого міським торговельним 
відділом т. Семехи та співдопо
віді директора змішторгу т. Ба
бича і начальника відділу ро
бітничого постачання т. Про- 
хоренка про стан і заходи по 
поліпшенню торгівлі в місті і 
робітничих селищах.

Доповідачі і ті, які виступи
ли в обговоренні питання, від
значили, що завдяки повсяк
денному піклуванню партії та 
Радянського уряду про добро
бут трудящих в місті і робіт
ничих селищах значно поліп
шилась забезпеченість населен
ня продовольчими і промисло
вими товарами. Торговельні ор
ганізації міста добились деяких 
успіхів.

План товарообороту за 9 мі
сяців по місту виконано на 
104,7 процента, збільшилась 
на 11 одиниць торговельна 
сітка, створені спеціалізовані І 

магазини. Поліпшилось куль
турне обслужування покупців.

Однак при неухильному зро
станні товарообороту попит на
селення міста все ще задоволь
няється неповністю.

Вкрай незадовільно працюють 
підприємства громадського хар
чування. Річний план за 9 мі
сяців ними викопано лише па 
82,4 процента. Па шахті .¥> 2-3, 
Байдаківській брикетній фабри
ці і теплоелектростанції відсут
ні їдальні, а в селищах Пере
мога, Октябрському та Димит- 
рово довгий час їдальні та, за
кусочна перебувають на ремонті. 
Асортимент блюд в їдальнях 
обмежений і якість їх низька, 
хоч в наявності є достатня 
кількість високоякісних про
дуктів. Мають місце обважуван
ня і обрахування покупців, 
розтрати державних коштів. За
відуючий їдальнею ІОрченко 
продав більше 100 кілограмів 
жареної риби па 6 крб. 61 
коп. за кожний кілограм до
рожче встановленої ціни. Крім 

того, привласнив 7 тисяч 
карбованців державних коштів.

Депутати, що виступали, під
дали гострій критиці недоліки 
в роботі торговельних органі
зацій. Тов. Загоскин зазначив, 
що в посудно - господарському 
магазині селища Димптрововід
сутня замазка, електричні лам
пи, фарби, лопати, сокири то
що. Па колгоспному рийку не 
організований продаж промис
лових товарів.

Тов. Міхелєва вказала на 
те, що працівники торгівлі не 
вивчають запитів населення. В 
магазинах рідко бувають гар
дини, скатерті, теплі головні 
платки, для різного віку ди
тячий одяг, шпагат, скляні 
банки, шкільне приладдя.

—Начальник відділу робіт
ничого постачання т. ІІрохо- 
репко,—зазначив т. Гарасюта, 
—з метою перестраховки опе
рує різними паперами, а, спра
вами організації торгівлі по- 
справжньому не займається.

Торговельні керівники ма
ло бувають на місцях,—-гово
рить т. Бвсютін, — вони не 
знають, що там робиться, не 
вживають рішучих заходів для 
наведення порядку. В селищі 
Перемога, більше трьох місяців 
тому збудували хорошу їдаль
ню, але чомусь вона і досі не 
здана в експлуатацію.

Директор школи тов. Мало- 
ок А. відзначив, що буфети та, 
їдальні в школах незадовільно 
забезпечуються різним асорти
ментом продуктів. Відсутня 
культура в роботі магазинів, 
часто можна побачити, що то
вари відпускаються по загор
нуті в папір. Учням продають 
цигарки та алкогольні напої, 
хоч всім відомо, що це робити 
заборонено. Тов. Малоок під
креслив, що редакція газети 
«Сталінський прапор» недос
татньо висвітлює матеріали про 
роботу сесій міської Ради.

Керівники торгівлі тт. Се- 
меха, Прохоренко та Бабич вияв
ляють безтурботність в поліп
шенні обслужування трудящих 
міста та селищ,—вказав т. Сріб
ний. — Вони не борються за 

якість продукції, зокрема хлібо
булочних виробів.

В постанові Ради Міністрів 
, СРСР і Центрального Комітету 

КПРС Про заходи дальшого 
розвитку радянської торгівлі» 
вказується, що «завдання тепер 
полягає в тому, щоб серйозно 
рушити вперед справу розвитку 
радянської торгівлі і в найближ
чі 2 3 роки забезпечити без
перебійний продаж всіх необ
хідних населенню товарів у 
кожному місті і кожному сіль
ському районі, значно поліп
шити обслужування покупців і 
забезпечити задоволення постій
но зростаючих запитів спожи
вачів, розгорнути широку сітку 
сучасних, технічно оснащених 
торговельних підприємств і ор
ганізувати швидке просування 
до споживача все зростаючої 
маси предметів споживання, які 
виробляються промисловістю і 
сільським господарством».

Всього па сесії виступило 10 
чоловік. Сесія прийняла рішен
ня, спрямоване, на поліпшення 
торгівлі в місті та робітничих 
селищах.
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Переджовтневе соціалістичне змагання

На заклик Комуністичної партії 
відповімо новими перемогами в труді!

ДОСТРОКОВО

Заклики Комуністичної партії Радянського Союзу до 36 
роковин Великої Жовтневої соціалістичної революції гірни
ки шахти №2-3 зустріли з великим піднесенням.

В ці дні наваловідбійники, кріпильники, прохідники 
працюють з подвоєною енергією. Борючись за здійснення 
своїх переджовтневих соціалістичних зобов'язань, колектив 
шахти достроково завершив виконання десятимісячного 
плану видобутку вугілля.

Енергійно трудиться зміна гірничого майстра т. Семен- 
цова. На проходці гірничих виробок вона набагато переви
щує завдання. Самовіддано працюють наваловідбійники 
бригади Василя Хитрого. 26 жовтня вона за 4 години вико
нала завдання, яке розраховане на зміну. В цей день по 
півтори норми виробили наваловідбійники тт. Насипайко, 
Сливенко, Лісовий і інші передові виробничники.

Дотримали свого слова гірники дільниці №4, якою ке- 
<Уує т. Дзига. Вони раніше строку виконали десятимісячний 
план гірничо-підготовчих робіт.

За високий урожай 
наступного року

Комсомольське життя

Молодь нашого заводу

■ ЛІчора механізатори й ремонт-
Користівської МТС зібра

лися в червоному кутку. З ве
ликою увагою слухали вони 
агітатора Олексія Плахотного, 
який читав жовтневі Заклики 
ЦК Комуністичної партії Радян
ського Союзу.

Колектив механізаторів про
вадить наполегливу боротьбу за 
високий урожай наступного ро
ку. Тут уже наближаються до 
завершення зяблевої оранки, а 
5 тракторних бригад переклю
чились на оранку чорних парів.

Слюсар Володимир Кравченко 
говорить:

—Комуністична партія закли
кає нас добиватись кращого ви

Трантористи 
перевиконують норми

Мохан ізатори тракторної 
бригади Михайла Остапова з 
Користівської МТС, яка обслу
жує артіль «Комунар», готують 
гідну зустріч 36 роковинам 
Великої Жовтневої соціалістич
ної революції. Трактористи 
Олекса Козачок та Степан Ка- 
рамишев, працюючи на прове
денні глибокої зяблевої оранки 
під городні культури майбут
нього року, виконують змінні 
завдання на 110—120 процен
тів. Тільки за 6 днів вони під
няли 80 гектарів глибокого зябу.

Удосконалюю кваліфікацію механізатора
1935 рік. В усіх газетах і 

журналах в той час красувались 
портрети і знімки першої жіно
чої тракторної бригади в Ра
дянському Союзі на чолі з На
шою Ангеліною. Саме тоді я 
твердо вирішила піти па курси 
трактористів при Ново-Архан
гельській МТС. За моїм прик
ладом з сусідніх сіл також 
прийшли в МТС дівчата набути 
спеціальність тракториста.

Скажу відверто. Нелегко да
валось навчання, до того і 
строк його був короткий -лише 
З місяці. Доводилось ночами 
просиджувати за книжками та 
кресленнями деталей. Але кур
си всі дівчата закінчили добре. 

користання сільськогосподар
ської техніки. У нас зараз 
повним ходом іде підготовка ма
шин до польових робіт наступ
ного року. Ми вже відремонту
вали 10 тракторів. З комбайни 
та багато різного причіпного 
інвентаря.

У відповідь на Заклики пар
тії механізатори і ремонтники 
МТС зобов'язались посилити 
темпи осінньо-польових робіт, 
подати діяльну допомогу хлібо
робам у завершенні підготовки 
до зимівлі худоби.

0. НЕСТЕРЕНКО, 
нормувальник 

Користівської МТС.

У відповідь на постанову Пле
нуму ЦК КПРС колгоспники 
цієї артілі запланували па 1954 
рік збільшити площі посівів 
картоплі і городніх культур 
майже в півтора рази,

Велику допомогу хліборобам 
подають механізатори на сило
суванні кормів для тваринниц
тва. План закладання силосу 
тут виконано па 113 процентів.

В. СЕРДЮК, 
головний агроном 

Користівської МТС.

З курсантів-випускників дів
чат було організовано жіночу 
тракторну бригаду, яка добива
лась високих виробничих по
казників. За стахановську пра
цю мене і моїх подруг відзна
чали похвальними грамотами та 
неодноразово видавалися нам 
грошові премії.

Два сезони 1951—52 рр. я 
працювала на тракторі «ХТЗ-7» 
па обробітку городів при квад
ратно-гніздовому посіві їх. Ме
ханізований обробіток забезпе
чив одержання високих врожаїв 
картоплі та овочів.

В лютому 1953 року дирек
ція Ново-Архангельської МТС 
направила мене в Олександрій
ську школу механізації сіль

Надпланова 
продукція

Збільшенням випуску про
дукції, підвищенням продук
тивності праці, поліпшенням 
економічних показників відпо
відає‘колектив заводу «Черво
ний ливарник» на бойові Зак
лики Центрального Комітету 
Комуністичної партії Радянсь
кого Союзу. Трудівники заводу 
успішно здійснили взяті перед
жовтневі зобов'язання. Десяти
місячний план виконано дост
роково. За рахунок зниження 
собівартості продукції зеконом
лено понад нівмільпопа карбо
ванців.

Позавчора десятки робітни
ків перевиконали свої денні 
завдання. Токар Василь Федо- 
репко па виготовленні зірок до 
редлерів виконав денну норму 
па 175 процентів. Майже вдвічі 
перекрили завдання пресуваль
ник Іван Варченко, формуваль
ник Павло Стрпжак, токар 
Анатолій Береговий і інші.

Колектив заводу випустив 
продукції понад десятимісячніїй 
план па 100 тисяч карбованців.

М. САДОВНИК, 
голова завкому заводу „Червоний 

ливарник".

Для будов міста
Натхненні жовтневими Зак

ликами Комуністичної партії 
Радянського Союзу, колектив 
(Ілексапдрійського кар'сроугі- 

‘ равлішія Димитровського тресту 
посилює темпи роботи. Достро
ково викопавши план жовтня, 
трудящі кар'єру зобов'язались 
дати будовам нашого міста до
датково сотні кубометрів каме
ню, щебпю, піску.

В переджовтневому соціаліс
тичному змаганні кращих по
казників домоглись взривник 
т. Иовіков. Він викопує норму 
виробітку на 250 процентів. 
По півторп-дві норми дають бу- 
толом т. Шило, слюсар т. Савчен- 
ко, вантажниця т. Кудіпа.

Першість здобула дільниця, 
якою керує т. Отарашвілі. Ко
лектив її набагато перевиконав 
жовтневий виробничий план.

Ф. КОВАЛЕНКО, 
начальник кар'єроуправління. 

В. РЕБРОВ, 
секретар парторганізації.

ського господарства наЮ-місяч- 
пі курси но підготовці бригади
рів тракторних бригад. Я знову 
з великим бажанням приступи
ла до навчання. 16-річний дос
від роботи сприяє мені успішно 
навчатись.

До кіпця навчання залиши
лось півтора місяця. Ми з не
терпінням чекаємо того дня, 
коли знову повернемось до 
МТС з тим, щоб конкретними 
ділами боротись за перетворен
ня в життя рішень партії і 
уряду по дальшому піднесенню 
сільського господарства.

Ф. ЯГОЛЬНИЦЬКА, 
курсант Олександрійського 

училища механізації 
сільського господарства.

В усіх цехах — токарному, 
електрозварювальному, слюсар
ному, котельному— натхненно 
трудиться молодь заводу «Чер
воний ливарник».

Підведено підсумки роботи за 
першу половину жовтня. Па 
дошці показників, поряд з іме
нами досвідчених стахановців, 
прізвища молодих працівників. 
200 процентів виконання зав
дання стоїть проти прізвища 
токаря, комсомольця Анатолія 
Берегового. Па 15 днів раніше 
строку він виконав важливе за
мовлення для брикетної фаб
рики.,

Колії стало відоме ім'я знат
ного Токаря-новатора Колес.ова 
і його метод силового різання 
металу, т. Береговий одним з 
перших на. нашому заводі став 
застосовувати цей високопро
дуктивний метод праці. Більше 
місяця він вивчав передовий 
прийом різання.

Інженери заводу, товариші 
по цеху допомогли виготувати 
різці пової конструкції. Перша, 
спроба дала непогані наслід
ки. Тепер молодий токар, засто
совуючи силове різання металу, 
систематично перевиконує нор
ми виробітку Й уже в червні 
викопав річне завдання.

Значних успіхів в роботі до
бивається комсомольсько-моло
діжна бригада механо-збираль- 
ного цеху. Вона, зобов'язалася 
виконувати місячне завдання 
на. 105 процентів. За. 9 місяців 
цього року виробіток, бригади 
становить 114 процентів. Всів 
бригаді значно перевиконують 
норми виробітку. По-стаханов- 
ському трудяться комсомольці 
формувальник т. Кривенко та 
токар т. Безенко, які щоміся
ця виконують норми виробітку 
па 130—140 процентів.

Партійна організація залучає 
комсомольців до активної участі 
у проведенні масово-політичної 
роботи. Комсомольці-агітатори 
тт. Залюбовська, Чередниченко 
роз'яснюють працівникам заво
ду постанови партії та уряду 
про дальший розвиток сільсько
го господарства. Агітаторі’. І’ай- 
дадим в червоному кутку роз
повіла робітникам про нові 
книги новаторів виробництва.Ва
силя Колесова - - «Нові шляхи», 
Агафонової і Жандарової -«За 

В Москві відбулась всесоюзна нарада секретарів комсомоль
ських організацій і молодих передовиків виробництва підприємств 
промисловості товарів широкого споживання. Гості ознайомились 
з передовими методами праці робітників московських підприємств.

На знімку: учасники наради знайомляться з роботою кра
щої виробничниці московської швейної фабрики № 5 К. П. Шей- 
динової (друга зліва).

Фото В. Кунова і В. Янкова, Прескліше ТАРС.

.відмінне виконання кожної ви
робничої операції». Палким 
словом агітатора, особистим 
прикладом мобілізує молодь 
бригадир комсомольсько - моло- 

! діжної бригади т. Кравченко.
Постійну увагу комсомоль

ська організація приділяє ви
хованню молоді. Комсомольці та 
неспілкова молодь навчається в 
гуртках політичної освіти, яки
ми охоплено понад ЗО чоловік.

Організовано розпочалось за
няття в гуртку по вивченню 
історії Комуністичної партії, де 
пропагандистом т. Цибуленко. 
Комсомольці, зокрема тт. Сав- 
ченко, Корф та інші, завжди 
готуються до занять, склада
ють конспекти, беруть актив
ну участь у співбесідах.

Збільшилось число молодих 
робітників, яйі підвищують за
гальну освіту. Якщо в мину
лому році і вечірній школі 
навчалось тільки два чоловіка, 
то тепер—7. Серед них токарі 
тт. Задорожнпй і Багрій, брига
дир т. Вдовенко, шпшельниця 
т. Пурис та інші. Заочно 
вчиться у Дніпропетровському 
гірничому технікумі комсомо
лець т. ПІарлаєв.

Паша молодь готує гідну 
зустріч Великому Жовтню.

—До всенародного свята, — 
заявив на комсомольських збо
рах т. Береговий,—я зобов'язу
юсь виконати третю річну нор
муй у вечірній школі закінчи
ти першу чверть з усіх предме
тів па відмінно й добре.

6 в нашій роботі і недоліки. 
Незадовільно ще працює ком
сомольська політшкола. Комсо
мольці тт. Аборнєва, Михай- 
ленко майже не беруть участі 
в спілковій роботі, а комсомо
лець т. Самотуга порушує тру
дову дисципліну, не виконує 
норм виробітку.

В поліпшенні роботи нам по
трібна допомога міськкому 
ЛКСМУ, особливо в роботі ком
сомольських гуртків, організа
ції для молоді читання лекцій 
і доповідей. Па. жаль, міськком 
комсомолу не вникає глибоко 
в роботу комсомольської орга
нізації.

В. ПУШКАРЬОВ, 
секретар комсомольської 

організації заводу 
„Червоний ливарник".
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Листи до р е д а к ції

Виграші по державних позиках
Державні позики в нашій 

країні *є одним з додаткових 
джерел фінансування народного 
господарства. Разом з цим вони 
приносять позикодержцям до
ход у вигляді виграшів, число 
яких з кожним роком все збіль
шується.

Ощадними касами міста і ра
йону за 9 місяців 1953 року 
виплачено виграшів па суму 
2.346 тпс. карбованців, на 512 
тисяч карбованців більше, ніж за 
цей час в минулому році. Серед 
них один виграш у 25 тисяч, 
4—по 10 і 9—по 5 тисяч кар
бованців.

Крім позик, розміщених по 
передплаті, ощадкаси продають

Підвищують
З 6 жовтня при учбово-кур

совому комбінаті тресту «Олек- 
сандріявугілля» почав свою ро
боту трьохтисячний семінар ін
женерно-технічних працівників 
по питанню економіки під
приємств вугільної промисло
вості.

Заняття відвідує багато інже
нерно-технічних працівників і 
службовців Байдаківського вуг-

Літературний вечір в школі
Недавно у Мартоіванівській 

середній школі відбувся літе
ратурний вечір, присвячений 
пам'яті російського поетаМ. 10. 
Лєрмонтова.

Члени літературного гуртка 
випустили стінну газету, про
вели вікторину за творами Лєр
монтова. Було показано літе
ратурний монтаж за темою: 
«Пісня про купця Калашни-

Рішеннями бази не збудуєш
В минулому році обвалилася 

стіна приміщення оптової бази 
райспожггвспілки. Тимчасово її 
забили фанерою, а дах прикри
ли різними відходами.

Не раз працівників бази зас
покоювали тим, що винесено

СЛІДАМИ НЕРПУБЛІ КОВАНИХ ЛИСТІВ
В листі до редакції праців

ник рудоремонтного заводу 
т. Лисенко писав про поганий 
догляд за дітьми в дитячих яс
лах № 1. Лист було надіслано 
для вжиття заходів у міський 
відділ охорони здоров'я. 

і вільно купують облігації Дер
жавної 3-процентної внутріш
ньої виграшної позики. Ця по
зика дуже вигідна для позико
держців. Протягом року по ній 
розигруеться сім тиражів (один 
додатковий і 6 основних). На 
облігації цієї позики можна 
виграти від 400 до 100 тисяч 
карбованців.

Центральна, ощадна каса 
міста в жовтні виплатила два 
крупних виграші по 5 тисяч 
карбованців по додатковому ти
ражу, який відбувся ЗО ве
ресня ц. р.

В. МОРОЗОВ, 
інспектор міської центральної 

ощадної каси.

кваліфікацію
лерозрізу, шахти №2-3, бри
кетної фабрики, контори заліз
ничного транспорту, заводу 
«Червоний ливарник» та інших.

Для слухачів вже прочитані 
лекції на теми: «Заробітна пла
та», «Оборотні кошти підпри
ємства», «Шляхи зниження 
собівартості вугілля».

А. БЄЛОКОНЄВ, 
Інспектор відділу кадрів тресту 

„ОлвксандрІявугілля“.

кова»,учні прочитали уривки з 
творів поета.

Кращі декламатори Шевченко 
Раїса і Найдьон Василь та пе
реможці вікторини Валентина 
Підставка і Валентина Тимо- 
шевська одержали премії.

Вечір пройшов цікаво.
В. КОТЬОЛКІНА, 

учениця Мартоіванівської школи.

вже кілька рішень про будів
ництво нового приміщення, та 
далі обіцянок правління не 
пішло. А тимчасом вже інша 
стіна бази обвалюється.

М. КУЧЕРЕНКО.

Як повідомила завідуюча від
ділом т. Артамонова, факти, на
ведені в листі, підтвердились.

Чергова медсестра т. Гладка 
і завідуюча яслами т. Леніна 
попереджені.

Василь Смислов— 
переможець 

міжнародного шахового 
ТУРНІРУ

В. смислов.

24 жовтня в м. Цюріх (Швей
царія) після довгої і напруже
ної боротьби закінчився міжна
родний шаховий турнір.

Переможцем цього найбільш 
визначного спортивного змаган
ня вийшов радянський гросмей
стер Василь Смислов, який наб
рав 18 очок і зайняв перше 
місце. Він завоював право зма
гатись в 1954 році в матчі з 
Михайлом Ботвпнником за зван
ня чемпіона світу з шахів.

Друге, третє та четверте міс
ця поділили Бронштейн (СРСР), 
Керес (СРСР) та Решевськпй 
(СПІА), які набрали по 16 
очок.

П'яте місце зайняв Нетросян 
(СРСР). Шосте та сьоме місця 
поділили І’еллер (СРСР) та Най- 
дорф (Аргентіна). Па восьмому 
та дев'ятому місцях Тайманов 
(СРСР) та Котов (СРСР). Деся
те та одинадцяте місця зайня
ли радянські гросмейстери Авер- 
бах і Болеславський. Па два
надцятому місці—Сабо (Угор
щина). Послідуючі місця зай
няли Глпгорич (Югославія), 
екс-чемпіон світу з шахів Еііве 
(Голландія), Штальберг (Шве
ція).

Таким чином, ще раз одер
жала перемогу паша вітчизня
на шахова школа.

Матч Вотвинник — Смислов 
передбачено провести в Москві 
в березні-квітні 1954 року.

З почуттям патріотичної гор
дості будуть слідкувати за но
вим змаганням кращих шахіс
тів світу радянські любителі 
шахів.

В країнах народної демократії
В провінції Сіньцзян

В Сіньцзяні—найбільшій за 
територією провінції Китайсь
кої Народної Республіки завер
шена аграрна реформа. В 990 
еянах (адміністративні одиниці) 
в ході аграрної реформи у по
міщиків було конфісковано і 
реквізовано понад 4 мільйони 
360 тисяч му (1 му дорівнює 
0,06 га) землі. Ця земля була 
розподілена серед 450 тисяч 
бідняків.

В 1952 році загальна посів
на площа в провінції зросла 
порівняно з 1949 роком на

Успіхи будівників металургійного заводу 
в Болгарії

Будівельники і монтажники 
металургійного заводу, імені 
1>. І. Леніна в Болгарії, зма
гаючись па честь 36 роковин 
Великої Жовтневої соціалістич
ної революції, добилися вели
кої виробничої перемоги: на 9

Піклування про трудове селянство в Румунії
У відповідності з Указом 

Президії Великих національних 
зборів Румунської Народної Рес
публіки Рада міністрів прийня
ла постанову про передачу у

Трудящі Кореї вивчають російську мову
Центральне телеграфне агент

ство Кореї повідомляє про ве
ликий інтерес трудящих Корей
ської Народно - Демократичної 
Республіки до вивчення росій
ської мови. В провінції Канвон 
розширяється сітка курсів по 
вивченню російської мови. З

Спорудження будинкі 
закладів

У містах Китайської Народ
ної Республіки провадиться ши
роке будівництво шкіл, будин
ків вищих учбових закладів, 
театрів, палаців культури, кі
нотеатрів, народних парків і 
готелів.

До кінця 1953 року в Пекіні 
буде споруджено 25 нових по
чаткових і середніх шкіл, тоб-

Розвиток міського транспорту в Чехословаччині
Велика увага в Чехословач

чині приділяється розвитку 
міського транспорту. В Празі, 
Остраві та інших містах за ос
танній час прокладені десятки 
кілометрів нових трамвайних і 
тролейбусних ліній.

21,69 процента. Виробництво 
зернових культур зросло за 
цей час на 46,96 проц.;бавов- 

[ ни—на 128,26 проц. Групи 
трудової взаємодопомоги в Сінь
цзяні охоплюють тепер понад 
ЗО процентів всіх селянських 
господарств.

За 4 роки існування народ
ної влади в Сіньцзяні збудова
но багато гідротехнічних спо
руд, а також зрошувальних ка
налів загальною довжиною 
понад ЗО тисяч кілометрів.

днів раніше строку завершені 
роботи по монтажу і пеиевшці 
прокатного станаг-ІГ малай
ському цеху закінчено монтаж 
другої мартенівської печі. Най
ближчими днями мартенівська 
піч дасть першу плавку.

власність малоземельних селян 
і ряду колективних сіль^их 
господарств земельних упщгз 
державного резерву загальною 
площею в 448 тисяч гектарів.

вересня почали роботу загально
міські вечірні курси російської 
мови у Вопсані. Агентство 
повідомляє, що тепер у провін
ції Північний ІІхенан функціо
нує 112 постійних курсів ро
сійської мови, на яких займаю
ться понад 3.000 чоловік.

1 культурно - освітніх 
у Китаї
то стільки, скільки було спо
руджено протягом 40 років, що 
передували визволенню.

В цьому році в Пекіні спо
руджується новий будинок Ака
демії наук, кілька драматич
них театрів, концертних залів 
і кінотеатрів, розбиті нові пар
ки, будуються ЗО готелів.

З 1945 по 1953 р. тролей
бусна сітка Праги збільшилася 
майже в 11 раз. Тепер в сто
лиці Чехословацької Республіки 
провадяться розвідувальні ро
боти для будівництва метро.

(ТАРС).

ЗВЕДЕННЯ В. О. редактора В. МАЛЕНКО.

районного управління сільського господарства і заготівель про хід осінньо-польових робіт 
в колгоспах району станом на 25 жовтня 1953 року 

(в процентах до плану).

їм. Будьонного 101 14 100 100
ім. 18 партконференції 100 ЗО 101 100
ім. Хрущова 100 90 106 100
ім. Рози Люксембург 100 61 41,7 1.00
ім. Леніна (Протопопівка) 100 47 78 70
ім. Сталіна (Ворошиловка) 100 12,5 80 50
«Заповіт Леніна* 99 0 90 72
«Прапор комунізму* 98 53 100 75
ім. Ворошилова 97 17,7 88 84,8
ім. 18 з'їзду ВКП(б) 97 8 110 77
«Комунар* 94 0 113 87
«Шлях до комунізму* 94 20 78 45,8
ім. Сталіна (Бандурівка) 93.2 0 137 74
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Я го
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ч >. ч О ч о и ч <а я л о
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ім. Жданова 93 54 100 91,5
ім. Енгельса 91,3 14,5 66 92,8
ім. Калініна 88 0 103 77,5
ім. Леніна (міський) 84,5 28,5 55 96,6
ім. Карла Маркса 83 0 100 66
ім. 19 з'їзду КПРС 80 23 54 83
ім. Володимира Ульянова 77,6 41 102 62
ім. 12-річчя Жовтня 77 35,4 73 48
ім. Молотова 76 23 100 50
По Користівській МТС 93 16 97 76
По Олександрійській МТС 89,5 22,5 81 72
По району 91,6 18,7 88,9 74,4

З 25 жовтня по 6 листопада 1953 року 
в м. Олександрії на центральному ринку 
проводиться

ПЕРЕДСВЯТКОВИЙ БАЗАР
Колгоспи і колгоспники Олександрійського району і ближ

ніх районів вивезуть для продажу сільськогосподарські продук
ти на один мільйон вісімсот тисяч карбованців.

Торговельні організації міста вивезуть для продажу 
у великому асортименті промислові товари і товари широ
кого споживання на суму більше одного мільйона кар
бованців.

Торгуючі колгоспи і колгоспники забезпечуються вагами, 
вимірювальними приладами, торговим інвентарем, спецодягом 
та інше.

Ярмарковий комітет запрошує колгоспи і колгоспників 
взяти участь у передсвятковому базарі.

ЯРМАРКОВИЙ КОМІТЕТ.

БК—06554. Адреса редакції м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60
Олександрійська міська друкарня. Кіровоградське обласне управління культури.

Зам. № 1702 Т. 5.000.

м. Олександрія, вул. Шевченка, 71.



Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

СТАЛІНСЬКИЙ
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Організувати круте піднесення виробництва 
предметів народного споживання

№ 131 (3961) П'ятниця, ЗО жовтня 1953 р.

Успішно завершити 
сільськогосподарський рікЗараз на селі панує велике політичне 1 виробниче піднесення, викликане постановою вересневого Пле- Центрального Комітету КПРС 1 рішеннями партії та уряду по сільському господарству.Т р у д і в н и к и со ц 1 а л їсти ч н о - го землеробства з подвоєною енергією борються за перетворення в життя величних завдань, поставле- Комуністичною партією •’ЯВ.адянським урядом.-важливою умовою здійснення постанови Пленуму ЦК КПРС є своєчасне завершення всіх осінніх сільськогосподарських робіт. Від проведення оранки на зяб в кращі строки і на високому рівні агротехніки, наприклад, залежить підвищення врожайності в наступному році, а від всебічної підготовки до зимівлі громадського тваринництва залежить дальше зростання поголів'я худоби 1 підвищення її продуктивності.В Нашому районі більшість колгоспів, розгорнувши переджовтневе соціалістичне змагання, значно раніше, ніж торік, впоралась зі збиранням цукрових буряків, завершила зяблеву оранку, готує ситу 1 теплу зимівлю тваринництву.Колгоспники артілей їм. Кози Люксембург та їм. Бу- дьонного, виступивши ініціаторами соціалістичного змагання за гідну зустріч Великого Жовтня в співдружності з механізаторами тракторних бригад Користів- ської МТС, з честю виконали взяті зобов'язання. Вони достроково зібрали цукрові буряки і з перевищенням завершили зяблеву оранку.В переджовтневому соціалістичному змаганні високих виробничих показників домагаються 1 механізатори

Заключний концерт майстрів мистецтва 
Народної Республіки Болгарії у Великому 

театрі Союзу РСР27 жовтня у Великому театрі Союзу РСР відбувся великий концерт майстрів мистецтв Народної Республіки Болгарії, в якому взяли участь солісти, оркестр, хор і балет Болгарського Державного театру опери і балету—м. Софія.Концерт пройшов з великим успіхом.Болгарські артисти були тепло прийняті глядачами, які

Рік видання ХХУ-ЙЦіпа 15 коп.

Олександрійської МТС. Тут перед ведуть тракторні бригади Тіта Крючкова та Михайла Супруна. Вони першими завершили зяблеву оранку в обслужуваних артілях їм. 18 партконферен- ції та їм. Хрущова, а зараз продовжуюсь орати понад план. В цій МТС дванадцять тракторних бригад вже виконали план підняття зябу.В ці дні серед трудівників колгоспного села з непослабною силою триває соціалістичне змагання на честь всенародного свята.Хлібороби колгоспів ім. Ворошилова та „Прапор комунізму" разом з механізаторами зобов'язались в найближчі дні повністю зібрати пізні культури, закінчити оранку зябу 1 чорних парів, очистку 1 засипку насінних фондів для ярової сівби, утеплити тваринницькі приміщення, створити запаси соковитих 1 грубих кормів для худоби на зиму.Однак район ще відстає з оранкою чорних парів, в частині колгоспів зволікається збирання кукурудзи, закладання силосу і ін.Особливо відстають з виконанням цих осінніх сільськогосподарських робіт колгоспи їм. Калініна, „За- I повіт Леніна", ім. 12-річчя Жовтня, „Шлях до комунізму" та ще деякі.Завдання партійних організацій мобілізувати працівників соціалістичного землеробства на боротьбу за успішне завершення сільськогосподарського року, за дальше підвищення врожайності і продуктивності тваринництва.Ознаменуємо 36 роковини Великої Жовтневої соціалістичної революції новими перемогами в сільському господарстві!

дружно аплодували їх виступам.Па концерті були присутні тт. К. С. Ворошидов, М. 0. Булганін, А. І. Мікоян, М. 3. Сабуров, М. Г. Первухін, 11. її. Пономаренко, М. А. Суслов, М. М. ПІаталін, М. Ф. ІИкіря- тов, члени ЦК КПРС, міністри, партійний і радянський актив м. Москви, представники підприємств, діячі науки, літератури і мистецтва.

Сьогодні публікується постанова Ради Міністрів СРСР. і Центрального Комітету КПРС «Про розширення виробництва промислових товарів широкого споживання і поліпшення їх якості . Ця постанова яскраво відображає безустанне піклування партії і уряду про максимальне задоволення безперервно зростаючих матеріальних і культурних потреб радянського народу.Рада Міністрів СРСР і ЦК КПРС відзначають, що в результаті успішного здійснення політики Комуністичної партії по індустріалізації країни Радянський Союз має тепер потужну, технічно досконалу важку індустрію, яка забезпечила самостійний і незалежний від капіталістичних країн швидкий розвиток народного господарства нашої Батьківщини. Тепер на базі досягнутих успіхів у розвитку важкої промисловості у пас є всі умови для того, щоб організувати круте піднесення виробництва предметів народного споживання.Партія і уряд бачать своє головне завдання в тому, щоб забезпечити дальше поліпшення матеріального добробуту робітників, колгоспників, інтелігенції, всіх радянських людей. Виходячи з цього ГОЛОВНОГО завдання, Рада Міністрів СРСР і ЦК КПРС вважають необхідним у найближчі два-трп роки всемірно форсувати розвиток легкої промисловості з тим, щоб мати в країні дрстатню кількість примисловіїх товарів широкого споживання і різко підвищити забезпеченість населення цими товарами. Ми можемо і повинні розгорнути виробництво предметів народного споживання в таких масштабах, які б дозволили значно раніше строку виконати завдання п'ятого п'ятирічного плану по випуску цих предметів.За післявоєнні роки наша легка промисловість досягла і значно перевершила довоєнний рівень випуску промислових товарів широкого споживання. В цьому році, наприклад, предметів споживання в цілому буде випущено на 72 проценти більше, ній; у довоєнному 1940 році. Проте досягнутий тепер обсяг виробництва- товарів широкого споживання і якість цих товарів не можуть задовольнити зростаючих потреб трудящих.Невідкладне завдання полягає в тому, щоб протягом двох- трьох років різко підвищити забезпеченість населення промисловими товарами-—тканинами, одягом, взуттям, посудом, меблями та іншими предметами культурнО-побутового і домашнього вжитку. Разом із зростанням виробництва на підприємствах Міністерства промислових товарів широкого споживання СРСР повинно бути серйозно розширене виробництво предметів народного споживання в місцевій і. кооперативній промисловості, а також у важкій промисловості.Постановою Ради Міністрів СРСР і ЦК КПРС встановлене
Текстильники московської фа

брики „Красная работница" при
готували до свята Великого Жовт
ня виробничий подарунок. Вироб

завдання по випуску найваж- •ливішпх промислових товарів широкого споживання на 1954 і 1955 роки і визначене зростання виробництва цих товарів па 1956 рік. Якими швидкими темпами збільшуватиметься випуск промислових товарів, видно з того, що в 1956 році порівняно з 1950 роком виробництво їх мас зрости приблизно в таких розмірах: шерстяних тканин—у два. рази, шовкових тканин—у 5,2 раза, бавовняних тканин—на 70 процентів, білизняного трикотажу в 2,8 раза, ііанчпшно-іпкар- петкових виробів—на- 80 процентів, взуття шкіряного на 70 процентів, швейних машин —в 5,9 раза, велосипедів — у 5,8 раза, годинників — в 3,2 раза, радіоприймачів і телевізорів-в 5 раз, меблів в 3,9 раза.Поряд з кількісним зростанням виробництва товарів широкого споживання не менш важливе значення має поліпшення їх якості. Якість товарів широкого споживання до цього часу відстає від зрослих вимог радянського споживача. Особливо погано поставлена робота но оздобленню товарів і поліпшенню їх зовнішнього вигляду. Працівники промисловості, а також торгівлі повинні враховувати, що швидке зростання добробуту радянського народу викликає ще більш швидке зростання потреби в товарах високої якості.Рада Міністрів СРСР і ЦІЇ КПРС ставлять перед усіма працівниками промисловості, що виробляє предмети широкого споживання, завдання виробляти добротні, добре оздоблені високоякісні товари. Постійне піклування про добротність і добре зовнішнє оздоблення виготовлюваних виробів є обов'язком кожного підприємства, всіх господарських, партійних і професійних організацій.Урядом і Центральним Комітетом партії всебічно розроблена конкретна програма збільшення виробництва, розширення асортименту і поліпшення якості тканий, швейних і хутряних виробів, трикотажних виробів, взуття, галантерейних товарів, сортового посуду, товарів культурно - побутового і господар- ! ського вжитку. Повністю і в строк виконати цю програму— справа честі працівників підприємств Міністерства промислових товарів широкого споживання СРСР, місцевої і кооперативної промисловості, багатьох машинобудівних, хімічних, металургійних і інших підприємств важкої індустрії.Радянські текстильники з метою поліпшення асортименту бавовняних тканин покликані максимально розширити виробництво байки, фланелі, сукна, вельветону, замші, меланжевих, ворсових та інших тканин, які користуються підвищеним попитом. Встановлено завдання по збільшенню виробітку чистошерстяних камвольних тканин для костюмів, чпс- , тошерстяних тойкосукопнпх
Новий вид високоякісної штапельної тканини

лені перші десятки тисяч метрів 
нового сорту пістрявотканого шта
пельного полотна. Ця тканина, яку 
назвали „Красная роботница“, сво

тканин для пальто і костюмів. У першу чергу розширяється випуск трико, бостону, коверкоту, габардину, драпу і т. д. Мас бути поліпшене оздоблення шовкових тканин, підвищена їх міцність, збільшене виробництво вибивних тканин.Міністерству промислових товарів широкого ^споживання СРСР встановлені завдання по виписку найважливіших швейних л хутряних виробів па 1954 1955 • роки. Швейники зобов'язані значно » поліпшити якість пошиття пальто, костюмів, плать, чоловічих сорочок, розробляти п освоювати моделі і фасони стосовно до різних сезонів, які б відповідали вимогам і смакові споживачів.Основне завдання працівників шкіряно-вуттєвої промисловості повсякденно поліпшувати якість- і розширяти асортимент вироблюваної продукції. В найближчі два роки необхідно подвоїти виробництво рантового взуття, більш як у три рази збільшити випуск взуття з лакової шкіри, замші і білого шевро.На машинобудівників, металургів, хіміків, працівників електропромисловості, промисловості будівельних матеріалів, лісової і паперової промисловості, місцевої і кооперативної промисловості покладені великі і відповідальні завдання по збільшенню виробництва, розширенню асортименту і поліпшенню якості товарів культурно-побутового і господарського вжитку.Значно збільшуються капітальні вкладення на розвиток легкої промисловості. В найближчий час треба здійснити перелом у справі будівництва і розширення виробництва промисловості, що виробляє товари народного споживання. Необхідно прискорити будівництво і забезпечити своєчасне введення в дію вказаних у постанові найбільших підприємств бавовняної, шерстяної, шовкової, льняної, трикотажної і шкіряно- взуттєвої промисловості.Забезпечення крутого піднесення виробництва предметів народного споживання—найважливіше завдання міністерств, відомств, Рад Міністрів союзних республік, усіх господарських, радянських і партійних організацій.В ці дні працівники промисловості, що виробляє товари народного споживання, ще ширше розгортають соціалістичне змагання за виконання і перевиконання державних завдань. Вони з піднесенням сприймають бойовий Жовтневий заклик ЦІЇ КПРС:
— Працівники промисло

вості, що виробляє товари 
широкого споживання! 
Більше добротних і краси
вих тканин, добротного і 
нарядного одягу, міцного і 
гарного взуття й інших то
варів високої якості! За
безпечимо круте піднесен
ня виробництва товарів 
широкого споживання.

(Передова „Правдьі" 
за 28 жовтня).

їм зовнішнім виглядом 
тенням ниток нагадує 
платину матерію.

і перепле- 
шерстяну

(ТАРС).



2 СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР П'ятниця, ЗО жовтня 1953 р.
Бойовий помічник Комуністичної партії29 жовтня минуло 35 років з дня утворення комсомолу—вірного помічника Комуністичної партії Радянського Союзу. Вся історія Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді, весь її славний шлях нерозривно зв'язані з історією Комуністичної партії, з боротьбою радянського народу за побудову комуністичного суспільства.Заснування комсомолу було результатом багаторічної роботи партії і її вождя В. 1.-Леніна по революційному вихованню і згуртуванню трудящої молоді. 1 з'їзд комсомолу, який відбувся в 1918 році, підкреслив, що новостворена спілка є масовою організацією робітничої і селянської молоді, яка працює під керівництвом Комуністичної партії і проводить у 'життя її програму по перетворенню суспільства. З перших днів свого існування комсомол дістає тверде керівництво, постійне піклування і допомогу від партійних організацій.За ці роки комсомол виріс у величезну політичну і культурну силу. В 1918 році він об'єднував понад 22 тисячі юнаків і дівчат. До свого 35-річчя ВЛКСМ прийшла 17-мільйоннпм бойовим загоном молодих будівників комунізму! Беззавіт- пим служінням соціалістичній Батьківщині, відданістю справі комунізму Ленінський комсомол завоював любов і повагу радянського народу, прогресивної молоді всього світу.Чотири ордени—високі нагороди Батьківщини — прикрашають овіяний бойовою і трудовою славою прапор комсомолу: орден Червоного Прапора, орден Трудового Червоного Прапора і два ордени Леніна. В роки громадянської війни тисячі юнаків і дівчат—членів комсомолу із зброєю в руках захищали молоду Радянську державу від іноземних воєнних інтервентів і внутрішньої буржуазно-поміщицької контрреволюції, показавши приклад безстрашності і патріотизму. В роки мирного соціалістичного будівництва комсомольці йшли в авангарді радянської молоді по виконанню планів великих робіт—індустріалізації країни і колективізації сільського господарства, прове

Інформаційне повідомлення про IV пленумЦими днями відбувся IV пленум Центрального Комітету ЛКСМУ. Пленум обговорив питання: «Постанова Пленуму ЦК КПРС «Про заходи дальшого розвитку сільського господарства СРСР» і завдання комсомольських організацій України».З доповіддю виступив секретар ЦК ЛКСМУ тов. ІПевель Г. Г. В обговореному питанні
Приїзд у Москву учасників третього Всесвітнього 

конгресу профспілок26 жовтня в Москву прибула велика група делегатів третього Всесвітнього конгресу профспілок. Зарубіжні гості запрошені ВЦРПС в Радянський Союз на святкування 36 роковин Великої Жовтневої соціа
лістичної революції. 

дення культурної революції. ВЛКСМ послала близько 350 тисяч своїх членів на риштовання найбільших новобудов першої п'ятирічки. Комсомол брав активну участь у розвитку соціалістичного змагання і стахаповського руху, в створенні наших перших тракторних і автомобільних заводів, московського метрополітену і металургійних комбінатів на Уралі і в Сибіру. На заклик партії ВЛКСМ організувала похід молоді в науку, дбала про зміцнення обороноздатності країни.Бойова і трудова слава комсомолу була умножена в роки Великої Вітчизняної війни. Не знаючи страху в боротьбі, билися з ворогамії молоді бійці Радянської Армії і Флоту, юні партизани і партизанки. Не шкодуючи сил, стійко переборюючи всі тяготи воєнного часу, працювала молодь на підприємствах і колгоспних полях. Мужність і самовідданість юного покоління нашої країни викликали захоплення в усьому світі.Незмірно зросла роль комсомолу в післявоєнний час. На заклик партії радянська молодь разом з усім народом самовіддано працює па всіх ділянках комуністичного будівництва. Наша партія високо цінить виховані нею в комсомолі чудові якості—невтомну енергію, вміння швидко відгукуватись па всі події нашого життя, здатність піднімати сили юнацтва на розв'язання великих і складних завдань, які висуваються партією перед країною.Вересневий Пленум ЦККПРС прийняв постанову «Про заходи дальшого розвитку сільського господарства СРСР», яка передбачає круте піднесення всіх галузей сільськогосподарського виробництва Радянської країни. Боротьба за піднесення сільського господарства— справа всього радянського народу, кровна справа комсомолу і всієї радянської молоді. Пленум зобов'язав партійні і комсомольські організації підвищити роль комсомолу в боротьбі за дальший розвиток сільського господарства, «Комсомольські організації,—говориться в постанові Пленуму,—повинні 
пленум прийняв відповідну постанову.В роботі пленуму взяли участь секретарі ЦК КГІ України товариші Кириченко 0. 1. і Назаренко 1. Д.На пленумі з промовою виступив секретар ЦК КП України тов. Кириченко 0. І.Пленум розглянув організаційні питання. Пленум увільнив від обов'язків члена бюро і секретаря ЦК ЛКСМУ по роботі серед шкільної молоді і

В числі гостей—представники Китаю, В'єтнаму, Індонезії, Аргентіпи, Чілі, Алжіру, Тунісу, Лівану, Гватемали, Венесуели, Болівії, Південно-Африканського Союзу, Японії, а також 
секретар ЗКІ1 Франції Гастон 

виступати застрільниками соціалістичного змагання, впровадження у виробництво передових методів праці, найновіших досягнень сільськогосподарської науки і практики, проявляти більше ініціативи в постановці перед партійними організаціями питань, зв'язаних з усуненням хиб у роботі колгоспів, МТС і радгоспів .Рішення Пленуму ЦК нашої партії знайшли палкий відгук серед мільйонів трудівників Радянської країни, Московські комсомольці Костянтин Рітчеп- ко, токар Олексій Сидоріп, робітниця Аделаїда Лукіна, слюсар Андрій Корольов, радист Генадій Богданов і автоелек- трик Всеволод Ільїнський, ознайомившись з постановою Пленуму ЦК КГІРС, виявили бажання поїхати працювати на село. Цей приклад наслідували вже сотні й тисячі радянських юнаків і дівчат, колишніх трактористів, комбайнерів, агрономів та інших спеціалістів сільського господарства. Обов'язок комсомолу—всіляко підтримати і посилити цей благородний рух молоді.Радянська влада надала па- шій молоді небачені ніде до цього можливості для розвитку духовних і фізичних сил. З шляху радянської молоді зметене все, що спотворює і калічить трудящу молодь країн капіталу,—злидні, безробіття, підневільна праця. Самовіддана боротьба радянської молоді за побудову комуністичного суспільства, за мир і безпеку народів є прикладом для прогресивної молоді земної кулі. Радянська молодь бере діяльну участь у роботі бойових міжнародних юнацьких організацій — Всесвітньої федерації демократичної молоді і Міжнародної спілки студентів, які ведуть безустанну боротьбу за мир, незалежність народів і краще майбутнє молодого покоління.Твердою ходою йде могутній радянський народ вперед по шляху до комунізму. В кипучій праці по будівництву комуністичного суспільства множить свої славні традиції Ленінський комсомол.
н. князєв.

ЦК ЛИСИ Українипіонерів т. ІПендрик у зв'язку з її уходом на навчання. Пленум обрав членом бюро і секретарем ЦК ЛКСМУ по роботі серед шкільної молоді і піонерів т. Балясну Л. К.Пленум увільнив від обов'язків члена бюро ЦК ЛКСМУ т. Дідковського II. С. в зв'язку з уходом його на навчання і обрав членами бюро ЦКЛКСМУ т. Бузинника 0. С. і т. Іванова С. II.
Мопмуссо. Всього понад 100 чоловік.З цим же поїздом в Москву повернулась радянська профспілкова делегація па третьому Всесвітньому конгресі профспілок. (ТАРС).

Переджовтневе 
соціалістичне змагання

Гірники виконали взяті зобов'язання
Ініціатор переджовтневого соціалістичного змагання— 

колектив Байдаківського вуглерозрізу—успішно виконує 
соціалістичні зобов’язання, взяті на честь 36 роковин Ве
ликого Жовтня. Розріз достроково виконав 10-місячний план 
видобутку вугілля. В результаті наполегливої боротьби 
колективу значно зросла продуктивність праці. За рахунок 
зниження собівартості палива зекономлено кілька сот ти
сяч карбованців.

На підприємстві впроваджуються передові методи ро
боти механізаторів. Машиніст електровоза Петро Чорно
морець став водити важковагові состави. Це дало йому 
можливість вдвічі перевиконувати норму.

Ідучи назустріч всенародному святу, гірники помножать 
трудові успіхи. Машиніст екскаватора Яків Єременко, Іван 
Горовецький свої завдання виконують на 150 процентів. 
Перевищує норму машиніст електровоза Іван Заворотній.

Трудящі підприємства, ділом відповідаючи на Жовтневі 
Заклики ЦК КПРС, підвищують темпи, беруть на себе нові 

| зобов’язання по збільшенню видобутку вугілля, зниженню 
його собівартості.

П. НОСОВСЬКИИ^ 
голова шахткому Байдаківського вуглерозрізу^^-

П І днос ЯДілом відповідаючи на Жовт- і нові Заклики партії Леніна | Сталіна, колектив трудящих механічного цехурудоремонтно- го заводу збільшує випуск продукції. Кожний день передсвяткової вахти приносить нові виробничі успіхи. Всі верстатники набагато перевиконують свої зобов'язання. Токарі тт. Мірошниченко, Кубраченко, фрезерувальник т. ІПтенгелов і інші виробничники щодня дають по півтори-дві норми.Достроково, на 11 днів раніше, викопали місячний план
На відзнаку всенародного святаХлібороби артілі ім. 18 з'їзду ВКП(б) готують гідну зустріч 36 роковинам Великої Жовтневої соціалістичної революції, успішно завершують всі сільськогосподарські роботи. Раніше встановлених строків тут закінчено збирання картоплі і соняшника, виконали план силосування кормів на ПО процентів, наближаються до завершення підняття зябу та чорних парів.На оранці чорних парів високих виробничих показників добивається тракторист Іван Литвинеіїко. Працюючи на тракторі «ХТЗ-НАТІ» з напарником Василем Бабичем, який повернувся на роботу в МТС з шахти №2-3, вони щозміни виорюють по 12 — 13 гектарів при завданні 10.

Пензенська область. Суконна фабрика „Красний Октябрь" 
(Рородищенський район) приступила до випуску нових видів шерс
тяних тканин різних розцвіток. Колектив фабрики зобов'язався 
випустити понад сто тисяч метрів сукна і драпу.

На знімку: в прядильному цеху суконної фабрики „Крас
ний Окгябрь".

Фото Б. Мясникова. Прескліше ТЛРС.

ть темпиробітники кисневої станції. Кращих результатів тут домоглись апаратник т. Голобап, машиніст т. Яновеькіїй, моторист т. Му- сулега. Кожний з них р^в\- вав завдання на 145—ІГ^^ю- центів.Трудящі рудоремонтпого заводу докладають всіх зусиль, щоб ще вище піднести темпи, виконати місячну програму з усіх кількісних і якісних показників.
І. логвин, 

голова завкому 
рудоремонтного заводу.

Велику допомогу колгоспникам подає на силосуванні комбайнер Олександр Бунтовський. Він уже скосив самохідним комбайном понад 40 гектарів бадилля кукурудзи. Подрібнене бадилля з-під комбайна кормодобувний силосують в суміші з буряковим жомом, поповнюючи запаси соковитих кормів. Таким чином, кормовий баланс збільшиться ще на 100 тонн силосу.Зараз колгоспники артілі очистили і засипали в амбари необхідну кількість насіння сільськогосподарських культур, вивозять на поля місцеві добрива, з допомогою механізаторів тракторних бригад провадять механізацію трудомістких робіт па фермах.
М. ЖУК, 

директор Користівської МТС.



П'ятниця, ЗО жовтня 1953 р. СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР З
Підготуємо кваліфіковані кадри 

для сільського господарства
ЗА КОМПЛЕКСНУ МЕХАНІЗАЦІЮ

Училище механізаторівВересневий Пленум ЦК КПРС накреслив велику програму дальшого розвитку соціалістичного сільського господарства СРСР. Круте піднесення всіх галузей колгоспного виробництва залежить, насамперед, ві ї створення постійних механізаторських кадрів машинно-тракторних етапній.З метою підготовки висококваліфікованих механізаторських кадрів постановою Пленуму вирішено організувати 2ІИ) училищ по механізації Впьського господарства на базі ремісничих училищ і створити в 1954 57 роках не менше300 нових училищ механізації сільського господарства.Олександрійська школа механізації сільського господарства реорганізована вучнлшіїе, покликане готувати кадри ме- ^^іізаторів, здібних вирішити ІЧліві завдання крутого піднесення колгоспного виробництва.Училище готуватиме тракто- ристів-машіїпістів, механіків- комбаііперів. Тут трактористи проходитимуть курси підвищення кваліфікації. В цьому році ми здіїіспемо перший випуск бригадирів тракторних бригад та інших спеціалістів механізації сільського господарства.Організована, в 1932 році школа механізації підготувала тисячі трактористів, комбайнерів та інших спеціалістів сільського господарства. Із вихованців школи виріс Великий загін новаторів.Училище пипіаеться багатьма його вихованцями. Тільки за останні три роки з числа випускників нагороджено понад 70 механізаторів. З них орденом Леніна—5 чоловік та .орденом Трудового Червоного Прапора—17. Серед нагородже
НаполегливоНа родючих колгоспних полях артілі ім. Дзержинського Ново-Миргородського району працює тракторна бригада Якова Солованюка Панчівської МТС. З року в рік механізатори бригади домагаються високих виробітків на кожний трактор. економлять багато пального. Праця їх щедро оплачується.Спостерігаючи за роботою трактористів, ще з сьомого класу я вирішив оволодіти спеціальністю механізатора, щоб водити трактора самому.Після опублікування постанови вересневого Пленуму ЦК КІП’С «Про заходи дальшого розвитку сільського господарства СРСР» разом з своїми товаришами, за порадою т. Солованюка, я виїхав в Олександрійське училище механізації сільського господарства набути облюбовану кваліфікацію.Паша група трактористів дружна, наполеглива в навчанні. Якщо один щось не зрозуміє—інші пояснять. Багато допомагає співдружність у навчанні. Віктор Каракаш, наприк-

них орденом Леніна знатний комбайнер Кам'янської МТС нашої області Олександр Коче- тов, Аджарської МТС—Михайло Терещепко, Верб.тюзької МТС— Кирило Ситник та інші.Орденом Трудового Червоного Прапора нагороджено комбайнера Користівської МТС Івана Захарченка, комбайнера Олександрійської МТС Генадія ІІп- женка і багато інших.Передові механізатори працюють творчо, впроваджують у виробництво передові методи праці: погодинний графік ро- ; боти тракторних бригад, стаха- 1 повські маршрути комбайнових агрегатів тощо. Викладацький колектив школи систематично підтримує постійний зв'язок зі своїми випускниками, допома- 1 гає їм повністю оволодіти май- | | стерністю механізатора.Для поширення досвіду до школи запрошуються механіза- торп-поваторп, які читають слухачам лекції, навчають їх передових навиків праці.Здійснюючи рішення партії і уряду про заходи дальшого розвитку .сільського господарства, колектив викладачів спрямовує свої зусилля па поліпшення навчальної роботи, підвищення якості підготовки кадрів.Училище в цьому навчальному році підготує 1.050 чоловік механізаторів. Підготовка висококваліфікованих кадрів для соціалістичного сільського господарства—справа великої державної ваги. Викладачі і весь колектив нашого училища докладуть всіх сил, щоб з честю виконати завдання, поставлені Комуністичною партією і Радянським урядом.
А. ГАЄНКО, 

директор училища механізації 
сільського господарства.

навчаємосьлад, кілька років працював причіплювачем. Отже він більше знайомий практично з машиною. А по теорії він розбирається гірше. Тому нам доводиться один одному допомагати, щоб краще оволодіти потужним трактором «ДТ-54».Вчитись нам в училищі 6 місяців. Цього часу вистачить для того, щоб вийти кваліфікованими трактористами, не такими, про яких говорив в своїй доповіді товариш Хрущов М. С. па Пленумі ЦК КПРС: Побуде хлопчина 2—3 місяці на курсах, обведуть його навколо машин кілька разів, а потім дадуть йому «баранку» в руки —і тракторист готовий”.Наполегливістю в навчанні, а потім самовідданою працею на колгоспних полях відповімо на батьківське піклування партії і уряду про нас, радянських людей.
В. ІЛЬЇН, 

курсант училища механізації 
сільського господарства.

На передньому краї—XIи зараз, так би мовити, па передньому краї мирного трудового наступу, — говорив нам секретар царторгапізації училища т. Холопов з приводу постанови вересневого Пленуму ЦК КПРС Про’ заходи дальшого розвитку сільського господарства СРСР .—Вам залишилось навчатись три місяці, після чого будете вже самостійно керувати тракторними бригадами, практичними ділами вирішувати завдання, поставлені партією і урядом.Дуже запали в серце мені, курсанту, ці слова. Адже нам, механізаторам, партія доручила взяти вирішальну участь в крутому піднесенні сільського господарства.Я працював трактористом понад 4 роки у Млпнківській МТС, (Інуфріївського району.В минулому році дирекція МТС направила мене на курси бригадирів тракторних бригад. Спочатку вагався: думав, що ця справа мені не під силу. Але після переконливої розмови з секретарем парторганіза- ції МТС остаточно вирішив їхати вчитись і справи мої в школі пішли добре. Наполегливість у навчанні дає змогу успішно оволодівати кваліфікацією бригадира тракторної бригади.Набуті знання в Олександрійському училищі механізації сільського господарства і практичні поради передових бригадирів допоможуть нам вирішити на практиці завдання по дальшому піднесенню землеробства.
А. ХАРЧЕНКО

Оволодіваємо 
складною машиноюДо Великої Вітчизняної війни я працював помічником комбайнера в Медведівській МТС, Чигиринського району. Старанно вивчаючи машину, прагнув стати комбайнером. Але так і не довелося повністю оволодіти цією спеціальністю. В роки війни я пішов захищати любиму Батьківщину від фашистських загарбників.Повернувшись з рядів Радянської Армії, звернувся до дирекції МТС з просьбою зарахувати мене помічником комбайнера Ми з комбайнером добивались непог. нлх успіхів у роботі. Але в мене невистачало знань, щоб досконало оволодіти складною машиною.З великою радістю я зустрів історичну постанову Пленуму ЦІЇ КПРС «Про заходи дальшого розвитку сільського господарства СРСР-. Після цього вирішив навчатися в Олександрійському училищі механізації сільського господарства па курсах комбайнерів-механіків. Бажання моє задоволено.Училище забезпечує пас всім необхідним: підручниками, учбовим приладдям, наочними посібниками. Тут ми перебуваємо па повному державному утриманні.

П ЛИСОХМАРА.

КОЛГОСПНОГОВересневий Пленум ЦК КПРС, вказавши шляхи дальшого піднесення всіх галузей колгоспного виробництва, підкреслив величезну роль машпнпо-трак- торпих станцій, як вирішальної сили в розвитку соціалі- ! стичного сільського господарства, і визначив заходи по поліпшенню їх роботи.Натхнений рішеннями Пленуму ЦК КПРС.колектив Мар'їнської МТС поставив перед собою завдання—здійснити комплексну механізацію всіх трудомістких робіт у колгоспах, широко впровадити передові прийоми мічурінської агробіологічної науки.Наша МТС оснащена сучасними сільськогосподарськими машинами: дизельними тракторами, самохідними комбайнами, сівалками для квадратно-гніздової сівби кукурудзи і соняшника, вузькорядними сівалками, лісосадильними машинами та іп. Тепер у нас є машин в два рази більше, ніж було до війни.Багато уваги ми приділяємо зміцненню МТС постійними кадрами. Близько половини наших механізаторів мають стаж роботи по 15 і більше років. Багато з них оволоділії двома-трьо- ма суміжними спеціальностями і успішно викопують ремонтні роботи.Рік у рік підщипується рівень механізації всіх галузей колгоспного виробництва. Оранка, сівба зернових і просапних культур, збирання врожаю в обслужуваних колгоспах вже повністю механізовані.Одною з трудомістких робіт у рільництві, як відомо, є прополювання соняшника і кукурудзи. Застосовувана нами квадратно-гніздова сівба цих культур дозволила провадити їх обробіток тракторними агрегатами вздовж і впоперек поля. Це значно скоротило затрату трудоднів на прополювання, забезпечило високі врожаї кукурудзи і соняшника. За досягнення ; високих показників у вирощуванні соняшника одинадцять колгоспників району удостоєні звання Героя Соціалістичної Праці, сотні чоловік нагороджені орденами і медалями Радянського Союзу.

Сталінградська область. У відповідь на заклик партії ба
гато механізаторів і спеціалістів сільського господарства повер
нулись в машинно-тракторні станції і тепер знову працюють на 
колгоспних полях. Із депо станції „Петров вал" в ДІебяжинську 
МТС Камишинського району разом з іншими спеціалістами при
їхали трактористи А. І. Бартишев та І. І. Пименов.

Па знімку (зліва направо): А. І. Бартишев, директор Леби- 
жинської МТС Н. Ф. Божко і комсомолець І. 1. Пименов огляда
ють в колгоспі „Красні,їй Октябрь" поля, виорані під зяб.

Фото С. Кропивницького. Прескліше ТАРС-

ВИРОБНИЦТВАДовгий час очистка зерна і прибирання соломи з полів залишались найменш механізованими. У цьому ж році в усіх десяти обслужуваних нами колгоспах працювали на токах механізовані зерноочисні агрегати. Кількість людей па токах скоротилась у 3—4 рази, а темпи очистки зерна зросли майже вдвоє. Механізували ми й збирання соломи.Колектив МТС провадить роботи по механізації тваринницьких ферм. З трактористів і комбайнерів, які оволоділи суміжними професіями монтажників, були створені дві бригади по механізації колгоспних ферм. У зимовий час вони в усіх обслужуваних колгоспах встановили автопоїлки, на чотирьох фермах механізували доїння корів, у трьох тваринницьких приміщеннях устаткували підвісні дороги. Всюди механізована переробка, кормів для худоби. Ще більший обсяг робіт по механізації трудомістких процесів на фермах буде виконаний наступної зими'.Тепер у колгоспному виробництві машинами МТС виконується до ста видів робіт. В результаті цього тільки за останні три роки доходи колгоспів збільшилися вдвоє. Всі колгоспи, обслужувані нашою МТС, стали мільйонерами.Колектив нашої машинно- тракторної станції ставить перед собою завдання механізувати виробництво картоплі й овочів. Весною наступного року ми широко застосуємо квадратно-гніздовий спосіб посадки цих культур і перехресний обробіток міжрядь. Намічаємо розширити будівництво нових насосних станцій, збільшити кількість парників, налагодити масове виготовлення перегнійно- земляних горшечків.Широко розгорнувши соціалістичне змагання, колектив Мар'їнської МТС докладе всіх сил і знань у боротьбі за дальше піднесення сільського господарства нашої Батьківщини.
І. ГОРЄЛОВ, 

директор Мар'їнської МТС, 
Сталінської області.
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Поліпшувати викладання 

в школах робітничої молоді
Радянсько-італійське комюніке про підписання 

угоди про взаємні поставки товарівЗ кожним роком зростає, прагнення робітничої молоді до навчання. Сотні юнаків і дівчат, поєднуючи працю з навчанням, наполегливо оволодівають основами наук. Це вимагає піднесення рівня роботи шкіл робітничої молоді, поліпшення якості викладання кож- пни учителем.Як відомо, учні шкіл робітничої молоді після роботи на виробництві перед уроками не мають достатньо часу для закріплення матеріалу вдома. Отже завдання вчителів полягає в тому, щоб матеріал учнями був вивчений і закріплений переважно па уроці. Досвідчені вчителі вечірніх шкіл будують свою роботу так, щоб значно ущільнити урок, залишити час для закріплення матеріалу.На уроці з російської літератури у 8 класі вчителька В. С. Лига при вивченні темп «Освіта і література Росії в першій половині XVIII століття» добре розповіла про освіту і літературу цього періоду, дала характеристику економічного розвитку і політичного становища в Росії, широко використавши при цьому твори класиків марк- сизму-леніцізму. Проведене закріплення й повторення матеріалу попереднього уроку показали, що учні виявляють великий інтерес до вивчення літератури великого братнього російського народу.Проте, поряд з деяким підвищенням загального рівня викладання в роботі окремих вчителів є істотні недоліки. В 9 класі школи № 2 в час вивчення теми «Життя і літературна. діяльність Добролюбова» вчитель т. Лашкул, намагаючись дати характеристику портрета Добролюбова з невеличкого малюнку, що був у підручнику, почав свою розповідь з того, що Добролюбов був молодий і в окулярах. Повідомивши учнів про те, що він продовжував традиції Бєлінського, вчитель так і не розкрив, які ж то були традиції. Розповідаючи про життя і літературну діяльність Добролюбова, вчитель нічого не сказав про історичну епоху, про класову боротьбу того суспільства, в якому жив Добролюбов.Так загальними фразами, без конкретного аналізу й гли-
Загальні збори Академії наук СРСР26 жовтня в Московському Будинку вчених відбулось заключне засідання загальних зборів Академії наук СРСР. Засідання було присвячене рядові організаційних питань: виборам президії Академії наук СРСР, затвердженню директорів інститутів та іншим.Академік 0. М. Песмєянов повідомив, що загальні збори повинні обрати до складу президії академіків-секретарів відділів Академії наук СРСР, провести перевибори тих членів президії, строк повноваження яких за статутом уже закінчився, а також обговорити кан- 

бокого пояснення суспільних явищ вчитель не ЗМІЇ’ розкрити роль Добролюбова, як впдат-Діяча,мадяннна.Окремі вчителі не дбають про виховання в учнів навичок глибоко розкривати героїв літератури. На за пита пня вчителя па )’році української літератури в 9 класі т. Безручко дати характеристику образу Пемидори з твору ІІечуя-Левпцького Микола, Джеря», одна учениця відповіла так: «Нечуй-Левиць- кпй в творі «Микола Джеря показує дружину Миколи—Пе- мпдору. Немпдора вродлива, очі в неї чорні, мов тернини, вузькі брови, наче шнурочки. Вона тяжкс^ переносить' розлуку з Миколою. Якщо раніше вона була весела, голос її дзвенів, мов пісня, то тепер, думаючи про Миколу, її обійняв сум і туга». Так закінчується характеристика образу. Нерідко характеристику дійових осіб зводять до опису зовнішніх особливостей героя. На поведінку ж ділової особи, її погляди на суспільні явища—не звертають уваги. Безумовно, що опис зовнішніх особливостей героя входить і доповнює характеристику образу, але не може бути основним матеріалом до його.Вечірні школи не мають достатньої навчальної бази, часто не забезпечені необхідними наочними посібниками. Та окремі вчителі унаочненню уроків не надають належної уваги. Наприклад, у вечірній школі А"2 на уроці з геометрії при вивченні темп «Прямокутник і його властивості-. вчитель т. Чудний не використав унаочнень. Він пропонував учням уявити, що прямокутник зроблений з наперу (насправді ніякого прямокутника не було) і що прямокутника перегнули по симетрії.Виховання в учнів павичок, міцні знання залежать від роботи вчителя, його підготовки до кожного уроки. Обов'язок учителя—постійно дбати про підвищення свого ідейного рівня п педагогічної майстерності. В цьому повинні подати допомогу відділ народної освіти, керівники шкіл, партійні і профспілкові організації.
Г. МАКАРЕНКО.

дндатури і обрати до складу президії ряд вчених, що очолюють найважливіші науково- дослідні заклади.Загальним зборам треба було також обрати віце-президента Академії наук СРСР у зв'язку з тим, що академік В. II. Вол- гін, який довгий час успішно працював на посту віце-президента Академії наук СРСР, просив загальні збори увільнити його від цих обов'язків за станом здоров'я.Після обговорення висунутих кандидатур загальні збори приступили до таємного голосування.

В результаті радянсько-італійських торговельних переговорів, які успішно закінчилися, 27 жовтня 1953 року в Римі підписаний Протокол, про товарооборот між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Італійською Республікою на 12-місячпий період.Радянський Союз експортуватиме в Італію пшеницю, нафту, мазут, марганцьову і хромову руди, пиломатеріали, ант-
Нота Радянського уряду урядові Греції26 жовтня Заступник Міністра Закордонних Справ А. А. Громпко приПТіяв Тимчасового Повіреного в Справах Греції пана Іпсіланті і вручив йому ноту такого змісту:«12 жовтня цього року Грецький Уряд підписав з Урядом СІІІА Угоду, у відповідності з якою, як це видно з опублікованого тексту Угоді!. Сполученим Штатам надається право розміщувати на грецькій території свої збройні сили, створювати воєнні бази, а також використовувати залізіїїпіі та інші шляхи на території Греції у відповідності з планами Північно-атлантичного блоку.Укладення вказаної Угоди свідчить про те, що Грецький Уряд приступив до здійснення

Протест трудящих Франції 
проти відродження 

німецького мілітаризму
У Франції шириться рух про

тесту проти озброєння Західної 
Німеччини, проти боннського і 
паризького договорів.

Близько ЗО тисяч трудящих взя
ли участь в народних зборах, що 
проходили 25 жовтня в Парижі.

Промовці, які виступили на збо
рах. підкреслили величезну небез
пеку відроджуваного німецького 
мілітаризму для самого існування 
Франції і закликали всіх трудя
щих перешкодити ратифікації 
французьким парламентом бонн
ського і паризького воєнних до
говорів.

Народні збори протесту проти 
створення „європейської армії" і 
за мирне розв'язання спірних між
народних проблем відбулися та
кож у Марселі, Ліоні, Греноблі та 
інших містах Франції.

В результаті президія Академії наук СРСР сформована в такому складі: академіки 0. М. Песмєянов (президент), 1. II. Бардін (віце-президент), К. В. Островітянов (віце-президент), 0. В. Топчієв (головний вчений секретар), М. В. Келднш, М. М. Дубинін, Д. І. Щербаков, 0. І. Опарін, С. 0. *Христіано- вич, М. М. Тихомиров, В. В. Виноградов, Г. Ф. Александров, 1. В. Курчаток, Т. Д. Лнсенко, І. Г. Петровський, В. С. Нєм- чинов. (ТАРО). 

рацігг, азбест, хутро, парафін, щетину та інші товари.В обмін Італія поставлятиме в Радянський Союз апельсини і лимони, пряжу штучного шовку, штапельне волокно, тканини шерстяні із штучного шовку, кабель електричний, устаткування Для легкої і харчової промисловості, ковальсько-пресове устаткування та. інші товари.З метою доповнити програму
] заходів, безпосередньо спрямованих на підготовку нової війни, надавши територію Греції для використання в цих цілях ! збройними силами СІІІА. Грецька територія перетворюється тим самим в іноземну воєнну базу, що суперечить інтересам підтримання миру і міжнародної безпеки.Розміщення на території Греції в мирний час іноземних збройних сил не може бути виправдане міркуваннями оборони, оскільки добре відомо, що Греції піхто не загрожує і ніхто не збирається па неї нападати. Тому не можна, погодитися з заявами Грецького Уряду про те, ніби Угода про розміщення на грецькій території

Корейська Народно-Демократична Республіка. Над по
лями Кореї не літають більше американські повітряні пірати. Се
ляни спокійно збирають врожай.

На знімку: селянки із села Чунданри, розташованого на 
околицях Пхеньяна, збирають урожай. На передньому плані—се
лянка Пай Рам Суг.

Прескліше ТЛРС.

Страйковий рух у Чілі
Чілійська газета „Ель сігло" по

відомляє, що страйк робітників і 
службовців найбільших у Чілі 
селітряних підприємств компанії 
„Англо-Лаутаро", який тривав 

В. О. редактора В. МАЛЕНКО.

= До відома передплатників =
Відкрито передплату на всі газети і журнали на 1954 рік. 

Передплата приймається:
на центральні газети до 15 листопада,
на центральні журнали до 20 листопада,
на республіканські газети до 25 листопада,
на республіканські журнали до ЗО листопада,
на обласну газету до 10 грудня,
на міську та районну газету до 15 грудня 1953 року.
Передплату приймають: Олександрійський відділ „Союз- 

печать", всі відділення зв'язку та громадські уповноважені 
по передплаті па підприємствах, в школах та організаціях.

„Союзпечать".

товарообороту між двома країнами обидві сторони обмінялись листами, в яких передбачається поставка з Італії в і'І’СР вантажних суден, теплоходів-реф- рпжераторів, буксирів, кранів, електростанцій.Протокол і вказані листи підписані з радянської сторони Торгпредом СРСР в Італії Соловйовим, а з італійської сторони главою італійської делегації інженером Томмазо Пота- рапджелі.
іноземних збройних сил служить справі миру і зміціїеншо безпеки Греції. Разом Т^Км цілком очевидно, що таким чином територія Греції служить агресивним цілям інших держав.Радянський Уряд не може не звернути увагу Грецького Уряду на те, що перетворення території Греції в базу збройних сил агресивного Північноатлантичного блоку ство]^ка- грозу мирові і безпеці НіМШЛ- канах, і Уряд Греції тим самим бере па себе тяжку відповідальність за. цей крок, що веде до загострення міжнародної обстановки».Пан Ф. Іпсіланті обіцяв довести текст поти до відома Уряду Греції.

близько двох місяців, закінчився 
перемогою трудящих.

Компанія задовольнила біль
шість вимог страйкарів, зокрема, 
вимоги про підвищення заробітної 
плати і поліпшення умов праці.

Б К—06555. Адреса редакції м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60 Зам. № 1715 Т. 5.000.

Олександрійська міська друкарня. Кіровоградське обласне управління культури. м. Олександрія, вул. Шевченка, 71.



Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

СТАЛІНСЬКИЙ
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

За достаток високоякісних 
продовольчих товарів

№ 132 (3962) Неділя, 1 листопада 1953 р.

Звітно-виборні 
комсомольські збори

Розпочалися звітно-вибор
ні комсомольські збори в 
первинних організаціях міс
та й району. Звіти 1 вибори 

І»доходять в умовах вели
чезного політичного 1 тру
дового піднесення, виклика
ного постановою вереснево
го Пленуму ЦК КПРС І рі
шеннями партії та уряду по 
сільському господарству.

Більшість комсомольських 
організацій підприємств та 
мстанов міста, колгоспів, 

і радгоспів стали бо- 
^вііми помічниками партій
них організацій, ведуть ве
лику роботу серед трудя
щих по роз'ясненню рішень 
Комуністичної партії та Ра
дянського уряду.

Виконуючи постанову ве
ресневого Пленуму, сільські 
комсомольські організації 
беруть активну участь в 
боротьбі за дальше круте 
піднесення всіх галузей сіль
ського господарства.

Так, комсомольська орга
нізація радгоспу „Комін
терн" у відповідь на поста
нову вересневого Пленуму 
ЦК КПРС створила на тва
ринницьких фермах дві ком
сомольсько-молодіжні гру
пи, які взяли активну участь 
в підготовці до зими тва
ринницьких приміщень, у 
створенні міцної кормової 
бази.

Непогано працюють ком
сомольські організації кол
госпів їм. Калініна та їм. І8 
партконференції.

Поряд з цим звітно-вибор
ні збори показують, що 
деякі комсомольські органі
зації до цього часу не пере
будували своєї роботи, пра
цюють у відриві від невід
кладних завдань господар
ської діяльності колгоспів.

На звітно-виборних ком
сомольських зборах кол
госпу їм. Будьонного (сек
ретар т. Іващенко) комсо
мольці викрили ряд істот
них недоліків у роботі ком

Київ. Нові будови на площі Калініна.
Фото М. Мельника. ІІрескліше РАТАУ.

Рік видання ХХУ-Й
Ціна 15 коц.

сомольської організації. Тут 
з 13 комсомольців працює 
в артілі лише 5. Інші ж 
участі в колгоспному вироб
ництві не беруть. Це ста
лося тому, що комсомоль
ська організація не займаєть
ся питаннями політичного 
виховання комсомольців І 

і неспілкової МОЛОДІ.
Звітно-виборні збори—-це

І важлива подія в житті кож
ної комсомольської органі- 

) зації. Завдання полягає в 
і тому, щоб провести їх на 

високому ідейно-політично
му та організаційному рівні. 

Але в деяких комсомоль
ських організаціях звітно- 
виборні збори готуються 
наспіх і тому вони прохо
дять на низькому рівні, без 
ділової критики 1 самокри
тики недоліків. Це стосуєть
ся, насамперед, комсомоль
ської організації колгоспу 
їм. 12-річчя Жовтня (секре
тар т. Маковеєнко).

Міськком та райком 
ЛКСМУ, секретарі первин
них партійних і комсомоль
ських організацій повинні 
забезпечити старанну підго
товку звітно-виборних збо
рів, залучаючи до цієї спра
ви широкий комсомольський 
актив.

Особливу увагу на звітно- 
виборних зборах слід при
ділити завданням ідеологіч
ного виховання комсомоль
ців і молоді. Треба рішуче 
викривати хиби, не допус
кати формалізму в цій важ
ливій справі.

Дуже важливо, щоб до 
складу комсомольських ке
рівних органів були обрані 
найкращі комсомольці.

Успішне проведення звіт
но-виборних зборів забезпе
чить дальше поліпшення 
всієї комсомольської роботи, 
активну участь комсомоль
ців і молоді у вирішенні ве
личних завдань, поставле
них партією і урядом.

Сьогодні публікується Поста
нова Ради Міністрів СРСР і 
Центрального комітету КІІРС 

Про розширення виробництва 
продовольчих товарів і поліп
шення їх ЯКОСТІ»'. Цей доку
мент—нове яскраве свідчення 
безустанного піклування партії 
і уряду про благо народу, про 
підвищення його життєвого 
рівня.

Рада Міністрів СРСР і ЦК 
І КІІРС відзначають, що за ос

танні роки значно зросло ви- 
| робнпцтво продовольчих това

рів. У 1953 році їх випуск 
зросте порівняно з 1950 роком 
більш як на 41 процент. Про
те обсяг і темни зростання ви
робництва продовольчих товарів 
тепер не забезпечують вико
нання завдання більш швидко- 

I го підвищення матеріального і 
| культурного рівня життя ра

дянського народу.
Великі успіхи, досягнуті па- 

I тою важкою промисловістю, 
розвиток сільського господарс
тва і заходи по його дальшому 
піднесенню забезпечують ство
рення міцної сировинної бази 
для того, щоб круто поверну- 

1 ти справу виробництва про- 
I довольчих товарів у бік збіль

шення їх випуску.
«Невідкладне завдання,—го

вориться в Постанові, яка пуб
лікується сьогодні,—полягає в 
тому, щоб протягом найближ
чих 2—3 років різко підвищи
ти забезпечення населення м‘я- 

; сом і м'ясними продуктами, 
рибою і рибними продуктами, 
маслом, цукром, кондитерськими 
виробами, консервами та інши
ми продуктами .

У Постанові Ради Міністрів 
! СРСР і ЦК КІІРС викладені 
' конкретні завдання по різкому 
' збільшенню в 1954—1956 ро

ках виробництва продовольчих 
товарів. Передбачено довести 
виробництво м'яса, державною 
промисловістю в 1956 році 
приблизно до трьох мільйонів 
тонн, або збільшити в 2,4 ра
зи порівняно з 1950 роком, ви
робництво ковбасних виробів— 
до одного мільйона тонн, або 
збільшити в 2,2 рази порівня
но з 1950 роком, а виробниц
тво м'яса птиці відповідно в 
4,7 раза.

Завдання по вилову риби 
встановлено на 1956 рік при
близно в кількості 36 мільйо
нів центнерів, або в 2,1 раза. 
більше, ніж у 1950 році. Ви
робництво тваринного масла 
збільшується в 1950 році в два 
рази порівнюю з 1950 роком, 
сиру—в 3,3 раза, цукру-піску 

в 2,1 раза і цукру-рафінаду 
в 2,(і рада. Великі завданння 

встановлені також на найближ
чі роки по зростанню вироб
ництва олії; маргарину, всіх 
видів консервів та інших про
довольчих товарів.

Партія і уряд величезного 
значення надають справі під
вищення якості продовольчих 
товарів і розширенню їх асор
тименту. Якість цих товарів за 
останні роки підвищилась і 

. асортимент їх значно розпш- 
| рився. Проте ряд підприємств 
І харчових галузей промисловос- 
| ті все ще випускає продукцію,

Спеціалісти Пензенського го
динникового заводу сконструюва
ли новин жіночий наручний го
динник „Заря“. Своїм розміром 

яка не відповідає своєю якістю 
і особливо смаковими власти
востями вимогам радянського 
споживача. Подібні хиби мають 
місце, зокрема, в м'ясній, риб
ній, хлібопекарній і маргари
новій промисловості. Продоволь
чі товари, вироблювані підпри
ємствами республіканської і 
місцевої промисловості, як пра
вило, поступаються своєю 
якістю перед продукцією союз
ної промисловості.

В інтересах поліпшення якос
ті і розширення асортименту 
продовольчих товарів Постано
вою Ради Міністрів СРСР і Ції 
КІІРС передбачено забезпечити 
у великій кількості здачу тор- 
гуючим організаціям м'яса доб
рої вгодованості, що дасть мож
ливість значно підвищити 
якість м'яса і м'ясних виробів. 
Намічено збільшити вилов цін
них порід риби, виробництво 
чорної і червоної ікри, вироб
лення вершкового несолоного 
масла, а також вершкового мас
ла, молока, кефіру та інших 
молочних продуктів у розфасо
ваному вигляді. Всебічно роз
роблені заходи по поліпшенню 
якості і розширенню асорти
менту хлібобулочних виробів, 
борошна, круп та інших про
довольчих товарів.

Однією з корінних хиб у ро
боті харчових галузей промис
ловості є вкрай незначний ви
пуск розфасованих продоволь
чих товарів у добрій упаковці 
і з красивим зовнішнім офор
мленням, які мають великий 
попит у населення. Тпмчасом 
відомо, що випуск продоволь
чих товарів у розфасованому, 
готовому і підготовленому виг
ляді не тільки сприяє збере
женню якості продуктів, але й 
дає можливість обійтися без 
великих турбот в домашньому 
господарстві при приготуванні 
їжі, а також підвищує культу
ру торгівлі і поліпшує обслу
жування покупців.

У розв'язанні всіх цих та 
інших завдань харчовим під
приємствам велику допомогу 
покликані подати працівники 
різних галузей важкої і лег
кої промисловості. Для випуску 
продовольчих товарів у розфа
сованому вигляді і в красивій 
упаковці необхідні тара, спеці
альні сорти паперу, пергамент, 
картон, фольга, целофан. Про
те лісова, паперова, металур
гійна і легка промисловість 
погано забезпечує харчові під
приємства цими матеріалами. В 
рибній промисловості відчу
вається недостача дерев'яної 
тари, особливо заливних бочок, 
парфюмерні, виноробні та інші 
підприємства потребують більш 
високої за якістю скляної тари.

Багато треба зробити праців
никам машинобудівних підпри
ємств. У пас ще слабо розгор
нуте виробництво сучасного 
устаткування для технічного 
оснащення промисловості про
довольчих товарів. Міністерство 
машинобудування повинне пос
тійно дбати про те, щоб своє
часно забезпечувати цю нро- 

і мисловість необхідними маши- 
1 нами і механізмами.

НОВИЙ ЖІНОЧИЙ годинник
він вдвоє менший „Звездьі". Но
вий годинник випускатиметься на 
10 рубінових каменях із сталевим 
анкерним ходом. Масовий випуск

_ Постанові Ради Міністрів 
СР(»Р і ЦК КПРС намічена ве
лика програма робіт по будів
ництву нових, реконструкції і 
технічному оснащенню діючих 
підприємств усіх галузей про
мисловості продовольчих това
рів. Значно розширяється та
кож сітка складів і холодиль
ників. Будівельні організації 
повинні подолати наявне тепер 
серйозне відставання у своїй 
роботі.

Партія і уряд створцли всі 
умови для успішноїроббтихар
чових підприємств. Публікова
на постанова передбачає знач
не збільшення випуску засобів 
механізації і автоматизації про
цесів виробництва продоволь
чих товарів. Великі заходи на
мічені по підготовці кадрів. Виз
нало необхідним повне і без- 
переоійне забезпечення під
приємств, ЯКІ виробляють про
довольчі товари, сировиною, 
матеріалами, паливом, електро
енергією і устаткуванням.

Боротьба за створення в на
шій країні достатку продоволь
чих товарів—справа величезної 
державної ваги. Рада Міністрів 
СРСР і ЦК КПРС вважають, що 
забезпечення крутого піднесен
ня виробництва продовольчих 
товарів є одним з найважливі
ших завдань усіх радянських, 
партійних і профспілкових ор
ганів і зобов'язують міністрів, 
керівників відомств, голів Рад 
Міністрів . і секретарів Цент
ральних Комітетів Комуністич
них партій союзних республік, 
голів крайвиконкомів і облви
конкомів^ і секретарів крайко
мів і обкомів партії подавати 
всемірну допомогу підприємс
твам промисловості продовольчих 
товарів у справі виконання пос
тавлених перед промисловістю 
завдань різкого підвищення за
безпеченості населення продо
вольчими товарами і створення 
достатку продовольства в країні.

У відповідь па піклування 
партії і уряду працівники хар
чових галузей промисловості 
прагнуть добитися на кожному 
підприємстві успішного вико
нання державних планів як у 
кількісному, так і в якісному 
відношенні. Вони борються за 

І те, щоб забезпечити дальше 
зниження собівартості продук
ції, рішуче скорочення втрат 
сировини, зменшення наклад
них видатків і витрат обігу.

Беручи активну участь в соціа
лістичному змаганні, радянські 
харчовики палко сприймають 
слова Жовтневого заклику ЦК КПРС: 3

— Працівники промисло
вості продовольчих това
рів! Всемірно розширяйте 
виробництво продовольчих 
товарів, безустанно поліп
шуйте їх якість! Більше 
м'ясних і рибних продук
тів, масла, цукру й інших 
продовольчих товарів для 
населення нашої країни!

(Передова „Правдьі" 
за ЗО жовтня).

„ЗАРЯ“
годинників „Заря“ завод почне в 
першому кварталі 1954 року.

(РАТАУ).
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Пленум міськкому КП України
27 жовтня пленум міськкому 

КІІ України обговорив звіт сек
ретаря первинної партійної ор
ганізації відділу робітничого 
постачання Димитровського 
тресту т. Алексапдрова про ро
боту партійної організації.

В розв'язанні завдання різ
кого підвищення забезпеченості 
населення всіма товарами на
родного споживання великого 
значення набуває всемірне роз
ширення державної, коопера
тивної і колгоспної торгівлі. 
Дальше піднесення торгівлі зо
бов'язує партійні, радянські, 
профспілкові організації забез
печити всемірне розгортання 
товарообороту, повсякденний 
контроль за роботою магазинів 
і їдалень, вести рішучу бороть
бу з порушенням принципу 
радянської торгівлі, з недоліка
ми і хибами в роботі торговель
них підприємств, добиватися 
систематичного поліпшення об
служування населення.

Партійна організація відділу 
робітничого постачання трохи 
поліпшила організаційно-пар
тійну і політичну роботу. Однак 
т. Александров не проаналізу
вав причин незадовільної орга
нізації торгівлі в місті та ро
бітничих селищах.

Члени міськкому партії від
значили, що рівень організа
ційної і виховної роботи пар
тійної організації ще далеко 
не відповідає вимогам крутого 
піднесення радянської торгівлі. 
Вони піддали різкій критиці 
партійне бюро за безпринципне 
ставлення і відсутність контро
лю за діяльністю адміністрації.

Більшість торговельних під
приємств працюють незадовіль
но, щоквартально не виконує
ться план товарообороту, в ма
газинах не можна купити не
обхідні промислові і продуктові 
товари. Керівники відділу ро
бітничого постачання тт. Про- 
хоренко, Ангуладзе, Савченко 
не вивчають запитів трудящих, 
не дбають про розширення тор
говельної сітки. Не вижиті 
факти грубого ставлення до по

Пожвавил
Останнім часом поліпшилась 

робота агітпункту при Олек
сандрійському педагогічному 
училищі. Викладачі та слухачі 
протягом вересня і жовтня з 
громадянами вулиць Свердлова, 
Першотравпевої, Жовтневої та

„Покінчити з формалізмом у політичному навчанні"
Під таким заголовком в га

зеті «Сталінський прапор» бу
ла опублікована стаття про 
недоліки в роботі гуртків пар

купців, обмірювання та обрахо
вування їх. А між тим, партій
не бюро не вживає заходів до 
усунення цих хиб і недоліків.

В місті і робітничих селищах 
вкрай незадовільно працюють 
підприємства громадського хар
чування. План цими підприєм
ствами за 9 місяців ц. р. вико
наний лише на 88 процентів. 
В їдальнях і закусочних від
сутній необхідний асортимент 
блюд і продовольчих товарів, 
низька культура обслужування 
споживачів. Мають місце випад
ки закриття їдалень на трива
лий ремонт. Однак партійне 
бюро в 1953 році не спромог
лося обговорити цього питання 
на партійних зборах.

Партійне бюро і його секре
тар т. Александров, як вказали 
в своїх виступах інструктор 
міськкому партії т. Васпльков і 
т. Болдирєв, не дбає про підви
щення почуття відповідальності 
комуністів за стан роботи від
ділу. Комуністи недостатньо 
залучаються до підготовки пар
тійних зборів, тому багато з 
них не бере участі в обго
воренні питань. В цьому році 
на партійних зборах не висту
пали ЗО чоловік — половина 
складу партійної організації. 
Більшість членів і кандидатів' 
партії не мають партійних до
ручень.

Партійне бюро не здійснює 
контролю за виконанням прий
нятих рішень і пропозицій ко
муністів. Ще в серпні відбули
ся звітно-виборні партійні збо
ри, але які заходи вжиті по 
критичних зауваженнях, вис
ловлених на цих зборах, кому
ністам не відомо.

Велику увагу на пленумі 
було приділено справі добору, 
вивченню і вихованню кадрів. 
Заступник голови міськвикон
кому т. Срібний, міський про
курор т. Тюрпн, машиніст шах
ти № 2-3 т. Бесарабова гово
рили про значну плинність 
кадрів, про те, що до цього ча
су не ліквідовані в торгівлі зло

ась робота на
Діброви організували вивчення 
рішень Партії та Уряду про 
дальший розвиток сільського 
господарства.

Недавно на агітпункті для 
трудящих була прочитана до-

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

тійної освіти на Семенівському 
вуглерозрізі.

Як повідомив секретар парт
організації т. Лолузанов, стат
тю обговорено на нараді про

вживання, розтрати та крадіж
ки. Слабо поставлена виховна 
робота серед працівників відді
лу. Працівники прилавку і їда
лень, особливо на периферії, 
досі не ознайомлені з важливи
ми рішеннями партії та уряду 
про невідкладні завдання в спра
ві піднесення добробуту наро
ду, дальшому піднесенню орга
нізації торгівлі.

Незадовільно працює агітко
лектив. Агітатори не забезпе
чуються літературою і газета
ми, з ними рідко проводяться 
семінари, відсутній контроль за 
роботою, тому більшість їх 
зовсім не працює.

Заступник керуючого трестом 
«Олександріявугілля» т. ІІетру- 
шенко вказав па формальне 
ставлення партійного бюро до 
організації соціалістичного зма
гання. Окремі завідуючі мага
зинів і їдалень, продавці мають 
непогані показники в роботі. 
Але тт. Александров і Прохо- 
ренко не організовують обміну 
досвідом їх роботи.

На низькому рівні перебуває 
критика і самокритика, панує 
сімейственість і кругова по
рука. З робітниками відділу 
робітничого постачання не про
водять загальних зборів, де б 
звітували керівні працівники, 
дуже рідко проводяться кущові 
збори. За цей рік проведено 
тільки троє зборів працівників 
торгівлі в селищі Димитрово.

Учасники пленуму вказали 
також на незадовільне керів
ництво з боку партійного бюро 
профспілковою і комсомоль
ською організаціями.

Виступаючі звернули увагу 
на те, що завідуючі відділами 
міськкому партії не подали на
лежної допомоги партійному 
бюро в піднесенні роботи пар
тійної організації.

В обговоренні питання взяло 
участь 12 чоловік.

Пленум намітив заходи, спря
мовані на поліпшення роботи 
парторганізації відділу робітни
чого постачання.

ігітпу н кті
повідь про постанову вересне
вого Пленуму ЦК КПРС.

Після доповіді силами слу
хачів педучилища був даний 
концерт.

Г. СЕРГІЄВ.

пагандистів гуртків партійної 
та комсомольської освіти вуг
лерозрізу. Намічено заходи для 
усунення вказаних в статті не
доліків.

Казахська РСР. Демобілізова
ний воїн Радянської Армії, сер
жант М. Бреснєв, який має спе
ціальність тракториста, приїхав 
на роботу в Джамбулську МТС. 
Його гостинно зустріли директор 
МТС Герой Соціалістичної Праці 
С. Золотарьов і весь колектив 
механізаторів.

На знімку: директор МТС С. Зо
лотарьов (другий зліва) знайомить
ся з М. Бресневим.

Фото 1. Будневича і Є. Фили- 
пенка.

Прескліше ТАРС.

Переджовтневе 
соціалістичне змагання

Річний план виконано достроково
Достойними трудовими пода

рунками зустрічає 36 рокови
ни Великого Жовтня колектив 
Олександрійського млина .V 2. 
29 жовтня він завершив вико
нання річного плану. Від зни
ження собівартості продукції 
одержано 156 тисяч карбован
ців надпланової економії.

Успіху в роботі сприяло ши
роке розгортання соціалістич
ного змагання, творча ініціа
тива трудящих. Новатори ви
робництва тт. Дудник, Шульга, 
ІІІколепко збільшили швидкість 
валків і цим підвищили про
дуктивність млина на 40 про
центів.

В ці дні з особливим підне
сенням працює бригада роз- 
мельного цеху, очолювана ко
муністом т. Ніколенком. Вона 
реалізує змінні завдання на 
140 процентів. Таких показни
ків бригада домагається внас
лідок удосконалення техноло
гічного процесу, повного за
вантаження обладнання. Її 
приклад наслідують бригади 
тт. Будного і Корнієнка. Борю

З новим трудовим піднесенням
З великим піднесенням зуст

ріли працівники радгоспу «Ко
мінтерн» Заклики ЦК КПРС. В 
соціалістичному змаганні за гід
ну зустріч 36 роковин Велико
го Жовтня трудова активність 
робітників спрямована на швид
ше завершення всіх сільсько
господарських робіт. Тваринни
ки, будівельники, робітники 
різних спеціальностей переви
конують денні завдання. Тут 
уже повністю завершено будів
ництво приміщення для телят 
на 150 голів і родильного від
ділення на 20 корів. Всі ферми 
утеплені, закінчується механі
зація трудомістких робіт.

Вузькоколійка загальною дов
жиною біля 3 кілометрів з'єд
нує чотири секції з кормоце
хом.

До тваринницьких ферм під
везено сіно, солому та корене-

Виробничі успіхи механізаторів 
на оранці

Розгорнувши переджовтневе 
соціалістичне змагання, меха
нізатори Олександрійської МТС 
прагнуть завершити всі осінні 
польові роботи до знаменної 
дати — 36 роковин Великого 
Жовтня. В змаганні перед ве
дуть тракторні бригади № 11, 
(бригадир Тіт Крючков) і № 8 
(бригадир Михайло Супрун). 
Обслужуючи артілі ім. 18 парт- 
конференції та ім. Хрущова, 
вони першими рапортували про 
завершення зяблевої оранки і

Півтора мільйона карбованців економії
Продукція Олександрійської 

гудзикової фабрики відома да
леко за межами Кіровоград
ської області. Її охоче беруть 
швейні фабрики Києва, Львова, 
Одеси і інших міст республіки.

Колектив фабрики, борючись 
за збільшення випуску першо
сортної продукції, добивається 
високих техніко-екопомічних 
показників. За рахунок зни
ження собівартості з початку

чись за максимальне вилучен
ня ядра з зерна, зменшення 
механічних втрат, бригада тов. 
Будного збільшила вихід бо
рошна на 0.5—0,6 процента. 
Це тільки у вересні дало до
датково 9 тонн борошна першо
го і другого сортів.

Ие відстає і бригада т. За- 
мостіна. яка працює в мабло- 
цеху. Вона також удосконалює 
технологічний процес перероб
ки соняшника. Завдяки підго
товці ядра до провіювання і 
розмолу, регулюванню темпера
турного режиму бригада пусти
ла в хід нові резерви. При від
ході олії 26 процентів бригад 
т. Замостіна дає 27 процентів. 
У вересні нею додатково дано 
З тонни олії.

Трудящі млина, несучи пе
реджовтневу трудову вахту, зо
бов'язались виробити понад 
річний план сотні тонн борош
на і десятки тонн високоякіс
ної олії.

М. РіЗНИЧША 
голова місцевого комітент 

млинів На 1—2.

| плоди на всю зиму. Силосоріз- 
! ка, яка встановлена в кормо

цеху, подрібнює сіно й солому 
па січку для дальшого пере
роблення на сіпну муку, а по
тім згодовується в суміші з 
концентрованими кормами.

В радгоспі неухильно підви
щується продуктивність тва
ринництва. Доярка Ольга Гли- 
жипська надоїла вже по 5.370 
кілограмів молока від кожної 
корови. Доярка Тетяна ІІовалій 
разом з напарницею Софією 
Кошового одержали по 4.130 
кілограмів молока на фуражну 
корову.

Трудящі радгоспу прагнуть 
зустріти свято достойними тру
довими подарунками.

А. ВАЩЕНКО. 
працівник радгоспу „Комінтерн"

зараз продовжують орати по
над план.

Добрих успіхів добилась та
кож тракторна бригада Овсія 
Омельченка, яка обслужує ар
тіль ім. Жданова. Виконавши 
план зяблевої оранки, механі
затори додатково виорали по
над 117 гектарів.

Дванадцять тракторних бригад 
повністю завершили оранку 
зябу.

М. ПІВТОРАКА, 
диспетчер Олександрійської МТС.

року зекономлено понад півто
ра мільйона карбованців.

Трудівники нашого підпри
ємства з честю здійснюють свої 
переджовтневі соціалістичні зо
бов'язання. Десятимісячний 
план виконано на 14 днів ра
ніше строку.

Десятки стахаиовців завер
шили свої річні норми.

І. САМІНСЬКИЙ, 
директор гудзикової фабрики.
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Ми Партії вірні сини
З тобою, Партіє, путь нам одна, 
Ми народів братерських сім'я. 
Ленін великий цю путь показав, 
Непереможну силу нам дав.
Ця сила могутніша сили титанів! 
Силу цю творимо ми,
Вітчизни великої вірні сини.
Ми сушим болота, напуваєм піски, 
Рівняємо гори, зупиняєм, вітри.

Назавжди з тобою, Партіє, ми— 
Твої вірні сини.
З тобою будуєм, з тобою живем, 
Іншим народам руку даєм!
Партіє наша, заклик лиш дай— 
Скелі гранітні розкидаєм вкрай! 
Моря переллєм, перетворим поля.
Партії сила—радянська сім'я.

Олексій ОНОПА. 
учень 10 класу середньої школи № 8.

м. Олександрія.

Повернення
Микола Гонтар був комбайнером: 
Робота почесна, шанують усі.
Та мав він у місті друга шофера, 
Той кликав його працювать на таксі.

Мати казала: „Подумай ще, сину, 
Роботи в колгоспі багато тепер! “ 
А в його уяві новенька машина, 
1 він біля неї, чорнявий шофер.

Просив голова артілі Оздоба:
Не їдь, залишайся, колгосп у красі, 

Невже є потреба труд хлібороба 
Мінять на маршрути таксі?

Не слухав нікого, подавсь до райкому, 
„З обліку швидше зніми, секретар-.
І речі складать поспішає додому — 
Збирається в місто Микола Гонтар.

З-за рогу примчала артільна машина, 
Із степу додому дівчат привезла.
Хотів щось сказати любимій Галині... 
Та дівчина мовчки повз нього пройшла.

Насупивсь Микола, картуз натягнув: 
—Бувайте здорові, не гнівайся мати.— 
І стежкою здому до міста майнув.

Більш року минуло, працює шофером. 
Таксі обступає дзвінка дітвора...
І соромно стало йому,комбайнеру, 
Бо знає: в колгоспі гаряча пора.

Години сидить, пасажирів чекає.
Та якось зустрів на вокзалі дівчат: 
—Добридень, шофере,—до нього гукають, 
—Поїдемо з нами, земляче, назад.

В гараж повернувся Микола, мов хмара, 
І чує—на плечі спустилась рука, 
Поглянув—товариш Омелько Опара 
Дає почитать постанову ЦК.

Вони разом читали, і воля єдина 
З'явилася в їхніх гарячих серцях. 
Колгоспи їх кличуть, їх кличе країна 
І партія вказує вірний їм шлях.

1 ось вже машиною їдуть по бруку, 
Навколо сади в позолоті стоять. 
Микола 
Рішили

Книжкова полиця
У магазин Олександрійського 

книготоргу надійшли нові книги 
російською і українською мовами.

ГОРЬКИЙ М. „Дстсгво". „Гос- 
политиздат". Тираж 20 тисяч ек
земплярів, ціна 9 карбованців 50 
когі.

КОРНІЙЧУК О. Вибране. Дер-, 
жавне літературне видавництво. 
Тираж 20 тисяч екземплярів, ціна 
15 карбованців 85 коп.

ВІЛІС ЛАЦІС „Буря" 3 книга. 
Державне видавництво художньої 
літератури, тираж ЗО тисяч екземп
лярів, ціна 7 карбованців.

ЮРІЙ ДАПТЄВ „Зоря". „Гос- 
политиздат", тираж 100.000 екзем
плярів, ціна 5 карбованців 15 коп.

Київський державний Академіч
ний театр опери і балету імені 
Т. Г. Шевченка ставить нову опе
ру композитора К. Ф. Данькевича 
.Богдан Хмельницький".

На знімку: сцена з першої дії.
Фото М. Мельника. 

Прескліше ТАРС.

Володимир

Фільм про мистецтво 
великого народу

З почуттям глибокого задоволення дивиться радянський 
глядач новий кольоровий фільм «Пісні рідної сторони», ви
робництва Московської ордена Леніна кіностудії «Мосфільм» 
(автор сценарій і постановник Андрій Фролов).

Фільм-концерт знайомить з великими досягненнями мис
тецтва великого російського народу. Народ-творець, народ- 
трудівнпк у всіх, навіть найвіддаленіших куточках Росії— 
на крайній півночі, в Сибіру—складає пісні про прекрасне 
життя сьогодні, створене під керівництвом Комуністичної 
партії, розповідає про своє тяжке минуле. В кожній пісні, 
в кожному виступі відчувається палка любов радянської 

- людини до своєї Батьківщпнп, радість творчої праці:
Зх, могуча паша сила, 
Широки у нас поля! 
Пзобпльная родная, 
Славься, русская земля!

Справжньою народністю проникнуті концертні виступи 
Державного російського народного хору північної пісні, Дер
жавного російського народного оркестру імені Осипова, Дер
жавного воронезького російського народного хору та інших.

Значне місце в фільмі-концерті відводиться російським 
народним танцям. їх майстерно виконує Червонопрапорний 
імені Алексапдрова Ансамбль пісні і танцю Радянської Ар
мії, Московський хореографічний ансамбль «Березка», Ом
ський російський народний хор. Танцювальна група хору 
імені ІГятніїцького показує глядачам «Російські хороводи».

В концерті також беруть участь майстри радянського 
мистецтва, лауреати Сталінських премій, народний артист 
СРСР М. Михайлов, народна артистка РРФСР М. Максакова, 
соліст Великого театру Союзу РСР 0. Огнівцев.

На знімку: виступ Московського хореографічного ан
самблю «Березка».

--—<ж>-------
Літературний вечір

Недавно в міському Палаці 
піонерів відбувся літературний 
вечір на тему «Єдність і друж
ба народів СРСР в українській 
радянській літературі», органі-

зований і проведений студента
ми технікуму підготовки культ
освітніх працівників.

Л. ПЕТУЛЬКО, 
студент культосвітнього 

технікуму.

й Омелько потиснули руки— 
вернутись в колгосп працювать.

Валентина СЕРГІ6НКО.
с. Октябрське.

ІВАНОВИЧ
<ж>:

КАМ'ЯНА ГОРА

Пригода
Наш поїзд тихо переходив міст, 
Здригались арки під його 

ходою...
—Чудовий міст, — 
Сказав сусід-юрист, —
Мов кружево звисає над водою. 

Да-а, — обізвався інший 
пасажир, —

Старнй місток
Приємно вабить зір;
Але є міст —
Цілком шедевр технічний, 
Новий,
Стальний, 
Секретно-стратегічний!
Він так влаштований,

в купе
Що може кожну мить
Дванадцять ешелонів 

пропустить.
Його тримають
Триста шість опор,
З ним зв'язані
Всі станції й маршрути...
Я вийшов непомітно в коридор, 
Щоб голосу дурацького не чути. 
І раптом
Із купе
Почувся дикий крик:
Дверима прищемив
Базіці хтось язик!

(„Перець").

У зв'язку з наближенням зна
менної для українського народу 
історичної дати—300-річчя воз
з'єднання з братнім російським 
народом—учні педагогічного учи
лища влаштували екскурсію до 
м. Чигирина.

Шлях до нього через Косівку, 
Глинське і Стецівку колись бачив 
народне військо України, що 
1648 року під проводом Богдана 
Хмельницького прямувало на 
Жовті Води, між ГГятихатками і 
нашим містом. Селище Жовті 
Води стало місцем слави, бо тут 
Богдан Хмельницький здобув 
першу визначну перемогу 
військом польської шляхти.

Зрозуміле хвилювання, з
їхали учні цим шляхом слави до 
м. Чигирина, другої батьківщини 
Хмельницького, який довго жив у 
цьому місті і біля нього, в селі 
Суботові.

Історичне місце у Чигирині — 
висока, крута Кам'яна гора. Не 
раз вона була місцем боїв проти 
чужоземців турків і польської 
шляхти.

свою 
над

ЯКИМ

Кам'яними східцями на цю гору 
часто сходять численні екскурсії. 
На горі є два пам'ятники, що зна
менують собою непорушний бра
терський союз українського наро
ду з нашим старшим братом, ве
ликим російським народом. Цей 
союз загартувався у спільній бо
ротьбі з ворогами і скріплений 
братньою кров'ю російського і 
українського народів.

Над горою височить величний 
історичний пам'ятник, позначений 
двома історичними написами, що 
відбивають непорушну єдність 
наших братніх народів.

Один напис гласить:
„На память о восводе Йване 

Ржевском, полковникс Коробке и 
прочих... павших в бою при за- 
щите Чигирина в 1678 году от 
нападения 120.000 турецко-татар- 
ской ордьі".

Другий напис: „На память 
о войсковом старшини Юрие Бо- 
гуне и Илье Сутьіге, преданньїх 
мученической смерти поляками, 
осаждавшими в 1597 г. город и 
отогнанньїми, уничтоженнмми

гетьманом Павлом Наливайкою". 
Пам'ятник поставлено 1912 року, 
коли минуло 400 років з часу зас
нування Чигирина.

Є на горі і пам'ятник-обеліск 
радянським воїнам-партизанам, 
що полягли смертю хоробрих при 
визволенні Чигирина від німецько- 
фашистських загарбників. Хвилю
ючий напис на ньому „Вічна сла
ва героям!"

Кам'яна гора, полита священною 
кров'ю наших предків і сучасни
ків, височить над безкраїми прос
торами навколо Чигирина, як 
невмируща згадка про віковічну 
дружбу українців і росіян. Стаю
чи на горі, з особливою силою 
відчуваєш велике історичне зна
чення цієї дружби.

Екскурсія до Чигирина справи
ла на учнів глибоке враження, 
захопила їх величною славою ми
нулого України, споконвіку під
тримуваної 
народом.

братнім російським

викладач
С. ГОНЧАРОВ, 

Олександрійського 
педучилища.
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ПО НАШОМУ МІСТУ і
Закінчився міський огляд художньої 

самодіяльності
Вчора закінчився міський 

огляд художньої самодіяль
ності. В ньому взяло участь 
понад 13 хорових, хореогра
фічних і інших колективів.

Значним успіхом користу
вались виступи художньої 
самодіяльності культосвіт
нього технікуму та гудзико
вої фабрики. Вони добре ви
конали пісні „Партия наш 
рулевой", „Слава совегской 
державе" і інші.

Р а ц і о н а
В ці дні на підприємствах 

вугільної промисловості міс
та надходить багато раціона
лізаторських пропозицій. 
Майстер турбінного цеху 
теплової електростанції тов. 
Половий запропонував змі
нити конструкцію дегазато
ра. Черговий інженер г. Ка- 
линіченко висловив думку 
про більш ефективне вико
ристання тиску насосної 
станції, що дозволить відмо
витись від золозмивних 
сосів. Це 
бованців

на
дасть 25 тисяч кар- 
річної економії.

ім.

З різноманітною цікавою 
програмою виступив колек
тив художньої самодіяль
ності робітничого селища 
Димитрово. Шахтарський 
ансамбль пісні і танцю по
казав літературно-музичний 
монтаж „Зроста нова Олек
сандрія",

Міський огляд, який три
вав три дні, показав зроста
ючу виконавчу майстерність 
колективів 
діяльності

художньої само- 
Олександрії.

ори
Токар заводу „Червоний 

ливарник" т. Романець за
пропонував встановити пос
лідовний різець, який слідом 
за першим вибиратиме 
стружку. Цим т. Романець 
добився збільшення продук
тивності праці в два рази.

Від здійснення раціоналі 
загорських пропозицій но
ваторів підприємств тресту 
„Олександріявугілля" за 10 
місяців зекономлено 600 ти
сяч карбованців.

лізат

До передовиків по науку
Петровського, І 
>го району,— І

Артіль 
Кіровоградсько 
одна з передових в області. 
Днями там побувала делега
ція механізаторів Користів- 
ської МТС, яка знайомилась 
з досвідом посівів 
зи, картоплі та

кукуруд- 
городніх

культур квадратно-гніздовим 
способом, виробництвом зем
ле - перегнійних горшечків 
для висадки розсади город
ніх культур. Механізатори 
оглянули будови, скиртокла
ди, механізований тік.

н о в а школа
Будівельне управління Ди- 

митровського тресту днями 
здало в експлуатацію нову

двоповерхову середню школу. 
В просторих світлих кла

сах почали заняття 617 учнів.

☆

Північно - Казахстанська об
ласть. Понад 20 видів консервів 
випускає Петропавловський м'ясо
консервний комбінат імені Мі коя
ча. Завдяки розширенню і механі
зації виробництва випуск консер
вів в порівнянні з 1910 роком 
збільшився вдвоє.

На знімку: конвейєр м'ясопор- 
ціонного цеху.

Фото В. Мирясова.
Прескліше ТАРС.

☆

РАЙОНУ
Житла для 
вугільників

В робітничому селищі Ди
митрово здано в експлуата
цію кілька впорядкованих 
будинків для вугільників. 
Один з будинків одержали 
трудящі брикетної фабрики. 
ЗО жовтня тут справили но
восілля майстри тт. Мехлов, 
Ткаченко, начальники цехів 
тт. Дяченко, Голіченко та ін
ші виробничники.

Будівельники Димитровсь
кого тресту тільки в жовтні 
здали в експлуатацію понад 
річний план 1.270 квадратних 
метрів житлової площі.

Навчання 
торговельних 
працівників

Відділ робітничого поста
чання Димитровського трес
ту організував широку під
готовку кадрів торговельних 
працівників. На різних кур
сах нині навчаються про
давці, повари, завідуючі ма
газинами. Підвищують квалі 
фікацію 43 працівники при
лавку. Недавно закінчили 
курси при торговельно-кулі
нарній школі 15 чоловік.

До кінця року підвищать 
кваліфікацію і одержать но
ві спеціальності сотні тру
дівників магазинів, їдалень, 
торговельних баз.

Радіофікація колгоспів
Радіо міцно входить в по

бут колгоспників. В артілі 
ім. Карла Маркса встановле
но потужний радіовузол. Ни
ні в артілі нараховується 
313 радіоточок.

Закінчується будівництво 
радіолінії, яка зв'яже місто 
з с. Войнівкою. В жовтневі 
дні голос рідної Москви по
чують сотні колгоспників. *

Про строки полювання хутряного звіра в мисливському сезоні
Відкриття полювання на дозво

лених до відстрілу хутрових зві
рів у мисливський сезон 1953—54 
років установлено на території 
Української РСР з ранку 1 листо
пада 1953 року.

В мисливському сезоні 1953—54 
року дозволено вільний відстріл 
(без ліцензій) єнотовидних собак

на території Вінницької, Вороши- 
ловградської, Дніпропетровської, 
Житомирської, Запорізької, Київ
ської, Кіровоградської, Кам'янець- 
Гіодільської, Полтавської, Сталін
ської, Сумської, Харківської, 
Херсонської і Чернігівської об
ластей.

З метою забезпечення організо
ваного полювання мисливським 
організаціям та мисливській гро
мадськості встановити контроль 
за безумовним додержанням всіма 
мисливцями правил і строків по
лювання на території Української 
РСР.

(РАТАУ).

ЗЕМНА КУЛЯ РОСТЕ
В міжпланетному просторі но

сяться осколки речовин, які міс
тять в собі метали і камінь. Де
які з цих осколків—крихітні, але 
є й такі, що важуть багато тонн. 
Це метеори. Велика частина їх, 
рухаючись до Землі, розжарюють
ся добіла від тертя об повітря,

згорають і перетворюються в 
пилюку.

Ця тонка космічна пилюка 
збільшує вагу земної кулі на 
шість тисяч тонн щоденно, тобто 
на два мільйони тони на рік. Такі 
цифри представляються неймовір

ними. Однак вони складають всьо
го лише по 4 кілограми в серед
ньому на квадратний кілометр, 
тобто по 40 грамів на гектар. 
Такий ріст нашої земної кулі про
довжується напротязі декількох 
мільярдів років її існування.

ХТО ЦЕ С К АЗ А
„Колись, десь на землю упав 

промінь сонця... Він упав на зе
лену билинку пшеничного парост
ка або, краще сказати, на хлоро
філове зерно. Ударяючись об ньо
го, він погас, перестав бути світ
лом, але не зник. Він лише вит
ратився на внутрішню роботу, він 
•розсік, розірвав зв'язок між част

БК 06556.

Олександрійська міська друкарня.

Міжнародний огляд
На честь Великого Жовтня
В обстановці політичного і тру

дового піднесення зустрічають 36 
роковини Великої Жовтневої со
ціалістичної революції братні нам 
народи Китаю. Польщі, Чехосло- 
ваччпии, Угорщини, Болгарії, Ру
мунії, Албанії, Корейської На
родно-Демократичної Республіки, 
Монгольської Народної Респуб
ліки.

Підготовка до святкування Ве
ликого Жовтня в цих країнах про
ходить під знаком розширення і 
зміцнення братерського союзу з 
радянським народом. У Польщі, 
Румунії. Болгарії в переджовтневі 
дні почалися місячники дружби з 
СРСР. У Чехословаччині такий 
місячник почнеться в день 7 лис
топада.

Трудящі народно-демократич
них держав відзначають свято, 
що наближається, визначними ви
робничими досягненнями. У Чехо
словаччині, Угорщині. Румунії та 
інших країнах опубліковані пові
домлення про підсумки виконання 
народно-господарських планів тре
тього кварталу. Дані, які наво
дяться в них, говорять про те, що 
народи цих країн здобули нову 
перемогу в економічному і куль
турному будівництві. Зростання 
промислового і сільськогосподар
ського виробництва супроводить
ся підвищенням матеріального 
рівня трудящих, розквітом куль
тури.

На чегть 36 роковин Великого 
Жовтня на підприємствах, транс
порті, новобудовах, у сільському 
господарстві країн народної де
мократії широко розгорнулось 
соціалістичне змагання. Шахтарі 
рудника „7 вересня" Димитров
ського вугільного басейну в Бол
гарії у ході змагання достроково 
виконали десятимісячну програму 
і дали додатково 75 тисяч тонн 
вугілля. Металургійний завод 
„Покуй" -одно з найбільших під
приємств Польщі. Беручи участь 
у переджовтневому змаганні, до
менщики цього заводу тільки за 
останні дні виплавили понад 850 
тонн надпланового чавуну. Перед 
у змаганні в Угорщині ведуть ву
гільники Татабаньського басейну. 
В результаті змагання збільши
лось виробництво у легкій, харчо
вій та інших галузях промисло
вості.

Трудящі країн народної демо
кратії розуміють, що успіхи, до
сягнуті в переджовтневому зма
ганні, послужать дальшому підне
сенню народного господарства цих 
країн, підвищенню добробуту мас, 
сприятимуть їх рухові по шляху 
соціалістичного будівництва.

Під знаком згуртування 
сил трудящих сільського 
і лісового господарства

Зміцнення єдності дій трудящих 
у боротьбі за свої права є однією 
з характерних особливостей су
часної міжнародної обстановки. 
Ніколи ще люди праці не прояв
ляли такої одностайності і орга
нізованості, як в наші дні, коли в

боротьбу за життєві інтереси і 
демократичні свободи, за мир і 
національну незалежність вклю
чаються все ширші верстви тру
дівників міста і села.

III Всесвітній конгрес профспі
лок, який відбувся недавно, є то- 

! му яскравим прикладом. Під зна
ком дальшого згуртування сил 
трудящих проходить зараз у Від
ні міжнародна конференція пра
цівників сільського і лісового гос
подарства. В її роботі беруть 
участь посланці 60 держав, що 
представляють батраків, сільсько
господарських робітників, бідних 
і середніх селян, лісорубів і т. п.

У капіталістичних і колоніаль
них країнах ці категорії трудящих 
зазнають найжорстокішої експлу
атації.

У виступах делегатів на конфе
ренції наводились яскраві прик
лади. які змальовують безправ'я 
і злидні селян у країнах капіталу— 
В Болівії, де величезні земельф 
масиви захопили поміщики і аме
риканські монополії, 90 процентів 
селян фактично позбавлені землі. 
В Аргенгіні і Бразі.тії в такому 
становищі опинились сотні тисяч 
землеробів. В Японії, де середній 
селянський наділ не перевищує 
одного акра (менше половини гек
тара), американські окупанти ви
користовують під воєнні бази по
над 125 тисяч гектарів орної зем
лі. Па африканському контшіє- ті 
панує компанія „Юнілевер".

Вона неначе величезний спрут 
обплутала своїми щупальцями 
сільське населення, закуповуючи 
продукти тяжкої селянської праці 
в 25 -ЗО раз дешевше їх справж
ньої вартості.

В цих умовах все ширші верстви 
трудівників сільського і лісового 
господарства капіталістичних і 
колоніальних країн приходять до 
висновку про необхідність рішу
чої боротьби за свої життєві ін
тереси. До недавнього часу ці 
категорії трудящих вважалися 
найменш активними, їх боротьба 
часто була стихійною і розрізне
ною і тому в ряді випадків не 
приносила успіху. Тепер станови
ще міняється. В Австралії і За
хідній Німеччині, Італії і Індії, в 
Японії і Бразілії за останній рік 
мали місце, масові організовані 
виступи селян. У Сполучених 
Штатах фермери-скотарі органі
зували похід у Вашінгтон, щоб 
висловити протест проти засилля 
монополій у сільському госпо
дарстві. Гострого характеру на
брав рух селян у Франції, де тва
ринники і винороби споруджують 
загородження на шляхах на знак 
протесту проти різкого зниження 
цін, по яких великі компанії ску
повують продукти у дрібних фер
мерів.

| Міжнародна конференція пра-
1 півників сільського і лісового гос

подарства сприятиме успіхові бо- 
| ротьби селян країн капіталу за 
І свої права.

В. ХАРЬКОВ.

В. о. редактора В. МАЛЕНКО.

ками вуглецю і кисню, сполуче
ними у вуглекислоту. Звільнений 
вуглець, сполучаючись з водою, 
утворив крохмал. Цей крохма.г, 
перетворившись в розчинений цу
кор, після довгих подорожей по 
рослині відклався, нарешті, в зер
ні у вигляді крохмалю ж або у 
вигляді клейковини. В тій чи ін-

в ?
тій формі він увійшов у склад 
хліба, який послужив нам їжою". 

Ці слова були сказані в 1875 
році в час публічної лекції в Тех
нічному товаристві у Петербурзі, 
їх висловив відомий учеппй-рево- 
люціопер. Він обезсмертив своє 
ім'я класичними дослідами проце
су фотосинтезу. Назвіть його ім'я.

= До відома передплатників =
Відкрито передплату на всі газети і журнали на 1954 рік.

Передплата приймається:
на центральні газети до 15 листопада,
на центральні журнали до 20 листопада,
на республіканські газети до 25 листопада,
на республіканські журнали до ЗО листопада, 
на обласну газету до 10 грудня,
на міську та районну газету до 15 грудня 1953 року. 
Передплату приймають: Олександрійський відділ „Союз- 

печать", всі відділення зв'язку та громадські уповноважені 
по передплаті на підприємствах, в школах та організаціях.

„Союзпечать".

Нарсуд першої дільниці м. Олександрії розглядатиме справу 
громадянина Швеця Михайла Афанасійовпча про розторгнення шлюбу 
з громадянкою Швець Надією Іванівною, які проживають в селищі 
Перемога. ______ ___ _________ ____ _________ ______________ ______

Загублену реєстраційну картку по штатах № 148/130 Олександ
рійського дитячого будинку № 3 імені Сталіна, вважати недійсною.

Адреса редакції м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60
Кіровоградське обласне управління культури.

Зам. № 1761 Т. 5.000.

м. Олександрія, вул. Шевченка, 71.
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Працівники сільського господарства! Всемірно 
розвивайте громадське тваринництво, добивайтесь висо
ких темпів зростання поголів'я худоби, рішуче підвищуйте 
її продуктивність! Боріться за створення міцної кормової 
бази, швидше розгортайте будівництво тваринницьких 
приміщень!

(Із Закликів ЦК КПРС до 36-х роковин Великої Жовтневої 
соціалістичної революції).

Поширювати досвід 
новаторів виробництва

По нашій
Батьківщині Дошка пошани

Наша країна—напередодні 
36 роковин Великої Жовт
невої соціалістичної револю
ції. Трудящі Олександрії 
зустрічають цю знаменну 
дату визначними успіхами 
в труді. Десятки підприємств 

Еліста достроково виконали 
ТО-місячну програму. Багато 
надпланового вугілля дав 
трест „Олександріявугілля". 
Сотні стахановців закінчили 
річні виробничі норми.

І Іе результат соціаліс
тичного змагання, творчої 
ініціативи мас, наполегли
вої боротьби за здійснення 

зобов'язань, пошп- 
^рння досвіду передовиків.

Для прикладу візьмемо 
цегельний завод № 2 Димит- 
ровського тресту. Тут смі
ливо впроваджують кращі 
методи роботи, підтримують 
цінні починання стахановців, 
їх прийоми роблять надбан
ням всіх виробничників. З 
ініціативи старшого обпалю
вана т. Попова на заводі 
стали складати цеглу в печі 
в формі ялинки. Завдяки 
цьому собівартість кожної 
тисячі штук цегли обходить
ся на 29 карбованців де
шевше,

Періодично працівники 
підприємства виїжджають на 
інші заводи для обміну дос
відом. Так, новатори тт. По
пов, Макович, Шелестов- 
ський, Дяченко побували на 
передових цегельних заво
дах нашої країни—в Москві, 
Харкові, Кіровограді, зба
гатили свої знання і досвід.

Це дало добрі результати. 
Чимало виробничників, зок
рема тт. Попов, Бондаренко, 
підвищили виробіток, поча
ли працювати в рахунок 
1954 року.

Видатних трудових успі
хів добився иа Байдаківсько- 
му вуглерозрізі машиніст 
екскаватора Олександр Мо
гильний. Його бригада до
вела продуктивність маши
ни до 128.400 кубометрів 
породи на місяць, що на 50 
тисяч кубометрів більше 
норми.

Про свій досвід роботи 
т. Могильний розповів на 
нараді механізаторів тресту 
„Олександріявугілля". Те

пер екскаваторники Байда- 
ківського 1 Семенівського 
вуглерозрізів борються за 
ще вищі показники.

Приклад передовиків на
очно показує, які великі 
внутрішні резерви є в над
рах виробництва, вчить то
му. як треба боротись за 
дострокове виконання зав
дань п'ятої п'ятирічки.

Між тим, не скрізь приді
ляють належну увагу про
паганді передового досвіду.

В будівельному управлін
ні Димитровського тресту 
високопродуктивно трудить
ся муляр Семен Кисельов. 

’ Він систематично виконує 
норму на 200—250 процент 

] тів. Керована ним бригада 
завдяки раціональному ви
користанню будівельних ма
теріалів зекономила в ни
нішньому році понад 10 ти
сяч карбованців.

Але будівельний комітет 
1 його голова т. Кравченко 
нічого не зробили для по
ширення досвіду стаха- 
новця.

Взагалі треба сказати, що 
в Димитровському тресті не 
займаються популяризацією 
передових методів. Відділ 
організації праці, очолюва
ний т. Горбанем, проявляє 
повну бездіяльність в цій 
важливій справі. Він відір
вався від передових вироб
ничників, не знає їх.

Таку ж неправильну по
зицію займає й відділ орга
нізації праці тресту „Укр- 
вуглемонтаж" 1 його началь
ник т. Русов. Не дивно, що 
на підприємствах цього трес
ту є чимало відстаючих 
бригад і робітників.

Партійні 1 профспілкові 
організації підприємств міс
та повинні повсякденно ке
рувати змаганням, поширю
вати досвід передовиків, до
биватись неухильного підви
щення продуктивності праці. 
Кожне цінне починання но
ваторів треба підтримувати, 
мобілізовувати маси на дост
рокове виконання соціаліс
тичних зобов'язань, поліп
шення економічних показ
ників роботи.

Москва. Багато молодих робіт
ників підсобних станцій Москов
ської сільськогосподарської ака
демії імені К. А. Тімірязсва одер
жують виту сільськогосподарсь
ку освіту без відриву від вироб
ництва.

На знімку: робітниця станції 
овочівництва К. В. Блоцька, сту
дентка четвертого курсу Всесоюз- | 
ного сільськогосподарського ін
ституту заочної освіти,- на ви- | 
робничій практиці в теплиці.

Фото Ф. Задорина. 
Пресклініе ТАРС.

Ешелони надпланової 
руди

Заклики ЦК КПРС до 36 роко
вин Великої Жовтневої соціаліс
тичної революції викликали у гір
ників Криворіжжя нову хвилю 
трудового ентузіазму. Прохідник ■ 
шахти „Нова" рудника імені Кар- 
ла Лібкнехта Микола Ковьоров | 
оббурив 26 жовтня за зміну два [ 
вибої, замість одного, і просунув | 
їх иа три погонних метри—вдвоє 
перевищивши завдання. Гірники 
шахти видають кожну п'яту тон
ну руди понад план.

Збільшенням видобутку руди 
відповіли на Заклики ЦК партії і 
гірники Жовтневого рудника. 
Працюючи в п'яти вибоях, буриль
ник Микола Пономаренко вико
нав змінну норму на 1.048 про
центів.

За минулу добу колективи трес
тів „Ленінруда" і „Дзержинськ- 
руда" видобули десятки ешелонів 
руди понад завдання.

Урочисті збори, 
присвячені 36 роковинам 

Великого Жовтня
У Сталінському, Молотов- 

ському, Кагановичському та ін
ших районах Києва почались 
урочисті збори, присвячені 36 
роковинам Великої Жовтневої 
соціалістичної революції. 2 лис
топада в Київському драматич
ному театрі імені Франка зіб

рались трудящі верстатобудів
ного заводу імені Горького. З 

| доповіддю про 36 роковини Ве- 
. ликої Жовтневої соціалістичної 

революції виступив завідуючий 
промислово-транспортним від
ділом ЦК КП України тов. Са- 
вельев.

На заклик партії— 
в МТС і колгоспи

Близько шести тисяч спеціаліс
тів сільського господарства Біло
русії, які працювали в містах і 
районних центрах, приступили до 
роботи в МТС і колгоспах рес
публіки. В кожну другу МТС 
приїхав агроном з вищою освітою, 
що має практичний досвід робо
ти. Директорами МТС, головними 
інженерами, завідуючими майстер
нями призначені 350 інженерів 
промислових підприємств.

Почалося збирання 
мандаринів

У цитрусоводських господар
ствах Аджарії почалося вибіркове 
збирання мандаринів. До збирання 
приступили радгоспи, а також кол
госпники на своїх присадибних 
ділянках.

(РАТАУ).

За постановою виконкому районної Ради 
депутатів трудящих та райкому КГ1 України за 
досягнуті успіхи в одержанні високого врожаю 
сільськогосподарських культур, розвитку гро
мадського тваринництва і підвищенні його про
дуктивності в 1953 році на районну Дошку по
шани заносяться:

Колгосп ім.£18 з'їзду ВКП(б)-голова колгоспу т. Л. 3. Дубо
вий. секретар парторганізації г. С. М. Чередниченко, секретар 
комсомольської організації т. В. Л. Дубовонко.

Колгосп ім. Сталіна, Бандурівської сільради, голова колгос
пу т. Г. К. Буйнов, секретар парторганізації т. І. П. Вакало, сек
ретар комсомольської організації т. 0. С. Вакало.

Колгосп ім. 18 партконференції голова колгоспу т. І. 0 По- 
секретар комсо-пов, секретар парторганізації т. Н. П. Попов, 

мольської організації т. М. І. Замша.
Колгосп ім. Жданова голова колгоспу т. 

секретар парторганізації т. 0. Ю. Жаниленко.
Колгосп їм. Вороиіилова—голова колгоспу 

секретар парторганізації т. Н. М. Саф'янник, секретар комсомоль
ської організації т. І. М. СІленко.

Бурякорадгосп „Комінтерн" - директор т. Е. П. НІкітІн, секре
тар парторганізації т. П. П. Кучерявий, секретар комсомольської 
організаці т. М. П. Беляев, голова радгоспному т. Д. І. Дейнега.

Олександрійський кінзавод директор т. П. К. Солістий, сек
ретар парторганізації т. Ф. Д. Заболотний, секретар комсомоль
ської організації т. Я. Я. Буша.

Користівська МТС директор т. М. П. Жук, секретар партор
ганізації т. І. I. Попов, секретар комсомольської організації 
т. Г. В. Савченко, голова робіткому т. 0. С. Нестеренко.

Олександрійська МТС директор т. А. Д. Байда, секретар 
парторганізації т. С. Д. Горбенко, секретар комсомольської орга
нізації т. М. А. ПІвторака, голова робіткому т. П. С. Черевко.

Олександрійський маслозавод—директор т. В. А. Іванов, сек
ретар парторганізації г. Н. Е. Іванов, секретар комсомольської 
організації т. Л. І. Хоменко, голова завкому т. М. П. Рибалка.

Районний фінансовий відділ завідуючий т. Ф. М. Кислиця, 
секретар парторганізації т. В. Д. Лебідь, секретар комсомоль
ської організації т. К. М. Кобзар, голова місцевкому т. Е. Н. Аг- 
ранова.

Олександрійський елеватор -директор т. Ф. Т. Безродній, 
секретар парторганізації т. Т. І. Егудіс, секретар комсомольської 
організації т. І. М. Корчевська, голова місцевкому г. Б. І. Олексієв.

Тракторна бригада № 11 
т. Т. Г. Крючков.

Тракторна бригада № 15
г. М. С. Попов.

Тракторна бригада №
т. М. В. Лелека.

Тракторна бригада 
т. Ф. Б. Погорілий.

Тракторна бригада 
т. В. Я. Омельченко.

Тракторна бригада 
г. Я. П. Козак.

Тракторна бригада № 
т. С. К. Чередниченко.

Комбайнер
Комбайнер
Комбайнер
Комбайнер
Комбайнер
Комбайнер
Комбайнер
Комбайнер
Комбайнер
Комбайнер
Бригадир рільничої бригади колгоспу ім. 18 партконференції 

т. І. С. Матяш.

Д. Т. Ковбасенко, 
/

т. В. Ю. Жежеря,

Олександрійської

Олександрійської

10 Корпстівської

№

№

№

5

6

1

Олександрійської

Олександрійської

Олександрійської

6 Корпстівської

МТС бригадир

МТС- бригадир

МТС бригадир

МТС бригадир

МТС—бригадир

МТС -бригадир

МТС—бригадир

т. А. І.
І. і. Лещенко.
І. 0. ПІвняк.
І. А. Чапасв.
Г. Т. Благоренко.

Бугрій.
т.
т.
т.
т.

Олександрійської МТС
Олександрійської МТС
Олександрійської МТС
Олександрійської МТС
Олександрійської МТС
Олександрійської МТС т. В. Т. Чернявський.
Користівської МТС т.
Користівської МТС т. І.
Користівської МТС т.
Користівської МТС т.

І. В. Захарченко. 
М. Бузинник. 
П В. Надточий.
І 0 Черниченко.

Бригадир рільничої бригади колгоспу ім. 18 з'їзду ВКП(б) 
г. К. М. Грабенко.

Ланкова колгоспу ім. 18 з'їзду ВКП(б) т. Н. X. Артеменко. 
Ланкова колгоспу ім. Сталіна, Бандурівської сільради, 

т. Т. Г. Гориславець.
Ланкова колгоспу ім. 18 партконференції т В В. Іванченко. 
Доярка колгоспу ім. 18 з'їзду ВКП(б) т. В. К. БІлецька
Доярка колгоспу ім 18 з'їзду ВКП(б) т. В. І. Павлюк.
Доярка колгоспу ім. 18 з'їзду ВКП(б) т. П. С. Козинець.
Доярка колгоспу ім. 12- річчя Жовтня т. 0. Л. Резніченко.
Доярка колгоспу ім. 12-річчя Жовтня т. М. К Середа.
Доярка колгоспу ім. Жданова т. Л. П. Ковбасенко.
Доярка колгоспу ім. Жданова т. 0. А. Онопа. 
Доярка радгоспу „Комінтерн" т. 0. Н. Глежинська.
Доярка радгоспу „Комінтерн" т. Т. А. Повалій. 
Городник колгоспу ім. Енгельса т. Н. 0. Логвин.
Городник колгоспу ім. XIX з'їзду КПРС т. Д. Д. Колпак.
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НА ДОПОМОГУ АГІТАТОРУ

Під прапором Великого Жовтня
Перемога Великої Жовтневої 

соціалістичної революції визна
чила корінний перелом в істо
рії людства. Натхненником і 
організатором цієї всесвітньо- 
історичної перемоги була Ко
муністична партія, заснована 
геніальним вождем робітничого 
класу В. І. Леніним.

Перемога Жовтня означала, 
що закінчилась ера безрозділь
ного панування капіталізму. 
Почалась епоха пролетарських 
революцій і перемог соціалізму.

Жовтнева революція, яка 
скинула ярмо поміщиків і ка
піталістів, відкрила шлях для 
знищення всякої експлуатації 
людини людиною, для ліквіда
ції всіх експлуататорських кла
сів, шлях для побудови соціа
лістичного суспільства в нашій 
країні. Вона дала могутній по
штовх розвиткові революційно
го руху в капіталістичних кра
їнах і національно-визвольної 
боротьби в колоніальних і за
лежних країнах.

Ідеї ленінізму освітлюють нам шлях
За тридцять шість років у 

нашій країні відбулися вели
чезні зміни в усіх галузях 
громадського життя.

Змінилось обличчя нашої 
країни. Радянський Союз став 
могутньою індустріально-кол
госпною державою. Змінились 
і самі люди, народні маси. Ро
бітники, селяни, інтелігенція, 
що становлять радянське сус
пільство, живуть і працюють 
на началах дружнього співро
бітництва і товариської взаємо
допомоги. На основі цього спів
робітництва і єдності мети—бу
дівництва комунізму — в на
шій країні склалися такі ру
шійні сили, як морально-полі
тична єдність суспільства, друж
ба народів, радянський патріо
тизм.

Ведучи радянський народ по 
шляху до комунізму, наша 
партія в усій своїй діяльності 
керується марксистсько-леиіп- 
ським вченням. Сила і життє
вість марксизму-ленінізму пе
ревірена досвідом класової бо
ротьби, революційною практи
кою трудящих мас, які будують 
нове життя.

Жовтнева революція показала 
всьому світові життєвість і пра
воту ленінської теорії соціаліс
тичної революції, стратегії і 
тактики ленінізму. Вся історія 
Радянської держави свідчить 
про величезне значення дикта
тури пролетаріату для бороть
би робітничого класу за побу
дову соціалізму.

Керуючись марксистсько-ле
нінською теорією, Комуністич-

Радянський народ будує комунізм
Велич Жовтневої революції 

полягає в тому, що вона дала 
трудящим Радянського Союзу 
не тільки свободу, але й не
обхідні матеріальні умови для 
заможного і культурного життя.

За роки Радянської влади 
досягнуто величезпих успіхів 
у справі підвищення матеріаль
ного добробуту і зростання 
культури всіх народів нашої 
країни. Безустанне піклування 
про максимальне задоволення

Робітничий клас в союзі з 
найбіднішим селянством під ке
рівництвом Комуністичної пар
тії створив нову, небачену в 
історії Радянську державу, в 
якій вся влада належить тру
дящим.

Радянська влада в перші ж 
дні свого існування проголо
сила ліквідацію національного 
гніту. Вона гарантувала рівно
правність і суверенність всіх 
націй і народностей нашої 
країни. Українці, білоруси, гру
зини, узбеки та інші народи, 
згуртувавшись навколо револю
ційного робітничого класу Ро
сії, із зброєю в руках відстоя
ли великі завоювання Жовтня 
і об'єдналися в єдиний Союз 
Радянських Соціалістичних Рес
публік. Вперше в історії була 
утворена добровільно, в резуль
таті вільного волевиявлення на
родів, велика багатонаціональ
на соціалістична держава, яка 
є головним знаряддям радян
ських людей у боротьбі за ко
мунізм.

на партія безустанно зміцню
вала Радянську державу, вико
ристовувала всю могутність 
пролетарської диктатури для 
захисту завоювань Жовтня, для 
придушення опору повалених 
експлуататорських класів і за
безпечення будівництва нового, 
соціалістичного суспільства.

Радянська держава послідов
но проводила курс на всемір
ний розвиток важкої промисло
вості як необхідної умови ус
пішного розвитку всіх галузей 
народного господарства і ство
рення могутніх Збройних Сил 
для оборони нашої Вітчизни.

В боротьбі з ворогами наро
ду—троцькістами, бухарінцямп, 
націонал-ухильниками та ін
шими агентами міжнародного 
імперіалізму — Комуністична 
партія втілила в життя ідеї 
ленінізму, розвинуті в нових 
історичних умовах великим про
довжувачем справи Леніна— 
Й. В. Сталіним. Партія очоли
ла боротьбу народних мас за 
створення могутньої соціаліс
тичної індустрії і перетворен
ня сільського господарства на 
началах соціалізму, за здійснен
ня культурної революції в 
СРСР, за розв'язання націо
нального питання і встанов
лення нерушимої дружби на
родів СРСР.

Радянський народ під керів
ництвом Комуністичної партії 
побудував соціалізм і тепер ус
пішно здійснює поступовий пе
рехід від соціалізму до кому
нізму.

постійно зростаючих потреб ро
бітників, колгоспників, нашої 
інтелігенції—найвищий закон 
для Комуністичної партії і Ра
дянського уряду.

У нас трудящі маси кровно 
заінтересовані в швидкому пла
номірному піднесенні народно
го господарства, бо основою 
підвищення життєвого рівня 
трудящих нашої країни є без
перервне зростання соціаліс

тичного виробництва па базі 
найвищої техніки.

Зусиллями радянського наро
ду створена першокласна важка 
промисловість. Тепер у нашій 
країні сталі виробляється біль
ше, ніж у 1924/25 році, в 21 
раз, вугілля—в 19 раз, електро
енергії—в 45 раз. ІЦе швидше 
зростали за цей час хімічна про
мисловість і машинобудування.

Ваптажооборот усіх видів 
транспорту з 1925 року по 
1953 рік зріс у 13 з полови
ною раз.

Великих успіхів добилось у 
своєму розвитку наше соціа
лістичне сільське господарство. 
Колгоспний лад назавжди по
кінчив із злиднями на селі, 
відкрив селянству шлях до за
можного і культурного життя.

Радянська держава озброїла 
колгоспне виробництво першо
класною технікою. Механізація 
полегшиїа працю колгоспників, 
дозволила перевести сільське 
господарство на сучасні науко
во-агрономічні основи.

Рік у рік зростає і міцніє 
громадське господарство кол
госпів, збільшуються грошові і 
натуральні доходи колгоспни
ків. Так, наприклад, з 1940 р. 
по 1952 р. неподільні фонди в 
колгоспах подвоїлись. Доходи 
колгоспників збільшилися в 
кілька раз порівняно з дохода
ми трудового селянства дорево
люційної Росії.

Проте розвиток соціалістич- 
1 ного сільського господарства 

ще відстає від темпів розвитку 
промисловості і зростання потреб 
населення в предметах спожи
вання. Відставання ряду важли
вих галузей сільського госпо
дарства стримує дальший розви
ток легкої і харчової промис
ловості, перешкоджає зростан
ню доходності колгоспів і добро
буту колгоспників.

Нині партія і уряд постави- 
, лп завдання: протягом двох- 

трьох років різко підвищити за
безпеченість всього населення 
продовольчими і промисловими 
товарами. А щоб організувати 
дальше збільшення виробництва 
предметів народного споживан
ня, треба рушити вперед при
скореними темпами наше сіль
ське господарство.

Радянський народ з величез
ним задоволенням зустрів рі
шення вересневого Пленуму 
ЦІЇ ІЇПРС, який намітив розгор
нуту програму крутого підне
сення сільського господарства і 
в першу чергу таких важливих 
галузей, як тваринництво, ви
робництво картоплі й овочів. 
На розвиток легкої промисло
вості і промисловості продоволь
чих товарів, а також на розви
ток сільського господарства 
держава виділяє великі кошти. 
Успіхи в розвитку радянської 
економіки привели до небаче
ного розквіту культури в нашій 
країні.

Всенародна боротьба за достро
кове виконання післявоєнної 
п'ятирічки приносить блиску
чі успіхи на всіх ділянках ко
муністичного будівництва. Вико
нання і перевиконання п'ятої 
п'ятирічки, здійснення рішень 
вересневого Пленуму ЦІЇ ІЇПРС 
буде великим кроком вперед по 
шляху нашої країни від соціа

лізму до комунізму. Запорукою 
тому є велика творча активність 
радянських людей і правильна, 
далекозора політика Комуністич
ної партії — керівної сили ра
дянського суспільства.

Політика Комуністичної пар
тії виходить з життєвих інте-

Перемоги Жовтня запалюють народи 
на визвольну боротьбу

Всесвітньоісторичні успіхи Ра
дянського Союзу в справі бу
дівництва соціалізму і його пе
ремога у Великій Вітчизняній 
війні запалили народи ряду 
країн Європи і Азії на успіш
ну визвольну боротьбу. Тепер 
по шляху Жовтня, по шляху 
будівництва соціалізму впевне
но ідуть народи Польщі, Чехо- 
словаччпнп, Угорщини, Болга
рії, Румунії, Албанії.

Почуття глибокого задоволен
ня і гордості у всього прогре
сивного людства викликають 
успіхи Китайської Народної 
Республіки. «Гарматні залпи 
Жовтневої революції, — вказує 
товариш Мао Цзе-дун,—донесли 
до нас марксизм-лепіпізм. ...Іти 
по шляху росіян—такий був 
висновок». В результаті утворен
ня Китайської Народної Респуб
ліки назавжди відпала від сис
теми капіталізму гігантська 
країна. Китайський народ став 
могутнім оплотом пригноблених 
народів Сходу в їх боротьбі за 
свободу і незалежність.

Досягнення перемир'я в Кореї 
створило умови, що полегшують 
мирне врегулювання корейсько
го питання на основі націо
нального об'єднання Кореї і 
надання можливості самому ко
рейському народові розв'язува
ти питання державного устрою 
Кореї. Зараз Корейська Народ
но - Демократична Республіка 
розгортає під керівництвом 
славної Трудової партії відбу
довні роботи в усіх кутках 
своєї країни.

По шляху швидкого еконо
мічного піднесення і поліпшен
ня життя народних мас впевне
но іде Німецька Демократична 
Республіка, яка стала тепер 
одним з бастіонів миру в Європі.

Табір миру, демократії і со
ціалізму, очолюваний Радян- 

і ським Союзом, тепер охоплює 
третю частину населення Зем- 

I лі і являє собою непереможну 
І силу. Радянський Союз, як яс- 
I крава провідна зірка, вказує 

вірний шлях всім народам, всьо
му людству до щасливого життя.

Мирові соціалізму і демокра
тії протистоїть старий капі-

♦-------------------

За досвідом до передовиків
11а Україні славиться кол

госп імені Будьопного, яким 
керує Герой Соціалістичної Пра
ці Марко Онисимович Посміт- 
ний.

В минулому році артіль іме
ні Будьопного одержала дохо
ду 2 мільйони 206 тисяч кар
бованців. Тут щорічно збирають 
по 25-30 центнерів пшениці з 
гектара, на кожну корову на
доюють понад 3.000 літрів мо
лока, настриг вовни на вівцю 
становить по 3 кілограми, а 

І ресів радянського народу і спря
мована на посилення могутності

І нашої соціалістичної Батьків
щини.

Наш народ одностайно під
тримує політику Комуністичної 

, партії, як життєву основу ра
дянського ладу.

талістичнпй світ. Американо- 
англійські палії війни збивають 
агресивні блоки, будують воєн
ні бази навколо Радянського 
Союзу і країн народної демо
кратії, закидають в ці крапцг- 
шшігунів, диверсантів, убитій 
влаштовують різні провокації.

У відповідь на підступи ім
періалістів розгортається могут
ній міжнародний рух проти 
підготовки нової світової війни, 
за мирне врегулювання всіх 
спірних міжнародних питань. 
Широкі народні маси не хочуть 
війни, вони активно бореться 
за справу миру.

Робітничий клас капіталіс
тичних країн практичними ді
лами підтверджує велику життє
ву силу пролетарського інтерна
ціоналізму, свою волю до єд
ності і визвольної боротьби. 
Масова страйкова боротьба тру
дящих Франції та Італії—яскра
вий тому доказ. Активну страй
кову боротьбу ведуть робітни
ки колоніальних і залежних 
країн. Національно-визвольний 
рух в Індонезії, Малайї та ін
ших країнах Азії, Африки і 
Латинської Америки свідчить 
про те, що імперіалісти не мо
жуть вже далі вільно понево
лювати народи.

Радянський Союз іде в аван
гарді всесвітнього руху борців 
за мир. Політика миру і друж
би між народами, проваджена 
Радянським урядом, відповідає 
життєвим інтересам всіх наро
дів і тому зустрічає гарячу 
підтримку всього прогресивно
го людства. Разом з тим радян
ські люди підвищують свою 
пильність, зміцнюють могут
ність своєї рідної держави, яка 
стоїть незламною перешкодою 
на шляху паліїв війни.

Радянські люди сповнені за
конної гордості за свою велику 
соціалістичну Батьківщину, за 
свою могутню багатонаціональ
ну Радянську державу. Під 
прапором ленінізму, під керів
ництвом Комуністичної партії 
народи Радянського Союзу 
впевнено ідуть вперед, до тор
жества комунізму.

І. КИРЮШКІН.

від кожної свиноматки одержу
ють тут по 16—18 ділових по
росят.

Артіль мас багатогалузеве 
високорозвинене господарство.

За досвідом на Одещину, в 
колгосп імені Будьопного, виї
хала делегація хліборобів Олек
сандрійського району. Делега
ція налічує 22 чоловіка. До її 
складу входять голови колгос
пів, агрономи, керівні праців
ники райкому партії і райви
конкому.
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НАПЕРЕДОДНІ ВСЕНАРОДНОГО СВЯТА
Завершуємо
36 роковини Великого Жовт

ня колектив цегельного заводу 
А“ 2 зустрічає значними вироб
ничими успіхами. Завод достро
ково виконав 11-місячиу прог
раму і зараз виробляє останні 
тисячі штук цегли в рахунок 
нинішнього року.

Виробничим досягненням 
колективу сприяла чітка орга
нізація прані, творча актив
ність стахановціь. За короткий 
час робітники внесли чимало 
цінних раціоналізаторських про
позицій. Па заводі здійснено 
метод запресування згару в 
шихту. Раніш пересування ва
гонеток провадилось вручну. 
II-завдяки .механізації, ви< - 
вободйлось дев'ять чоловік.

Дуже цінну пропозицію за
пропонував старший обпилювач 
Степан Олексійович Попов. Він 
перший на заводі почав скла
дати цеглу в піч у вигляді 
ялинки. Завдяки цьому на кож
ну тисячу штук цегли збері- 
гае7^ц,к‘4Ї) кілограмів палива. 
ЗаГаМ*' Р*К зеК0Н0М1ІП 
поііад-100 тисяч карбованців.

Змагаючись за достойну зуст
річ 36 роковин Великого Жовт
ня, цегельники спрямовують 
свої зусилля на підвищення 
продуктивності праці, збільшен
ня зйому з одиниці обладнання, 
підвищення якості і зниження 
собівартості. Нами застосовано 
кочуючі шахтні вентилятори, 
що дало можливість приекори- 

☆
На'знімку: краща бригада 

теслярів (бригадир т. Запоро
жець) будівельного управління 
Димнтровського тресту.

В переджовтневому соціаліс
тичному змаганні вона норми 
виконує на 160 процентів.

Фото Г. Ганською.

☆

річний план і 
ти сушіння сирцю на 80 про
центів.

Досвід показав, що сушити 
сирець можна не тільки в доб
ре обладнаних сушильних са
раях, але і на відкритих май
данчиках.

Кілька років тому на від
критих майданчиках було ви- | 
сушено до 500 тисяч штук 
цегли-сирню, а вже в ниніш
ньому році—понад 2 мільйони.

Наявність достатньої кількос
ті висушеного сирцю дозволи
ла застосувати швидкісний ме
тод обпалювання і доводити 
зйом з одного кубічного метра 
каналу печі до 1.800 штук цег
ли при нормі 1.400.

В ході соціалістичного зма
гання виросли нові люди. Ста- 
хановці Ганна Єлисавецька, 
Ганна Чуприна, Марія (Імель- 
ченко, Дмитро Семепько, Гри
горій Коцюба вже виконали 
завдання 1953 року і зараз 
дають продукцію в рахунок 
січня.

Виконуючи постанову вересне
вого Пленум ЦК КПРС, завод 
останнім часом виготовив для 
потреб колгоспів, радгоспів, 
машинно - тракторних станцій 
3,5 мільйона штук цегли.

Колектив заводу працює за 
графіком, збільшу*, темпи ро
боти, добивається нових успі
хів у боротьбі за дострокове 
виконання п'ятої п'ятирічки.

К. РОМАНОВ.

Виробничі успіхи 
будівельників

Достойпо зустрічають всена
родне свято—36 роковини Ве
ликого Жовтня—трудящі нашо
го будівельного управління. 
Кращих результатів у змаган
ні добився колектив другої бу
дівельної дільниці, якою керує 
т. Коломоєць. Ця дільниця ви
конала план будівельних ро
біт жовтня на 25.0 процентів. 
Тут всі’ бригади не тільки ви
конали, але п значно переви
щили взяті зобов'язання. Брига
да мулярів т. Лигуна, наприк
лад, виконала норму на 144 
проценти. Бригади тт.Позднєєва, 
Козшіця, Білої, які працюють 
на одерновці підкосів, дали по 
140—180 процентів місячного 
завдання. Це значно переви
щує зобов'язання.

Хороших успіхів досяг і ко
лектив третьої дільниці (началь
ник т. Кондратенко). В ході 
змагання бригади домагаються 
виконання норм на 150—200 
і більше процентів. Так, брига
да мостівників т. Карпова реа
лізує норму па 254 проценти.

Колектив будівельників уп
равління зустрічає 36 роко
вини Великого Жовтня вико
нанням річного плану.

До святкових днів закінчимо 
оформлення фасадів будинків.

А. ГРОБМАН, 
головний Інженер будівельного 

управління Димнтровського 
тресту.

Здійснюємо великі завдання
Механізатори Користівської 

МТС всі свої зусилля спрямо
вують на успішне розв'язання 
великих завдань по дальшому 
розвитку сільського господарс
тва. Зараз понад 90 процентів 
всіх сільськогосподарських робіт 
в обслужуваних колгоспах вико
нуються машинно - тракторною 
станцією.

Славні 36 роковини Великої 
Жовтневої соціалістичної рево
люції механізатори відзначають 
повним завершенням оранки 
зябу. В артілях ім. Будьоппо- 
го, ім. І’озп Люксембург та 
деяких інших вже зорано біль
ше половини чорних парів. У 
всіх колгоспах завершена гли
бока оранка під цукрові буря
ки, картоплю Й овочі. Це га
рантує одержання в наступно
му році високих урожаїв.

Успіхи, досягнуті в переджовт
невому соціалістичному змаган

83.000 літрів молока 
понад річний план

Визначними трудовими по
дарунками зустрічають славні 
36 "роковини Великого Жовтня 

| тваринники артілі ім. 18 з'їз- 
і ду ВКП(б).

Завдяки впровадженню пере
дових методів праці й механі
зації трудомістких робіт па фер
мах воші домоглися значного 
перевиконання плану надою мо
лока. На кожну фуражну ко
рову на 1 листопада тут одер
жано понад 2.250 літрів мо
лока при річному плані 1.800 
літрів.

Сільськогосподарські
Колгоспи ім. Молотова та 

«Прапор комунізму», розраху
вавшись з державою по обов'яз
кових поставках сільськогоспо
дарських продуктів, продовжу
ють продавати державі продук
ти харчування.

Косівське споживче товарист
во закупило в цих колгоспах 
понад 300 центнерів сала, м'я
са і багато картоплі. 

ні, не заспокоюють механізато
рів. Нам необхідно значно під
вищити виробіток на. трактор, 
розширити механізацію таких 
важливих робіт, як сінозбиран
ня, силосування, перероблен
ня кормів, обробіток садів 
тощо.

Всі умови для цього тепер у 
нас є. МТС укомплектована 
постійними кваліфікованими 
кадрами механізаторів, поліп
шена ремонтна база. Па. пос
тійну .роботу в колгоспи посла
ні висококваліфіковані спеціа
лісти сільського господарства.

Механізатори нашої МТС ра
зом з колгоспниками прагнуть 
уже в 1954 році значно під
нести урожайність всіх сільсь
когосподарських культур і про
дуктивність громадського тва
ринництва.

В. СЕРДЮК, 
головний агроном МТС.

Набагато вищі показники ма
ють доярки Марфа Метка., По
ліна Козинець, Віра Біленька 
та інші.

Всього колгосп одержав по
над річне завдання 83.071 літр 
молока. 72.000 літрів модока. 
продано державі понад встанов
лений план.

В наступному році тваринни
ки артілі зобов'язуються до
вести надій молока в середньо
му на кожну фуражну корову 
до 2.500 літрів.

В. МЕТКИЙ, 
працівник контори колгоспу.

продукти—державі
Продають державі продукти 

і господарства колгоспни
ків.

За продану державі сільсько
господарську продукцію обидва 
колгоспи одержали по новій 
автомашині «ГАЗ-51», черепи
цю тощо.

А. ГОРИСЛАВЕЦЬ, 
працівник Попівського споживчого 

товариства.

6 листопада 1943 року, в 
переддень всенародного свята 
Великого Жовтня, доблесні вої
ни Радянської Армії визволили 
від німецько-фашистських за
гарбників столицю Радянської 
України—Київ.

Десять років минуло з того 
часу. Завдяки величезному пік
луванню Комуністичної партії і 
Радянського уряду, завдяки не
оцінимій допомозі всіх братніх 
народів СРСР і, .насамперед, ве
ликого російського народу, кия
ни в короткий строк підняли 
своє рідне місто з руїн і попе
лу, зробили його ще кращим і 
впорядковапішпм, ніж воно бу
ло до війни.

Відбудований волею Комуніс
тичної партії, Київ перетворив
ся в один з найбільших інду
стріальних і культурних центрів 
країни. Промисловість міста дає 
Батьківщині потужні іригаційні 
екскаватори, унікальні верста- 
тм-автомати, штабелеукладачі,

Київ сьогодні
автоматичні навантажувачі, бар
жі, транспортери, сільськогос
подарські машини і запасні час
тини до них, мотоцикли, худож
ню кераміку, рентген- і фото
апарати, медичний інструмента
рій, кабель, і точні електро
прилади.

Рік у рік розширяється ви
робництво товарів народного спо
живання — шовкових, шерстя
них і бавовняних тканин, одя
гу, взуття, меблів.

За роки четвертої п'ятирічки 
в народне господарство міста 
вкладено близько 6 мільярдів 
карбованців. Кияни одержали 
після війни понад 1 мільйон 
500 тисяч квадратних метрів 
житлової площі. Перевершено 
довоєнний рівень постачання 
електрики і води населенню. 
Жителі міста одержали дешеве 
і зручне паливо—газ.

З кожним роком Київ роз
ростається і кращає. В ниніш
ньому році па житлове будів

ництво міста держава відпусти
ла 230 мільйонів карбованців— 
майже па 60 мільйонів карбо
ванців більше, ніж у минуло
му році. Сотні мільйонів карбо
ванців витрачаються на споруд
ження шкіл, лікарень, клубів, 
бібліотек, на впорядкування і 
озеленення вулиць. Тільки на 
забудову Хрещатика в 1951 і 
1952 рр. витрачено понад 100 
мільйонів карбованців. Невпіз
наною стала околиця міста — 
Дарниця, де після війни спо
руджено понад 6 тисяч житло
вих, адміністративних, культур
но-побутових будинків і велика 
кількість промислових підпри
ємств. Впорядковані селища ви
росли в Жовтневому, Печор
ському, Кагановичському, По
дільському районах.

У Києві зосереджені великі 
культурні і наукові сили. Тут — 
понад 140 загальноосвітніх 
шкіл, Академія наук і Акаде
мія архітектури, .понад 100 

науково-дослідних закладів, 8 
театрів, більш як 60 клубів і 
палаців культури, близько 900 
бібліотек, 90 стаціонарних кіно
установок, 12 музеїв. Справж
нім вогнищем пропаганди і ве
ликою скарбницею ідей марк- 
сизму-леніїїізму є філіал Цент
рального музею В. І. Леніна. 
Десятки вузів міста готовлять 
інженерів, економістів, машино
будівників, гідротехніків, агро
номів, педагогів, лікарів, пра
цівників мистецтв та інших 
спеціалістів.

У Києві працює телевізійний 
центр. Тисячі киян, жителі ба
гатьох навколишніх сіл, а та
кож міст Житомира, Чернігова, 
Ровпо, Гомеля та інших мають 
можливість шість раз на тиж
день дивитися телевізійні пере
дачі — театральні постановки, 
концерти, кінофільми.

Найдорожче і найцінніше — 
це наші люди. В Києві живуть 
і творять відомі всій країні ви
датні вчені, письменники та 
поетп, артисти, художники, 

І композитори. ' Тут працюють 
новатори промисловості і будов. 
Хто не чув про видатні трудо
ві діла токаря-швидкісппка за
воду «Червоний екскаватор», 
лауреата Сталінської премії 
Віталія .Семінського, про слав
ні діла, знатного муляра країни, 
лауреата Сталінської премії 
Івана Рахманіна та багатьох ін
ших!

Тепер кияни, як і весь ра
дянський народ, з подвоєною 
сіґсргією працюють над здійс
ненням невідкладних завдань, 
висунутих Комуністичною пар
тією і Радянським урядом, 
успішно перетворюють в життя 
рішення п'ятої сесії Верховної 
Ради Союзу РСР і вересневого 
Пленуму ЦК КПРС. Свої трудо
ві подвиги воші присвячують 
найурочистішому святу радян
ського народу' — 36-м рокови
нам Великої Жовтневої соціа- 

I дієтичної революції.
С. ГЕРАСИМОВ. 

0. ВАСИЛЬЄВ.
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МІСЬКИЙ огляд 
художньої самодіяльності

Три дні в Олександрії прохо
див міський огляд художньої 
самодіяльності. В ньому взяло 
участь ІЗ колективів в складі 
609 чоловік.

Огляд показав, що більшість 
самодіяльних гуртків багато 
попрацювали над удосконален
ням майстерності виконання, 
значно підвищили ідейний і 
художній рівень репертуару, в 
якому широко висвітлено про
відну роль Комуністичної партії 
Радянського Союзу, боротьбу 
радянського народу за мир, за 
побудову комунізму в нашій 
країні.

Вперше на огляді був пред
ставлений новостворений шах
тарський ансамбль пісні і тан
цю райкому профспілки вугіль
ників. З великим успіхом ан
самбль викопав музично-літе
ратурний монтаж «Зрости нова 
Олександрія» та хореографічну 
сценку «Шахтарі на відпочин
ку». Характерним є те, що 
ансамбль в поезіях, піснях і 
танцях зумів відобразити зрос
тання рідного міста, його еко
номіки і культури. Особливо 
відзначилися учасники ансамб
лю Володимир Сафро, який доб
ре заспівував пісню «Партия— 
шип рулевой», танцюристи 
Олександр ІІазинич, Василь 
І’еп'яшенко, Піна Шевченко, 
Василь Верлан, Іван .Лисенко, 
Володимир Куликов та інші.

Хороше враження справив иа 
присутніх колектив культосвіт
нього технікуму. Хор, керова
ний т. Маковським, у супроводі 
домбрового оркестру майстерно 
виконав романс Антоніди із 
опери «Іван Сусанін», пісню 
«Ой Дніпро, широкий- та ук
раїнську народну пісню «Сте
лися, барвінку». З індивідуаль
них виконавців виявили здіб
ності студентки технікуму 
тт. Костюковська і Корпачова.

Різноманітну, цікаву програ
му показав на огляді колектив 
клубу селища Димитрово. У 
виконанні хору присутні про
слухали пісні Родина слншет» 
та, «Песніо о счастье». З особ
ливим інтересом була сприйня
та політична сатира. Аркадій 
Проскуровський і Володимир 
Сафро вміло виконали мело
декламацію -Два храбреца» — 
Диховичного і Слободського і 
«Дядя Сем»—Масо і Червін- 
ського.

Учасники художньої само-

районного управління
ЗВЕДЕННЯ
сільського господарства і заготівель про хід осінньо-польових робіт 
в колгоспах станом на 

процентах
31 жовтня 1953 року 
до плану).

колгоспи

„Прапор комунізму* 
ім. Рози Люксембург 
ім. Жданова 
ім. Леніна (Протопопівка) 
ім. 18 партконференції 
ім. Володимира Ульянова 
„Заповіт Леніна* 
ім. Калініна 
ім. Хрущова 
ім. 19 з'їзду КПРС 
ім. Ворошилова 
ім. 12-річчя Жовтня 
ім. Леніна (міський) 

БК—06557. Адреса редакції м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60 Зам. № 1775 Т. 5.ООО.

діяльності клубу селища Ок- 
тябрського Валентина Поліщук 
і Надія Коряєва добре проспі
вали кілька пісень радянських 
композиторів, а Михайло Кова
ленко прочитав фейлетон Жс- 
нишок-колобок . Драматичний 
гурток цього ж клубу на сцені 
міського театру поставив 2 дію 
з п'єси Кропіівпицького Дай 
серцю волю, заведе в неволю ,

Слід відзначити також само
діяльні колективи педагогічного 
училища, гудзикової і швейної 
фабрик, які прийшли на огляд 
краще підготовленими, ніж було 
раніше.

За творчі досягнення жюрі 
міського огляду художньої са
модіяльності нагородило грамо
тами шахтарський ансамбль 
пісні і танцю райкому проф
спілки вугільників, самодіяльні 
колективи клубів селищ Дпмит- 
рово і Октябрського, гудзикової 
фабрики, глухонімих, культ
освітнього технікуму, педучи
лища, а також танцювальний 
гурток школи медсестер та гур
ток художньої гімнастики спор
тивної школи.

Грамотами нагороджено також 
28 окремих виконавців. Серед 
них тт. Сафро, Лисенко, Кова
ленко, Александров, Проскуров- 
ськпй, Павленко, Василенко, 
Костюковська, ІІазинич, Кулп- 
ков, Верлан. Шевченко, Коря- 
єва, Поліщук, Ізиндєєва.

Жюрі визначило на обласний 
огляд художньої самодіяльності 
шахтарський ансамбль пісні і 
танцю райкому профспілки ву
гільників в складі 60 чоловік, 
хор культосвітнього технікуму 
та кілька індивідуальних вико
навців.

Підсумовуючи досягнення ко
лективів художньої самодіяль
ності, не можна обійти недолі
ки. В огляді не взяли участі 
раніше відомі самодіяльні ко
лективи артілі «Червона виши
вальниця , міськзмішторгу та 
інші. Це сталося тому, що ке
рівники тт. Марганцева і Бабич 
відмахуються від художньої са-- 
модіяльності, недооцінюють її.

Завдання полягає в тому, 
щоб і далі невтомно удоскона
лювати мистецькі здібності 
учасників художньої самодіяль
ності, виявляти і розвивати нові 
таланти.

С. МІРКОТАН, 
інспектор відділу культури 

виконкому Олександрійської 
міськради.
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колгоспи

«Шлях до комунізму* 
ім. 18 з'їзду ВКП(б) 
ім. Молотова 
ім. Енгельса 
їм. Будьонного 
ім. Сталіна (Ворошиловка) 
ім. Сталіна (Бандурівка) 
ім. Карла Маркса 
«Комунар*
По Олександрійській МТС 
По Користівській МТС 
По району

Я Я
5 сп а. к .5 
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27 91 100
24 ПО 94
23 по 28
14,5 73 78
14 100 75
12,5 92 43
11 137 89
11 100 90
4 113 25

32,6 87 78
31,8 100 56,8
31,2 93 67,8

Масова демонстрація 
бельгійських трудящих 
в пам'ять жертв двох 

світових воєн
В місті Діксмюд (провінція За

хідна Фландрія) відбулась масова 
демонстрація, присвячена пам'яті 
жертв двох світових воєн, що за
гинули за незалежність Бельгії, 
проти німецьких агресорів. Де
монстрація була організована та
кож на знак протесту проти вимог 
так званих фламандських націо
налістів і неофашистів про амніс
тію воєнних злочинців, які спів
робітничали з гітлерівцями. В 
демонстрації взяло участь двад
цять тисяч чоловік, колишніх 
учасників опору і патріотів, що 
з'їхалися з усієї країни.

Після демонстрації на міській 
площі відбувся мітинг.

Зростання числа 
нещасних випадків 
на підприємствах 

Австрії
За даними, опублікованими цент

ральною інспекцією праці Австрії, 
в 1952 році на підприємствах краї
ни сталося 88 тисяч ЗпО нещасних 
випадків, з яких 330 -закінчилися 
смертю. Це означає, що в Австрії 
на виробництві щодня стається 
245 нещасних випадків.

Центральна інспекція 
Австрії відмічає, що в 
було зареєстровано 133 тисячі 226 
випадків порушення законів про 
охорону праці, тобто на 13 про
центів більше, ніж у 1951 році.

праці
1952 році

Торгівля дітьми 
в Сінгапурі

Як повідомляє газета „Стрейтс 
тайме", щороку в Сінгапурі про
дається більше тисячі дітей. Га
зета відмічає, що дітей змушені 
продавати батьки, які не можуть 
забезпечити їм шматок хліба. Зу
божілі батьки, пише газета, іноді 
віддають своїх дітей за шматок 
м'яса або за кілька метрів тканини.

Відділ соціального добробуту 
Сінгапура відмічає, що він не має 
ніяких даних про чисельність ді
тей, які продаються нелегально.

Боротьба італійських 
трудящих за свої права

300 тисяч трудящих хімічної 
промисловості Італії оголосили 27 
жовтня 48-годинний загальнона
ціональний страйк. Мета страйку 

примусити підприємців почати 
переговори про укладення нової 
національної колективної трудової 
угоди. Страйк оголошений спіль
но з трьома профспілковими об'єд
наннями: Загальною італійською 
конфедерацією праці. „Італійською 
конфедерацією профспілок трудя
щих" та „Італійською спілкою 
праці".

(ТАРС).

З?
З радістю і вдячністю населення Німецької Демократичної 

Республіки сприйняло повідомлення проте,що зі січня 1954 року 
Радянський Уряд безкоштовно передає у власність НДР, що зна
ходяться в Німеччині, 33 машинобудівних, хімічних, металургій
них і інших підприємств, які перейшли у власність СРСР в поряд
ку оплати репарацій.

На знімку: в одному із цехів передаваного у власність НДР 
Магдебурзького заводу важкого машинобудування імені Г^игія 
Димитрова. Фото ЦентральбільдТ

Заява Паулюса Радянському Урядові

Радянському Урядові.

У зв'язку з репатріацією ні
мецьких військовополонених з 
СРСР репатрійований також 
генерал-фельдмаршал Паулюс, 
який після прибуття в Німеч
чину залишився на постійне

Повертаючись з полону на 
батьківщину, у зв'язку з звіль
ненням німецьких військово
полонених згідно з спільним 
комюніке Радянського уряду і 
Урядової делегації Німецької 
Демократичної Республіки від 
23 серпня 1953 року, я хотів 
бп, перше ніж я покину Ра
дянський Союз, зробити таку 
заяву.

Великодушне рішення Радян
ського уряду від 23-го серпня 
ц. р. в питанні про військово
полонених є новим доказом 
того, що Радянський уряд в 
своїй політиці у відношенні Ні
меччини не керується почуттям 
помсти за ті незліченні страж
дання, які ми заподіяли радян
ському народові в результаті 
розв'язаної памп війни. Навпа
ки, він своєю мирною політи
кою, яка знову знайшла свій 
вияв у вищезгаданому рішенні, 
полегшує всьому німецькому 
народові рух по мирному шля
ху до єдності Німеччини і тим 
самим до щасливого майбут
нього.

Командуючи німецькими війсь
ками в битві під Сталінградом; 
що вирішила долю моєї батьків
щини, я до кінця пізнав усі 
страхіття агресивної війни, які 
пережив не тільки радянський 
народ, що зазнав нашого на
паду, але й мої власні солдати. 
Мій власний досвід, а також 
результат всієї 2-ї світової вій
ни переконали мене в тому, 
що долю німецького народу не 
можна будувати на базі ідеї 
панування, а тільки лише на

/

Успіхи французької компартії
На початку вересня декретом 

міністра внутрішніх справ Фран
ції була під приводом „Внутріш
ніх незгод" розпущена муніци
пальна рада міста Алес. Справж
ньою причиною розпуску були 
підступи реакційних партій проти 
комуністів, які здобули велику 
перемогу на останніх муніципаль- 

проживання в Німецькій Демо
кратичній Республіці. Перед 
своїм від'їздом з Радянського 
Союзу Паулюс передав па ім'я 
Уряду СРСР таку 

базі тривалої дружби з Радян
ським Союзом і з усіма інши
ми миролюбними народами. То
му мені здається, що укладені 
па Заході воєнні договори, в 
основі яких лежить ідея пану- , 
ванпя, но є придатним засобом 
для мирного відновлення єд
ності Німеччини і забезпечен
ня миру в Сиропі. Більше того, 
ці договори тільки лише пог
либлюють небезпеку, яку несе 
з собою розкол Німеччини, і 
затягують цей розкол. Я пере
конаний втому, що єдино реаль- - 
ним шляхом до досягнення мир
ного возз'єднання Німеччини і 
миру в Квропі є угода між са
мими німцями і укладення мир
ного договору на основі Радян
ської ноти Західним державам 
у німецькому питанні від 15 
серпня ц. р.

Тому-я вирішив після повер
нення па батьківщину доклас
ти всіх своїх сил до того, щоб 
сприяти досягненню священної 
мети — мирному возз'єднанню 
Демократичної Німеччини і 
дружбі німецького народу з ра
дянським народом, а також з 
усіма іншими миролюбними на
родами.

Перше ніж я покину Радян
ський Союз, я хотів би сказа
ти радянським людям, що ко
лись я прийшов в їх країну р 
сліпій послушності, як ворог, 
тепер же я покидаю цю країну 
як її друг.

24 жовтня 1953 року.
Фрідріх ПАУЛЮС. 

Генерал-фельдмаршал кол. 
німецької армії". 

(ТАРС).

них виборах 26 квітня ц. р. і діс
тали більшість місць в муніци
пальній раді міста.

19 жовтня були проведені нові 
вибори до муніципальної ради м. 
Алес. В результаті цих виборів 
комуністи зберегли в раді всі 14 
місць, які вони мали раніше.

(ТАРС).

В. О. редактора В. МАЛЕНКО.

Олександрійська міська друкарня. Кіровоградське обласне управління культури. м. Олександрія, вул. Шевченка, 71.



Хай живуть 36 роковини
Великої Жовтневої соціалістичної революції!

Пролетарі, всіх країн, єднайтеся!

сталінський
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рік видання ХХУ-й

' .V 1:14 (3964)"

Субота
7

листопада 
1953 р.

■------------------- _■
Ціна 15 коп.

Під прапором Леніна— 
Сталіна, під керівництвом 

Комуністичної партії— 
вперед, до торжества 

комунізму!

Велике торжество
Сьогодні багатомільйон

ній! радянський народ разом 
з трудящими всіх країн уро
чисто відзначає тридцять 
шості роковини Великої 
Жовтневої соціалістичної 
революції.

Керований Комуністичною 
партією, робітничий класРо- 
^0» і союзі з трудящим се
лянством в жовтні 1917 ро
ку повалив владу поміщи
ків і капіталістів. Трудящі 
нашої країни вперше в істо
рії людства встановили дик
татуру пролетаріату.

Перемога Жовтневої ре
волюції була найвеличні- 
іпою всесвітньоісторичною 
подією, яка визначила ко
рінний перелом в розвитку 
всього сучасного суспіль
ства. Вона відкрила нову 
еру в історії людства—еру 
краху капіталізму і торжес
тва соціалізму і комунізму. 

Народжений . Великою 
Жовтневою революцією, со
ціалістичний лад дав нашо
му народові гігантську 1 
нездоланну міць, розв'язав 
творчі сили народу, відкрив 
безмежні простори для роз
витку продуктивних сил,для 
безперервного піднесення 
матеріального добробуту і 
культурного рівня народних 
мас.

Натхненні 1 згуртовані 
своєю рідною Комуністич
ною партією, трудящі на
шої країни проявили вели
чезний героїзм в боротьбі 
проти ворогів нашої Бать
ківщини 1 невичерпну твор
чу енергію в справі будів
ництва нового, соціалістич
ного життя.

В умовах величезного по
лі пічного і виробничого під
несення, викликаного успі
хами радянської економіки 
і культури, історичними рі
шеннями п'ятої сесії Вер
ховної Ради СРСР 1 верес
невого Пленуму ЦК КГ1РС, 
зустрічають народи Радян
ського Союзу 36 роковини 
Великої Жовтневої соціа
лістичної революції. Трудя
щі нашої країни гаряче 1 
одностайно схвалюють муд

ру внутрішню 1 зовнішню 
політику нашої партії і уря 
ду, для яких вищим зако
ном є піклування про благо 
радянської людини, про щас
тя і розквіт народу, про 
могутність нашої Батьків
щини. Сьогодні радянський 
народ передусім світом про
демонструє свої грандіозні 
перемоги і свою непохитну 
рішимість успішно здійсни
ти величні завдання, накрес
лені XIX з'їздом КПРС і 
вересневим Пленумом ЦК 
партії.

Разом з усім радянським 
народом трудящі нашого 
міста і району відзначають 
свято Великого Жовтня но
вими трудовими успіхами.

У переджовтневому соціа
лістичному змаганні достро
ково виконали свої зобов'я
зання колективи Семенів- 
ського та Байдаківського 
вуглерозрізів, гірники шах
ти №2-3, трудящі цегельних 

І заводів №1 та №2, заводу 
„Червоний ливарник", держ- 
млина та багато інших. 
Включившись в соціалістич
не змагання на честь Велико
го Жовтня,хлібороби району 
успішно завершили сільсько
господарський рік.

1 Іа підприємствах, на кол
госпних ланах виросли ти
сячі нових передовиків ви
робництва. Серед них маши
ніст екскаватора Байдаків
ського вуглерозрізу Олек
сандр Могильний, машиніст 
електровоза Семені всякого 
вуглерозрізу Цепне Лук'я- 
ненко, ланкова колгоспу 
ім. 18 партконференції Ва- 
силина Іванченко, доярки 
колгоспу ім. 18 з'їзду ВКП(б) 
Віра Біленька, Віра Павлюк 
та радгоспу „Комінтерн" 
Ольга Глижинська, Тетяна 
Повалій, городник колгоспу 
їм. Енгельса Никон Логвин 
та багато інших.

Радянські люди, керовані 
славною Комуністичною пар
тією, впевнено ідуть впе
ред, по шляху будівництва 
комуністичного суспільства.

Слава Советской
держав©

Песня

все Бремена, 
дел страна, 
и честь свою

Урочисте
Вчора в міському театрі від

булося урочисте засідання 
І»лександріііської міської Ради 
депутатів трудящих разом 
В представниками партійних, 
Профспілкових і комсомольських 
організацій, присвячене 36 ро-

засідання
ковинам Великої Жовтневої со
ціалісти чпої революції.

З доповіддю виступив секре
тар Олександрійського міського 
комітету партії тов. Луценко.

Після урочистого засідання 
відбувся концерт.

Живи, красуйся во 
Бессмертньїх дум и 
Страна, где правду 
Народ отстоял в бою.
*
Славься, вовеки живая, 
Славься во всех уголках, 
Славься, наша страна трудовая, 
Славься на всех язьїках!

Крепи и зорно оберегам 
Союз народов и племен, .
Из рук державньїх не вьіпуснай 
Победньїх своих знамен.

Славься, вовеки живая,
Славься во всех уголках, 
Славься, наша страна трудовая, 
Славься на всех язьїках!

Йди вперед, молода и сильна, 
Заветам Ленина верна.
И сталинской правдьі огонь живой 
Да будет всегда с тобой!

Слава Советской державе 
Родине гордьіх побед!
Ленину, Сталину^слава, 
Слава на тьісячи лет!

м. ИСАКОВСКИЙ.

Жовтневі
В рахунок 1954 року
Нову виробничу перемогу 

здобув колектив цегельного за
воду № 1. Він па два місяці 
раніше строку виконав річний 
плав обпалювання цегли. В 
переджовтневому змаганні висо
ких показників домоглись вн- 
ваптажннкп цегли тт. ІПеремст, 
Янзюк, Слезовськпй, садчнки 
тт. Колованова, Прпвалова. Всі 
воші працюють в рахунок 1954 
року.

В. ЗЕЛЕНЕНЬКИЙ, 
начальник цеху 

цегельного заводу № 1

Один мільйон метрів 
тканин понад план

Достроково завершивши ви
конання десятимісячної програ
ми, колектив Чернівецького 
текстильного комбінату дав по
над плай більше одного міль
йона метрів бавовняних тка
нин. Перевиконується завдання 
по випуску першосортної про
дукції. (РАТАУ).

Успіхи хліборобів

С. ШУЛЕЖКО,

Трудящі тресту „Олександріявугілля" зустріли 36 
роковини Великого Жовтня новими виробничими перемога
ми. Додатково до десятимісячного плану відвантажено 
кілька десятків ешелонів палива. Від зниження собівар
тості продукції зекономлено 7 мільйонів карбованців.

Значно перевиконали переджовтневі зобов'язання 
Байдаківський вуглерозріз (начальник т. Філоненко), Семе- 
нівський вуглерозріз (начальник т. Артюхов), шахта № 2-3 
(начальник т. Панчиїценко), електростанція (директор 
т. Нюренберг), завод „Червоний ливарник" (директор 
т. Меркур’єв).

Сотні вугільників завершили свої річні виробничі 
норми.

подарунки Батьківщині

II л-
1

Трудові перемоги гірників 
тресту «ОлександріявугІАля»

Хлібороби артілі ім. 18 парт- 
конфореиції успішно завершили 
всі осінньо-польові роботи. До
строково піднято зяб і чорні 
пари. На цих роботах стаха- 
новською працею відзначився 
тракторист Микола Іванов з 
тракторної бригади Тіта Крюч- 
кова. Змінні завдання він ви
конував па 150—200 процентів.

В переджовтневі дні завер
шено обладнання тваринниць
кого приміщення на 80 голів 
корів. Тут повністю механізо
вано всі трудомісткі роботи. Сім 
інших тваринницьких примі
щень відремонтовані й утеп
лені.
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Нас мудра партія веде

На переджовтневій трудовій вахті передовий екіпаж елек
тровоза Семенівського вуглерозрізу, очолюваний машиністом Де
нисом Лук'яненком, добився значних успіхів. Він довів свій виро
біток до 170 процентів.

На знімку: машиніст електровоза Денис Лук'яненко і 
його помічник Василь Бугайов. Фото Г. Вєрушкіна.

Перемога, здобута в змаганні
Дні переджовтневого змаган

ня робітники заводу «Червоний 
ливарник» ознаменували нови
ми виробничими успіхами. Де
сятимісячний план випуску ва
лової і товарної продукції пе
ревиконано. Завод одержав 
кілька сот тисяч карбованців 
економії від зниження собівар
тості продукції.

У змаганні комсомольсько- 
молодіжних бригад першість

Свято
Сьогодні радянський народ, 

трудящі могутнього табору де
мократії‘і соціалізму, всі про
гресивні люди світу урочисто 
відзначають 36-і роковини Ве
ликої Жовтневої соціалістичної 
революції.

Перемога Великого Жовтня, - 
здобута робітничим класом у 
союзі з трудовим селянством 
під керівництвом Комуністич
ної партії, була корінним по
воротом у розвитку всього су
часного суспільства. З цією 
всесвітньоісторичпою подією 
закінчилася ера безроздільного 
панування капіталізму, поча
лася епоха пролетарських ре
волюцій і перемог соціалізму.

Народи нашої країни, ски
нувши ярмо капіталізму, під 
керівництвом Комуністичної 
партії створили багатонаціо
нальну радянську державу, 
вперше в історії людства по
будували соціалістичне суспіль
ство. 

здобула бригада ливарників, 
якою керує, Віктор Кривенко.

Значних успіхів добились 
токар Василь Федорепко, фор
мувальник Андрій Шульга, ши- 
шельниця Ганна Поповська, 
стругальник Федір Тарасепко. 
Кожний з них дав по дві мі
сячних норми.

М. САДОВНИК, 
голова завкому заводу 

„Червоний ливарник".

Великого Жовтня
На основі перемоги соціаліз

му в нашій країні розвинулися 
такі могутні рушійні сили, як 
морально-політична єдність ра
дянського суспільства, бра
терська дружба народів СРСР, 
животворний радянський патріо
тизм. Виховані в дусі братер
ської дружби народів, всі нації 
СРСР на чолі з великим ро
сійським народом активно бу
дують комунізм.

Тридцять шості роковини Ве
ликої Жовтневої соціалістич
ної революції радянський на
род відзпачає в обстановці ве
личезного політичного і трудо
вого піднесення. Перетворюючи 
в життя історичні рішення XIX 
з'їзду КПРС, радянський народ 
добився нових успіхів у роз
витку соціалістичної економіки. 
Загальний обсяг промислового 
виробництва в цьому році буде 
приблизно в два з половиною 
рази більший, ніж у 1940 ро
ці. Значно збільшується випуск

Комуністичній партії
Мужня партіє, за тобою 
в незабутній Жовтневий час 
на великі діла двобою 
йшли загони трудящих мас. 
Дужа партіє, крізь негоди 
провела ти своїх синів 
до прославлених днів свободи— 
величавих щасливих днів. 
Мудра партіє, наче ріки, 
що вливаються у моря, 
всі народи—брати навіки 
об'єднала твоя зоря.

Славна партіє, за Вітчизну, 
лиш над світом знялася мла, 
нездоланну сім'ю залізну 
ти на подвиги підняла.
Пружна партіє, воєдино 
ти зібрала трудящий світ 
і ведеш уперед невпинно 
до звитяжних майбутніх літ 
Рідна партіє, ти зростила 
нас у праці і боротьбі, 
наша впевненість, наша сила, 
наша правда ясна—в тобі!

Наша шахтарська сім'я
Розповідь Почесного шахтаря Михайла Олексійовича ЛАРЮНОВА

Мій батько, дід і прадід були 
шахтарями. Важко тоді доводи
лось жити і працювати.

У батька нас було семеро— 
три брати і чотири сестри. Всі 
ми хотіли вчитись, та можли
востей не мали. Батько щомі
сяця приносив, додому 13 карбо
ванців 60 копійок. В топ час 
за кожного учня вносили в 
школу по три карбованці. Хіба 
ж ми могли жити па копійки?

Рано ми зазнали нестатків. 
Коли батько помер, я пішов 
батракувати. Пас худобу, рубав 
дрова, топив печі — і за все 
одержував на місяць кілька мі
дяків та безліч штовханів. Не 
витримав, працювати па шахту 
пішов. І там тоді не легше було.

Минав час. У 1918 році всту
пив у Червону гвардію, і коли 
розгромили всіх ворогів радян
ської країни, повернувся у 
рідний Донбас. Працював зав
зято. Батьківщина ставала на 
ноги і треба було підносити 
видобуток вугілля.

Потім—п'ятирічки, могутній 
розквіт всіх галузей промисло
вості.

...Після закінчення Вітчизня
ної війни мене направили в 
Олександрію на шахту №2-3. 
Бригада наваловідбійників, яку 
я очолив, наполегливо боролась 
за вугілля. Особисто я за 8—9 

товарів масового споживання 
для населення, неухильно здій
снюється політика систематич
ного зниження державних роз
дрібних цін на продовольчі і 
промислові товари, зростає ре
альна заробітна плата робітни
ків і службовців, в широких 
масштабах провадиться житло
ве будівництво в містах і ро
бітничих селищах.

Трудівники промислових під
приємств, колгоспів і радгоспів, 
механізатори сільського госпо
дарства наполегливо борються 
за перетворення в життя рі
шень п'ятої сесії Верховної 
Ради СРСР, постанови вересне
вого Пленуму ЦК КПРС «Про 
заходи дальшого розвитку сіль
ського господарства СРСР». В 
цих історичних документах на
креслена бойова програма ство
рений в найближчі два-три ро
ки достатку продовольства для 
населення і сировини для лег

місяців виконував річну норму. 
Якби навантажити у вагони 
все паливо, видобуте мною за 
останні роки понад завдання, 
то состав розтягнувся б па кіль
ка кілометрів.

Маю вже 58 років. Пенсію 
одержую, можна і на відпочи
нок, але шахти не кидаю. Вона 
для мене, мов рідна хата.

Кожний день, коли оглядаю 
штреки (я нині гірничий май
стер), зустрічаюсь з своїми уч
нями наваловідбійниками Іва
ном Червовим, Олександром 
Допченком, Іваном Карповпм. 
Це справжні майстри вугілля. 
Якщо дають слово—додержуть 
його. Кожний з них виробляє 
по півтори норми. Па їх рахун
ку по 600—700 тонн вугілля, 
видобутих додатково до річного 
завдання.

На шахті всі самовіддано пра
цюють на благо рідної Вітчиз
ни. Адже трудова людина ото
чена любов'ю і пошаною всього 
народу. У пас є багато почес- 
пих шахтарів, знатних людей. 
Два роки тому мені присвоїли 
звання Почесного шахтаря. Ра
дянський уряд нагородив мене 
орденом Трудового Червоного 
Прапора, орденом Леніна, ме
далями.

і Держава дала мені у вічне 
користування особняк. Кварти

кої і харчової промисловості, 
відображене постійне піклуван
ня партії і уряду про неухиль
не підвищення матеріального і 
культурного рівня життя ра
дянських людей.

Величезних успіхів досягнуто 
нашим народом у галузі науки, 
культури і мистецтва.

Здобуваючи все нові й нові 
перемоги в будівництві кому
нізму, радянські люди вказу
ють шлях до світлого майбут
нього трудящим усього світу. 
Використовуючи багатий досвід 
і безкорисливу допомогу СРСР, 
по шляху будівництва, нового 
життя йде великий китайський 
народ, трудящі європейських 
країн народної демократії.

Якщо в Радянському Союзі і 
країнах народної демократії 
мирна економіка йде 'безперер
вно вгору, то економіка капі
талістичних країн б'ється в 
лещатах дедалі глибшої загаль
ної кризи капіталізму, дедалі 
гостріших суперечностей імпе

Микола УПЕНИК.

ра добре обладнана. Вечорами 
після трудового дня слухаю 
радіо або читаю книги.

Хто добре працює, той байЖ 
і заробляє. Майже кожний на
валовідбійник одержує від 2 до 4 
тисяч карбованців па місяць. 
250 гірників мають мотоцикли 
і велосипеди, 150 чоловік — 
індивідуальні будинки.

31 рік працюю я у вугільній 
промисловості. Радісно стйє па 
серці від того, що моя праця, 
праця кожного гірника звели
чає мою країну, служить спра
ві побудови комунізму.

Тепер шахти—це підприємс
тва високої виробничої культу
ри. Раніш па другій шахті пі
діймали вугілля з допомогою 
воротка. Ото була і вся меха
нізація. Нині шахта оснащена 
стрічковими і скребковими 
транспортерам и, електровозами 
й іншими механізмами.

Швидко зростає наше місто 
Олександрія і робітничі сели
ща. Життя наше з кожним 
днем стає все заможнішим і 
культурнішим.

Рідна Комуністична партія 
веде пас до світлого майбутньо
го, і ми впевнено йдемо за нею 
вперед.

Розповідь записав
С. ПЕТРОВ.

ріалізму. Імперіалісти шукають 
виходу з цього становища в 
шаленій гонці озброєнь, в під
готовці пової світової війни.

Але народи світу не хочуть 
війни, вони посилюють відсіч 
її паліям. Укладення перемир'я 
в Кореї—видатна перемога бор
ців за мир, на чолі яких іде 
Радянський Союз — незламний 
оплот миру і безпеки народів.

Мирна зовнішня політика, 
яку проводить Радянський Союз, 
користується підтримкою всіх 
чесних людей світу, бо вона 
відповідає їх життєвим інтере
сам.

Наша соціалістична Батьків
щина нині перебуває в розкві
ті своїх творчих сил. Під ке
рівництвом Комуністичної пар
тії, тісно згуртований навколо 
Центрального Комітету КПРС і 
Радянського уряду, під вели
ким всеперемагаючим прапором 
ленінізму радянський народ 
впевнено йде вперед, до сяю
чих вершин комунізму.
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до світлих вершин комунізму
Хороші підсумки, прекрасні перспективи Золоті руки

Наближається до кінця тре
тій рік п'ятої п'ятирічки. Як 
і два попередні, він був для на
шого колгоспу роком дальшого 
зростання всіх галузей колек
тивного господарства. Багато 
наших передовиків з року в рік 
добиваються значних успіхів. 
Так, бригада Василя Давнічен- 
ка па великій площі виростила 
по 26,5 центнера озимої пше
ниці і 18 центнерів соняшника 
з гектара. Понад 200 центне
рів цукрових буряків з кожію- 
го^гектара зібрали ланки Анто- 
нтаТ'Гладищук, Тамари Горис- 
лавець, Надії Бульби та інших.

Значне зрушення відбулося 
в галузі розвитку овочівництва. 
Городник Андрій Білан, уміло 
застосовуючи радянську агро
технічну науку і передовий 
досвід, виростив по 220 цент
нерів помідор, 200 центнерів 
огірку, 250 центнерів капусти 
з гЖара.

Маємо досягнення і в розвит
ку громадського тваринництва. 
Лише надій молока порівняно 
з минулим роком збільшився 
па 300 літрів па фуражну ко
рову.

Все це дозволило нам не 
лише вчасно розрахуватись но 
всіх видах обов'язкових поста
вок, але й продати державі ба
гато лишків продукції, високо 
оплатити трудодень, прискоре
ними темпами вести капітальне 
будівництво.

Досить сказати, що додатко
во, в порядку державної заго
тівлі, ми продали 350 центне
рів м'яса, 1.500 центнерів мо
лока, близько 600 центнерів 
овочів.

Загальний доход артілі на 
кінець року становитиме близь
ко двох мільйонів карбованців. 
Він лише від тваринництва 
досяг 700.000 карбованців.

За рік в колгоспі збудовано 
велике зерносховище, гаражна

Славними трудовими успіха
ми зустріли механізатори нашої 
бригади Великий Жовтень. У 
соціалістичному змаганні ми 
домоглись високих виробничих 
показників: достроково завер
шили підняття зябу та оранку 
чорних парів. Таким чином, 
бригада повністю виконала ро
боти, передбачені договором 
МТС з колгоспом ім. Молотова. 

7 автомашин, контору колгос
пу, кошару па 800 голів овець.

Велику допомогу в будівель
них матеріалах і транспорті 
артіль подала індивідуальним 
забудовникам. Напередодні свя
та 7 сімей колгоспників спра
вили новосілля, а 15 — капі
тально відремонтували свої бу
динки. Характерно, що всі но
ві й відремонтовані будинки 
вкриті виключно залізом, шифе
ром, черепицею. Це змінює виг
ляд села, робить його культур
ним, благоустроєним.

Зростає заможність і куль
тура колгоспників. Зайдіть в 
будинки наших людей і ви май
же в кожній колгоспній сім'ї 
побачите радіоприймачі, вело
сипеди, добротну меблю, кни
ги, газети, журнали й інше.

Шляхи зростання нам вказує 
Комуністична партія, Радянсь
кий уряд. Наша партійна орга
нізація, яка налічує 19 кому
ністів, спрямовує й організовує 
колгоспників па виконання 
поставлених завдань. Всі чле
ни партії, розставлені на від
повідальних ділянках виробниц
тва, стали в авангарді бороть
би за підвищення врожайності 
колгоспних ланів, за дальший 
розвиток громадського тварин
ництва. Висока технічна осна
щеність тракторних бригад, які 
обслужують колгосп, механіза
ція трудомістких робіт на фер
мах набагато полегшують пра
цю хліборобів.

Але досягнуте—не межа. Пре
красні перспективи розвитку 
сільського господарства розкри
ває нам постанова вересневого 
Пленуму ЦК КПРС. Які неви
черпні можливості має кол
госпне виробництво, я пере
конався, побувавши в передо
вому колгоспі країни ім. Бу- 
дьонного на Одещині, яким ке
рує Герой Соціалістичної Праці 
Марко Посмітний.

Досягнення механізаторів
Іван Козуб хоч і молодий 

тракторист, але, добре оволодів
ши машиною, використовуючи 
її на повну потужність, він 
довів десятимісячний виробіток 
на трактор «ДТ-54» до 1.350 
гектарів.

Виробіток на 15 - сильний 
трактор цього року в нас ста
новить 970 гектарів умовної

о

Добитись такого розвитку, 
такої культури ведення кол
госпного господарства можуть 
всі колгоспи. Керуючись вка
зівками партії, ми поставили 
собі за мету вже в 1954 році 
виростити по 22 центнери зер
нових на всій площі посіву, 
250 центнерів цукрових буря
ків, 200 центнерів овочів, 
значно підвищити продуктив
ність тваринництва.

Особливу увагу приділяємо 
розвитку овочівництва. В нас
тупному році площа під овоча
ми збільшиться на 16 гектарів. 
Будуть впроваджені передові 
методи їх вирощування. Пла
нуємо збудувати теплицю пло
щею в 300 квадратних метрів, 
ставок для зрошення площею 
водного дзеркала в 6,5 гектара 
і ін. Поповнимо колгоспний 
сад, який в пас займає 66 гек
тарів.

Для одержання високого вро
жаю вже багато зроблено. Своє
часно і якісно піднято зяб під 
ярий клин на 1.175 гектарах,* 
посиленими темпами провадить
ся оранка чорних парів. У 
кращі агротехнічні строки по
сіяні озимі. Причому, 450 гек
тарів засіяно перехресним ме
тодом. Це на 350 гектарів біль
ше, ніж торік.

За прикладом колгоспу ім. 
Будьонпого, Одеської області, 
ми розпочали будівництво Бу
динку сільськогосподарської 
культури з залом па 500 місць, 
намічаємо також провести елек
трифікацію колгоспу.

Наші можливості безмежні. 
Під мудрим керівництвом Ко
муністичної партії ми зробимо 
все, щоб у найкоротший строк 
круто піднести виробництво 
продуктів харчування для на
селення і сировини для про
мисловості.

Г. БУЙНОВ, 
голова Бандурівської артілі 

їм. Сталіна.

оранки при завданні 723.
Механізатори бригади неу

хильно здійснюють завдання, 
поставлені вересневим Плену
мом ЦК КПРС по всемірній 
механізації сільськогосподар
ських робіт в обслужуваному 
колгоспі.

М. ЛЕЛЕКА, 
бригадир тракторної бригади №10 

Користівської МТС.

У відповідь па заклик партії 
багато механізаторів, агрономів 
та інших спеціалістів сільського 
господарства повертаються на 
постійну роботу в МТС і колгос
пи. В числі перших виявили ба
жання піти на роботу в Олександ
рійську МТС робітники Олександ
рійської автобази тт. Манаєнко і 
Чернишов, слюсар Се.менівського 
вуглерозрізу т. Гузовський та 
інші.

Свято 36 роковин Великого 
Жовтня т. Чернишов зустрів ви
сокими показниками в труді. Його 
щозмінний виробіток на тракторі 
становить 150—170 процентів. 
Значно перевиконують виробничі 
завдання на ремонті сільськогос
подарських машин тт. Гузовський 
і Манаєнко.

На знімку (зліва направо): 
тт. Манаєнко П. Я., Гузовський 
К. А. і Чернишов М. 3.

Це було два роки тому. Ліда Бе- 
реговенко, успішно закінчивши 
семирічну школу при радгоспі 

Комінтерн , перейшла працю
вати па ферми телятницею. Цю 
роботу вона облюбувала неви
падково. її мати—Ганна Бере
говенко- -давно доглядала рад
госпних телят. Щороку вона 
давала високий приріст молод
няка. Вдома мати ділилась ■ з 
донькою про свої успіхи, розпо
відала про труднощі, які дово
дилось переборювати.

З перших днів Ліда вся від
далась облюбованій справі. Ве
чорами подовгу розмовляла з 
матір'ю, запозичала її досвід. 
Невтомна праця принесла ус
піхи. Уже через рік Ліда стала 
однією з кращих телятниць 
радгоспу. Цього року, доглядаю
чи 27 племінних телят, Ліда 

і досягла щоденного приросту їх 
І 1.023 грами.

Одного разу в газеті Комсо- 
мольская правда» було вміщено 
портрет Ліди. В скупій підтекс
товці розповідалось про її ус
піх. А вже через кілька днів 
на ім'я Лідв почало надходити 
багато листів. Працівники сіль
ського господарства просили 
поділитись досвідом роботи.

Думка про те, що її працщ, 
працю простої дівчпіш-комсо- 
молки, високо цінують радян
ські люди, глибоко хвилює

Нам партія
Для дітей робітників і бідних 

селян в царській Росії шлях до 
освіти був закритий. Вони зму
шені були з малих років поне
вірятись в наймах, де їм пла
тили за непосильну працю ко
пійки.

Така ж сумна картина спос- 
! терігається зараз в капіталіс- 
: точних країнах.

Тепер наше життя, життя ра- 
I дяиської молоді, як день від 

ночі, відрізняється від життя 
наших батьків та дідів до рево
люції і від життя молоді капі- 

: талістичних країн.
Всі діти шкільного віку охоп

лені в пас навчанням. Поди
віться, друзі, на ті умови, які 
створені для нас, учнів радяп- 

I ської школи. Величні споруди 
| шкіл з багатими бібліотеками, 

світлими, просторими класами.
Для розвитку талантів дітей 

у нас відкрито художні, музич
ні, спортивні школи.

У червні цього року па об- 
| латному огляді творчої само

діяльності піонерів і школярів 
І успішно виступав ансамбль піс

ні й танцю середньої школи 
і Л? 10 і Олександрійського Пала- 
' цу піонерів. Він визнаний кра- 
і щим колективом художньої 

самодіяльності і відзначений 
грамотами обласного комітету 
ЛКСМУ. Багато індивідуальних 
виконавців нагороджені цінними 
подарунками і грамотами.

Після напруженого навчан
ня учні мають можливість від
почивати в дитячих санаторіях, 
піонерських таборах, подорожу- 

. вати по радянській Батьків- 
| щині і вивчати рідний край. 

її. Вона трудиться ще з біль
шою наполегливістю.

Всі телята, що їх доглядала 
Ліда Береговенко, досяглії класу 

Еліта і «Еліта-рекорд». Зараз 
їх можна побачити на тварин
ницьких фермах колгоспів брат
ньої Грузії, середньоазіатських 
республік, Краснодарського
краю і в інших місцях.

За прикладом Ліди Берего
венко працює багато молодих 
тваринників радгоспу. Успішно 
вирощує телят комсомолка Ліда 
Рябошапка. Доярки Марія Ле- 
щепко, Рая Цесарснко від кож
ної закріпленої корови надоїли 
близько 4.000 кілограмів мо
лока.

Зараз Ліда Береговенко комп
лектує нову групу телят. Вона 
зобов'язується працювати ще 
краще. Щоб слово не розхо
дилось з ділом, Ліда наполег
ливо вчиться. У комсомоль
ському иолітгуртку вона оволо
діває марксистсько-ленінською 
теорією, а на трирічних зоотех
нічних курсах — мічурінською 
агробіологічною наукою. Крім 
того, вона бере активну участь 
в житті комсомольської органі
зації. Недавно на звітно-вибор
них зборах її обрано до складу 
комітету комсомольської орга
нізації радгоспу.

Творчою працею відповідає 
Ліда Береговенко на постанову 
вересневого Пленуму ЦК КПРС.

В. ЛЕОНТЬЕВ.

щастя дала
Так, за час минулих літніх 

канікул багато піонерів та шко
лярів нашої школи відпочива
ли в піонерських таборах са
наторного і простого типу, а 
ті, що залишилися дома, від
відували міський піонерський 
табір, що працював при шко
лі № 10. Тут організовувалися 
цікаві екскурсії і походи на 
буровугільні підприємства міс
та, в ліси, у колгоспи.

Багато школярів відвідало 
колишню резиденцію Богдана 
Хмельницького в старовинному 
місті Чигирині, побували в де
сятиденному поході по області.

Зараз ми продовжуємо напо
легливо навчатись.

Після закінчення середньої 
школи перед памп широко від
крито двері до всіх вищих уч
бових закладів. Кожен з нас 
може набути професію, яка 
йому найбільше подобається.

В багатогранному щасливому 
нашому житті відчувається 
батьківське піклування Кому
ністичної партії і Радянського 
уряду. Па це піклування піо
нери та школярі відповідають 
відмінним навчанням.

Сьогодні—в день святкуван
ня славних 36 роковин Вели
кої Жовтневої соціалістичної 
революції—ми, майбутні будів
ники комунізму, від усього 
серця скажемо- спасибі тобі 
рідна Комуністична партія, за 
щасливе життя, за турботу про 
нас, радянських дітей.

Владнслав ЖУРАВСЬКИЙ, 
учень 10 класу середньої 

школи № 10.
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ПО НАШОМУ МІСТУ і РАЙОНУ

На знімку: нова середня школа в селищі Димитрово. 
Фото І'. Танського.

Дитячі
Вчора в дошкільних закла

дах і школах міста та робіт
ничих селищ відбулися дитя
чі ранки. Вихованці дитсад
ків виступали з різноманіт
ною програмою, Малята дек
ламували вірші, співали, тан
цювали і, одержавши пода
рунки, щасливі поверталися 
додому.

Особливо цікавим був ди
тячий ранок в садку №3 се-

Вчора вперше гостинно від
крились двері новозбудова- 
ного колгоспного клубу ар
тілі ім. 18 партконференції. 
Тут було проведено урочис
те засідання хліборобів, при
свячене 36 роковинам Вели
кого Жовтня. У новому клу

Колгоспні новобудови

Ща
Комуністична партія і Радян

ський уряд виявляють батьків
ське піклування про вихован
ня наших дітей. Про це свід
чить велика кількість дошкіль
них дитячих закладів, шкіл, ви
щих навчальних закладів в на
шій країні.

В одному з дитячих садків 
виховується і мій шестирічний 
сип Вапя. В чистих і світлих 
кімнатах дитсадка № 3 селища 
Перемога дуже красиво. Па вік-

...Поїзд вирушив із Знам'янки і 
продовжував наближати мене до 
рідного міста. Хвилюючі то були 
хвилини після багаторічної розлу
ки. Згадуються і звучать так при
ємно знайомі назви станцій...

Нетерпляче вдивляюся в дале
чінь- коли ж з'явиться Олексан
дрія? Якою вона стала?

Нарешті рідне місто! Таке знайо
ме і нове, і таке саме, і в чомусь 
інше.

Високі корпуси підприємств, ще 
вищі димарі біля них, незчислен
ні нові будинки і цілі квартали. 
З хвилюванням іду вулицями. 
Зринає безліч згадок...

Пригадуються перші мітинги і 
демонстрації наприкінці 1917 року.

р а н к и
лища Перемога, де вихо
вуються діти гірників.

В міському Палаці піоне
рів сьогодні відбудеться ди
тячий ранок для учнів мо
лодших класів шкіл міста. 
Завтра для піонерського ак
тиву і запрошених на свято 
батьків буде дано великий 
концерт силами гуртків ху
дожньої самодіяльності Па
лацу піонерів.

бі відкривається бібліотека 
з читальним залом.

Напередодні свята всели
лися в нові власні будинки 
13 сімей колгоспників. Серед 
новоселів тесляр Григорій 
Степанюк, доярка Марія Га- 
мазіна, тракторист Микола 
Іванов та інші.

сливе дитинс
пах пишно цвітуть квіти, всю
ди килими. До послуг дітей є 
багато іграшок.

Любовно, по-материнськи дог
лядають малят працівники дит
садка тт. Турчина 10. Р. і Тю
тюнник Н. І.

Мені довелося бути на за
нятті в старшій групі, і я спос
терігала, як добре діти вміють 
лічити, малювати, як чудово 
виконують пісні про мир та Ра-

ВЕЛИКІ ПЕРЕТВОРЕННЯ
після Жовтневої революції. Поча
ток нового, вільного життя, про 
яке так палко мріяли трудящі.

До революції в місті існував 
літературно-театральний гурток, 
душею якого був Гнат Петрович 
Юра, тепер народний артист 
СРСР і керівник Державного ака
демічного театру імені Івана Фран
ка. У гуртку читали заборонені 
тоді твори Шевченка, ЧернишеВ- 
ського, Добролюбова, Горького. 
Наш гурток склався під впливом 
вистав прогресивного реалістично
го театру Кропивницького і Ста- 
рицького, які захоплювали тоді 
молодь своїм високим мистецтвом 
і правдою.

| На Дошці пошани— 
передовики змагання

Визначних успіхів в перед
жовтневому соціалістичному 
змаганні добилось багато ро
бітників підприємств тресту 

І „Олександріявугілля".
38 передовиків змагання 

| рішенням райкому профспіл
ки вугільників і наказом ке
руючого трестом занесені на 
Дошку пошани тресту.

Серед них дробильних бри
кетної фабрики т. І. К. Селюс, 
стругальник заводу „Черво
ний ливарник" т. Ф. К. Тара- 

; ненко, електрослюсар елек
тростанції т. Ф. Р. Красного- 

’ ловий. слюсар теплоелектро- 
станції т. П. П. Гузовський, 
кочегар котельного цеху 
теплоелектростанції т. М. М. 
Трушевський, наваловідбій
ник шахти№ 2-3 т. Безручкин 
і ряд інших.

Новосілля трудящих 
міста і селищ

Напередодні всенародного 
свята Великого Жовтня ба
гато трудящих справили но
восілля.

В просторі, світлі кімнати 
нового будинку в селищі Ди
митрово вселились працівни
ки теплоелектростанції—на
чальники змін тт. Клімакова, 
Мірошниченко, помічник ма
шиніста турбіни т. Єлагіна, 
молоді спеціалісти, тт. Пол
тавець, Сидоров, Єгоренко, 
І алієв, Шорохов і інші.

В нові будинки вселились 
і 77 індивідуальних забудов
ників міста та робітничих 
селищ.

За останні роки в місті ви
росло 17 нових вулиць і 15 
провулків.

На міському телеграфі
В передсвяткові дні особ

ливо напружено працював 
міський телеграф.

Тільки за три останні дні 
трудящі нашого міста надіс
лали своїм рідним і знайо
мим близько 1000 поздоров
них телеграм і одержали по
над 700.

Багато телеграм надійшло 
колективам підприємств, які 
перевиконали виробничі пла
ни в переджовтневому соці- 

| алістичному змаганні.

тво
дянську Батьківщину, декла
мують вірші, танцюють. З за
хопленням дивилася я на ма
леньких виконавців.

Хочеться від щирого серця 
подякувати нашій рідній Кому
ністичній партії і Радянському 
уряду за піклування про на
ших дітей, за їх щасливо ди
тинство.

А. БАХМЕТЬЄВА, 
домогосподарка міста Олександрії-

Жовтнева революція відкрила 
широкі можливості для молоді 
міста розгорнути свою творчість. 
Наш гурток з захопленням пока
зував вистави трудящим в роки 
громадянської війни. Частина чле
нів цього гуртка разом з Г. П. 
Юрою пішли в театр імені Фран
ка, що став для них ареною твор
чої праці на все життя.

Радісно бачити, що рідне місто 
розрослося і оновилося разом з 
усією нашою Батьківщиною ве
ликим Радянським Союзом.

Л. БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ, 
артист Київського Державного 

академічного театру Імені 
Івана Франка.

Міжнародний огляд
За мир і міжнародну безпеку

Радянський народ, а разом з 
ним усе прогресивне людство сві
ту відзначає 36 роковини Великої 
Жовтневої соціалістичної револю
ції. Ці роковини Великого Жовт
ня народи нашої країни зустріли 
новими грандіозними успіхами в 
дальшому розвитку соціалістичної 
економіки у будівництві комунізму. 
За десять місяців цього року ва
лова продукція всієї промисло
вості становила 110 процентів у 
відношенні до того ж періоду ми
нулого року. В 1953 році промис
ловість дасть продукції, приблиз
но, в два з половиною рази біль
ше, ніж у довоєнному 1940 році.

Систематичне підвищення за
гального рівня і темпів розвитку 
народного господарства, його знач
ні технічний прогрес, піднесення 
матеріальної і духовної культури 
радянського народу дозволяють 
не тільки далі з успіхом розвива
ти нашу індустрію, але й здійсни
ти круте піднесення в розвитку 
промисловості, яка безпосе
редньо задовольняє матеріальні і 
культурні потреби радянської лю
дини. Саме до цього спрямовані 
нові рішення партії і уряду про 
сільське господарство, про круте 
піднесення виробництва товарів 
народного споживання, сприйняті 

' радянськими людьми з найглиб
шим задоволенням. Вони перед
бачають за два-три роки добити
ся різкрго підвищення забезпече
ності населення продовольчими і 
промисловими товарами.

Досягнуті Радянським Союзом 
успіхи у господарському і куль
турному будівництві особливо ве
ликі на фоні загального занепаду 
і розвалу економіки капіталістич
них країн. Це змушені визнати 
навіть багато буржуазних газет. 
Так, відгукуючись на рішення на
шої партії і уряду про нове круте 
піднесення сільського господарс
тва, розширення випуску товарів 
масового споживання, американ
ська газета „Нью-Йорк-геральд 
трібюн" скаржиться: „Підвищення 
рівня життя в Радянському Союзі 
справляє величезне враження на 
народи інших країн і ці народи 
зрозуміють, що комунізм щодо 
своїх економічних благ краща 
для них система..." Далі газета 
визнає, що ніщо і ніхто не зможе 
перешкодити СРСР добитися своєї 
мети. Коли Радянський Союз до- 
сяг таких грандіозних успіхів у 
створенні могутньої індустрії, пи
ше вона, то було б небезпечно 
думати, що Кремль не зможе до-. 
битися великих успіхів у справі 
виробництва товарів широкого 
споживання і тим самим залучити 
на свій бік країни,'- народи яких 
терплять від злиднів".

Разом з Радянським Союзом 
1 ідуть по шляху будівництва ново- 
I го життя країни народної демо

кратії. Використовуючи багатий 
досвід радянського народу, його 
безкорисливу допомогу, трудящі 
народно-демократичних країн до
билися серйозних успіхів у будів
ництві соціалізму.

Радянський Союз і держави на
родної демократії з невтомною 
енергією ведуть боротьбу за від
вернення загрози нової світової 
війни, за мирне співіснування двох 
систем. Радянський уряд не раз 
заявляв, що тепер немає такого 
спірного питання, яке не могло б 
бути розв'язане мирним шляхом. 
Миролюбність політики країн де
мократичного табору зустрічає 
підтримку сотень мільйонів прос
тих людей, які живуть у капіта
лістичному світі. І навпаки, полі
тика розв'язування нової світової 
війни, проваджена агресивним 
блоком імперіалістичних країн па 
чолі з США, зустрічає все зрос
таючий опір народів.

Інтервенція імперіалістичних 
держав у Кореї, їх війни проти 
колоніальних і залежних народів, 
гонка озброєнь, мілітаризація про
відних капіталістичних країн при
несли монополістам США казкові 
бариші, а трудящим капіталістич

ного світу непосильний тягар по- 
I датків, катастрофічне падіння 
і життєвого рівня, голод і злидні.

Як вказував у своїй доповіді на 
Третьому Всесвітньому конгресі 
профспілок генеральний секретар 
ВФП Луї Сайян. в 12 основних 
капіталістичних країнах Західної 
Європи число повністю і частково 
безробітних у 1948 році становило 
2 мільйони 959 тисяч чоловік. .V 
квітні 1953 року там було вже 4 
мільйони 300 тисяч повністю без- 

’ робітних. У США зареєстровано 
в 1952 році три мільйони повністю 
і 10 мільйонів частково безробіт
них. В Італії кожний четвертий 
робітник не має роботи або працює 

І лише протягом частини тижня.
Число повністю і частково безро
бітних у Західній Німеччині 
сягає 4 5 мільйонів. '*£=-

За визнанням газети „Нью-Йорк 
і тайме", 97 мільйонів американців 

не мають змоги користуватись ме
дичною допомогою. Витрачаючи 

і щороку десятки мільярдів дола- 
| рів на озброєння (по бюджету 
і 1953 1954 рр. видатки на підго- 
| товку нової війни 

близько 70 процентів), 
ський уряд витрачає 
процента бюджетних 
на потреби освіти. Не
му, що тепер у США налічується 
майже 3. мільйони неписьменних..

Поточний 1953 рік ввійде в іс
торію як рік нових великих пе
ремог справи миру і 'демократії. 
Кроки радянського уряду, спря
мовані на мирне врегулювання 
спірних міжнародних проблем, на 
розширення ділових зв'язків з ка
піталістичними країнами, на ос
лаблення міжнародного напружен
ня, сприяли певній розв'язці на
пруженості в міжнародній обста
новці.

Серйозною перемогою, здобутою 
демократичними силами в цьому 
році, є припинення кровопролит
тя в Кореї і зрив провокаційної 
авантюри в Берліні. Миролюбні 
народи всіх країн все більш нас
тійно вимагають якнайшвидшого 
мирного розв'язання німецького 
і корейського питань.

Н. ЗАХАРОВ

становлять 
американ- 
лише 0.1 

асін^^жь 
диВПт^-Чо-

Після виборів у Західній 
Німеччині кліка Аденауера 
відкрито проголосила реван
шистську програму відрод
ження гітлерівського „вер
махту", завоювання „східних 
земель", посилила наступ 
на демократичні права на
роду.

Гітлер:—Любий Конрад, якщо 
Ви вже так послідовно йдете моїм 
шляхом, то не забудьте захопити 
з собою і пацюкову отруту. Тіль
ки вона допомогла мені уникнути 
шибениці.

Рисунок художника Ю, Новака.
(Репродукція з газети „За 
прочини мир, за народную 
демократию!" № 38 за 1953 р.).
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Ми можемо з цілковитою певністю 
сказати, іцо радянський народ, керований 
нашою славною Комуністичною партією, 
запалюваний всеперемагаючим ученням 
Маркса—Енгельса—Леніна—Сталіна, буде 
неухильно йти вперед до нових перемог 
в будівництві комунізму.

36-і роковини Великої Жовтневої
соціалістичної революції

Доповідь шов. К. Є. ВОРОШИЛОВА на урочистому засіданні 
Московської Ради 6 листопада 1953 року

Товариші!
Сьогодні народи нашої Батьківщини і трудящі 

всього світу урочисто відзначають тридцять шості ро
ковини Великої Жовтневої соціалістичної революції.

Тридцять шість років тому робітничий клас на
шої країни в союзі з найбіднішпм селянством, під 
ксріщ^цтвом Комуністичної партії на чолі з генієм 
лю.'еткі безсмертним Леніним прорвав фронт імперіа
лізму і утвердив па одній шостій частині землі дик
татуру пролетаріату, владу робітників і селян.

Перемога Великої Жовтневої соціалістичної рево
люції 1917 року означала корінний поворот у все
світній історії людства.

І в кожні нові роковини Великого Жовтня все 
яскравіше і пепереборпіше постає перед усім світом 
могутня творча сила перемігшого соціалізму.

Наш радянський народ, керований великою Ко
муністичною партією, вперше в історії побудував со
ціалістичне суспільство, вказавши народам інших 
країн шлях до визволення від гніту експлуататорів, 
шлях до вільного і щасливого життя. Нині по цьому 
шляху разом з нами йдуть великий китайський на
род, трудящі народно-демократичних країн і Ніцць
кої Демократичної Республіки.

Героїчний народ Корейської Народно-Демокра
тичної Республіки, який відстояв свою свободу і не
залежність у визвольній боротьбі проти імперіаліс
тичних хижаків, з величезним трудовим піднесенням 
відбудовує зруйноване війною господарство.

Радянський народ, сповнений невичерпних твор
чих сил, зустрічає тридцять шості роковини Жовтня 
великими успіхами в усіх галузях господарського 
і культурного будівництва.

Наші успіхи в мирному будівництві становлять 
гордість радянського народу, гордяться ними і трудя
щі всіх країн. В особі Радянського Союзу вони ба
чать оплот миру і національної незалежності, вели
кий приклад боротьби за краще майбутнє людства.

Товариші!
Рік, що відділяє нас від тридцять п'ятих роко

вин Великого Жовтня, був сповнений подіями вели
чезного значення.

Історичним етапом у житті партії і Радянської 
держави був XIX з'їзд Комуністичної партії. Він 
пройшов під знаком єдності і безмежного довір'я ра
дянського народу до своєї випробуваної в битвах Ко
муністичної партії і її Центрального Комітету. Рі
шення нашого з'їзду окрилили радянських людей, 
запалили їх па нові подвиги.

Тяжкою втратою для партії, народів Радянського 
Союзу, для всього прогресивного людства булав році, 
що минув, смерть,нашого великого вождя, геніаль
ного полководця ІІосифа Віссаріоновича Сталіна.

Тридцять років після смерті В. І. Леніна її. В. 
Сталін, який здобув загальне визнання і безмежне 
довір’я народу і партії, в дружному оточенні своїх 
вірних соратників неухильно вів партію і країну по 
ленінському шляху. За ці роки наша країна в бит
вах, переборюючи небачені в історії труднощі, ви
росла в могутню соціалістичну державу. З небувалою 
могутністю розкрилися творчі сили нашого народу, 
справжнього творця історії, будівника нового, кому
ністичного суспільства.

Наша Комуністична партія, створена і вихована 
геніальним Леніним і продовжувачем його безсмерт
ної справи великим Сталіним, сильна безмежною лю
бов'ю і відданістю народних мас. На чолі з своїм 
Центральним Комітетом наша партія впевнено веде 
країну до нових перемог у боротьбі за комунізм.

Комуністична партія Радянського Союзу відзна
чила в цьому році знаменну історичну дату—п'ятдеся
тиріччя свого життя. Півстолітньою героїчною бороть

бою за визволення трудящих від .царського і помі
щицько-капіталістичного гніту, за революційне пере
творення суспільства, за перемогу комунізму наша 
славна партія заслужила безмежну любов трудящих 
нашої Батьківщини і широких мас в усьому світі.

Слава нашій великій Комуністичній партії і її 
бойовому штабові—Центральному Комітетові! (Бурхли
ві, тривалі оплески).

Товарцщі!
Життєва 
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політиці постійно керується основним економічним 
законом соціалізму забезпечення максимального за
доволення постійно зростаючих матеріальних і куль
турних потреб всього суспільства шляхом безперерв
ного зростання і вдосконалювання соціалістичного 
виробництва на базі найвищої техніки.

Озброєний рішеннями XIX з'їзду Комуністичної пар
тії, радянський народ успішно виконує завдання п'я
тирічного плану.

Підсумки роботи нашої соціалістичної промисло
вості за десять місяців 1953 року показують, що 
план третього року п'ятирічки виконується успішно.

Валова продукція промисловості за минулі десять 
місяців цього року порівняно з відповідним періодом 
минулого року збільшилась па 10,5 процента і пере
вищує рівень 1940 року приблизно в два з полови
ною рази.

Всі галузі соціалістичного народного господар
ства розвиваються на основі технічного прогресу. Бу
дівництво найбільших у світі гідроелектростанцій, 
впровадження у виробництво нових найрізноманіт
ніших, високопродуктивних, потужних верстатів і ме
ханізмів, найновіших сільськогосподарських машин є 
одним з яскравих показників успішного створення 
матеріально-технічної бази комунізму.

Безсумнівні успіхи є в розвитку науки і соціа
лістичної культури.

Радянські вчені безперестанно збагачують науку 
найновішими відкриттями в усіх галузях знання. Гли
боку повагу і вдячність до всіх своїх учених і пра
цівників науки і культури почуває паш народ і за
конно пишається їх упертою і почесною працею на 
благо Батьківщини.

Розвивається література і мистецтво радянського 
народу. Радянські письменники, діячі театру, худож
ники, композитори працюють па 'благо народу.

Правда, ми все ще недостатньо задовольняємо 
зростаючі духовні,запити радянських людей. Проте 
нема сумніву, що працівники літератури, кіно і те

атру, художники і композитори, діячі всіх інших 
галузей мистецтва докладуть всіх сил до вдоскона
лення своєї майстерності і створять нові твори, які 
гідно відображатимуть героїчне життя і боротьбу на
шого народу й народів зарубіжних країн.

Успіхи в розвитку соціалістичної економіки і 
науки забезпечили дальше піднесення матеріального 
добробуту радянського народу. За останні 28 років 
виробництво предметів народного споживання збіль
шилося в нашій країні в дванадцять раз. В 1953 ро
ці обсяг виробництва предметів народного споживан
ня перевищить рівень довоєнного 1940 року на 72 
проценти. В цьому році за прикладом минулих ро
ків партія і уряд здійснили шосте числом зниження 
державних роздрібних цін на промислові і продоволь
чі товари, в результаті чого населення одержало до
датково до інших доходів 46 мільярдів карбованців. 
Якщо при цьому врахувати, що нове зниження ціп 
привело до здешевлення товарів і па колгоспному 
ринку, то вигоди населення становитимуть в розра
хунку на рік не менше 53 мільярдів карбованців.

За десять місяців 1953 року продано населенню 
товарів па 20 процентів більше порівняно з відпо
відним періодом минулого року.

І! результаті заходів, вжитих партією і урядом 
по дальшому розгортанню товарообороту, в торговель
ну сітку вже в цьому році додатково до річного пла
ну надійде товарів більш як на 37 мільярдів карбо
ванців.

Піклування про благо радянського народу ста
новить головне завдання Комуністичної партії і Ра
дянського уряду. В своєму виступі на п'ятій сесії 
Верховної Ради СРСР Голова Ради Міністрів СРСР 
товариш Г. М. Маленков особливо підкреслив, що 
Комуністична партія і Радянський уряд вважають 
своїм головним завданням у галузі внутрішньої по
літики піклування про народне благо, неухильне під
вищення- матеріального добробуту робітників, колгосп
ників, інтелігенції, всі-к радянських людей.

У відповідності з цим партія і уряд прийняли 
останнім часом ряд найважливіших рішень, здійснен
ня яких має забезпечити різке піднесення виробниц
тва предметів народного споживання, дальший могут
ній розвиток сільського господарства, рішуче поліп
шення радянської торгівлі і велике зростання това
рообороту, розширення житловоГо будівництва, і ряд 
інших заходів.

Всі ці рішення пройняті глибоким піклуванням 
партії і уряду про благо народу, про те, щоб у ко
роткий строк значно піднести рівень життя трудя
щих міста і села.

Ці історичні рішення знаменують собою новий 
етап у розвитку радянської економіки, коли ми, по
ряд з швидкими темпами розвитку важкої індустрії, 
ставимо завдання крутого піднесення галузей народ
ного господарства, які безпосередньо обслужують на
родне споживання. Політика форсованого розвитку 
сільського господарства, легкої і харчової промисло
вості є дальшим логічним розвитком соціалістичної 
індустріалізації, що повністю відповідає вимогам ос
новного економічного закону соціалізму і закону пла
номірного, пропорціонального розвитку всього соціа
лістичного народного господарства.

Товариші!
Партія і уряд проявляють велике піклування 

про всебічне зміцнення і дальший розвиток нашого 
соціалістичного сільського господарства. Вересневий 
Пленум ЦК партії, спеціально присвячений питанню 
про дальший розвиток сільського господарства, все
бічно обговорив це питання і прийняв історично важ
ливі рішення. Відзначивши великі успіхи в розвитку 
соціалістичного сільського господарства, Пленум ЦІЇ

(Продовження на 2-й стор.)
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36-і роковини Великої Жовтневої 
соціалістичної революції

Доповідь тов. К. Є. ВОРОШИЛОВА на урочистому засіданні 
Московської Ради 6 листопада 1953 року

(Продовження).__ ___

разом з тпм з усією більшовицькою прямотою вказав 
на відставання темпів розвитку сільського гос
подарства від темпів зростання промисловості і від 
зростання потреб населення в предметах споживання. 
У своїй докладній доповіді па Пленумі перший сек
ретар Центрального Комітету партії товариш М. С. 
Хрущов підкреслив, що у нас склалась явна невід
повідність між темпами зростання нашої великої ін
дустрії, міського населення, матеріального добробуту 
трудящих мас, з одного боку, і сучасним рівнем 
сільськогосподарського виробництва, з другого.

Відставання таких важливих галузей сільського 
господарства, як тваринництво, вцробництво картоплі, 

• овочів, сповільнює дальший розвиток легкої та харчо
вої промисловості і сильно гальмує зростання доходів 
колгоспів і колгоспників.

Постанова вересневого Пленуму ЦІЇ КПРС і даль
ші рішення партії і уряду передбачають великі за
ходи, що мають на меті дальше зміцнення колгосп
ного ладу, розвиток тваринйицтва, збільшення вироб
ництва овочів, картоплі, підвищення врожайності 
зернових, технічних та олійних культур і на цій 
основі обов'язкове підвищення добробуту всієї маси 
колгоспного селянства.

Намічено серйозні заходи по докорінному поліп
шенню роботи МТС. Машинно-тракторні станції—це 
індустріальна, матеріально-технічна база колгоспного 
ладу. Треба, щоб вони в повній мірі стали вирішаль
ною і організуючою силою в розвитку колгоспного 
виробництва.

Для здійснення намічених заходів і забезпечення 
крутого піднесення соціалістичного землеробства і 
тваринництва вже в 1953 році на розвиток сільського 
господарства по державному бюджету, за рахунок 
інших державних коштів, а також коштів самих кол
госпів буде вкладено близько 70 мільярдів карбован
ців. У цьому році сільське господарство одержує 150 
тисяч тракторів (в 15-сильному обчисленні), 42 тисячі 
комбайнів і понад два мільйони різних сільськогос
подарських знарядь і машин. Це велика допомога.

Але найважливішою з усіх видів допомоги на
шому колгоспному господарству є допомога кадрами. 
Кадри вирішують все. Тепер, коли партія і весь 
народ хочуть, щоб наше сільське господарство швид
ко стало в рівень з соціалістичною індустрією, із 
зростаючими потребами трудящих, а доходіїість кол
госпів і кожного колгоспника різко підвищилась, 
партія звернулася до всіх спеціалістів і механізаторів 
сільського господарства із закликом стати в перші 
ряди па лінію боротьби за збільшення виробництва 
хліба, м'яса, молока, картоплі, овочів. Цей заклик 
партії знайшов палкий відгук, і вже значна кількість 
спеціалістів сільського господарства, інженерів і тех
ніків приступила до роботи в МТС і колгоспах.

В розв'язанні завдань, поставлених партією і 
урядом перед сільським господарством, велика роль 1 
партійних організацій, комсомолу, жінок колгоспниць, 
партійних і безпартійних працівників МТС і радгос
пів. Тільки їх трудовий ентузіазм, їх дійова творчість 
можуть забезпечити в короткий строк всебічний роз
виток сільського господарства, підвищити його до- 
ходність.

Товариші!
Успішне розв'язання великого завдання — ство

рення достатку предметів споживання в країні прямо 
залежить від дальшого поліпшення роботи нашої про
мисловості. Вдосконалення господарського керівниц
тва, підвищення культури в роботі промислових під
приємств, дальше підвищення продуктивності праці, 
поліпшення якості і зниження собівартості промис
лової продукції повинні стати в центрі нашої ув^ги.

Зниження собівартості—найважливіше джерело 
соціалістичного нагромадження. Відомо, що тільки за 
1952 рік від зниження собівартості промислової про
дукції країна одержала економію в 46 мільярдів кар
бованців. А це ж тільки частина того, що можна 
одержати, коли б ми працювали краще.

Тимчасом, у нас є ще немало фабрик і заводів, 
які не виконують державних завдань по зростанню 
продуктивності праці, допускають брак у роботі, по
гано борються за високу якість продукції, за зни
ження собівартості.

Найперший обов'язок господарських керівників, 
директорів підприємств, інженерно-технічних праців

ників, робітників і всіх трудящих,, і в першу чергу, 
розуміється, відповідних міністерств, полягає в тому, 
щоб ліквідувати наявні хиби в роботі, забезпечити 
впровадження нової техніки і її освоєння, поліпшити 
організацію праці і добитися значного підвищення 
продуктивності при обов'язковому поліпшенні якості 
продукції.

Завдання партійних, радянських, профспілкових 
і комсомольських організацій полягає в тому, щоб 
всемірно розвивати активність та ініціативу мас, ще 
ширше розгорнути соціалістичне змагання за вико
нання і перевиконання виробничих планів, за під
вищення продуктивності праці і зниження собівар
тості продукції, за високу її якість.

Творчі сили радянського народу невичерпні.
Зразком патріотичного служіння народові є пра

ця наших славних передовиків виробництва. Ці чудо
ві люди, сипи й дочки нашого великого народу — 
приклад для всіх радянських трудівників. Іх досвід 
повинен якнайбільше поширюватись, ставати основою 
трудової діяльності всіх трудящих.

Геніальний Ленін і продовжувач його справи 
великий Сталін не раз указували, що основою сили 
і міцності радянського ладу є союз робітничого класу 
і селянства. В нерушимому союзі робітничого класу 
і трудового селянства вони бачили найвищий принцип 

І диктатури пролетаріату. Під керівництвом Комуністич
ної партії союз робітничого класу й селянства був 
тією вирішальною силою, яка забезпечила нам пере
могу в жовтні 1917 року і переможне просування 
по шляху будівництва соціалізму в нашій країні. 
Міцність цього союзу є і запорукою нашого дальшого 
руху по шляху до комунізму. Заходи партії і уряду, 
спрямовані на розвиток сільського господарства і 
підвищення добробуту народу, ще більше сприяти
муть зміцненню союзу робітничого класу і селянства, 
морально-політичної єдності всього нашого народу.

Товариші!
Найбільшим завоюванням Жовтневої революції є 

створення багатонаціональної Радянської держави, 
яка навічно спаяла дружбу народів СРСР. Наша 
країна не знає національного розбрату. Жовтнева 
революція створила умови для бурхливого зростання 
економіки і культури всіх народів, які населяють 
нашу велику Батьківщину.

Ми напередодні великої події—в січні наступ
ного року минає 300 років з дня возз'єднання Ук
раїни з Росією. Це велике свято не тільки росіян і 
українців—це велике торжество всіх народів Союзу 
Радянських Соціалістичних Республік.

Братерський, нерушимий союз і дружба росій
ського і українського народів і всіх інших численних 
народів нашої великої Батьківщини—джерело непере
борних сил Радянської багатонаціональної держави.

Хай живе нерушима братерська дружба народів 
великої країни Рад! (Бурхливі, довго не стихаючі 
оплески).

Однією з найважливіших умов побідоносного бу
дівництва комунізму в нашій країні є дальше зміц
нення Радянської держави. Ради, як нова, найдемо- 
кратичніша форма державного управління, витримали 
випробування в боротьбі за щастя і свободу народу. 
Нам треба всемірно зміцнювати Радянську державу, 
вдосконалювати роботу Рад, зміцнювати їх зв'язки з 
найширшими масами народу.

Одночасно нашим завданням є всемірне зміцнен
ня Збройних Сил Радянської держави, які стоять на 
варті свободи і незалежності нашої Батьківщини, на 
варті мирної творчої праці нашого миролюбного на
роду. (Оплески).

Радянські люди сповнені енергії і рішимості пра
цювати в ім'я нових досягнень в будівництві кому
нізму, в ім'я процвітання соціалістичної Вітчизни. 
Мудре керівництво Комуністичної партії, її Централь
ного Комітету і Радянського уряду є запорукою даль
шого успішного руху нашої країни вперед, по шля
ху будівництва комуністичного суспільства.

Товариші!
Величезний розмах мирної творчої праці, небачені 

за масштабом і значимістю заходи Комуністичної пар
тії і уряду, спрямовані на дальше піднесення на
родного господарства, на безперервне підвищення ма
теріального добробуту радянських людей, з усією 

І очевидністю свідчать про миролюбний характер по- 
1 літики нашої партії і уряду Радянського Союзу.

Радянський уряд з властивою йому енергією і 
послідовністю завжди проводив і проводить політику 
збереження і зміцнення миру в усьому світі, розвитку 
добросусідських відносин з усіма країнами, розвитку і 
зміцнення міжнародних економічних зв'язків.

Ця генеральна лінія нашої зовнішньої політики 
була і лишається непохитною. ’

Табір імперіалістів на чолі з реакційними си
лами США проводить лінію на підготовку нової ^ійпи. 
Всім відомо, що завзятими стараннями агресивнії кіл 
СІ11А продовжується і все більше роздувається «хо
лодна війна». Не припиняється, а посилюється роз
гнуздана брудна наклепницька кампанія проти Союзу 
Радянських Соціалістичних Республік та інших миро
любних країн. Уряд Сполучених Штатів Америки де
монстративно асигнує на підривну діяльність у кра
їнах демократичного табору сотні мільйонів доларів, 
продовжує політику гопки озброєнь, збиває воєнні 
угруповання і посилено створює густу СІТК^МІЄННИХ 
баз в безпосередній близькості від кордоніічсріїн де
мократичного табору. Всі ці факти, зрозуміло, не мо
жуть не викликати серйозного занепокоєння всіх 
миролюбних народів.

Великим вкладом у справу пом'якшення міжна
родної напруженості є підписання перемир'я і при
пинення кровопролиття в Кореї. Відомо, що Радянсь
кий Союз пліч-о-пліч з Китайською Народною Рес
публікою і країнами народної демократії безустанно 
боровся за припинення цієї жорстокої, нав'язаної ко
рейському народові, несправедливої, загарбницької 
війни,-

Тепер, коли плани агресорів у Кореї провалилися, 
корисно ще раз нагадати про деякі повчальні уроки 
корейської війни.

Шляхом збройної інтервенції в Кореї імперіаліс
тичні агресори мріяли поневолити корейський народ, 
а заодно потопити в крові і національно-визвольний 
рух народів Азії і Тихого океану, які піднялися на 
боротьбу за свою незалежність і демократичні свободи.

Але агресори гадають, а народи, які відстоюють 
свою свободу і незалежність,—вирішують.

Події в Кореї показали, що народи Азії сповнені 
рішимості відстоювати свою національну свободу і не
залежність, не допускати на Далекому Сході створен - 
ня вогнища нової світової війни.

Імперіалістам слід було б засвоїти ту істину, що 
давно минули часи, коли вони безборонно могли коман - 
дувати поневоленими .народами колоніальних і за
лежних країн. В історичній долі цих народів стався 
корінний поворот. Народи Азії хочуть бути повними 
господарями своєї землі і своєї долі.

В Азії народилась велика народно-демократична 
держава—Китайська Народна Республіка, що висту
пає стабілізуючим фактором миру і прогресу як в 
Азії, так і в усьому світі. Ця велика країна переш
коджає імперіалістам безкарно проводити політику 
перетворення Азії у вогнище нової світової війни. 
Вона є могутнім оплотом пригноблених народів Сходу 
в їх боротьбі за свободу, демократію і справжню 
незалежність.

У зв'язку з цим не можна не торкнутись по
зиції імперіалістичних держав, які протидіють віднов
ленню законних прав Китайської Народної Республі
ки в Організації Об'єднаних Націй. Ця позиція, без
сумнівно, сприяє дальшому підтриманню міжнародної 
напруженості. Не можна ігнорувати великий китай
ський народ у розв'язанні найважливіших міжнарод
них проблем, зокрема тих, що стосуються Далекого 
Сходу. Без активної участі Китайської Народної Рес
публіки не можна серйозно говорити про можливість 
ослаблення напруженості в міжнародних відносинах 
і врегулювання проблем Азії.

Досягнення перемир'я в Кореї створило сприят
ливий грунт для пом'якшення напруженості міжна
родної обстановки. Це, проте, не влаштовує імперіа
лістичні держави, в плани яких не входить нормалі
зація міжнародних відносин. Про це говорить, нап
риклад, той факт, що західні держави обминають 
мовчанням радянську пропозицію обговорити на на
раді представників США, Англії, Франції, Радянсько
го Союзу і Китайської Народної Республіки спільні 
заходи по зменшенню напруженості в міжнародних

(Закінчення на 3-й стер.)
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відносинах. Про те ж свідчить і позиція, зайнята 
правлячими колами СПІА в питанні про політичну 
конференцію по Кореї. Ця позиція не може не вик
ликати тривогу в усіх, хто прагне до якнайшвидшого 
остаточного врегулювання корейської проблеми і мир
ного розв'язання інших нерозв'язаних питань Дале
кого Сходу. Американські представники не бажають 
лпетворити політичну конференцію в конференцію 
круглого столу», на якій зустрілися б не тільки 
сторони, що воювали, але й заінтересовані нейтраль
ні держави. Слід в той же час відмітити, що така 
велика держава Азії, як Індія, має немалі заслуги в 
тому, щоб війні в Кореї був покладений край. Проте 
С111А вважають за краще обминути Індію, відмовля
ючись запросити її і ряд інших нейтральних країн 
до участі в політичній конференції по Кореї. Як 
видно, імперіалістичні агресори не облишили своїх 
б<£Жяльних планів підкорення народів Азії шляхом 
розширення своєї агресії.

Важко переоцінити і значення, якого в справі 
“пом'якшення нинішнього міжнародного напруження 
набирає розв'язання німецького питання.

Радянський Союз, який турбується про збере
ження і зміцнення миру в Європі і який іде назу
стріч національним інтересам німецького народу, не 
раз звертався до західних держав з пропозиціями 
про справедливе розв'язання німецької проблеми. Ра
дянський уряд впевнений, що німецьке питання мож
на і треба розв'язати в інтересах миру з урахуван
ням національних сподівань німецького народу шля
хом скликання мирної конференції для розгляду пи
тання про мирний договір з Німеччиною, утворення 
Тимчасового Загальнонімецького уряду і проведення 
загальнонімецьких виборів і полегшення фінансово- 
економічних зобов'язань Німеччини, зв'язаних з нас
лідками війни.

Ставлення західних держав до радянських про
позицій не свідчить про їх прагнення до справедли
вого врегулювання німецького питання. Воно не 
свідчить і про намір цих держав враховувати, а не 
те, щоб поважати, національні інтереси німецького 
народу. В усіх своїх відповідях на пропозиції 
Радянського Союзу вони обминають всі важливі сто
рони німецької проблеми, як-от питання про мирний 
договір, про створення загальнонімецького уряду, про 
полегшення фінансово-економічних зобов'язань Ні
меччини. Вони на перший план лицемірно висувають 
питання про так звані загальнонімецькі вибори, хоч 
лишається незрозумілим, як можна говорити про за
гальнонімецькі вибори при наявності Німеччини, роз
колотої на дві частини, як можна говорити про будь- 
які вибори, коли в Німеччині немає загальноніме
цького уряду.

До того ж, повсякденна політика західних дер
жав щодо Німеччини викриває їх справжні наміри, 
які лежать не в напрямі зміцнення миру в Європі, а 
в напрямі перетворення Західної Німеччини у вог
нище пової війни в Європі. Правлячі кола США і 
Англії відкрито проводять політику ремілітаризації 
Західної Німеччини, вони форсують відтворення там 
збройних сил, які повинні, за їх замірами, станови
ти ядро агресивної «європейської армії», яку вони 
збивають. Особливо відвертою політика відродження 
німецького мілітаризму стала за останній час після 
виборів до боннського бундестагу. Войовничі міліта
ристські кола Західної Німеччини відкрито виступа
ють з реваншистськими заявами, спрямованими проти 
Німецької Демократичної Республіки, Польської і 
Чехословацької народних республік, проти Радянсько
го Союзу. Вони виступають з погрозами щодо Фран
ції і, особливо, проти Німецької Демократичної Рес
публіки. Ці виступи дістали цілковите схвалення ке
рівних діячів США і Англії, які заявляють, що в ра
зі відмови Франції ратифікувати паризький договір 
про створення так званого «європейського оборонно
го співтовариства» Західна Німеччина разом з її від
родженими збройними силами буде безпосередньо 
включена в агресивний Північно-атлантичний союз 
через голову Франції.

Змушені зважати на прагнення народів до миру, 
представники західних держав нерідко запевняють у 
своєму бажанні договоритися з Радянським Союзом 
по нерозв'язаних проблемах в інтересах пом'якшення 
напруження. Наскільки такі запевнення розходяться 
з провадженою політикою західних держав, можна 
судити з їх підходу до розв'язання німецького пи
тання. На словах західні держави виступають за об
говорення німецької проблеми з участю Радянського 
Союзу. На ділі ж вони всіма заходами форсують 
ратифікацію паризького і боннського мілітаристських 
договорів, які оформляють включення Західної Ні
меччини в агресивний Атлантичний союз. Ясно, що 
ратифікація цих договорів робить неможливим возз'єд
нання Німеччини в єдину демократичну і миролюбну 
державу.

Західні держави твердять, що вони стоять за 
обговорення з Радянським Союзом німецького питан
ня, в той же час приймають на лондонській нараді 
сепаратну угоду про втягнення Західної Німеччини 
в агресивну Атлантичну систему, спрямовану своїм 
вістрям проти Радянського Союзу. Хіба така позиція 
західних держав не робить заздалегідь безпредметним 
обговорення німецької проблеми на нараді чотирьох 
держав? Чи не маємо ми тут справу із спробою за
хідних держав нав'язати Радянському Союзові свою 
позицію в німецькому питанні, а в разі неудачі, 
обвинуватити Радянський Союз в «небажанні мирно 
врегулювати німецьку проблему і тим самим обманути 
світову громадську думку?

Противникам мирного розв'язання німецького 
питання слід було б пам'ятати, що за всіма їх під
ступами, спрямованими на підготовку війни, зірко 
стежать миролюбні народи. Народи добре бачать, як 
не зовсім розумні політики Вашіпгтона при сприянні 
деяких послужливих англійських і французьких дія
чів грають з вогнем, відроджуючи в Західній Німеч
чині вогнище агресії. ,

Тверезі політики Німеччини не можуть не усві
домлювати того, що шлях, на який намагаються за
тягти їх країну боннські реваншисти, чреватий згуб
ними наслідками для всієї німецької нації.

Політика ремілітаризації і включення Західної 
Німеччини в агресивний Атлантичний союз нерозрив
но зв'язана з політикою створення в ряді європей
ських держав сітки воєнних баз, розташованих у 
безпосередній близькості від кордонів Радянського Со
юзу і країн народної демократії. Безсумнівно, що це 
лише різні сторони однієї і тієї ж політики підго
товки війни проти держав демократичного табору. 
Але з цього слід зробити і відповідні висновки.

Хто справді прагне до пом'якшення міжнарод
ної напруженості, той не може обминути питання 
про ліквідацію воєнних баз на чужих територіях. 
Радянський Союз не раз ставив і наполегливо ста
вить тепер це питання перед західними державами. 
Проте вони кожного разу обминають його.

Більше того, Сполучені Штати Америки за ос
танній час посилили тиск на Норвегію і Данію в 
питанні про надання ними баз, уклали угоди про 
воєнні бази з Грецією і франкістською Іспанією, а 
також всіма заходами спонукають до цього Іран та 
інші країни Близького і Середнього Сходу.

Західні держави чинять упертий опір прийняттю 
рішень про заборону атомної, водневої та інших ви
дів зброї масового винищення, про скорочення озбро
єнь великих держав. При цьому посилаються на те, 
що ці питання обговорюються в Організації Об'єд
наних Націй. Але відомо, що вони обговорюються в 
0011 з самого початку створення цієї організації, і 
марним дискусіям не видно кіпця.

їїині народи не вірять словам, які не підкріп
люються ділами. А діла правлячих кіл імперіалістич
них держав видають їх з головою як противників 
миру, як провідників політики ворожнечі між наро
дами в інтересах підготовки нової війни.

Радянський Союз неухильно і послідовно про
водить політику миру і дружби між усіма народами. 
Цьому, зокрема, служить і його політика розширен
ня економічних зв'язків із зарубіжними країнами. 
Наші економічні відносини з країнами народної де
мократії розвиваються і міцніють рік у рік. В той 
же час у цьому році Радянський Союз підписав тор
говельні угоди і з Францією, Італією, Аргентіною, 
Фінляндією, Швецією і багатьма іншими країнами. 
Ми надаємо великого значення зміцненню міжнарод
них економічних зв'язків, що повинно сприяти ос
лабленню міжнародного напруження. Ми маємо на
мір і далі всемірно сприяти розширенню торгівлі між 
державами на взаємно вигідній основі.

Спаяний ідеєю пролетарського інтернаціоналізму, 
могутній табір країн демократії і соціалізму впевнено 
йде по шляху дальшого піднесення в усіх галузях 
економічного, політичного і культурного життя, ро
бить все більший і благотворний вплив на міжна
родну обстановку в інтересах прогресу, миру і демо
кратії.

Сили, які борються за мир, безперервно зроста
ють, міцніють і є важливим фактором зміцнення миру 
в усьому світі. Знаменно, що всесвітні конгреси жі
нок, молоді і профспілок, які збиралися в цьому 
році, пройшли під знаком палкого прагнення міль
йонів людей до єдності в боротьбі за мир, проти гоп
ки озброєння і наступу капіталістичних монополій 
на права і свободи трудящих. В єдності—сила тру
дящих, сила всіх людей, які сповнені бажання від
вернути війну і відстояти справу миру. (Бурхливі, 
тривалі оплески).

♦ ♦ ♦

Товариші!
Радянський лад, який виник у нашій країні 

тридцять шість років тому в результаті перемоги 
Жовтня, з кожним роком робить все більший вплив 
на хід світової історії. Принципи, проголошені Жовт
невою революцією, стали нині гігантською силою, що 
згуртовує могутній табір соціалізму і демократії, під
німає на самовіддану боротьбу за свободу і прогрес 
все нові й нові мільйони людей праці.

Відзначаючи тридцять шості роковини Великої 
Жовтневої соціалістичної революції, ми по праву пи
шаємось успіхами, яких досягли народи Радянського 
Союзу.

Перед нами стоять великі завдання. Для їх роз
в'язання потрібне нове напруження сил, готовність 
і рішимість перебороти будь-які труднощі, які стоять 
на нашому шляху. Але радянські люди ніколи не 
боялись труднощів. Ми можемо з цілковитою пев
ністю сказати, що радянський народ, керований на
шою славною Комуністичною партією, запалюваний 
всеперемагаючим ученням Маркса—Енгельса—Леніна 
—Сталіна, буде неухильно йти вперед до нових пе
ремог в будівництві комунізму. (Оплески).

Хай живуть 36-і роковини Великої Жовтневої 
соціалістичної революції! (Оплески).

Хай живе мир між народами! (Оплески).
Хай живе великий радянський народ! (Оплески).
Під прапором Леніна—Сталіна, під керівництвом 

Комуністичної партії—вперед, до перемоги комунізму! 
(Довгі, бурхливі оплески. В залі лунають вигуки 
на честь Комуністичної партії Радянського Союзу, 
на честь її Центрального Комітету і Радянського 
уряду).
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Парад і демонстрація 
на Красній площі в Москві

Парад і демонстрація в Києві
В обстановці могутнього по

літичного, господарського й 
трудового піднесення зустріла 
радянська країна 36 роковини 
Великої Жовтневої соціалістич
ної революції.

Особливо урочисто-велична 
була 7 листопада столиця мо
гутньої Радянської держави — 
Москва. В святковому вбранні 
магістралі та вулиці міста. На 
фасадах полум'яніють Жовтневі 
Заклики ЦК КПРС. Шелестить 

$ шовк прапорів. Похмура осінь 
немов відступила, дивлячись на 
сотні тисяч нарядно одягнутих 
москвичів, що вийшли на ву
лиці з квітами, барвистими 
транспарантами. Над Москвою 
розливаються дзвінкі пісні 
щастя, праці і миру!

Велично-строгою є Красна 
площа — місце народних тор
жеств. Фасад ГУМ'у—в полум ї 
червоних полотнищ У центрі 
—величезний барельєф з зобра
женням геніального засновника 
і мудрого вождя Комуністичної 
партії В. І. Леніна, учня і про
довжувача його справи велико
го ІІ. В. Сталіна. Сяють герби 
шістнадцяти братніх союзних 
республік. На червоних полот
нищах накреслено: „Вперед, до 
торжества комунізму».

На всю довжину площі прос
тяглася чітко окреслені квад
рати військ, які вишикувалися 
до параду.

На гранітних трибунах біля 
кремлівської стіни—члени ЦК 
КПРС, депутати Верховних Рад 
СРСР і РРФСР, керівники проф
спілок, члени ЦК ВЛКСМ, Герої 
Радянського Союзу і Герої Со
ціалістичної Праці, новатори 
промисловості і сільського гос
подарства, люди науки та мис
тецтва. Присутні члени дипло
матичного корпусу, військові 
аташе. Тут же численні зару
біжні делегації.

На трибуні .Мавзолею- керів
ники Партії і Уряду—товари
ші Г. М. Маленков, В. М. Мо- 
лотов, М. С. Хрущов, К. Е. Во- 
рошилов, Л. М. Кагаповнч, 
А. І. Мікоян, М. 3. Сабуров, 
М. Г. Первухін, М. М- ІНверник, 
П. К. Пономареііко, М. А. Сус
лов, II. М. Поспєлов, М. М. 
НІаталін, М. Ф.ЧІІкірятов, мар
шали, генерали і адмірали ра
дянських Збройних Сил. Іх 
зустрічають овацією присутні 
на Красній площі гості.

О десятій годині ранку з 
воріт Спаської башти па від
критому автомобілі виїжджає 
приймаючий парад Міністр обо

рони СРСР, Маршал Радянсько
го Союзу М. 0. Булганін. Він 
об'їжджає війська, здороваєть- 
ся з ними і поздоровляє з 36 
роковинами Великого Жовтня. 
Громове «ура» могутніми пере
катами лунає у відповідь на 
привітання Міністра оборони.

Після об'їзду військ товариш 
Булганін піднімається на три
буну Мавзолею і виголошує 
промову, яку слухали в усіх 
куточках Радянського Союзу, 
далеко за межами нашої Бать
ківщини.

У промові М. 0. Булганіпа 
гранично ясно, з непохитною 

силою і логікою ще і ще раз 
висловлена воля радянських 
людей до миру, міжнародного 
співробітництва, воля- кріпити 
в ім'я миру міць і могутність 
Радянської держави. Могутньо 
гримлять залпи святкового ар
тилерійського салюту, велича
во звучить Гімн Радянського 
Союзу.

Закличний звук фанфар спо
віщає про початок урочистого 
проходження військ. Його від
кривають за традицією, що 
встановилася, слухачі військо
вих академій. Ось вирушили 
зведені батальйони слухачів 
Червонопрапорної ордена Ле
ніна і ордена Суворова 1 сту
пеня Військової академії імені 
М. В. Фрунзе. Чіткі, наче з 
металу відлиті, квадрати . офі
церських батальйонів. (Ідуть 
ветерани багатьох боїв за Бать
ківщину.

У бездоганному строю про
ходять слухачі Військово-Полі
тичної академії імені Леніна, 
артилерійської академії імені 
Дзержипського, академії броне
танкових і механізованих військ 
імені Сталіна, військово-інже
нерної академії імені Куйбише- 
ва, Військово-повітряної інже
нерної академії імені Жуков
ського. і

11а марші—військові моряки. 
ІПиренги моряків зміняються 
ширенгами прикордонників. Па 
десятки тисяч кілометрів прос
тягнулися кордони Радянсько
го Союзу. 1 безустанно вдень і 
вночі в снігову пургу, літню 
спеку і осінню непогоду пиль
но несуть свою службу славні 
вартові рубежів нашої Батьків
щини.

Ось вступають на площу най
молодші учасники параду—ви
хованці Київського суворовсько- 
го училища і Ленінградського 
нахімовського училища...

...Над Красною площею на
ростає гуркіт моторів. Відкри
вається повітряний парад. Слі
дом за кораблем флагмана над 
площею хвиля за хвилею з ве
личезною швидкістю проносять
ся реактивні літаки.

Тимчасом на площу вступає 
Гвардійська стрілецька Таман- 
ська Червонопрапорна ордена 
Суворова дивізія імені Калініна. 
По чотири в ряд рухаються 
бронетранспортери з гвардійця- 
мп-піхотипцями. На потужних 
автомашинах їдуть парашутис- 
ти-десантники. Немов буря на
ближається — наростає гуркіт. 
Па площі — грізна радянська 
артилерія. На причепі у по
тужних «зісів» і тягачів ру
хаються гармати, гаубиці, мі
номети, зенітні установки.

За традицією урочистий марш 
військ завершує зведений духо
вий оркестр.

Сорок п'ять хвилин тривав 
військовий парад. Радянські 
воїни продемонстрували високу 

дисципліну і організованість, 
прекрасну виучку.

•X*
♦ ф

Парад військ закінчений. 
Десь біля Москворецького мос
ти стихає гуркіт бойових ма
шин. А з боку історичного му
зею на широкий простір Крас
ної площі вливаються святкові 
колони демонстрантів. Похід 
відкриває багатотисячний загін 
фізкультурників. Яскравими 
барвами розцвічується площа 
від безлічі шовкових стягів і 
вимпелів спортивних товариств. 
Вітаючи керівників партії і уря
ду, юнаки і дівчата піднімають 
тисячі букетів квітів. Лупає 
багатоголоса дружна здравиця:

—Комуністичній партії Ра
дянського Союзу — слава! ІЦе 
раз слава! ІЦе раз слава!

Паче морський прибій, пере
кочується по площі «ура». 1 
ось уже перед Мавзолеєм іде 
зведена колона прапороносців. 
Півтори тисячі стягів! Попере
ду—прапор Москви, увінчаний 
орденом Леніна.

На площу вступає трудова 
Москва. (Ідуть верстатобудівни
ки і текстильники, металурги 
і творці сільськогосподарських 
машин, залізничники, вчені, 
діячі культури, вчителі, сту
денти.

Над рядами маніфестантів - 
портрети основоположників нау
кового комунізму Маркса, Ен
гельса, Леніна, Сталіна. Тру
дящі несуть портрети керівни
ків партії і Радянського уряду.

У незліченних плакатах, ма
кетах, діаграмах відображені 
успіхи московських підпри
ємств, досягнуті у переджовтне
вому соціалістичному змаганні, 
у боротьбі за дострокове вико
нання завдань п'ятої п'ятиріч
ки, за круте піднесення вироб
ництва предметів народного 
споживання.

Демонстранти палко вітають 
своїх гостей—посланців вели
кого Китаю і героїчної Кореї, 
країн народної демократії, пос
ланців усіх аарубіжних країн, 
що прибули в Москву на жовт
неві торжества.

О 13 годипі 45 хвилин де
монстрація трудящих столиці 
закінчується. Красну площу 
знову заповнюють тисячі фіз
культурників. Від краю і до 
краю над колонами спортсме* 
вів складається з гігантських 
літер священний девіз радян
ського народу:

Вперед,к победе 
коммунизма!
Жовтнева демонстрація була 

яскравим виявом нерушимої єд
ності Комуністичної партії, 
Радянського уряду і народу, 
виявом солідарності з трудя
щими інших країн, які борю
ться за ослаблення міжнарод
ної напруженості, за мир в 
усьому світі.

(ТАРС)л

Трудящі Радянської України, 
як і весь радянський народ, 
урочисто і радісно відзначили 
36 роковини Великої Жовтне
вої соціалістичної революції.

V святково прикрашених 
містах і селах український на
род демонстрував 7 листопада 
безмежну відданість Радянсько
му урядові і Комуністичній 
партії, непохитну вірність ле
нінсько-сталінській дружбі на
родів нашої країни, впевненість 
у своїх силах і в світлому зав
трашньому дні.

В усій своїй величній красі 
зустріла велике свято столиця 
Радянської України. Широкі 
вулиці і просторі площі від
родженого міста, яке стало ще 
кращим, розцвічені тисячами 

1 прапорів і транспарантів, при- 
I крашені панно. На фасадах 

будинків — портрети великих 
основоположників комунізму, 
керівників Комуністичної пар
тії і радянського уряду, полу
м'яні Заклики ЦК К1ІРС.

& * *
Хрещатик— головна магіст

раль Києва. На трибунах— 
члени Центрального Комітету 
Комуністичної партії України, 
депутати Верховних Рад СРСР 
і УРСР, міністри Української 
РСР, Герої Радянського Союзу 
і Герої Соціалістичної Праці, 
новатори промисловості і сіль- 

! ського господарства, діячі нау
ки. літератури і мистецтва, 

І профспілковий і комсомольський 
І актив міста.

Па урядову трибуну підні
маються товариші: 0. 1. Кири- 
ченко, М. С. Гречуха, М. В. 
ІІодгорпий, 1. С. Сенін, І. Д. 
Назаренко, Ц. Т. Кальченко, 
0. Е. Корнійчук, Л. Р. Кор- 
нісць, Г. Е, Гришко, М. С. 
Синиця, 0. ІІ. Давидов та інші.

Десята година ранку. До час
тин Київського гарнізону, що 
вишикувалися вздовж Хреща
тика, під'їжджає на коні коман
дуючий військами Київського 
військового округу' генерал ар
мії В. 1. Чуйков. Він приймає 
рапорт командуючого парадом 
генерал-лейтенанта І. І. Карпе- 
зо і разом з ним об'їжджає 
війська, вітається з солдатами, 
офіцерами, генералами і поздо
ровляє їх з всенародним свя
том—36 роковинами Великої 
Жовтневої соціалістичної рево
люції. Могутнє «ура» гримить 
над колонами.

Об'їзд закінчено. Генерал ар
мії В. І. Чуйков піднімається 
на трибуну і звертається з про
мовою до воїнів і до всіх тру
дящих Української РСР.

Військовий парад відкривають 
юні барабанщики. Повз трибу
ну йдуть, карбуючи крок, зве
дені офіцерські підрозділи, 
курсанти військових училищ. 
Рухаються по Хрещатику ар
тилерійські колони. Могутньою 
технікою оснастила радянська 
країна свою рідну армію, яка 
зорко охороняє кордони Ра
дянської держави і стоїть на 
варті миру.

Після військового параду по
чався святковий похід киян. 
Іде зведена колона прапоронос- 

I ців. Попереду—великі портре
ти В. І. Ленінаі ІІ. В. Сталіна.

Па Хрещатик вступили тру
дящі .Іеніпського і Сталінсько
го районів. За ними йдуть ко
лоші інших районів столиці.

В день великого свята кия
ни, як і весь радянський на
род, славили свого мудрого вож
дя і організатора всіх перемог 
- Комуністичну партію, до неї 
вони звертали свої найкращі 
почуття і благородні помисли.

Колективи київських заводів 
і фабрик несуть, як прапор, 
рапорти своїх трудових перемог. 
Промисловість міста, завершив
ши виробничу програму трьох 
кварталів, випустила проджиії 
на 13 процентів більше, ніж 
за цей же час у минулому ро
ці. Робітники заводів і фабрик 
несуть панно і діаграми, які 
говорять про неухильне зрос
тання випуску взуття, одягу, 
продуктів харчування, предме
тів домашнього вжитку.

Транспаранти і плакати роз
повідають про велики?-»\клад 
колективів київських заводів і 
фабрик у боротьбу за дальше 
піднесення соціалістичного сіль
ського господарства, про їх рі
шимість віддати і сі свої сили 
справі успішного виконання 
постанови вересневого Пленуму 
ЦК КПРС.

У колонах демонстрантів 
ідуть працівники радянської 
торгівлі, які виконують почес
не завдання повсякденного об
служування трудящих.

Вчені, письменники, комио- 
•зиторп, художники, співробіт
ники науково-дослідних інсти
тутів столиці демонстрували 
свою готовність віддатм всі си
ли дальшому розвиткові радян
ської науки і культури.

Український народ всемірно 
зміцнює братерську дружбу на
родів СРСР.

—Хай живе великий Союз 
Радянських Соціалістичних Рес
публік—твердиня дружби і сла
ви народів нашої країни, нез
ламний оплот миру в усьому 
світі! — несеться над святко
вими колонами.

Над колонами високо підняті 
портрети державних діячів Ки
таю, Кореї, європейських кра
їн народної демократії, Німець
кої Демократичної Республіки, 
Монгольської Народної Респуб
ліки, портрети керівників брат
ніх комуністичних і робітничих 
партій зарубіжних країн.

Па червоному шовку і окса
миті, написані золотом, багато
разово повторюються слова:

— Під прапором Леніна— 
Сталіна, під керівництвом Ко
муністичної партії—вперед, до 
торжества комунізму!

Могутня демонстрація тру
дящих Києва була виявом не
похитної волі українського на-. 
роду виконати великі накрес
лення Комуністичної партії і 
Радянського уряду. Вона пока
зала нерушиму морально-полі
тичну єдність радянського на
роду, його готовність ще само
відданіше боротися за зміцнен
ня миру і співробітництва між 
народами, за торжество кому
нізму в нашій країні.

(РАТАУ).

В. О. редактора В. МАЛЕНКО.

БК—06559.

Олександрійська міські друкарня.
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

СТАЛІНСЬКИЙ
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рік видання ХХУ-й

7 .№ 136 (3966)"

П'ятниця 
13 

листопада 
1953 р.

Ціна 15 кой.

Добиваймось нових успіхів у 
соціалістичному змаганні за вико
нання і перевиконання п'ятирічного 
плану! Ширте впроваджуймо у 
виробництво досягнення науки, тех
ніки і передового досвіду!

За круте піднесення 
сільського господарства

Велике свято
Вересневий Пленум І (їх 

КПРС дав розгорнуту про-' 
граму дальшого крутого 
піднесення сільського гос
подарства з тим, щоб у най
ближчі два-три роки забез- 
ііЛіти достаток продуктів 
харчування для населення 
і сировини для легкої про
мисловості.

У справі дальшого підне
сення колгоспного вироб
ництва виняткове значення 
має широке впровадження 
досвіду передових сільсько
господарських артілей но 
підбйті-.енню врожайності, 
розвитку тваринництва й 
інших галузей колгоспного 
виробництва, по зміцненню 
громадського господарства.

Недавно було організова
но екскурсію голів колгос
пів району в артіль імені 
Будьонного, Березівського 
району на Одещині, який є 
одним з передових колгос
пів на Україні, для вивчен
ня передового досвіду гос
подарювання з тим, щоб за
провадити його в наших 
сільгоспартілях.

Колгосп їм. Будьонного 
являє собою багатогалузеве 
1 високодоходне господар
ство. Грошовий доход арті
лі в цьому році перевищить 
5 мільйонів карбованців. 
Таких високих доходів тут 
домоглися завдяки розвитку 
всіх галузей громадського 
господарства. З року в рік 
збільшується родючість по
лів, зростає поголів'я гро
мадського тваринництва, під
вищується його продуктив
ність.

На основі розвитку гро
мадського господарства, зро
стання доходів колгоспу 
невпинно підвищується ма
теріальний і культурний доб
робут хліборобів.

Сьогодні ми публікуємо 
розповіді ГОЛІВ КОЛГОСПІВ, 
які побували в цій артілі. 
Вони переконалися, що кож
на сільгоспартіль може до
сягти такого рівня розвитку 
господарства, якого досягла 
артіль їм. Будьонного. Для 
цього необхідно насампе
ред неухильно підносити 
культуру землеробства 1 
цим самим підвищувати вро
жайність усіх сільськогос
подарських культур, зміц

нювати кормову базу гро
мадського тваринництва, під
вищувати його продуктив
ність.

У здійсненні постанови 
вересневого Пленуму ЦК 
КПРС, рішень партії 1 уря
ду партійні 1 радянські ор
гани повинні очолити широ
кі маси колгоспників, робіт
ників МТС і радгоспів 1 по
вести їх на боротьбу за 
дальше круте піднесення 
сільського господарства.

Слід добитися того, щоб 
відсталі колгоспи докладно 
вивчали досвід передовиків 
1 проводили в себе всю ро
боту за їх прикладом.

Необхідно Ширше вико
ристовувати всі засоби сіль
ськогосподарської пропаган
ди, домагатися, щоб вона 
узагальнювала передовий 
досвід, робила його надбан
ням усіх колгоспників, ро
бітників МТС 1 радгоспів. 
Важливо при цьому, щоб 
пропаганда була предмет
ною, носила конкретний ха
рактер, щоб вона підкріп
лювалася наполегливою ор
ганізаторською роботою, 
повсякденною перевіркою 
того, як колгоспи впро
ваджують кращі прийоми 1 
методи господарювання.

Для повсякденного керів
ництва справою впроваджен
ня передового досвіду тре
ба знати цей досвід, вивча
ти його. Слід визнати не
нормальним явищем, коли 
окремі працівники сільсько
господарських органів, ке
рівники деяких колгоспів 
не знають, наприклад, тех
ніки квадратно - гніздового 
посіву, не мають уявлення 
про агротехніку вирощуван
ня кукурудзи на кормові 
потреби тощо.

Питання пропаганди і 
впровадження у виробниц
тво досягнень науки й пере
дового досвіду питання 
державної ваги. До нього 
повинна бути прикута пов
сякденна увага партійних 
організацій.

Широке впровадження у 
виробництво досягнень нау
ки 1 передового досвіду кра
щих КОЛГОСПІВ ключ до но
вого піднесення соціалістич
ного сільського господар
ства.

Радісно і урочисто відзначи
ли трудящі нашої Батьківщини 
36 роковини Великої Жовтне
вої соціалістичної революції. 
Натхненні рішеннями XIX. з'їз
ду Комуністичної партії Ра
дянського Союзу, народи на
шої багатонаціональної соціа
лістичної держави успішно бо
рються за перетворення вжит
тя величної програми комуніс
тичного будівництва. В урочис
ті дні свята радянські люди з 
гордістю відзначають нові ве
ликі успіхи в усіх галузях на
родного господарства і куль
тури.

7 листопада всюди пройшли 
багатолюдні святкові демонст
рації. В столицях союзіпіх'рес- 
публік Києві, Мінську, Таш- 
кенті, Алма-Ата, Тбілісі, Киши
нові, Фрунзе, Баку, Ризі та 
інших містах відбулися війсь
кові паради.

0 9 годині ранку в Ленін
граді на Неві відбувся тради
ційний морський парад. На 
Двірцевій площі після військо
вого параду пройшла святкова 
демонстрація трудящих, які 
рапортували про свої трудові 
успіхи.

Урочистою була демонстрація 
трудящих Мінська. Робітники 
столиці Радянської Білорусії 
ділом відповідають на рішення 
вересневого Пленуму ЦК КПРС, 
подають допомогу МТС і кол
госпам країни, виготовляють

Новий суцільнозварний міст через Дніпро відкритий
Великого виробничого успіху 

на честь всенародного свята— 
36 роковин Великої Жовтневої 
соціалістичної революції доби
лися київські мостобудівники. 
Воші па рік раніше встанов
леного урядом строку споруди
ли міський міст через р. Дніп
ро, який зв'язує столицю Ра
дянської України з промисло
вим районом міста Дарницею.

Будівники в співдружності з 
колективом Інституту електро
зварювання імені С. 0. Патона 
Академії наук УРСР вперше в 
світовій практиці спорудили 
суцільнозварний міст довжиною 
більш як півтора кілометра.

Нова споруда прекрасно архі
тектурно оформлена. На ній 

автомобілі, трактори, канавоко
пачі, запасні частини. По цент
ральній площі проходять, пред
ставники багатотисячного ко
лективу Мінського тракторного 
заводу. В переджовтневі дні 
завод почав серійне виробниц
тво тракторів «Бєларусь», пер
ші партії яких уже відванта
жені в машинно - тракторні 
станції Грузинської РСР і Ро
стовської області.

Про трудові успіхи розпові
дали транспаранти, з якими 
пройшли по площі імені Леніна 
колективи фабрик і заводів 
Тбілісі. Колектив верстатобудів
ного заводу імені Кірова ра
портував про дострокове1 виго
товлення великої партії універ
сальних токарно-гвинторізних 
верстатів для МТС. Порівняно 
з минулим роком випуск вер
статів збільшився на 25 про
центів.

З рапортами трудових пере
мог, здобутих у соціалістично
му змаганні, вийшли па свят
кову демонстрацію трудящі 
Ташкента, Алма-Ата, Вільнюса, 
Кишинева, Фрунзе, Риги, Ста- 
лінабада, Єревана, Ашхабада^ 
Таллінн, Петрозаводська.

Па святкову демонстрацію 
вийшли шахтарі Донбасу і 
Кузбасу, машинобудівники Ура
лу, трудящі Куйбишева і Одеси, 
Смоленська і Чебоксар, Йо
шкар-Оли і Якутська, Сиктив
кара і Воронежа, Владивосто
ка і Хабаровська, Південно- 

встановлені 104 ліхтарні щогли. 
Поруччя мосту виготовлені з 
художнього чавунного литва. 
При облицюванні конструкцій 
широко застосований граніт. 
Міст призначений для двосто
роннього руху міського тран
спорту автомашин, автобусів і 
трамваїв. Для пішоходів є тро
туари.

При будівництві мосту було 
виконано понад 50(1 тисяч ку
бометрів земляних робіт, змон
товано більш як 15 тисяч різ
них металевих конструкцій, 
укладено ЗО тисяч кубометрів 
бетону і залізобетону, понад X 
тисяч квадратних метрів граніт
ного облицювання.

Сахалінська. і Харкова та ін
ших міст нашої неосяжної со
ціалістичної держави.

Урочисто і радісно відзначи
ли свято Великого Жовтня кол
госпне селянство і механізато
ри. Натхненні постановами вере
сневого Пленуму ЦККПРС, вони 
докладають всіх зусиль до того, 
щоб здійснити дальше підне
сення соціалістичного сільсько
го господарства.

Всюди—в містах, робітничих 
селищах, селах, станицях 7 
листопада великий радянський 
народ продемонстрував свою 
незламну морально-політичну 
єдність, свою тісну згуртова
ність навколо Комуністичної 
партії і Радянського уряду, 
свою непохитну рішимість іти 
під випробуваним керівництвом 
Комуністичної партії вперед, до 
перемоги комунізму, боротися 
за збереження і зміцнення ми
ру в усьому світі.

* »
Ввечері у Москві, в столицях 

союзних республік, в Калінін- 
граді, Львові, Хабаровську, 
Владивостоку і містах-героях: 
Ленінграді, Сталінграді, Сева
стополі і Одесі прогриміли зал
пи артилерійського салюту.

В святкові дні в театрах, 
клубах, Будинках культури 
відбулися нові спектаклі, вис
тупи колективів художньої са
модіяльності, концерти.

(ТАРС).

5 листопада на площі перед 
в'їздом на міст з боку Києва 
відбувся багатотисячний мітинг 
трудящих столиці і будівників, 
присвячений відкриттю і здачі 
мосту в експлуатацію.

Постановою Ради Міністрів 
Української РСР і Центрально
го Комітету Комуністичної пар
тії України повозбудовапому 
мосту присвоєне ім'я академіка 
(< 0. Патона.

На, відкритті мосту були при
сутні секретар ЦК КП України 
тов. 0. І. Кприченко і заступ
ник Голови Ради Міністрів 
УРСР тов. І. С. Сепін.

(РАТАУ).

10 листопада почався прийом 
у школи ФЗП і гірничопромис
лові школи Міністерства куль
тури СРСР. У ці учбові закла
ди будуть прийняті десятки 
тисяч юнаків і дівчат. Вони 
дістануть спеціальності буді
вельників і кваліфікованих ро
бітників гірничорудної промис
ловості.

У десятимісячних будівель
них школах молодь дістане про
фесії жерстяннків-покрівельни- 
ків, малярів-склярів, гранітни
ків- м ар м у р 11 пкі в, піт у кату рів- 
фасадників і так далі.

У школи надійшло вже по
над 60 тисяч заяв.

(РАТАУ).

☆

Київськії область. Корсунь-Шсвченків- 
ський район район суцільної електрифі
кації. Дві потужні гідроелектростанції 
Корсунь-Шсвчснківська і Стеблівська— 
повністю забезпечують виконання всіх 
трудомістких робіт у сільгоспартілях з 
допомогою електрики.

На знімку: загальний вигляд будинку 
Корсунь-Шевченківської ГЕС.

Фото М. Крилова.
Прескліше РАТАУ.

☆
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ШИРОКО ВПРОВАДИМО У ВИРОБНИЦТВО ДОСВІД
У постанові Пленуму ЦК КПРС „Про за

ходи дальшого розвитку сільського госпо
дарства СРСР" вказано шляхи до швидкого 
піднесення всіх галузей колгоспного вироб
ництва.

З метою запозичення досвіду, група 
голів колгоспів нашого району відвідала пе
редовий на Україні колгосп ім. Будьонного,

Березівського району, Одеської області, 
яким керує Герой Соціалістичної Праці 
М. О. Посмігний.

Нижче подаємо розповіді голови колгоспу 
ім. Будьонного М. О. Посмітного та окремих 
учасників екскурсії про свої враження і 
плани розвитку сільгоспартілей.

Розвиваємо всі галузі господарства
ЛІ. ПОСМІТНИЙ голова артілі ім. Будьонного

Підвищимо культуру землеробства
/. ПОПОВ голова колгоспу їм. 18 рарткона еренції

Наш колгосп ім. Будьонного 
—це велике господарство. Пло
ща землі становить 3.1<>7 гек
тарів, з яких орної — понад 
2.400 гектарів.

З року в рік зростають і 
розвиваються всі галузі нашої 
артілі. »

Головну увагу ми звертаємо 
па організаційне зміцнення кол
госпу, на дальший розвиток 
громадського - господарства, на 
підвищення врожайності сіль
ськогосподарських культур, і 
продуктивності тваринництва.

І! минулому році ми зібрали 
в середньому по 29 центнерів 
зернових з гектара на всій пло
щі посівів. Це результат під
вищення культури землероб
ства.

На всіх полях колгоспу по
саджені лісосмуги, які в зимо
вий період добре затримують 
сніг, а в літній період- захи
щають посіви від суховіїв. Крім 
цього ми повністю освоїли траво
пільні сівозміни.

Дбаємо також про суворе до-' 
держання всіх агротехнічних 
заходів. Кожного року ми оремо 
зяб під зернові та просапні 
культури на глибину 27—30 
сантиметрів. Широко практи
куємо перехресний та вузько
рядний посів. ~

Підвищення врожайності зер
нових культур, картоплі, гру
бих та соковитих кормів дає 
нам можливість збільшувати 
поголів'я тваринництва і значно 
підвищити його продуктивність.

Уже в цьому році ми одер
жимо на кожні 100 гектарів 
ріллі но 32 центнери свинини. 
Велику увагу приділяємо зрос
танню поголів'я корів. Вже до 
1 січня 1954 року матимемо 
по 10 корів на кожні 100 гек
тарів землі. Збільшується поряд 
з цим і їх продуктивність. Як
що в 1951 році ми одержали 
від кожної фуражної корови по 
1.762 кілограми молока, то в 
1952, році було надоєно по 

-2.532. За 9 місяців нього року 
вже надоєно по 2.650, а. до 
кінця року доведемо до 3.000 
кілограмів.

Висока продуктивність тва
ринництва стала можливою зав

дяки створенню міцної кормо
вої бази, яка розвивається у 
пас на плановій основі. В цьо
му році, наприклад, па кожну 
корову заготовлено по і8 тонн 
силосу, вдосталь грубих кормів. 
В Літній час ми косимо на 
корм жито, люцерну, соняш
ник, кукурудзу та інші кормо
ві культури.

В колгоспі одночасно розви
вається вівчарство, птахівниц
тво, рпбоводство, бджільництво, 
виноградарство та інші впсоко- 
доходні галузі.

Виноградники у нас займають 
площу в 60 гектарів. Наступ
ного року посадимо ще 40 гек
тарів. Під виноградники ми ви
користовуємо землі, які мало
придатні для посівів інших 
культур. ■>

Виноградники обробляє спе
ціальна бригада, в складі 60 
чоловік. Кожного року вносять
ся мінеральні та місцеві доб
рива. Це забезпечує високий 
врожай винограду. Для пере
робки його па вино ми облад
нали спеціальне приміщення, 
заготовили необхідну кількість 
бочкотари. Виробляємо вино 
семи сортів. В цьому році ЦЯ 
галузь господарства дала кол
госпові понад 300 тисяч кар
бованців доходу.

З розвитком всіх галузей 
колгоспного виробництва зрос
тають загальні грошові доходи 
артілі. Про це свідчать такі 
дані. В 1Д51 році доходи ста
новили 3.257.238 карбованців. 
В 1952 році—4.200.279 кар
бованців. А на кінець цього 
року вони становитимуть понад 
5 мільйонів карбованців.

Великі доходи дозволяють нам 
збільшувати неподільні фонди, 
витрачати великі кошти па 
капітальне будівництво та ін
ше. Тільки за останні 8 років 
неподільні фонди збільшились 
майже в 9 раз. Якщо в 1946 
році вони становили 666.127 
карбованців, то в 1953 році 
5.040.335' карбованців.

За цей час колгосп збудував 
багато виробничих та культур
но-побутових споруд. Тільки в 
цьому році нами збудовано: 
електростанцію на 150 кіло - 
ват-годин, два корівники на 210 

І голів, свинарник па 220 голів, 
вівчарню па 1.000 голів, холо
дильник, їдальню, восьми квар
тирний двоповерховий будинок 
для спеціалістів, винний пог- 
ріб, водокачку та інші спо
руди.

На будівництво цих примі
щень витрачено понад 2,5 міль
йона карбованців.

Розвиток громадського госпо
дарства — основа підвищення 
добробуту колгоспників. В цьо
му році на кожний трудодень 
у пас буде видано по 4,5- 5 
кілограмів хліба, по 8,5 9
карбованців грішми.

('ім'я колгоспника С. А. ІІ<>- 
номарепка, приміром, який пра
цює свинарем, дочка - ланко
вою,* два синії' на різних ро
ботах, за 9 місяців цього рОї.у 
виробила 1.520 трудоднів, па 
які одержала: пшениці ч'.10о 
кілограмів, кукурудзи 1.520 
кілограмів, картоплі хі)о кіло
грамів, соняшника 500 кіло
грамів. Крім того, ця сім'я 
одержала грошовий аванс 7.600 
карбованців. Таких сімей упас 
багато.

За останні роки невпізнано 
змінився і вигляд нашого села. 
Виросли нові красиві будинки, 
мулиці. Колгоспники живуть у 
просторих і світлих будинках, 
обставлених добротними мебля
ми. Досить сказати, що тільки 
в 1952 1953 рр. для членів
нашої артілі збудовано 127 
житлових будинків, проведено 
водопровід, всі будинки кол
госпників електрифіковано та 
радіофіковано.

В колгоспі, є чудовий Палйц 
культури на 500 місць із ста
ціонарною кіноустановкою, біб
ліотекою. Тут працюють гурт
ки художньої самодіяльності, 
є духовий оркестр.

В колгоспі працює школа-, 
десятирічка, дитячий садок, 
ясла.

Твердо і впевнено йде наш 
колгосп вперед. Натхненні пос
тановою вересневого Пленуму 
ЦІЇ КПРС, наші колгоспники 
внесуть свій достойний вклад 
у справу створення достатку 
сільськогосподарських продук
тів для населення і сировини 
для промисловості.

★
Кілька селянських хаток стояло 

колись на місці теперішньої артілі 
ім. Будьонного на Одещині.

Нині тут виросли цілі благо
устроєні квартали громадських 
споруд і житлових будинків кол
госпників.

На знімку: одна з вулиць артілі 
ім. Будьонного.

Фото Г. 'Ганського.

★

* весни

При успіхи колгоспу ім. Бу- 
дьоіпіого в розвитку всіх галу
зей сільського господарства я 
знав і раїїіщечз розповідей то
варишів,'з газет та журналів. 
Тепер же власними очима по-, 
бачив, якого розквіту може ДО
СЯГТИ господарство при пра
вильному використанні радян
ської агробіологічної наукц, 
передового досвіду, потужної 
вітчизняної техніки.

Особливо на високому рівні 
там поставленії культура зем
леробе^. Поля, добре оброб
лювані, оперізують рясні лі
сосмуги. У всьому відчуваєть
ся. що будьоннірці наполегливо 
впроваджують у виробництво 
все нове, передове. Не дивно, 
що тут щорічно одержують ВИ
СОКІ врожаї всіх сільськогос
подарських культур.

ч В справі підвищення куль
тури землеробства чимало зроб
лено і в нашому колгоспі. Пов
ністю освоєно травопільну сі
возміну. Щороку тепер у нас 
два поля сівозміни перебувають 
під парами і два під багато
річними травами. Це значно 
підвищило врожайність сіль
ськогосподарських культур. Те
пер у нас стало правилом ора
ти плугами лише з передплуж
никами, а зараз же після ко
совиці зернових- лущити стер
ню. Під урожай майбутнього 
року в кращі стро'кп піднято 
зяб, завершуємо оранку парів.

На наших полях висівають
ся кращі районовані сорти всіх 
культур. Але передові мето
ди посіву запроваджуються 
ще несміливо. Торік ми поса
дили квадратно-гціздовпм мето
дом соняшник і кукурудзу, а 
інші просапні культури висі
вали ііо-старннці. наступної 

прогресивний метод

Більше уваги допоміжним галузям %
В. дКЕЖЕРЯ — голова колгоспу ім. Ворошилова ’’

Про тс, яке величезне зна
чення мас розвиток дономіж-^ 
них галузей колгоспів поряд' 
з розвитком землеробства і 
тваринництва, я наочно пере
конався з досвіду сільгоспар
тілі ім. Будьонного, якою ке
рує Герой Соціалістичної Праці 
т. Иосмітний. Тут широко роз
вивається садівництво, вино
градарство, овочівництво. В ар
тілі працюють цехи по пере
робці м'яса, молока, фруктів.

Треба визнати, що ми Досі 
не навчились по-справжньому 
господарювати. В нас, наприк
лад, не приділялась належна 
увага розвитку допоміжних га
лузей колгоспного виробництва. 
Взяти хоча б рпбоводство. Для 
розведення риби у ііас'с вели
чезні можливості. Однак ми 
маємо лише один невеличкий 
ставок.

Досвід розвитку багатогалузе
вого господарства ■ колгоспу 
ім. Будьонного всемірно вико
ристаємо в пашійфіртілі.

Наступного року ми збудує
мо ще два ставки, доведемо в 
них площу дзеркала 'до ЗО— 
35 гектарів. Це дасть змогу 
щороку одержувати по 240— ' 
250 центнерів риби, що збіль

буде запроваджень й при по
садці картоплі та'Ьвочів. ,1и ре
чі, цим цінним к\льт\р м ми не 
надавали належної!' точений. 
Висівали картоплю, як правило, 
по веснооранці на і;. йгірших 
землях. Тепер ві.іві і --:: під цю 
культуру пайкрап". іі.іяпку 

і поля і -вже зорано її Пла
нуємо також вдвічі ібі.іьшитп 
площу під овочам;: і збудувати 
теплицю.

Значну роботу пр?ь лімо в 
галузі будівництва гаарвнивць- 
ких приміщень п інших' 
госпних спору,!.

В наступному р і обладнає
мо польовий стан для трактор
ної бригади. Тут б)и- споруд
жено будинок з чотирьох кім
нат і навіс для і емонту і збе
рігання тракторів і сільськогос
подарського інвентаря.

Відомо, що для невпинного 
піднесення к\.іьтурч соцццс- 
тпчпого зем.іер бстса ігьрчіі 
кваліфіковані кадри. В нашому 
колгоспі бригашри рільничих 
бригад, ланкові, механізатори 
тракторної бригади незмінно 
працюють по 5 - 7 і більше
років. Майже всі воші навча
ються па трирічних аірь.юотех- 
нічппх курсах і в гуртку но 
підвищенню полі гич ції х знань.

Ознайомившись з досягнен
нями артілі ім. Будьонного і 
зваживши на наші можливості, 
ми плануємо довести в 1954 
році урожайність зернових куль
тур до 25 центнерів в серед* 
ньому з гектара, соняшника— 
до 22, кукурудзи -до 40 цент
нерів. Значно збільшимо уро
жай і всіх інших культур. ,Це 
будедіашпм практичним здій
сненням постанови Пленуму ЦІЇ 
1Ї11РС «Про заходи дальшого 
розвитку сільського господар
ства СРСР».

шить доходи колгоспу на 145 
тисяч карбованців.

Високодохідна галузь гос
подарства бджільництво. За- . 
раз у нас є 170 бджолосімей, 
зібрали з кожного вулика по / 
42 кілограми меду. Доход від 
цього становить 71 тисячу, кар
бованців. 1> наступному році 
заплановано довести пасіку до 
3<>(> бджолосімей, а в 1955 ро- к 
ці—до_400 бджолосімей і мати 
доход до 210 тисяч карбован
ців.

В колгоспі ім. Будьонного 
налагоджене виробництво цег
ли і черепиці. У пас теж є 
цегельний завод. Але він за
раз не працює. За прикладом 
будьоппівців ми вирішили в 
найближчий час-пустити в ро
боту свій завод, давати па рік 
понад 100 тисяч штук цегли. 
Збудувати цех по виробництву 
черепиці. Для цьоїо ми вже 
придбали верстат. Це дасть 
змогу широко розгорнути бу
дівництво в колгоспі.

Озброєні постановою верес
невого Пленуму ЦК КПРС, ми 
докладемо всіх зусиль для 
дальшого крутого піднесення 
всіх галузей колгоспного ви
робництва.
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ПЕРЕДОВОЇ НА УКРАЇНІ АРТІЛІ ім. БУДЬОННОГО
Шляхи невпинного розвитку 

громадського тваргшництва.
Л. ДУБОВИЙ — голова колгоспу їм. /8 з'їзду В/ИЦб)

1> артіль ім. Будьцнного, мов 
у шкоду, приїжджають вчитися 
багато хліборобів з різних кіп
ців Радянського Союзу. Весною 
цього року д ‘Велось побувати 
там і мені. Більш за все ціка
вило мене тваринництво. Наш 
колгосп, як відомо, мас деякі 
успіхи в розвитку цієї важли
вої галузі сільського господар
ства. За кілька останніх років 
ми значні' збільшили поголів'я 
•ц^икої рогатої худоби, збуду- 
іг.5п кі.н.к.і Фундаментальних 
тварин цінім.ііх приміщень, ме
ханізували трудомісткі процеси 
робіт І М.ніже вдвічі підвищи
ли на тій молока.

Але справа з розвитком тва
ринний: па у будьоннівців пос
тавлено значно, краще. Особли
во добре розвинуте в них свп- 
II.!>*/-• та й по продуктивної' 
ті корів, овець, птиці наша 
артіль в порівнянні з ними 
дуже відстає.

Ось характерні дані. Якщо 
торік ми надоїли на фуражну 
корову І.НОО літрів молока, г 
будьонпівці одержали понад 
2.500 літрів. Від кожної сви
номатки воші одержують в се
редньому 16—1* поросят, а ми 
вдвічі менше. Звичайно, що й 
доходи від твариншіитва у нас 
набагато менші. Між тим, мож
ливості для розвитку цих галу
зей господарства маємо не гір
ші, ніж будьонпівці.

Запозичивши досвід передо
виків, ми стали конкретніше 
займатися розвитком громад
ської худоби. Посиленими тем-

Наші можливості невичерпні
Г. БУЙНОВ

В колгоспі ім. Будьонного, 
де я побував разом з делега
цією ойександрійців, мені особ
ливо сподобався великий розмах 
будівництва. Куди не кпнедії 
оком, скрізь новобудови. 
Споруджено будинок для спеціа
лістів, електростанція, 43 жит
лових будинки для колгосп
ників та багато інших споруд.

Звернув я увагу па те, що 
в селі нема жодного будинку 
житлового або громадського, 
щоб ВОНИ були вкриті соломою 
або очеретом: Тут всі будинки 
вкривають залізом або черепи
цею.

Тут все ведеться по-госпо
дарському. Потрібні, скажемо, 
віконні рамп. Ми, звичайно, 
їздимо замовляти- їх в Олек
сандрію або вручну виготов
ляємо на місці. Кожна така 
рама обходиться ' нам близько 
трьох трудоднів або, якщо пе
ревести на гроші, то приблизно 
60 карбованців. В колгоспі ж 
і»г. Будьонного така рама об
ходиться в 0,63 трудодня, або 
менше 2,0 карбованців.

Пояснюється це тим, що там 
є своя механізована столярна 
майстерня. Завдяки цьому 
сільгоспартіль успішно будує 
громадські приміщення і подає 
допомогу індивідуальним забу
довникам.

Ще один приклад. Для того,

I памп провадимо будівництво і 
зараз іавершусмо роботи по обл 

І ладнанню першої черги вели
кого корівника. Тут встановле
ні автопоїлки, прикладено вузь
коколійку. За прикладом бу- 
дьоннівпів наступного року збу
дуємо цех для переробки кор
мів. Силосорізка, коренерізка та< 
інші машини будуть рухатись 
з допомогою електрики.

Особливу увагу приділяємо 
дальшому розвитку свинарства. 
Ми поставили собі за мету збіль
шити в 1954 році поголів'я 
свиней на відгодівлі в 4 рази 
в порівнянні з нинішнім роком 
і довести його до 650 голів. До 

і цього свиноферма розміщува
лась іалеі. ви інших ферм і 
в непристФ оваиому приміщен
ні. Тепер ия ферма переведена 
в інше приміщення. Вже* роз
почали роботи по споруджен
ню нового Фундаментального 
свинарника. Поліпшуємо якість

’ етапі свиней.
і

Вже в наступному році»ми 
значн ■ збільшимо поголів'я всіх 
видів ху г бц. Це ставить перед 
нами ряд нових завдань. У нас 
і зараз введено автонапування,’ 
але вода подається з колодязя, 
якою не забезпечуються всі 
ферми. Тому зараз прокладаємо 
водопровід на ферми з річки.

Для кращого утримання худо
би влітку обладнаємо весною 
типовий літній табір з навіса
ми. жолобами і т. д.

В справі піднесення продук
тивності тваринництва ми пда-

голова правління колгоспу 
щоб наш колгоспник міг змо
лоти пшеницю на борошно, він 
змушений їхати за 20 кіломет
рів до міста. Йому треба виді
лити транспорт, витратити два- 
трп дні.

В колгоспі ім. Будьонного 
збудували свій млин, і тепер 
там на місці за дві-три £одпнп 
кожний колгоспник може змо
лоти зерно.

Будьонпівці не тільки дба
ють про всемірний розвиток 
всіх галузей сільського госпо
дарства, але й про те, щоб 
повністю зберегти врожай, одер
жати доход.

На ланах колгоспу ім. Бу- 
дьвннаго вирощується 60 гек
тарів винограду. Велика части
на його переробляється на вино. 
Зберігається воно 'у новозбудо- 
вапому нон йому підвалі, дов
жина якого- 45 метрів, шпри
ца—12 метрів. -

Від реалізації вина колгосп 
. одержить понад 300 тисяч 

карбованців доходу. -
Які висновки треба зробити 

з поїздки в передовий на Ук
раїні КОЛГОСП, ЯКПЦ. керує Ге
рой Соціалістичної Праці М. 0. 
ІІОСМІТНИЙ? " /

Ми повинні особливу увагу 
приділити питанням будівниц
тва. Здійснюючи постанову ве
ресневого Пленуму ЦК КПРС,

иуємо досягти в 1954 році та- 
■ ких показників; по надою 
2.300 кілограмів па фуражну 
корову, но виходу лілових по
росят—До 14 голів на свино
матку, по настригу вовни з кож
ної вівці - ю 2.4 кілограма. 
1’ізко підвищимо яйценосність 
Курей і вихід м'яса.

Вирішити ці завдання ми 
маємо всі можливості. Зараз 
наші ферми повністю укомплек
товані худобою. В зимівлю вона 
входить в набагато кращому 
стані, ніж торік. Всі тварини 
забезпечені приміщеннями і дос
татком кормів. Таку справу ви
рішуватиме дбайливий догляд і 
годівля худоби.

З цим завданням можуть впо
ратися досвідчені тваринники. 
На наших фермах таких людей 
чимало. Досить сказати, що цьо
го року 9 дояркам і чабану 
присвоєно звання майстрів сіль
ського госпо іарсіна. Нона і 20 
тваринників нрон'вжують за
раз навчання па трирічних 
зоотехнічних курсах.

Вирішуючи завдання, постав
лені вересневим Пленумом ЦК 
КПРС в галузі тваринппитва, 
ми докладемо всіх сил, щоб 
набагато збільшити виробниц
тво молока, м'яса, яєць, вовни 
тощо. Це набагато збільшить 
доходи від твариниицтва. 11а 
кінець 1955 року від цієї галу
зі ми намічаємо одержати що
найменше мільйон карбованців 
доходу.

ім. Ста.лі на
ните правління колгоспу скла
ло конкретний план дій,

Щоб повністю механізувати 
всі трудомісткі процеси, ми пе
редбачаємо електрифікувати 

, колгосп. Однак своїми силами 
і цього вирішити не можемо, нам 

потрібна допомога енергетиків 
міста. /

Зараз ми будуємо корівник 
на 110 голів, свинарник, си
лосне приміщення, пташник на 
1.000 птиць. Серйозну увагу 
приділяємо культурно-побуто
вому будівництву. У нас спо
руджується Будинок культури, 
контора колгоспу, баїїя, сім 
житлових будинків.

Ще в більших масштабах 
розгорнеться будівництво в май
бутньому році. За прикладом 
будьоннівців мЦ значно розши
римо площу посіву під вино
град, збудуємо винний погріб. 
Крім того, спорудимо зерносхо- 

| вище на 500 тонн, один по
льовий стан, літній табір для 
худоби. Намічаємо збудувати 
також дитячі ясла,, бригадну 
контору з червоним кутком 
тощо.

Приклад передовиків показує, 
що для одержання високих до
ходів і забезпечення' культур-

I ного і заможного життя кол
госпників у нас є невичерпні 
можливості. Ми й прагнемо 
найповніше використати їх.

На знімку: Палац культури колгоспу ім. Будьонного 
на Одещині. ’ ~ Фото Г. Танського.

Зростає культура колгоспного села
В. ТКАЧЕНКО голова колгоспу ім. Карла Маркса

Недавно мені довелося побу
вати в передовому колгоспі ім. 
Будьонного на Одещині, поба
чити, як живуть там хлібороби. 
Насамперед впадає в очі куль
турний вигляд села. Тут кра
сиві благоустроєні будинки, па 
са іибах молоді садки. Па рів
них прямих вулицях вечорами 
горять електричні вогні. Гор
дість трудівників колгоспу 
Палац культури. Після роботи 
до Палацу, який сяє вогнями, 
збирається молодь і дорослі 
колгоспники. До їх послуг — 
кімнати дл^і гурткової роботи, 
бібліотека, кіно.

— Після культурного і весе
лого відпочинку - робота (-по
риться,—говорять будьонпівці. 
І працюють вони завзято.

Б чому повчитись нам у них.
Безумовно, зросла культура 

і нашого села. В нас є клуб, 
три бібліотеки, працюють гурт
ки художньої самодіяльності, 
один-два рази па тиждень де
монструються кінофільми, в 
кожній колгоспній хаті радіо.

Але це вже не може задо
вольнити зрослих культурних 
запитів наших колгоспників. В

За високі врожаї овочів
А. ШЕЙКО — голова

Повернувшись з екскурсії до 
передової артілі ім. Будьонного 
на Одещині, я переконався, що 
наш колгосп ще недостатньо 
використовує наявні можли
вості. Так, умови для розвитку 
городництва у пас майже одна
кові, проте у них від кожного 
гектара посіву овочів одержано 
по 21 тисячі карбованців до
ходу, а ми лише близько 9 ти- 
ся^ Надзвичайно низькі вро
жаї одержуєм».цибулі, часнику, 
зовсім не сіємо мару та ще де
яких, необхідних для населення, 
городніх культур. Будьопнівці 
уже кілька років вирощують 
капусту і помідори тільки без
розсадним способом, застосо
вують землеперегпійні горщеч
ки при вирощуванні ранніх 
овочів.

Постанова вересневого Пле
нуму ЦК КПРС «Про заходи 
дальшого розвитку сільського 
господарства СРСР» вказала 
нам шляхи для розвитку овочів
ництва, багато в цій справі 
цінного запозичили ми і в бу- 
дьоппівців. Зараз наша городня 
бригада, яку очолює досвідче
ний городник Ііпкон Логвпн,

цій справі ми маємо великі ще 
невикористані можливості. Тому 
за прикладом колгоспу ім.-Бу
дьонного вирішено вже.в цьому 
році придбати власну стаціо
нарну кіноустановку, витратити 

| 4.500 карбованців для попов
нення книжкового фонду кол
госпної бібліотеки. В найближ
чий час у пас теж. буде кол
госпний духовий оркестр.

Ще більше *мп зробимо в 
наступному році. Насамперед 
намічено спорудити .Будинок 
культури з залом на 500'місць. 
Тут будуть кімнаті! для агро
біологічного кабінету, бібліо
теки і роботи гуртків худож
ньої самодіяльності.

Зрозуміло, що дальше підне
сення добробуту і культури 
колгоспників немислиме без 
підвищення загальної культури 
землеробства і тваринництва, 
всіх галузей колгоспного вироб
ництва. Виконуючи рішення 
партії і уряду, -хлібороби ство
рюють необхідні умови для си
тої і теплої зимівлі громадсько
го тваринництва, для одержан
ня високого врожаю всіх куль
тур в наступному році.

артілі ім. Енгельса 
розробляє заходи по збільшен
ню врожаю овочів. Деякий дос
від у пас уже є. Цього року 
виростили по 175 центнерів 
помідор з гектара при плані 
115, огірків ио 136 центнерів 
при завданні 110. Дже другий 
рік т. Лоевиїї вирощує помі
дори безрозсадним способом, 
практикує загартування насін
ня овочевих культур, що ско
рочує па 12—14 днів вегета
ційний період розвитку рослин.

Готуючись до наступної вес
ни, ми виорали відведені під 
овочі площі па глибину ЗО 
сантиметрів і внесли під' оранку 
по 20 тонн місцевих добрив па 
кожний гектар. Зараз городни
ки працюють над створенням 
верстата для виготовлення зем- 
ленерегнііінпх горшечків. І< 
буде зроблено кілька тисяч 
штук. Підготовляється й пар- 

ф. никове господарство.
В майбутньому році ми доб'є

мось ще вищих врожаїв город
ніх культур. Посів капусти, 
помідорів, як правило, прове
демо лише квадратно-гніздовим 
способом.*
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Виконувати накази виборців
В лютому цього року відбу

лися вибори до місцевих орга
нів влади Української Радян
ської Соціалістичної Респуб
ліки.

На передвиборних нарадах, 
при зустрічах кандидатів в де
путати з виборцями трудящі 
міста Олександрії давали наказ 
своїм обранцям-депутатам пов
сякденно зміцнювати зв'язки з 
масами, Чуйно прислухатись до 
голосу трудящих, наполегливо 
проводити в життя політику, 
вироблену за довгі роки Кому
ністичною партією. В час ви
борів до виконкому міської 
Ради депутатів трудящих на
дійшло понад 68 побажань і 
пропозицій, в яких виборці ви
магали від нового складу місь
кої Ради покращити керівниц
тво роботою вугільних підпри
ємств та підприємств місцевої 
промисловості, усунути недолі
ки в організації торгівлі, дбати 
про задоволення постійно зрос
таючих культурно - побутових 
потреб населення.

Виборці давали наказ поліп
шити медичне обслужування, 
добитись розширення медичних 
установ, збудувати нові школи. 
Були внесені пропозиції при
вести в культурний вигляд 
місто та робітничі селища, ор
ганізувати зелене насадження, 
побудувати тротуари, освітити 
вулиці.

Тепер, коли наближається 
кінець господарського року, 
депутати міської Ради повинні 
звітувати перед своїми виборця
ми, розповісти їм, як вони ви
конують свої депутатські обо
в'язки. Слід відзначити, що 
переважна більшість депутатів 
бере активну участь у вико
нанні наказів виборців, у вирі
шенні державних справ.

Під керівництвом партійної 
організації трудящі міста досяг- 
ли нових успіхів в господар
ському і культурному будів
ництві. В цьому році будівель
ники закінчили спорудження і 
здали в експлуатацію дві нових 
школи в селищі Димитрово і в 
місті, значно поліпшено органі
зацію, контроль роботи шкіл та 
виховну роботу серед учнів. 
Відкриті} також психоневро
логічний диспансер, розширено 
поліклініку на 200 відвідувань.

Проведена робота міським

Допомога шефів
Виконуючи рішення вересне

вого Пленуму ЦК КПРС, ко
лектив Олександрійського учи
лища механізації сільського 
господарства взяв шефство над 
колгоспом ім. 12-річчя Жовтня.

Протягом жовтня працівники 
школи кілька раз побували в 
колгоспі. Вони подали допомогу

СЛІДАМИ НА/НИХ ВИСТУПІВ
„Резерви зниження

Під таким заголовком в га
зеті «Сталінський прапор» була 
надрукована стаття про недолі
ки в роботі Байдаківського вуг
лерозрізу.

Як повідомив заступник сек
ретаря парторганізації т. Гу- 
бенко, факти, наведені в статті, 
мали місце.

Стаття обговорена на засідан- 

торговельним відділом по забез- 
печепню-виконання наказу ви
борців про розширення торгової 
сітки. В селищах Димитрово і 
Октябрському працюють чергові 
магазини, на околиці міста від
крито продовольчий магазин 
змішторгу.

Краще стала працювати кон
тора зв'язку. Повністю радіо
фіковано 14 і 15 райони, вста
новлено додатково 280 радіо
точок.

Але поряд з цим ще багато 
пропозицій і зауважень вибор
ців не викопано.

З вини керівників тресту 
«Олексапдріявугілля» і завіду
ючого комунальним відділом 
т. Глушкова досі не закінчене 
будівництво автобусних чека
лень, не засипано і не спла
новано площу біля шостої 
школи, неповністю перемоще
ні тротуари.

Керівники торговельних ор
ганізацій тт. Семеха, ІІрохо- 
репко та Бабич безвідповідаль
но ставляться до організації 
безперебійного продажу хліба 
та хлібних виробів, майже зов
сім нічого не зробили в справі 
поліпшення роботи підприємств 
громадського харчування.

Ще не задовольняють запи
тів трудящих підприємства міс
цевої промисловості, де не ви
копується план в асортименті, 
не ведеться боротьба зависоку 
якість продукції.

Поряд з цим слід відзначити, 
що окремі депутати міської 
Ради безвідповідально ставлять
ся до своїх депутатських обов'яз
ків. Депутат т. Папчпщепко 
був присутній тільки на трьох 
сесіях міської Ради з десяти, не 
бере участі в обговоренні питань. 
Без поважних причин не з'я
вляються па засідання сесій 
депутати тт. Усоіпин, Петро
павловська, Лупапепко, Демчук 
та інші.

Виконання наказів виборців 
є 'найважливішою справою кож
ного депутата і в цілому місь
кої Ради. Звіти депутатів, які 
слід організувати в найближчі 
дні, допоможуть місцевим орга
нам влади підвищити свою роль 
в господарському і культурно
му будівництві.

0. МАЛООК, 
секретар виконкому міської Ради 

депутатів трудящих.

хліборобам на збиранні врожаю 
пізніх культур.

Зараз партійна і профспілко
ва організації розробляють за
ходи по поданню конкретної 
допомоги в справі піднесення 
всіх галузей артільного вироб
ництва.

В КОНВІНСАРОВ, 
працівник училища.

собівартості вугілля"
ні бюро парторганізації. Бюро 
в своїй постанові зобов'язало 
керівництво розрізу впорядку
вати обмін і зберігання запас
них частин і матеріалів. Намі
чено провести бесіди і доповіді 
для трудящих розрізу про зни
ження собівартості продукції і 
збереження соціалістичної влас
ності.

Святкування 36 роковин
Великого

Разом з народами Радянсько
го Союзу все передове людство 
святкувало 36 роковини Вели
кої Жовтневої соціалістичної 
революції, яка відкрила нову 
еру в історії людства.

Урочисто відзначили знамен
ну дату трудящі Китайської 
Народної Республіки і країн 
народної демократії. Ще задов
го до 7 листопада в усіх цих 
країнах розгорнулося масове 
переджовтневе соціалістичне 
змагання, учасники якого оз
наменували Великий7 Жовтень 
видатними трудовими успіхами.

З гордістю рапортували про 
свої трудові успіхи па честь 
Жовтня трудящі Польщі, Чехо- 
словаччипп, Угорщини, Румунії 
та інших народно-демократич
них країн. В ряді цих країн 
пройшли місячники дружби з 
Радянським Союзом, в ході 
яких трудящі знову продемон
стрували свою палку любов і 
беззавітну відданість країні 
перемігшого соціалізму.

В Китайській Народній Рес
публіці відбулися збори, прис
вячені Великому Жовтню. В 
багатьох містах і сільських 
місцевостях країни відкрилися 
виставки, які розповідають про 
досягнення Радянського Союзу. 
В театрах республіки демон
струвались радянські кінофіль
ми, які користуються величез
ним успіхом у населення.

Газета «Женьміньжібао» в 
статті «Сяйво Жовтневої рево
люції освітлює нам шлях впе
ред», висловлюючи думки і по
чуття всього китайського на
роду, пише: «Китайський на
род ніколи не забуде велику 
всебічну, тривалу, безкорисли

До франко-німецьких переговорів про Саар
ПАРИЖ. (ТАРС). Тепер між 

Адеиауером і верховним коміса
ром Франції в Західній Німеччині 
Франсуа-ГІонсе відбуваються пе
реговори в саарському питанні. 
Мета цих переговорів полягає в 
тому, щоб підготовити зустріч 
Адепауера з Бідо, які повинні 
„остаточно" розв'язати це питан
ня. Проте добре відомо, що фраи- 
ко-иімецькі переговори відносно 
Саару тривають вже не один рік, 
але досі ні до чого не привели.

Газета „Енформасьон" пише, 
що між Францією і Західною Ні
меччиною в цьому питанні існують 
надто глибокі суперечності, щоб 
можна була розраховувати на 
можливість його врегулювання 
найближчим часом. На думку га
зети, переговори Франсуа-Понсе 
з Адеиауером „дозволяють ще 
раз констатувати, наскільки їх 
точки зору щодо саарської проб
леми відрізняються одна від одної, 
бо якщо вони згодні зробити за

Плакат роботи художни
ка В. Іванова (Державне 
видавництво образотвор
чого мистецтва) до Все
світнього дня молоді, 
який відзначався 10 лис
топада.

Прескліше ТАРС.

Жовтня за
ву допомогу, яка пе має преце
денти в історії людства і яку 
подає .радянський народ наро
дам Китаю... Наш народ спов
нений рішимості постійно зміц
нювати тісне співробітництво і 
дружній союз між Китаєм і 
Радянським Союзом, ще тісні
ше згуртуватися з радянським 
народом і сміливо йти по шля
ху, вказаному Великою Жовт
невою соціалістичною револю
цією».

З раннього ранку 7 листо
пада будинок радянського по
сольства у Варшаві почали від
відувати численні делегації 
трудящих, які передавали ра
дянському народові братерські 
привітання з пагоди свята і 
побажання дальших успіхів у 
будівництві комунізму. Па мо
гилах радянських воїнів, які 
полягли в боротьбі за визволен
ня Польщі, відбулось урочисте 
покладення вінків.

У містах і селах Чехосло
вацької республіки пройшли 
масові мітинги трудящих, прис
вячені 36 роковинам Великої 
Жовтневої соціалістичної рево
люції і початкові місячника 
чехословацько-радянської друж
би. Чехословацькі робітники, 
селяни, трудовії інтелігенція 
сердечно вітали народи Радян
ського Союзу і давали урочис
те зобов'язання працювати ще 
краще, щоб достроково завер
шити останній рік п'ятирічки.

Масові демонстрації і мітин
ги трудящих, присвячені 36 
роковинам Великого Жовтня, 
відбулися в Угорщині, Румунії, 
Болгарії, Албанії, Корейській 
Пародно-Демократйчній Респуб
ліці, Монгольській Народній

яву відносно принципу європеїза
ції Саару, то кожна сторона по- 
різному дивиться на цю пробле
му". Газета вказує, що в той час, 
як Франція старається під вигля
дом „європеїзації Саару" зберегти 
нинішній статус, „німці хочуть 
розділити саарський пиріг на шість 
частин". „Франція хоче, щоб це 
рішення було остаточним, 'а Ні
меччина, яка вважає, що час пра
цює на неї, добивається тимчасо
вого рішення, яке було б скасо
ване мирним" договором".

, Газета „Енформасьон" заявляє, 
що незгоди між обома сторонами 
такі великі, що „можна було б 
сказати, що тепер між ними нема 
згоди ні з одного пункту".

рубежем
Республіці, Німецькій Демоийі- 
тішпій Республіці.

Широко відзначили 36-річчя 
трудящі капіталістичних країн. 
У різних провінціях Італії з 
ініціативи товариства Італія— 
СРСР були проведені мітинги 
і збори, учасники яких закли
кали до зміцнення економічних 
і культурних зв'язків з Радян
ським Союзом.

Посольство СРСР в Індії від
відали представники індійської 
громадськості, робітничі деле
гації, які одностайно вислови
ли прагнення до зміцнення ін
дійсько-радянських відносин.

Численні збори, присвячені 
36 роковинам Великої Жовтне
вої соціалістичної революції, 
відбулися в Сірії, Уругваї, Нор
вегії.

Французька газета «Юмапі- 
те», відзначаючи великі досяг
нення Радянського Союзу і 
його миролюбну зовнішню по
літику, підкреслювала: '«Фран
цузи знову рішуче повторюють 
свою клятву: «Французький 
народ пе буде, ніколи не бу
де воювати проти Радянсько
го Союзу».

Велике свято Жовтня від
значили мільйони і мільйони 
трудящих усіх країн і конти
нентів. В історичних завоюван
нях радянського народу, в його 
безустанній боротьбі за щастя 
людства, за міцний і тривалий 
мир воші бачать гарантію свого 
кращого майбутнього.

В зарубіжних країнах радян
ські посли і посланники влаш
тували прийоми на честь 36 
роковин Великої Жовтневої 
соціалістичної революції.

(ТАРС).

Заява члена 
верховного суду США 

Джексона
НЬЮ-ЙОРК, (ТАРС). Висту

паючи цими днями на Церемонії 
закладки нового будинку амери
канської асоціації юристів, член 
верховного суду СІЛА Роберт 
Джсксон заявив: „У нашій країні 
існує небувала злочинність серед 
неповнолітніх, бандитизм; мають 
місце обурливі злочини, покаран
ня яких довго зволікається або ж 
вони зовсім лишаються безкАрчіи- 
ми... Наш карний кодекс з тієї 
або іншої причини принижує і 
і дискредитує пащу професію і 
нашу країну".

В. О. редактора В. МАЛЕНКО.
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Партійні, радянські, сільськогосподар
ські органи повинні докорінно поліпшити 
справу сільськогосподарської пропаганди і 
впровадження у виробництво досягнень 
науки і передового досвіду.

Більше уваги навчанню
колгоспних кадрів

По нашій Батьківщині
З життя наших колгоспів 

можна навести ряд перекон
ливих фактів про ге, як ба
гато допомагає працівни- 

сільського господарства 
Агрозоотехнічне навчання. 
Взяти, наприклад, артіль їм. 
18 з'їзду ВК’П(б). Тут біль
шість тваринників вже два 
роки навчаються на триріч
них зоотехнічних курсах. 
Керує ними досвідчений 
зоотехнік т. Губа. Оволодів- 
нііу_, -ровами зоотехнічної 

тваринники артілі 
ртшю підвищили продуктив
ність громадської худоби. 
Надій молока на кожну фу
ражну корову лише за де
сять місяців нинішнього 
року тут становить 2.250 
літрів проти 1,663 літрів в 
1951 році.

Добре працювали агро
технічні курси в бандурів- 
ській артілі їм. Сталіна. 
Керівник курсів агроном 
т. Вакало не обмежувався 
лише читанням лекцій, він 
проводив практичні заняття, 
цікавився, як слухачі вико
нують встановлені виробни
чі завдання. Як наслідок, 
колгосп зібрав непоганий 
урожай зернових, технічних 
1 овочевих культур.

Проте в роботі агрозоо
технічних курсів торік було 
багато недоліків. Дуже дов
го тривало комплектування 
гуртків, тому значна части
на їх запізнилась з початком 
занять. Внаслідок низької 
теоретичної підготовки де
яких керівників гуртків за
няття проводились сухо, у 
відриві від виробництва, що 
призвело до незадовільного 
засвоєння програмового ма
теріалу.

З метою поліпшення про
паганди 1 впровадження у 
виробництво досягнень на
уки і передового досвіду 
вересневий Пленум ЦІ< 
КПРС зобов'язав відповідні 
органи покінчити з недо
оцінкою цієї важливої спра
ви і забезпечити такий стан, 
щоб пропаганда 1 впровад
ження передового досвіду 
стали невід'ємною частиною 
керівництва сільським гос

Про доступ трудящих у Мавзолей 
В. І. Леніна і Й. В. Сталіна

17 листопада 1953 року від
кривається доступ трудящих у 
Мавзолей В. 1. Леніна і II. В. 
Сталіна.

Мавзолей буде, відкритий по 
вівторках з 12 до 15 години, 
по середах, четвергах і суботах 
— з 17 до 20 години і но не
ділях— з 12 до 17 години.

Порядок відвідування трудя
щими Мавзолею тимчасово вста
новлюється такий: доступ тру
дящих міста, Москви у Мавзолей 

подарством. Пленум вима
гає серйозно поліпшити ро
боту трирічних агрозоотех
нічних курсів, усунути фор
малізм у навчанні колгосп
ників.

У нас тепер є всі можли
вості озброїти всіх праців
ників сільського господарс
тва передовою агрономіч
ною і зоотехнічною наукою. 
У колгоспи направлено ве
лику кількість спеціалістів 
з вищою 1 середньою сіль
ськогосподарською освітою. 
Делегації олександрійських 
хліборобів побували в пе
редовому колгоспі ім. Бу- 
дьонного, Одеської області, 
в кращому колгоспі Кірово
градського району ім. Пет- 
ровського, в тваринників 
Вінницького району, Він
ницької області. Вони поба
чили багато цікавого, ново
го, що необхідно популяри
зувати, впроваджувати у 
колгоспне виробництво на
шого району.

На жаль, перебудова про
паганди передового досвіду 
і роботи трирічних курсів 
проходить ще незадовільно. 
Зараз цією справою займа
ються МТС. Проте, не'див- 
лячись на те, що строк по
чатку навчання на агрозоо
технічних курсах минув ще 
1 листопада, досі в деяких 
колгоспах заняття не розпо
чалися, бо керівники МТС з 
запізненням провели мето
дичні наради керівників 1 
викладачів агрозоотехніч
них курсів.

Підготовка майстрів сіль
ського господарства—спра
ва великої державної ваги. 
Завдання партійних, органі
зацій, радянських і сільсько
господарських органів не
гайно виправити допущені 
недоліки і повсюдно розпо
чати агрозоотехнічне нав
чання. Особливу увагу слід 
приділити вивченню мате
ріалів XIX з'їзду партії і 
постанови вересневого Пле
нуму ЦК КПРС „Про захо
ди дальшого розвитку сіль
ського господарства СРСР".

буде провадитись в організова
ному порядку через виконкоми 
районних Рад депутатів трудя
щих за квитками, в яких буде 
вказаний день відвідання Мав
золею. Для осіб, які прибува
ють в м. Москву з інших міст 
і областей за службовими від
рядженнями, а також у відпуст
ки і екскурсії, відвідання Мав
золею організується через від
повідні міністерства, відомства, 
і громадські організації.

Москва. Колектив ательє №30 
тресту „Мосиндодежда” розши
рює асортимент, поліпшує якість 
випускаємих виробів. До осінньо- 
зимового сезону робітники ательє 
підготували ЗО нових моделей жі
ночих плать і костюмів.

На знімку: в примірочній ательє. 
Фото Л. Горбачової.

Преск.тіше ТАРС.

Телевізори в Підмосков'ї
На дахах будинків багатьох 

міст і сіл Підмосков'я стоять не
великі щогли, що нагадують літе
ру „Т“. Не—антени телевізійних 
приймачів. Після трудового дня 
сотні тисяч трудящих Москов
ської області збиргйоться біля 
телевізорів, установлених в квар
тирах, клубах і Будинках культу
ри, щоб подивитись передавані 
Московським телевізійним цен
тром театральні вистави, художні 
кінокартини, послухати концерти, 
виступи учених, письменників, но
ваторів виробництва і сільського 
господарства.

Місяць у місяць збільшується 
кількість телевізорів. За 9 місяців 
нинішнього року трудящі області 
придбали близько 18 тисяч теле
візорів.

Указ Президії Верховної Ради СРСР

Про нагородження орденами І медалями передовиків колгоспу 
Імені 18 з'їзду ВКП(б) Олександрійського району

Відповідно до Указу Прези
дії Верховної Ради СРСР від З 
травня 1952 року за одержан
ня високих урожаїв цукрових 
буряків і насіння льону-ку 
черявця в 1952 році при вико
нанні колгоспом обов'язкових 
поставок і контрактації сіль
ськогосподарської продукції, 
натуроплати за, роботу МТС і 
забезпеченості насінням усіх 
культур для весняної сівби 
1953 року нагородити:

Орденом
Трудового Червоного 

Прапора
1. Дубовенка Луку Зиновійо

вича- - голову колгоспу, який 
одержав урожай цукрових буря
ків 279 центнерів з гектара на 
площі 60 гектарів і насіння 
льону-кучерявця 9,5 центнера

Прес-конференція у Міністра 
Закордонних Справ СРСР 

В. М, Молотова
ІЗ листопада ц. р. у тов. В. М. 

Молотова відбулася прес-конфе
ренція, на якій були присутні пред
ставники радянської преси, а та
кож іноземні кореспонденти, що 
перебувають у Москві.

На початку прес-конференції 
тов. В. М. Молотов зробив заяву, 
яка надрукована в обласних і рес
публіканських газетах.

Після зробленої заяви В. М. Мо
лотов відповів на запитання ко
респондентів радянської і інозем
ної преси.

На роботу в МТС
Куйбиінев. 10 листопада місто 

проводжало велику групу спеціа
лістів, які виявили бажання перей
ти на роботу в МТС. На село 
виїхали 150 інженерів-механіків і 
техніків з куйбишевських під
приємств. Вони призначені дирек
торами, головними інженерами і 
завідуючими майстернями МТС. 
Багато з них поїхали у віддалені 
заволзькі райони.

У найближчі дні з міста па ро
боту в село виїжджаю» нові гру
пи спеціалістів.

Зимовий сезон на курортах 
Кавказьких мінеральних вод

В передгір'ях Ельбрусу випав 
перший сніг. Холодом потягло з 
гір. що оточують курорти Кав
казьких мінеральних вод. Але, як 
і раніше, не зменшується приїзд 
відпочиваючих. В ста санаторіях 
Кисловодська, Желєзноводська, 
П'ятигорська, Єсентуків зараз від
почиває 20 тисяч трудящих— май
же стільки ж. скільки і в літній 
час.

Тираж виграшів
15 листопада- в м.' Миколаєві 

буде проведений четвертий тираж 
виграшів Державної позики роз
витку народного господарства 
СРСР (випуск 1951 року). Буде 
розіграно 3 мільйони 112 тисяч 
200 виграшів на загальну суму 
794 мільйони 55 тисяч 600 карбо
ванців.

з гектара на площі 95 гектарів.
2. Меткого Захара Данило

вича- агронома колгоспу, який 
одержав урожай цукрових буря
ків 279 центнерів з гектара на 
площі 60 гектарів і насіння 
льону-кучерявця 9,5 центнера 
з гектара на площі 95 гекта
рів.
Медаллю „За трудову 

( доблесть"
1. Артеменко Піну Хомівну 

— колгоспницю.
2. Балажинську Фросину 

IIарфентіївну- колгоспницю.
3. Козинця Петра Миколайо

вича— колгоспника.
4. Кравченко Ганну Пвдо- 

кимівну- колгоспницю.
Голова Президії Верховної Ради 

Секретар Президії Верховної
Москва, Кремль. З листопада 1953 р.

В Одесі відкрилась обласна 
сільськогосподарська виставка.

Па знімку: агроном колгоспу 
імені Мічуріна А. II. Полій (спра
ва) розповідає відвідувачам вис
тавки про те, як колгоспники 
одержали по 350 центнерів кор
мових кабаків з гектара. '

Фото А. Подберезького.
Преск.тіше ТАРС.

Дружба грузинських І 
українських колгоспників

Махарадзе. (Грузинська РСР). 
Чотирнадцять років змагаються 
один з одним члени сільгоспартілі 
імені Орджонікідзе села Шрома і 
колгоспники сільгоспартілі імені 
Сталіна. Генічеського району, 
Херсонської області. В ході зма
гання колгоспи братніх республік 
подають один одному допомо
гу. Українські колгоспники прис
лали для поліпшення породності 
худоби племінних тварин, допо
могли організувати Велику птахів
ницьку ферму. В свою чергу, 
грузинські колгоспники надіслали 
в колгосп імені Сталіна три тися
чі дворічних лимонів у кадках, 
п'ять тисяч виноградних саджан
ців.

(РАТАУ).

5. Меткого Івана Данилови
ча колгоспника.

Медаллю
„За трудову відзнаку"

1. Горіну Мотрону Петрівну 
- колгоспницю.

2Ч Денисенко Нвгенію Тро- 
ХІІМІВІїу—колгоспницю.

3. Коломійця Петра Мико
лайовича — колгоспника.

4. Павлюка ІІикопа Олек- 
саїїдровича—колгоспника.

5. Сунька Овсія Тимофійо- 
вича—колгоспника.

6. Чернову Ганну Савслівну 
колгоспницю.

7. Язову Олександру Іванів
ну — колгоспницю.

СРСР К. В0Р0ШИЛ0В. 
Ради СРСР М. ПЄГОВ.
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Парті й н е ж и_пі_т^_

Поліпшуємо якість політичної освіти
Нові завдання, поставлені 

XIX з’їздом КПРС в справі даль
шого піднесення господарсько
го і культурного будівництва, 
вимагають підготовки всебічно 
розвинених, культурних і ос
вічених, свідомих і активних 
будівників комуністичного сус
пільства. В цій справі великі і 
почесні обов’язки покладають
ся на всю радянську інтеліген
цію і, зокрема, па такий її 
великий загін, як учительство.

Завдання підвищення вихов
ного значення радянської шко
ли зобов'язують кожного вчи
теля наполегливо вивчати ос
нови марксизму-ленінізму.

Як відомо, однією з основ
них форм ідейно-політичного 
виховання вчителів є залучен
ня їх в різні ланки партійної 
освіти. В минулому році я ке
рував гуртком по вивченню іс
торії партії, в якому вивчались 
історичні постанови XIX з’їзду 
партії. Заняття проводились 
методом розгорнутій бесіди. Це 
дало хороші наслідки. Всі слу
хачі добре засвоїли програмний 
матеріал. Вивчення рішень XIX 
з’їзду партії позначилось па 
поліпшенні виховної роботи се
ред учнів. Однак уже тоді від
чувалось, що така організація 
роббти гуртка не задоволь
няла наших слухачів. Насампе
ред, вона не заохочувала їх до 
глибокої самостійної роботи над 
книгою. Готуючись до нового 
навчального року, я вирішив 
змінити методику навчання. В 
цьому мені допомогла партійна 
організація. Підсумки політич
ного навчання минулого року і 
завдання по підготовці до за
нять ,8 поточному році буди

У магазин Олександрійського 
книготоргу надійшли нові Видан
ня книг російською та україн
ською мовами: —

К. МАРКС. „Капітал", 1 і 2 
том. Державне видавництво полі
тичної літератури. Тираж 50.000. 
Ціна 15 крб. 10 коп.

Ф. ЕНГЕЛЬС „Анти-Дюринг". 
Державне видавництво політичної 
.літератури. Тираж 50.000. Ціна 6 
крб. 10 коп.

Ф. ЕНГЕЛЬС. „Діалектика при
роди". Державне видавництво по
літичної літератури. Тираж 30.000. 
Ціна 6 крб. 95 коп.

В. 1. ЛЕНІН. „Що робити?". Дер
жавне видавництво політичної лі
тератури. Тираж 30.000. Ціна 2 
крб. 40 коп. 

обговорені на партійних зборах. 
Провели індивідуальні бесіди з 
слухачами. Додержались прин
ципу добровільності у визна
ченні форми навчання.

В цьому році, за рішенням 
партійної організації створено 
гурток підвищеного типу по 
вивченню історії Комуністичної 
партії Радянського Союзу в 
складі 19 чоловік, які мають 
вищу або середню освіту. Го
ловним завданням, як того ви
магає Центральний Комітет пар
тії, міі поставили—значно під
вищити якість партійної освіти, 
посилити інтерес слухачів до 
політичних знань, до вивчення 
марксистсько-ленінської теорії. 
Це досягається тим, що на від
міну від минулого року слуха
чі на заняттях виступають з 
доповідями і рефератами на 
важливіші темп. Наприклад, при 
вивченні постанови вереснево
го Пленуму ЦККІІРС вчитель
ка мови і літератури т. Куни
ця виступила з рефератом на 
тему «Стан сільського госпо
дарства і завдання створення 
достатку сільськогосподарських 
продуктів». Вона розповіла не 
тільки про величні накреслен
ня партії в справі дальшого 
розвитку сільського господар
ства, але ці накреслення поєд
нала з завданнями підвищення 
ідейного і наукового рівня уро
ків, зміцнення порядку і дис
ципліни в школі. Вчителі тт. 
Тініченко, Сфімова, Нестерова, 
Авраменко виступили з рефе
ратами з інших розділів поста
нови.

Виступи слухачів з рефера
тами свідчать про їх глибоку 
самостійну роботу над творами

Книжкова поличка
В. И. ЛЕНИН. „Развїітие капи- 

тализма в Россци". Державне ви
давництво політичної літератури. 
Тираж 100.000. Ціна 9 крб. 50 
коп. >

И. В. СТАЛИН. „Об основах 
ленинизма", „К вопросам лениниз
ма". Державне видавництво полі
тично)' літератури. Тираж 200.000. 
Ціна 1 крб. 95 коп.

И. В. СТАЛИН. „Марксизм и 
национальньїй вопрос'.. Державне 
видавництво політичної літерату
ри. Тираж 200.000. Ціна 75 коп.

И. В. СТАЛИН. „Зкономичес- 
кие проблеми социализма в 
СССР". Державне видавництво 
політичної літератури. Тираж 
1.000.000. Ціна 1 крб. 

і класиків марксизму-ленінізму, 
рішеннями з’їздів партії, кон
ференцій і Пленумів ЦК.

Для кращого Засвоєння слу
хачами вивчаємих тем у пас 
широко використовуються наоч
ні посібники. При вивченні 
промови товариша Г. М. Малеп- 
кова на 5 сесії Верховної Ради 
СРСР були використані діагра
ми про розвиток важкої про
мисловості, на переконливих 
фактах показано піклування 
партії та уряду про добробут 
радянських людей.

Багато уваги приділяю інди
відуальній роботі з слухачами, 
раджу, яку літературу додатко
во прочитати, щоб глибше зас
воїти ту чи іншу тему.

Глибоке засвоєння історії 
партії сприяє правильному ро
зумінню суспільних і природ
ничих наук так само і пра
вильному і повнішому висвіт
ленню та розкриттю учням вис
новків з навчальних предметів. 
Так, учителька т. Березовська 
па уроці ботаніки при вивчен
ні теми «Бавовник» розповіла 
про завдання, які намічені пос
тановою Пленуму ЦК КПРС в 
зростанні технічних культур.

Підвищення якості партійної 
освіти значною мірою залежить 
від самого пропагандиста, від! 
його підготовки до кожного за
няття. Хоч я працюю пропа
гандистом не перший рік і на
був чималого досвіду, але па 
цьому не заспокоююсь. Свої 
знання поповнюю глибоким 
вивченням творів класиків марк- 
сизму-ленінізму.

В. НЕСТЕРОВ, 
пропагандист гуртка по вивченню 
Історії партії при парторганізації 

середньої школи № 4

★
Київ. У сітці партійної ос

віти навчаються тисячі кому
ністів і безпартійних.

На знімку: заняття семінар
ської групи машиністів локо
мотивів депо ім. Андреева 
Південно - Західної залізниці. 
Заняття проводить пропаган
дист Микола Казимірович СІ- 
мднович.
Фото М. Крилова.

Пресклійіе РАТАУ.

И. В. СТАЛИН. ,>Международ- 
ньій характер Октябрьской рево- 
люции". Державне видавництво 
політичної літератури. Тираж 
200.000. Ціна 15 коп. ,

„Опьіт передових колхозов". 
Видавництво „Правди". Тираж 
900.000. Ціна 1 крб.

„Сельскохозяйственная знцикло- 
педия". Державне видавництво 
сільськогосподарської літератури. 
ТираЖ 100.000. Ціна ЗО крб.

„Зоомінімум". Державне видав
ництво сільськогосподарської лі
тератури. Тираж 15.000. Ціна 6 
крб. 55 коп.

„Довідник колгоспного ветери
нарного фельдшера". Державне 
видавництво сільськогосподар
ської літератури. Тираж 30.000. 
Ціна 12 крб. 95 коп.

Спростовання ТАРС
Агентство Фраис Пресе, із 

посиланням на англійське дже
рело, поширило повідомлення, 
ніби Голові Ради Міністрів 
СРСР- І\ М. Малепкову зроб
лена пропозиція взяти участь 
у нараді Глав Урядів чотирьох 
держав—СРСР, СІІІА, Англії і 
Франції, і що ніби Г. М. Ма- 
ленков повідомив Англійський 

’ Уряд через В. М. Молотова, що

ПО СТОВПЦЯХ СТІНГАЗЕТ

За повне використання обладнання
Стінна газета механічного 

цеху рудоремонтпого заводу 
Різець» серйозну увагу при

діляє питанням виявлення і 
приведення в дію внутрішніх 
резервів виробництва, макси
мального завантаження облад
нання, збільшення випуску і 
поліпшення якості продукції. 
Вона систематично вміщує стат
ті і замітки, в яких викривають
ся недоліки, вказуються шляхи 
підвищення продуктивності 
праці.

В одному з останніх номерів 
Різець критикує керівників 

заводу за те, що вони мало 
І приділяють уваги механічному 

цеху, не забезпечують нормаль
ного завантаження верстатного

Неухильно підносити всі галузі 
сільсьного господарства

•Колгоспники бандурівської 
артілі імені Сталіна наполег
ливо борються за виконання 
постанови вересневого Пленуму 
ЦІЇ КПРС. Вони мобілізують 
свої сили, всі внутрішні резер
ви для дальшого піднесення 
сільського господарства, одер
жання високих врожаїв.

Стінна газета артілі «Заста
лінський врожай» пише про 
завдання, які стоять перед 
колгоспом.

„В 1954 році ми зобов'язані 
одержати врожай зернових 
культур по 22 центнери з 
гектара, надоїти на кожну 
фуражну корову по 2.000 літ
рів молока, значно збільшити 
врожаї картоплі і овочів".
Ставлячи конкретні завдання, 

газета», вказує на шляхи їх 
здійснення.

Успіхи працівників бурякопункту
Трудящі Олександрійського 

бурякопункту в цьому році па 
10 днів раніше урядових стро
ків—5 листопада завершили за
готівлю цукрової сировини. Кол
госпи району відвантажили на 
пункт буряків значно більше, 
ніж в минулому році.

Транспортування цукрових 
буряків і вантаження їх пов
ністю механізоване. Тільки в 
цьому році бурякопункт по
повнився 12 автомашинами і 
8 потужними тракторними ло
шатами .

На цукрові заводи вже від
правлено сировини у півтора 
раза більше, ніж па цей час 
в минулому році. Па транспор
туванні відзначився тракторист

Передовики
Працівники Олександрійсько

го магазину книготоргу доби
ваються значних успіхів. План 
жовтня завершено раніше шг 
З дні.

Ініціатори змагання завідую
чі книжним відділом т. Олій
ник і шкільних приладь т. Шор, 

він готовий погодитись на скли
кання такої паради.

ТАРС уповноважений заяви
ти, що згадане повідомлення 
пі в якій мірі не відповідає 
дійсності і, очевидно, розрахо
ване на те, щоб відвернути 
увагу від тих цілрїї, які став
ляться наміченою сепаратною 
нарадою на Бермудських остро
вах Глав Урядів СІІІА, Англії 
і Франції. у

парку, що призводить до про
стоїв.

„Робітники тт. Шапов^І 
Загорулько,—відзначає гаАГе7 
та,—простояли кілька днів 
через незабезпеченість їх ро
ботою. Таких фактів чимало.

Значним тормозом в роботі 
є те, що в цеху відсутні наж
дачні круги для заточування 
різців з напайками твер
дих сплавів. Внаслідок чого 
знижується якість продукції, 
збільшується її собів^^т.". 
Газета ставить іштдіИЛво 

те, щоб максимально заванта
жити обладнання цеху, ство
рити учасникам соціалістичного 
змагання необхідні умови для 
високопродуктивної праці, для 
дострокового виконання (взятих 
зобов’язань.

„Треба вивезти на поля 
протягом зими шість тисяч 
тонн гною, 000 центнерів по
пелу, своєчасно провести 
снігозатримання на всій пло
щі посіву та зябу.

Для зрошування овочевих 
культур необхідно збудувати 
став площею 6,5 гектара, теп
лицю на 320 квадратних мет
рів, розширити парникове 
господарство. Велику увагу 
слід приділити розвитку і під
вищенню продуктивності тва
ринництва, розширенню посі
вів кормових культур на зе
лений конвейєр".
Газета закликає колгоспни

ків ширити соціалістичне зма
гання, добиватись неухильного 
піднесення всіх галузей сіль
ського господарства, збільшен
ня сільськогосподарської про
дукції.

т. Трпгубенко. Ним відвантаже
но близько 50 тисяч центнерів 
цукрових буряків.

Дбайливо доглядаються буря
ки, які знаходяться на пло
щадках пункту. Воші старанно 
закагатовані, обкопані канава
ми. Цю роботу сумлінно вико
нували робітники тт. Сторо- 
женко, Репенько, Нанкратов та 
інші.

Здійснюючи постанови партії 
та уряду про дальший розви
ток легкої і харчової промисло
вості, трудящі бурякопункту 
борються за збереження кож
ного кілограма цукрової сиро
вини.

П. МОШЕВСЬКИЙ, 
агроном.

книготоргу
нагороджені значком «Отличник 
книжной торговлп», перевико
нали свої місячні завдання па 
120—130 процентів. Не відста
ли від них і інші працівники 
магазину.

А. ПИЛИПЕНКО, 
завідуючий магазином.
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До нових виробничих перемог
Всенародне свято гірники 

тресту «Олександріявугілля» 
зустріли новими виробничими 
досягненнями. Понад десятимі
сячний план відвантажено де
сятки тисяч тонн "вугілля. Як
би де паливо навантажити в 
один залізничний состав, то 
він би розтягнувся на кілька 
кілометрів.

Значних успіхів добився ко
лектив Байдаківського вугле
розрізу, який виступив ініціа
тором змагання вугільників 
Олександрії на честь 36 роко
вин Великого Жовтня. Колек
тив розрізу відвантажив у жовт
ні понад свої зобов'язання 17 
^діелонів вугілля. 11а більш 

■Такому рівні, ніж в поперед
ні місяці, працювали вскриш- 
ппки, ними дано додатково до 
плану 190 тисяч кубометрів 
породи.

В ході змагання виросли па
ші люди. Високих виробничих 
показників досягли машиністи 
екск^торів Байдаківського 
рі ь^л^Ч,; Крьоменко, Смешко, 
машиністи електровозів тт. Ду- 
депко, Кузьмспко, Шевченко. 
Кожний з них виконав норму 
на 130—150 процентів.

1> дні переджовтневого зма
гання у пас з новою силою 
розгорнулась боротьба за мак
симальне використання гірни
чої техніки. Ініціатором цього 
руху виступив машиніст Бай
даківського вуглерозрізу Олек
сандр Могильний. Він поста
вив перед собою завдання до
вести виробіток па екскаватор 

УЗТМ» 125 тисяч кубометрів 
породи па місяць. Це набагато 
більше, ніж будь-коли досягали 
екскаваторники таких агрега
тів па відкритих роботах у ву
гільній промисловості нашої 
храі»м. ,

Одинадцятимісячний план — достроково
Гірники Семепівського вуг

лерозрізу 12 листопада достро
ково виконали 11-місячний план 
видобутку вугілля. В цей день 
добре працювала зміна, якою 
керує гірничий майстер /г. Динь
ко. Виробниче завдання вона 
виконала на 165 процентів. Ста- 
хаповською працею тут від
значився машиніст екскаватора 
Федір Скляр. При нррмі 700

Вручення орденів і медалей гірникам тресту „Олександріявугілля"
Напередодні Дня шахтаря 

Указом Президії Верховної Ра
ди СІ’СР була нагороджена гру
па гірників Олександрії ордена
ми і медалями за вислугу ро
ків і бездоганну роботу у ву
гільній промцсловостіг

6 листопада голова викон

Республіканська нарада працівників торгівлі
12 листопада в приміщенні 

Київського театру опери та ба
лету імені Т. Г. Шевченка від
крилась республіканська нара
да працівників торгівлі Ук
раїнської 1’СР. В роботі пара
ди беруть участь міністри Ук
раїнської РСР, керівники тор
говельних організацій і орга
нізацій громадського харчуван
ня областей республіки, на
чальники управлінь і відділів 
робітничого постачання, дирек
тори магазинів і їдалень, про
давці магазинів, кухарі їдалень,

У вересні бригада Олександ
ра Могильного добилась видат
них успіхів. Вона вийняла по
над 128 тисяч кубометрів по
роди. Почин передовиків підхо
пили екскаваторники Семенів- 
ського вуглерозрізу.

До останнього часу механі
затори відвального агрегату 
відчували великі труднощі че
рез нестачу високоякісних за
пасних частин—пальців до лан
цюгів екскаваторів. Завдяки 
співдружності гірників з тру
дівниками рудоремонтного за
воду вузьке місце» ліквідова
но. Піші завод дас достатню 

"кількість пальців, і відвальний 
агрегат працює безперебійно, 
набагато підвищивши свою про
дуктивність.

Чимало нового досягнуто і 
па шахті № 2—3. Тут робота 
у вибоях переводиться па дві 
зміни. Це допоможе зменшити 
кількість гірників, зайнятих 
на видобутку, підвищить про
дуктивність праці, знизить со
бівартість і дасть можливість 
поліпшитр використання гірни
чого обладнання.

Значну допомогу шахтарям 
у виконанні взятих зобов'я
зань подали залізничники трес
ту. Колектив транспортної кон
тори достроково виконав річний 
план вантажоперевезень і збе
ріг понад 1 мільйон карбован
ців

Добре попрацювали і трудящі 
електростанції. Колектив провів 
значну роботу по автоматизації 
управління агрегатами. Цс до
зволило знизити витрати елек
троенергії на власні потреби і 
зекономити сотні топи вугілля.

Дні переджовтневого змаган
ня ознаменувались активізацією 
творчої думки'трудящих. Досить 
сказати, що тільки за два ос

він відвантажив 1.175 тонн ву
гілля.

Високих темпів набрали і 
вскрпшпики дільниці, якою ке
рує т. Рижасв. Машиністи ек
скаваторів Василь Шевченко, 
Микола Коропенко дали по 
півтори норми.

Чітку роботу механізаторів 
забезпечили працівники тран

кому обласної Ради депута
тів трудящих т. Ком'яхов вру
чив ці нагороди. Кріпильнику 
дренажної дільниці Байдаків
ського вуглерозрізу т. Гаркуші 
вручено орден Трудового Чер
воного Прапора, одержали ме
далі «За трудову доблесть» ма

працівники апарату республі
канських міністерств -торгівлі, 
промисловості продовольчих то
варів, промислових товарів ши
рокого споживання, місцевої і 
паливної промисловості, ‘ а та
кож Укоопспілки і укрпромрадп. 
Всього 1.500 чоловік:

Параду відкрив міністр тор* 
гівлі УРСР тов. Г. Лі. Сахнош 
ський.

З доповіддю про виконання 
працівниками торгівлі Україн
ської РСР постанови Ради Мі
ністрів СРСР і ЦК КПРС «Про

танніх місяці від здійснення 
раціоналізаторських пропозицій 
зекономлено 200 тисяч карбо
ванців.

Наполеглива боротьба колек
тивів підприємств тресту за 
дострокове виконання завдань 
п'ятої п'ятирічки приносить 
чудові плоди. За 10 місяців 
видобуток вугілля порівняно з 
відповідним періодом минулого 
року збільшився на 76 процен
тів, виробіток брикету—па 17 
процентів, вскриша породи 
зросла в півтора разі.

З початку нинішнього року 
від зниження собівартості про
дукції зекономлено сім мільйо
нів карбованців.

Досягнення значні, але вони 
не можуть нас заспокоїти. Пе
ред колективом тресту стоять 
великі завдання. Треба добити
ся дальшого підвищення видо
бутку вугілля, поліпшення еко
номічних показників, домогтись 
того, щоб у нас не було від
стаючих підприємств.

Необхідно гірникам Байда
ківського вуглерозрізу, зокрема 
трудівникам відвального агре
гату, довести вскришу до 25 
тисяч кубометрів породи на 
добу. Колектив' Байдаківської 
брикетної фабрики повинен по
долати своє відставання і домог
тись чіткої, ритмічної роботи.

Нині завдання полягає в то
му, щоб закінчити всю підго
товку до роботи в зимових умо
вах, працювати на такому ж 
рівні, як і влітку. Ми зобов'я
зані закріпити виробничі успі
хи, здобуті в переджовтневому 
змаганні, і добитись достроко
вого виконання річного плану 
з усіх кількісних і якісних 
показників.

Г. АЛЬОШИН, 
керуючий трестом 

„ Олександріявугілля'.

спорту. Кілька рейсів понад план 
зробив машиніст електровоза 
Іван Колісник.

Колектив розрізу, закріплю
ючи трудові успіхи, здобуті в 
переджовтневому соціалістич
ному змаганні, множить вироб
ничі перемоги, наполегливо бо
реться за дострокове завершен
ня річного плану.

шиніст екскаватора Байдаків- 
СігКОГО вуглерозрізу т. Горо- 
вецький, помічник головного 
інженера, шахти № 2 3 т. 
Дудник, керуючий трестом 
«Олександріявугілля т. Альо- 
шин, прохідник шахти №2—3* 
т. Фомін і інші.

заходи дальшого розвитку ра
дянської торгівлі виступив за
ступник Голови Ради Міністрів 
УРС-Р тов. Г. II. Онищенко.

Па доповідь розгорнулись де
бати . і

В роботі наради беруть участь 
секретар ЦК КП України тов. 
0. 1. Кириченко, перший за
ступник голови Ради Міністрів 
УРСР тов. І. С. Сепіп, заступ
ник міністра торгівлі СРСР тов. 
0. Д. Крутіков.

(РАТАУ1.

Переможцю змагання— 
Червоний прапор

Колгосп ім. 18 з‘їзду ВКГІ(б)—одне з передових госпо
дарств району. За успішне виконання встановлених планів 
розвитку громадського тваринництва, за підвищення його 

1 продуктивності та виконання державних планів заготівель 
сільськогосподарських продуктів за постановою виконкому 
Кіровоградської обласної Ради депутатів трудящих і обко
му КП України від 2 листопада цього року за колгоспом 
залишено перехідний Червоний прапор облвиконкому та об
кому КП України.

З непослабною енергією
Трудове піднесення серед 

трудящих Олександрійської 
МТС панувало в переджовтневі 
дні. Тракторні бригади тт. 
Козака, Погорілого, Крючкова, 
Попова та багатьох інших пер
шими завершили оранку зябу. 
Бригада Овсія Омельчепка, яка 
обслужує артіль ім. Жданова, 
вже впоралась із оранкою чор
них парів.

Зараз багато тракторних 
бригад приступили до планово
го ремонту маниш. З бригади 
Овсія Омельчепка відправлено 
до МТС па капітальний ремонт 
три трактори.

Робітники ремонтної майстер
ні нашої МТС з кожним днем 
підносять темпи ремонту сіль
ськогосподарських машин. Слю
сарі тт. О.іеіііп і Гузовський, 
токарі ттч Золенський і Мам- 
ренко, коваль т. Дубенко і 
електрозварник т. .Рубай та 
багато інших в переджовтнево
му соціалістичному змаганні 
добились високих виробничих 
показників. Па. такому ж рійні

Створено міцний фундамент 
майбутньому врожаєві

Достойно відзначили 36 ро
ковини Великого Жовтня пра
цівники бурякорадгоспу «Ко
мінтерн».

Цьбго року вони добились 
доброго врожаю всіх сільсько
господарських культур. Так, па 
площі 1.300 гектарів вирощено 
в середньому по 19 центнерів 
зернових з гектара. Озима пше
ниця видала по 20 центнерів, 
жито но 19 центнерів з гек
тара. На площі 525 гектарів 
накопано по 170 центнерів 
цукрових буряків.

Визначні успіхи одержані в 
галузі кормодобування. З пло
щі 812 гектар зібрано сіна ба
гаторічних трав по 27 цент
нерів.

Колектив радгоспу не лише 
своєчасно впорався з господар
ськими завданнями нинішнього 
року. Він заклав міцний фунда- 

Білоруська РСР. Вітебська школа ФЗН №47 готує водіїв 
тракторів. Виробничу практику учні проходять у Вітебській МТС.

На знімку: майстер виробничого навчання А. Є. Саможнев 
розповідає учням першої групи про будову трактора „ДТ-54“.

Фото М. Минковича. Прескліше ТАРС.

вони працюють і зараз. ПО— 
130 процентів—такий їх що
денний виробіток. Воші вже 
відремонтували 7 тракторів, 10 
культиваторів, 8 сівалок та ба
гато ІІІШОГф причіпного іпвен- 

1 таря. Комбайнери і їх поміч
ники приступили до ремонту 
одинадцяти комбайнів. В МТС 
комплектуються бригади робіт
ників для проведення ремонту 
складних машин за вузловим 
методом.

У цьому році бригади ре
монтників поповнились високо
кваліфікованими майстрами, які 
повернулися на роботу в МТС. 
Крім того, па курсах підвищен
ня кваліфікації навчається кіль
ка механізаторів. З непослаб
ною енергією робітники машин
но-тракторної станції перетво
рюють вжиття рішення партії 

• і Уряду в справі крутого під
несення сільського господар
ства.

в ьогомолов, 
головний Інженер 

Олександрійської МТС.

. мент урожаєві 1954 року, що 
дозволяє успішно вирішити зав
дання по дальшому піднесенню 
урожайності сільськогосподар
ських культур і продуктивності 
тваринництва, поставлені верес
невим Пленумом ЦК КПРС. 
Озимі культури у пас посіяні 
в кращі агротехнічні строки, 
своєчасно піднято зяб па 
площі 1542 гектари. Під 700 
гектарів глибокого зябу внесено 
потрібну кількість органічних 
і мінеральних добрив. З метою 
затримання талих вод по зябі 
проведено борозпуванпя. На ко
жен гектар площі, відведений 
під картоплю та овочі, внесено 
по 20 тонн гною. Повністю за
сипано насіння зернових, тех
нічних і городніх культур, 'за
кагатовано понад 5 мільйонів 
коренів маточних буряків.

Г. КОСТИРІН, 
головний агроном.
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Майстерні міськйромкомбінату неякісно ремонтують 
відра, тазики тощо.

...і витікаючі наслідки.

Лист уряду НДР трьом західним державам

Зневажливість 
до якості... 

Рис. Е. ІЦеглова.

А Савеліч похмиляється...
До майстерні міськпромкомбі- 

пату в селищі Октябрському 26 
жовтня зайшла Єлизавета Іва
нівна Клименчук.

—Ви щось хотіли замовити 
у нас?—запитала у неї чорня
ва дівчина.

Мені треба пальто пошити. 
Почекайте хвилинку, за

раз прийде закройщик і він 
прийме замовлення.

Майже час тривала ця хви
линка. Та ось, нарешті, зай
шов Савеліч (так величають в 
майстерні закройщика Козлова).

—Ви що хотіли? — буркнув 
він, звертаючись до замовниці.

—Пальто хочу пошити. Адже 
свято наближається.

Після довгих міркувань Са- 
веліч прийняв замовлення.

—То ви ж, будь ласка, по
шийте до свята,— схвильовано 
просила Єлизавета Іванівна.

— Своєму слову я хазяїн. 
Сказав, як зарубав, — незапе
речним тоном відповів Козлов.

—А коли ж на примірку?
Та хоч і завтра, тільки не 

забудьте раніше гроші внести 
за роботу. Розумієте, план.же 
у нас. І

Куточок гумору

28 жовтня гроші були вне
сені. Примірка ж була відкла
дена па І листопада. В цей 
день Савеліча не могли знайти. 
Не було його і другого, і тре
тього дня.

Кожного дня по кілька ра
зів заходила Клименчук до май
стерні, а Савеліча все не було.

Четвертого листопада в май
стерні зібралося багато замов
ників, які чекали Козлова. О 
четвертій годині дня почулася 
брудна лайка ігяного Савеліча. 
Він повелівав працівникам май
стерні припинити роботу і йти 
вносити вугілля.

Замовникам Савеліч велів зав
тра зайти.

Шостого листопада майже 
весь день просиділи в майстер
ні замовники, чекаючи Козло
ва, та так і не дочекались. 
Обурені пішли вони додому пі 
з чим.

А Савеліч всі ці дні похмп- 
лявся...

Отож замовники цікавлять
ся: коли ж, нарешті, директор 
міськпромкомбінату т. Хохлов 
закличе Козлова до порядку?

Яків МАЛИЙ.

Незвичайні 
пригоди

ОБВАЛ стелі стався в кімнаті 
| планового сектору відділу ро

бітничого постачання Димитров- 
ського тресту. Обійшлось без 
жертв. Причиною обвалу послу- 

I жило нерозсудливе розпоряд
ження начальника відділу 
т. Прохоренка про переселення 
планового сектору в непридат
не приміщення колишньої швей
ної майстерні.

*

ПОТОПАЄ у воді начальник 
відділу зарплати і нормування 
тресту „Олексаидріявугілля" 
т. Мальований, якому за дер
жавний рахунок встановлено 
на власному подвір’ї по вулиці 
Калініна колонку водопроводу. 
Зате інші жителі цієї вулиці 
вдень, як кажуть, з ліхтарем 
води не знайдуть близько.

** *

ПРИВЛАСНИЛИ плантажного 
плуга „ПП—5О“, який належить 
учбово-дослідному господарст
ву Олександрійського агролісо
меліоративного технікуму, ке
рівники приміської артілі ім. 
Леніна.

Дирекція Олександрійської 
МТС і керівники колгоспу, як 
від мух, відмахуються від 
власної схоронної розписки, ви
даної ними на плуга ще в 1952 
році.

ЗАЛІЗ у державну кишеню 
директор семирічної школи №8 
т. Борисенко. Він більше року 
не вносить плати ні за квар
тиру, ні за освітлення. Крім то
го, Борисенко безкоштовно ко
ристується шкільним паливом.

ПОТЯГЛИ вночі (крадькома) 
бульдозера з Семенівського 
вуглерозрізу на Байдаківський- 
Все це скоїлося за розпоряд
женням начальника Байдаків- 
ського вуглерозрізу т. Філонен- 
ка. Два накази видано по трес
ту „Олександріявугілля" про 
те, що бульдозера передано 
Семенівському вуглерозрізу, а 
Філоненко каже:

— Мало двох, давайте ще...

Уряд Німецької Демократичної 
Республіки (НДР) цими днями на
діслав урядам трьох західних дер
жав СІІІА, Великобританії і 
Франції лист з просьбою полег
шити фінансовий тягар, покладе
ний цими державами на населення 
Західної Німеччини в зв'язку з 
наслідками війни і окупації.

Як відомо, СІІІА, Великобрита
нія і Франція роблять все, щоб 
закріпити розкол Німеччини. В 
цьому вони знаходять активну 
підтримку з боку західнонімець
ких промисловців і колишніх тії 
лерівців. які мріють після пораз
ки Гітлера про реванш. Західна 
Німеччина стає плацдармом імпе
ріалістів на чолі з правлячими 
колами США для агресивного по
ходу проти вільних народів Єв
ропи. В Західній Німеччині роз
міщені численні дивізії окупацій
них військ, посилено відроджує
ться гітлерівська армія.

Все це лягає великим тягарем 
на плечі західнонімецьких трудя
щих; Кожна сім'я в середньому 
повинна платити тільки на утри
мання окупаційних військ 800 ма
рок за рік, що дорівнює чотири
місячному заробіткові робітника 
середньої кваліфікації. Західна 
Німеччина заборгувала окупацій-

СУД НАД МОСАДДИКОМ
ТЕГЕРЛН, II. (ТАРС). Висту

паючи 10 листопада на засіданні 
військового суду, Мосаддик ВІД
МОВИВСЯ від послуг призначеного 
властями адвоката полковника 
Бозоргмехра. „Я сам буду вести 
свцю оборону. Вів зрадник", 
заявив Мосаддик. Все ж Бозорі - 
мехр виступив. Він заявив, що 
військовий" трибунал не має пра
ва судити Мосаддика, який юри
дично продовжує лишатися 
прем'єр-міністром, оскільки ще 
існує меджліс, а висунуті проти 
Мосаддика обвинувачення є полі
тичними і, у відповідності з іран
ською конституцією, міністри мо
жуть бути судимі тільки Верхов
ним судом із санкції меджлісу. 
Крім того, оскільки Мосаддик об
винувачується в політичних зло
чинах, його повинен судити не 
військовий, а цивільний суд.

В залі засідань почалася бійка, 
коли Мосаддик намагався переда
ти копію своєї оборонної промо
ви представникам преси. Потім 
Мосаддик зачитав її.

Мосаддик заявив, що все лихо, 
якого зазнавав протягом остан-

С т а н о в и щ е
ЛОНДОН, 12. (ТАРС). Корес

пондент агентства Рейтер передає 
з Тегерана:

Як заявив 12 листопада офіці- 

| ним державам мільярди, а в краї
ні тимчасом зростають злидні, 
налічується 3 мільйони повністю 
і частково безробітних.

На цьому фоні особливо разючі 
успіхи Німецької Демократичної 
Республіки, яка стала оплотом 
миролюбних і демократичних сил 
усієї Німеччини. Тут зростає доб
робут народу, промисловість у 
півтора раза перевищила довоєн
ний рівень. Пі успіхи здобуті при 

; великій допомозі Радянського Со
юзу. За останньою угодою між 
урядами СРСР і НДР з 1 січня 

■ 1954 р. НДР припиняє виплату 
1 репарацій. Радянський Союз ско

рочує окупаційні витрати до су
ми, яка не перевищує 5 процен
тів бюджету НДР (в Західній Ні
меччині ці витрати становлять 
третину бюджету), НДР звіль
няється від заборгованості і так 
далі.

Уряд НДР звернувся з и|я^^ 
бою до трьох західних держй^^ 

1 зробити у відношенні до Західної 
Німеччини те саме, що Радянський 
Союз зробив у відношенні до 11ДР. 

| У листі підкреслюється, що це по
легшить тяжке становище західно
німецького населення і сприятиме 
справі об'єднання Німеччини.

І. АРТЕМОВ

нього півстоліття Іран, було ре
зультатом англійських підступів і 
інтриг.

На сьогоднішньому засіданні 
військового трибуналу Мосаддик 
знову заявив, що вважає суд 
некомпетентним розглядати ви
сунуті проти нього обвпнувачен- 

і ня, оскільки він сам, будучи 
прем'єр-міністром, розпустив усі 
військові трибунали і спеціальні 
суди, у відповідності із законом 
про надання йому надзвичайних 
повноважень, який був затверд
жений меджлісом. Мене обвину
вачують в багатьох злочинах, ска
зав Мосаддик, але я вважаю, що 
зробив лише один „злочин", а са
ме відмовився підкоритися ба
жанням іноземців. Далі він' ска
зав, що не з'явиться більше на 
засідання суду, а якщо його при
ведуть силою, то буде мовчати.

ПАРИЖ, 12. (ТАРС). За пові
домленням кореспондента агент
ства Франс Пресе з Тегерана, на 
сьогоднішньому засіданні військо
вого суду прокурор зажадав ви
нести колишньому прем'єр-мініст
рові Ірану Мосаддику смертний 
вирок.

в Т е г е р а н і
альний представник іранської ар
мії, війська відкрили вогонь по 
демонстрантах — прихильниках 
Мосаддика і вбили двох чоловік.

СЛІДАМИ
НАШИХ ВИСТУПІВ

„На поприщі пернатих*'
Під таким заголовком в га

зеті «Сталінський прапор від 
З липня 1953 року було на
друковано фейлетон. В ньому 
писалося, що директор інку
баторної станції т. Квмепен- 
ко зловживав службовим ста
ном, займав відомчу квартиру, 
а власний будинок здавав в 
оренду, використовував авто
машину і ремонтні матеріали 
станції для власних цілей без 
будь-якої оплати.

Як повідомив райком партії, 
факти, наведені у фейлетоні, 
підтвердились.

Квмененку запропоновано 
сплатити вартість перевозок на 
автомашині та матеріалів і 
звільнити відомчу квартиру.

За зловживання службовим 
станом на т. Свмененка накла
дено суворе партійне стягнення.

За відсутністю...
Торговельні організації міста зовсім не дбають про 

завезення в магазини навчальних приладів для учнів. В 
них майже завжди відсутні зошити, а на ринку окремі 
особи ними спекулюють.

(З листів до редакції).

—Зошитів нема? ...Я буду в ній
Дайте годі книгу уроки робити!
скарг і пропозицій

Рис. С. Кузьміна.

Редактор В. МАЛЕНКО.

Олександрійський культосвітній технікум
Міністерства культури УРСР

ОГОЛОШУЄ додатковий набір студентів на 
III курс (спецгрупа) бібліотечного відділу стаціо
нарного навчання.

До спецгрупи приймаються особи, що закінчили 10 класів. 
Вступники, які закінчили 10 класів в 1951,1952та 1953 рр.. 

приймаються без екзаменів.
Бажаючі вступити до технікуму подають заяви на ім'я 

директора (особисто).
Заяви приймаються до 25 листопада.
Початок навчання з І грудня 1953 року.
Адреса технікуму: м. Олександрія, Кіровоградської області.

Дирекція.

До відома всіх організацій, установ, колгоспів, радгоспів та МТС. 
а також населення, що прийом передплати на 1954 рік на газети та 
журнали для установ провадиться до 16 листопада цього року, після 
чого буде відкрито вільний індивідуальний прийом передплати від на
селення на всі без винятку журнали та газети: центральні, респуб
ліканські, обласну та міську і районну.

Передплачуйте газети та журнали на 1954 рік.
„Союзпечать”.

БК—06561. Адреса редакції м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60 Вам. № 1845 Т. 5.000.

Олександрійська міська друкарня. Кіровоградське обласне управління культури. м. Олександрія, вул. Шевченка, 71.



Пролетарі всіх країн, єднайтеся! Рік видання ХХУ-й

СТАЛІНСЬКИЙ
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

№138(3968)

Середа 

18 
листопада 

1953 р.

Завтра—День

радянської артилерії
Ціна 15 коп.

Успішно 
річний

Соціалістичне змагання 
трудящих за дострокове ви
конання завдань п'ятої п'я
тирічки приносить все нові 
успіхи. Передові колективи 
іі£.приємств Олександрії, 

здійснивши зобов'язання, 
взяті на честь 36 роковин 
Великого Жовтня, закріп
люють здобуті перемоги 1 
добиваються ще вищих по
казників. Днями завершили 
одинадцятимісячну програ
му гірники Семенівського 
вуглерозрізу. В рахунок 
19ЛТ року почали працюва
ти залізничники транспорт
ної контори тресту „Олек- 
сандріявугілля", цегельні 
заводи № 1 1 № 2.

Ці успіхи—результат умі
лого використання внутріш
ніх резервів виробництва, 
впровадження передових ме
тодів, поліпшення техноло
гічного процесу, наполегли
вої боротьби за режим еко
номії.

Однак поряд з передови
ками є 1 відстаючі підприєм
ства. В тресті „Олександрія- 
вугілля" довгий час не справ
ляється з планом Байдаків- 
ська брикетна фабрика. Во
на недодала десятки тисяч 
тонн брикету. Між тим, гос
подарники не вживають рі
шучих заходів до подолан
ня відставання. Можливості 
ж для ритмічної роботи тут 
є. Бувають дні, коли фабри
ка не тільки виконує план, 
але й набагато перевищує 
його. Значить, коли тут по- 
справжньому доглядають за 
механізмами, додержуються 
технологічного процесу, 
оперативно керують всіма 
ділянками виробництва, тоді 
і результати добрі.

Біда в тому, що керівни
ки фабрики 1, насамперед, 
головний інженер т. Лопата 
не вміють закріпити досяг
нутий рівень, не вникають 
в усі ланки виробництва, не 
приводять в дію внутрішні 
резерви.

На підприємстві не нала
годжена масово - політична 
робота, не організовано ді
йового змагання між цеха
ми, змінами 1 бригадами.

Спеціалісти їдуть в колгоспи
Машинно - тракторні станції 

високогірних районів Киргизії 
особливо мають потребу в ква
ліфікованих спеціалістах. Саме 
такі МТС республіки були об
рані місцем нової роботи з бо
ку передових зоотехніків, агро
номів, інженерів і ветеринар
них лікарів, які вирішили з 
установ перейти на виробниц
тво.

В Атбашинський район, що 
знаходиться в глибині Цент
рального Тянь-Шаню, з усією

виконати
план

Гіартбюро, очолюване тов. 
Лебедєвим, поверхово здій
снює контроль над господар
ською діяльністю адміністра
ції фабрики.

Надто погано працює 
Олександрійське будівель
но-монтажне управління. Де
сятимісячного плану ним не 
виконано. Особливо низькі 
тут економічні показники. 
Внаслідок завищення собі
вартості робіт проти плано
вої управління має 1.600 
тисяч карбованців збитків.

Начальник управління тов. 
Лактіонов звик до невико
нання плану, до зриву вста
новлених графіків, безгос
подарності.

Зривають строки здачі 
об'єктів в експлуатацію уп
равління комплектування 
обладнання (начальник т. 
Рожинський) 1 рудоремонт- 
ний завод ('директор т. Гур- 
за). Вони зволікають ком
плектування і ремонт облад
нання.

Олександрійська група 
підприємств тресту „Укр- 
вуглемонтаж" може 1 по
винна подолати відставання, 
круто піднести темпи 1 якість 

' робіт, добитись рентабель- 
1 ної роботи.

Це в однаковій мірі сто
сується 1 будівельників Ди- 
митровського тресту.

Серйозні недоліки мають 
місце на підприємствах міс
цевої промисловості 1 про
мислової кооперації. Тут не 
борютьея по-справжньому 
за честь своєї марки. Артіль 
„Победа" випускає такий 

І хліб, що його не хочуть 
купувати. Голова правління 
артілі т. Сидоренко прояв
ляє бездіяльність, грубо нех
тує запитами споживачів.

До кінця року залишилось 
півтора місяця. Обов'язок 
господарників, партійних, 
профспілкових організацій 

| підприємств посилити керів- 
ництво соціалістичним зма
ганням, підтягти відсталі 
дільниці до рівня передових, 

. мобілізувати маси на успіш
не виконання і перевико
нання річного плану.

сім'єю переїхав тов. Кудашкін, 
який працював старшим агро
номом Міністерства сільського 
господарства і заготівель Кир
гизької РСР. Він став голов
ним агрономом Атбашинської 
МТС; його дружина, яка також 
мас вищу освіту, призначена 
агрономом в сусідньому колгос
пі.

Близько тисячі спеціалістів 
уже приступили до роботи в 
МТС і колгоспах гірської Кир
гизії.

По нашій Батьківщині
Видання брошури з текстами 

постанов Ради Міністрів 
СРСР і ЦК КПРС

Державне видавництво політич
ної літератури (Москва) випусти
ло в світ окремою брошурою пос
танови Ради Міністрів СРСР і 
Центрального Комітету КПРС: 
„Про заходи дальшого розвитку 
радянської торгівлі'', „Про розши
рення виробництва промислових 
товарів широкого споживання і 
поліпшення їх якості" і „Про роз
ширення виробництва продоволь
чих товарів і поліпшення їх 
якості".

Брошура видана масовим ти
ражем.

Досягнення кузнецьких 
сталеварів

Сталеплавильники Кузнецького 
металургійного комбінату імені 
Сталіна добиваються нових вироб
ничих успіхів.

Колектив мартенівського цеху 
№ 2 в листопаді зварив більше 
двох тисяч тонн сталі понад зав
дання. Рекордної продуктивності 
досяглії 12 листопада сталевари 
одинадцятої печі тт. Деребізов, 
Дисіков і Миронов. За добу вони 
зварили чотири плавки і видали 
297 тонн металу додатково до 
плану.

900 тисяч парникових рам 
для колгоспів і радгоспів
Підприємства Міністерства лі

сової і паперової промисловості 
збільшили випуск продукції для 
сільського господарства. Вони ви
готовили в два рази більше пар
никових рам, ніж па цей час то
рік. До 1 січня їх буде випущено 
900 тисяч штук.

У 1954 році овочівники країни 
одержать від підприємств цього 
міністерства два мільйони парни
кових рам, а також багато інших 
матеріалів, потрібних для будів
ництва парників і теплиць.

Цукор понад план
Підприємства Вінницького цук- 

ротресту з початку виробничого 
сезону вже дали країні на 3 міль
йони 600 тисяч пудів цукру біль
ше, ніж за той же період в мину
лому році. Тільки за першу де
каду листопада вироблено 120 
тисяч пудів цукру понад план.

Зростає колгоспний автопарк
Автопарк сільгоспартілі імені 

Леніна, Краснокутського району, 
Харківської області, налічує шіст
надцять машин. Недавно колгосп
ний автопарк поповнився ще од
нією вантажною автомашиною. 
Всього сільгоспартілі області одер
жали в цьому році близько 400 
автомашин. До кінця року їм 
буде поставлено ще 300 вантаж
них автомобілів.

Сім тисяч літрів молока 
від кожної корови

В колгоспі „Більшовик", Золото- 
носького району, Полтавської об
ласті, з початку року в середньо
му надоєно від кожної корови по 
2,5 тисячі літрів молока. Великих 
успіхів досягли окремі доярки. 
Євдокія Кириченко надоїла по 
7.015 літрів від кожної з 10 за
кріплених за нею корів, Надія 
Рева—по 6,720 літрів.

Плакат роботи художника М. Соловйова (Державне видав
ництво образотворчого мистецтва).

Нагородження працівників науки
За вислугу років і бездоганну 

роботу Президія Верховної Ради 
СРСР Указами від 27 жовтня 
1953 року нагородила орденами і 
медалями Радянського Союзу ве
лику групу працівників науки ви
щих учбових закладів Україн
ської РСР.

На Кавказьких мінеральних водах
Як і в літні місяці, з граничним 

навантаженням працюють всі 
бальнеологічні заклади і грязе
лікарня, що відпускають кожного 
дня до семи тисяч процедур. За
раз на курорті відпочивають по
над п'ять тисяч чоловік. Недавно

Звіти І вибори в споживчій кооперації
15 листопада цього року поча

лася звітно-виборна кампанія в 
споживчій кооперації країни. Бу
дуть обрані нові правління і реві
зійні комісії товариств споживачів 
і райспоживспілок.

У звітно-виборній кампанії візь
муть участь близько 33 мільйонів

Новий комбінат шовкових тканин
У Бендерах (Молдавська РСР) 

розгорнулось будівництво комбі
нату шовкових тканин —одного з 
найбільших підприємств шовкової 
промисловості країни. Здані в ек
сплуатацію перші підсобні кор

Заправні повозни для тракторів
Колектив Жуковського обозно

го заводу (Брянська область) ос
воїв виробництво заправних пово- 
зок для тракторів. Вони устатко
вані баками для пального і мас
тила, тарним і вимірювальним по
судом, насосами і шлангами, що

Сьогодні
Колектив правобережного гідро

технічного району в переджовтне
ві дні рапортував про закінчення 
основних земляних робіт на дев'я
ти секціях будинку Куйбишев- 
ської ГЕС. Механізатори змага
ються за дострокове виймання 
грунту в котловані. Екскаватор
ники Євець, Бородін та інші вже 
навантажили в самоскиди більш 
як по мільйону кубометрів грунту.

Бетонники, які працюють в кот
ловані, укладають останнім часом 
до 50 тисяч кубометрів бетонної

Орденом Леніна нагороджений 
91 чоловік, орденом Трудового 
Червоного Прапора 239 чоловік, 
ордейом „Знак Пошани"—343 чо
ловіка. Медаллю „За трудову 
доблесть" нагороджені 224 чоло
віка і медаллю „За трудову від
знаку"—133 чоловіка.

курорт збагатився новим міне
ральним джерелом, яке дає що
доби 2 мільйони 300 тисяч літрів 
води для ванн. В околицях міста 
Єсентуки виявлене друге, більш 
потужне джерело.

пайовиків. Вони мають обрати ор
гани управління і контролю 24 
тисяч сільських споживчих това
риств і 3.600 райспоживспілок. На 
зборах пайовиків і уповноважених 
будуть обрані також кілька сот 
тисяч членів комісій крамниць і 
їдалень.

пуси: майстерні, гараж та інші.
Комбінат стане до ладу в кінці 

1955 року. Він щороку виробля
тиме близько восьми мільйонів 
метрів тканин з натурального і 
штучного шовку.

дають можливість заправляти 
трактор безпосередньо в борозні. 
Дослідні зразки повозок успішно 
пройшли випробування. До кінця 
року буде виготовлено до 4 тисяч 
заправних повозок.

в Жигулях
маси на місяць. Тут же повним 
ходом іде монтаж бетоновозної 
естакади. В другій половині лис
топада з естакади почнеться ук
ладання бетону з допомогою пор
тальних кранів.

На лівому березі Волги поча
лось намивання земляної греблі, 
яка пізніше перегородить Волгу. 
Ця гребля—одна з найбільших 
споруд гідровузла. Сюди має бути 
укладено близько ЗО мільйонів 
кубометрів грунту.
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Партійне ж ипі т я

Вище рівень роботи з кандидатами партії
За Статутом КПРС особи, які 

бажають вступити в партію, про
ходять кандидатський стаж, не
обхідний для того, щоб ознайо
митися кандидату з програмою, 
Статутом, тактикою партії і за
безпечити парторганізації пере
вірку особистих якостей канди
дата. Партійні організації по
винні подавати допомогу канди
датам в підготовці до вступу їх 
в члени КІІРС, на практичній 
роботі розвивати в них ініціа
тиву, політичну активність.

На заводі «Червовий ливар
ник» партійне бюро система
тично організує бесіди про Ста
тут КПРС, проводиться індиві
дуальна робота з кандидатами 
партії. їм надаються партійні 
доручення, контролюється їх 
виконання. За рекомендацією 
партійної організації молодий 
кандидат партії т. Пушкарьов 
обраний секретарем комсомоль
ської організації заводу. Він 
показав себе вмілим комсомоль
ським організатором, дбає про 
виховання молоді. Зараз т. Пуш
карьов прийнятий в члени Ко
муністичної партії.

Недавно прийнята в члени 
КПРС робітниця електростанції 
т. Володченкова. За час про

На звітно-виборних комсомольських
Вересневий Пленум ЦК КІІРС 

вказав на необхідність підви
щення ролі комсомольських ор
ганізацій в боротьбі за дальше 
круте піднесення сільського 
господарства, залучення сіль
ської молоді в соціалістичне 
змагання, всемірної підтримки 
цінних починань і ініціативи 
комсомольців і молоді.

Як показали звітно-виборні 
збори первинної організації кол
госпу ім. Карла Маркса, комі
тет комсомолу і його секретар 
т. Попов слабо займалися мобі
лізацією комсомольців і молоді 
на подолання відставання кол
госпу в розвитку громадського 
тваринництва, на боротьбу за 
підвищення урожайності всіх 
сільськогосподарських культур.

За звітний період тут про
ведено лише 6 комсомольських 

ходження кандидатського стажу 
їй постійно давались партійні 
доручення. Вона активно висту
пає на партійних зборах, нав
чається в гуртку партійної ос
віти, служить прикладом на 
виробництві.

Сумлінно виконує доручення 
агітатора кандидат партії парт
організації теплоелектростанції 
т. Колодяжний. За останній час 
він провів бесіди з робітниками 
цеху про постанови партії та 
уряду по сільському госпо
дарству, про зниження собівар
тості електроенергії і іи. Крім 
того, партійне бюро доручає 
т. Колодяжпому перевіряти ви
конання соціалістичних зобо
в'язань. Він часто бере участь 
в підготовці питань на партійні 
збори.

Проте в деяких партійних 
організаціях міста ще є чимало 
кандидатів партії з простроче
ним стажем.

Пе зробило належних виснов
ків з критики на звітно-вибор
них зборах в справі поліпшен
ня роботи з молодими комуніс
тами партійне бюро Байдаків- 
ської брикетної фабрики. Кан
дидатам в члени КПРС тт. Пет
рову, Мезснцевій не дають
-------------------- ------------------------ 

зборів, на яких обговорювалися 
другорядні питання. Питання 
ж участі комсомольської орга
нізації у піднесенні колгосп
ного виробництва на зборах пе 
обговорювались.

Комітет комсомолу ніяких за
ходів не вживав до членів 
ВЛКСМ тт. Плотнікова, Тель- 
нюка, Волошина, які несумлін
но ставились до роботи в кол
госпі, порушували трудову дис
ципліну.

Па зборах комсомольці тт. 
Смоляр, Гелюк, Карлюк, ПІат- 
равка, Ткаченко та інші у своїх 
виступах гостро критикували 
комітет комсомолу і його сек
ретаря т. Попова за послаблен
ня політико-виховної роботи се
ред комсомольців і молоді. Вис
тупаючі вказали також па те, 
що прийняті рішенпя не вико- 

партійних доручень. З ними 
відсутня індивідуальна робота, 
не організується вивчення Ста
туту партії. Вони дуже рідко 
виступають на партійних зборах.

Секретар партійної організа
ції цегельного заводу № 1 
т. Грабенко роботу з кандида
тами партії обмежив формаль
ним зарахуванням їх в гуртки 
партійної освіти. А як вони 
навчаються, він не цікавиться. 
Це призвело до того, іцо кан
дидат в члени КПРС т. Садов- 
нпчий відірвався від партійної 
організації, не підвищує свого 
ідейно-політичного рівня, не 
з’являється навіть на партійні 
збори, порушує трудову дис
ципліну.

Мають місце недоліки у ви
хованні молодих "комуністів і в 
партійних організаціях шахти 
№ 2-3 і рудоремоптного заводу.

Секретарі партійних органі
зацій і партбюро зобов’язані 
посилити роботу з кандидатами 
партії, залучати їх до активної 
партійної роботи, давати їм 
партійні доручення, слідкувати 
за їх ідейно-політичним ростом.

А. ЯКОВЕНКО, 
Інструктор міськкому 

КП України.

зборах
кувалися, слабо здійснювався 
контроль за виконанням дору
чень. До підготовки питань на 
збори не залучались комсомоль
ці, тому збори проходили сухо, 
при низькій активності комсо
мольців. Все це послабило дис
ципліну в організації, а ком
сомольці тт. Лободенко, Мако- 
вецький, Боженко, Уманська 
та інші навіть перестали від
відувати збори.

Про занедбаність виховної 
роботи серед молоді свідчить і 
той факт, що за звітний період 
до комсомолу не прийнято жод
ного чоловіка.

У своїй постанові збори на
мітили заходи, спрямовані на 
посилення ролі комсомольської 
організації в колгоспному ви
робництві.

М. ВАСИЛЬЄВ.

За міцну співдружність працівників 
всіх дільниць вуглерозрізу

Два місяці тому бригада ек
скаваторників нашого розрізу, 
яку очолює Олександр Могиль
ний, досягла визначних успі
хів. Вона вийняла на 50 тисяч 
кубометрів породи більше, ніж 
передбачено нормою. В цьому, 
звичайно, є деяка і ваша за
слуга. Ми зуміли налагодити 
взаємодій» машиністів екскава
торів, електровозів, впвантаж- 

I нпків.
Найголовніше в роботі - пра

вильно розставити людей, щоб 
кожний гірник, прийшовши на 
зміну, знав місце роботи, був 
обізнаний з завданням. Тому я, 
як бригадир, звертаю на це 
серйозну увагу.

Немалу роль відіграють поїз
ні диспетчери, їх злагодженість 
з гірничим майстром відваль
ної дільниці. Оперативність до
помагає нам швидше прова
дити розвантаження составів.

Не можна обійти і колійни
ків відвальної дільниці, які до
биваються чіткої, безперебійної 
роботи, утримують колію в доб
рому стані.

Нині екскаваторники, елек
тровозники і ми, відвальники, 
закріплюємо здобутий успіх 
і нарощуємо взяті темпи. Ми

Енергетики підвищують свою кваліфікацію
Значна робота по підвищен

ню кваліфікації робітників про
водиться на тепловій електро
станції. Тут різними курсами 
та індивідуально-бригадним ме
тодом охоплено десятки робіт
ників. Добре поставлено нав
чання в турбінному цеху, де 
підвищують кваліфікацію старші 
машиністи і їх помічники. Чи
мало з тих, які підвищили свої 
технічні знання, висунуті на 
вищі посади. Тов. Колесник був 
помічником машиніста, нині він 
машиніст турбіни. Деякі пра
цівники, як комсомолка т. Гру-

Перевиконують
Передові гірники шахти №2-3 

успішно виконують взяті на 
себе соціалістичні зобов'язан
ня. Прохідники бригад Михай
ла Черепанова, Олександра Рез- 
иіка при нормі 4,12 дають 
6,30 метра проходки. 

боремось за те, щоб довести 
продуктивність екскаватора 
«УЗТМ-9» до 130 тисяч кубо
метрів породи на місяць.

Щоб успішно здійснити взя
ті на себе зобов'язання, треба 
усунути'недоліки. Працівники 
вагонного парку не приділяють 
уваги підбору однотипних ва
гонів, не завжди якісно ремон
тують їх. Тому доводиться 7—8 
чоловікам закривати думкар. 
Хіба цс нормально?

Машиністи екскаваторів по
винні також вантажити породу 
по центру, а то нерідко буває 
так, що заповнюють думкари 
абияк, а це стримує робоцє

Трудівники нашої дільнЖ 
виконують взяті на себе зобо
в'язання, борються за достро
кове виконання річного плану. 
Тільки при умові злагодженості 
всіх дільниць виробництва ми 
доб'ємось нових виробничих 
перемог, набагато знизимо со
бівартість видобутку вугілля і 
вскриші породи/ додатково^е- 
кономпмо державі сотні тисяч 
карбованців.

Г. МАЛИНА, 
бригадир вивантажників 

відвальної дільниці 
Байдаківського вуглерозрізу.

| ша, оволоділи кількома спеці
альностями і успішно справ
ляються з своїми обов'язками.

В цеху часто читаються лек
ції про правила технічної ек
сплуатації. Ці лекції приносять 
велику користь. Організовують
ся також практичні заняття. їх 
проведено понад 40.

Навчання кадрів сприяє чіт
кій безаварійній роботі колек
тиву цеху, перевиконанню ви
робничого завдання.

д. звягин, 
начальник турбінного цеху 

електростанції.

завдання
Вдвічі перевищують завдан

ня наваловідбійники Яків На
заренко, Леонід Макаров та ба
гато інших стахановців.

Підвищенню продуктивності 
праці гірників сприяє переве
дення роботи на дві зміни.

День радянської артилерії
19 листопада радянський на

род і його Збройні Сили уро
чисто відзначають День арти
лерії. В цей день у 1942 році 
залпами тисяч радянських гар
мат почався грандіозний контр
наступ військ Радянської Армії 
під Сталінградом, що завершив
ся оточенням і розгромом 330- 
тисячного угруповання гітле
рівських військ. Битва під Ста
лінградом поклала початок ко
рінному переломові в ході дру
гої світової війни.

Радянська артилерія разом з 
усіма Збройними Силами нашої 
соціалістичної Батьківщини 
пройшла великий і славний 
шлях. Завдяки безустанному 
піклуванню Комуністичної пар
тії і Радянського Уряду арти
лерія перетворилася в могутній 
рід військ і зайняла почеспе 
місце в складі Збройних Сил, 
будучи головною вогневою удар

ною силою Радянської Армії.
В день артилерії наш народ 

з гордістю згадує своїх славних 
співвітчизників, зусиллями яких 
російська артилерія, що заро
дилася близько шестисот років 
тому, завжди випереджала у 
своєму розвитку артилерію за
рубіжних країн. У Росії з'я
вився перший зразок нарізної 
гармати. Росія — батьківщина 
важкої артилерії і міномета. 
Російські воїни вперше в світі 
застосували масований артиле
рійський вогонь, стрільбу арти
лерії з закритих позицій і т. д.

Радянська артилерія у своє
му розвитку незмірно перевер
шила досягнення артилеристів 
російської армії. Вона розви
валася і розвивається в умовах 
нового суспільного і державно
го ладу, на базі могутньої ра
дянської індустрії.

Керуючись передовою радян
ською воєнною наукою, наша 

артилерія в тісній взаємодії з 
піхотою, танками і авіацією до
билася видатних успіхів у Ве
ликій Вітчизняній війні. В боях 
під Москвою і Ленінградом, під 
Смоленськом і Києвом, під Оде
сою і Сталінградом були зни
щені тисячі фашистських тан
ків, і вирішальну роль в цьому 
відіграла наша артилерія. Сила 
її вогню особливо виявилася в 
наступальних операціях Радян
ської Армії. При прориві обо
рони противника вирішальне 
значення мав могутній і добре 
організований артилерійський 
наступ.

На завершальному етапі вій
ни радянські артилеристи, вмі
ло взаємодіючи з іншими рода
ми військ, виконали з честю 
свої бойові завдання під Ригою 
і Кенігсбергом, під Бухарестом 
і Будапештом, під Прагою і 
Віднем і ще раз продемонстру
вали свою високу майстерність 

при історичному штурмі Берлі
на. 41 тисяча гармат і міноме
тів приймала участь в Берлін
ській операції. Такої грандіоз
ної сили і могутності досягла 
наша артилерія на заключному 
етапі війни з фашистською Ні
меччиною.

Радянські артилеристи вкри
ли себе невмирущою славою. 
За героїзм, відвагу і високу бо
йову майстерність, проявлені в 
боях з ворогами нашої Батьків
щини, 1 мільйон 200 тисяч ар
тилеристів нагороджені ордена
ми і медалями, понад 1.800 
артилеристів одержали звання 
Героя Радянського Союзу.

Велика заслуга належить 
працівникам артилерійської про
мисловості, чия самовіддана 
праця закладена в створенні 
грізних артилерійських систем.

Тепер, у післявоєнний період, 
артилерія разом з усіма Зброй
ними Силами пильно охороняє 
рубежі нашої Батьківщини, на
дійно забезпечує державні інте
реси Радянського Союзу.

Наша велика соціалістична 
держава, сповнена могутніх 
життєвих сил, успішно іде впе
ред по шляху будівництва ко
муністичного суспільства. За
безпечуючи необхідні умови 
для успішного будівництва ко
мунізму, партія і уряд в ціл
ковитій відповідності з інтере
сами нашого народу і всіх миро
любних народів незмінно прово
дять мирну зовнішню політику.

Проте, наполегливо борю
чись за справу миру, ми по
винні в той же час твердо па
м'ятати про наш священний 
обов'язок безустанно зміцнюва
ти і вдосконалювати оборону 
великого Радянського Союзу.

Радянські артилеристи, як і 
всі воїни Збройних Сил нашої 
країни, наполегливо вдоскона
люючи свою майстерність і 
дбайливо зберігаючи бойову тех
ніку, якою Батьківщина забез
печує нашу артилерію, пильно 
охороняють мирну творчу пра
цю радянського народу.

Полковник А. КИСЕЛЬОВ.
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Що нам дав квадратно-гніздовий спосіб посадки картоплі
А. ДУГИН—голова колгоспу ,Вперед к коммунизму," Романського району, Московської області

За мипулпй рік ваш колгосп 
подвоїв виробництво картоплі. 
Я хочу розповісти, як було до
сягнуто цього результату, і 
поставити деякі питання даль
шого розвитку картоплеводства 
і овочівництва.

Важливою умовою скорочен
ня затрат праці на кожний 
гектар, підвищення урожайності 
і збільшення валових зборів 
картоплі з'являється впровад
ження квадратно-гніздового спо
собу посадки, який обумовлює, 
зокрема, можливість механізації 
най&дьш трудомістких — зби- 
радалх робіт.

Завдяки квадратно-гніздовому 
способу відкривається широка 
можливість механізувати між
рядний обробіток, зменшити 
затрати праці по догляду за 
посівами і усунути напруже
ність в робочій силі в гарячу 
літню і осінню пору.

Р.'Я&не наш колгосп ніколи 
пе одержував високих урожаїв 
па своїх землях. Пояснювалось 
це не лише бідністю грунту. 
При існуючому до цього часу 
способі посадки потрібні були 
великі затрати праці на обро
біток посівів. В результаті кол
госпники не встигали вчасно 
провести обробіток, що знижу
вало врожайність.

Квадратно-гніздовий спосіб 
вирощування картоплі, як і 
інших культур, тим і цінний, 
що він дає можливість широко 
механізувати роботи по догля
ду зр посівами і створює тим 
самим умови для одержання 
високих урожаїв на великих 
площах.

В перевагах нового методу 
посадки трудомістких культур 
ми перекопались ще в 1951 
році, коли вперше посадили 
картоплю квадратно-гніздовим 
способом на площі в 12 гек
тарів. На піщаних, низько ро
дючих землях, з яких напро- 
тязі ряду років колгосп збирав 
не більше 5 тонн картоплі з 
гектара, ми в 1951 році при 
квадратно-гніздовій посадці зіб
рали по 15,6 тонни.

Особливо значних успіхів 
добились в 1952 році, коли но
вим способом Картопля була 
посаджена вже на площі в І08 
гектарів. Причому треба ска
зати, що найвищий урожай бу
ло одержано на тих ділянках, де 
посадка провадилась чотирьох- 
рядною квадратно-гніздовою кар
топлесаджалкою «СКГ - 4». 
Цінність цієї машини по
лягає в тому, що вона безпо
середньо разом з клубними вно
сить у гніздо мінеральні доб
рива. Квадратно-гніздова посад
ка дозволяє обробляти картоп
лю тракторними культиваторами 
вздовж і впоперек поля. Таким 
чином, один з найбільш тру
домістких процесів—догляд за 
картоплею—повністю механі
зується. Поля перебувають в 
чистому і підпушеному стані.

Про те, яких наслідків до
бились колгоспники при вико
ристанні найновішої машини 
«СКГ-4», видно па прикладі 
рільничої бригади т. Козлова, 
яка вперше в 1952 році засто
сувала цю машину.

В бригаді врожай картоплі, 
посадженої чотирьохрядною 
машиною квадратно-гніздовим 

способом, був у два з лишком 
рази вищий, ніж з ділянки ря
дової посадки. В обох випад
ках обробіток провадився тричі, 
але картопля, посаджена квад
ратно-гніздовим способом, об
роблялась вздовж і впоперек, а 
картопля, посаджена рядовим 
способом,—в одному напрямку. 
Досвід показує, що картопля на 
ділянці рядової посадки, не- 
діівлячись на тракторний обро
біток міжрядь, все ж була знач
но засмічена в рядках. Па 
першій же ділянці перехрес
ний обробіток дозволив пов
ністю зниіцитп бур'яни.

Далі, квадратно-гніздовий 
спосіб посадки дозволяє значно 
підвищити ефективність орга
нічних і мінеральних добрив. 
Нарешті, величезну роль відіг
рає перехресний обробіток 
грунту. Вій дає можливість 
добре розрихлити землю навко
ло всього куща. Це, в свою 
чергу, допомагає утворенню ве
ликої кількості бульб. На ді
лянках рядової посадки най
кращий кущ мав 12—15 бульб 
загальною вагою не більше од
ного кілограма, а на квадратно- 
гніздових посадках зустрічались 
гнізда з 50 бульбами загальною 
вагою по три кілограми кар
топлі. Якщо в обох випадках 
ми візьмемо найвищу вагу кар
топлі з одного гектара, то одер
жимо таке: при рядовому спо
собі від 42 тисяч кущів врожай 
бульб складе 42 тонни, а при 
квадратно-гніздовій посадці від 
2* тпсячі—63 тонни. Вже цей 
простий підрахунок показує ви
годи квадратно-гніздового спо
собу посадки.

Головною перевагою квад
ратно-гніздових посадок з'яв
ляється одержання високих 
урожаїв картоплі на великих 
площах при мінімальних затра
тах праці. Особливо велику 
вигоду приносить колгоспу 
чотирьохрядна картоплесад- 
жальна машина «СКГ-4». Во
на дає економію в робочій силі 
не лише в період догляду за 
картоплею, але і при посадці 
її. Якщо перевести всі затрати 
праці на центнер урожаю кар
топлі, то ми, наприклад, в 
1952 році одержали такий ре
зультат: на звичайній рядковій 
посадці на центнер картоплі 
затрачено 0,65 людино-днів, на 
посадці під культиватор квад
ратно-гніздовим способом—0,30 
і на посадці квадратно-гніздо
вою чотирьохрядною машиною 
-0,04.

Раніше бувало так: сьогодні 
вручну промотижили картоплю, 
затратили на це багато сил, а 
на завтра дощ, що випав, міг 
звести нанівець значну части
ну затраченої праці. В таких 
випадках треба знову мотижи- 
ти, але це зв'язане з новими 
затратами праці. Людей же в 
напружений літній час невис- 
тачає. А зараз, якщо неперед
бачені обставини того вима
гають, один тракторист за день 
обробляє міжряддя на площі до 
13—15 гектарів: розпушить 
грунт, очистить йога від бур'я
нів, зробить підгортання.

Колгоспники нашої артілі 
знають, що квадратно-гніздовий 
спосіб посадки картоплі дає 
велику економію трудоднів. При 

нашій площі посадки на одно
разовий міжрядний обробіток 
картоплі з ручною прополкою 
треба затратити 4.500 трудо
днів. А трактористам за одно
разовий перехресний обробіток 
тієї ж площі нараховується 
всього лише 80 трудоднів.

І, нарешті, ще одна перевага 
—збирання картоплі на ділян
ках квадратно-гніздової посадки 
значно полегшується і приско
рюється. Справа в тому, що 
бульби, виорані з гнізд, кла
дуться купками, а не по всій 
борозні, тому їх зручніше зби
рати. Новий, прогресивний спо
сіб посадки створює, таким чи
ном, сприятливі умови для ро
боти картоплекомбайнів і кар
топлекопачів. Прямолінійність 
рядків, розпушений грунт, від
сутність бур'янів все це сприяє 
підвищенню продуктивності ма
шин.

Широке впровадження такого 
важливого агротехнічного при
йому, як квадратно-гніздова по
садка, може протягом одного 
року різко збільшити валовий 
збір картоплі. На своєму досвіді 
ми переконались, що коли пра
вильно, на основі агрономічної 
науки і багатющого досвіду пе
редовиків, організувати обробі
ток цієї важливішої культури, 
то картоплеводство, безумовно, 
перетвориться в ще більш до- 
ходну галузь нашого колгосп
ного виробництва. А це дасть 
можливість колгоспу не тільки 
успішно виконати свої зобов'я
зання перед державою, вдосталь 
забезпечити колгосп посіввим 
матеріалом, але і створити ве
ликі фуражні фонди для відго
дівлі громадського тваринниц
тва. Відомо, наприклад, що при 
згодувавпі 20 центнерів кар
топлі можна одержати 100 кі
лограмів свинини. Отже, вико
ристовуючи картоплю на відго
дівлю тварин, колгосп може 
одержати для продажу і видачі 
на трудодні колгоспникам ба
гато м'яса і сала, піднести гро
шові доходи артілі, добитися 
дальшого зміцнення громадсько
го господарства. Тому збіль
шення виробництва картоплі 
з'являється пашим найпершим 
насущним завданням.

Для успішного вирішення 
цього завдання ми вживаємо 
всіх заходів і перш за все за
безпечуємо посадку квадратно- 
гніздовим способом.

В цьому році колгоспом від
ведено під картоплю 277 гек
тарів, під овочі—120 і кормо
ві культури—60 гектарів. Кол-

Садівництво—високодоходна галузь колгоспного виробництва
Недавно з делегацією хлібо

робів нашого району мені до
велось побувати в передовій 
артілі України ім. Будьонного, 
Одеської області. Я побачив 
там високорозвинене багато
галузеве господарство. Велику 
увагу будьоннівці приділяють 
колгоспному садівництву. Лише 
від виноградників, які займають 
площу в 60 гектарів, вони 
одержують сотні тисяч кар
бованців доходу. Всі сади й 
виноградники добре оброблені, 
доглянуті. Це дає можливість 
щороку одержувати високі вро
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рядовій посадці (зліва) і квадратно-гніздовій, проведеної ма
шиною „СКГ-4" в колгоспі „Вперед к коммунизму" в 1952 р.

госпники вирішили посадити 
картоплю па всій площі квад
ратно-гніздовим способом.

Правління колгоспу зарані 
продумало, хто із колгоспни
ків буде зайнятий на квадрат
но-гніздовій посадці картоплі. 
Для посадки машиною «СКГ-4» 
ми своєчасно відвели земельні 
ділянки, виділили для роботи 
на цій машині людей, яких 
навчили на спеціальному семі
нарі.

Велике значення в боротьбі 
за високий врожай картоплі має 
якість посівного матеріалу, до
держання повної норми посад
ки бульб. Ми відібрали для по
садки кращі бульби, заздале
гідь заготовили і вивезли па 
поля місцеві добрива.

Завдяки запровадженню квад
ратно-гніздового способу посад
ки картоплі в колгоспі висво- 
бодилась значна частина робо
чої сили, яку ми використо
вуємо на тих роботах, де поки 
що потребується багато ручної 
праці. В минулому році кол
госпники своєчасно провели 
догляд за овочами і корене
плодами і виростили високий 
врожай. Капусти, наприклад, 
колгосп зібрав на 500 тонн 
більше, ніж в 1951 році. Ра
ніше врожаї моркви у нас були 
надто низькі, а частина посі
вів заростала бур'янами і зов
сім гинула. Тепер цього немає. 
В 1952 році ми зібрали в се
редньому по 25 тонн моркви з 
гектара. Урожай кормових ко
ренеплодів в попередні роки 
становив 4—5 тонн з гектара, 
а в минулому році — 30—35 
тонн. У всьому цьому, безу

жаї фруктів і винограду.
У нашій артілі також є 27 

гектарів плодоносного саду і 8 
гектарів виноградників. Цього 
року на схилах та інших не
придатних землях посадили ще 
10 гектарів винограду. Маємо і 
власний пптомник, де вирощує
мо саджанці фруктових дерев.

Але від садівництва наш кол
госп одержує низькі доходи. 
Так, цього року він становить 
всього 13.176 карбованців. Це 
сталось тому, що в минулому 
і в цьому році наш сад незадо
вільно доглядався. 

мовно, вирішальну роль відіг
рало зниження трудових вит
рат на вирощуванні картоплі. 
Ми мали більше вільних рук 
для догляду за посівами інших 
культур.

Весною 1953 року ми поса
дили квадратно-гніздовим спо
собом майже 270 гектарів кар
топлі, тобто всю площу.

Підвищення врожайності, роз
виток тваринництва, піднесення 
всіх галузей громадського гос
подарства в наших умовах ціл
ком залежать від механізації 
трудомістких процесів. Слід 
сказати, однак, що в цій спра
ві колгоспам, радгоспам і ма
шинно - тракторним станціям 
слабо допомагають науково-дос
лідні установи. Вони вкрай ма
ло приділяють уваги механіза
ції робіт по обробітку овочів і 
картоплі, [снуючий картопле
збиральний комбайн має сер
йозні дефекти. Вони давно вияв
лені, але до цього часу не 
усунені. Мало машин для ме
ханізації міжрядного обробітку 
овочів. Ніяк не можуть дійти 
до широкого колгоспного вироб
ництва розсадопосадочні і ка
пустозбиральні машини. В цьо
му винні науково-дослідні інсти
тути картопляного і овочевого 
господарства, а також інститу
ти механізації сільського госпо
дарства і сільськогосподарсько
го машинобудування.

Колгоспи і радгоспи ждуть 
нових досконалих машин, які 
дозволять механізувати овочів
ництво. Наукові установи в 
співдружності з практикою мо
жуть і повинні дати такі ма
шини.

Для кращого догляду за са
дами і виноградниками в нас 
укомплектовано спеціальну 
бригаду з 15 чоловік, якою ке
рує досвідчений садовод т. За- 
дирієнко. Крім того, тепер у 
нас є агроном по садівниц
тву. Бригада садоводів вже про
вела осінню обрізку гілок, 
очистила дерева від шкідників, 
побілила стовбури дерев розчи
ном вапна. Ми вже прикопали 
кущі винограду.

Т. АНДРЕЄВ, 
голова протопопівської артілі 

їм. Леніна.
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Пропаганда книги в масах

Успіхи польського народу

Бібліотека профспілки вугіль
ників приділяє велику увагу 
пропаганді книги в масах. В 
своїй виховній роботі працівни
ки бібліотеки використовують 
кращі твори радянських пись
менників, в яких відображена 
спрямовуюча і керівна сила 
Комуністичної партії.

Найкращою формою масової 
пропаганди с читацькі конфе
ренції.

Недавно конференція на те
му «Комуністична партія—ве
лика спрямовуюча і керівна 
сила радянського народу» була 
проведена серед читачів авто
транспортної контори.

Аби з
В жовтні промислово-коопера

тивна артіль «Червона виши
вальниця» прийняла замовлен
ня від райкому вугільників па 
виготовлення мундирів для но- 
воствореного шахтарського ан
самблю пісні і танцю. Учасни
ки ансамблю сподівались, що 
працівники артілі сумлінно пос
тавляться до виконання цього 
замовлення. Але їх сподівання 
не виправдались. Із 40 жіночих 
мундирів, виготовлених в «Чер
воній вишивальниці», немає 
жодного якісно пошитого. То 
не рівняються поли, то рукава

Громадянка Ромашок в 
листі до редакції писала про 
нечуйне ставлення до хворих 
лікаря міської лікарні Мака-

Китайський народ використовує радянський досвід
ПЕКІН. (ТАРС). Газета 

«Гуанмінжібао» повідомляє, що 
Всекитайське товариство для 
поширення наукових і техніч
них знань та його місцеві від
ділення проводять велику ро
боту по популяризації досяг
нень Радянського Союзу в га
лузі промисловості, сільського 
господарства і науки з метою 
використати радянський досвід 
у Китаї. Товариство організує 
лекції, фотовиставки, демонстра
цію діафільмів, а також видає 
популярні брошури про радян
ський досвід.

З січня по вересень цього 
року в Пекіні, Шанхаї, Чунці
ні, Ухані, Ціндао і в 12 про
вінціях Китайської Народної 
Республіки працівниками това
риства був прочитаний цикл 
лекцій про успіхи СРСР у бу

ЛИСТИ ДО РЕДАКЦІЇ

Готуючись до конференції, 
ми влаштували книжкову вис
тавку, оформили бібліотечний 
плакат, склали картотеку, про
водили голосні читки і бесіди, 
бібліографічні огляди.

В роботі конференції взяли 
активну участь тт. Фесепко, 
Пугач, І’олубчепко, Осмініна, 
Хоменко, Савельсва та інші.

Зараз робітники автотранс
портної контори готуються до 
конференції по книзі Рибакова 
«Водії».

Г. СПИНКА, 
завідуюча бібліотекою.

рук...
неправильно вшиті. Навіть гуд
зики не спромоглися всі при
шити. Зроблено, як ото в на
роді кажуть: «Тяп-ляп, аби з 
рук».

Для того, щоб можна було 
користуватись мундирами, учас
никам ансамблю довелось са
мим переробляти їх.

Це не перший випадок ви
пуску бракованої продукції ар
тіллю, але голова правління 
т. Мартинцева не робить з цьо
го належних висновків.

М. СЛАВІН.

СЛІДАМИ НЕРПУБЛІ КОВАНИХ ЛИСТІВ
репко. При перевірці факти 
підтвердились.

Як повідомила завідуюча лі
кувально-профілактичним сек

дівництві комунізму, про до
сягнення передової радянської 
науки і техніки, про передові 
методи праці.

Для робітників підприємств 
провінцій Хебей, Шаньсі і міс
та Ціндао члени товариства 
прочитали лекції про передові 
методи праці радянських пря
дильниць, про швидкісний ба-га- 
торізцевпй метод різання мета
лів, про нову технологію бетон
них робіт на будовах СРСР і іп.

Великий інтерес серед селян 
у провінції Фуцзянь викликали 
лекції про систему травопіль
ної сівозміни в Радянському 
Союзі.

Лекції товариства для поши
рення наукових і технічних 
знань про Радянський Союз, 
пише газета «Гуанмінжібао», 
користуються великою популяр- І

☆

Плакат роботи художника 

Б. Белопольського (Державне 

видавництво образотворчого 

мистецтва), випущений до 
Міжнародного дня студентів, 

який відзначався 17 листопада.

Пресклішс ТАРС.

☆

короткі сигнали
В артілі «Червоний тесляр; 

по ведуть боротьби за підви
щення якості іипускабмої про
дукції. В листі до редакції 
т. С. Агеєв пише;—Недавно я 
замовив в артілі віконні пере- 
пльоти. Через місяць майстер 
Фіртмч виготовив їх, та 6 
виявились бракованими. На моє 
зауваження голова артілі т. До- 
датко запропонував ліквідува
ти брак вдома самому.

« *

-В слюсарній майстерні міськ- 
промкомбінату через відсутність 
запасних частин не завжди мож
на полагодити велосипед, швей
ну машину, керогаз тощщ — 
пише економіст рапп.тану т. Ти
щенко,—В прийомі замовлення 
відмовляють, але тут же можуть 
запропонувати виконати його 
по рпночпій ціпі.

* « *
—На Байдаківському вугле

розрізі баня перебуває в анти
санітарному стані, часто немає 
тут гарячої води. Підводка ро
бітників до місця роботи но 
організована, —пише в листі 
до редакції т. Стулов.

тором т. Цупікова, лікаря Ма
каронно па виробничій параді 
попереджено.

ністю серед китайських тру
дящих. В цьому році Всекш 
тайське товариство для поши
рення наукових і технічних 
знань видало 11 брошур різних 
назв загальним тиражем 260 
тис. примірників. Крім того, 
відділеннями товариств на міс
цях було видано 46 брошур.

Напередодні 36-х роковин Ве
ликої Жовтневої соціалістичної 
революції товариство ще шир
ше розгорнуло свою роботу по 
пропаганді передової радян
ської науки і техніки.

З метою посилення дружньо-■ 
го співробітництва китайського 
і радянського народів президія 
Всекптайського товариства для 
поширення наукових і техніч
них знань прийняла рішення 
про вступ у Товариство ки
тайсько-радянської дружби.

У польських газетах опубліко
вані тези дев'ятого пленуму ІДК 
Польської об'єднаної робітничої 
партії (ПОРИ). Бонн озаглавлені: 
„Успіхи у виконанні шестирічно
го плану і основні економічні зав
дання двох останніх років шести
річного плану (1954-1955 роки)" 
і „Про завдання розвитку сільсь
кого господарства в 1951—1955 рр. 
і вжиття необхідних заходів для 
піднесення сільськогосподарсько
го виробництва". Тези призначені 
для обговорення їх у партійних 
організаціях у зв'язку з наступ
ним з'їздом партії.

Ці документи малюють величез
ні досягнення польського народу, 
безустанне піклування ГІОРП.у і 
народного уряду про добробут 
трудящих. Поряд з цим вони є 
блискучою демонстрацією незмір
ної переваги народно-демократич
ного ладу перед капіталістичним.

І справді. Польща зараз випус
кав більше промислової продук
ції. ніж Італія. І це при умові, що 
до війни Італія вважалась промис
лово розвинутою країною, а Поль
ща селянською, населення Італії 
становить близько 50 мільйонів 
чоловік, а Польщі майже вдвоє 
менше. Не кажучи вже про те, 
що війна завдала економіці Поль
щі незмірно більшої шкоди, ніж 
італійській економіці.

У тезах відзначається, що за 
чотири роки реалізації шестиріч
ного плану випуск валової про
мислової продукції зріс більш як 
у два рази (на 115 процентів), а 
машинобудування в два з поло
виною разе. Партія і народна дер
жава в цеп період, говориться в 
тезах, головну увагу спрямовува

Звернення комуністичної партії Марокко
Газета „Юманіте" опублікувала 

витяги із звернення Мароккан
ської комуністичної партії до на
роду із закликом посилити бороть
бу за національну незалежність. 
Комуністична партія закликає 
оголосити 18 листопада „Днем бо
ротьби проти колоніального теро
ру, за національну незалежність"

Місячник австро-радянської дружби
В Австрії проходить місячник 

австро-радянської дружби.
В одному з найбільших кіно

театрів Відня „’Габор" відбулися 
масові збори трудящих, на яких 
виступив глава делегації діячів 
радянської культури академік 
Палладій.

Видок групі шпигунів у 
Німецькій Демократичній 

Республіці
Газета „Трібюне" повідомляє, 

що в окружному суді у Франк
фурті на Одері закінчився процес 
групи шпигунів, які за доручен
ням іноземних і західнонімецьких 
агентурних центрів, очолюваних 
колишнім гітлерівським генералом 
Селеном, займались шпигунством 
у Німецькій Демократичній Рес
публіці.

Ватажок групи Мартін Янсен 
засуджений до довічного тюрем
ного ув'язнення, підсудні Артур 
Гофман -до 15 років. Віллі Шре
дер до 8 років і Елізабет Шапер 

до 2,5 років тюремного ув'яз
нення.

Страйк трудящих Відня
Уже четвертий тиждень триває 

страйк на фабриці „Фреліх" у 
Відні, початий на знак протесту 
проти намагань адміністрації за
провадити американські методи 
праці. Трудящі численних під
приємств Відня оголосили про 
свою солідарність з страйкарями. 
Вони подають страйкарям мате
ріальну підтримку. На заводах і 
фабриках Відня проходить зби
рання коштів для робітників фаб
рики „Фреліх".

(ТАРС). 

ли на вирішення основних зав
дань. зв'язаних із соціалістичною 
індустріалізацією країни. В резуль
таті досягнуто великих успіхів у 
розвитку важкої індустрії, зміц
нився в народному господарстві 
соціалістичний сектор.

Тези передбачають у найближчі 
два роки збільшення промислової 
продукції па 23—24проценти. На
мічаються більш швидкі темпи 
розвитку тих галузей промисло
вості, які випускають предмети 
народного споживання. Набагато 
зростає випуск жирів, рибної про
дукції, м'яса, тканин, взуття і т. д.

Проте в ході реалізації шести
річного плану виявилось певне 
відставання сільського господар
ства. Поряд з бурхливим зростан
ням промисловості сільськогоспо
дарське виробництво збільшилось 
тільки па 9 процентів. Завдання 
перших чотирьох років шестиріч
нії сільським господарство^- ви
конане лише на 82 процесК в 
той час як промисловість Ьщчно 
ного перевершила.

Тому тези намічають велику 
програму рішучого підвищення 
сільськогосподарського вироб
ництва, де з кожним роком зміц
нюється соціалістичний сектор. 
Тільки в цьому році на добровіль
них началах організовано три ти
сячі нових землеробських вироб
ничих кооперативів, якіщ^спер 
налічується 8 тисяч.

Польський народ під керівниц
твом своєї робітничої партії, на
родного уряду, при братерській 
допомозі Радянського Союзу се
мимильними кроками йде впереді 
по шляху до соціалізму.

І. АРТЕМОВ.

і підкреслює, що в цій боротьбі 
повинні взятії участь всі верстви 
населення. Вона закликає також 
до створення на заводах, у містах 
і селах комітетів єдності дій, зав
дання яких вимагати звільнення 
політв'язнів і скасування всіх 
„надзвичайних заходів".

(ТАРС).

Мітинг, присвячений відкриттю 
місячника, відбувся в Ейзеиштад- 
ті. На ньому були присутні пред
ставники провінціального уряду 
Вурген.танду і магістрату, керівні 
діячі місцевих політичних партій, 
делегації трудящих.

(ТАРС).

Під кришами Парижа
Війна у В'єтнамі обходиться 

французьким податкосплачу- 
вальникам у сотні мільярдів 
франків на рік.

(Із газет).

—Мамо, чому ти ніколи не го
туєш на обід м'яса?

—Тому, що м'ясо війна з'їла.
Рис. С. Чистякова.

Прескліше ТАРС.

Редактор В. МАЛЕНКО.
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Олександрійська міська друкарня. Кіровоградське обласне управління культури. м. Олександрія, вул. Шевченка, 71.
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Працівники сільського господарства! Всемірно роз
вивайте громадське тваринництво, добивайтесь високих 
темпів зростання поголів'я худоби, рішуче підвищуйте її 
продуктивність! Боріться за створення міцної кормової 
бази, швидше розгортайте будівництво тваринницьких 
приміщень!

Міська та районна 
партійні конференції

Республіканська нарада по тваринництву
Скоро відбудуться VIII міська 

та VI районна партійні конфе
ренції. Вони проходитимуть в 
умовах високого політичного і 
трудового піднесення широких 

—.мас трудящих, викликаного 
^сторичними рішеннями ХІ.Х 

з’їзду КПРС та постановою ве
ресневого Пленуму Централь
ного Комітету партії, в яких 
поставлені величні завдання 
дальшого зростання могутності 
нашої Радянської Батьківщини 
і дальшого значного поліпшен
ня добробуту трудящих.

Комуністична партія Радяп- 
-Декого' Союзу—спрямовуюча і 

організуюча сила радянського 
суспільства—запалює, органі
зує і спрямовує радянський на
род на нові трудові перемоги, 
на швидше виконання велич
них завдань, поставлених XIX 
з’їздом КПРС.

Перетворюючи в життя рі
шення XIX з'їзду партії та ве
ресневого Пленуму ЦІЇ КПРС, 
трудящі нашого міста і райо
ну наполегливо борються за 
дострокове виконання виробни
чого плану 1953 року, за по
ліпшення якісних показників 
роботи промислових підпри
ємств та колгоспів.

Значних виробничих успіхів 
домоглися трудящі Байдаків- 
ського та Семенівського вугле
розрізів, гірники шахти №2-3, 
залізничники транспортної кон
тори тресту «Олексапдріявугіл- 
ля», енергетики Олександрій
ської електростанції та багато 
інших підприємств, які достро
ково виконали десятимісячні 
виробничі плани з усіх показ
ників.

Успішно завершили сільсько
господарський рік хлібороби 
ройону. Незважаючи па не
сприятливі кліматичні умови 
цього року, колгоспники бага
тьох артілей, як, наприклад, 
ім. 18 з’їзду ВКП(б), ім. 1,8 
партконференції, ім. Сталіна, 
(Бандурівка) та інших, добили
ся непоганих результатів у роз
витку всіх галузей громадсько
го господарства.

Партія вчить нас не заспо
коюватись на досягнутому. Тим 
більше, що в місті досі ще є 
відсталі промислові підприєм

ства, а в районі—в занедбаному 
стані перебуває частина кол
госпів. Ми ще слабо розв’язує
мо деякі невідкладні господар
ські завдання. Все це вимагає 
дальшого рішучого поліпшення 
партійного керівництва госпо
дарським і культурним будів
ництвом, всемірного поліпшен
ня всієї партійної роботи, спря
мованої па рішуче піднесення 
всіх галузей народного госпо
дарства .

Відомо, що основою успіхів 
у господарському і культурно
му будівництві є організаційно- 
партійна і партійно-політична 
робота. Але в деяких партій
них організаціях підприємств, 
установ, колгоспів, МІС та рад
госпів не знаходить правиль
ного поєднання господарська і 
політична робота.

В значній частині партійних 
організацій слабо займаються 
комуністичним вихованням тру
дящих, недооцінюють політич
ної роботи в масах'. Інтереси 
партії вимагають, щоб ці серйоз
ні недоліки були якнайшвидше 
усунені.

На звітно-виборних зборах в 
первинних партійних організа
ціях комуністи піддали гострій 
критиці працівників міськкому 
та райкому партії за те, що 
вони, буваючи па місцях, по
верхово вивчали роботу партій
них організацій, не надавали 
належної допомоги у виправ
ленні недоліків.

Партійні конференції—важ
лива подія в житті партійних 
організацій. Вони повинні прой
ти під знаком розгорнутої 
внутріпартійної демократії, під 
знаком широкої, сміливої, пріш- 
ципіальної критики і самокри
тики, під знаком піднесення 
активності всіх комуністів, не
ухильного додержання високих 
вимог Статуту КПРС.

Необхідно рішучо викрити 
недоліки в роботі міської та 
районної партійних організацій 
і виробити конкретні заходи, 
спрямовані на успішне вико
нання історичних рішень Ко
муністичної партії та Радян
ського уряду по дальшому зміц
ненню могутності нашої Бать
ківщини.

17 листопада в Київському 
державному академічному теат
рі опери і балету імені Т. Г. 
Шевченка відкрилась республі
канська нарада з питань вико
нання завдань, поставлених ве
ресневим Пленумом ЦК КПРС 
в справі дальшого розвитку 
тваринництва, підготовки і про
ведення зимівлі худоби в кол
госпах і радгоспах республіки.

В роботі наради беруть участь 
перші секретарі обкомів КП 
України, голови облвиконкомів, 
начальники управлінь тварин
ництва обласних управлінь сіль
ського господарства і заготівель, 
перші секретарі райкомів пар
тії, голови райвиконкомів, го
ловні зоотехніки, зоотехніки, 
ветеринари МТС і колгоспів, 
директори МТС, голови колгос
пів, завідуючі фермами, дояр
ки, свинарки, чабани, пташни
ці, працівники сільськогоспо
дарських науково-дослідних зак
ладів і Академії наук Україн
ської РСР.

0 12 годині дня за столом 
президії займають місця това
риші» 0. І. Кириченко, Д. С. 
Коротченко, М. С. Гречуха, 
М. В. Подгорний, 1.. С. Сенін, 
І. Д. Назаренко, П. Т. Каль- 
ченко, 3. Т. Сердюк, Г. (І. 
Грпшко, секретарі обкомів КП 
України, голови облвиконкомів, 
спеціалісти, тваринники, вчені, 
передові люди колгоспного села, 
серед яких Герої Соціалістичної 
Праці—голова колгоспу імені 
Сталіна, Селидівського району, 
Сталінської області, В. Т. Лит-

Збори партійного активу міста Києва
Відбулися збори партійного 

активу столиці Радянської Ук
раїни. З доповіддю про рішен
ня вересневого Пленуму ЦІЇ 
КПРС і завдання міської пар
тійної організації виступив сек
ретар Київського міськкому 
партії тов. М. С. Синиця.

Виконуючи рішення верес
невого Пленуму ЦК КПІ’С, біль
ше 25(1 підприємств, будов і 
установ Києва подають кол
госпам і МТС області всебічну 
допомогу в дальшому розвитку 
колгоспного виробництва. До
помагаючи приміським колгос
пам у вирощуванні овочів для 

випенко, голова колгоспу іме
ні Ч калова, Ново-Московського 
району, Дніпропетровської об
ласті, 0. І'. Щербина, голова 
колгоспу імені 8 березня, 
Куп'янського району, Харків
ської області, С. К. Ярошенко, 
директор Котовської МТС, Одесь
кої області, М. Ф. Богач, стар
ший чабан колгоспу імені Ста
ліна. Приморського району, 
Сталінської області, А. В. Жу- 
ков, свинарки—колгоспу імені 
Сталіна, Дніпропетровського ра
йону, Дніпропетровської облас
ті, 0. А Кирнос, колгоспу іме
ні Будьонного, Перещепипсько- 
го району, Дніпропетровської 
області, 3. К. Сачава, колгос
пу імені Чкалова, Краспоокнян- 
ського району, Одеської облас
ті, Н. А. Лукава, доярки—кол
госпу імені Леніна, Лебедин- 
ського району, Сумської облас
ті, М. X. Савченко, колгоспу 
імені Кірова, Мало-Дівицького 
району, Чернігівської області, 
М. Я. Олексенко та інші.

З доручення Центрального 
Комітету КІІ України і Раїи 
Міністрів Української РСР на
раду відкрив Голова Ради Мі
ністрів Української РСР тов. 
Д. С. Коротченко.

З доповіддю «Про заходи по 
виконанню завдань, поставле
них вересневим Пленумом ЦК 
КПРС в справі дальшого роз- 
вптку тваринництва, підготовки 
і проведення зимівлі худоби в 
колгоспах і радгоспах респуб
ліки виступив перший заступ
ник Голови Ради Міністрів Ук

населення Києва, промислові 
підприємства міста виготовляють 
тепер 47 тисяч парникових 
рам, беруть участь в будівництві 
22 теплиць. Значно поліпши
ли роботу підприємства, які 
виготовляють машини, запасні 
частини і матеріали для потреб 
сільського господарства.

Па заклик рідної Комуніс
тичної партії сотні комуністів 
—спеціалістів промислових під
приємств і установ міста в 
числі перших подали заяви з 
просьбою послати їх на роботу 
в колгоспи і МТС. Багато з них 
вже. приступило до роботи. 

раїнської РСР тов. П.Т. Каль- 
ченко.

Па параді виступили з допо
відями: Про досвід колгоспів 
Вінницького району, Вінниць
кої області, в одержанні висо
кої продуктивності і доходнос- 
ті від молочно-товарппх ферм» 
—секретар райкому КІІ Украї
ни тов. М. С. Слободянюк, із 
співдоповіддю — науковий пра
цівник інституту кормів тов. 
М, В. Макспмеико, Про дос
від проведення зимівлі в 1952— 
1953 рр. і про готовність кол
госпів Полтавської області до зи
мівлі худоби в 1953—1954 рр.» 
—секретар обкому КП Украї
ни тов. М М. Стахурський, із 
співдоповіддю — начальник го
ловного управління Південного 
Сходу Міністерства сільського 
господарства і заготівель УРСР 
тов. Г. К. Кулик, «Про досвід 
інтенсивної відгодівлі свиней в 
колгоспі «Повий шлях», Чер
нігівського району, Чернігів
ської області- голова колгос
пу тов. М. К. Гармаш, «Про 
роботу Полтавської МТС по ме
ханізації трудомістких процесів 
на тваринницьких фермах, за
готівлі і переробці кормів у 
колгоспах» — директор МТС 
тов. 0. Г. Черкасов, із співдо
повіддю—-начальник управлін
ня механізації трудомістких ро
біт Міністерства сільського гос
подарства і заготівель УРСР 
тов. А. А. Яворський.

Нарада продовжує свою ро
боту.

(РАТАУ).

На зборах з промовою висту
пив секретар ЦК КІІ України 
тов. (І. І. Кприченко.

В роботі активу взяли участь 
товариші Д. С. Коротченко, 
М. С. Гречуха, М. В. ІІодгор- 
ппїі, І. С. Сенін, І. Д. Наза
ренко, II. Т. Кальченко.

Збори партійного активу 
м. Києва прийняли розгорнуте 
рішення, спрямоване па поліп
шення допомоги сільському 
господарству трудящими столи
ці Радянської України.

(РАТАУ).

Перший бетон у водозливній греблі 
Куйбишевської ГЕС

Селище Комсомольське.
У будівельників Куйбишевської 
ГЕС велика подія: 16 листопа
да, були вкладені перші кубо
метри бетону в котлован водо
зливної греблі на лівому бере
зі ВОЛГИ. Перший беТОП ВІ1К0-

, Пуск Житомирської
В Житомирському районі від

бувся пуск найбільшої в Жито
мирській області міжколгоспної 
ГЕС, спорудженої на річці Тете
рів. З пуском її перші 100 елек
тродвигунів, що встановлені у

рпстапо для зміцнення перети
наючих котлован опор повітря
ної канатної дороги.

Всього у водозливну греблю 
треба буде, вкласти 2.400 тисяч 
кубометрів бетону.

(РАТАУ).
міжколгоспної ГЕС
навколишніх колгоспах, прийняли 
струм. Електрифіковано 10 тва
ринницьких ферм, освітлено 17 
шкіл, 11 клубів, 14 сільмагів і 
близько п'яти тисяч будинків кол
госпників. (РАТАУ).

☆

Сталіиградгідробуд. Па 
острові Зеленому провади гься 
будівництво потужного меха
нізованого бетонного заводу. 
Закінчено монтаж металокон
струкція двох секцій бетономі- 
шальних установок. Іде об- 
лицьовка заводу утепленими 
щитами.

На знімку: загальний вигляд 
будівництва бетонного заводу.

Фото А. Маклецова. 
Прескліше ТАРС.

У
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Пар тійне життя

Партійна група цеху
На республіканській нараді 

по тваринництву
Байдаківська брикетна фаб

рика заборгувала країні тисячі 
тонн палива. Але вона має всі 
можливості не тільки викону
вати, а й значно перевикону
вати виробничі завдання. Про 
це свідчить досвід роботи цеху 
А'!; 2, який за 10 місяців вико
пав план на 106 процентів. 
Тут пускаються в дію внутріш
ні резерви, впроваджуються до
сягнення передовиків. Значну 
роботу по мобілізації трудящих 
на виконання виробничих зав
дань проводить партійна група ' 
цеху.

Комуністи цеху розставлені 
на вирішальних ділянках ви
робництва. Партгрупорг т. Ма
зур приділяє велику увагу за
лученню комуністів до участі 
в громадсько-політичному житті 
колективу. Всі вісім комуністів і 
партійної групи мають партійні 
доручення і сумлінно їх вико
нують. Член партії т. Шкурко 
редагує цехову стінну газету, ' 
т. ІІІайгородський відповідає за 
оформлення наочної агітації, 
т. Дмитрієв виступає з допові
дями. Агітатори тт. Юр'єв, ІІо- 
віков і Карпов систематично 
проводять бесіди серед брикет- 
ппків, організують колективні 
читки газет. Вони роз'яснюють 
робітникам цеху рішення партії 
і уряду про дальший розвиток 

сільського господарства, висту
пають з бесідами про миролюб
ну політику Радянського уря
ду, про досягнення новаторів 
виробництва, поєднуючи розпо
віді з конкретними завданнями 
колективу.

В цеху з червня випущено 
вісім номерів стінної газети 
«Советский брикетчик». До 
участі в газеті залучається ав
торський актив, з яким систе
матично проводиться робота. В 
ній часто висвітлюються досяг
нення передовиків цеху, а та
кож критикуються недоліки. її 
виступи підтримує партійна 
група, яка обговорює па своїх 
зборах критичні матеріали з 
метою усунення недоліків.

Постійну увагу приділяє пар
тійна група* організації соціа
лістичного змагання, авангард
ній ролі комуністів на вироб
ництві. Всі робітники цеху 
змагаються між собою, а під
сумки виконання зобов'язань 
висвітлюються па дошці показ
ників та в наочній агітації. 
Партгрупа організувала обмін 
досвідом роботи передових пре
сувальників ком у ністі в тт. III оро- 
хаі Шкурка, які виконують що
місячні завдання на 130—140 
процентів.

Про дійовість виховної робо
ти, яку проводить партійна гру

па серед трудящих, свідчить те, 
що в цеху всі робітники вико
вують норми, а значна частина 
їх набагато перевиконує ви
робничі завдання.

Ті питання, яких партійна 
група не могла вирішити сама, 
вона ставила перед партійним 
бюро і дирекцією фабрики. Дов
гий час, наприклад, в цех над
ходило багато вугільного пилу, 
що негативно позначалось па 
виробництві. З ініціативи пар
тійної групи була скликана 
технічна нарада по обезпилен
ню цеху. Тепер тут встановле
но мультициклон, внаслідок 
чого значно поліпшились умови 
прані і техніка безпеки.

Але через відсутність належ
ної допомоги з боку партбюро 
ще не всі партійні групи пра
цюють так. В партійній групі 
механічного цеху (партгрупорг 
т. Халявченко) не всі комуніс
ти мають доручення, слабо пос
тавлена виховна робота, не ве
деться боротьба за зміцнення 
трудової і виробничої дисцип
ліни.

Партійному бюро слід па ос
нові досвіду роботи партійної 
групи цеху А" 2 значно під
нести боєздатність всіх партій
них груп.

В. КАРЛОВ.

☆

Запорізька область. В селі 
Терпіння. Мелітопольського ра
йону, де розташований кол
госп ім. Сталіна, відкрився Бу
динок культури. В ньому об
ладнанні! зал глядачів на 500 
місць, бібліотека.

І Іа знімку: біля Буднику куль
тури колгоспу ім. Сталіна.

Фото Л. Красовського.
Іірескліїне 'ГЛРС.

☆

Другий день у Києві триває 
республіканська нарада, при
свячена виконанню завдань, по
ставлених вересневим Плену
мом ЦК КІІРС у справі даль
шого розвитку тваринництва, 
підготовки і проведення зимівлі 
худоби в колгоспах і радгоспах 
України.

В історичній постанові верес
невого Пленуму ЦК КІІРС і в 
доповіді першого секретаря ЦК 
КІІРС товариша М. С. Хрущова 
«Про заходи дальшого розвит
ку сільського господарства 
СРСР» намічені завдання, які 
мають першорядне значення 
для всього радянського народу 
в його боротьбі за побудову 
комуністичного суспільства. В 
цих документах розроблені ко
рінні питання дальшого роз
витку соціалістичного сільсько
го господарства СРСР. вказащ 
шляхи крутого піднесення всіх 
його галузей, дальшого зростан
ня добробуту народу.

Вересневий Пленум ЦК КІІРС 
звернув особливу увагу па не
обхідність найшвидшої ліквіда
ції відставання в розвитку гро
мадського тваринництва, яке є 
однією з найважливіших галу
зей сільського господарства.

Партійні і радянські органі
зації. колгоспи, МТС і радгос
пи республіки розгорнули ве
лику роботу по виконанню по
станови вересневого Пленуму 
ЦК КІІРС.

11а республіканській нараді 
по тваринництву представники 
колгоспів, МТС, радгоспів, ра
йонів і областей підбивають 
перші підсумки зробленого, 
узагальнюють передовий досвід, 
по-діловому обговорюють кон
кретні заходи дальшого розвит
ку всіх галузей громадського 
тваринництва, кращого прове
дення зимівлі худоби.

Характерною рисою цієї па
ради є широкий склад її учас
ників, їх діловий і глибокий 
підхід до розв'язання великих, 
невідкладних завдань у розвит
ку тваринництва’.

Виступи делегатів відзна
чаються ВИСОКОЮ ВИМОГЛИВІСТЮ, 

патріотичним підходом до спра
ви, прагненням глибоко вивчи
ти і упровадити передовий дос
від в усіх колгоспах республі
ки. Особливо багато зусиль тре-

| ба докласти, щоб швидко під-
■ тягти відстаючі колгоспи і ра

йони, зразково провести зимів
лю худоби. Для цього створені 
всі можливості.

Про цс говорив у своєму вис
тупі секретар Городпянського 
райкому партії, Чернігівської 
області, тов. М. Ф. Супруп.

Колгоспи цього району" про
тягом ряду років не викопували 
плану розвитку громадського 
тваринництва, мали низьку 
продуктивність худоби, допус
кали великий її падіж, не дба
ли про створення міцної кор
мової бази.

Після вересневого ІІленщу 
ЦК КІІРС у районі багато 'Ж 
змінилося. Для роботи па фер
мах підібрані досвідчені колгосп
ники. Закінчене будівництво 
нових тваринницьких примі
щень. Перевиконаний план си
лосування кормів. Тепер па 
кожну корову заготовлено по 
5 тонн силосу, значну частину 
грубих кормів підвезеп^ио 
ферм. У наступному році бТде 
посіяно 4.500 гектарів кормово
го люпину, що забезпечить 
дальше зміцнення кормової 
бази.

Багатим досвідом піднесення 
громадського тваринництва по
ділився голова колгоспу імені 
Сталіна, Селпдівського району, 
Сталінської області, Герой Со
ціалістичної Праці тов. В. Т. 
Литвииенко. В цьому колгоспі 
—300 корів. За десять місяців 
цього року удій молока па кож
ну корову становить 2.900 
літрів. Ферма вже дала колгос
пові до двох мільйонів карбо
ванців доходу. Крім цього, знач
ні доходи дають свинарство, 
вівчарство і птахівництво.

З великою увагою учасники 
паради вислухали докладну роз
повідь тов. .Іитшінепка проте, 
як у колгоспі здійснюється 
постанова вересневого Пленуму 
ЦК КІІРС.

1к листопада на параді також 
виступили: директор Україн
ського науково-дослідного інсти
туту тваринництва тов. ІІ. А- 
Даниленко, голова колгоспу 

Нове життя , Каховського ра- 
йсГну, Херсонської області, тов. 
Ф. її. Юрченко та інші.

Нарада продовжу!. свою ро-
■ боту. (РАДА У].

БЕСІДА АГІТАТОРА

Про поєднання громадських
і особистих інтересів колгоспників
Вересневий Пленум Централь

ного Комітету Комуністичної 
партії намітив бойову програму 
дальшого розвитку сільського 
господарства і створення в на
шій країні достатку продоволь
ства для населення і сировини 
для легкої і харчової промис
ловості.

В числі найважливіших не
відкладних заходів, які забез
печують круте піднесення сіль
ського господарства, Пленум 
указав на необхідність поси
лення матеріальної заінтере
сованості всіх працівників со
ціалістичного землеробства і тва
ринництва, на суворе додержан
ня принципу правильного поєд
нання громадських і особистих 

інтересів у колгоспах при під
порядкуванні особистих інте
ресів громадським.

Нерозривний зв'язок громад
ських і особистих інтересів ви
пливає з самої природи радян
ського ладу. В нашій країні ро
бітники і селяни працюють на 
себе, на своє суспільство. 
Виробництво у нас підпорядко
ване не добуванню прибутку, 
як це має місце в країнах ка
піталу, а неухильному підне
сенню матеріального добробуту 
трудящих, підвищенню їх куль
турного рівня. Громадські ін
тереси у нас не протистоять 
особистим, а особисті інтереси 
не превалюють над громад
ськими.

Трудящі в нашій країні є 
повноправним господарем усіх 
матеріальних багатств і куль
турних благ. Становище люди
ни в радянському суспільстві 
визначає її праця. Чим більше 
вона працює і дає суспільству, 
тим більше і одержує від сус
пільства. Соціалістичний прин
цип: «Від кожного за здібно
стями, кожному за працею» є 
могутнім стимулом для прояв
лення всіх здібпостсй і талан
тів кожної людини.

Принцип правильного поєд
нання громадських і особистих 
інтересів є керівним началом в 
житті колгоспного селянства. 
Сила і міцність артільної фор
ми господарства в тому і поля

гає, що вона найбільш пра
вильно поєднує громадські ін
тереси колгоспів з особистими 
інтересами колгоспників. Голов
ним і вирішальним в артілі є 
громадське господарство. В ко
лективному господарстві селян
ство дістало міцну гарантію 
піднесення свого матеріального 
добробуту. Чим вища врожай
ність колгоспних полів, чим 
вища продуктивність тварин
ництва, тим міцніший і багат
ший колгосп, тим більше він 
одержить доходів, тим більш 
повновагий трудодень і тим 
повніше задовольняються зрос
таючі матеріальні і культурні 
запити колгоспників.

Колгоспна практика багата 
прикладами, коли члени артілі, 
зосереджуючи свої сили на 
зміцненні громадського госпо
дарства, добиваються неухиль
ного підвищення особистого 
добробуту. Візьмемо, наприк

лад, колгосп імені Сталіна, 
.Іуховіцького району, Москов
ської області. Члени цієї арті
лі багато сил і коштів вкла
дають у громадське господар
ство. Тільки за післявоєнні ро
ки сума капіталовкладень у бу
дівництво дворів для худоби, 
свинарників і пташників ста
новить понад 6 мільйонів кар
бованців В ньому році на спо
рудження громадських будівель 
вкладається ще півтора мільйо
на карбованців.

На основі бурхливого розвит
ку громадського господарства, 
зростання його продуктивності 
і товарності безперервно збіль
шуються доходи колгоспу і кол
госпників. У минулому році 
колгосп одержав від кожної фу
ражної корови по 4.509 літрів 
молока, а доход від тварин
ництва становив 3.666 тисяч 
карбованців. Загальний доход 
колгоспу досяг 4.571 тисячі
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Підприємства міста—селу
Електрифікуємо колгосп

Постанова вересневого Пле
нуму ЦК КПРС, в якій намі
чена програма дальшого підне
сення сільського господарства, 
викликала велике піднесення 
серед працівників електро
станції.

обговорюючи постанову, наш 
колектив прийшов до висновку, 
що і він може внести свій 
вклад у загальнонародну спра
ву. Ми першими в Олександрії 
виступили з ініціативою взяти 
шефство над колгоспом ім. Ле
ніна, ІІротопопівської сільради.

Своє слово ми підкріпили 
ділом. За короткий строк нами 
проведена чимала робота. В ар- 

відремонтували насос, для

Разом з хліборобами
Гірники Байдаківського вуг

лерозрізу беруть шефство над 
артіллю «Шлях до комунізму». 
Вони разом з колгоспниками 
борються за піднесення кол- 
г«<ло виробництва. Робітни
ками змонтовано і встановлено 
насосну установку для подачі 
води на ферми. Для колгоспу 
виділено рейки, які пеобхідпі 
на будівництві громадських при
міщень.

ПРАКТИЧНА
Деревообробні майстерні Ди- 

мнтровського тресту шефствують 
над колгоспом ім. Чапаєва, 
Иетрівського району. Ми допо
могли в будівництві корівника 
на 80 голів. Майстернями від
ремонтований двигун.

карбованців. Колгоспники одер
жали в минулому році па кож
ний трудодень по 10 карбован
ців грішми, не рахуючи великої 
кількості зерна, овочів, картоп
лі і грубих кормів. Заможне і 
культурне життя тут ввійшло 
в' будинок кожного колгосп
ника.

Турботами про зміцнення 
громадського господарства жи
вуть і колгоспники сільгосп
артілі «Красная культура», 
Спаського району, Рязанської 
області. Тут рік у рік збіль
шуються доходи колгоспу і 
оплата трудодня колгоспників. 
Характерний приклад. Доярка 
Папфілова А. А. на свої 1.014 
трудоднів одержала в минулому 
році разом з додатковою опла
тою 922 кілограми зерна, 5.070 
кілограмів картоплі, 5.823 літри 
молока, 1.774 кілограми цибулі 
і 4.309 карбованців грішми. 

кузні виготовили вентилятор, 
здали в експлуатацію транс
форматор. Налагоджується водо
постачання ферми.

Інженерно-технічними пра
цівниками станції складено 
план повної електрифікації кол
госпу. Значну частину його 
вже виконано. Нами встанов
лені стовпи на трасі довжиною 
7 кілометрів. Зараз приступаємо 
до підвіски лінії електропере
дачі.

Так паш колектив допомагає 
артілі в піднесенні сільського 
господарства.

Л. НЮРЕНБЕРГ, 
директор електростанції 

тресту „Олександріявугілля".

Наш колектив проводить ма
сово-політичну роботу серед кол
госпників. Недавно тут прочи
тано доповідь про підсумки ве
ресневого Пленуму ЦІЇ КПРС. 
Зараз художня самодіяльність 
розрізу готує великий концерт, 
який буде даний в артілі в 
День Радянської Конституції.

І. ГУБЕНКО, 
заступник секретаря 

парторганізації Байдаківського 
вуглерозрізу.

ДОПОМОГА
Подана допомога колгоспу в 

придбанні 50 кубометрів пило
матеріалів, з неліквідів вигото
вили столярські і теслярські 
вироби — віконні перепльоти, 
віконні коробки.

в. ГОДУЛЯНОВ, 
голова місцевкому.

і В грошовому виразі загальна 
сума заробітку колгоспниці 
Панфілової становила близько 
20 тисяч карбованців. І цей 
приклад непоодинокий.

Приділяючи головну увагу 
розвитку громадського госпо
дарства колгоспів, не можна не 
зважати і па підсобне госпо
дарство колгоспних дворів. Воно 
відіграє немаловажну роль у 
задоволенні особистих потреб 
колгоспників. Наявність такого 
невеликого підсобного госпо
дарства передбачена Статутом 
сільгоспартілі.

| З метою розвитку підсобного 
господарства колгоспників пар
тія і уряд вжили ряд заходів, 
спрямованих па підвищення 
заінтересованості колгоспників 
в обзаведенні худобою і пти

На новому 
місці роботи
Після постанови вересневого 

Пленуму ЦК КПРС я виявив 
бажання повернутись на роботу 
в сільське господарство. Дирек
ція Олександрійської МТС за
довольнила мою просьбу і на
правила працювати агрономом 
в артіль ім. Хрущова. Цей кол
госп відстає в розвитку ба
гатьох галузей сільського гос
подарства. Особливо в занедба
ному стані перебуває садівниц
тво і городництво. Своє завдан
ня я вбачаю в тому, щоб осо
бистою працею допомогти кол
госпникам подолати відставання 
і зразково поставити справу 
сільськогосподарського вироб
ництва.

З цією метою в колгоспі вже 
дещо зроблено. Так, під посіви 
картоплі і овочевих культур 
розширено площу, на якій про
ведена глибока зяблева оранка. 
На кожний гектар внесено 
достатню кількість місцевих 
добрив. В майстернях артілі 
йде робота по виготовленню 
парникових рам і землепере- 
гнійпих горщечків.

Наступної весни сівбу кар
топлі і всіх овочів плануємо 
провести лише квадратно-гніз
довим способом. Навчити кол
госпників цього методу кров
на справа агрономів.

Дещо вже зроблено і в спра
ві поліпшення догляду за мо
лодим садом. У ньому прове
дено підпушування міжрядь, 
обрізано сухі гілки тощо.

О МАМЕНКО, 
агроном Олександрійської МТС.

☆
В тадимирська область. Колек

тив Владимирського заводу „Ав- 
топрибор” шефствує надСтавров- 
ською МТС. Автоприборівці виго
товили для МТС багато різних 
інструментів і запасних частин 
для тракторів. Відділ головного 
механіка заводу подає допомогу 
ремонтним майстерням у механі
зації трудомістких робіт.

На знімку (зліва направо): кон
структор заводу ,Авюприбор“ 
Є. 1 . Лииатов, головний покеиер 
МТС В. Ф. І а.іуіикиїї і головний 
механік заводу „Автоприбор“ А. Г. 
Марков в Ставровськііі МТС. 
Фото В. Маніокова.

Прескліше ТЛРС.
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цею, у збільшенні виробництва 
картоплі л овочів. Серед цих 
заходів важливе значення ма
ють новий Закон про сільсько
господарський податок, прийня
тий Верховною Радою СРСР, а 
також встановлення нових під
вищених заготівельних цін на 
сільськогосподарські продукти.

Поєднання громадських і осо
бистих інтересів при підпоряд
куванні особистих інтересів гро
мадським є найважливішим 
принципом соціалістичного су
спільства. Суворе додержання 
цього принципу- запорука ус
пішного виконання завдання, 
поставленого вересневим Пле
нумом ЦІЇ КПРС по рішучому 
збільшенню, сільськогосподар
ських продуктів у нашій країні.

Ф. СЕЛЕЗНЬОВ.

Наполегливо відтворювати 
поголів'я коней

У постанові Ради Міністрів 
СРСР і ЦК КПРС Про заходи 
по дальшому розвитку тварин
ництва в країні і зниження 
норм обов'язкових поставок 
продуктів тваринництва державі 
господарствами кол гос п нп кі в, 
робітників і службовців за
суджується неправильне став
лення до конярства з боку окре
мих керівників. які вважають, 
що в зв'язку з зростанням меха
нізації коні втратили своє зна
чення в сільському господар
стві, в той час, як багато сіль
ськогосподарських і транспорт
них робіт доцільно виконувати 
живим тяглом.

Партія і уряд вимагають до
корінно поліпшити справу від
творення і розвитку якісного 
поголів'я копей.

Па жаль, ній справі не па
дають належного значення і 
деякі керівники колгоспів на
шого району. За розсудом го
лови правління ім. Жданова 
т. Ііовбасенка, наприклад, ко
пі вже непотрібні. Тбму не див
но, що через поганий догляд тут 
загинуло кілька тварин, в то
му числі троє хороших лошат.

Вже так повелося, що в цій 
артілі якісних кормів коням не 
дають. Довівши таким чином їх 
до виснаження, керівники кол
госпу докладають всіх сил, 
щоб списати частішу коней, як 
непрацездатних.

Зневажливе ставлення до ко
ней правлінців передалось і 
працівникам конеферми. Коню
хи безвідповідально ставляться 
до своїх обов'язків.

Між тим, артіль має всі умо
ви швидко відтворити поголів'я 
копей. Тут є племінний жере
бець і багато конематок. Не
обхідно лише налагодити дбай
ливий догляд і годівлю їх.

Не. краще справи з розвит
ком конярства і в артілях ім. 
Володимира Ульянова (голова

■ т. Гябошаика), їм. Калііііна 
(голова т. Ручка), ім. Будьоп- 
ііпго (голова т. Дміггрієв) та 
деяких інших. 1 це в той час, 
коли в колгоспах району на
лічуються кілька десятків пле
мінних жеребців і кілька сот 
конематок.

Чому ж якісний склад ко
ней в частіші колгоспів неза
довільний'!' Це пояснюється, 
насамперед, тим, що жеребні 

; конематки не зберігаються від
■ абортуванпя, за ними по зак

ріплюються постійні їздові, які
' б відповідали за стан копей.

Створити нормальні умови для зимівлі худоби
Для дальшого розвитку гро

мадського тваринництва зараз в 
першу чергу слід забезпечити 
його ситу і теплу зимівлю. Та
про це ще мало дбають в кол
госпі «Шлях до комунізму 
(голова т. Сабодаш).

Ще й зараз не всі приміщен
ня підготовлені до зимівлі. Не 
закінчено, наприклад, ремонт 
вівцеферми. В артілі не завезе
но до ферм відповідного за
пасу кормів.

Завідуючий фермою великої 
рогатої худоби т. Перехрест не 
вживає заходів до поліпшення 
удою корів. Корма на ферму 
завозяться несвоєчасно.

Як наслідок, в деяких колгос
пах багато конематок абортують. 
Це, зокрема, стосується арті
лей ім. 18 партконферепції, 
«Прапор комунізму» і деяких 
інших. Тут не встановлено на
лежного догляду і за народже
ними племінними лошатами. 
Годують їх погано, утримують 
в брудних приміщеннях, па 
прогулянки виводять рідко. Ось 
чому молодняк не дає належ
ного приросту.

Серііозіїпй докір слід заки
нутії і головам колгоспів ім. 
Сталіна, Бандурівської сільради, 
т. Бубнову та ім. 18 з'їзду 
ВКП(б) т. Дубовому. Ці артілі до 
моглися непоганих успіхів у 
розвитку продуктивного тварин
ництва. Однак відтворенням якіс
ного поголів'я копей обидва 
колгоспи не займаються. їх ке
рівники явно втратили смак до 
коней. В колгоспі ім. Сталіна 
посилено йде будівництво гро
мадських приміщень, а в цей 
час приміщення племінної ко
неферми довгий час не ремон
тується, племінні лошата» не 
одержують належних кормів. 
Піхто не заіімається і трену
ванням коней, хоч в кол
госпі є свій жокей. За та
ких умов не дивно, що кол
госп не має жодного повноцін
ного коня, хоч племінна ферма 
існує тут уже 7 років.

Артіль ім. Сталіна, від реалі
зації племінників цього року 
одержала лише 42 тне. крб. дохо
ду. При нормальному ж догля
ді за кіньми цю суму можна 
було збільшити в кілька разів.

Чистокровних верхових коней 
має і артіль ім. 18 з’їзду 
ВКП(б). Але про догляд лошат 
тут теж не дбають. їх в’яжуть 
за шиї вірьовками, всупереч 
елементарним вимогам зоотехнії, 
допускають покалічення молод
няка, нічого не роблять по ор
ганізації тренування.

Звичайно, що за таких умов 
важко відтворити якісне пого
лів’я коней.

Коні, як і продуктивна ху
доба., важлива, галузь громад
ського тваринництва. Треба, до
корінно поліпшити догляд за 
кіньми і створити такі умови, 
щоб завдання, поставлені пар
тією і урядом по відтворенню 
якісного поголів'я коней, були 
вирішені всіма колгоспами у 
пайкоротшпй строк.

М. ЄФІМ0В.

Внаслідок поганої охорони 
багато корму розкрадається. 
Так, колгоспник Бордюг само
чинно завіз собі гречану соло
му. Правління ж колгоспу по
турає таким вчинкам.

Біля ферми нагромаджується 
велика кількість гною, проте 
в поле його вивозять повільно.

і Правлінню колгоспу слід 
вжити заходів по створенню 
нормальних умов для зимівлі 
тваринництва і охорони кол
госпної власності.

П. ТИМОШЕНКО.
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Москва. В Центральному асор
тиментному кабінеті Міністерства 
промислових товарів широкого 
споживання СРСР відбувся перег
ляд трикотажних виробів тридця
ти шести підприємств Москви. 
Ленінграда, Києва, Харкова, Риги, 
Тбілісі. Єревана і інших міст. На 
затвердження художньої ради Го
ловного управління трикотажної 
промисловості було представлено 
близько чотирьох тисяч примір
ників.

На знімку: біля стенду з виро
бами Тбіліської фабрики.

Фото Е. Євзерихіна.
Прескліше ТАРС.

В країнах народної демократії
Розвиток торгівлі в Угорщині

За останній час в Угорщині 
завдяки зниження цін та ін
ших заходів значно підвищив
ся життєвий рівень населення. 
Про це свідчить, зокрема, роз
виток товарообороту. У вересні 
1953 року порівняно з верес
нем минулого року товарообо
рот у державній роздрібній тор
гівлі зріс па 23,7 процента, 
в кооперативній—на 23,1 про
цента. Особливо підвищився 
попит на одяг, радіоапаратуру, 
велосипеди, меблі, швейні ма
шини.

Великим попитом користу
ються сільськогосподарські ма
шини і будівельні матеріали у 
селян. У вересні нього року 
селяни комітету Саболч заку
пили дрібних сільськогосподар
ських машин та інвентаря май
же в 2,5 рази більше, ніж за 
гой же період минулого року.

Для кращого задоволення 
зростаючого попиту населення 
па товари розширяється торго
вельна сітка, збільшується 

1 асортимент товарів.

Повніше задовольняти запити споживача
Постанова Ради Міністрів Со

юзу РСР і ЦК КІІРС «Про за
ходи дальшого розвитку радян
ської торгівлі» зобов'язує всіх 
працівників прилавку рішуче 
підвищити культуру своєї ро
боти, посилити боротьбу з хи
бами в організації торгівлі.

В нашому місті і робітничих 
селищах є чимало магазинів, 
які культурно організували об
служування споживача, дбають 
про задоволення його запитів.

Значну виховну роботу се
ред працівників магазину № 29 
міськзмішторгу проводить заві
дуюча т. Колісник. Це позитив
но позначається па роботі ма
газину. В приміщенні зразкова 
чистота й порядок. Продукти 
на поличках розташовані так, 
що покупець має змогу швид
ко вибрати той чи інший то
вар. Привабливі тут і вітрини. 
Працівники прилавку ввічливі 
до покупців, чуйні до їх за
мовлень. Товар в цьому мага
зині, як правило, відпускаєть
ся в обгортках.

Культурно обслужують по
купців і' в магазинах відділу 
робітничого постачання № 7 
(завідуючий т. Різниченко), №13 
(завідуючий т. Рибалко), гастро
номі №2 (завідуюча т. Ходо- 
сенко), новопилипівському сіль
ському магазині (завідуюча 
т. Аксьонова) та багатьох ін
ших.

Проте в організації торгівлі 
мають місце хиби і недоліки.

В листі до редакції тт.-Ска- 
лига, Перерва, Ільїна та інші 

вказують па відсутність в тор
говельній сітці пайнеобхідні- 
ших товарів. Керівники зміш
торгу, відділу робітничого пос
тачання і райспоживспілки не 
налагодили торгівлі такими ре
чами широкого вжитку, якшап- 
ки-вушанки, валяне взуття, теп
лий дитячий одяг, на який з 
настанням зими великий попит 
у населення. В магазини не 
завозиться також оцинкований 
посуд.

Працівники прилавку недос
татньо ведуть боротьбу за 
якість товарів, що поставляють
ся в торговельну сітку, тому 
полки деяких магазинів завале
ні неходовими, неякісними то
варами.

В магазинах Протопопівсько- 
го, Ворошиловського, Бандурів- 
ського, Лікарівського та інших 
споживчих товариств допуска
ються перебої в торгівлі хлібо
булочними виробами, сіллю, га
сом, сірниками тощо, ХОЧ ВОНИ 
є па базах в достатній кіль
кості.

Не налагоджена в місті тор
гівля хлібом. В магазини над
ходить хліб лише одного якого- 
небудь сорту, в той час, як 
пекарні міста мають всі мож
ливості випікати хліб різних 
сортів. Останнім часом через 
нерозпорядливість директора 
змішторгу т. Бабича з пекарень 
невчасно і неповністю виби
рається хліб, тому біля магази
нів штучно створюються черги.

Споживачі пред'являють 
серйозні претензії керівникам 

торговельних організацій, які 
допускають в продаж низько
якісний хліб пекарень артілі 
«Победа» і райспоживспілки.

Особливого значення в здійс
ненні постанов партії і уряду 
про поліпшення торгівлі відіг
рає виховання кадрів. Як по
казують факти, виховна робота 
серед працівників прилавку ве
деться ще незадовільно.

Правління Березівського спо
живчого товариства не вживає 
ніяких заходів до продавця ма
газину Лікарівського кіпзаводу 
Нечипоренка, який обважує і 
обраховує покупців, завищує 
ціпи па товари.

Порушувала правила радян
ської торгівлі, грубо поводила
ся з покупцями і продавець 
Жушман в магазині змішторгу 
№ 12. Але дирекція замість 
того, щоб зробити з цього від
повідні висновки, перевела 
її на роботу в черговий магазин 
№ 19.

Торговельні відділи районної 
і міської Рад депутатів трудя
щих жодного разу не скликали 
передовиків торгівлі, щоб пора
дитись з ними, як поліпшити 
обслужування споживача.

Партійні, профспілкові орга
нізації змішторгу, відділу ро
бітничого постачання і рай- 
споживспілки повинні посилити 
контроль за роботою магазинів, 
повести рішучу боротьбу з по
рушеннями принципів радян
ської торгівлі і своєчасно вжи
вати заходи до усунення хиб і 
недоліків в роботі.

Зниження роздрібних
Рада Міністрів Польської 

Народної Республіки прийняла 
рішення про часткове зниження 
роздрібних цін на продовольчі 
і промислові товари і про зни
ження відповідно цін в ресто
ранах, їдальнях та інших під
приємствах громадського хар
чування з метою дальшого по
ліпшення матеріального добро
буту населення і підвищення 
Його купівельної спроможності. 
Зниження ціп на продовольчі 
і промислові товари дасть тру-

Місячник чехословацько- радянської дружби
Тепер, під час місячника 

чехословацько-радянської друж
би, в усіх містах Чехословач- 
чипи проходять кінофестивалі 
радянських фільмів. Кінофести
валі мають великий успіх у 
глядачів.

Радянські діячі культури,

Сільськогосподарська освіта

В Румунії приділяється ве
лика увага підвищенню агро
зоотехнічних знань трудівників 
села. З цією метою вперше в 
країні за прикладом Радянсько
го Союзу запроваджується но
ва, більш досконала система 
масової сільськогосподарської 
освіти. У великих багатогалу
зевих колективних сільських 
господарствах організовані три
річні агрозоотехнічні курси.

цін у Польщі
дящпм економію в розмірі 4 
мільярди 500 мільйонів злотих 
щороку. Б переліку продоволь
чих і промислових товарів, ціни 
на які підлягають зниженню, 
говориться, що ціпи на хліб 
печений і макарони знижені в 
середньому на 12 процентів, на 
цукор в середньому^ 13,5 
проц., на консерви — на 10 
прощ, на овочі—на 25 проц., 
па м'ясо і м'ясопродукти — в 
середньому на 10 проц. і так 
далі. .

які перебувають у 'Іехословач- 
чині, зустрічаються з діячами 
науки іі культури, з робітни
ками, з учителями, з школя
рами. Кожна така зустріч на
бирає иайзадушевнішого харак
теру.

в Румунії

З 1 листопада такі курси 
почали працювати у 86 колек
тивних сільських господарствах, 
па яких навчається понад (>.600 
рільників і тваринників. В ін
ших колсільгоспах організую
ться тримісячні і шестимісячні 
курси. На них навчатиметься 
близько 63 тисячі членів ко
лективних сільських госпо
дарств.

(ТАРС).

Ісламська
Держава Пакистан утворена в 

серпні 1947 року в результаті по
ділу Індії. До її складу ввійшли 
райони, де жила більшість індій
ських мусульман. Країна складає
ться з двох частин — Західного і 
Східного Пакистану, відокремле
них один від одного віддаллю 
1.500 кілометрів. Загальна тери
торія її—близько 940 тисяч квад
ратних кілометрів. Населення — 
75,7 мільйона чоловік.

Пакистан входить до складу 
Британської імперії на правах до
мініону (домініони—колишні ко
лонії Великобританії, що зберег
ли в різній мірі залежність від 
неї). Законодавча влада в країні 
належить, до прийняття нової 
конституції, проект якої знахо
диться на розгляді, установчим 
зборам і генерал - губернаторові. 
Виконавча влада зосереджена в 
руках кабінету міністрів. Керівну 
роль в уряді відіграє партія Му
сульманська ліга, що представляє 
інтереси поміщиків і крупної бур-

У КРАЇНАХ КАПІТАЛУ

республіка
(ДОВІДКА)

жуазії. Вона тісно зв'язана з іно
земним капіталом.

Пакистан — відстала аграрна 
країна. Понад 90 процентів її на
селення зайнято в сільському гос
подарстві. 70 процентів землі на
лежить поміщикам, князям, ханам. 
Значна частина земельної площі 
знаходиться у власності держави. 
Мільйонам пакистанських селян 
доводиться орендувати землю на 
кабальних умовах.

Близько 85 процентів оброблю
ваних земель зайняті під пшени
цею, рисом, чаєм та іншими про
довольчими культурами. Велике 
розповсюдження мають бавовник 
і джут. Маючи значні сировинні 
ресурси, Пакистан фактично по
збавлений промисловості. Промис
лові підприємства, які є в країні, 
головним чином дрібні й середні, 
неспроможні переробити місцеву 
сировину і задовольнити найскром-

Пакистан
ніші потреби в промислових то
варах. Порівняно розвинута тек
стильна промисловість покриває 
попит внутрішнього ринку тільки 
на шість процентів. Весь джут і 
близько чотирьох п'ятих врожаю 
бавовни Пакистан змушений збу
вати за кордон і купувати вугіл
ля, метал, капітальне устаткуван
ня, товари широкого споживання. 
В країні майже не розробляються 
поклади залізних і мідних руд, 
бокситів, марганцю та інших ко
рисних копалин.

Англійські монополії тримають 
під своїм контролем все еконо
мічне життя Пакистану. Вони па
нують у сільському господарстві, 
промисловості, фінансах, у внут
рішній і зовнішній торгівлі. За 
даними пакистанської преси, роз
мір англійських капіталовкладень 
в країні становить близько одного 
мільярда пакистанських рупій. 
Дозвіл вільного ввозу в Паки
стан іноземного капіталу і віль
ного переводу прибутків за кор-

дон посилив проникнення в країну 
американських монополій. Пакис
тан не раз одержував позики від 
„Міжнародного банку реконструк
ції і розвитку" га „Міжнародно
го валютного фонду", контрольо
ваних Сполученими Штатами. 
Уряд СІ11А надає позики під виг
лядом гак званої „технічної допо
моги". Рядові американських ком
паній дане право на розвідування 
і експлуатацію природних багатств 
країни. '

Суперництво англійських і аме
риканських монополій у Пакис
тані затримує економічний роз
виток країни, викликає загострен
ня кризисних явищ, веде, до різ
кого зниження життєвого рівня 
трудящих мас.

Жорстока експлуатація, низька 
заробітна плата, безробіття, зро
стання, цін на предмети першої 
потреби погіршили і без того 
тяжке становище пакистан
ських трудящих. За офіціаль
ними даними, кількість тіль
ки зареєстрованих безробітних у 
минулому році становила понад 

105 тисяч чоловік, тобто близько 
шостої частини загального числа 
робітників.

Робітники і селяни країни на
полегливо борються проти капі
талістичної експлуатації і гніту. 
Авангардом визвольного антиім
періалістичного і антифеодально; 
го руху народу виступає Кому
ністична партія Пакистану, ство
рена в 1948 році.

Обурення широких кіл пакис
танської громадськості викликає 
намагання американських імперіа
лістів створити горезвісний се- 
рсдньосхідний блок, в який за 
задумом імперіалістів повинен 
увійти і Пакистан. Народні маси 
рішуче відкидають плани, зв'язані 
з втягненням країни в агресивні 
союзи і блоки, і виступають на 
захист миру.

Радянський Союз підтримує з 
Пакистаном нормальні диплома
тичні відносини. Наша країна на
дає важливого значення тому, щоб 
ці відносини успішно розвивали
ся і забезпечували зміцнення все- 
сторонніх зв'язків обох держав.

Редактор В. МАЛЕНКО.
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Парторганізації повинні широко орга
нізувати серед колгоспників і працівників 
МТС і радгоспів соціалістичне змагання за 
всемірне підвищення врожайності картоплі 
й овочів і збільшення валової і товарної 
продукції цих культур.

За конкретну шефську
допомогу

Вересневий Пленум ЦК 
КГ1РС розробив широку про
граму заходів по дальшому 
розвитку сільського госпо- 
дарЛ-іі країни, виконання 
як(^;бзволить створити до
статок продуктів харчуван
ня для населення і сирови
ни для легкої промисловості.

Разом з колгоспниками, 
працівниками МТС 1 раді ос
лів у боротьбу за піднесен
ня всіх галузей сільського 
госі^к^рства включились 1 
тр> >г*іики міста.

Ба._^£о передових людей 
підприємств Олександрії від
гукнулись на заклик партії 
і поїхали працювати у кол
госпи 1 МТС.

Однак цим не може об
межитись допомога селу. В 
постанові Пленуму ЦК КГ1 
України, що недавно відбув
ся, говориться: „Рекоменду
вати промисловим підприєм
ствам у порядку шефства 
подавати колгоспам, радгос
пам 1 машинно - тракторним 
станціям допомогу в ремон
ті тракторного парку, меха
нізації трудомістких проце
сів у тваринництві, в будів
ництві парників і теплиць 
не на шкоду виконання сво
єї програми, за рахунок 
колгоспів, радгоспів, МТС, 
за договорами з ними0.

В нашому місті ряд під
приємств, взявши шефство 
над колгоспами, здійснюють 
свої зобов'язання. До таких 
належить електростанція 
тресту „Олександріявугіл- 
ля°, Байдаківський вугле- 
розріз“. Силами цих колек
тивів для сільгоспартілей 
їм. Леніна і „Шлях до ко
мунізму0 ремонтується різ
не обладнання, механізми, 
налагоджується водопоста
чання ферм. Енергетики при
ступають до підвіски лінії 
електропередачі до кол
госпу.

Проте не всі підприємства 
подають практичну допомо
гу селу. Колектив гірників 
шахти № 2-3, взявши шеф
ство над колгоспом їм. Рози 
Люксембург, звів всю свою 
роботу до ремонту клубу.

В обкомі КП України

Про звернення механізаторів і спеціалістів Малопомічнянської 
МТС, Ново-Українського району, до всіх механізаторів і 

спеціалістів сільського господарства області
Бюро обкому К1І України схва

лило звернення механізаторів і 
спеціалістів Малопомічнянської 
МТС, Ново - Українського райо
ну, до всіх механізаторів і спе
ціалістів сільського господарст
ва області, що було опубліковане 
в газеті «Кіровоградська правда» 
за .18 листопада, і зобов'язало 
секретарів райкомів КП України 
та парторганізацій МТС широко 

колгоспам
Керівники шахти обіцяли 
механізувати тваринницьку 
ферму,'але далі обіцянок не 
пішли.

Понад місяць тому для 
колгоспників було прочита
но одну доповідь. З того 
часу в артіль не приїжджа
ли ні агітатори, ні началь
ник шахти т. Панчищенко, 
ні секретар парторганізації 
т. Іванов.

Або взяти для прикладу 
завод „Червонийливарник0. 
Колектив може чимало зро
бити для колгоспу їм. Бу- 
дьонного, над яким він взяв 
шефство. Однак директор 
заводу т. Меркур'єв, секре
тар парторганізації т. Єре
менко 1 голова завкому т. 
Садовник реальних кроків 
не роблять.

Не здійснює своїх зобо
в'язань 1 Байдаківська бри
кетна фабрика. Якось сек
ретар партбюро т. Лебедєв 
запевнив керівників підшеф
ного колгоспу „Заповіт 
Леніна0, що колектив бри- 
кетників механізує водопо
стачання ферми і виконає 
інші роботи. Між тим, хоч 
відтоді минуло чимало часу, 
за діло тут не беруться.

Підприємства Олександрії 
мають великі можливості 
для подання допомоги селу 
у піднесенні сільського гос
подарства. Мова йде про ме
ханізацію трудомістких про
цесів, виготовлення парни
кових рам, запасних частин 
до машин, інструменту, ви
ділення автотранспорту для 
вивезення місцевих добрив 
на поля. Все це важливе, 
все це потрібне колгоспам.

Пе можна забувати 1 про 
те, що трудівники міста по
винні допомогти селу у роз
гортанні культурно-масової 
роботи. Лекції, доповіді, бе
сіди, наочну агітацію тре
ба поставити на службу кру
того піднесення всіх галу
зей колгоспного виробниц
тва.

Ширше розгорнемо дійо
ве, конкретне шефство над 
колгоспним селом!

обговорити звернення працівни
ків Малопомічнянської МТС се
ред усіх механізаторів і спеціа
лістів сільського господарства, 
розгорнути соціалістичне змаган
ня за успішну підготовку до ви
конання сільськогосподарських 
робіт у 1954 році і зразкове про
ведення зимівлі худоби.

(РАТАУ).'

В єдиній братній сім'ї
Городня, Чернігівської області. Землі Ро

сійської федерації, України і Білорусії знахо
дяться біля кордонів району. В єдиній сім'ї пра
цюють поруч російські, українські і білоруські 
хлібороби, борючись за перетворення поліських 
земель в родючі ниви. Радісною була тут в су
боту, 14 листопада, зустріч колгоспників трьох 
республік. В гості до українців приїхали тру
дівники полів Чуровпцького району. Брянської 
області, і Тереховського району, Гомельської 
області.

Районний Будинок культури, прикрашений 
державними прапорами СРСР, України і Біло
русії, заповнило понад 500 чоловік, які зібрали
ся на традиційний вечір дружби. Про нерозрив
ні братні узи трьох народів розповів у доповіді 
секретар Городнянськогорайкому партії т. Віта
на. бдиною думкою —- швидше перетворити в 
життя рішення вересневого Пленуму ЦК КПРС— 
пронпкпуті сьогодні серця колгоспників. Про ці 
прагнення говорили голови колгоспів — росій
ського «Красивій боевпк т. Черкай і білорусь
кого—імені Леніна т. Сацький. ланкова україн
ської сільгоспартілі імені Петровського т. Ко
вальчук та інші.

Тепло пройшов вечір, який закінчився ве
ликим концертом на тему «Навіки разом».

Делегації російських і білоруських хлібо
робів побували в городнянських колгоспах і МТС. 
Між трьома районами підписаний договір на 
соціалістичне змагання за одержання багатих 
врожаїв і високу продуктивність тваринництва в 
1954 році.

(РАТАУ).

Лазар Мойсеевим КАГАНОВИЧ

Сьогодні 60 років з дня народження 
Л. М. Кагановича—члена Президії ЦК КПРС, 
Першого заступника Голови Ради Міністрів 
СРСР.

Республіканська нарада по тваринництву
У Києві закінчила свою робо

ту республіканська нарада, при
свячена виконанню завдань, по
ставлених вересневим Пленумом 
Ції КПРС в справі дальшого роз
витку тваринництва, підготовку 
і проведення зимівлі худоби в 
колгоспах і радгоспах України.

Скликана за рішенням ЦК 
{ КП України після історичної 

постанови вересневого Пленуму 
Центрального Комітету КПРС 
«Про заходи дальшого розвитку 
сільського господарства СРСР» 

І нарада по тваринництву була 
| великою школою узагальнення і 
| поширення передового досвіду й 

досягнень науки в тваринництві 
і кормодобуванні.

Нарада пройшла під знаком 
мобілізації всіх сил партійних і 
радянських організацій, сільсько
господарських органів, всіх тру
дівників соціалістичного сільсь
кого господарства на боротьбу за 
перетворення в життя історич
них рішень вересневого Пленуму 
ЦК КПРС.

У промовах передовиків тва
ринництва, партійних і радянсь
ких працівників, спеціалістів 
сільського господарства і радян
ських учених, які виступили на. | 
нараді, буліг викладені конкрет
ні пропозиції, спрямовані на за
безпечення крутого піднесення 
тваринництва і підвищення його 
ироду-ктивності, на усунення не
доліків, які є в цій надзвичайно 
важливій галузі сільського гос
подарства. Ті, хто виступали, 
гостро критикували недоліки, до
пущені в роботі окремих сіль
ськогосподарських органів, кол
госпів, МТС і радгоспів, і вка

зували практичні шляхи до їх 
усунення.

Велику увагу учасники нара
ди приділили створенню міцної 
кормової бази.

Особливу увагу на нараді бу
ло приділено питанню поліпшен
ня керівництва відстаючими кол
госпами. Характерна риса цієї 
наради полягала в тому, що на 
ній, поряд з представниками пе
редових колгоспів, були колгосп
ники відсталих сільгоспартілей, 
для яких участь в нараді стала 
великою школою і допомогою в 
боротьбі за ліквідацію відставан
ня і піднесення тваринництва в 
своїх колгоспах.

Важливе значення для розвит
ку тваринництва має організація 
водопостачання ферм. На параді 
поділився досвідом водопостачан
ня ферм директор Полтавської 
МТС т. Черкасов. Щоб механізу
вати подачу води на ферми, тут 
колгоспи, що не мають електро
енергії, використали теплові дви
гуни і кінні приводи. Будуються 
колодязі па джерелах, звідки во
да па ферми подається самопли
вом, риються шахтні колодязі, 
вода з яких викачується з допо
могою кінних приводів. Досвід 
цієї МТС повинні використати 
всі колгоспи республіки, особли
во південних районів, в яких 
відчувається нестача води.

На нараді підкреслювалась 
необхідність більш широкого і 
швидкого розповсюдження ДОСВІ
ДУ передових працівників тва
ринництва. Самий склад учас
ників наради був наочною де
монстрацією того, як зростають 

майстри—доярки, свинарки, вів
чарі, пташниці. Досвід передових 
людей стає надбанням багатьох 
колгоспників.

Соціалістичне змагання тва
ринників за підвищення продук
тивності худоби стає могутнім 
засобом дальшого розвитку гро
мадського тваринництва. Нагро
мадивши багатий досвід, учасни
ки наради понесуть його вели
чезній армії колгоспних тварин
ників, що налічує понад 500 ти
сяч чоловік, і п’ятдесяти тися
чам працівників тваринництва 
радгоспів. У своїх бесідах на 
колгоспних і радгоспних фермах 
вони поділяться цим досвідом, 
разом з усіма колгоспниками бо
ротимуться за найшвидше здійс
нення всього нового і прогресив
ного в розвитку громадського 
тваринництва.

Перший заступник Голови Ра
ди Міністрів Української РСР 
Н. Т. Кальченко, який виступив 
із заключним словом, повідомив 
Про постанову Ради Міністрів 
Української РСР і Центрального 
Комітету КГІ України про під
сумки соціалістичного змагання 
областей, районів, МТС та кол
госпів по розвитку громадського 
тваринництва і підготовці до зи
мівлі худоби в колгоспах за ста
ном па 1 жовтня 1953 року. (Ця 
постанова надрукована в усіх 
обласних і республіканських га
зетах).

На нараді з промовою висту
пив секретар Центрального Ко
мітету КП України товариш 
0. І. Кириченко.

(РАТАУ).
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За дальший розвиток і піднесення громадського тваринництва на Україні
Виклад доповіді тов. Н. Т. Кальченка на республіканській нараді по тваринництву

—На основі історичної по
станови вересневого Пленуму 
ЦК КПРС «Про заходи дальшого 
розвитку сільського господарства 
СРСР», — говорить тов. Н. Т. 
Кальченко, — Партія і Уряд 
прийняли ряд найважливіших 
рішень, які забезпечують круте 
піднесення всіх галузей соціа
лістичного сільського господарст
ва.

Як відомо, Пленум ЦК КПРС 
визнав неблагополучним стано
вище в ряді галузей сільського 
господарства, особливо в тварин
ництві, і вказав шлях ліквідації 
нетерпимого відставання цієї 
найважливішої галузі колгосп
ного і радгоспного виробництва. 
В багатьох колгоспах громадське 
тваринництво ще не стало висо- 
котоварною і високодоходною га
луззю. За останні роки поголів’я 
худоби зростає дуже повільно, а 
поголів’я корів досі не досягло 
довоєнного рівня, ще низька 
продуктивність худоби, допу
скаються великі втрати від па
дежу і яловості маточного пого
лів'я, догляд за тваринами по
ставлений погано. Кормова база 
тваринництва розвинута не
достатньо. Незадовільно стоїть 
справа з тваринницькими примі
щеннями, зовсім недостатньо ме
ханізовані трудомісткі процеси 
па фермах.

Ця оцінка стану тваринниц
тва, дана Пленумом ЦК КПРС, в 
повній мірі стосується і нашої 
республіки.

Завдяки величезній допомозі, 
поданій Союзним Урядом і ЦК 
КПРС, колгоспи і радгоспи рес
публіки в порівняно короткий 
строк ліквідували тяжкі втрати, 
заподіяні народному господарс
тву в роки війни і тимчасової 
гітлерівської окупації.

У відповідності з постановами 
Ради Міністрів СРСР і ЦК КПРС 
господарський рік у тварин
ництві нині закінчився в жовт
ні. До цього часу план розвитку 
тваринництва по окремих видах 
худоби виконаний у таких роз
мірах: по великій рогатій худо
бі — на 99,6 процента, по сви
нях — на 128,4 процента, по

Колгоспники і механізатори! Боріться за круте піднесення сільського господарства!
Звернення механізаторів і спеціалістів Малопомічнянської МТС до всіх механізаторів і спеціалістів сільського господарства області

Вересневий Пленум ЦК КПРС 
озброїв трудівників нашої краї
ни величною програмою бороть
би за нове піднесення соціаліс
тичного сільського господар
ства, за різке збільшення ви
робництва продуктів народно
го споживання.

Колектив нашої МТС, як і 
всі радянські люди, з великим 
інтересом вивчає історичну пос
танову Пленуму ЦККПРС «Про 
заходи дальшого розвитку сіль
ського господарства СРСР». У 
ній говориться, що зараз голов
ним завданням МТС є всемірне 
підвищення врожайності всіх 
сільськогосподарських культур 
у колгоспах, забезпечення зрос
тання громадського поголів'я 
худоби при одночасному підви
щенні її продуктивності, збіль
шення валової і товарної про
дукції землеробства і тварин
ництва.

Виходячи з цього завдання і 
спираючись па (досвід передо
вих механізаторів країни, вто
му числі і на досвід бригадира 

вівцях і козах — на 108,9 про
цента.

Багато колгоспів, радгоспів і 
цілих районів добились високої 
продуктивності худоби, зокрема, 
по надою молока. Так, колгоспи 
Жашківського району, Київської 
області, Вінницькогц району, 
Вінницької області, та інші рік у 
рік одержують по 2.200—2.400 
кілограмів молока на корову. 
Колгоспи імені Сталіна, Селидів- 
ського району, Сталінської об
ласті, імені 10-річчя Жовтня, 
Мало-Дівицького району, Черні
гівської області, та інші в 
1951—1952 рр. одержали в се
редньому від кожної корови 
більш як по 4.000 кілограмів 
молока.

У колгоспах і радгоспах рес
публіки виросли тисячі передо
виків тваринництва — справж
ніх майстрів своєї справи. Герой 
Соціалістичної Праці тов. М. X. 
Савченко з колгоспу імені 
Леніна, Лебединського району, 
Сумської області, в 1952 році 
надоїла по 7.164 кілограми мо
лока від кожної корови, доярка 
колгоспу «Більшовик», Золото
ніського району, Полтавської об
ласті, тов. Кириченко за 10 мі
сяців нинішнього року вже на
доїла по 6.928 кілограмів моло
ка від кожної корови, доярка 
тов. Рева з цього ж колгоспу— 
по 6.838 кілограмів.

Ряд районів і багато колгоспів 
республіки добились високих по
казників у розвитку свинарства. 
В колгоспах «Новий шлях» і 
«Всесвітній Жовтень», Черні
гівського району, Чернігівської 
області, імені 8 березня, Куп’ян- 
ського району, Харківської об
ласті, та інших на кожні 100 
гектарів ріллі одержали по 2—4 
тонни свинини в живій вазі.

Проте, вже тепер всі колгоспи 
і радгоспи республіки можуть і 
повинні забезпечити більш ви
соку продуктивність худоби. То
вариш М. С. Хрущов у доповіді 
на Пленумі ЦК КПРС вказав, що 
для повного задоволення потре
би населення в молоці і молочних 
продуктах необхідно одержува

тракторної бригади нашої МТС 
Героя Соціалістичної Праці 0. В. 
Гіталова, підрахувавши свої 
можливості, колектив МТС бере 
на себе такі соціалістичні зо
бов'язання;

1. До 1 грудня 1953 року 
виконати план ремонту тракто
рів IV кварталу, а до першого 
січня 1954 року завершити річ
ний план.

2. До 1 лютого 1954 року 
повністю відремонтувати ком
байни та весь причіпний ін
вентар.

3. Ремонтні роботи провади
ти лише за вузловим методом 
з оцінкою «відмінно». Шляхом 
реставрації спрацьованих дета
лей, всемірного використання 
внутрішніх резервів і впровад
ження раціоналізаторських про
позицій робітників МТС знизи
ти собівартість ремонту не менш, 
як на 10 процентів.

4. В усіх 12 колгоспах, об
служуваних МТС, запровадити 
нові способи сівби. Зернові куль
тури посіємо в кращі агротех

ти на кожні 100 гектарів усіх 
орних земель, лук і пасовищ по 
260 центнерів молока.

Передові колгоспи республіки 
вже добилися таких показників. 
Так, колгосп імені 10-річчя 
Жовтня, Мало-Дівицького райо
ну, Чернігівської області, на
доїв у 1952 році по 3.906 літрів 

і молока від кожної корови, що 
становить 363 центнери молока 
на 100 гектарів земельної площі 

, сільгоспартілі.
У 1952 році грошові доходи 

І колгоспів республіки від тварин- 
! нпцтва збільшились проти 1951 

року на 70 процентів.
У колгоспі імені Сталіна, Се- 

лидівського району, Сталінської 
області, доходи від тваринниц
тва перевищили 2 мільйони кар
бованців і становлять -59 про
центів усіх доходів.

За досягнення високих показ
ників у тваринництві нагород
жені орденами і медалями 1.543 
працівники тваринницьких ферм, 
з них 86-ти присвоєно звання 
Героя Соціалістичної Праці.

—Поряд з цими досягнення
ми, — говорить доповідач,—слід 
особливо підкреслити серйозні 
хиби. В 1953 році колгоспи рес
публіки не виконали державний 
план збільшення поголів'я корів. 
Особливо відстають з виконан
ням плану Київська, Чернігівсь
ка, Сумська, Запорізька, Полтав
ська і Тернопільська області.

Низька питома вага корів у 
загальному поголів’ї великої ро- 

■ гатої худоби. Ще й тепер у ряді 
районів не вжито достатніх за
ходів до вирощування телиць і 
збереження корів. Колгоспи Київ
ської області в 1953 році недо
виконали план по коровах на 
23.000 голів, проте в жовтні, 
через відсутність контролю з бо
ку сільськогосподарських орга
нів, велика кількість корів і те
лиць здана і продана заготівель
ним організаціям на м’ясо.

Великою хибою в розвитку 
громадського тваринництва є 
низька його продуктивність. Ос
новна причина цього’ полягає в 
поганому догляді і годівлі тва
рин. За останні роки має місце

нічні строки перехресним і 
вузькорядним способом, а куку
рудзу, соняшник, городні куль
тури та картоплю—квадратно- 
гніздовим способом.

5. Щоб кожний колгосп мав 
високоякісне насіння, не мен
ше 80 процентів посівного ма
теріалу очистити на машинах 
«ВІМ». Цю важливу роботу в 
усіх колгоспах закінчимо до 25 
грудня. Для кращого викорис
тання потужних зерноочисних 
машин розроблено графік-мар- 
шрут кожного агрегату з вста
новленням строку його роботи 
в тому чи іншому колгоспі.

6. Допомогти колгоспам у 
різкому піднесенні важливої 
галузі сільського господарства 
— громадського тваринництва:

а) подрібнимо тракторними 
соломорізками в колгоспах не 
менш 9.000 тонн грубих кор
мів, для чого включимо в цю 
роботу 12 агрегатів;

б) в 1953 році повністю ме
ханізуємо трудомісткі роботи 
на тваринницьких фермах кол

зниження удоїв молока, а в ряді 
областей — настриг» вовни; 
низькі удої молока в колгоспах 
Житомирської, Тернопільської, 
Волинської,Чернігівської і Кам’я- 
нець - Подільської областей.

Неблагополучний стан у роз
витку тваринництва, як на це 

| цілком правильно вказується в 
постанові Пленуму ЦК КПРС, є, 
насамперед, результатом відста- 

: ванни виробництва і заготівлі 
кормів. У багатьох колгоспах 

[ слабо розвинуте травосіяння, 
вкрай низька врожайність при
родних і сіяних трав; в занедба
ному стані знаходиться вироб
ництво кормових коренеплодів і 
баштанних культур, а також ку- 

1 курудзи і соняшника, які висі
ваються на силос, надзвичайно 
мало вирощується картоплі на 
корм худобі.

Кукурудза і соняшник, що ви
сіваються па силос, в результаті 
поганого обробітку і застосуван
ня суцільних посівів дають у ба
гатьох колгоспах по 50 — 70 
центнерів зеленої маси з гекта
ра. Тимчасом, кукурудза, по
сіяна на силос квадратно-гніздо
вим способом і добре оброблена, 
дає 500 і більше центнерів си
лосної маси з гектара. Це пере
конливо показано на прикладі 
колгоспу імені Маленкова, Він- 
никівського району, Львівської 
області, який виростив понад 
450 центнерів силоспої куку
рудзи з кожного гектара на пло
щі 36 гектарів.

Винятково важливе значення 
для підвищення продуктивності 
худоби, особливо в районах По
лісся і Лісостепу, має картопля. 
Відомо, що 10 пудів картоплі 
дають один пуд свинини. Проте 
колгоспи ще мало вирощують 
картоплі на корм худобі, зби
рають низькі врожаї цієї цінної 
культури. Картопля — молоко
гінний корм, який збільшує ви
хід молока і масла.

Особливої уваги заслуговує 
порівняно нова для Полісся
культура — кормовий люпин,
який передові колгоспи сіють не 
тільки на зерно, але й на зеле
ний корм і силос. У колгоспі «Но- |

госпу «Україна», електрифікує
мо приміщення ферм у колгос
пі імені Енгельса, а в наступ
ному році механізуємо трудо
місткі процеси на фермах і 
устаткуємо водопостачання в 
колгоспах імені Сталіна, Коми- 
шуватської сільради, імені Ста
ліна, міської Ради, імені Ен
гельса та імені Молотова.

7. В колгоспах імені Сталіна, 
міської Ради, імені Енгельса, 
імені Чапаєва встановити пере
сувні пристосування для поли
ву капусти та інших овочів.

8. В усіх обслужуваних кол
госпах організувати будівниц
тво гноєсховищ.

9. У 1953—1954 навчальному 
році підготувати в училищах 

За дорученням загальних зборів працівників Малопо- 
мічнянської МТС звернення підписали: С. Сухом'яс — ди
ректор МТС, В. Холявкін— заступник секретаря парторга- 
нізації, В. Киданов-головний інженер, П. Федотов—заві
дуючий майстернею, В. Волосожар —головний зоотехнік, 
Г. Мироненко головний агроном, Герой Соціалістичної 
Праці 0. ГІталов. М. Рясний, М. Ярош—бригадири трактор
них бригад; І. Сазоненко, І. Кравчук, В. Юрескул, Т. Руден- 
ко — трактористи, С. Кріт, В. Козак—токарі, А. Махоткин 

електрозварювальний, М. Дротенко — коваль, І. Катра- 
нюх моторист, І. Філіповський -слюсар та інші.

вий шлях», Чернігівського райо
ну, збирають його з гектара по 
18 центнерів зерна і по 400 
центнерів зеленої маси.

У здійсненні завдань но даль
шому розвитку тваринництва 
винятково відповідальна роль 
належить машинно - тракторним 
станціям. Проте більшість МТС 
не виконує планових завдань по 
сінокосінню, силосуванню, но 
переробці кормів і підготовці їх 
до згодовування.

Великим гальмом у розвитку 
громадського тваринництва є від
сутність у багатьох колгоспах 
добрих тваринницьких примі
щень. Тимчасом, плаиЛ^’дів- 
ництва приміщень для ^доби 
рік у рік не виконується. На 1 
листопада споруджено корівни
ків лише 44 проценти до завдан
ня, свинарників—79 проц., вів
чарень — 40,6 проц. і пташни
ків — 56,5 проц.

На 1954 рік передбачено знач
не розширення бу^Аицтва 
тваринницьких приміщічт» для 
чого виділяється велика кіль
кість будівельних матеріалів. 
МТС зобов’язані подавати допо
могу колгоспам в будівництві 
тваринницьких приміщень, си
лосних споруд, транспортуванні 
будівельних матеріалів, розпилю
ванні лісу.

Вирішально значення має 
дальше підвищення матеріальної 
заінтересованості колгоспників у 
розвитку громадського тварин
ництва. Необхідно, зокрема, за
безпечити регулярне грошове 
авансування колгоспників по 
трудоднях, вироблених у тварип- 
ництві.

—Тваринництво — одна з 
найскладніших галузей сільсько
господарського виробництва, — 
говорить наприкінці тов. Н. Т. 
Кальченко. — Щоб успішно 
здійснити завдання, поставлені 
Партією і Урядом у справі роз
витку тваринництва, радянські і 
сільськогосподарські органи по
винні рішуче посилити керів
ництво цією найважливішою га
луззю колгоспного і радгоспного 
виробництва.

механізації: бригадирів трак
торних бригад—8 чоловік, трак- 
тористів-дизелістів—20, комбай- 
нерів-механіків для самохідних 
комбайнів—10, комбайнерів для 
причіпних комбайнів—10 чоло
вік. Крім цього, па курсах під
вищення кваліфікації при МТС 
навчатимуться 75 трактористів 
і комбайнерів.

10. З метою поліпшення умов 
роботи механізаторів намічаємо 
разом з колгоспами збудувати 
й обладнати польові етапи в 16 
тракторних бригадах.

Закликаємо всіх механізато
рів і спеціалістів сільського 
господарства області наслідува
ти наш приклад.
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Створимо навколо міста міцну картопле-овочеву базу
Важливе завдання

Багато смачних і дешевих 
блюд можна приготувати з по
мідорів, огірків, капусти, сала
ту, картоплі. Не дивно, що по
пит на них з кожним роком 
збільшується. Але запити тру
дящих нашого міста все ще не
достатньо задовольняються. 
Колгоспи району мало виро
щують хороших овочів і кар
топлі, майже зовсім не культи
вують салату, шпінату, синіх 
баклажан, салатного перцю то
що.

Пленум ЦК КПРС вимагає по
долати відставання і протягом 
2—3 років дати стільки овочів 
і картоплі, які б задовольнили 
потреби населення не лише 
Ріст, промислових центрів, пе
реробної промисловості, але й 
потреби тваринництва в кар
топлі.

колгоспів серйозно 
за вирішення цього

Багато 
взялися 
завдання. В артілі ім. 18 з'їзду 
ВКП(б), „Шлях до комунізму", 
ім. Леніна (місто) значно збіль
шили площі під овочами й кар- 
у.плею, вчасно виорали їх на 

розпочали виготовляти пар-

--
Розвиваємо колгоспне овочівництво

Городня бригада нашого кол
госпу щороку вирощує непога
ний врожай картоплі та овочів. 
Цього року, наприклад, ми зіб
рали з кожного гектара по 220 
центнерів помідор, 158 центне
рів огірків, 800 центнерів сто
лових буряків і т. д. За висо
кий урожай нас вже тричі від
значали Почесними дипломами.

Проте паші можливості дале
ко більші. Колп б з боку прав
ління колгоспу раніше приді
лялась належна увага цій важ
ливій галузі, артіль мала б 
далеко вищу урожайність ово
чевих культур і картоплі.

Адже до вирощування цих 
культур раніше ставилися бай
дуже. І землі під посів відво
дились гірші, і інвентарем і 
машинами забезпечувались в 
останню чергу, та й склад го
родньої бригади був переважно 
з пристарілих колгоспників.

Тепер, коли партія і радян
ський уряд особливу увагу 
звертають на збільшення ви
робництва картоплі й овочів, 
наша городня бригада розгор
нула активну роботу по вико

никові рами, землеперегнійні 
горшечки і т. д.

На жаль, є ще й такі госпо
дарства, які обмежуються ли
ше розмовами про необхідність 
збільшення виробництва цих 
культур, а практично нічого 
не роблять. Мало допомагають 
артілям в цьому й МТС району. 
Тут досі навіть не можна про
консультуватись, як краще і 
яку збудувати теплицю, бо 
жодного проекту немає.

Час вже від розмов перейти 
до практичних справ і розгор
нути масове виготовлення зем- 
леперегнійних горшечків, заго
товити необхідну кількість на
сіння різних овочів, підготови
ти парникове господарство. 
Слід серйозно зайнятись будів
ництвом теплиць та інше.

Партійні організації повинні 
повсякденно цікавитись спра
вою підготовки до майбутньої 
сівби овочів і картоплі й зро
бити все необхідне в кожній 
артілі для крутого піднесення 
виробництва цих цінних куль
тур.

Створимо навколо нашого міс
та міцну картопле-овочеву базу!

нанню поставлених завдань. 
Зараз у нас площа під овочі 
виорана па зяб глибиною 25— 
27 сантиметрів. Під оранку 
внесено достатню кількість міс
цевих добрив. Крім того, весною 
па кожен гектар внесемо ще 
по 2—2,5 центнера гранульо
ваного суперфосфату.

З метою полегшення праці 
на обробітку картоплі і овочів 
посів їх в наступному році 
проведемо лише квадратно-гніз
довим способом.

Готуючись до весни, в кол
госпі вже відремонтовано 54 
парникові рами, підготовлені 
котловани для парників, ве
дуться роботи но виготовленню 
46 нових рам та землеперег- 
нійних горшечків для вирощу
вання розсади.

В наступному році городники 
нашої бригади зобов'язуються 
різко підвищити урожайність 
всіх овочів і картоплі.

С. ГРУЗИН, 
бригадир городньої бригади 
артілі їм. Рози Люксембург.

Ланкова колгоспу ім. 1 Травня, 
Радомишльського району, Жито
мирської „області, Марта Савишна 
ХУДОЛІЙ в 1952 році виростила 
по 806 центнерів картоплі з гек
тара на площі 2 гектари і на пло
щі 10 гектарів по 365 центнерів з 
гектара.

Фото М. Мельника. 
Прескліше РАТАУ.

Наполеглива 
праця

Наполегливою працею відпо
відають хлібороби артілі ім. 18 
з'їзду ВК11(б) на постанову ве
ресневого Пленуму ЦК КПРС. 
Поряд з піднесенням інших га
лузей сільського господарства 
велика увага тут приділяється 
збільшенню врожаю овочів і 
картоплі.

На майбутній рік площа по
сіву цих культур набагато роз
ширена. Вона виорана па зяб 
і вдобрена перегноєм.

ІІде напружена праця по 
створенню зразкового парнико
вого господарства. Вже підго
товлено 270 парникових рам і 
заготовлено понад 70 тонн зем
лі для закладання парників.

Для вирощування ранньої 
розсади овочів майбутнього ро
ку вперше будуть застосовапі 
землеперегнійні горшечки. Для 
їх виготовлення колгоспні 
майстри зробили спеціальний 
верстат. Кілька тисяч горшеч
ків уже виготовлено. До кінця 
року кількість горшечків до
сягне 40.000 штук.

0. СВИРИДОВ.

Більше картоплі, овочів 
і фруктів для населення

Вересневий Пленум ЦК 
КПРС поставив перед працівни
ками сільського господарства 
завдання в найближчі 2- З ро
ки довести виробництво картоп
лі й овочів до таких розмірів, 
які б забезпечили потребу в 
них не лише населення міст і 
промислових центрів, але іі 
громадське тваринництво.

Виконуючи ці завдання, кол
госпники приміського колгоспу 
ім. Леніна розгорнули наполег
ливу боротьбу за підвищення 
урожайності овочів і картоплі. 
АджУ ми покликані задовольни
ти потреби трудящих нашого 
міста в овочах.

Овочівництвом наша артіль 
займалася і раніше, але недос
татня увага цій справі, відсут
ність правильної агротехніки 
не забезпечували одержання 
високих урожаїв цих цінних 
культур. Цього року, наприк
лад, було зібрано в середньому 
по 46 центнерів картоплі і 37 
центнерів овочів з гектара. 
Зрозуміло, що й доходи артілі 
від городництва дуже низькі.

Наступного року овочеводп 
колгоспу вирішили подолати 
відставання у виробництві цих 
культур. Вони поставили за 
мету досягти в 1954 році уро
жаїв овочів в середньому по 
110 центнерів, а картоплі—по 
150 центнерів з гектара. Наба
гато збільшуються й посівні 
площі.

Для забезпечення такого 
врожаю вже чимало зроблено. 
Так, на всій запланованій пло
щі під овочі та картоплю про
ведена оранка па зяб, на 15 
листопада туди вивезено близь
ко 300 тонн місцевих добрив. 
Всього ж буде внесено 600 
тонн місцевих і 20 тонн міне
ральних добрив.

За рішенням правління в 
артілі створюються дві постійні 
городні бригади в складі 60 
колгоспників. Взимку на агро
технічних курсах вони ознайом
ляться з агротехнікою вирощу

вання овочевих культур та кар
топлі.

Велику роль в підвищенні 
врожаю овочів мас відіграти 
поливне господарство, яке ство
рюється на площі 40 гектарів. 
Вся площа овочевих культур 
буде закріплена за окремими 
членами бригад, що дасть мож
ливість широко розгорнути ін
дивідуальне соціалістичне зма
гання за одержання високого 
врожаю.

Поряд з розширенням площ 
під овочі ми розширимо й пар
никове господарство. Якщо за
раз ми маємо 270 парникових 
рам, то в 1954 році їх буде 
500, а в 1955 році -1.000. Вже 
провадяться підготовчі роботи 
для будівництва теплиці на 500 
квадратних метрів, причому, в 
зиму цього року у пас буде 
збудована теплиця па 100 квад
ратних метрів.

Теплиця і парники дадуть 
можливість вирощувати ранню 
розсаду і одержувати свіжі ово
чі протягом всього року. Це 
набагато підвищить доход арті
лі від овочівництва. Крім того, 
для вирощування розсади ка
пусти і помідор буде виготов
лено 40.000 землеперегнійппх 
горшечків.

Не менше уваги приділяєть
ся й другій важливій галузі 
колгоспного виробництва— са
дівництву. Зараз у нас є 56 
гектарів плодового саду, 8 гек
тарів ягідників і 6 гектарів ви
ноградинка. Наступної весни 
буде закладено ще 10 гектарів 
саду і стільки ж ягідників. 
Крім цього, створимо колгосп
ний питомнпк по вирощуванню 
винограду, який щорічно дава
тиме колгоспам і трудящим міс
та і району півмільйона сад
жанців.

Наступного року ми планує
мо одержати з кожного гекта
ра по 25 центнерів фруктів, 15 
центнерів ягід і 20 центнерів 
винограду.

П. ЗІМЯХІН. 
агроном колгоспу.

Вирощування розсади овочів 
у торфоперегнійних горшечках

Одним з найважливіших за
собів підвищення врожайності 
овочевих культур і скорочення 
строків їх достигання є виро
щування розсади в торфопере
гнійних горшечках. У доповіді 
тов. М. С. Хрущова на верес
невому Пленумі ЦК КПРС наве
дений ряд прикладів, що свід
чать про високу ефективність 
такого способу виробництва 
овочів. Переконались ми в цьо
му і на власному досвіді.

Вперше наша артіль почала 
вирощувати розсаду овочів у 
торфоперегнійних горшечках у 
1952 році. Навесні нинішнього 
року ми висадили в грунт 45 
тисяч горшечків з розсадою ран
ньої капусти і помідорів. Овочі 
достигли на 20—25 днів рані
ше звичайного строку, причому 
врожайність помідорів підвищи

лась у півтора раза і капусти 
майже в три рази. В результа
ті наш колгосп одним з перших 
здав ранні овочі для постачан
ня трудящим Києва. Доход від 
овочівництва лише за 9 місяців 
цього року порівняно з 1952 
роком збільшився в чотири рази.

Як ми готуємо торфопере
гнійні горшечки?

Власними силами устаткува
ли верстат з чотирма гніздами 
для закладання торфоперегній
ної суміші. Сформовані в гніз
дах горшечки виштовхуються 
одночасно чотирма металевими 
стержнями з допомогою ножної 
педалі. Біля верстата і па при
готуванні суміші зайнято три 
чоловіки. За день вони вироб
ляють 2,5 тисячі горшечків. 
Зараз ми вирішили переустатку
вати верстат на 16 гнізд, що 

дозволить збільшити його про
дуктивність у чотири рази.

Суміш для горшечків готує
мо в спеціальному ящику вели
кої ємкості. До її складу вхо
дить шість частин торфу, що 
добре розклався, дві частини 
перегною і по одній частині 
дернової землі та коров'яка.

Торф і перегній спочатку 
просіваємо на решетах. Потім 
усю масу рівномірно розмішує
мо і вносимо в неї в розчині 
мінеральні добрива.

На один кубометр маси вно
ситься така кількість мінера
льних добрив у кілограмах: під 
помідори—аміачної селітри — 
1,5, суперфосфату — 3,2, хло
ристого калію—1,0; під ранню 
капусту — аміачної селітри — 
2,0, суперфосфату — 1,7, хло
ристого калію—0,4, вапна 2,5.

Висіваємо насіння капусти в 
горшечки в лютому, помідорів— 
у березні. В кожний горшечок 
закладаємо по 2- 3 насінини, 
після чого виставляємо їх у 
пдрники. Насіння висаджуємо 
тільки високих кондицій, з ве
ликою енергією проростання і 
схожості.

Вирощуємо розсаду капусти 
при температурі 12—18 граду
сів тепла і помідорів—18—28 
градусів. На 5—6 день з'явля
ються сходи. В наступні 40— 
45 днів вони розвиваються в 
добре зміцнілу розсаду. Після 
цього горшечки з розсадою ви
саджуються у відкритий грунт. 
Якщо дозволяють погодиі умо
ви, розсаду можна висаджувати 
і раніше цього строку.

Вирощена в торфоперегній
них горшечках розсада після 
пересадки в грунт не «хворіє». 
В цьому її велика перевага пе
ред розсадою, посадженою зви
чайним способом.

Висадку розсади провадимо 
квадратно-гніздовим способом. 
Це дає можливість обробляти 
міжряддя кінними і тракторни
ми підгортальниками в двох 
напрямах.

Грунт біля рослин розпу
шуємо і прополюємо вручну, в 
міру потреби.

У відповідності з постановою 
вересневого Пленуму ЦК КПРС 
ми вирішили зпачно розшири
ти виробництво овочів з допо
могою торфоперегнійних гор
шечків. У колгоспі вже виго
товлено понад 120 тисяч таких 
горшечків, а всього намічаєть
ся виготовити не менше міль
йона. Це забезпечить нам нові 
успіхи в дальшому розвитку 
овочівництва—однієї з найваж
ливіших галузей колгоспного 
виробництва.

М. БРОВЧЕНКО, 
голова колгоспу „Комуніст11, 

Києво-Святошннського району, 
Київської області.
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На знімку: новий промтоварний магазин в робітничому 
селищі Димитрово.

Фото Г'. Танського.

Зростає попит сільського населення 
на промтовари

З кожним днем зростає 
попит сільського населення 
на промислові товари.

За 9 місяців цього року 
магазинами райспоживспіл- 
киїх продано на 2,9 мільйона 
карбованців більше, ніж за 
цей же період минулого 
року.

В третьому кварталі по
точного року порівняно з 
відповідним кварталом ми

Поповнюється навчальна база училища 
механізації сільського господарства

В Олександрійському учи
лищі механізації сільського 
господарства за останній час 
значно поповнилась навчаль
на база.

Для практичної підготовки 
механіків - комбайнерів, в 
програму яких входить курс 
навчання по механізації тва
ринницьких ферм, одержано 

нулого року сільському спо
живачеві більше продано 
бавовняних виробів на 63 
проценти, шерстяних—на ЗО, 
шовкових—на 87, парфюме
рії і косметики—на 100 про
центів.

Значно зріс попит в селі 
і на культтовари: мотоцикли, 
радіоприймачі, велосипеди і 
т. д.

кормозапарник, силосорізку, 
зернодробильник, автопоїл
ки, гідравлічний таран та 
ін.

УчилИїце поповнилось та
кож іншою технікою, зо
крема двома тракторами 
„КДП-54," потужними трак
торами „С-80“ та „ДТ-54".

Студенти — у 
підшефному колгоспі

Студенти і викладачі Олек
сандрійського кульгосвп ньо
го технікуму — бажані гос
ті у колгоспників сільгосп
артілі ім. XIX зїзду ВКП(б), 
над яким вони взяли шеф
ство.

Недавно група агітаторів 
технікуму провела бесіди з 
хліборобами по постанові 
вересневого Пленуму ЦК 
КПРС. Увечері викладач 
т. Шкатула виступив перед 
колгоспниками з лекцією про 
міжнародне становище.

Після лекції силами худож
ньої самодіяльності техніку
му був даний концерт.

Цікавий вечір у школі
Багатьох учнів цікавить 

минуле і майбутнє нашого 
міста. Зважаючи на це, вчора 
в середній школі №4 відбув
ся спеціальний вечір.

З лекцією на тему „Історія 
міста Олександрії*1 виступив 
учитель історії Андрій Сте
панович Пом'ятунов.

Діти поставили багато за
питань, на які вчителі дали 
відповіді. Вечір пройшов ці
каво.

Збільшується 
число вкладників

Останнім часом все більше 
трудящих міста і району 
зберігають свої заощаджен
ня в Олександрійській ощад
ній касі.

Тільки за півроку число 
вкладників збільшилося на 
1968 чоловік.

Круп'яний цех млина
На Олександрійському мли

ні № 2 закінчується споруд
ження круп'яного цеху. За
раз на повний хід ідуть мон
тажні роботи.

Тут буде перероблятись 
на крупу просо, гречка, яч
мінь. Продуктивність цеху 
—6 тонн на зміну.

Круп'яний цех намічено 
здати в експлуатацію в груд
ні цього року.

Хто перешкоджає 
ослабленню міжнародного 

напруження
Політичний комітет Генеральної 

Асамблеї ООН закінчив розгляд 
доповіді комісії по роззброєнню. 
На прес-конференції в Москві 13 
листопада Міністр закордонних 
справ СРСР В. М. Молотов під
креслив, що „нема більш важли
вої і більш невідкладної пробле
ми для народів усього світу, ніж 
проблема скорочення озброєнь, 
ніж припинення гонки озброєнь". 
Цілком очевидно, що скорочення 
озброєнь в першу чергу п'яти ве
ликих держав, а також заборона 
атомної, водневої та інших видів 
зброї масового знищення сприя
ло б ослабленню міжнародного 
напруження, забезпечило б мир і 
безпеку народам.

Комісія по роззброєнню існує 
багато років. Проте діяльність її 
гальмується представниками ан- 
гло-америкапського блоку, які не 
заінтересовані в скороченні озб
роєнь, що дають монополістам 
колосальні бариші, і в забороні 
зброї масового знищення. Комісія 
по роззброєнню розписалась у 
власній бездіяльності, повідомив
ши генеральну асамблею, що за 
рік вона провела лише одно засі
дання.

Не слід гадати, що представни
ки США, Англії та інших капіта
лістичних країн відкрито заяв
ляють про своє небажання припи
нити гонку озброєнь. Вони зму
шені зважати на волю народів, які 
прагнуть відвернути нову війну. 
Англо-американський блок, виз
наючи на словах необхідність роз
зброєння, разом з усім висту
пають проти будь-яких дійових 
заходів у цьому напрямі, прагну
чи відкласти у довгий ящик спра
ву скорочення озброєнь і заборо
ни зброї масового знищення.

Плодом такої хитромудрої по
літики і був проект резолюції 14 
держав (в тому числі США і 
Англії), який обговорювався в 
Політичному комітеті.

Вірний своїй політиці пом'як
шення міжнародного напруження 
Радянський Союз вніс поправки 
до „проекту 14". запропонувавши 
комісії по роззброєнню подати 
Раді Безпеки до 1 березня 1954 
року пропозиції, які б передба
чали істотне скорочення озброєнь 
п'яти великих держав, а також 
заборону зброї масового знищен
ня і встановлення суворого між
народного контролю над цією 
забороною.

Щоб зрозуміти різницю в під
ході Радянського Союзу і англо- 
американського блоку до питання 
про роззброєння, досить ознайоми
тися з формулюванням одного з 
пунктів резолюції. Радянський І 

Союз запропонував заборонити 
атомну і водневу зброю і оголо
сити воєнним злочинцем уряд, 
який першим застосує зброю ма
сового знищення людей. В „про
екті 14“ є лише пропозиція про 
визнання незаконною агресію із 
застосуванням будь-якої зброї. 
Таким чином англо-американський 
блок прирівнює атомну бомбу до 
гвинтівки, намагаючись ухилитися 
з допомогою такого маневру від 
заборони атомної зброї.

Використавши слухняну біль
шість у Політичному комітеті, 
англо-американський блок відхи
лив поправку делегації Радянсько
го Союзу. Був прийнятий проект 
14 держав. Радянська делегація і 
делегації країн народної демокра
тії, вважаючи резолюцію незадо
вільною, утримались при голо
суванні.

Англо-америпапське угруповшЧІ 
ня знову відхилило заходи, які 
могли б привести до істотного 
скорочення озброєнь і забороні! 
зброї масового знищення.

Невдачі американських 
імперіалістів на Близькому 

Сході
Уперті спроби Сполучеі^^ 

Штатів закабалити країни ьлн5|^ 
кого Сходу і включити їх у свої 
воєнні плани зустрічають зроста
ючий опір широких народних мас.

Черговою невдачею закінчилась 
подорож по Близькому Сходу осо
бистого представника президента 
Ейзенхауера —Джонстона. Метою 
Джонстона було нав'язати арабсь
ким країнам американську еконо
мічну „допомогу". Проте народи 
близькосхідних країн достатньо 
навчені досвідом і знають, що „до
помога" ця може привести до втра
ти ними своєї незалежності. То
му вони зустріли Джонстона з 
підозрою і відмовились погоди
тись з його пропозицією. Уряд 
Іраку просто не пустив Джонсто
на в країну. Американська газета 
„Нью-Йорк тайме", відмічаючи, 
що Джонстон зустрів „опір, який 
твердо укорінився серед арабів", 
приходить до невтішливого вис
новку: місія спеціального пред
ставника Ейзенхауера “закінчи
лась майже повним провалом".

Джонстон, явно натякаючи на 
англійців, обвинуватив у своєму 
провалі „одну іноземну організа
цію". Показово, що буквально по 
слідах Джонстона по країнах 
Близького Сходу вирушила ан
глійська економічна місія. Чи бу
де ця місія більш удачливою - 
покаже майбутнє. Проте одне яс
но: народи Близького Сходу, які 
борються за свою національну не
залежність, однаково вороже став
ляться як до американського, так 
і англійського імперіалізму.

С. ІВАНОВ.

Форма для виготовлення землеперегнійних горшечків
В артілі „Шлях до комуніз

му" під керівництвом досвід
ченого городника т. Федо- 
ренка зроблена форма для

Майже всюди в Африці, крім 
північних частин материка, во
диться оригінальний пернатий хи
жак із сімейства соколиних. Цьо
го птаха, відомого під ім'ям „Фіг
ляр", можна зустріти в горах 
Абіссінії, в низинах Судана, на 
низинних і болотистих берегах 
Білого Ніла. Висота її понад пів- 
метра, розмах крил—півтора мет
ра. Нижня частина пір'я на спині

Місяць-риба водиться в ба
гатьох морях тропічного і помір
ного поясу. У неї товсте, корот
ке, незграбне тіло, яке має форму 
великого овалу. Маленька паща з 
гострими міцними зубами, очі 
витришкуваті і дуже невеликі пе
редні плавники доповнюють див
ний зовнішній вигляд цієї великої 

виготовлення землеперегній
них горшечків. За один раз 
з неї виходить 16 горшечків. 
Її продуктивність 360 штук

В СВІТІ ПРИРОДИ
Птиця „Фігляр"

і грудях блискучого чорного ко
льору з зеленуватим відливом. 
„Фігляр" чудово плаває і літає. 
Політ його нагадує стрибки.

Абіссінці кажуть, що птах не 
літає, а грається в повітрі, наслі
дуючи політ інших птахів. Тому 
в народі його прозвали „небесною 
мавпою".

„Фігляр" полює виключно в су
тінки. Харчується головним чи

Місяць-риба
риби. Дорослі екземпляри її ва
жать понад 700 кілограмів.

Більшу частину свого існуван
ня риба проводить на поверхні 
моря, харчуючись дрібними тва
ринами його верхніх шарів.

М'ясо' місяця-риби для їжі не
придатне, але за нею посилено 
полюють тому, що вона дає ве

на годину. Городники артілі 
вже виготовили понад 1.000 
землеперегнійних горшечків.

ном гадюками, не виключаючи і 
отруйних. Він іноді нападає на 
молодих газелей, антилоп, шака
лів. Запримітивши молодого звіра, 
що відбився від стада, стрімглав 
налітає, збиває з ніг і міцно при
тискує до землі. Потім птах гост
рими кигтями розриває жертву і 
жадно пожирає найбільш смачні 
шматки, залишаючи інші.

лику кількість жиру, який засто
совується для виробітку техніч
них мастил. Наявність місяця- 
риби легко встановити по задньо
му плавнику, який стирчить із 
води і який видно на великій від
далі.

(„Сгалинское племя").

Артилерійський обстріл американцями 
району демілітаризованої зони

ПЕКІН, 19 листопада. (ТАРС). 
Як передає кореспондент агентст
ва Сіньхуа з Кесона, 18 листопа
да на засіданні військової комі
сії по перемир'ю головний делегат 
корейсько - китайської сторони 
генерал - лейтенант Лі Сан Чо 
звернув увагу на артилерійський 
обстріл американською стороною 
району, який знаходиться в ме
жах демілітаризованої зони. Ар
тилерійському обстрілові був під

ВИБУХ НА ВОЄННИХ СКЛАДАХ У РАЙОНІ СТРАСБУРГА
ПАРИЖ, 18 листопада. (ТАРС). 

За повідомленням агентства 
Франс Пресе із Страсбурга, вчо
ра у форту Фош, поблизу Страс
бурга, почались вибухи. Весь форт 
був охоплений полум'ям, яке ви

«ТЮЕКАНСАН САНОМАТ» ПРО СТАНОВИЩЕ У ФІНЛЯНДІЇ
ХЕЛЬСІНКІ, 19 листопада. 

(ТАРС). Газета «Тюекансан са- 
номат» надрукувала повідомлен
ня демократичного, прес-бюро що
до утворення уряду Туоміоя у 
Фінляндії. У повідомленні під
креслюється, що лідерам коалі
ційної і соціал-демократичної пар

даний район в околицях Кеходо- 
на на південний схід від Санена, 
на північ від демаркаційної лінії.

Генерал-лейтенант Лі Сан Чо 
поставив вимогу, щоб 4-а спільна 
інспекційна група провела розслі
дування на місці. Головний де
легат США Лейсі погодився з 
цією вимогою. Було вирішено, що 
4-а спільна інспекційна група зу
стрінеться завтра о 2 годині дня.

соко здіймалося в небо. Коли во
гонь досяг складу з боєприпаса
ми, сталася серія вибухів. О 15 
год. почали розриватися 155-мілі- 
метрові снаряди.

тій вдалося передати владу в 
країні безпосередньо в руки пред
ставників великих фірм, які зна
ходяться в союзі з американськи
ми капіталістами.

Редактор В. МАЛЕНКО.
БК—06564.

Олександрійська міська друкарня.
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Сільські комуністи повинні вже сьогодні виступати 
ініціаторами відмінної підготовки до наступної весни, 
мобілізувати механізаторів і колгоспників,на високоякіс
ний ремонт тракторів, сільськогосподарських машин та 
інвентаря, на очищення і правильне зберігання посівного 
матеріалу, заготівлю і вивезення достатньої кількості 
добрив, на проведення всіх необхідних осінньо-зимових 
агротехнічних заходів.

Організовано провести снігозатримання 
і вивезення добрив на поля

Вересневий Пленум ЦіК 
КПРС поставив завдання по ! 
дальшому крутому піднесен
ню всіх галузей колгоспного 

** виробництва. Наше сільське 
господарство повинно досягти 
такого рівня виробництва, 
щоб в найближчі 2 — 3 роки 
створити в країні достаток 
продуктів для населення і 
сировини для легкої про
мисловості.

Нині головне завдання по- 
"Жягає в тому, щоб шляхом 

підвищення культури земле
робства різко підвищити вро
жайність всіх зернових, тех
нічних 1 городніх культур.

Зараз, їв зимовий період, 
одним з важливіших агротех
нічних заходів по підвищен
ню врожайності є вивезення 
добрив на поля та снігозат
римання.

Практика показує, що там, 
де цією важливою справою 
займаються по - справжньо
му, хлібороби збирають висо
кі врожаї, незалежно від клі
матичних умов. Так. (наприк
лад. бригада колгоспу їм. 18 
з’їзду ВКП(б), якою керує 
т. Прабенко, минулої зими 
своєчасно провела затриман
ня снігу на полях, внесла 
достатню кількість мінераль
них та місцевих добрив, дбай
ливо доглядала посіви. І як 
наслідок, бригада цього року 
виростила на площі в 240 
гектарів по 24 центнери ози
мої пшениці з гектара.

Виконуючи рішення верес
невого Пленуму ЦК КПРС, 
значна частина колгоспів на
полегливо бореться за забез
печення високого врожаю 
майбутнього року.

Дружно розпочали сніго
затримання колгоспники ар
тілі ім. XIX з’їзду КПРС. 
Тут розставлені щити на ве
ликій площі озимих посівів. 
Сніговий покрив уже досягає 
20 — ЗО сантиметрів.

Значну роботу по сніго
затриманню провадять також 
хлібороби артілі їм. Сталіна 
(Баїндурівка). Зразу ж після 
закінчення осінньо - польо
вих робіт вони розпочали ви
готовлення щитів I виставили 
їх на полях.

Добре організовано роботу 
по збереженню і вивезенню

НОВІ МАГАЗИНИ І ТОРГОВЕЛЬНІ СКЛАДИ
Міністерство торгівлі СРСР 

провадить велике будівництво тор
говельних підприємств. В усіх 
кіпцях країни споруджуються но
ві магазини, торговельні бази, 
склади, ресторани, їдальні, кафе, 
закусочні. У 1954 ропі в країні 

на поля місцевих добрив в 
колгоспах ім. Жданова, ім. 
18 партконференції та Ін
ших. Так, наприклад, в арті
лі ім. Жданова на поля ви
везено уже понад 4.450 тонн 
гною, що становить 278 про
центів до плану. На 160 про
центів виконано план по ви
везенню на поля місцевих 
добрив в колгоспі ім. 18 
партконференції.

Однак слід відзначити, що 
деякі колгоспи району до 
цього часу не приступили до 
проведення снігозатримання, 
не організували збереження 
та вивезення на поля цінного 
добрива — гною.

Найгірший стан створився 
в колгоспах, які обслужує 
Користівська МТС. З дове
деного плану снігозатриман
ня на площі в 1000 гектарів 
тут нічого ще не зроблено.

В колгоспах ім. Леніна 
(Протопопівка), ім. Рази Люк
сембург, ім. Будьотаного досі 
не приступили до снігозатри
мання.

Зривають план вивезення 
гною в артілях ім. Калініна, 
ім. Молотова, «Комунар» та 
інших. В цих колгоспах план 
вивезення гною виконано ли
ше на 25 — 28 процентів. Ще 
гірший стан з цією справою 
в протопопівському КОЛГОСПІ 
ім. Леніна.

Нічим не виправдане зво
лікання важливих агрозахо
дів спостерігається і в артілі 
їм. Карла Маркса. На вимо
гу агронома приступити до 
снігозатримання, голова кол
госпу т. Ткаченко відповів: 
«Встигнемо ще».

Час не жде. Слід покінчи
ти зі зволіканням снігозатри
мання І вивезенням на поля 
місцевих добрив. В цій спра
ві належну допомогу колгос
пам повинні подати МТС.

Не втрачаючи жодного дня, 
треба приступити до снігозат
римання, використовуючи 
для цього всі засоби, широко 
включити в роботу кінні сні- 
гопахи.

Партійні і комсомольські 
організації зобов’язані очо
лити боротьбу хліборобів за 
успішне виконання всього 
комплексу агрозаходів у зи
мовий період.

буде відкрито 2.300 магазинів і
1.600 підприємств громадського 
харчування.

При Міністерстві торгівлі СРСР 
створюється Головне управління 
по будівництві' (Головторгбуд).

УН АЗ
Президії Верховної Ради СРСР 

Про нагородження 
товариша Кагановича Л. М. 

орденом Леніна
В зв’язку з шістдесятиріччям 

з дня народження першого за
ступника Голови Ради Міністрів 
СРСР товариша Кагановича Л. М. 
і беручи до уваги його видатні 
заслуги перед Комуністичною 
партією і радянським народом, 
нагородити товариша Кагановича 
Лазаря Мойсейовича орденом 
Леніна.

Голова Президії Верховної 
Ради СРСР К. ВОРОШИЛОВ. 

Секретар Президії Верховної 
Ради СРСР М. ПЄГОВ. 

Москва, Кремль.
21 листопада 1953 р.

По нашій Батьківщині

На будівництві Каховського гідровузла. На спорудженні судноплавного шлюзу по
чалась установка арматури і укладка бетону в другий ярус шлюзу. Повним ходом зводиться 
будова ГЕС і водозливна гребля.

На знімку: загальний вигляд будівництва гідроелектростанції і водозливної греблі.
Фото Ю. Ліхути. Прескліше ТАРС.

Товаришеві Кагановичу 
Лазареві Мойсейовичу

Центральний Комітет Комуністичної партії Радян
ського Союзу і Рада Міністрів Союзу РСР палко вітають 
Вас, вірного учня Леніна і соратника Сталіна, в день 
Вашого шістдесятиріччя.

Радянський народ високо цінить Ваші заслуги, як 
одного з видатних організаторів і будівників Комуністич
ної партії і Радянської держави.

На всіх постах партійної 1 державної роботи Ви з 
властивою Вам енергією віддаєте всі свої сили і знання 
справі будівництва комунізму в СРСР.

Від усього серця бажаємо Вам, .паш друже і това
ришу, паш дорогий Лазар Мойсейович, багатьох років 
здоров'я і дальшої плодотворної роботи на благо народів 
нашої соціалістичної Батьківщини, на благо комунізму,
ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ РАДА МІНІСТРІВ
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ СОЮЗУ РСР
РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

МІЛЬЙОН КІЛОМЕТРІВ БЕЗ КАПІТАЛЬНОГО 
РЕМОНТУ

Старший машиніст Вяземського 
паровозного депо т. Кабанов (Да
лекосхідна залізниця) зобов'язав
ся довести пробіг паровоза без 
капітального ремонту до мільйона 
кілометрів. Зобов’язання викона

ЛЕКЦІЇ І БЕСІДИ В СІЛЬСЬКИХ КЛУБАХ
Понад 50 тисяч лекцій і бесід по 

матеріалах вересневого Пленуму 
ЦК КПРС відбулося за два міся
ці в Будинках культури, сільських 
і колгоспних клубах України. 
Тільки в клубах і хатах-читальнях 
Гребінківського району на Київ
щині прочитано близько 250 лек
цій.

НОВИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ПРИЙОМ
Підбиті підсумки дворічних ви

робничих випробувань нового аг
ротехнічного прийому — передпо
сівного намочування насіння ози
мого жита і озимої пшениці, роз
робленого науковими співробіт
никами Саратовського сільсько
господарського інституту.

Як показали досліди, проведені 
в нинішньому році в 14 колгоспах 
і радгоспах області на площі по
над тисячу гектарів, просте перед
посівне намочування насіння

ЗБИРАННЯ ЦИТРУСОВИХ
У радгоспах південних районів 

країни йде збирання цитрусових. 
На приймальні пункти Грузин
ської РСР здані перші три міль
йони штук мандаринів. До вибір
кового збирання мандаринів при
ступили і господарства Красно

не. Локомотив т. Кабанова прой
шов без капітального ремонту 
1.015 тисяч кілометрів і перебуває 
в доброму технічному стані. Ма
шиніст заощадив 40(і тисяч кар
бованців.

Велику агітаційно - масову ро
боту серед трудівників сільського 
господарства ведуть сільські клу
би Харківської, Дніпропетров
ської, Кам’янець - Подільської, 
Чернівецької та ряду інших об
ластей.

скрізь забезпечило збільшення 
врожаю жита і озимої пшениці 
на 2—3 центнери з гектара. При 
затраті трьох трудоднів на 100 
гектарів посіву можна одержати 
додатково 200—300 центнерів хлі
ба. Намочування проводиться за 
добу до сівби з розрахунку 60 літ
рів води на центнер насіння. Коли 
насіння набрякне і частково на
клюнеться, його пров'ялюють до 
повної сипкості і висівають зви
чайною сівалкою.

дарського краю.
Працівники південних радгос

пів почали також збирати стиглі 
плоди тунгового дерева, які вико
ристовуються для одержання цін
ної технічної олії.

(РАТАУ).

27 листопада—сесія міської Ради депутатів трудящих
Доводиться до відома депутатів міськради, що 27 листопада ц. р. 

об 11 годині дня в залі засідань відбудеться сесія міської Ради депу
татів трудящих.

Виконком міськради.

СПОРУДЖЕННЯ 
ПАМ’ЯТНИКА

М. О. ЩОРСУ В КИЄВІ
У мальовничому районі столиці 

Радянської України, на бульварі 
Шевченка, почалось будівництво 
пам'ятника легендарному герою 
громадянської війни, вірному си
нові* 1 * з українського народу Миколі 
Олександровичу Щорсу. Вже за
вершується спорудження фунда
менту для пам'ятника. На буді-

I вельну площадку надійшла пер
ша партія сірого українського 
граніту для постаменту. Республі
канські науково - реставраційні 
майстерні почали відливання чз 
бронзи скульптури для пам’ятни
ка, яка зображає М. О. ІЦорса в 
момент, коли він в'їжджає на ко
ні у визволений Київ.

Спорудження пам'ятника М. О. 
ІЦорсу буде закінчене в 1954 році.

УСПІХИ КОЛЕКТИВУ 
ПЕРЕДОВОЇ ШАХТИ

Гірники найбільшої в Кузбасі 
шахти імені Кірова тресту «Ле- 
нінвугілля» достроково завершили 
одннадцятимісячний план видо
бутку вугілля. З початку року 
споживачам відвантажено 90 еше
лонів надпланового палива.

У змаганні з колективом До
нецької шахти № 1 «Центральна» 
гірники збільшили середньодобо
вий видобуток вугілля проти того 
ж періоду минулого року на 500
з лишком тонн. За 10 місяців від
зниження собівартості палива 
одержано 3,5 мільйона карбован
ців економії.
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На VI районній партійній
21—22 листопада у примі

щенні міського театру відбулася 
VI районна, партійна конферен
ція. Із звітною доповіддю про ро
боту райкому КП України за пе
ріод з 10 серпня 1952 року по 
21 листопада 1953 року висту
пив секретар райкому т. Рибак.

Доповідач, а також делегати, 
які виступали, відзначили, що за 
звітний період Олександрійська 
районна партійна організація до
моглася у своїй роботі деяких 
успіхів.

Здійснюючи історичні рішення 
XIX з’їзду партії та постанову 
вересневого Пленуму ЦК КПРС 
«Про заходи дальшого розвитку 
сільського господарства СРСР», 
трудівники району наполегливо 
борються за дальше круте підне
сення всіх галузей колгоспного 
виробництва.

Але рівень керівництва сіль
ським господарством з боку рай
кому все ще лишається низьким 
і явно відстає від тих підвище
них вимог, які поставив вересне
вий Пленум ЦК КПРС.

Значна частина колгоспів 
району не виконала цього року 
плану врожайності сільськогоспо
дарських культур і розвитку гро
мадського тваринництва. Продук
тивність худоби низька. Примі
щення ферм у ряді колгоспів 
примітивні, необладнані. План 
заготівлі грубих і соковитих 
кормів по району не виконано. А 
між тим, до цього часу не зібра
но понад 500 гектарів бадилля 
кукурудзи.

Секретар райкому партії т. Ри
бак у своєму звіті обмежився 
сухим переліком недоліків і по
милок, йе дав глибокого партій
ного аналізу їх виникнення і 
не вказав шляхи їх подолання.

У постанові вересневого Пле
нуму ЦК КПРС вказується, що 
одним з найважливіших завдань 
райкомів партії є зміцнення пар
тійних організацій колгоспів, 
МТС і радгоспів, посилення їх 
ролі в дальшому піднесенні сіль
ського господарства. Але райком 
партії не приділяв належної ува
ги цій важливій справі. Буваючи 
в колгоспах, МТС та радгоспах, 
секретарі райкому тт. Рибак, 
Божков, Ємелін поверхово вивча
ли роботу первинних партійних 
організацій, не подавали прак
тичної допомоги їх секретарям. 
Тому в значній частині первин
них партійних організацій пар
тійно - організаційна і партій
но - політична робота занедбана.

Комуністи гостро критикували 
райком партії та його секретарів 
за порочний стиль керівництва, 
вказували на занедбаність орга
нізаційно - партійної і масово- 
політичної роботи на селі, сла
бий зв’язок з масами.

—Комуністична партія і Ра« 
дянський Уряд, — сказав у 
своєму виступі голова Занфирів- 
ської сільської Ради т. Гара- 
сько, — приділяють сільському 
господарству велику увагу. В 
постанові вересневого Пленуму 
ЦК КПРС говориться про необ
хідність покінчити з поверховим, 
бюрократичним підходом до ке
рівництва колгоспами. А наш 
райком- партії продовжує все ще 
керувати старими, давно засуд
женими методами.

Вже кілька років підряд кол
госп ім. Рози Люксембург відстає 
в розвитку громадського госпо
дарства. Бюро райкому, секретар 
т. Рибак знають про погані спра
ви в цьому колгоспі, але ніяких 

заходів до покращення стану не 
вживали. Не дбав райком і про 
зміцнення керівних кадрів арті
лі. Все цс привело до того, що 
колгосп з року в рік одержує ду
же низькі врожаї зернових і тех
нічних культур. Візьмемо для 
прикладу врожайність цукрових 
буряків ц. р. Якщо сусідні кол
госпи зібрали по 150—180 цент
нерів, то в колгоспі ім. Рози 
Люксембург — лише по 13 цент
нерів з гектара.

—Істотною хибою в роботі 
райкому партії, — говорить пра
цівник радгоспу «Комінтерн» т. 
Загороднюк, — є те, що райком 
не здійснював контролю за робо
тою партійних організацій, за ви
конанням рішень партійних збо
рів. Ми приймали багато хороших 
рішень, але вони не, виконували
ся. Секретарі райкому бували в 
нашому радгоспі, та вони зде
більшого займалися господарськи
ми справами. Роботою ж первин
ної партійної організації майже 
не цікавились.

Слід також відзначити, що 
райком партії недостатньо під
тримував критику знизу. Неодно
разово па партійних зборах ко
муністи критикували торговель
ні організації за погану роботу. 
В протоколах це записано, але 
ніяких заходів до усунення не
доліків райкомом не вжито.

Про недоліки у вихованні сек
ретарів партійних організацій 
розповів у своєму виступі секре
тар партійної організації кол
госпу «Комунар» т. Хоцький. Він 
вказав, що райком КП України 
мало дбав про підвищення орга
нізаторської ролі і посилення 
творчої ініціативи колгоспних 
парторганізацій в керівництві 
сільським господарством. Райком 
партії не вчив секретарів пер
винних партійних організацій, як 
правильно організувати агіта
ційно-масову роботу, соціалістич
не змагання і т. д. На семіпарах 
секретарів парторганізацій, які 
проводились в райкомі, майже 
кожний раз говорили про сіно, 
солому, як оремо, сіємо, молоти
мо. Звичайно, райком партії по
винен і про ці справи говорити. 
Але райкому треба більше ціка
витись вихованням людей, орга
нізацією соціалістичного змаган
ня за підвищення врожайності 
зернових і технічних культур, 
збільшення поголів’я громадської 
худоби і підвищення її продук
тивності. Райком відриває госпо
дарську роботу від політичної, а 
в цьому велике зло.

Продовжуючи думку т. Хоць- 
кого, комуніст Тітенський гово
рить:

—В нашому районі працює ба
гато спеціалістів сільського гос
подарства. Райком партії не раз 
приймав рішення про необхід
ність посилення виховної роботи 
серед них. Але ці рішення зали
шалися на папері. Практичних 
же заходів не вживалось. Замість 
кропіткої, повсякденної виховної 
роботи серед спеціалістів сіль
ського господарства, райком пар
тії став на шлях підміни госпо
дарських органів.

Як відзначили у своїх висту
пах голова правління колгоспу 
ім. Сталіна (Бандурівка) т. Буй- 
нов та директор Ясиноватського 
дитячого будинку т. Остапенко, 
працівники райкому і виконкому 
районної Ради мало бувають на 
місцях, рідко виступають з до
повідями і лекціями перед кол
госпниками, працівниками МТС

конференції
і радгоспів. За звітним період в 
колгоспі ім. Сталіна, наприклад, 
жоден з секретарів райкому не 
виступив перед хліборобами з 
лекцією чи доповіддю.

Несамокритичними були ви
ступи на конференції директорів 
Олександрійської та Користів- 
ської МТС тт. Байди і Жука. Во
ни еамовдоволено називали циф
ри виконання плану з окремих 
показників, але жодного слова не 
сказали про те, що МТС не бе
руть до цього часу участі в ме
ханізації трудомістких робіт на 
фермах, не організували допомо
ги колгоспам у підвезенні кормів 
до ферм. Тому виступаючі ціл
ком справедливо критикували 
керівників МТС, бюро та секре
тарів райкому партії, які незадо
вільно керували колгоспами, не 
дбали про піднесення всіх галу
зей колгоспного виробництва. 
Так, наприклад, із 11 колгоспів, 
які обслужує Користівська МТС, 
(> колгоспів уже довгий час від
стають.

—В рішенні вересневого Пле
нуму ЦК КПРС відзначається,— 
говорив у .своєму виступі голова 
правління колгоспу ім. 18 з’їзду 
ВКП(б) т. Дубовий, — що МТС 
повинні покращити свою роботу, 
повністю механізувати всі тру
домісткі роботи. Але Користів
ська МТС працює ще незадовіль
но. Так, наприклад, в 1953 році 
ми були змушені вручну пропо
лювати пари, бо в МТС стояли 
иевідремонтовані культиватори.

Райком КП України поверхово 
займався керівництвом МТС. Ні! 
дивлячись на те, що вересневий 
Пленум поставив вимогу закрі
пити секретарів райкому за МТС 
і створити в кожній з них групи 
інструкторів райкому партії, які 
відповідали б за стан партійно- 
політичної роботи в колгоспах, 
до цього часу в цій справі нічого 
не зроблено.

Вихователька Войнівського ди
тячого будинку т. Лисенко кри
тикувала відділ пропаганди та 
агітації райкому за погане керів
ництво партійною освітою. Вона 
відзначила, що він не контролює 
роботи пропагандистів і не надає 
допомоги в їх роботі. Семінари, 
які проводяться з пропагандиста
ми, готуються погано, а тому і 
проходять вони на низькому рів
ні.

В своєму виступі т. Лисенко 
вказала на слабу роботу се
ред жінок. Вона зазначила, що 

. цій важливій справі райком пар
тії належної уваги не приділяв.

В дебатах також виступили 
начальник шахти X» 2—3 т. 
Ианчищенко, директор Олександ
рійського кінзаводу т. Солістий, 
голова їїовопилипівської сіль- 

і ської Ради т. Білан, голова ви
конкому районної Ради т. Жу- 
равльов, зав. сільгоспвідділом 
райкому партії т. Лисогорський, 
секретар РК ЛКСМУ т. Кошелєв 

і та ряд інших товаришів.
Всього на конференції висту

пило 29 комуністів.
В роботі конференції взяв 

участь секретар обкому КП Ук
раїни т. ПІамовський.

У прийнятому конференцією 
рішенні накреслено конкретні 
заходи по виконанню завдань, 
поставлених вересневим Плену
мом ЦК КПРС.

Закритим таємним голосуван
ням делегати VI районної пар
тійної конференції обрали новий 
склад райкому партії та ревізій
ну комісію.

Склад Олександрійського 
райкому КП України
ЧЛЕНИ РАЙКОМУ

Асаф'єв В. А.
Байда А. Д.
Безкровний С. П.
Буйнов Г. К.
Вдовиченко А. В.
Гасаєнко М. Ф.
Горбенко С. Д.
Дубовий Л. 3.
Ємелін І. Л.
Жежеря В. Ю.
Жук М. II.
Журавльов О. О.
Івашкевич В. І.
Іванова С. І.
Іванов В. А.
Кондратвнко А. І.

КАНДИДАТИ В ЧЛЕНИ

Андреев Т. І.
Вакало І. П.
Гарасько С. Г.
Кислиця Ф. М.
Лисенко 3. Л.

ЧЛЕНИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ РАЙКОМУ 
КП УКРАЇНИ

Краснікоїв М. Т.
Кучерявий П. Г1.
Лебедь В. Д.

Організаційний пленум 
райкому КП України

22 листопада відбувся органі
заційний пленум райкому КІІ 
України.

Першим секретарем райкому 
КІІ .України обрано т. Івашкеви- 
ча В. І., секретарями райкому 
партії обрані тт. Філоненко 1. Я. 
і Ємелін І. Л.

Членами бюро райкому КІІ 
України обрані тт. Івашкевич 
В. І., Філоненко І. Я., Ємелін І. Л., 
Журавльов 0. 0., Горбенко С. Д.,

Знову на любимій роботі
Кілька років працював я ком

байнером однієї з МТС на Дніпро
петровщині. Крім цього, в мене 
була і спеціальність слюсаря.

В 1950 році я вирішив пере
їхати на роботу в Олександрію. 
Влаштувався на Семенівському 
вуглерозрізі. Працював робітни
ком по обслужуванню екскава
тора «УЗТМ—4».

Після виходу в світ постано
ви вересневого Пленуму ЦК КПРС 
«Про заходи дальшого піднесення

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

Велика дружба російських
і українських колгоспників

ПЕРЕЯСЛАВ - ХМЕЛЬНИЦЬ
КИЙ, Київської області. Святко
во і нарядно виглядала у неділю, 
22 листопада, центральна міська 
площа імені Богдана Хмельниць
кого. На великому червоному по
лотнищі накреслені слова: «Хай 
живе і міцніє нерушима дружба 
великого російського і україн
ського народів!». Трибуна при
крашена прапорами Радянського 
Союзу, РРФСР і Української РСР.

Тисячі людей — колгоспників 
прилеглих сіл зібрались на тому 
місці, де 300 років тому Пе
реяславська рада прийняла най- 
величніший історичний акт про 
возз’єднання України з Росією.

Туди, на історичне місце, 
прийшли люди, щоб зустрітися з 
дорогими гостями — посланцями 
великого братнього російського 
народу, делегатами Можайського 
району, Московської області, з

КП УКРАЇНИ
Кобилянський С. І.
Краснікова Г. й. 
Лисогорський Г. її.
Невкритнй І. С.
Ніікітін Є. II.
Очеретино І. Д.
Овчаренко М. М.
Панасенко С. Т.
Сеймук В. О.
Сидорський Г. Г.
Солістий П. К.
Сухина Г. М.
Тютенко К. І.
Федореініко Я. Г.
Філоненко І. Я.

РАЙКОМУ КП УКРАЇНИ

Радул В. П.
Хоірольський С. К.
Чередниченко С. К.
Шоірін І. Я.

Сердюк В. Й.
Халянова Н. М.

Лисогорський Г. Й„ Сеймук В. 0.
Пленум затвердив завідуючих 

відділами райкому КП України: 
партійних, профспілкових і ком
сомольських організацій — т. Га- 
саєнка М. Ф., сільськогосподар
ського — т. Лисогорського Г. її., 
пропаганди та агітації—т. Вдо
виченка А. В.

Редактором міської та район
ної газети «Сталінський прапор» 
затверджено т. Малепка. В. Я.

сільського господарства СРСР» 
я зрозумів, що моє місце в МТС, 
що там я нині найбільш потріб
ний.

Моє бажання задовольнили. Те
пер я працюю в Олександрійській 
МТС слюсарем в ремонтних май
стернях. Виробниче завдання 
завжди перевиконую. Влітку бу
ду водити комбайн.

К. ГУЗОВСЬКИЙ, 
слюсар Олександрійської МТС.

якими змагаються колгоспники 
Переяслав - Хмельницького ра
йону..

За українським народним зви
чаєм найстаріша колгоспниця, 
знатна ланкова сільгоспартілі 
імені Шевченка, депутат Верхов
ної Ради Української РСР, Герой 
Соціалістичної Праці Олена Хоб- 
та піднесла на вишитому україн
ському рушнику великий пше
ничний хліб і сідь.

За дорученням виконкому рай
ради і райкому партії гостей щи
ро привітав секретар РК КП 
України тов. Осадчий. Від імені 
російських гостей виступив сек
ретар Можайського міськкому 
КПРС тов. Копилов.

Зустріч колгоспників двох 
братніх республік перетворилась 
в хвилюючу демонстрацію неру
шимої ленінсько - сталінської 
дружби народів. (РАТАУ).
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Брати приклад з передовиків змагання На заклик механізаторів 
Малопомічнянської МТС

Йде надпланове вугілля
Колектив Байдаківського вуглерозрізу на 9 днів ра

ніше строку завершив план одинадцяти місяців но видо
бутку вугілля. Собівартість кожної тонни палива обхо
диться підприємству на 52 копійки нижче планової.

Добре працює дільниця, якою керує тов. ГІросняков. 
Колектив дільниці відвантажив понад завдання кілька 
ешелонів вугілля. Лише зміна гірничого майстра т. Ле- 
мешка має на своєму рахунку 3.774 тонни вугілля, видо
бутого понад 11-місячне завдання.

Зразки стахановської праці показують екскаваторник 
Михайло Гориславець і машиністи електровозів Петро 
Чорноморець та Костянтин Турбаївський. Півтори нор
ми— такі показники їх роботи.

іЛЛрниіки розрізу наближаються до завершення 11-мі- 
ся^його плану вскришіі породи.

Готуємо трудові подарунки
Трудівники заводу «Червоний 

ливарник» 21 лийопада завер
шили виконання 1 І-місячного 
плану. За рахунок зниження со- 
біва'ЙК’сті продукції економія 
становить півмільйона карбован
ців.

У змаганні за дострокове ви
конання річного плану багато 
передових виробничників підви
щили продуктивність праці. 
Значнії скоротив тривалість пла

Вугільні підприємства Олександрії оснащуються доскона
лою вітчизняною технікою. Недавно в механічному цеху брикет
ної фабрики встановлений унікальний продовжно-стругальний 
верстат виробництва Мінського заводу ім. Ворошилова.

На знімку: стругальник Д. Є. Марчук за роботою біля ново
го верстату.

Фото І'. Танського.

Збільшуємо виробництво 
запасних частин до тракторів

У розв’язанні всенародного 
завдання дальшого розвитку 
сільського господарства важли
ва роль належить працівникам 
промисловості і, в першу чергу, 
машинобудівникам, які поста
чають МТС, колгоспам і радгос
пам сучасну сільськогосподар
ську техніку.

Вересневий Пленум ЦК партії 
вжив ряд невідкладних заходів 
по розширенню виробництва, по
ліпшенню якості і зниженню со
бівартості запасних частин до 
тракторів і сільськогосподарських 
машин, забезпеченню ними ма
шинно - тракторних станцій у 
строгій відповідності з затверд
женими нормами по всій номен
клатурі деталей.

Наш колектив, як і всі ра
дянські люди, сприйняв поста
нову Пленуму ЦК КПРС як бойо
ву програму дій. На заводі ши
роко розгорнулося соціалістичне 
змагання за збільшення кілько

вок сталевар т. Пискун. Він си
стематично дав по дві норми.

Високих показників домагаєть
ся також формувальник т. Шуль
га, стругальник т. Тарасенко і 
інші.

Зараз трудящі заводу розгор
тають змагання за гідну зустріч 
Дня Радянської Конституції.

0. ТРОЦЕВСЬКИЙ, 
працівник заводу 

«Червоний ливарник».

сті і підвищення якості виробів.
Завод випускає одну з най

важливіших частин до трактор
них моторів — поршневі кільця 
і відправляє свою продукцію в 
усі кінці країни. Перевиконавши 
десятимісячний план за всіма по
казниками, завод випустив по
над завдання більш як 900 ти
сяч поршневих кілець.

Цих успіхів досягнуто під ке
рівництвом партійної організа
ції, на основі широко розгорну
того соціалістичного змагання за 
максимальне використання ре
зервів, що таяться в надрах ви
робництва.

На нашому підприємстві ус
пішно здійснюється план орга
нізаційно - технічних заходів по 
підвищенню продуктивності ира-. 
ці. В механічному цеху, наприк
лад, запроваджено багатоверстат
не обслужування на всіх опера
ціях обробки поршневих кілець. 
Верстати оснащені пневматични

Назустріч Дню 
Радянської 

Конституції
Багато важковагових составів 

провели за останній час маши
ністи паровозів транспортної 
контори тресту «Олександріяву- 
гілля» Олександр Матаков і Пет
ро Сухомлин. Ці стахановці пе
ревищили вагову норму поїзда 
на 500—600 тонн.

Приклад новаторів наслідува
ли десятки інших водіїв локомо
тивів.

Широке впровадження передо
вих методів роботи сприяло дост
роковому виконанню річного пла
ну. Від зниження собівартості 
вантажоперевезен ь зекономлено 
понад півтора мільйона карбован
ців.

Чітко і злагоджено працюють 
в ці дні залізничники. Закріпив
ши успіхи, здобуті в переджовт
невому змаганні, транспортники 
підвищують темпи, борються за 
ще кращі показники.

Завдяки співдружності черго
вого по станції т. Нечерди, дис
петчера т. Кузьменка і бригад 
складачів і паровозників один 
локомотив було поставлено у га
рячий резерв. Стахановці зуміли 
з меншою кількістю паровозів 
вивозити набагато більше ванта
жів, ніж раніш. Тільки на цьому 
вони зберегли сотні карбованців.

Чимало машиністів, зокрема 
Олександр Юраш, Гнат Кругляк, 
Іван Митюк, почали працювати в 
рахунок лютого 1954 року.

Серед залізничників з новою 
силою розгортається соціалістич
не змагання за достойну зустріч 
Дня Радянської Конституції. Все
народному святу вони готують 
нові трудові подарунки, борють
ся за дальше поліпшення техні- 
ко-економічних показників, під
несення темпів роботи.

В. БІЛЕЦЬКИЙ, 
нормувальник залізничної 

нонтори тресту 
«Олександрі явугіл ля».

ми патронами і затискачами. Це 
значно полегшило працю вер
статників, дозволило скоротити 
час обробки кожної деталі і під
вищити продуктивність праці 
майже на 40 проц. В цьому ж 
цеху перероблена оснастка то
карних верстатів, застосовані 
нові пристрої, які скоротили до
поміжний час. Тепер майже всі 
робітники механічного цеху пра
цюють на 2—4 верстатах. По
ліпшено технологічний процес у 
ливарному цеху, впроваджені 
різні вдосконалення і в інших 
цехах.

Здійснення ряду організацій
но - технічних заходів дало мож
ливість скоротити затрати пра
ці на. виготовлення кілець, збіль
шити їх випуск при тому ж 
числі робітників. Виробіток де
талей на одного робітника зріс 
порівняно з минулим роком 
більш як на 1600 штук.

Тепер на заводі проводяться

Працівники Олександрійської 
МТС одностайним схваленням 
зустріли звернення механізаторів 
і спеціалістів Малопомічнянської 
МТС.

На зборах, де обговорювалось 
це звернення, колектив МТС 
взяв на себе такі зобов’язання, 
спрямовані на успішне вирішен
ня завдань по дальшому підне
сенню сільського господарства:

План ремонту тракторів і пріГ- 
чіпного інвентаря четвертого 
кварталу виконати до 15 грудня 
ц. р., а до 15 січня 1951 року 
завершити річний план ремонту 
цих машин.

До 25 грудня завершити 
план ремонту комбайнів 4 квар
талу, а до 1 березня—річний 
план.

Ремонт всіх сільськогосподар
ських машин і інвентаря прове
сти високоякісно прогресивним 
вузловим методом. З метою зао
щадження державних коштів і 
часу на ремонті реставрувати 
спрацьовані деталі і широко 
впроваджувати раціоналізаторські 
пропозиції.

В усіх 11 колгоспах, обслужу
ваних МТС, весняну сівбу прове
сти в кращі агротехнічні стро
ки з широким впровадженням

Наполеглива робота
З настанням зимових днів в 

артілі ім. 18 з’їзду ВКП(б) не 
припиняється напружена творча 
праця. Хлібороби артілі наполег
ливо борються за перетворення в 
життя рішень партії і уряду.

Щоб забезпечити колгосп до
статньою кількістю високоякіс
ного насіння, невтомно працюють 
над очищенням його колгоспниці 
Ганна Чорнова, Ніна Артеменко, 
Ганна Грищенко та інші. Вони 
вже очистили ЗО центнерів про
са та відібрали близько ЗО цент
нерів початків кукурудзи для 
посіву.

Із загальної садиби колгоспу 
одна за другою виїжджають підво
ди, доверху навантажені місце
вими добривами. Весь гній—на 
поле — так було вирішено на 
зборах колгоспників. На транс

в життя заходи, спрямовані на 
дальше збільшення випуску за
пасних частин: реконструюється 
плавильний відділ ливарного це
ху, закінчується устаткування 
нового шліфувально - термічного 
відділу, оснащуваного сучасни
ми напівавтоматичними верста
тами і спеціальною електропіч
чю для відпалювання кілець.

Збільшуючи випуск запасних 
частин, колектив заводу одно
часно бореться за зниження со
бівартості продукції. Завдяки 
зменшенню трудомісткості виго
товлення поршневих кілець, до
сягнутому за рахунок удоскона
лення технології, на основі еко
номії металу, інструменту, елек
троенергії, впровадження передо
вих прийомів праці, собівартість 
кожної сотні компресійних порш
невих кілець за десять місяців 
цього року зменшилася порівня
но з 1952 р. на 13 крб. 06 кой. 
і маслознімальних — на 10 крб. 
53 кон.

Наші передовики виробництва 
показують зразки самовідданої 
праці. Взявши підвищені зо
бов’язання по збільшенню ви
пуску і підвищенню якості за

квадратно - гніздового, перехрес
ного і вузькорядного посіву.

Для забезпечення колгоспів 
високоякісним посівним насінням 
90 процентів посівного матеріа
лу очистити на машинах «В1М». 
Цю важливу роботу закінчити до 
1 січня.

З метою швидшого піднесення 
громадського тваринництва про
вести подрібнення грубих кормів 
у колгоспах в кількості 5.000 
тонн. Д ія цього будуть пущені в 
роботу всі кормопереробні агре
гати МТС і колгоспів.

До кінця цього року силами 
МТС провести механізацію тру
домістких робіт на тваринниць
ких фермах колгоспів ім. Сталіна 
(Ворошиловка), ім. Леніна (місто) 
і «Шлях до комунізму».

В усіх обслужуваних колгос
пах організувати будівництво 
гноєсховищ.

Для подання практичної допо
моги в ремонті сільськогосподар
ського інвентаря МТС направить 
в колгоспи механіків і механіза
торів тракторних бригад.

Працівники Олександрійської 
МТС викликали на соціалістичне 
змагання механізаторів Користів- 
ської МТС.

портуванні його відзначаються 
возії Петро Голобородько, Ілля 
Бугар та ланкові Наталка Кири- 
ченко і Ганна Підгорна. Під по
сів картоплі і цукрових буряків 
наступного року вжо вивезено 
550 центнерів гною.

Велику допомогу хліборобам 
також подають механізатори 
тракторної бригади Степана Че
редниченка з Користівської МТС. 
Тракторист Іван Рябченко і Фе
дір Овчаренко трактором «ХТЗ— 
ПАТІ» транспортують гній па 
поля пристосованими для цієї 
мети санками. За один раз вони 
вивозять по 4—6 тонн місцевих 
добрив. У зворотному напрямі 
трактористи підвозять до ферми 
запаси грубих кормів.

В. МЕТКИЙ,
колгоспник.

пасних частин, вони щомісяця 
виконують норми на 120—130 
проц. Заслуженим авторитетом в 
заводському колективі кори
стується фрезерувальник т. Зе- 
лінський. Обслужуючи одночасно 
чотири верстати, він перевико
нує змінну норму майже вдвоє. 
На чотирьох верстатах працює 
також шліфувальниця т. Килим
ник, на двох—токар т. Михай- 
ленко. Борючись за раціональне, 
використання кожної хвилини 
робочого часу, чітко працюють 
формувальниці ливарного цеху 
тт. Мартишок, Гром та інші.

Переглянувши взяті на цей 
рік соціалістичні зобов’язання і 
підрахувавши свої можливості, 
колектив заводу зобов’язався ви
конати річний план випуску за
пасних частин до 15 грудня. Ро
бітники, інженери, техніки і 
службовці заводу докладуть усіх 
сил до того, щоб з честю вико
нати це зобов'язання, дати понад 
річне завдання сотні тисяч ви
сокоякісних поршневих кілець.

П. ГРИГОР'ЕВ,
директор Одеського заводу 

запасних частин.
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Листи до реданції
Хто ж господар?

За післявоєнні .роки в селищі 
Перемога виросло багато нових 
благоустроєних будинків, в яких 
живуть робітника підприємств 
буровугільної промисловості.

Але багатьом з них доводить
ся недобрим словом споминати 
начальника будівельного управ
ління Димитровеького тресту т. 
Беронштама і керуючого житло

Відсутні умови для роботи
Послугами Косі всякої сільської 

бібліотеки користується понад 
200 чоловік. Проте тут не ство
рено умов для нормальної роботи. 
В бібліотеці є лише два шафи, 
в які звалено до 2.000 книг, 
тому читачеві трудно вибрати 
потрібну книгу.

Бібліотека міститься в залі 
клубу, де вечорами збираються

Де провести
Після трудового дня хочеться 

культурно відпочити — почита
ти газету, поспівати пісень. В 
третій бригаді є чимало молоді, 
але з нею ніякої культосвітньої 
роботи не проводиться. Правлін
ня колгоспу ім. XIX з’їзду КПРС

Радіо мовчить
Вже пе раз зверталися жителі 

вулиці Конєва селища Перемога 
до начальника Олександрійської 
контори зв’язку т. Крячка і пра
цівників радіовузла, щоб полаго

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

„Заняття пройшли
Під таким заголовком в газеті 

«Сталінський прапор» була над
рукована стаття про недоліки в 
роботі комсомольських політ- 
гуртків на рудоремонтному заво
ді.

Як повідомила секретар міськ
кому ЛКСМУ т. Пемолот, факти,

СЛІДАМИ НЕОПУБЛІКОВА НИХ ЛИС ТІВ

В редакцію газети «Сталінсь
кий прапор» надійшли листи від 
читачів про те, що в залізо-скобя- 
ному магазині змішторгу заві
дуючий Коган і старший прода
вець Ротмістровський порушува
ли правила торгівлі.

Скільки кипучої енергії, скіль
ки трепетної теплої радості і ра
зом з тим скільки душевних пе
реживань, коли перший раз в 
житті заходиш до класу, де трид
цять пар ясних дитячих очей з 
надією дивляться на тебе, моло
дого учителя - практиканта, і 
ждуть чогось нового, повчально
го.

Ще з початку навчального ро
ку слухачі III курсів педучилища 
почали давати практичні уроки. 
Вони серйозно віднеслись 
до складного доручення партії, 
Батьківщини. Перші ж практичні 
уроки слухачів пройшли успіш
но. Вони показали результати їх 
навчання, виявили педагогічні 
здібності. Можна взяти за прик

во - комунальною конторою тре
сту «Олекеандріявугілля т. 
Дверницького, які ніяк не домов
ляться, хто ж з них відповідає за 
електрифікацію селища. А через 
це в ряді будинків відсутнє елек
троосвітлення.

Група жителів селища 
Перемога.

учасники гуртків художньої са
модіяльності, через це тут не 
можна почитати газету чи жур
нал. Голова сільради т. Аврамеп- 
ко все обіцяє виділити приміщен
ня для бібліотеки, але далі обі
цянок не йде.

А. НУЖНИЙ, 
учитель Носівської школи.

вільний час?
не спроможеться навіть виділити 
приміщення для червоного кутка, 
де б можна було провести кол
госпникам культурно своє доз
вілля.

Група колгоспників.

дили радіолінію. Та відповіді і до
сі немає. Тому замість трансля
ції нам доводиться слухати з 
репродукторів шипіння.

0. КИРИЛЕНКО.

на низькому рівні"
наведені в статті, підтвердились.

Питання роботи політгуртків 
обговорено на зборах комсомоль
ських груп і засіданні партійно
го бюро заводу. Памічепо заходи 
для поліпшення політичного нав
чання комсомольців.

Лист був надісланий на розслі
дування дирекції змішторгу.

Як повідомив директор зміш
торгу т. Бабич, факти, наведені 
в листі, підтвердились. Старший 
продавець Ротмістровський по
переджений, завідуючому магази
ну Когану поставлено на вид.

ЗРІЛІст ь
лад урок пояснювального читан
ня, проведений слухачкою Фаль- 
ченко Зінаїдою в другому класі 
базової школи м, Олександрії.

Цікаву, змістовну бесіду побу
дувала практикантка, читаючи 
дітям оповідання «Чим багатий 
мій Донба6>. Розповідаючи про 
Донбас, Фальченко на життєвому 
прикладі шахтарів Олександрії 
пояснила життя і побут шахта
рів - донбаеівців, яскравим 
унаочненням показала механіза
цію шахт, порівняла шахтарську 
працю до революції і тепер, роз
повіла про постійне піклування 
Комуністичної партії і Радянсь
кого Уряду про добробут шахта
рів.

В країнах
народної 

демократії
ПЕРША МТС У СХІДНОМУ КИТАЇ

Газета «Цзефанжібао повідо
мила про початок роботи першої 
в Східному Китаї машинно-трак
торної станції в повіті Цзяосянь 
(провінція Шаньдун).. Машинно- 
тракторна станція має трактори 
та інші сільськогосподарські ма
шини. Сільськогосподарські ви
робничі кооперативи охоче укла
дають з МТС договори па оранку 
полів.

РОЗШИРЕННЯ 
ТОРГОВЕЛЬНОЇ СІТНИ 

В БОЛГАРСЬКОМУ СЕЛІ
В селах народної республіки 

Болгарії збільшується сітка ма
газинів, які торгують товарами 
широкого споживання.

Центральна кооперативна спіл
ка відкрила в селах 7.478 нових, 
добре обладнаних магазинів. Крім 
того, за останні два роки в селах 
було відкрито 150 спеціалізова
них магазинів.

СПОРУДЖЕННЯ ЖИТЛОВИХ 
БУДИНКІВ У ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ

Комуністична партія і народ
ний уряд Чехословаччини приді
ляють велику увагу житловому 
будівництву. За останні роки де
сятки тисяч сімей гірників, ме
талургів. машинобудівників спра
вили новосілля у впорядкованих 
квартирах. В цьому році тільки в 
Словаччині трудящі одержали 
3.800 нових квартир. До кіпця 
року в Словаччині буде закінче
но будівництво ще 2.913 квар
тир.

БУДІВНИЦТВО ХЛІБЗАВОДІВ
У ПОЛЬЩІ

В ряді міст Польщі стають до 
ладу великі сучасні хлібопекарні 
підприємства. Механізовані пе
карні діють вже у Варшаві, Ще- 
піні, Лодзі, Повій Гуті, містах Сі
лезії. У Варшаві будуються два 
нових хлібзаводи. Сучасні меха
нізовані хлібопекарні підприємст
ва одержать жителі Ченстохова, 
Хожува та інших міст Польщі.

При нових підприємствах ство
рюються спеціальні лабораторії, 
оснащені найновішим устатку
ванням.

(ТАРС).

Урок слухачка Фальченко про
вела на високому рівні, всі етапи 
його були витримані. Діти, зав
дяки доступній мові практи
кантки, добре засвоїли вивчає- 
мий матеріал, з задоволенням 
відповідали на запитання при 
закріпленні.

Також добре провели практич
ні уроки з арифметики Сергієнко 
Віра в першому класі та Куцен- 
ко Галина в другому класі.’

Успішно проведені уроки пока
зали зрілість слухачів і добру під
готовку їх до майбутньої педаго
гічної роботи.

0. ГРИЦАЄНКО, 
слухач педучилища.

Народна Республіка Болгарія. Розвантаження в порте .міста
Сталін тракторів, просланих із Радянського Союзу. ■ 

Прескліше ТАРС.

Сесія Вс
Ради

23 листопада у Відні в будин
ку «Дреєрпарк» відкрилася сесія 
Всесвітньої Ради Миру, на якій 
поряд з членами Всесвітньої Ра
ди Миру присутні численні гості 
з різних країн.

У Президії сесії Жоліо-Кюрі, 
Жан Лаффіт, Мао Дунь, Ізабелла 
Блюм, Ежепі Коттон, ІІ’єтро Пен
ні, Ікуо Ояма, Вальтер Фрідріх, 
Ілля Еренбург, Микола Тихонов 
та інші видатні діячі міжнарод
ного руху на захист миру. Голо
ва Всесвітньої Ради Миру профе
сор Жоліо- Кюрі надав слово го
лові Австрійської ради прихиль
ників миру Брандвєйнеру, який 
вітав учасників сесії від імені 
миролюбних прогресивних сил 
Австрії.

Потім з великою промовою ви
ступив голова Всесвітньої Ради 
Миру Фредерік ЖоЛіо-Кюрі.

Після виступу Жоліо-Кюрі сек
ретар Всесвітньої Ради Миру Жан 
Лаффіт від імені бюро ВРМ вніс 
пропозицію про порядок денний 
сесії і про створення комісій.

Повідомлення капітана радянського 
буксира „Храбрьій” Б. І, Заішнікова

БОРТ БУКСИРА «ХРАБРЬІЙ», 
20 листопада. Як мені стало відо
мо, 17 листопада в ряді лондон
ських газет з’явилось повідомлен
ня про те, ніби радянське буксир
не судно «Храбршй», яким я ко
мандую, перебуваючи на рейді 
порту Плімут, в ніч з 12 на 13 
листопада не подало допомоги мо
рякам англійського військового 
десантного судна, які тонули, і 
іцо, нібито, буксир «Храбрьій» ос
вітив прожектором моряків, які 
тонули, але не спустив шлюпки 
для їх врятування.

У зв'язку з цим вважаю своїм 
обов’язком заявити, що поширене 
англійськими газетами вказане по
відомлення є вигаданим і, очевид
но, має на меті посіяти ворожне
чу між англійськими і радянськи
ми моряками.

В дійсності справа стояла так: 
в ніч з 12 на 13 .листопада до 
буксира «Храбрьій», що стояв на 

Народний суд Олександрійського району розглядатиме справу 
громадянина Мірошниченка Бориса Степановича, який проживає в 
селі Гіротопопівці, Олександрійського району, про розторгнення шлюбу 
з громадянкою Мірошниченко Вірою Самойлівною, що проживає в 
м. ГРятихатки, Дніпропетровської області.

Народний суд другої дільниці м. Олександрії розглядатиме спра
ву про визнання безвісті відсутнього громадянина Лещенка Сергія 
Івановича, 1910 року народження, уродженця м. Олександрії померлим.

есвітньої 
Миру

Сесія прийняла такий порядок 
денний:

1. Дії, які повинні бути про
ведені для розв'язання міжнарод
них незгод і конфліктів шляхом 
угод, прийнятих для всіх (врегу
лювання корейської і німецької 
проблем, заборона водневої бом
би і всіх видів зброї масового зни
щення, скорочення озброєнь та 
інше).

2. Пропозиція про проведення 
всесвітньої зустрічі на захист 
миру.

Сесія прийняла рішення ство
рити три комісії:

політичну, яка обговорить про
позиції, що стосуються першого 
пункту порядку денного, органі
заційну, яка обговорить пропо
зиції, що стосуються другого 
пункту порядку денного, і комі
сію в культурних питаннях, яка 
обговорить різні заходи в куль
турній галузі, передбаченій Все
світньою Радою Миру на 1954 
рік.

(ТАРС).

рейді порту Плімут, двічі підходи- ’ 
ла шлюпка з англійським мор
ським офіцером, який повідомляв 
помічника капітана судна, що на 
рейді перевернулася шлюпка з 
шістьма матросами авіаматки, і 
питав, чи не був підібраний бук
сиром хто-небудь з матросів, які 
тонули.

Англійського офіцера було по
відомлено, що вахтова служба 
буксира «Храбрьій» не бачила ні
якої гинучої шлюпки і людей, які 
тонули; освітлення судновими 
прожекторами району стоянки 
«Храброго» не виявило ніяких по
дій; не було також чути ніякого 
кликання на допомогу.

Як відомо, радянські моряки 
завжди подають допомогу суд
нам, що зазнають біди. Коли б і 
в даному разі була потрібна до
помога, то команда буксира 
«Храбрьп'і», безумовно, подала б її.

Редактор В. МАЛЕНКО.

БК—06565. Адреса редакції м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60
Олександрійська міська друкарня. Кіровоградське обласне управління культури.

Зам. № 1895 Т. 5.000.
м. Олександрія, вул. Шевченка, 71.



Успішне розв'язання завдань по даль
шому розвитку сільського господарства
вимагає всемірного посилення організатор
ської і політичної роботи партійних
організацій в масах.

Пролетарі всіх країн, єднайтеся* 1.

Па підприємствах України шириться соціалістичне змагання за дострокове виконання річного плану. Успішно виконало взяте зобов’язання об'єднання «Укр-I нафта», яке дає вже кілька днів рідке паливо в рахунок 1954 року. Від зниження собівартості продукції нафтовики одержали з початку року п'ять мільйонів карбованців надпланових нагромаджень.Достроково завершили виконання річного плану гірники шахт «Центральна» і «Більшовик» у Кривбасі. Еони вже перевищили рівень видобутку руди, запланований на кінець п’ятої п’ятирічки. Трудової перемоги гірники добилися в результаті кращого використання гірничо

Рік видання ХХУ-й

л . :...
■ N. ;---Д І.М/Л "
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Більше дбати про задоволення 
^культурних запитів трудящих комуністична партія 1 Радянський Уряд завжди приділяли і приділяють величезнуувагу організації культосвітньої роботи серед трудящих .нашої країни.В директивах XIX з’їзду уЩ./ДІЇ по П'ЯТІЙ п’ятирічці М^дбачено значне зростання сітки клубів 1 бібліотек В місті і на селі.З кожним роком розширюється сітка культосвітніх закладів в нашому місті 1 районі, налагоджується їх робота.Останнім часом поліпшилась клубна робота в селищах Октябрськоіму і Димит- роїво. 'Тут працюють гуртки художньої самодіяльності, члени міського відділення Товариства для поширення політичних і наукових знань щотижня виступають перед трудящими з читанням лекцій.Спільними зусиллями цих клубів створено шахтарський ансамбль пісні і танцю, який успішно виступав на міському та обласному оглядах художньої самодіяльності.З допомогою інтелігенції пожвавилась робота в Про- топопіївському сільському клубі.Але поряд з цим в організації культосвітньої роботи як в місті, так і районі мають місце серйозні недоліки.Нетерпимим, наприклад, є той факт, що хороше приміщення міського театру ось уже більше двох років по суті пустує. Ні міський відділ культури (завідуюча т. Синіцина), ні райком профспілки вугільників (голова т. Клименко) нічого не роблять, щоб налагодити виступи хороших театрів чи артистів естради на Олександрійській сцені, для поліпшення культурного обслужування вугільників.Єдиний кінотеатр ні в якому разі не може задовольнити зрослих культурних запитів міського населення. Про це вже час серйозно подумати і відділу пропаганди та агітації міськкому партії.Зовсім незадовільно проводиться культосвітня робота в багатьох сільських клу-

Пленум Спілки радянських письменників України25 листопада в Києві відкрився VIII пленум правління Спілки радянських письменників України. В роботі пленуму беруть участь письменники Києва, представники обласних письменницьких організацій, критики, діячі театру і кіно, а також письменники Москви, Ленінграда.Пленум відкрив голова Президії Спілки радянських письменників України М. П. Бажай.

I бах району. Однак це мало турбує завідуючого районним відділом культури т. Адамацького і директора районного Будинку культури т. Подпаринова. Про їх бездіяльність свідчить хоча б той факт, що районний огляд художньої самодіяльності, на ЯКИЙ прибуло ВСЬОГО' три колективи, по суті був зірваний.Районний відділ та. Будинок культури ніякої допомоги працівникам сільських клубів не подають. Не приділяють належної уваги розгортанню культосвітньої роботи і деякі первинні партійні та комсомольські організації, керівники сільських Рад і колгоспів. Про це свідчать листи до редакції.Колгоспна молодь села Со- ніно, наприклад, повідомляє, що там був хороший клуб, але зараз, з дозволу голови артілі їм. Сталіна т. Нечипо- рука, він засипаний зерном.Не дбають про культурне дозвілля хліборобів і в колгоспі ім. Калініна. Правління артілі і його голова т. Ручка спокійно спостерігають, як розвалюється приміщення клубу, а відремонтувати його ніяк не спроможуться. Про це пише редактор колгоспної стінгазети т. Рудеінко.З радгоспу «Комінтерн» група робітників скаржиться на те, іцо тут клуб майже завжди буває на замку. Інструменти ДУХОВОГО' і струнного оркестру лежать без діла, бо керівники радгоспу не дбають про організацію культосвітньої роботи і, зокрема, гуртків художньої самодіяльності.Про подібні факти повідомляють також комсомольці з артілі ім. Рови Люксембург.Партійні організації на місцях зобов’язані більше приділяти уваги розгортанню культосвітньої роботи в клубах, червоних кутках, ширше залучати молодь, інтелігенцію до участі в ній, взяти під свій непослабний контроль і керівництво цю важливу ділянку ідеологічної роботи.
У порядку денному пленуму питання — про підсумки XIV пленуму правління Спілки радянських письменників СРСР, про підготовку до всенародного святкування 300-річчя возз’єднання російського і українського народів, про підготовку до З з’їзду Спілки радянських письменників України та інші.З доповіддю в першому питанні виступив В. М. Собко.

По нашій
☆

Миколаїв. Для дітей робітників 
заводу „Дормашнна” споруджено но
вий будинок дитячого садка.

На знімку: дитячий садок №18 за
воду „Дормашина”.

Фото Б. Умбраса.
Прескліше РАТАУ.

Батьківщині

НА БУДІВНИЦТВІ 
КУЙБИНІЕВСЬКОЇ ГЕССеред засніжених просторів Заволжя, відгороджений земляним валом, широкою підковою врізався в русло Волги котлован під будинок Куйбшпевської ГЕС.За три з лишком роки на будівельній площадці ГЕС з допомогою досконалої землерийної техніки вирито понад сім мільйонів кубометрів землі. У цьому місяці земляні роботи у котловані наближаються до кінця. Більшість екскаваторів переводять на інший важливий об’єкт будови — на виймання землі з підвідного каналу. Тут механізаторам у короткі строки треба вийняти понад три мільйони кубометрів грунту.Широким фронтом розгорнулися в котловані бетонні роботи.

РАДІОФІКАЦІЯ СІЛ 
УКРАЇНИУ нинішньому році в сільських місцевостях України збудовано і введено в експлуатацію 313 колгоспних радіовузлів, установлено 272 тисячі радіоточок. Київська, Сталінська, Одеська, Ворошиловградська, Полтавська, Житомирська та інші області достроково виконали річний план радіофікації сіл. Понад 50 районів стали районами суцільної радіофікації.Великі роботи намічаються по радіофікації в наступному році. В районних центрах і селах республіки передбачено встановити близько мільйона радіоточок.
За дострокове виконання

МАШИНИ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВАЗ конвейєра Сталінського заводу сільськогосподарського машинобудування в Донбасі зійшов тисячний екземпляр болотної фрези — машини, призначеної для обробки лук і болот з купинами, для поліпшення пасовищ. Цей складний механізм працює в агрегаті з трактором «С—80». Він використовується також для фрезерування торфу на удобрен
ВИСОКІ ЗАРОБІТКИ МЕХАНІЗАТОРІВВ усіх МТС Рязанської області закінчилась видача першої заробітної плати механізаторам по нових ставках.Високі заробітки у трактористів Кульчуковської МТС. Тут менше дев'ятисот карбованців за місяць не одержав жоден тракто

НОВЕ МІСТО НА БЕРЕЗІ НЕВИЩовечора тисячі вогнів засвічується в молодому місті на Неві, де живуть енергетики Дубров- ської ГРЕС і№ 8 імені С. М. Кірова.До 1930 року на цьому місці шумів ліс. Потім ліс був розчищений і почалось будівництво електростанції і нового містечка. За післявоєнні роки в ньому збу-
НОВЕ СВІТОВЕ 

ВАЖКОАТЛЕТАНа змаганнях на першість РРФСР з важкої атлетики встановлене нове світове досягнення для штангістів напівлегкої ваги. Чемпіон світу Н. Самсонов (Сверд- ловськ) у поштовху двома рука- 
го устаткування. Продукцію понад річний план дають також Львівський металообробний завод і Львівський лісонаркетний комбінат, Чернівецький керамічний, тольовий і кахельний заводи.Нової виробничої перемоги добився колектив Харківського тракторного заводу імені Орджо- нікідзе, який достроково завершив 11-місячну програму. Виробництво тракторів і запасних частин порівняно з минулим роком значно зросло. Продуктивність праці підвищилась на 12,9 процента. Новатори впровадили у виробництво близько півтори тисячі раціоналізаторських пропозицій, які дають 9 мільйонів карбованців економії за рік.

ня і одержання торфової крошки.Колектив заводу по-діловому відповідає на рішення вересневого Пленуму ЦІЇ КІІРС. Виконаний річний план виробництва трирядних навісних бурякопідйомників. Дві тисячі таких машин, що замінять понад 60 чоловік кожна, одержали буряководи України і РРФСР.
рист. В Дюковській МТС бригадир Майетров заробив у жовтні 2.297 карбованців і 40 пудів хліба, трактористи Булгаков, Сесій, Воробйов та інші — по 1.200—1.500 карбованців і по 20—30 пудів хліба.
довано 68 тисяч квадратних метрів житлової площі. Місто енергетиків росте і впорядковується. Збудовані готель, будинок Рад, відкриті спеціалізований магазин, школи, лікарняне містечко, хлібзавод.Селище енергетиків Указом Президії Верховної Ради РРФСР перейменоване у місто Кіровськ.
ДОСЯГНЕННЯ

H. САМСОНОВАми взяв 139,7 кілограма, що паI, 2 кілограма перевищує світовий рекорд, встановлений ним же. (РАТАУ).
річного плануПродукцію в рахунок грудня випускають металурги Дніпропетровського заводу імені Карла Лібкпсхта і сталеплавильники першого мартенівського цеху заводу імені Петровського. Цих успіхів металурги досягли завдяки кращому використанню виробничих потужностей агрегатів.Успішно змагаються за дострокове виконання річного плану текстильники Київського шовкового комбінату. Міцно тримаючи перехідний Червоний прапор Ради Міністрів СРСР, вони вже виробили понад 11-місячний план 50 тисяч метрів шовкових тканин.

(РАТАУ).



2 СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР П'ятниця, 27 листопада 1953 р.

Пленум24 листопада відбувся пленум міськкому КП України, який обговорив стан і заходи поліпшення роботи сітки партійної освіти в міській партійній організації.З доповіддю по цьому питанню виступив секретар міськкому партії т. Лозовий.Доповідач і ті, іцо виступили в дебатах, відзначили, що, виконуючи рішення XIX з'їзду КПРС, первинні партійні організації посилили увагу до ідеологічної роботи, вживають заходів для поліпшення пропаганди марксизму- ленінізму.В нинішньому році в політ? школах і гуртках, в університеті марксизму - ленінізму і теоретичних семінарах навчається на 600 слухачів більше, ніж торік.До керівництва політшколами і гуртками залучені політично підготовлені комуністи, які мають досвід пропагандистської роботи. Частина з них пройшла курси перепідготовки при обкомі КП України.Готуючись до нового навчального року, більшість первинних партійних організацій провели значну організаційну роботу. Це забезпечило поліпшення якості занять, активізувало слухачів.На високому рівні розпочалось навчання в гуртках і політшко- лах неповної середньої школи .№ 5, міськздороввідділу, школи робітничої молоді А» 1, тресту «Укрвуглемонтаж», шахти А» 2-3 та- інших.Однак в роботі сітки партійної освіти ще мають місце й істотні недоліки. В деяких первинних партійних організаціях, як говорив доповідач і учасники пленуму, досі не ліквідована недооцінка ідеологічної роботи, мають місце серйозні недоробленості в організації навчання комуністів.—Здійснення величних завдань, накреслених партією в будівництві комуністичного суспільства, — говорив у своєму виступі секретар партбюро шахти А? 2—3 т. Іванов,—вима-
Останнім часом в Протопопів- ському сільському клубі пожвавилась культосвітня робота.Члени лекторської групи тт. Ткач, Шафет і інші виступають з лекціями і доповідями. Протягом останнього місяця вони прочитали 6 доповідей, серед них — про 5 сесію ВерховноїУКАЗ

ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
СРСР

Про створення 
загальносоюзного 

Міністерства заготівельСтворити загальносоюзне Міністерство заготівель на базі організацій і підприємств Міністерства сільського господарства і заготівель СРСР, зв'яза- .них із заготівлею і переробкою продуктів нільського господарства.
Голова Президії Верховної 

Ради СРСР 
К. ВОРОШИЛОВ. 

Секретар Президії Верховної Ради 
СРСР М. ПЄГОВ.

Москйа, Кремль.
21 листопада 1953 р.

міськкому КПгають дальшого піднесення ідеологічної роботи. В парторганіза- ції шахти політичне навчання почалось організовано. Але за останній час партбюро послабило контроль за роботою гуртків. Це призвело до зниження відвідування занять слухачами та ідейного рівня їх проведення. Пропагандисти тт. Булгаков, ІЦети- нін проводять заняття сухо, нецікаво, конспектів не складають.Про відсутність належного контролю з боку партійних організацій за роботою гуртків і по- літшкіл говорили в своїх виступах тт. Зокохайло і Тюрин. Вони вказали, що секретарі партійних бюро Димитровського тресту т. Логвин та будівельного управління т. Гострий не бувають на заняттях, не ставлять на обговорення партійних зборів питань про хід політичного навчання комуністів. Внаслідок чого пропагандисти тт. Донець, Кругліков, Гробман проводять заняття на низькому рівні, не використовують наочних посібників, не навчають слухачів складати конспекти. В кімнатах, де відбуваються заняття, холодно, недостатня кількість столів, тому присутні не мають змоги зробити необхідні записи.Заступник начальника 11 дистанції служби колії по політичній частині т. Гарасюта та т. Бол- дирєв відмітили, що в цьому році з вини окремих секретарів партійних організацій та відділу пропаганди і агітації міськкому партії допущені значні недоліки в укомплектуванні сітки партійної освіти і доборі пропагандистів. Через це в деяких гуртках ще й зараз відсутні пропагандисти.Виступаючі тт. Лебедєв, Лосі- на, Загорулько відзначили, що ідейний та методичний рівень проведення занять лишається ще низьким. Секретарі міськкому партії, відділ пропаганди і агітації не організували систематичної допомоги пропагандистським кадрам у підвищенні якості занять безпосередньо па місцях. НеПожвавлюється клубна роботаРади СРСР, «50 років Комуністичної партії Радянського Союзу», по матеріалах вересневого Пленуму ЦК КПРС.При клубі створені і працюють гуртки хоровий, драматичний, танцювальний та шахово - шашковий. Учасники художньої самодіяльності щотижня вистуУКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР

Про призначення тов. Корнійця Л. Р. 
Міністром заготівель СРСРПризначити тов. Корнійця І заготівель СРСР. Леоніда Романовича Міністром І

Голова Президії Верховної Ради СРСР К. ВОРОШИЛОВ. 
Секретар Президії Верховної Ради СРСР М. ПЄГОВ.

Москва, Кремль.
21 листопада 1953 р.

У Президії Верховної Ради СРСРПрезидія Верховної Ради
СРСР постановила:Міністерство сільського господарства і заготівель СРСР, у зв'язку з утворенням загально

Україниналагоджена як слід робота постійно діючих семінарів пропагандистів. Тому на заняттях вив- чепня революційної теорії ще не скрізь пов’язується з практичними завданнями комуністичного будівництва. Вопп також вказали, що для пропагандистів і слухачів мало читається лекцій з історії і теорії Комуністичної партії.На пленумі були піддані гострій критиці недоліки в навчанні комсомольців. З 57 гуртків комсомольської освіти, організованих на початку навчального року, чотири з них вже припинили свою роботу, по суті розвалились. | Мають місце часті зриви занять. В комсомольських організаціях Байдаківської брикетної фабрики, контори залізничного транспорту, ' рудоремонтного заводу, Байдаків- | ського вуглерозрізу заняття від- ' відує лише третя частина слухачів. Але секретарі міськкому , ЛКСМУ тт. Варава і Немолот та секретарі партійних організацій цих підприємств дійових заходів до поліпшення роботи комсомольських гуртків не вживають..Учасники пленуму говорили і про недостатню допомогу комуністам, які самостійно вивчають теорію марксизму - ленінізму. їх не контролюють, співбесід з ними не проводять. Більшість консультантів ще не приступили до роботи. Тому частина комуністів зовсім перестала підвищувати свій політичний рівень знань.Виступаючі товариші критику- / вали бюро та секретарів міськкому КП України за відсутність належної допомоги первинним партійним організаціям в керівництві ідеологічним вихованням комуністів.Присутні на пленумі також - критикували редакцію міської та районної газети «Сталінський прапор» за недостатнє висвітлення роботи гуртків партійної освіти.По обговорюваному питанню пленум прийняв відповідне рішення.
пають перед хліборобами з концертами.Члени клубної ради та актив проводять на фермах і в бригадах голосні читки матеріалів вересневого Пленуму, рішень партії і уряду та оформили наочну агітацію в селі.

В. БЄЛОВА.

союзного Міністерства заготівель. надалі іменувати—Міністерство сільського господарства СРСР.

Трибуна 
передового 

досвіду

Розповідь токаря механічного цеху рудоремонтного 
заводу Л/. ГАВРИЛОВАВ наш цех надходять найрізноманітніші деталі як за розмірами і сортами сталі, так і по технології обробки. Дуже багато часу в мене витрачалось на настройку верстата і підборну різального інструменту. Різні перешкоди виникали, коли намагався застосувати швидкісні режими. Головною перешкодою було те, що ми не могли жорстко кріпити деталі.Вишукуючи шляхи найбільш ефективного використання обладнання, я вирішив розділити деталі на групи, одноманітні по своїм технології, обробці і кріпленню. Це дало мені можливість завжди тримати підготовленим комплект різців, необхідний в роботі. Нині я набагато менше витрачаю часу на підготовку і підборну різців. Крім того, зберігаю всі оправки, виготовлення яких є найбільш трудомістким процесом.Все це дало свої позитивні результати. Я став виконувати по дві-три норми за зміпу.Коли став впроваджувати швидкісні режими, помітив, що різці з твердого сплаву бувають різні. Наприклад, сплав марки «Т5 К 10» дуже стійкий прп обдирочиих роботах з нерівномірним навантаженням, але. витримує швидкість різання лише до 10(1 метрів па хвилину.При найбільш чистій обробці застосовую сплав «Т ЗО Ц4», При правильній затичці і доводці він дозволяє різко підвищити швидкість різання, не застосовуючи наждачні полотна.Велику увагу приділяю застосуванню різноманітних оправок і пристосувань. Нерідко конструюю їх сам. Так, наприклад, при обробці обода хомута дуже багато часу витрачалося на встановлення його в патрон. Сконструювавши спеціальну оправку і побудувавши роботу за операціями, ми з токарем Сергієм Обермотом добились підвищення режиму різання і зведення до мінімуму допоміжного часу на встановлення деталі. Внаслідок—замість десяти деталей за нормою стали обробляти 28—ЗО. Продуктивність праці збільшилась втричі.Був такий випадок. В наш

Успіхи брКолектив брикетників цеху А» 2 наполегливо бореться за здійснення взятих на себе зобов’язань. 21 листопада нами виконано річний план виробітку брикету.Трудящі цеху, ідучи назустріч Дню Радянської Конституції, дали слово виробити до 5 грудня додатково до 12-місячного завдання 250 вагонів брикету.З кожним днем наш колектив набирає темпи. Першість займають зміни, очолювані тт. Мазуром і ПІайгородським. Вони
ЩО ПЕРЕШКОДЖАЄ В РОБОТІЯк і всі гірники нашої шахти, ми, кріпильники, наполегливо боремося за дострокове виконання плану.Між тим, керівники шахти мало дбають про те, щоб створити нам найбільш сприятливі умови для роботи. Ось факт. Для нас

ВТРИЧІ БІЛЬШЕ 
І ШВИДШЕ

І цех надійшло замовлення на ви- I готовленим великої партії гайок. Робота була кропітка, незручна.І На нарізку гайки давалось по і нормі вісім хвилин. Вивчивши процеси роботи, я пристосував різцедержатель, в патроні встановив кондуктор. Подачу дав у 2 міліметри і почав працюватиііа ходовому ГВИНТІ. В резу;’^^ТІ! нарізав не 60 гайок, як визначено нормою, а 800.Так я борюсь за неухильне підвищення продуктивності пра- ' ці, максимальне використання І техніки.Не можна однак сказати, що вже повністю пустив у дію внутрішні резерви. Я Й ІНШІ товарні можуть ще більше підвищити свій виробіток. Для цього необхідно інженерно - технічним працівникам заводу приділяти серйозну увагу впровадженню передових методів, практично допомагати нам в ціп важливій справі. У нас па заводі майже не впроваджено силове різання. Ду- 5 же мало швидкісників. Відсутні І стахановські школи. Тому токарям доводиться вирішувати складні питання самим, на що витрачається багато часу і енергії.Па підприємстві бракує централізованого заточування різців, немає кругів для заточки твердого сплаву, а про доведення різців взагалі мало хто у нас з керівників думає.Значним недоліком в роботі є те, що дуже часто токарів переводять від одного верстата до іншого. Особисто я за два останні роки міняв місце біля верстатів І рази. Приблизно два місяці тому я працював на верстаті «1— А—62». Без будь-яких причин мене перевели працювати на верстат старого випуску.Керівники цеху і заводу повинні повністю забезпечити верстатників роботою, щоб МИ 11Є втрачали дарма жодної хвилини.Впроваджуючи передові методи, усуваючи недоліки в роботі, ми доб’ємося нових успіхів в боротьбі за виконання взятих соціалістичних зобов’язань, достроково виконаємо завдання п’ятої п'ятирічки.
икетниківщодня перевищують графік. Ритмічна робота цих змін є результатом поліпшення використання механізмів.Високопродуктивно працюють пресувальники тт. Шкурко, Ле- вашов, Шибицький, сушильник т. Горбаньов, дробильник т. Тка- чов, грохотник т. Коваленко. Таких передовиків у нас нині налічується десятки.

П. ДМИТРІЄВ, 
начальник цеху № 2 

Байдаківської брикетної фабрики.

основним інструментом є сокира. Однак її немає чим гострити. Замість спеціального точила користуємось непридатним для цього каменем. Тому щодня доводиться працювати тупою сокирою. Ф. МАХНО,
кріпильник шахти № 2—З,



П'ятниця, 27 листопада 1953 р. СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР З

Напередодні Дня
Радянської Конституції

БЕСІДИ, ДОПОВІДІ, ВИСТАВКИТрудящі міста і району готуються відзначити День Радянської Конституції. На підприємствах, в колгоспах, МТС, учбових закладах проходять бесіди, лекції і доповіді, присвячені знаменній даті.В бібліотеках шахти №2—З, районного Будинку культури, бібліояцш райкому партії відкрились виставки. Велика виставка літератури влаштована в міській бібліотеці. Вона складається з

кількох розділів: «Комуністична партія — організуюча і спрямовуюча сила Радянської держави», «Радянська Конституція — конституція перемігшого соціалізму», «Радянська Конституція в художній літературі» і інші.Фотоілюстрації, діаграми розповідають про щасливе життя всіх народів нашої країни, їх натхненну працю в ім'я комунізму.
НА РУДОРЕМОНТНОМУ ЗАВОДІВ цехах рудоремонтного заводу іде діяльна підготовка до Дня Радянської Конституції. Ко- лектпі слюсарного і ливарного цехів тНии на себе підвищені соціалістичні зобов’язання — до 5 грудня закінчити річний план.Борючись за здійснення своїх зобов’язань, колективи цих цехів підвищують темпи, перевико

нують завдання. В ливарному цеху шишельниця т. Баранько, формувальник т. Ткачов, сталевар т. Руденко й інші почади працювати в рахунок 1954 року.В цехах заводу проводяться бесіди, присвячені Дню Радянської Конституції, готуються святкові номери стінгазет.
В ПЕДУЧИЛИЩІШирока підготовка до Дня Радянської Конституції розгорнулась в Олександрійському педучилищі. В усіх групах проводяться бесіди, присвячені всенародному святу. Напередодні свята відбудуться урочисті збори учнів і викладачів. До цього вечора гуртки художньої само

діяльності педучилища готують спеціальну програму.Влаштовується фотовітрина, в якій будуть відображені великі завоїованпя радянського народу, його боротьба за мир, за комунізм.Десятки агітаторів проведуть бесіди па агітпунктах.
Волею рідної партіїЯ довгий час працював старшим майстром електроцеху Олександрійської електростанції. Але після виходу в світ постанови вересневого Пленуму ЦК КПРС про заходи дальшого розвитку сільського господарства та уважно вивчивши її, я твердо вирішив піти на роботу в МТС. Маю сільськогосподарську спеціальність. Отже зрозуміло, що моє місце в сільському господарстві, що найбільше корисним буду саме там, куди кличе рідна партія.Моє бажання повернутись в сільське господарство було задоволене.Зараз я навчаюся на курсах перепідготовки керівних кадрів МТС при Київському ордена Трудового Червоного Прапора сіль

ськогосподарському інституті. Тут підвищують свої знання спеціалісти, які приїхали з різних областей Радянської України.Для нас тут читають лекції висококваліфіковані викладачі і професори. Часто організовуються диспути та обмін досвідом роботи. Наукові працівники докладають всіх зусиль, щоб передати свій науковий досвід спеціалістам сільського господарства.Після закінчення курсів ми повернемось на роботу в МТС і з новими силами будемо впроваджувати у сільськогосподарське виробництво передові методи механізації і агротехніки.
П. СЕМЕНЧЕНКО, 

курсант Київського 
сільськогосподарського інституту.

Вітродвигун Д-15
конструкції В. Т. Стрільця

Колгоспний механік з 
села Келеберди, Гель.мя- 
зівського району на Пол
тавщині, В. Т. Стрілець 
запропонував нову кон
струкцію вітродвигуна 
потужністю 22,5 кінської 
сили при швидкості віт
ру 8 метрів за секунду. 
Цей вітродвигун відзна
чається простотою спо
рудження і здатністю

працювати навіть при слабому вітрі.
Вітродвигун Д-15 являє собою шатрову кон

струкцію з дерев'яним вітроколесом швидкісного 
типу діаметром 15 метрів. Вітроколесо складаєть
ся вчотирьох лопастей обтічного профілю, обши
тих даховим залізом. Початкова ширина лопастей 
крила—1 метр і кінцева—0,5 метра. Висота спору
ди до центра вітроколеса становить 11 метрів. 
Вали, трансмісійні шестерні і шківи, а також 
прилад регулювання установки вітроколеса на 
вітер виготовляються з дерева.

Вітродвигун конструкції В. Т. Стрільця має 
значні переваги в порівнянні з усіма існуючими 
типами вітродвигунів, які можна збудувати сила
ми колгоспних майстрів. На спорудження такого 
вітродвигуна в колгоспі імені Леніна, Золотоні
ського району. Полтавської області, було витра
чено всього 12 кубометрів лісоматеріалів, тоді як 
на інші шатрові конструкції йде ме менше ЗО ку
бометрів. Вітродвигун Д-15 працює не 60 — 70 
днів на рік, як інші вітродвигуни, а 250 - 280, бо 
починав працювати при швидкості вітру не 
5—7 м/сек., а навіть при 2 м/сек. Вже при швид
кості вітру 8 м'сек. потужність його досягає 22,5 
кінської сили. При збільшенні швидкості вітру 
ще на один метр за секунду потужність підви
щується до 32 кінських сил.

Витрати на спорудження вітродвигуна Д-15 
(без жорнового посаду) в колгоспі імені Леніна 
становили 8200 карбованців і окупились менше 
як за півроку експлуатації.

Висока продуктивність вітродвигуна Д-15 дозво
ляє широко використовувати його у тваринництві.

Він повністю 
забезпечує тва
ринницькі фер
ми енергією для 
комплексної ме

того, енергію вітродвигуна використовують в кол
госпних майстернях для роботи циркулярної пи
ли, токарного верстата та інших машин.

В ряді колгоспів Полтавської області вітро
двигуни конструкції В. Т. Стрільця вже споруд
жені і успішно працюють. Будівництво їх в кол
госпах рекомендоване Міністерством сільського 
господарства і заготівель УРСР.

Впровадження в колгоспне виробництво вітро
двигуна цієї конструкції допоможе вирішити 
проблему механізації трудомістких процесів у 
тваринництві та продовольчого помелу зерна, 
дасть можливість одержувати дешеву енергію для 
колгоспник майстерень і заощадить державі ба- 
бато дерева та металу.

Нижче подаємо схему вітродвигуна конструк
ції В.'Т. Стрільця.

* ’Х’

ханізації всіх 
т р у д о містких 
процесів. Крім 

водопостачан
ня, вітродвигун 
Д-15 одночасно, 
за допомогою 
трансмісій, при
водить в рух 
кормоготуваль
ні машини—со
ломорізки, дро- 
билки, силосо
різки тощо. Він 
забезпечує та
кож продоволь
чий помел зер
на на борошно 
та крупу. Крім

1—вітроколесо; 2—головний вал; 3—рама шат
ра; 4—ведуча шестерня; 5- дах шатра і флюгер; 
6 -підпорне кільце; 7—ведена шестерня; 8—верти
кальний вал; 9-»підшипник; 10—башта вітродви
гуна; II—водило;12—колесо водила; 13—балкон
чик з підкосом; 14—потрясок; 15—млиновий посад; 
16—жорно верхнє; 17—жорно нижнє; 18—шестер
ня вертикального вала; 19-^- шестерня привода 
вала трансмісії; 20—шків привідної трансмісії (де
рев'яний); 21 -дерев'яний вал трансмісії; 22—шків 
привода фермера або дробилки для переробки 
зерна; 23 фермер (млин з вертикальними жор
нами)—дробилка; 24-шків привода соломорізки, 
циркулярної пили або поршневого насоса для по
дачі води; 25— соломорізка, силосорізка або інша 
кормоготувальна машина, циркулярна пила або 
поршневий насос для подачі води; 26 — будинок 
млина; 27 -прибудова кормоцеху, циркулярки або 
насосної установки. Є. ШЕ8К0,

начальник відділу винахідництва Міністерства 
сільського господарства І заготівель УРСР.

Наш досвід вирощування 
цукрових буряківЗ року в рік буряководи артілі ім. 18 з’їзду ВКП(б) одержують високі врожаї цукрових буряків. Так, в 1951 році на кожному гектарі посіву вирощено по 184 центнери, в 1952 році — ііо 279. Навіть за несприятливих природних умов цього року тут зібрано по 215,4 центнера цукрової сировини з гектара. Передові ланки Ніни Артеменко і Наталки Кириченко на площі в 15 гектарів добились врожайності по 247 центнерів коренів на кожному гектарі.Таких успіхів буряководи досягай невипадково. Вони дотримуються. агротехнічних заходів, впроваджують досвід передовиків. Так, в минулому році бурякові плантації Ніші Артеменко і Наталки Кириченко були зорані в період з 23 по 27 вересня на глибину 25—ЗО сантиметрів. В час проведення глибокої оранки 

буряководи внесли в грунт по 2 центнери суперфосфату на кожний гектар, калійної солі — по 60 кілограмів і амонійної селітри — по 50 кілограмів. За зиму на плантацію вони вивезли близько 1000 тонн гною.Як тільки зійшов сніг і грунт просох, в стислі строки і якісно посіяли буряки. Всю посівну роботу провели комплексно. В комплекс входить рання культивація всієї плантації, сівба і коткування.Сівбу проведено туковою сівалкою, якою також було внесено в рядки мінеральні добрива з розрахунку на кожний гектар: 2 центнери гранульованого суперфосфату, 60 кілограмів калійної солі, амонію ЗО кілограмів і курячого посліду ЗО кілограмів. Крім того, протягом трьох років буряководи артілі вносять в грунт разом.з мінеральними доб

ривами по ЗО кілограмів бурого вугілля на гектар. Практика показала, що застосування бурого вугілля та його відходів дає прибавки врожаю цукрової сировини по 15—25 центнерів на кожному гектарі.Після появи сходів цукрових буряків широко розгорнулась боротьба з сільськогосподарськими шкідниками. Канавки, якими обкопана плантація, посипались отруто - хімікатами, чотири обприскувачі і обпилювач були теж введені в дію.Крім того, для боротьби з буряковим довгоносиком широко використовували курей.ПІаровку міжрядь та проривку буряків провадили в час добре розвиненої вилочки сходів. Віддаль між рослинами залишали, як правило, 15—16 сантиметрів. Це сприяє швидкому розвитку їх.

Особливу увагу ми приділяємо проривці. Головне в цій роботі— не запізнитись, не допустити стікання рослин. В час проривки зріджені місця підсіваємо і підсаджуємо.Буряководи уберегли густоту насаджень на кожному гектарі 93 тисячі рослин.Протягом літа провадитьсдтри рихлення міжрядь, перевірка рослин в рядках, а при появі трьох пар листочків робимо підкормку сумішшю мінеральних і місцевих добрив. За весь час розвитку цукрових буряків вносимо на кожен гектар до 9 центнерів мінеральних добрив, 15 тонн гною та близько 5 центнерів попелу, курячого посліду і бурого вугілля.Уже з літа ведемо старанну підготовку до бурякозбирання, заздалегідь складаємо робочі плани, обговорюємо їх з механізаторами і колгоспниками.До збирання цукрових буряків приступаємо з 1 вересня. Між 

копанням і транспортуванням коренів на бурякопункт не допускаємо розриву. І тому буряки здаємо першим сортом.За одержання високих врожаїв цукрових буряків у минулому році групу колгоспників нашої артілі нагороджено орденами і медалями.Висока урядова нагорода зобов'язує нас працювати ще краще, добиватись ще вищих врожаїв сільськогосподарських культур, з честю викопати рішення Комуністичної партії та Ради Міністрів СРСР.' Зараз буряководи артілі вже вивезли 500 тони місцевих добрив на майбутні плантації.В зимові вечори десятки колгоспників підвищують свої знання на агротехнічних курсах, вивчають передову агробіологічну науку і досвід передовиків сільського господарства.
3. МЕТКИЙ, 

агроном колгоспу ім. 18 з'їзду 
ВКП(б).
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Школа на піднесенні

Індо-Китай
Перетворюючи в життя рішення XIX з’їзду партії,, педагогічний колектив середньої школи А: 10 провів значну роботу по поліпшенню навчально - виховного процесу.Покращено впровадження елементів політехнічного навчання: збільшилась кількість практичних і лабораторних робіт, силами учнів виготовлено багато наочних посібників, проведено ряд екскурсій на підприємства міста та інше. Це допомагає нам тісніше пов’язувати навчальний матеріал з життям. Так, наприклад, при вивченні економічної географії у 8 класі вчителька Ніна Олексіївна Москаленко широко використовує матеріали XIX з'їзду партії та постанову вересневого Пленуму ЦК КПРС. З учнями 5 класу нею проведено 2 екскурсії краєзнавчого характеру.Вчителька Любов Іллівна Ря- біш, вивчаючи біологію в 5 і 6 класах, розповідає учням про матеріалістичне вчення Мічуріна і Павлова. Вона вчасно планує необхідні для виконання програми досліди. Висівання рослин для спостережень провадить у визначені планом строки. Для ілюстрацій використовуються також експонати з пришкільних дослідних ділянок. Під керівництвом вчительки учні 6 класу відвідали районну сільськогосподарську виставку, де вони ознайомились з досягненнями передовиків сільського господарства нашого району.Учасниками радіогуртка влаштовано шкільний радіовузол. Всього в школі працює 11 учнівських Гуртків, в яких розвиваються індивідуальні нахили і здібності дітей. Добре організована робота хорового, драматичного та літературного гуртків.Вся навчально - вихована робота школи спрямовується на озброєння учнів міцними знаннями, на виховання їх в дусі комуністичної свідомості, високого радянського патріотизму та пролетарського інтернаціоналізму.Завдання ці здійснюються як на уроках шляхом органічного поєднання навчання з вихованням, так і в позашкільній роботі.

Велику роль в цьому відіграють піонерська та комсомольська організації школи, в роботі яких беруть участь всі вчителі. В піонерських загонах проводяться цікаві збори. Так, наприклад, піонери 4 «б» класу провели збір загону на тему «Вони були піонерами» (про ІІавлика Морозова і Героїв Радянського Союзу Зою Космодем’янську та Олега Кошового). Піонери 7 «а» класу провели збір загону на тему «Моря СРСР». 11а збори запрошуються стахаповці підприємств міста. Цікавими також були збори піонерських дружин, на яких виступали: майстер шахти № 2—3 т. Данько та машиніст екскаватора Байдаківського вуглерозрізу Олександр Могильний. Вони розповіли піонерам про свою стахановську працю.В роботі педагогічного колективу велику допомогу подають батьки.Правильно поєднання навчаль- | ної та позашкільної роботи дає ! добрі наслідки. За першу чверть високу успішність мають 1 «б» клас, 3 «а» та 9 «а» класи. Керівники цих класів тт. Мушта, Карпінська та Дівіль завжди підтримують зв’язок з батьками, наполегливо борються за повну успішність учнів. Тт. Демиденко, Майданник та інші домоглися повної встигаємості учнів з своїх предметів.23 учні при відмінній поведінці засвоїли програмний матеріал в першій чверті з усіх ^предметів лише на оцінку «5». До їх числа належить секретар шкільної комсомольської організації учень 8 «а» класу Атасов Анатолій, учень 6 «а» класу Но- воселицький Віталій, учениця 5 «б» класу Воробйова Світлана, учениці 4 «б» класу Євганенко Людмила, Кравченко Валентина та інші.Зараз педагогічний колектив школи спрямовує свої зусилля, Ч щоб домогтися повної успішності всіх учнів.
Л. ЛЮЬИВЕЦЬ, 

завуч середньої школи № 10.

Індо-Китаєм прийнято назива
ти три держави, розташовані в 
Південно-Східній Азії: В’єтнам, 
Кхмер і Патет-Лао (західна бур
жуазна преса неправильно іменує 
дві останні держави—Камбоджа 
і Лаос). До останніх років ці три 
держави були колоніями Франції. 
Населення В’єтнаму становить 
близько 22 млн., Кхмеру—3.7 млн., 
а Патет-Лао—1,5 млн. чоловік. 
Площа трьох держав дорівнює 
740 тис. кв. кілометрів, тобто май
же в півтора раза більша площі 
самої Франції.

Значну частину території Індо
китаю займають гори, вкриті 
труднопрохідними тропічними лі
сами. Найбільші ріки: на півдні— 
Меконг, на півночі—Червона ріка 
і Чорна ріка. Надра Індо-Китаю 
багаті на поклади вугілля, воль
фраму, цинку, олова, свинцю, за
ліза, золота та дорогоцінних каме
нів. Основними продовольчими 
культурами є рис і кукурудза, тех
нічними — каучук, цукрова тро
стина, чай, кофе.

Історія народів Індо-Китаю на
лічує багато століть. Ще за 200 
років до нашої ери В’єтнам і Па
тет-Лао, а пізніше і Кхмер опи
нилися під владою китайських 
імператорів. Залежність трьох 
держав від Китаю зберігалася до 
XIX століття, що неминуче при
вело і до поширення сильного 
впливу китайської культури.

В кінці XVII і початку XVIII 
століття в Індо-Китай почали про
никати перші європейці — фран
цузькі та іспанські місіонери. В 
1858 році Франція, скористав
шись з убивства кількох като
лицьких місіонерів, почала війну 
проти В'єтнаму, захопивши місто 
Саіігон і частину районів на півд
ні країни. В 1863 році Франція 
примусила Кхмер підписати дого
вір про «протекторат», а в 1867 
році захопила весь південь В’єт
наму. В 1882 році французькі вій
ська висадилися в північній ча
стині В'єтнаму, а через два роки, 
після захоплення столиці Гуе, 
влада Франції поширилася на 
весь В’єтнам. Така ж доля спіт
кала потім і Патет-Лао.

Боротьба народів Індо-Китаю 
проти іноземних інтервентів не 
припинялася з моменту висадки 
на землю Індо-Китаю перших 
французьких солдатів. Особливо
го розмаху вона набрала після 
Великої Жовтневої соціалістич
ної революції в Росії.

В’єтнам був штучно поділений 
на три провінції: Кохінхіну, Ан
нам і Тонкій, які разом з Камбод
жею (Кхмером) і Лаосом (Патет- 
Лао) утворили так званий «Індо
китайський Союз» — колонію 
Франції.

При підтримці великих феода
лів і зрадників з табору буржуа
зії французькі колонізатори не-

(ДОВІДКА)

щадно експлуатували населення 
Індо-Китаю, грабували його ба
гатства. Кращі землі були захоп
лені під плантації каучуку і чаю; 
нещадна експлуатація селян доз
воляла дешево виробляти рис, 
який французи, віднімаючи у го
лодного населення, продавали за 
кордон. Колонізатори були заін
тересовані лише у вивозі сирови
ни, і промисловість в Індо-Китаї 
не розвивалася. Головним хазяї
ном країни був могутній францу
зький «Індо-Китайський банк».

Карта Індо-Китаю.

Народи Індо-Китаю вели вперту' 
боротьбу проти колонізаторів, В 
1930 році була організована Ко
муністична партія Індо-Китаю.

У роки другої світової війни, 
після того, як Індо-Китай був 
окупований японськими міліта
ристами, весь народ піднявся на 
боротьбу' проти окупантів. З іні
ціативи Комуністичної партії бу
ла створена ліга В’єтмін — єди
ний фронт, в який об’єдналися 
робітники, селяни, інтелігенція 
і частина національної буржуазії 
для боротьби за незалежність 
батьківщини. На кінець 1944 ро
ку народні збройні сили вже виз
волили сім провінцій В'єтнаму. У 
тісній співдружності з в’єтнам
ським народом вели визвольну 
боротьбу і народи Кхмеру і Па
тет-Лао.

25 серпня 1945 року в'єтнам
ський народ в результаті побідо- 
носного повстання ліквідував ма
ріонетковий режим, створений 
окупантами, а 2 вересня в Ханої 
була проголошена Демократична 
Республіка В’єтнам.

В 1946 році Франція формаль
но визнала незалежність В’єтна
му. Насправді ж це був лише ма
невр колонізаторів. Французькі ка
піталісти не бажали упустити з 
рук Індо-Китай, який служив для 
них джерелом наживи. В кінці то

го ж року, на порушення всіх угод 
з В’єтнамом, французькі війська 
почали воєнні дії проти молодої 
республіки. Війна триває і досі, 
причому французькі колонізато
ри дістають допомогу грішми і 
зброєю від США. Війна в’єтнам
ського народу проти інтервентів 
загартувала і зміцнила в'єтнам
ську Народну армію, яка зуміла 
завдати окупантам ряд великих 
поразок. Зараз в руках францу
зьких властей і створеного ними 
маріонеткового уряду зрадника 
Бао Дая залишаються тільки не
значні райони вздовж морського 
узбережжя і такі пеликі'Зк га як 
Ханой, Гуе, С.зйгон та інт-.

В 1946 ропі відбулися перші ви
бори до Національних зборів рес
публіки, які створили демократич
ний уряд на чолі з президентом, 
випробуваним керівником в’єтнам
ського народу, комуністом Хо Ші 
Міном. В 1951 році була організо
вана В’єтнамська трудова партія 
(Лао Донг), яка керує боротьбою 
і мирною працею в’єті^^ького 
народу. Партію очолює^Г’.іУпіст 
Труонг Шін.

В'єтнамський народ сьомий рік 
веде героїчну справедливу війну 
проти своїх поневолювачів. Одно
часно з цим він добився небаче
них для Індо-Китаю досягнень у 
галузі економіки і культури. В 
глухих джунглях виросли нові 
промислові підприємства; прово
диться аграрна реформа, яка лік
відує феодальну систему на селі; 
14 млн. чоловік навчилися читати 
й писати; широко розгорнулося 
патріотичне змагання.

Демократична Республіка В’єт
нам встановила дипломатичні від
носини з СРСР, Китайською На
родною Республікою і країнами 
народної демократії.

В тісній взаємодії з в'єтнам
ським народом борються проти 
колонізаторів народи Патет-Лао 
і Кхмеру, де створені народні 
уряди опору. Понад третина тери
торії Патет-Лао знаходиться під 
контролем народних збройних сил. 
В Кхмері визволено понад трети
ну всієї території. Спільну бо
ротьбу трьох народів координує 
створений в 1951 році Об’єднаний 
національний фронт Індо-Китаю.

Останні місяці ознаменувалися 
значним посиленням втручання 
США в справи Індо-Китаю. Аме
риканські агресори мріють не 
тільки придушити визвольний рух 
народів Індо-Китаю, але й витіс
нити з країни французів і пере
творити її в свою колонію і плац
дарм для розширення агресії в 
районі Південної і Південно- 
Східної Азії.

Народи В’єтнаму, Кхмеру і Па
тет-Лао сповнені рішимості від
стоювати завойовану кров’ю не
залежність від посягань як фран
цузьких, так і американських ім
періалістів.

Костромська область. В радгоспі „Караваево” недавно від
крилась музична школа—філіал Костромської школи.

На знімку: вчителька М. Н. Корникова проводить перший урок 
з Аліком Тарасовим, Ольгою Кисельовою і Оленою Шеберстовою.

Фото Л. Портера. Прескліше ТАРС.

Підписання угоди про економічне і культурне 
співробітництво між ННР і ННДР

ПЕКІН. (ТАРС). Агентство 
Сіньхуа передає:

23 листопада тут була підписа
на Угода про економічне і куль
турне співробітництво між Ки
тайською І4ародною Республікою 
і Корейською Народно - Демокра
тичною Республікою. Ця угода, 
метою якої є'зміцнення і розви
ток традиційних, глибоко дружніх 
відносин між китайським і корей
ським народами, була підписана в 
резулкаті дружніх переговорів, 
які проходили в дусі згоди.
• Угоду підписали: від імені Ки
таю прем'єр Державної адмініс
тративної ради і міністр закордон
них справ Центрального народ
ного уряду Чжоу Ень-лай, від 
імені Кореї — голова кабінету 
міністрів Корейської Народно-Де
мократичної Республіки Кім Ір 
Сен.

При підписанні угоди з китай
ської сторони були присутні: го
лова Центрального народного 
уряду Мао Цзе-дун; заступники 

голови Центрального народного 
уряду: Чжу Де, Лю Шао-ці і Лі 
Цзі-шень; голова Державного 
планового комітету Гао Ган, за
ступники прем’єра Державної 
Адміністративної ради Дуй Бі-у, 
Чень Юнь, Го Мо.-жо, Хуан Янь- 
пей і Ден Сяо-пін: заступник го
лови фінансово - економічного 
комітету і міністр зовнішньої тор
гівлі Є Цзі-чжуан; заступники мі
ністра закордонних справ Лі Ке- 
нун і Чжан Хапь-фу; заступник 
міністра залізниць Люй Чжен- 
цао; завідуючий загальним відді
лом міністерства закордонних 
справ Ван Бін-нань; завідуючий 
відділом країн Азії міністерства 
закордонних справ Чень Цзя-каи 
і тимчасовий повірений в справах 
Китаю в Кореї Кан Є-тао.

З корейської сторони при під
писанні угоди були присутні: за
ступник голови Центрального ко
мітету Трудової партії Кореї Пак 
Ден Ай; заступник голови кабіне
ту міністрів Хон Мен Хі; міністр 
закордонних справ Нам Ір; голо
ва Державної планової комісії 
Тен Дюн Тхяк; міністр фінансів 
ІОн Гон Хим; міністр залізниць 
Кім Хе Іль; міністр комунального 
господарства Чжу Хван Соб; ге
неральний секретар кабінету мі
ністрів Цой Чер Хван; тимчасовий 
повірений в справах Кореї в Ки
таї Ше Чур і секретар голови ка
бінету міністрів Ха Ян Чун.

При підписанні угоди був при
сутній також тимчасовий повіре
ний в справах СРСР у Китаї 
В. В. Васьков.

Редактор В. МАЛЕНКО.
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І ПОБУТОВЕ БУДІВНИЦТВО

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ КАБІНЕТ НА ПІДПРИЄМСТВІ

недоліки будуть

І

творів за- 
машиніста 
Ломоноса,

та
їх
на

проходить міська 
конференція. Зав- 
учасників на осно-

нії і Франції ноту про згоду уря
ду СТСР брати участь у нараді 
представників чотирьох держав.

листопада 
1953 р.

закладки фундаментів восьми- 
квартирного і 12-квартирного бу
динків.

Житла для вугільників споруд
жуються також в робітничих се
лищах Перемога і Димитрово.

виконанням пар- 
рішень, не пе-

Пе діл я

29

ціальний кабінет. В ньому вста
новлений апарат Д'арсенваля.

11а придбання фізіотерапевтич
ної апаратури витрачено 5 тисяч 
карбованців.

Робітники електростанції без 
відриву від виробництва мають 
можливість прийняти курс фізіо
терапевтичного лікування. На 
підприємстві обладнаний спе-

Днмит- 
кладку 

восьмиквартириих бу- 
підготовка до

✓

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

2ІІ, листопада Міністерство за
кордонних справ СРСР передало 
посольствам США, Великобрита

СТАЛІНСЬКИМ
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЖИТЛОВЕ
На посьолку центральної меха

нічної майстерні споруджено шко
лу, кілька житлових корпусів.

Днями будівельники 
ровського тресту почали 
ще двох 
динків. Ведеться

у»

Суворе і неухильне додержання вироблених великим 
.Леніним принципів партійного керівництва і норм 
партійного життя, вимог Статуту КПРС ще вище піднесе 
активність і самодіяльність партійних організацій, всіх 
членів партії, посилить спрямовуючу і керівну роль 
нашої партії в боротьбі радянського народу 
комунізм.

Неухильно здійснювати критичні 
зауваження і пропозиції комуністів

Комуністична партія вчить, 
ІжХАчритика 1 самокритика є 

А^іійною силою в розвит
ку соціалістичного суспіль- 

■ ства, в боротьбі за побудо- 
ьу комунізму в нашій країні.

Статут КГІРС зобов'язує 
іжного члена партії роз- 

Г гортати самокритику і кри
хку знизу, викриватинедо- 

(уоті 1 добиватись 
ня, Мг^ікь про

тії парадного блХ?ополу”чя 
і самовдоволення успіхами 
в роботі.

На звітно-виборних пар
тійних зборах, які відбули
ся в міській і районній пар
тійних організаціях, кому
ністи сміливо й гостро кри
тикували недоліки в роботі, 
вносили пропозиції для усу
нення їх.

Значна частини первинних 
парторганізацій, зваживши 
на критичні зауваження 1 
пропозиції, намітили заходи 
1 здійснюють їх в своїй пов
сякденній діяльності.

В парторганізації Байда- 
ківського вуглерозрізу на 
звітно-виборних зборах ко
муністи тт. Рубенфільд, Фо- 
кас'єв та інші вказували на 
незадовільну роботу тран
спортної дільниці. Після 
цього партійне бюро дору
чило групі комуністів де
тально вивчити стан на діль
ниці. Потім це питання було 
обговорене на засіданні бю
ро 1 намічено конкретні за
ходи для поліпшення .робо
ти. Зараз транспортна діль
ниця працює значно краще, 
ніж раніше. Здійснюються 
тут й інші критичні заува
ження 1 пропозиції комуніс
тів, зокрема по поліпшен
ню керівництва соціалістич
ним змаганням тощо. Але 
партбюро не все зробило в 
цій справі.

Не знайшла, наприклад, 
практичного розв'язання 
пропозиція комуністів гт. 
Лемехи 1 Малини про залу
чення до політико-виховної 
роботи інженерно-технічних 
працівників, недостатньо 
здійснюється партійне керів
ництво комсомольською ор
ганізацією. ,Ще слабо кон
тролюється виконання кому
ністами партійних доручень 
1 ін.

Зовсім незадовільно ви
конуються критичні заува
ження і пропозиції кому
ністів в парторганізації 
Олександрійської автотран
спортної контори (секретар 
т. Айзенберг). Партбюро не 
спромоглося до цього часу

--- ---------------- ■
До питання про участь СРСР 

у нараді чотирьох держав

навіть затвердити заходи по 
перетворенню їх в життя.

І тому невипадково в цій 
парторганізації збори про
ходять нерегулярно, деякі 
комуністи виявляють недис
циплінованість—не відвіду
ють їх. Як і раніше, погано 
поставлено контроль за гос- 
иодареопОЮ діяльністю ад
міністрації, незадовільно 
ор!шн’яована перевірка ви
конання своїх р,,т”'’Пї> »ц рі
шень вищестоящих партій
них органів. л

На VI районній партійній 
конференції, що недавно 
відбулася, делегати, які вис
тупали, гостро критикували 
райком партії за те, що він 
не здійснював контролю за 
роботою партійних організа
цій, за 
тій них 
ревіряв як перетворюють
ся в життя критичні за
уваження і пропозиції ко
муністів, не подавав допо
моги у практичному розв'я
занні цієї важливої справи.

Зовсім недостатньо допо
магають первинним партій
ним організаціям по здій
сненню критичних заува
жень 1 пропозицій комуніс
тів, перевірці виконання 
прийнятих рішень, насампе
ред, відділи партійних, проф
спілкових і комсомольських 
організацій міськкому 
райкому КП України, 
працівники, буваючи 
місцях, не вникають глибо
ко в справи, не подають 
допомоги секретарям парт- 
організацій в практичному 
розв'язанні важливих питань 
партійної роботи.

Помилково думати, гово
рив на XIX з'їзді КПРС то
вариш Г. М. Маленков, що 
критика знизу може розви
ватись сама по собі, само
пливом. Критика знизу мо
же наростати і ширитись 
тільки при тій умові, коли 
кожен виступаючий з здо- 
ровою критикою впевнений, 
що він знайде в наших ор
ганізаціях підтримку, а вка
зані ним 
усунені.

Зараз 
партійна 
дання її 
ві широко розгорнутої смі
ливої, принципіальної крити
ки 1 самокритики рішуче 
викрити недоліки в роботі 
міської партійної організа
ції 1 намітити конкретні за
ходи, спрямовані на успіш
не виконання рішень Кому
ністичної партії і Радянсько
го уряду.

СТАХАНОВСЬКА 
ІНІЦІАТИВА

Старшин обпалювач цегельного 
заводу К“ 2 Степан Олексійович 
Попов, впровадивши метод лау
реата Сталінської премії Павла 
Дуванова, довів зйом з одного 
кубічного метра каналу печі до 
І 800 штук цегли. Не майже в 
півтора раза більше норми.

Керований т Поповим цех, дост
роково виконав річний план. Вчо
ра цех видав ще 15 тисяч штук 
цегли в рахунок 1954 року.

На заводі закінчили свої п'яти
річні норми майстер Митрофан 
Миакович, обпа.іювач Кас'ян Бон
даренко, вантажники Григорій 
Максимов, Іван Меткий і багато 
інших виробничників.

Цегельний завод № 2 вже ви
робив попа і річний плай 1 мільйон 
штук цегли. Таку ж кількість про
дукції зобов'язались дати в і Дул 
ні стахановці цього передового 
підприємства.

ШЕФСЬКА ДОПОМОГА 
СЕЛУ

Трудівники Олександрійського 
рудоремонтного заводу подають 
практичну допомогу підшефному 
приміському колгоспу ім. Леніна. 
Колектив підприємства взявся 
електрифікувати артіль. Зараз 
тут встановлюються стовпи, про
вадяться різні підготовчі роботи.

У колгосп прокладається водо
провід. В цехах заводу виготовле
но. водонапірний бак. відремон
товано електромотори.

В артілі бувають заводські агі
татори. Вони читають для хлібо
робів лекції, проводять бесіди.

ВЕРСТАТ ДЛЯ 
ВИГОТОВЛЕННЯ 

ЗЕМЛЕПЕРЕГНІЙНИХ 
ГОРШЕЧКІВ

Деревообробні майстерні Дн- 
хґитровського тресту освоїти ви
пуск верстатів для виготовлення 
землеперегніпних горшечків, в 
яких вирощуватиметься розсада. 
Продуктивність кожного верстата 
8—10 тисяч штук горшечків на 
зміну, його обслужує 2 чоловіка.

Перший такий верстат відправ
лено в колгосп ім. Хрущова.

Найближчим часом деревооб
робні майстерні розпочнуть масо
ве виробництво верстатів для кол
госпів Олександрійського і Гїст- 
рівського районів.

Шефська допомога колгоспам і МТС
Колективи промислових під

приємств України, борючись 
за перетворення в життя по
станови вересневого Пленуму 
ЦК КПРС, посилюють допо
могу колгоспному селу.

Шефствуючи над чотирма 
колгоспами і однією МТС, пра
цівники Полтавського паровозо
ремонтного заводу устатковують 
електрозварювальними апарата
ми і оснащують інструментом 
колгоспні ремонтні майстерні. 
В порядку шефської допомоги 
машинобудівний завод м'ясо- 
молочпого устаткування виго
товив і встановив у колгоспі 
< Більшовик підвісну дорогу 
на свинарській фермі.

Тісний зв'язок з підшефними 
колгоспами підтримують маши
нобудівники Краматорська. Ро
бітники заводу важкого верста-

На знімку: нова школа в робілпічому селищі Перемога.
Фото Г. Танського.

ШАХТАРСЬКА
Людно в бібліотеці шахти 

№ 2-3 після трудового дня. Одні 
приходять сюди, щоб обміняти 
книгу, інші—ознайомитись з новин
ками літератури, треті—послухати 
бесіду.

Часто тут можна зустріти на
валовідбійника Миколу Рибака. 
На його абонементній картці 
значаться твори Мамнна-Сибіря- 
ка «Приваловські мільйони», Ла- 
ціса «До нового берега», румун
ського письменника Дмитру Са
довину «Митря Кокор» і багато 
інших. З початку року стахановець 
прочитав понад 80 книжок. Така 
ж кількість прочитаних 
писана у формулярах 
електровоза Миколи

тобудування спорудили в кол
госпі 'імені Кірова, Олександ- 
рівського району, нову електро
станцію. Тепер тут електрифі
ковані всі тваринницькі ферми 
і майстерні. В колгоспі імені 
Котовського шефи проклали до 
форм вузькоколійку, механізу
ють подачу води.

Група робітників і спеціаліс
тів Ворошпловградського паро
возобудівного заводу імені 
Жовтневої революції закінчила 
в підшефному колгоспі імені 
/Кланова, Станично-Лугансько
го району, проводку 5-кіломет- 
рової лінії електропередачі, а 
в колгоспі «Заповіт Ілліча» 
змонтували нове устаткування 
на колгоспній електростанції. 
Зараз заводські конструктори 
розробляють проекти двох но
вих колгоспних електростанцій, 
складають технічну документа-

БІБЛІОТЕКА
мотористки Парасковії Скачко, 
прохідника Володимира Якущен- 
ка.

Шахтарська бібліотека веде ве
лику роботу серед читачів. Тут 
влаштовуються літературні диспу- 

• ти, виставки, читацькі конферен
ції. Недавно відбулась літератур
на конференція по книзі лауреата 
Сталінської премії Волошина 
«Земля Кузнецька». Проведені лі
тературні вечори про творчість 
Максима Горького. Володимира 
Маяковського. Зараз готується чи
тацька конференція, присвячена 
знаменній даті—300-річчю возз'єд
нання України з Росією.

В бібліотеці шахти налічується 
5 тисяч томів.

нію на спорудження 100-мет- 
рової греблі в колгоспі «Дон
бас». х

Велику допомогу підшефним 
колгоспам і МТС подають під
приємства Львова. Робітники 
паровозного депо Львів-Захід 
допомогли механізаторам Біб- 
рпкської МТС організувати ре
монт тракторів вузловим мето
дом, забезпечили майстерні ін
струментом і матеріалами. 
Бригада слюсарів механічного 
заводу в ІІово-Яричівській МТС 
підремонтувала верстати і елек
тромотори, навчила ремонтників 
передових методів праці.

З почуттям високої відпові
дальності працюють колективи 
підприємств над достроковим 
виконанням замовлень сіль
ського господарства.

(РАТАУ).

ч* г - ;.•*
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Партійне ж ит т я До радянсько-фінляндських 
торговельних відносинУсунути недоліки в політичному навчанні

На звітно-виборних зборах в 
партійній організації контори 
залізничного транспорту кому
ністи гостро критикували пар
тійне бюро і його секретаря 
т. Чорномора за недбайливе 
ставлення до організації полі
тичної освіти членів і канди
датів партії.

Готуючись до нового навчаль
ного року, партійному бюро 
слід було зробити відповідні 
висновки з критики і вжити 
заходів до поліпшення роботи 
гуртків партійної освіти, пос
тійно здійснювати контроль за 
підвищенням рівня знань кож
ним комуністом.

Однак партійне бюро фор
мально поставилось до вимог 
комуністів. Воно не приділило 
належної уваги підготовці до 
політичного навчання в 1953— 
54 навчальному році, допусти
ло помилки в комплектуванні 
гуртків, а також не подбало

На звітно-виборних комсомольських зборах у механізаторів
XIII пленум ЦІЇ ВЛКСМ зо

бов'язав комсомольські органі
зації забезпечити активну 
участь комсомольців, всієї мо
лоді в перетворенні в життя 
величної програми дальшого 
розвитку сільського господар
ства, наміченої вересневим 
Пленумом ЦК КПРС.

Виконуючи постанову Пле
нуму, комсомольська органі
зація Олександрійського учи
лища механізації сільського 
господарства поліпшила роботу 
по політичному вихованню ме
ханізаторів.

Учні вивчають рішення ве
ресневого Пленуму ЦК КПРС, 
постанови Ради Міністрів СРСР 
і ЦК партії в питаннях розвитку 
тваринництва, виробництва кар
топлі і овочів, роботи МЇС.

Готуючись до творчої праці 
на колгоспних полях, комсо
мольці учні тт. Озеров, Крав- 
цов, Семерепко, Долженко, 111а- 
повалов, Малишев та багато 
інших наполегливо вивчають 
сільськогосподарську техніку, 
підвищують свої агротехнічні 
знання. На «відмінно» вчиться 

про підвищення відповідальнос
ті пропагандистів за доруче
ну справу.

Тому навчальний рік в гурт
ках розпочався неорганізовано, 
відвідування слухачів низьке, 
заняття часто зриваються або 
переносяться на інший день.

Для прикладу можна взяти 
гурток другого року навчання 
по вивченню історії Комуніс
тичної партії, де пропагандис
том член партійного бюро тов. 
Святець. 11 листопада слухачі 
зібрались на чергове заняття. 
Вони довго чекали керівника 
гуртка, але він не з'явився, і 
заняття було зірвано.

—Отак посидимо, як сьогод
ні,—говорять слухачі,—та й 
ідемо додому.

Те ж саме сталося і 18 лис
топада. Пропагандист знову не 
прибув. Секретар партійного 
бюро т. ’Іорномор замість вимо

також демобілізований воїн І 
Радянської Армії комсомолець 
т. Гупько.

Проте, як показали звітпо- 
виборпі збори, що відбулися 
недавно, комітет комсомоль- 

I ської організації і його секре- 
і тар т. Великий не приділяли 

достатньої уваги масово-полі
тичній і навчально-виховній ро- 

. боті серед учнів. Комітет ком
сомолу мало цікавився, як учні 

. вчаться, оволодівають новою 
складною сільськогосподар
ською технікою, не подавав 
допомоги тим, хто відставав у 
навчанні.

Виступаючи в обговоренні 
звітної доповіді, комсомольці 
тт. Семеренко, Шаповалов, Се- 
меняка й інші вказували на не
доліки у внутріспілковій робо
ті. Комсомольські збори і за- 

і сідання комітету проводились 
від випадку до випадку. Окре- 

' мі комсомольці взялись на об- 
лік в первинній організації і 

І не брали участі в комсомоль
ському житті.

Виховпа робота як серед 
' комсомольців, так і неспілко- 

ги від т. Святця партійного 
ставлення до дорученої справи, 
негайно обговорити факт гру
бого порушення партійної дис
ципліни па партійних зборах, 
став заміняти пропагандиста— 
сам проводить заняття, до ре
чі, не підготувавшись до них.

Не кращі справи і в гуртках 
першого року навчання по 
вивченню історії партії та ком
сомольської політосвіти. Про
пагандисти тт. Песиголовець і 
Слободянюк не готуються до 
занять, а тому проводять їх 
на низькому рівні.

Відділу агітації і пропаганди 
міськкому партії слід вжити 
заходів для усунення серйозних 
недоліків у політичному нав
чанні комуністів в парторгані- 
зації контори залізничного тран
спорту.

А. БЄЛОКОНЄВ, 
член КПРС.

вої молоді проводилась неза
довільно. Тільки цим і можна 
пояснити незначний ріст ком
сомольської організації та по
рушення учбової дисципліни 
окремими учнями.

Ті, що виступали, піддали 
критиці працівників райкому 
ЛКСМУ, які знали про недо
ліки в роботі комітету комсо
молу, але ніяких висновків не 
робили і не подавали практич
ної допомоги.

В училищі не прислухалися 
до культурних запитів молоді. 
Проведення вечорів, організа
ція виступів художньої само
діяльності не практикувалися. 
У вихідний день учні не мали 
змоги культурно провести своє 
дозвілля.

Комсомольці відзначили, що 
редколегія стінної газети не
сміливо критикує хиби і недо
ліки в роботі та навчанні.

Збори прийняли рішення, 
спрямоване на піднесення ком
сомольської роботи в училищі.

В. КОНВІСАРОВ, 
викладач училища механізації 

сільського господарства.

У Москві закінчились радян
сько-фінські торговельні пере
говори, що проходили з кінця 
вересня цього року, і 25 лис
топада ц. р. підписаний Про
токол про взаємні поставки то
варів між СРСР і Фінляндією в 
1954 році.

* Протоколом передбачене збіль
шення обсягу товарообороту, 
встановленого на 1954 рік ра
дянсько-фінською п ‘ятирі чною 
торговельною угодою від 13 
червня 1950 року і додатковою 
угодою до неї від 23 вересня 
1952 року.

Фінляндія поставлятиме в Ра
дянський Союз судна, плавучі 
крани, устаткування для лісо
паперової промисловості, стан
дартні будинки, пиломатеріали, 
папір^ картон, целюлозу, шта
пельне волокно та інші товари.

-Рггдййвйаг^Союз, у компеїь 
сацію одержуваних фінських 
товарів, забезпечить поставку 
у Фінляндію наЦїтопродукТів, 
сталевого прокату, зернових, 
цукру, бавовни, автомобілів, 
різного промислового устатку
вання, а також добрив, феро

Кузня робітничих кадрів
Олександрійська гірничопро

мислова школа № 3 в 1952— 
1953 навчальному році випус
тила 250 молодих кваліфікова
них робітників. Всі вони нині 
працюють на будовах, шахтах, 
заводах.

Багато з них стали стахапов- 
цями, показують зразки само
відданої праці. Помічники ма
шиністів екскаваторів Валерій 
Головченко і Віктор Заїкін 
систематично виконують норми 
на 130 процентів. їх заробіток 
становить 1.400—1.600 кар
бованців па місяць. Ще вищі 
показники в роботі мають Ва
силь Кругляк, Юрій Шульгін, 
які працюють на збиранні сталь
них конструкцій в системі трес
ту «У крвуглемонтаж». Вони 
виробляють по 150—180 про
центів денної норми. Система-

сплавів, азбесту, хімікатів, 
барвників та інших товарів.

Сторони також договорились 
про обмін товарами широкого 
споживання. Обсяг поставок 
таких товарів у 1954 році 
збільшується порівняно з по
ставками в цьому році в два 
рази

В числі товарів широкого 
споживання, які Фінляндія по
ставлятиме в Радянський Союз, 
є меблі, шкільні зошити, спорт
інвентар, вершкове масло, сми» 
шерстяні тканини. В обмін 
дянський Союз поставить 
Фінляндію чай, винно-горілчані^^ 
вироби, рибні і крабові кон
серви, ікру, свіжі і сушені 
фрукти, бавовняні тканини, '
фотоапарати і т. п.

З радянської сторони 
токол про взаємні повтівкіяш .̂ 

.варів році підписав^г^
ністр Зовнішньої Торгівлі СРСР 
І. Г. Кабанов, з фінської сто
рони—Надзвичайний Посланник 
і Повноважний Міністр Фінлян
дії в СРСР 0. Гартц і Началь
ник Торговельно- Політичного 
Відділу Міністерства Закордон
них Справ Фінляндії Г. Палмрут.

іично ін-ревиконують завдання 
молоді сантехніки Олександ
рійського будівельно-монтаж
ного управління Микола Бой- 
чук, Федір Ільченко та інші.

Зараз в нашій школі почав
ся прийом учнів на 1953— 
1954 навчальний рік.

Для підготовки робітничих 
кадрів у нас створені добрі 
умови. Навчання проводиться 
безкоштовно, всі учні забезпе
чуються харчуванням, одягом, 
учбовими посібниками.

Під час навчання учіїі на
бувають кваліфікацію з того 
фаху, який вони вибирають. 
Вони можуть стати машиніста
ми, слюсарями, монтажниками 
і- робітниками інших спеціаль
ностей.

І. ГАВРИЛЕНКО, 
помічник директора 

гірничопромислової школи № 3.

Віднині і навіки з Москвою
(Уривок з другого тома романа Н. Рибака „Переяславська Рада")

—Будьмо!—лунало над май
даном, котилося могутньою хви
лею над засніженим Переяс
лавом.

—Навіки сполучні з наро
дом руським будьмо!—вигукнув 
Гуляй-День і сам не впізнав 
свого голосу. Чи то від морозу, 
чи то від вітру, а голос—наче 

"Не його. Дзвінкий і дужий. 
Здається, силою своєю пере
крив усі голоси. Наче й тому 
в його сторону полковники всі 
глянули, і гетьман ніби повів 
з його бік метким оком. І від 
того, що і йому пощастило свою 
схвалу проголосити, стало па 
серці тепліше.

Сніжинки танули на устах, 
тремтіли на віях. Вітер пруж
но напинав прапори, збивав 
легку хвильку над собором, на 
банях котрого крізь сніговий 
серпанок ледь виблискувало 
золото хрестів. А майдан шу
мів і клекотів, повнився дужим 
гамором, жив одним диханням, 
однією волею і плив, як кора

бель, у далеку, звабну путь 
морем степів — до високого і 
ясного виднокругу.

—Будьмо! — кричали коза
ки, міщани і посполиті, сотни
ки й осавули, купці й полков
ники. 1 весь майдан, всі люди, 
від мала до велика, побачили, 
як Богдан Хмельницький під
ніс високо над головою булаву, 
і в ту мить, коли урочиста 
тиша повисла над майданом, 
пролунав міцний гетьманів го
лос:

—Віднині і навіки з Моск
вою сполучні будьмо!

—Навіки!—вибухнув майдан.
—Навіки будьмо!—загриміло 

тисячоголосо, і здалося людям, 
що і сонце зраділо, бо тисячі 
тисяч променів його в одну 
мить розсунули кучугури хмар, 
а вітер зі степу став йому на 
поміч, погнавши їх пружними 
крилами па захід.

Угору, вище за церковні ба- 
пі, сягаючи золотих 
собору Успіния, полетіли пши

хрестів

ки; чорні, з баранячого хутра, 
благенькі—обтолочені вітрами 
й висмалені сонцем кашкети, 
високі шапки сірого смушку з 
червоними і блакитними шли
ками; летіли хустки сині й бі
лі, єдвабні китайки, падали 
униз і знову летіли вгору. По
вітря струсили випали гармат, 
і, коли на часинку завмирали 
сальви, щоб невдовзі вибухну
ти знову, урочисто били дзво
ни на всіх переяславських 
дзвіницях.

Серцю було тісно в грудях. 
Гуляй-День міцно стис руку 
Ничипору Галайді. Якась жін
ка в розхристаній свитці, щас
ливо усміхаючись, плакала. 
Вона щось кричала, але гарма
ти й дзвони заглушили всі го
лоси.

Гуляй-Дню в цю хвилину зда
валося, що і не треба говори
ти, а отак мовчати і дивитись, 
і всім серцем, душею всією 
вбирати в себе цей дивний день, 
який і в найщасливішу піч не 

насниться... Не уста кричали, 
а то серця людей вибухали ра
дістю, і тому Гуляй-Деньбачив 
у кожному обличчі таке, наче 
всі тут, що стояли пліч-о-плід 
з ним, юрмилися попереду і 
ззаду—брати і сестри. На якусь 
мить пам'ять викресала недав
нє. Постали в уяві овіяні по
роховим димом, политі кров'ю 
шанці, вали фортець, шибениці 
на шляхах, палі понід шляхет
ськими замками, па котрих ко
нали закатовані посполиті, зве
лась у серці глухою стіною 
лють за кривду і муки, за чор
ні дні поневірянь і тортур, 1 
все це змусило серце стисну- 

і тись, наче на нього, якнавід- 
. криту рану, хтось пемилосерд- 
| пий і чужий сипав сіль, а те

пер воно ятрилось невгасимим 
болем... 1 ще не народилася 

і відповідь, ще була поть'мареііа 
на мить радість, яку здобув 
кров'ю своєю, до якої прийшов 

І на переяславський майдан крізь 
баталії і смерть, і ніби його 
мислю, його словом, ще нена
родженим на устах, коли тіль
ки замовкли гармати і затихли 
дзвони, гетьман ступив на са
мий край червоного помосту і 

заговорив, простягнувши на 
північ булаву:

— Збулися віковічні мрії на
ші! проказував гетьман,—Та 
чи значить се, що король і сул
тан, папа римський і єзуїти 
його, шляхта вся—заспокояться 
і дадуть нам жити тим спосо
бом, котрий ми самі обрали?! 
Та чи значить се, що можемо 
йти по домівках, господарюва
ти на своїй ниві, ростити дітей, 
грати весілля, служити богові 
службу, вільно торгувати, без 
страху їздити по шляхах, ля
гаючи спати, не класти в голо
вах пістоль чи шаблю, сиріч 
бути безпечним у долі своїй? 
Чи значить се, що, стрічаючи 
сонце, вже й турботи не мати
мемо, чим вщасливить нас прий
дешній день, і, мандруючи, не 
припадатимемо вухом до землі, 
а чи не тупотять по ній копи
та чужинських коней? Чи мо
же вже матір спокійно колиса
ти дитину і не потерпати в 
тривозі, що ніхто вже не чини
тиме наруги над дочками і дру
жинами нашими?

Хмельницький перевів подих 
і відповів одним різким, гост
рим, як козацька шабля, словом:
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Сортове насінництво—запорука високих урожаїв
Комуністична партія і радян

ський уряд велику увагу при
діляють сортовому насінництву. 
Вони вимагають, щоб засипка 
насінних фондів провадилась 
з сортових ділянок, виходячи 
з агротехніки норм висіву.

Встановлений повий порядок 
засипки насінних фондів ство
рив всі умови для того, щоб 
колгоспи забезпечили себе кра
щим насінням високоврожай
них сортів.

У колгоспах району впсоку 
оцінку одержали сорти озимої 
пшддв' «ОД-3» і «ОД-12», 
які ІЯіоко розмножуються.

Рільнича бригада бандурів- 
ської артілі ім. Сталіна, якою 
керує т. Мірошниченко, на 
250 гектарах виростила по 26 
центнерів пшениці «ОД-3», а 
бригадир колгоспу ім. XIX з'їз
ду Хоцький на вели
кій пЖф виростив п&28м*мїї- 
нерів пшениці «ОД-1‘2» з гек
тара і т. д.

Міцно ввійшов у виробництво 
сорт соняшника ■ ВНИИМК- 
6540», який відзначається не 
лише високою врожайністю, 
але й хорошою якістю.

Тепер ніде не побачиш уже 
несортових, змішаних посівів з 
строкатими показниками вро
жайності. Всі основні зернові 

_ і технічні культури в районі 
нині засіваються високоякісним 
насінням районованих сортів.

Працівники сільського гос
подарства, особливо агрономи, 
повинні наполегливо працюва
ти над тим, щоб не лише збе- 

т регти сорти в чистоті, але й 
покращити їх сортові якості.

Основне правило практики 
насінництва, як вказує акаде
мік Т. Д. Лисенко, говорить, 
що рослини на насінних ді
лянках треба вирощувати як
найкраще.

Проте ці вимоги в багатьох 
——колгоспах ще не виконуються. 

Насінні ділянки в них відріз
няються від загальних посівів 
лише тим, що їх своєчасно ви
діляють із загальних масивів, 
а найважливіше- впровадження 
найкращої агротехніки—зали
шається в стороні.

Передові господарства краї
ни мають багатий досвід пра
вильного ведення насінництва. 
Тому сортові ділянки тут є на
дійним джерелом одержання 
високоякісного насіння. За 
прикладом передовиків повинні 
поліпшувати насінну справу й 
колгоспи нашого району.

Насінні ділянки повинні ста
ти своєрідними досвідо-показо- 
влми полями, па яких в першу 
чергу слід проводити весь ре
комендований комплекс агро
технічних заходів.

Агрономи МТС і колгоспів 
при складанні агрообгрупту- 
вань повинні особливо виділи
ти насінні ділянки і окремо 
для кожної культури розроби
ти агротехніку її вирощування. 
Як правило, насінні ділянки 
треба розміщувати по чорних 
і ранніх парах, зораних плу
гами з пеьалплужникамії. Такі 
агрозаходи, як вузькорядна і 
перехресна сівба зернових, 
квадратно-гніздова посадка ку
курудзи і соняшника, внесен
ня в грунт необхідної кіль
кості місцевих і мінеральних 
добрив, снігозатримання треба 
впроваджувати в першу з ергу 
па насінних ділянках.

Правління колгоспів повин
ні визначити та відокремити в 
натурі від загальних масивів 
і оформити відповідними акта
ми всі насінні ділянки. Конт
роль за насінниками треба по
класти на одного а членів 
правління. За насінними ді
лянками слід закріпити пос
тійні бригади, які виконувати
муть всі заплановані роботи на 
них своєчасно і на високому 
рівні агротехніки.

У кожному полі сівозміни 
треба відвести постійні місця 
для насінних ділянок. Це дасть 
можливість своєчасно провади
ти такі роботи, як снігозатри
мання, удобрення та інше.

Особливу увагу слід зверну
ти на насінництво такої цін
ної круп'яної культури, як 
гречка. Цього року в ряді кол
госпів одержали дуже низький 
урожай гречки, бо була пору
шена агротехніка і розтягнуті 
строки важливих робіт.

І ІЦе не гаразд справи із на
сінництвом багаторічних трав. 
В багатьох колгоспах насінни
ки люцерни цього року скоше
ні па сіно, а еспарцет внаслі
док сівби некондиційним на
сінням дав низький урожай. 
Були випадки, коли зібране 
насіння еспарцету лежало на 
токах товстим шаром і самоза
палювалось.

Проте з виправленням стану 
в нас не поспішають. В Олек
сандрійській і Корпстівській 
МТС навіть немає насіннєочис
них і сортувальних машин, 
пристосованих для очистки на
сіння багаторічних трав.

Єдиний в районі райнасін- 
госп по травах артіль ім. 18 
парткопференції — не справ
ляється з своїм завданням, ро
бота по насінництву трав тут 
ведеться на низькому рівні. 
Цього року в артілі понад 25 
гектар насінників люцерни бу
ли стравлені худобою і потім 
скошені на сіно. І це в той 
час, коли колгоспи району від
чувають гострий недостаток 
насіння трав, коли через це 
затримується перехід до траво
пільних сівозмін у ряді колгос
пів.

Вересневий Пленум ЦК КПРС 
вимагає покінчити з занедба
ністю в насінництві багаторіч
них і однорічних трав і вжити 
заходів до того, щоб кожний 
колгосп і радгосп забезпечив 
себе власним насінням трав.

Слід завжди пам'ятати, що 
без достатнього виробництва 
насіння трав не можна в най
ближчі роки перейти до траво
пільних сівозмін, а значить не 
можна забезпечити підвищення 
врожаю основних зернових і 
технічних культур.

Справа великої честі кожно
го працівника сільського гос
подарства зараз зробити все, 
щоб зразково поставити справу 
по сортовому насінництву і за
безпечити себе вже наступного 
року власним високоякісним 
насінням всіх сільськогоспо
дарських культур.

П. ЗІМЯХІН, 
агроном.

Москва. У Великому залі Московської державної консервато
рії імені П. 1. Чайковського відбувся авторський вечір народного 
артиста РРФСР композитора Арама Хачатуряна.

На знімку: державний симфонічний оркестр Союзу РСР ви
конує твори А. Хачатуряна; диригує автор.

Фото А. Стужина. ' Прескліше ТАРС.

Листи до реданції 
Юні радіоаматори

Багато учнів середньої школи 
№40 селища Перемога виявля
ють великий інтерес до радіо
техніки. Щоб задовольнити їх 
запити, дирекція подбала про 
організацію при школі радіо- 
гуртка. Керувати гуртком 
з бажанням взявся кіно
механік клубу селища Октябр- 
ського Микола Муптян. Він 
добре знає радіосправу, цікаво 
і зрозуміло проводить заняття. 
Зараз гурток відвідує 36 учнів.

Передплата газет пройшла організовано
Газета міцно ввійшла в по

бут радянських людей. В цьо
му році трудящі нашого міста 
порівняно з минулим одержу
ють значно більше газет і 
журналів.

Організовано пройшла перед
плата газет і журналів на

Подяка
У непритомному стані мого 

батька доставили до міської 
лікарні. Становище його було 
дуже тяжке. Необхідна була 
негайна операція.

Лікар міської лікарні т. Ло- 
зинська, з допомогою інших 
медпрацівників, зробила склад- 

За місяць навчання вони дос
конало вивчили систему детек
торного радіоприймача, побуду
вали їх п'ять штук.

Крім того, гуртківці змонту
вали шкільний радіовузол. За
раз радіофікуються класні кім
нати. Незабаром по радіо висту
патимуть відмінники навчання, 
передаватиметься шкільна, міс
цева інформація.'

М. СЛАВІН.

1954 рік серед трудящих трес
ту «Олександріявугілля». ІІарт- 
бюро виділило уповноваженим 
т. Литвиненка, який сумлінно 
викопав доручення.

За кілька днів всі праців
ники тресту передплатили 
газети і журнали, б. савін.

лікарю
ну операцію і життя хворого 
було врятоване. Завдяки ста
ранному догляду батько швид
ко одужав.

Ми дуже вдячні лікарю т. 
Лозинській за чуйне і сердеч
не ставлення до радянських 
людей. я. ЗАСПІЦЬКИЙ.

—Ні!—мовивши вдруге од
разу:—Тисячу разів—ні!

На майдані панувала тиша. 
Тільки лопотіли сотні прапорів. 

V"*-  Він обвів язиком зашерхлі гу
би. Окинув очима широкий 
простір, заповнений густо людь
ми. Йому здалося, що він упер
ше, якось відрізняючи кожно
го, побачив їх тут. За спиною 
важко хтось дихав—пізнав по 
присвисту Мартина Пушкаря. 
Козаки в червоних кунтушах 
стояли струнко в ногах біля 
помосту, одкинувши праворуч 
списи, на котрих билися на 
вітрі сині прапорці — відзнака 
особистої гетьманської варти. 
Трохи далі завмерли бунчужні. 
Білі, чорні, сині, червоні бун
чуки маяли над списами. Од
разу ж за ними стояли під це
ховими значками ремісники у 
сірих каптанах, а за їх спи
нами в різнобарвних хустках, 
витягнувши голови, юрмились 
жінки і молодь. По праву і лі
ву руку завмерли козаки, поміж 
ними посполиті у свитках; 

-ближче до помосту вловив оком 
уважні обличчя сотників, і оса
вулів, серед них, стискуючи в 
руках хрести, стояли попи.

Гетьману здалося, що саме 
в цю мить він уперше добре 
побачив те многе товариство, 
котре зібралося на Переяслав
ську Раду, речників України— 
від сотень і полків, від магіст
ратських міст, від цехів і пос
политих, з далеких околиць 
великого краю. Ось навіть з 
непрохідних хащ Білопілля 
стояли поміж посполитими су
хорляві, високі чабани у своїх 
повстяних кобеняках і чорних, 
кудлатих баранячих шапках.

Тихо на майдані. Урочисто. 
Найпотаємпіші мислі кожного 
мовив щойно Хмельницький. 
Ось чому ніхто і не ворухнеть
ся на площі, ніхто і не пере
ступить з ноги на ногу, ось 
чому забули всі, що простово
лосі, і, хоч сонце знову зник
ло за запоною хмар, а сніг 
щойно стелився навколо, поси
паючи голови і плечі, люди, 
не одягаючи шапок, стояли й 
очікували, що ж далі скаже 
гетьман.

А Хмельницький не квапив
ся. Хіба ж то та хвилина, щоб 
одним духом виказати все геть 
чисто, все, що на пам'ять сплив- 
дщ в цю мить? Господи! Мови

ти по правді, він і сам до ла
ду ще не добрав, як же втлу
мачити людям, що саме тепер 
треба бути ще в більшій нап
рузі і гартованій готовності?!

Може, і йому хочеться зійти 
з помосту, пірнути у море люд
ське? Ось притиснув би до 
грудей цього старенького дідка 
з очима, що сльозятьея чи од 
вітру, а скорше від віку. Дід 
уп'явся в гетьмана, трохи 
роззявивши беззубого рота, 
приклавши руркою долоню до 
вуха, щоб жодне слово не про
пало. Або ж потиснути руку 
отому козакові з глибоким руб
цем на скроні, у який, наче в 
рівчак, залягає сніг.

Але люди ждуть його слова, 
і він сам розуміє достеменно, 
що треба ж сказати, як пове
деться далі, куди кроки свої 
спрямувати, чим жити і на що 
сподіватися? Він застромлює 
булаву за червоний пояс, кот
рим тісно обперезало стан, і, 
розвівши широко на рівні пле
чей руки, кидає на майдан 
гучні слова:

—Ні! Но можемо зброї ми 
скласти та йти по домівках. 
Але не нам сумувати, не нам

ятрцти серця тривогою! Бо ж 
запорукою того, що над воро
гом лютим осягнемо вікторію, 
є Рада наша велика, котру у 
віках наречуть прийдешні по
коління, онуки паші і правну
ки іменем міста цього. Пита
тиме колись, у далекій будучи- 
ііі, юнак батька про нашу Раду 
і дістане відповідь, що у цім 
місті Переяславі склав присягу 
перед вірою і всім світом, перед 
землею святою нашою і хрест 
цілував народ наш купно на 
вірність і вічне підданство ве
ликому царю Московському, що 
у цім місті па віки вічні ста
ли ми пліч-о-пліч з братом на
шим, народом руським, і від
нині стались ми однією долею 
сполучні. Одна сіль нам, один 
хліб, одне сонце і одна земля. 
Чи так, козаки?

—Так!—одізвалися голоси в 
юрбі.

—Твоя правда, Хмель!
—Кажи далі!
Гетьман махнув рукою, і зно

ву затих майдан.
І тому, що віднині стали ми 

дужчі, вороги наші ще лютіші 
будуть. Мислить будуть не тон
но о тім, як нас знову уярми

ти, а силкуватимуться від на
роду братнього руського відір
вати пас, щоб були ми самітні, 
щоб знову панувати на нашій 
землі, тримаючи посполитих в 
покорі, над краєм нашим зну
щаючись і вшеляким способом 
ганьблячи його. Та ніколи ми 
у битву не виходили в такій 
можності і з такою зневагою, 
думаючи про ворогів наших. Бо 
ж за нас народ руський, брат 
по крові й вірі, за нас Москва, 
столиця всіх земель слов'ян
ських. І щоб осягнути мирне 
життя для краю нашого, щоб 
жити в безпеці за дітей і мате
рів наших, щоб бути господа
рем на своїй ниві, повинні ми 
у битві змусити ворога покину
ти наші землі і облишити на
віть думку про підкорення на
шого краю. Віднині неприступні 
і нескорені ссьми!

Хмельницький висмикнув різ
ким рухом з-за пояса булаву, 
махнув нею на захід, крикнув: 

Стережіться, вороги! Смерть 
лютим ворогам землі руської!

—Смерть!—загримів у відпо
відь майдан.
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Куточок гумору
Коли Макар

Міжнародний огляд

Свою промову на черговій на
раді бригадирів, десятників, ви
конробів начальник будівельно
го управління Димитровського 
тресту Макар Романович Святець 
присвятив питанню режиму еко
номії. На, цю тему він говорив з 
якимось запалом і навіть гнівом:

—Не можна терпіти, не мож
на дивитись, не можна миритись 
з тим, що ми допускаємо СОТНІ ТИ
СЯЧ карбованців збитків. Хто дав 
нам право так незадовільно пра
цювати? Я ставлю питання гост
ро, руба. Доки ж ми так керува
тимемо? Га? Треба, нарешті, поси
лити боротьбу з безгосподарністю, 
треба скрізь економити...

Иоскільки т. Святець не дав 
присутнім ніяких конкретних 
вказівок, з чого слід починати 
боротьбу за економію і рента
бельну роботу, ми допоможемо в 
цій справі.

Перш за все порадимо Макару 
Романовичу припинити розмови 
«взагалі», покінчити з бюрокра-

Незвичайні пригоди
ЗНАЙШЛИ

го пияцтва
Горбенка з 
Леніна».

Правда, в

після безпросипно- 
бригадира Федора 
колгоспу «Заповіт

цій пригоді нічого 
надзвичайного немає, бо таке з 
ним трапляється частенько. Над
звичайне в тому, що люди щодня 
чекають нарядів від бригадира, 
але не одержують їх і розходять
ся ні з чим. В цей час багато 
важливих зимових сільськогоспо
дарських робіт в колгоспі зри
вається. А правління артілі мов би 
не помічає цього.

* * * *

Своєрідний волейбол
Райком профспілки ву

гільників (голова т. Климен- 
ко) вину за зрив підготовки
до зимового спортивного се
зону перекладає на міськком 
комсомолу (секретар т. Ва- 
рава), а міськком—навпаки. 
І виходить, як у народному 
прислів’ї, «Іван киває на 
Петра», та від цього спорт
сменам Олександрії ажніяк 
не легше.

ПРОКОВТНУВ свого язика на
чальник 
щенко і 
чується 
зети.

шахти № 2-3 т. Панчи- 
через це, мабуть, відмов- 
на критичні виступи га-

** *
ПРОСПАВ дома шофер Зінчен- 

ко і тому робітникам цегельного 
заводу № і довелося в негоду за 
7 кілометрів до міста іти пішки.

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

„Такому і Хівря
Під таким заголовком в*  га

зеті «Сталінський прапор» бу
ло надруковано гумореску, в 
якій вказувалось па негідні 
вчинки лікаря Ворошпловської 
дільничної лікарні ІПифма- 
на Л. Г.

Як повідомив завідуючий ра
йонним відділом охорони здо-

БК-06567.
Олександрійська міська друкарня.

Романович проголошує промову

тичним стилем керівництва, 
лишити свій кабінет і піти поди
витись, що твориться на дільни
цях. Ось яка там картина. На 
першому знімку, що справа, сфо
тографований будівельний май
данчик в 
Димитрово,

*
напрямку, 
з ларка в

На такі непоодинокі випадки 
керівники заводу безпорадно роз
водять руками.

* т *
ЗНИК в невідомому 

після рідкої появи, гас 
селищі Димитрово.

Ось і виглядають з 
ням споживачі, коли 
ву зводить з’явитись. А працівники 
торгівлі для розшуку гасу 
дів не вживають, наче не їх 
справа.

нетерпін- 
він зно-Ж

захо
де

*
ЧО- 
€.

ЗАГУБИВ підметки від 
біт громадянин Шаповалов 
Це сталося через кілька хвилин 
після ремонту їх бракоробами з 
взуттєвої майстерні артілі «Чер
вона вишивальниця».** • 

комісійного магазину 
триває ось уже два

ОСАДА 
змішторгу 
тижні.

Але покупці розчаровані, 
ньому уперто продовжує 
великий замок.

бо на 
висіти

позаздрила б“...
ров'ят. Осипенко, факти, наве
дені в гуморесці, підтвердились.

Гумореску обговорено па на
раді медичних працівників Во
рошпловської лікарні. На лі
каря Шифмана накладено адмі
ністративне стягнення і запро
поновано з лікарні перейти па 
квартиру. 

77'рягя папяиШї: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60 

Кіровоградське обласне управління культури.

— дві ро-

дитячий садок. На фоні гори цег- 
.’і и—на чальііи к дільшцц_. т._ Дц- 
.чина. Його обличчя не видно: 
йому соромно ДИВИТИСЬ В ОЧІ.

Рядом з Долиною 1 
машини Ф А 39-70 
бій. Він вимагає; від 
дільниці покінчи ги з 
механізувати процес 
ження.

На другому знімку 
бітниці в безпорядку кидають на 
землю цеглу. Скільки вони її по
били!?

Якби всю цеглу, що її зіпсу
вали в нинішньому році на май
данчиках будівельного управлін
ня, зберегли і пустили в 
можна було б додатково 
дити два двоповерхових 
вих будинки, тоді б і 
зменшились на десятки 
карбованців.

Над цим не задумується Свя- 
тець. Він продовжує виголошува
ти промови про необхідність бо
ротьби за режим економії...

дію, то 
сііору- 

житло- 
збитки 

тисяч

Рис. А. Зубова.

І

Є найбільш 
важливим питанням

знищення,

атомну і

Пропозиції, які відповідають 
прагненням народів

Політичний комітет Генераль
ної Асамблеї ООН обговорює за
раз радянські пропозиції „Про за
ходи по усуненню загрози нової 
світової війни і по зменшенню 
напруження в міжнародних відно
синах". Це питання 
пекучим і 
сучасності. Воно глибоко хвилює 
всі народи земної кулі.

Виступаючи в Політичному ко
мітеті 19 листопада, глава деле
гації СРСР А. Я. Вишинський де
тально виклав і обгрунтував ці 
радянські пропозиції. Радянський 
Союз знову закликав Генеральну 
Асамблею оголосити про безумов
ну заборону атомної, водневої та 
іншої зброї масового 
встановившу суворий міжнарод
ний контроль за цією забороною. 
СРСР, який створив 
водневу бомби, щоб не бути без
збройним перед агресорами, не 
тільки нікому цією зброєю не 
загрожує, але й гак само напо
легливо, як і радіїїщ. вимагає. 
Щоб в інтересах миру і гбезпекИ 
народів вона була заборонена.

Зовсім іншої позиції в цьому 
питанні, як показує обговорення 
радянських пропозицій, додержу
ються США і залежні від них 
країни. Вони намагаються будь- 
якими засобами уникнути заборо
ни зброї масового знищення, за
безпечивши для себе необмежену 
можливість збільшувати її вироб
ництво в агресивних цілях.

Важливим питанням, зв'язаним 
із завданням ослаблення міжна
родної напруженості, є /іоззбро- 
єння. Радянська пропозиція поля 
гає в тому, щоб США, СРСР, 
Англія, Франція і Китай скоро
тили протягом року свої збройні 
сили на одну третину і щоб у 
найкоротший строк була скликана 
міжнародна конференція по ско
роченню озброєнь всіма країнами.

Амери^ано-англійське угрупо
вання протидіє і цііі радянській 
пропозиції. В той час, як Радян
ський Союз провів після війни 
демобілізацію 33 призовних віків, 
Сполучені Штати і країни—учас
ниці Північно-атлантичного блоку 
продовжують тримати багатомі
льйонну армію. В той час, як в 
СРСР витрати на оборону станов
лять 20,8 процента бюджету, в 
США воєнні асигнування станов
лять 74 проценти бюджету. Але 
на цьому правлячі кола США 
не заспокоюються. Американський 
представник на Асамблеї Уод- 
сворт прямо заявив, що „Америка 
продовжуватиме озброєння".

Інтересам зміцнення миру під
порядковані інші радянські про
позиції про ліквідацію американ
ських та інших воєнних баз на 
чужих територіях і про осуджен
ня пропаганди, яка отруює свідо
мість людей отрутою мілітаризму.

ПЛАНИ ВТЯГНЕНИЙ АРАБСЬКИХ КРАЇН 
В АГРЕСИВНИЙ БЛОК

КАЇР, 27 листопада. (ТАРС). 
Як повідомляють газети, після то
го як арабські держави відхилили 
американські плани «економічно
го співробітництва», які спробу
вав нав’язати їм американський 
фінансист Ерік Джонстон, що зро
бив недавно поїздку по країнах 
Середнього Сходу як спеціальний 
представник президента США 
Ейзенхауера, у Вашінгтоні спіш- 

, но розробили «новий варіант» та
кого «економічного співробітниц
тва».

Як і .попередній, цей варіант 
має своєю метою втягнення араб
ських країн у проектований США 
агресивний блок.

СТРАЙКОВИЙ РУХ В ЧІЛІ
За повідомленням кореспонден

та Агентства Ассошіейтед Пресе із 
Скан-Яго (Чілі) страйк робітни
ків мідних рудників у провінції 
Антофагаста, що тривав 45 днів, 
закінчився перемогою страйкарів. 
Підприємці погодилися задоволь-

... леав^каїо- 
. як

. і^Влячі 
Вони наполягають,

Ці конкретні радянські заходи 
по усуненню загрози Хвійпи і ос
лабленню міжнародного напру
ження знаходять повну підтримку 
з боку миролюбних народів. 
Прикладом цьго е виступи пос
ланців сотень мільйонів людей 
доброї волі на сесії Всесвітньої 
Ради Миру, яка відбувається 
зараз^ у Відні.

США кваплять Японію з 
переозброєнням

Сполучені Штати роблять на 
Японію все більший тиск, праг
нучи добитися різкого збільшення 
її збройних сил. Нинішні темпи 
ремілітаризації Японії, нез^каю- 
чи на їх широкий роз^ 
видно, не влаштовують і!Г 
кола США. Г ____ ‘______
щоб японські власті відкинули в 
бік всяке маскування і почали 
відкрито створювати велику ар
мію. військово-морський флот і 
авіацію, покликані стати головною 
ударною силою американського 
імперіалізму в Азії.

За останній час в йуій'а по
бувало чимало
НИХ “•■риійнських військ^стіх і ци
вільних діячів, почастішали по
їздки у Вашінгтон і представни
ків японських властей. Газета „Ніи- 
пон тайме" не приховувала, іціГ 
за цією посиленою воєнно-дипло
матичною діяльністю ховається 
прагнення „якнайшвидше догово
ритися про цілковите відновлення 
японського воєнного потенціалу".

З цією ж метою приїздив недавно 
в Японію і віце-президент США 
Ніксон. Він зробив на японський 
уряд новий тиск, зажадавши, щоб 
Японія переозброювалася „з усіх 
сил-'. Іншими словами, щоб на від
новлення збройних сил були по- “ 
ставлені не тільки всі матеріаль
ні і сировинні ресурси, але й ре
сурси людські. Діючи, як кажуть, 
батогом і пряником (як пряник 
були використані обіцянки воєнної 
„допомоги"), Ніксон. як повідомля
ла японська преса, добився від 
японського уряду зобов'язання до
вести чисельність збройних сил до 
300 тисяч чоловік.

Відроджувана за американською 
вимогою японська армія немає на- 
ціонального характеру. Вона ство
рюється як армія американських 
найманців. Цинічних признань що
до цього в американській пресі 
скільки завгодно. Зовсім недавно, 
наприклад, журнал „Манслі рев’ю" 
прямо заявив, що „мрія про аме
риканське панування в Азії грун
тується на японських дивізіях".

Але японський народ не має на
міру проливати кров заради аме
риканських претендентів на пану
вання в Азії. Здорові сили япон
ської нації все більше усвідом
люють, що шлях, на який штов
хають США Японію,—це згубний 
шлях. Щоб перешкодити цьому, 
вони посилюють боротьбу за на
ціональну незалежність, за мир.

В ХАРЬКОВ

Оскільки, пишуть газети, араб
ські країни рішуче відхилили ідею 
участі в будь-якому заході разом 
з Ізраїлем, «новий» американський 
план передбачає укладення дво
сторонніх угод США з арабськи
ми країнами та Ізраїлем.

Газета «Аль-Кахіра» 
ляє, що у відповідь на 
прокоментувати «новий» 
канський план іракський 
Каїрі нагадав, що іракський уряд 
не допустив Джонстона в 
країну. Цей факт, сказав 
«свідчить про те, що Ірак 
ляє всі його пропозиції».

повідом- 
просьбу' 
амерн- 

ПО£ОЛ у

свою 
посол, 
відхи-

підви-нити вимогу робітників про 
щення заробітної плати.

Страйк на заводах компанії 
«Анаконда» в Чукікаматі і Пот- 
ре-Рільосі триває.

Редактор В. МАЛЕНКО.

Зам. № 1940 Т. 5.000.

м. Олександрія, вул. Шевченка, 71.
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Батьківщина чекає від спеціалістів 
сільсьного господарства нових перемог 
на одній з найвідповідальніших ділянок 
комуністичного будівництва.

Ціна 15 коп.

Підносити роль спеціалістів 
сільського господарства

По нашій Батьківщині
Нові завдання подальшо

му розвитку сільського гос
подарства СРСР ставлять 
серйозні вимоги перед всі
ма спеціалістами, які покли
кані організувати маси тру
дівників села на дальше 
круте піднесення всіх галу
зей сільського господарства.

Агроном, зоотехнік, вете
ринарний лікар, Інженер чи 
технік по сільськогоспо
дарських машинах нині по
винен знайти своє місце без
посередньо на виробництві, 
там, де вирішується бороть
ба за збільшення продуктів 
харчування для населення і 
сировини для промисловості.

Багато спеціалістів, які 
працювали в апараті район
ного управління сільського 
господарства, на підприєм
ствах міста та в Інших ор
ганізаціях, палко відгукну
лися на призив партії 1 прий
шли працювати вМТС, кол
госпи, радгоспи. Колишній 
працівник деревообробних 
майстерень т. Маменко—ни
ні агроном Олександрій
ської МТС, в колгоспі 
їм. Ворошилова працює зоо
техніком колишній праців
ник артілі „Виробник" 
т. Губль, а його дружина— 
викладач училища механіза
ції сільського господарства 
—виявила бажання працю
вати агрономом у цьому ж 
колгоспі. Тепер багато спе
ціалістів сільського госпо
дарства займаються безпосе
редньо виробництвом.

їх захопила наполеглива, 
творча праця. Партійні ор
ганізації і сільськогоспо
дарські органи повинні умі
ло спрямовувати діяльність 
спеціалістів, підносити їх 
роль в житті колгоспів, 
МТС, радгоспів. Нетерпимі 
факти, коли агрономів і 
зоотехніків все ще нама
гаються завантажити різни
ми звітами й непотрібною 
писаниною. І це тоді, коли 
вони повинні організувати 
маси на вирішення великих 
завдань, поставлених верес

Прийом Г. М. Маленковим
посла Великобританії сера Уільяма Хейтера
28 листопада цього року Голова Ради Міністрів 

СРСР Г. М. Маленков прийняв посла Великобританії 
сера Уільяма Хейтера.

На прийомі був присутній Міністр Закордонних 
Справ СРСР В. М. Молотов.

БЕТОННИЙ ЗАВОД НА

Недалеко від котлована під бу
динок Сталінградської ГЕС спо
руджується бетонний завод, який 
видаватиме за добу до 10 тисяч 
кубометрів бетону. Вже закінче
ний монтаж перших двох цехів 
заводу. Тут установлені потужні 

невим Пленумом ЦК КПРС, 
пропагувати серед них ра
дянську агробіологічну на
уку і передовий досвід. 
Вказівки спеціалістів повин
ні широко впроваджуватись 
у сільське господарство.

На жаль, ще мають місце 
факти, коли окремі керівни
ки колгоспів не прислуха
ються до голосу агрономів, 
зоотехніків, ветеринарних 
лікарів. Вони не суперечать 
їм, але, коли справа дохо
дить до виконання вказівок 
спеціалістів, такі керівники 
діють на свій розсуд, нерід
ко порушують агротехнічні 
і зоотехнічні правила, що 
завдає шкоди господарству. 
До таких керівників нале
жить, насамперед, голова 
колгоспу їм. Карла Маркса 
т. Ткачемко та ще деякі.

Треба покінчити з таким 
ставленням до агрономів 1 
зоотехніків. їх знання необ
хідно спрямовувати на даль
ше підвищення врожайності 1 
розвитку тваринництва. 1 в 

і цьому їм слід подавати все
бічну допомогу. Партійні 
організації повинні повсяк
денно дбати про ідейно- 
теоретичне озброєння спе
ціалістів, виховувати в них 
почуття професійної гор
дості, пробуджувати дух 
творчого шукання для даль
шого піднесення соціаліс
тичного землеробства.

Треба оточити всіх спе
ціалістів сільського госпо
дарства батьківським піклу
ванням, створити їм нор
мальні побутові умови, за
безпечити транспортом і т. д.

Підносячи роль спеціа
лістів сільського господарс
тва, ми цим самим сприяти
мемо впровадженню у ви
робництво радянської агро
біологічної науки і передо
вого досвіду, необхідної 
умови дальшого розвитку 
соціалістичного сільського 
господарства.

«СТАЛІНГР АД ГІДРОБУДЬ

бетономішалки, складна автома
тична вага. Вона автоматично до
зуватиме потрібну кількість піску, 
щебеню і цементу для виготовлен
ня бетону.

(РАТАУ).

Харків. У відповідь па поста
нову вересневого Пленуму ЦК 
КГ1РС колектив Харківського 
тракторозбирального заводу вирі
шив до кінця року виготовити 
понад план тисячу просапних 
тракторів „ХТЗ-7“. З конвейєра 
щоденно сходять надпланові ма
шини.

На знімку: старший майстер 
цеху А. В. Терещенко (зліва) і 
обкатіиік В. Н. Задорожній пере
віряють трактор, випущений по
над план.
Фото Є. Андреєва.

Гірескліше ТАРС.

РІЧНИЙ ПЛАН 
ВИКОНАНО ДОСТРОКОВО

СТАЛІНО. Гірники шахти №40 
«Курахівка» тресту «Красноар- 
мійськвугілля» видали на-гора 
останні тонни вугілля в рахунок 
програми 1953 року. Шахтарі ви
рішили дати до кінця року 65 
ешелонів надпланового палива— 
в півтора раза більше, ніж було 
передбачено забов'язаннями при 
підписанні договору з гірниками 
Кузбасу.

В комбінаті «Сталінвугілля» 
паливо в рахунок 1954 року вже 
видобувають колективи одинадця
ти підприємств.

ТКАНИНИ ПОНАД 
ЗАВДАННЯ

Текстильники Ленінградських 
підприємств головльонобавовно- 
прому достроково завершили про
граму одинадцяти місяців. Понад 
план виготовлено тканин 2,5 міль
йона метрів. З бавовни, зеконом
леної на фабриках, можна виго
товити стільки тканин, скільки 
необхідно для пошиття мільйона 
платтів.

Пам'яті Сергія Мироновича Кірова
1 грудня минуло 19 років 

з дня злочинницького вбивства 
полум'яного трибуна революції 
С, М. Кірова. На підприємствах, 
у колгоспах і установах міста 
і району проведені бесіди і до
повіді про його життя і діяль
ність.

В сільгоспартілі ім. 18 з'їз
ду ВКГІ(б) агітатори розповіли 
колгоспникам про діяльність 
С. М. Кірова в роки громадян
ської війни, а також про його 
боротьбу за побудову соціаліз
му в нашій країні. Вчора в 
колгоспний клуб зібрались пра

БУДІВНИЦТВО НОВИХ 
ПІДПРИЄМСТВ

У Ворошилові (Приморський 
край) провадиться будівництво 
великого м’ясокомбінату. Зараз 
закінчується спорудження холо
дильно - ковбасного корпусу.

Па спорудження комбінату пе
редбачається витратити близько 20 
мільйонів карбованців.

** ♦
У Великих Луках будується 

швейно - трикотажна фабрика. 
Вона випускатиме верхній трико
тажний одяг і білизну. До кінця 
року перша черга фабрики стане 
до ладу.

** *
В Октемберянському районі 

(Вірменська РСР) закінчується 
будівництво харчового комбінату. 
Перші два цехи — томатний і 
сухофруктів уже стали до ладу. 
Комбінат випускатиме сотні тонн 
сушених абрикосів, інжиру, груш, 
ізюму, джему, повидла та іншої 
продукції. Таке ж підприємство 
будується в Аштаракському ра
йоні.

У Новгороді закінчене будів
ництво першої черги мебльової 
фабрики. Уже в цьому році вона 
випустить на сотні тисяч карбо
ванців м’яких диванів, столів, 
книжкових шаф та інше. Най
ближчим часом стане до ладу 
трикотажна фабрика. У місті роз
горнулось будівництво великої 
швейної фабрики.

* * .
На околиці Чернігова споруд

жуються житлові будинки для 
будівників камвольного комбіна
ту, спорудження якого почнеться 
у 1954 році. Комбінат буде од
ним з найбільших в країні. Про
дуктивність його — понад 8 міль
йонів метрів шерстяних тканин 
на рік.

СЕЛИЩА 
МЕХАНІЗАТОРІВ

У Казахстані почалось будів
ництво нових впорядкованих се
лищ машинно - тракторних і ма
шинно - тваринницьких станцій. 
У кожному селищі буде п’ять од
ноквартирних і двадцять двоквар
тирних будинків, двоповерховий 
гуртожиток, клуб, дитячий сад і 
ясла, баня та інші культурно-по
бутові заклади. Селища матимуть 
телефони і радіо.

В наступному році будівництво 
селипі розгорнеться в 76 МТС і 
машинно - тваринницьких стан
ціях республіки.

цівники артілі, сільська інте 
лігепція. Доповідь «С. М. Кіров 
—видатний діяч Комуністич
ної партії і радянської держа
ви»' зробив директор Войпів- 
ського дитбудинку т. Строгий. 
Після доповіді відбувся концерт.

В ці дні бесіди, присвячені 
пам'яті вірного соратника Ле
ніна і Сталіна, проведені в 
радгоспі «Комінтерн», на шах
ті №2-3, Байдаківській брикет
ній фабриці та па інших під
приємствах і в колгоспах.

Напередодні 19 роковин з 
дня смерті С. М. Кірова відбу

Ленінградський завод випустив 
до зимового сезону понад 250 ти
сяч пар ковзанів. В цьому році 
значно збільшено виробництво бі
гових і хокейних ковзанів.

На знімку: в збиральному цеху. 
Майстер відділу технічного конт
ролю М. Бурилова і бригадир 
зборщиків В. Комов приймають 
готову продукцію.

Фото М. Блохіиа. 
Прескліше ТАРС.

У ВІДРОДЖЕНОМУ 
ГОМЕЛІ

Трудящі Гомеля відзначили де
сятиріччя з дня визволення міста 
від німецько - фашистських за
гарбників.

Невпізнанно змінився Гомель. 
На місці руїн і згарищ спорудже
ні красиві, впорядковані будинки, 
культурно - освітні заклади, від
роджені промислові підприємства. 
За післявоєнні роки введено в 
експлуатацію 230 тисяч квадрат
них метрів житлової площі. Тіль
ки в цьому році на впорядкуван
ня і житлове будівництво міста 
витрачено понад ЗО мільйонів 
карбованців.

КОЛГОСПНИКИ 
ОБЗАВОДЯТЬСЯ 

ХУДОБОЮ
Багато колгоспників Вірменії 

купують худобу в особисту влас
ність. У колгоспі імені Сталіна 
села Мегрі, Мегрінського району, 
85 сімей обзавелись коровами і 
дрібною рогатою худобою. Понад 
500 голів великої і дрібної рога
тої худоби купили за останні пів
тора місяця колгоспники Горі- 
ського району, понад 400—кол
госпники села Товуз, Шамшадін- 
ського району.

лися вечори, і оесіди в культ
освітньому технікумі, в педаго
гічному училищі, школі № 4.

У Войпівському дитячому 
будинку, в молодших класах 
середньої школи № 2 відбулися 
збори піонерських дружин, при
свячені пам'яті С. М. Кірова.

В бібліотеках міста відкриті 
виставки літератури, де експо
новані збірки статей і промов 
полум’яного трибуна революції, 
а також твори радянських 
письменників, в яких відобра
жено життя та діяльність ве
ликого сипа партії і народу.
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На восьмій міській партійній конференції
28— 29 листопада проходи

ла восьма міська партійна кон 
ференція. Із звітною доповіддю 
про роботу міськкому КП Ук
раїни яа період з 18 серпня
1952 року по 28 листопада
1953 року виступив секретар 
міськкому т. Луценко.

Доповідач, а також делегати 
в своїх виступах відзначили, 
що міська партійна організація 
за минулий рік досягла певних 
успіхів у керівництві господар
ським і партійним будівниц
твом. Державний план по ва
ловій продукції за 10 місяців 
цього року в цілому по місту 
виконано на 102,7 процента. 
24 підприємства план 10 міся
ців виконали достроково. Серед 
них колективи: контори заліз
ничного транспорту тресту 
«Олександріявугілля», Байда- 
ківського та Семепівського вуг
лерозрізів, держи лип а Аі?1 і №2 
та інших. Вугілля видобуто на 
мільйон тонн більше, ніж на 
цей період 1952 року.

В 1953 році здано в експлуа
тацію 5 тисяч квадратних мет
рів житлової площі, дві школи 
по 440 учнівських місць, 3 ма
газини, їдальня та ряд інших 
побутових закладів.

Однак у партійному керів
ництві промисловістю міста до- 
пуекаються серйозні хиби. 
Міськком партії, партійні орга
нізації ще недосить глибоко 
вникають в роботу підприємств, 
допускають їх відставання. 
* Секретар партійної організа
ції Байдаківської брикетної фаб
рики т. Лебедєв у своєму вис
тупі на конференції критику
вав міськком партії за те, що 
він не контролює і не надає 
належної допомоги підприєм
ствам.

—Наша фабрика,—говорить 
т. Лебедєв,—не викопує планів 
по виробництву брикету. Бюро 
міськкому знало про це. Слід 
було чекати, що бюро та сек
ретарі міськкому розберуться з 
причинами відставання фабрики 
і допоможуть партійній органі
зації добитися поліпшення 
справ на підприємстві. Однак 
цього не сталося. За весь рік 
ніхто з працівників міськкому 
по-справжньому роботою фаб
рики не займався..

Заступник голови виконкому 
міської Ради т. Срібний в сво
єму виступі піддав гострій кри
тиці бюро міськкому партії за 
слабий зв'язок з масами.

—Члени бюро міськкому, — 
говорить т. Срібний,— на міс
цях бували рідко. Життя пар
тійних організацій вони вивча
ли лише по звітах. Тому бюро 
не подавало дійової допомоги 
партійним організаціям.

Значну частину свого висту
пу т. Срібний присвятив роботі 
будівельних організацій. Вігі 
вказав, що плани будівництва 
культурно - побутових об'єктів 
весь час зриваються. Крім того, 
керівники будівельних організа
цій не приділяють уваги якос
ті будівельних робіт. Ще не 
вижиті факти, коли здаються в 
експлуатацію будинки з вели
кими недоробленостями. А бю
ро міськкому партії мириться 
з таким становищем, не при
тягле до відповідальності бра
коробів.

Несамокритичним був виступ 

на конференції керуючого Ди- 
митровськпм трестом т. Ларіо- 
нова. Делегати сподівались, що 
віп викриє недоліки в роботі 
підприємств тресту, розповість 
про заходи, які вживаються 
для усунення недоліків. Адже 
підприємства цього тресту ли
ше за 10 місяців 1953 ’ року 
завдали державі збитків на 5 
мільйонів 749 тисяч карбован
ців. Однак т. Ларіонов обійшов 
це мовчанкою.

Міськком партії, як указу
вали в своїх виступах делега
ти конференції, глибоко не 
вникав в роботу підприємств, 
не добивався більш повного 
використання виробничих ре
зервів, слабо керував змаган
ням, мало дбав про розгортан
ня критики і самокритики на 
підприємствах.

Делегати конференції приді
лили велику увагу питанням 
ідеологічної роботи. Здійснюю
чи рішення XIX з'їзду КПРС, 
партійні організації міста поси
лили керівництво ідеологічною 
роботою, стали глибше вникати 
в роботу агітколективів. Полі- 
тико-масова робота стала- тісні
ше пов'язуватись з практични
ми завданнями трудящих міста.

Разом з тим в ідеологічній 
роботі, як відмічали делегати, 
іце не вижитий формалізм. В 
ряді гуртків і політшкіл допус
кається низький ідейно-теоре
тичний рівень занять.

Делегат т. Роздобудько в 
своєму виступі вказав, що від
діл пропаганди та агітації, бюро 
і секретарі міськкому формаль
но підходять до керівництва 
пропагандистською роботою. 
Семінари з пропагандистами 
проводяться нерегулярно і на 
низькому ідейно-теоретичному 
і методичному рівні.

Внаслідок відсутності належ
ного контролю з боку відділу 
пропаганди та агітації, парт- 
бюро первинних партійних ор
ганізацій за політичним нав
чанням комуністів, в ряді парт- 
організацій, як, наприклад, Се
мепівського вуглерозрізу, рудо- 
ремонтного заводу та інших, 
дуже низьке відвідування слу
хачів у гуртках, допускаються 
зриви занять.

Міськком партії, секретарі 
партійних організацій не по
дають належної допомоги ко
муністам, які самостійно вив
чають марксистсько-ленінську 
теорію. Для них мало читаєть
ся лекцій по історії Комуніс
тичної партії, маркспстсько- 
леніпській філософії та полі
тичній економії.

Серйозні недоліки мають міс
це в роботі шкіл міста. Секре
тар партійної організації се
редньої школп № 1 т. Кри- 
уленко, завуч середньої школи 
№ 4 т. Вдовиченко та завідую
чий міським відділом народної 
освіти т. Гідулянов в своїх вис
тупах навели ряд фактів, що 
свідчать про низький рівень 
навчальної і виховної роботи 
серед учнів в окремих школах.

Міськком партії глибоко не 
вникає в роботу шкіл, дуже 
мало приділяє уваги ідеологіч
ному вихованню учительських 
кадрів.

Особливо гостро критикували 
делегати міськком партії та ви
конком міської Ради депутатів 

трудящих за серйозні недоліки 
в справі матеріально-побутового 
обслужування трудящих, благо
устрою міста, та робітничих се
лищ, за погану організацію 
торгівлі та громадського харчу
вання.

Працівник шахти № 2-3 
т. Кислий відзначив, що міськ
ком партії не- виконав рішення 
VII партійпої конференції, в 
якому його було зобов'язано 
налагодити роботу торговельних 
організацій, поліпшити обслужу
вання трудящих. Досі майже 
ніякої роботи не проводиться 
по впорядкуванню міста. На 
околицях немає жодного мага
зину, не прокладено електро-та 
радіоліній, не налагоджено водо
постачання.

Уже декілька років іде мова 
про необхідність будівництва , 
їдалень па шахті № 2-3 та 
Байдаківській брикетній фабри
ці, але дальше розмов справа 
пе йде.

В магазинах немає дитячого 
одягу, взуття, спецодягу. Бу
вають перебої в постачанні та
ких товарів широкого вжитку, 
як хліб, сіль, сірники, гас та 
інше.

Агроном Олександрійської 
МТС т. Мамепко піддав міськ
ком партії гострій критиці за 
незадовільне керівництво під
приємствами міста по шефству 
над колгоспами Олександрій
ського та Петрівського районів. 

І Багато критичних зауважень 
1 було висловлено в адрес бюро 

міськкому КП України за це- 
задовільну роботу по добору, 

І розстановці та вихованню 
, кадрів.

Неправильний стиль роботи 
бюро міськкому партії піддали 
критиці у своїх виступах за
відуючий промислово-транспорт
ним відділом міськкому партії 
т. Шевчук, міський прокурор 

і т. Тюрип та інші. Вони вказу
вали, що порядок денний бюро 
часто був переобтяжений пи
таннями, які з успіхом міг 
би розв'язати міськвиконком. 
Міськком партії нерідко стає 
на шлях підміни радянських 
органів, а внутріпартійною ро
ботою займається недостатньо.

Делегати конференції вказу
вали на те, що в роботі бюро 
міськкому партії не було дос
татньої колегіальності.

Всього в дебатах виступило 
29 чоловік, зокрема т. Міхсль- 
сон — керуючий будинками, 
т. Корона—секретар партійної 
організації брикетної фабрики, 
т. Іванов—секретар партійної 
організації шахти № 2-3, т. Су- 
ховий — завідуючий відділом 
пропаганди та агітації міськко
му партії, т. Клпменко—голова 
райкому профспілки вугільни
ків, т. Альошин — керуючий 
трестом «Олександріявугілля«, 
т. Варава—секретар міськкому 
ЛКСМУ та інші.

В роботі конференції взяв 
участь секретар обкому КІІ 
України т. Мартинов.

У прийнятому рішенні КОІІ- і 
ференція намітила заходи, спря- ■ 
мовані на піднесення рівня 
партійного керівництва промис
ловістю, господарським і куль
турним будівництвом.

Делегати VIII міської партій
ної конференції обрали новий 
склад міськкому КП України 
та ревізійну комісію.

Амур Є. 3.
Артамонова В. К. 
Баранок І.
Бесарабопа М. Ф. 
Бульба Є. Ф.
Варава О. І.
Вдовиченко 3. X.
Гарасюта С. А.
Головань Г. Ф.
Гурза М. В.
Єременко Д. А.
Жежеря П. А.
Закохайло В. А.
Зуев О. Г.
Зюзін С. Л.
Іванов М. 1.
Кардані 1. А.
Карлов В. Я.
Корона В. П.
Клименко Ф. Ф.
Колузанов Л. С. 
Косенко Є. X.
Кравченко Г. Й.
Кругліков М. Ф.

Кандидати в члени
Власов Г. М.
Герман Б. М.
Губенко І. М.
Донець С. II.
Євсютін 1. В. 
Заєнчковський К. О.
Іванов М. Ф.
Іванова В. В. 
Ключников М. Г.

Ревізійна комісія
Дегтярьов М. М.
Донець М. Я.
Кравець В. Л. 
Кравчинська Ф. Г.

Склад Олександрійського міськкому 
КП України

Члени міськкому КП України
Артюхов П. М.
Агалакова М. І. 
Альошин Г. В.

Кузнецов М. В. 
Ларіонов Д. І. 
Лебедєв О. Ф. 
Лозовий Г. П. 
Лосіна Г. М. 
Луценко Н. X. 
Маленко В. Я. 
Немикін Д. Г. 
Нестеров 1. Ф. 
Петросов С. А. 
Прохоренко II. А. 
Самохотін Г. А. 
Середа Я. Д., 
Синіцина К. Й. 
Спичка О. М. 
Срібний В. Г. 
Сичов С. Т. 
Степаненко І. Г. 
Стрельцова М. М. 
Суворов М. І. 
Суховий 1. М. 
Тарубара М. І. 
Гиндюк П. С. 
Тюрин Г. О. 
Філінов Ф. А. 
Харитонов В. І. 
Шаболтас Б. Б. 
Шевчук В. С.

міськкому КП України
Крайня М. С. 
Криуленко А. Т. 
Кропп Л. Д. 
Лукавцева Г. П. 
Недзельський О. В. 
Півник Г. Д. 
Сахацький В. П. 
Шпекторов Ю. 3.

міськкому КП України
Меркур'ев О. П. 
Срібний В. В. 
Чугуй Я. Г.

Організаційний пленум міськкому 
КП України

29 листопада відбувся органі
заційний пленум міськкому КІІ 
України.

Першим секретарем міськко
му КІІ України обрано т. Лу- 
ценка Н. X., другим секрета
рем міськкому КІІ України 
обрано т. Лозового Г. II., сек
ретарем міськкому КП України 
обрано т. Зуєва 0. І’.

Членами бюро міськкому КП 
України обрані тт. Луценко 
Н. X., Лозовий Г. П., ЗуєвО. Г., 
Альошин Г. В., Варава 0. І., 
Петросов С. А., ХаритоновВ. І., 
Тарубара М. І., Суховий І. М.

Пленум затвердив завідуючих 
відділами міськкому КІІ Украї
ни—партійних, профспілкових 
і комсомольських організацій — 
т. Петросова С. А., пропаган
ди та агітації—т. Сухового І. М., 
промислово - транспортним — 
Шевчука В. С., сільськогоспо
дарським —т. Сидоренка Б. С.

Редактором газети «Сталін
ський прапор» пленум затвер
див т. Маленка В. Я.

Відбулося організаційне за
сідання ревізійної комісії міськ
кому КП України. Головою реві
зійної комісії обрано т. Крав
ця В. Л.

VIII пленум правління Спілки радянських 
письменників України

У Києві закінчив свою роботу 
VIII пленум правління Спілки ра
дянських письменників України, 
що тривав три дні.

На пленумі були присутні пись
менники Києва, представники об
ласних письменницьких організа
цій, критики, діячі театру і кіно, 
а також письменники Москви, 
Ленінграда, Риги.

Пленум заслухав доповіді В. М. 
Собка- про розвиток радянської 
української драматургії, М. П. 
Бажана—про підготовку до все
народного святкування 300-річчя 
возз'єднання українського і росій
ського народів, Л. Д. Дмитерка— 
про підготовку до 3 з'їзду Спілки 
радянських письменників України.

В обговоренні доповідей взяли 
участь письменники О. Корнійчук, 
К. Симопов, Б. Лавреньов, Я. Ваш, 
В. Піменов, Є. Сурков, А. Григу- 
ліс, В. Минко, О. Ольченко, ре
жисери Г. Юра, Б. Норд, В. Хар
ченко, диригент В. Пірадов та 
інші.

На обговорені питання пленум 
прийняв розгорнуті рішення.

Черговий з'їзд радянських пись
менників України намічено скли
кати восени 1954 року.

Пленум обговорив також орга
нізаційні питання.

Пленум увільнив О. Є. Корній
чука від обов'язків голови прав
ління Спілки радянських письмен
ників України в зв'язку з призна
ченням його першим заступником 
Голови Ради Міністрів Україн
ської РСР. Головою правління 
Спілки радянських письменників 
України пленум обрав М. П. Ба
жана. До складу заступників го
лови правління СРПУ обраний 
Н. С. Рибак.

У зв'язку з переходом Ю. О. 
Збанацького на іншу роботу пле
нум увільнив його від обов'язків 
відповідального секретаря СРПУ, 
Відповідальним секретарем Спілки 
радянських письменників України 
обраний С. Д. Скляренко.

(РАТАУ).
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Назустріч Дню
Радянської Конституції

Річний план завершено

Зразково підготуємося до весняної сівби

Понад 2:000 кубометрів ка
меню, 740 кубометрів щебеню, 
3,000 кубометрів піску дали по
над річний план трудівники Зве
нигородської дільниці кам'яного 
кар’єру.

Завдяки поліпшенню організа
ції праці, впровадженню передо
вих методів собівартість продук
ції знижено проти плану на 5 
процентів. Це дало десятки ти
сяч карбованців економії.

Чимало виробничників, борю
чись за дострокове виконання 

< воїх соціалістичних зобов’язань, 
різко підвищили продуктивність 
праці, домоглись високих показ

На високому рівні
Достроково викопавши II-мі

сячний план, гірники шахти 
.V» 2-3 не' знижують темпів і в 
грудні. Вчора шахта видала де
сятки тонн надпланового вугілля.

Готуючись достойно зустріти 
День Конституції, гірники підви
щують продуктивність праці.

Переможці змагання
З місяця в місяць, з кварталу 

і квартал виконує і перевиконує 
свої виробничі плани колектив 
і ілексаидрійської гудзикової 
фабрики. Одинадцятимісячне зав
дання колектив виконав достро
ково — до 15 листопада. В ре
зультаті зниження собівартості 
одержано економії 186.700 кар
бованців. Поліпшилась якість 
продукції. Випуск першосортної 
продукції становить 48,8 про
цента проти 40 процентів за 
планом.

Змагаючись з іншими колек
тивами нашої системи, колектив 
протягом трьох місяців вихо
дить переможцем. Міністерство

За г р
Широко розгорнувши соціа

лістичне змагання за достойну 
зустріч Дня Радянської Консти
туції, трудівники кисневої стан
ції рудоремонтного заводу успіш
но здійснюють взяті на себе зо
бов’язання. В ці дні ми завер
шуємо виконання річного плану. 
Це буде наш трудовий подару
нок всенародному святу.

Успіх колективу — результат 
злагодженої роботи. Апаратник

Пересування домни
На костянтинівському мета

лургійному заводі імені Фрунзе 
Сталінської області після капі
тального ремонту поставлено на 
сушіння доменну піч ;№ 1. Вхо
ді робіт колектив Краматорсько
го управління тресту «Півден- 
домнаремонт» здійснив рідкісний 
у будівельній практиці досвід 
пересування складеної доменної 
печі.

В той час, як провадилось роз
бирання старого агрегату, осто
ронь, на спеціальній площадці,

ОДИН ЦИКЛ НА ДОБУ
ВОРОШИЛОВГРАД. 25 листо

пада гірники тресту «Перво- 
майськвугілля» завершили вико
нання програми 11 місяців, Біль

ників. Так, бутоломи Павло Ко
лосник, Іван Скрипка, Леонід Не
давній, бурильник Михайло Бат- 
раков, вантажниця Марія Драго- 
нець вже дали по півтори річних 
норми.

Нині колектив дільниці підви
щує: темпи роботи. Вчора денне 
завдання нами значно перевище
не. Новими виробничими успіха
ми зустрічаємо всенародне свя
то—День Радянської Конститу
ції.

І. ОТАРАШВІЛІ, 
начальник дільниці кам’яного 

кар'єру.

Передові шахтарі: наваловідбій
ник Василь Хитрий, прохідник 
Іван Томилов, кріпильник Кузь
ма Скакун працюють в рахунок 
плану майбутнього року. Кож
ний з них виконав свої зобов’я
зання на 120—140 процентів.

Г. СТАНКОВ, 
голова шахтному шахти № 2-3.

соціального забезпечення тричі 
присуджувало нам премію.

Колектив фабрики бореться за 
збільшення випуску першосорт
ної продукції.

Йдучи назустріч Дню Консти
туції, ми зобов'язались до 15 
грудня виконати річний вироб
ничий план. Кожний день соціа
лістичного змагання приносить 
нам нові успіхи. Всі бригади пе
ревиконують свої завдання. Особ
ливо високопродуктивно пра
цюють тт. Бичкова, Аненко, Тка- 
ченко, Кругляк та інші. Вони 
вже перевиконали свої річні зав
дай пя.

І. САМІНСЬНИЙ, 
директор гудзикової фабрики.

а ф і к о м
т Голубок, машиніст г. Колісник, 
моторист т. Мусулега своїм сум
лінним ставленням до доруче
ної справи забезпечують систе
матичне виконання встановле
ного графіку.

Багато підприємств нашої об
ласті одержать достатню кіль
кість кисню, що виробляється 
пашим колективом.

В. ВОЖАКОВА, 
інженер рудоремонтного заводу.

були змонтовані нові конструк
ції доменної печі—від основи до 
колосникової площадки, потім 
вся ця величезна споруда висо
тою у восьмиповерховий будинок 
і вагою у 800 з лишком тонн бу
ла пересунута на фундамент.

Переміщення гігантського аг
регату проведене на відстані 35 
метрів з допомогою потужної ле
бідки по металевому настилу на 
спеціальних котках. Уся опера
ція по пересуванню тривала вісім 
годин.

ше половини лав шахт працюють 
за графіком — один цикл на добу.

(РАТАУ).

Успішно ремонтують 
Інвентар

Колгосп ім. Хрущова щороку 
запізнювався з ремонтом сіль
ськогосподарського інвентаря. 
Серед’ ремонтників раніше була 
низька трудова дисципліна.

Зараз майстри артілі, зрозу
мівши, які почесні завдання по
ставлені перед працівниками 
сільського господарства, дружно 
і злагоджено розпочали ремонт 
інвентаря.

Приклад самовідданої праці 
подає коваль Василь Артеменко. 
Він уже підготував до роботи 40 
борін, 6 плугів, 2 культиватори 
і розпочав ремонт сівалок.

Крім того, т. Артеменко вели
ку допомогу подає тваринникам 
в догляді за худобою—своєчасно 
розчищає копита і т. д.

0. МАМЕНКО, 
агроном Олександрійської МТС.

Байдужість
Майстри артілі .Шлях до ко

мунізму» дуже занепокоєні. Дав
но настав час ремонтувати сіль
ськогосподарський інвентар, але 
правління артілі і його голова 
Сабодаш ке думають про це.

Кілька разів коваль Афанаеій 
Куделя заявляв правлінцям про 
те, що в кузні немає вугілля, а 
без нього ж, відомо, нічого не 
зробиш. Та все це пропускають 
повз вуха керівники колгоспу.

Біля багатьох плугів зовсім 
немає лемешів. І про це нагаду
вали правлінню. Але ніяких за
ходів до завезення в артіль цих 
та інших запасних частин до 
сільськогосподарського інвентаря 
тут не вживають.

Доки ж так байдуже стави
тимуться керівники колгоспу до 
важливої справи?

М. ЖУРБЕНКО.

Делегація оиуфріївських хліборобів у Користівській МТС
Ирацівнпки сільського гос

подарства Олександрійського та 
Онуфріївського районів вже 
кілька років змагаються між 
собою за дальше піднесення 
всіх галузей сільського госпо
дарства.

Все краще, чого досягає один 
район, широко популяризує

Включаємось у соціалістичне змагання
На зборах механізаторів і ре

монтників Користівської МТС об
говорено і схвалено звернення 
механізаторів і спеціалістів Ма- 
лопомічнянської МТС.

Виходячи із нових завдань, 
які стоять перед сільським гос
подарством і особливо перед МТС, 
спираючись на передовий досвід, 
колектив працівників Користів
ської МТС взяв на себе такі зо
бов’язання:

Ремонт тракторів IV кварталу 
закінчити не пізніше 22 грудня 
цього року, а річний план—до 
23 лютого 1954 року.

Завершити ремонт комбайнів і 
причіпного інвентаря до 23 лю
того 1954 року.

Провадити ремонт тракторів 
лише вузловим методом при від
мінній якості виконуваних ро
біт. Знизити собівартість ремон
ту на 5 процентів проти плано
вої.

Нові сільськогосподарські майїини

Верстат для виготовлення 
торфоперегнійних горшечків

Одним з найбільш дійових за- і 
ходів, що сприяють одержанню , 
високих урожаїв овочів, є по
садка розсади, вирощеної в 
торфоперегнійних горшечках. В 
чому перевага горщечкової роз
сади? Рослинам створюються 
кращі умови для швидкого рос
ту і розвитку не тільки в ран
ній період вирощуваиня самої 
розсади, але й після висаджу
вання її в грунт.

Для широкого застосування 
в сільському господарстві цьо
го передового агротехнічного 
заходу потрібно було створити 
відповідні високопродуктивні 
машини.

Конструктори Всесоюзного 
науково - дослідного інституту 
сільськогосподарського машино
будування розробили верстат, 
який забезпечує виготовлення 
торфоперегнійних горшечків 
розміром 6x6 і 8x8 сантиметрів. 
Відформовані горшечки мають 
спеціальне гніздо для закладан
ня овочевого насіння.

ться у другому. Обмін пере
довим досвідом став невід'ємною 
частиною соціалістичного зма
гання.

Недавно делегація хліборобів 
1 Онуфріївського району відвіда- 
I ла Користівську МТС. Вони 
; побували в колгоспах ім. 18 
І з'їзду ВКІІ(б) та ім. Леніна, де

До 1 січня 1954 року в усіх 
і 1 колгоспах, обслужуваних 
МТС, закінчити очистку посів
ного матеріалу, 80 процентів на
сіння очистити складними ма
шинами «ВІМ».

Подати допомогу колгоспам у 
підготовці кормів для громад
ського тваринництва, для чого 

і подрібнити 4.800 тонн грубих і 
1.200 тонн концентрованих кор
мів. Включити в роботу 12 кор- 
моподрібнювальних агрегатів.

В 1953 році завершити меха
нізацію трудомістких робіт на 
тваринницьких фермах протопо- 
півської артілі ім. Леніна, а в 
1954 році —• в колгоспах ім. Ка- 
лініна, «Комунар», «Заповіт 
Леніна» і «Прапор комунізму».

Весною 1954 року обладнати 
дощувальну установку для зро
шення овочевих культур в арті
лі ім. 18 з’їзду ВКП(б).

Протягом 1954 року усім 11

Ручна праця на верстаті зас
тосовується лише при заванта
женні торфоперегнійної маси. 
Всі інші операції механізовані. 
В окремі відсіки завантажуваль
ного бункера закладається торф, 
перегній і дернова земля. Ло
патями обертових барабанів ця 
маса в потрібних кількостях 
подається у змішувач. Туди ж 
спеціальним насосом иодаотьея 
з окремого бака розчинений у 
воді коров’ячий кізяк і міне
ральні добрива. Після старан
ного перемішування вся маса 
подається до барабана форму
вального апарата.

За одну годину роботи вер
стат може випускати до 9 ти
сяч горшечків.

Верстат має електромотор, а 
при відсутності електроенергії 
може приводитись у рух від 
трактора ХТЗ—7.

У 1954 році наша промис
ловість випустить 2.500, а в 
1955 році — 3.500 таких вер
статів.

ознайомились з обладнанням 
колгоспних механізованих то
ків.

Досвід роботи цих колгоспів 
по механізації трудомістких 
робіт на токах буде викорис
таний сусідами в час підготов
ки до збпранпя майбутнього 
врожаю. *

колгоспам подати практичну до
помогу в будівництві гноєсхо
вищ.

Для поліпшення умов праці 
механізаторів в 1954 році збу
дувати 18 польових тракторних 
станів.

Підготувати для МТС в учи
лищі механізації сільського гос
подарства 63 трактористи і ком
байнери, підвищити кваліфіка
цію 50 трактористів на курсах 
при МТС.

Колектив трудящих Користів
ської МТС приймає виклик меха
нізаторів Олександрійської МТС 
па соціалістичне змагання і бу
де наполегливо боротись за пер
шість у цьому змаганні, за як
найкращу підготовку до весня
но - польових робіт 1954 року.

0. НЕСТЕРЕНКО, 
голова робітничого комітету 

профспілки.
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Літературні вечори в школі
В середній школі 10 стало 

традицією проведення читацьких 
конференцій та літературних ве
чорів. Це дає змогу учням кра
ще засвоювати вивчаємий мате
ріал.

Недавно учні сьомих класів 
провели конференцію за книгою 
Аркадія Гайдара «Школа», а лі
тературний гурток поставив 
монтаж за твором 0. С. Пушкіна.

Особливо цікаво пройшов лі
тературний вечір, присвячений 
видатному російському письмен
нику Максиму Горькому.

Учні десятих класів підготува
ли до вечора доповіді, художнє 
читання, уривки з творів пись
менника, випустили стінну га
зету.

На вечір були запрошені учні 
середньої школи № 13.

Зі змістовними доповідями ви
ступили учні Рохман, Мойсеєнко, 
Червінський, Петренко, Конограй

Дружна передплата газет і журналів
Близько тисячі курсантів нав

чається зараз в Олександрійсько
му училищі механізації сільсько
го господарства. Педагогічний 
колектив проводить значну по
літико - виховну роботу. Для уч
нів читаються лекції і доповіді, 
проводяться бесіди і голосні чит
ки газет.

В кінці листопада серед учнів 
і викладачів училища була ус
пішно проведена передплата га
зет і журналів.

Передплатниками стали всі 
учні третьої і сьомої груп трак
тористів та четвертої, шостої і 
десятої, груп механіків-комбай- 
нерів.

Великий попит механізаторів 
на журнали «Тракторист і ком

В листі до редакції газети 
• Сталінський прапор» працівни
ки Олександрійської МТС писали 
про те, що на будівництві жит
лових будинків в МТС допуска
лися факти неякісної роботи.

УСПІХИ НАРОДНОЇ ОСВІТИ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ 
РЕСПУБЛІЦІ

Уряд Демократичної Республі
ки В’єтнам приділяє велику ува
гу підвищенню культурного рів
ня в’єтнамського народу.

На початку 1953 року, вка
зує в’єтнамський бюлетень, у 
провінції Фу-То (Північний В’єт
нам) було 950 початкових груп з 
загальним числом 13 тисяч слу-

ВІДБУДОВА
Пхеньян, перетворений амери

канськими інтервентами в купи 
руїн, відбудовується. За час, що 
минув після укладення пере
мир'я, в місті споруджені тисячі 
житлових будинків. Відбудо
вуються будинки, які уціліли, 
водопровідна сітка, ремонтуються 
лінії електропередач.

На підприємствах Пекіна та 
його передмість і в навколишніх 
селах тисячі робітників та селян 
займаються в гуртках художньої

БК-06568. Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60
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Л ИсТИ до Р Е Д А Н ІД I I

Будинки не опалюються
та Журавський. Десятикласники 
Рябошапка, Ненько, Григор та 
інші прочитали уривки з творів 
Іорького. Поставлені також кіль
ка сцен із п’єси письменника 
«На дні».

Після вечора відбулася літера
турна вікторина, яка показала, 
що учні не тільки знають про
грамний матеріал, але й знайомі 
з творами та критичними стат
тями, які виходять за межі про
грами.

Глибокі знання показали учні 
10 класу Журавський, Бадьон, 
Статівка та учениця середньої 
школи № 13 Валентина Біла. 
Дирекція школи оголосила їм 
подяку та преміювала книгами.

До дня возз’єднання України 
з Росією готується літературно- 
художній монтаж «Російсько- 
українські літературні зв’язки .

Н. ЛЮБИВЕЦЬ, 
учениця середньої шноли № 10.

байнер», «МТС», газети—«Ком- 
сомольская правда», «Правда 
Украйни», «Кіровоградська прав
да», «Сталинское племя» та на 
місцеву газету.

Значну роботу по передплаті 
провів інструктор училища 
т. Булгаков. Тепер майже всі уч
ні з початку 1954 року одержу
ватимуть газети і журнали.

У нас є серйозні претензії до 
міського відділення «Союзпеча- 
ти . яке не порушило перед об
ласним відділом «Союзпечати» 
питання про збільшення ліміту 
па газети і журнали для насе
лення міста і району.

В. НОНВІСАРОВ, 
викладач училища механізації 

сільського господарства.

СЛІДАМИ НЕОПУБЛІ КОВАНИХ ЛИСТІВ

Лист був надісланий для пе
ревірки до райвиконкому.

Як повідомив заступник голо
ви виконкому райради депутатів 
трудящих т. Гриценко, факти 

В країнах народної демократії
В'ЄТНАМ НОВЕ МІСТО В БОЛГАРІЇ

цій

хачів, і тільки одна група по 
підвищенню початкової освіти, в 
якій навчалось 25 чоловік.

За вісім місяців ц. р. 
провінції було додатково 
но 956 початкових груп 
гальним числом слухачів 
чоловік.

в
<*ТВО]»Є-
з ла-
ІІі. 600

капітальний ре- 
бу- 
по 
лі-

ПХЕНЬЯНА
Закінчується 

монт 17 адміністративних 
динків, провадяться роботи 
відбудові інститутів, шкіл і 
карень. Закінчується кладка 
цегли на спорудженні будинку 
театру на горі Моранбон, який 
буде одним з найкрасивіших бу
динків Пхеньяна. (ТАРС).

РОЗВИТОК ХУДОЖНЬОЇ САМОДІЯЛЬНОСТІ В КИТАЇ
самодіяльності. У цьому році лі
тературний, драматичний, музич
ний, балетний класи, а також 
клас образотворчих мистецтв вс-

Ще минулої зими жителі 
динків па площі ім. Дзержин- 
ського скаржились на незадо
вільну роботу котельної. Дирек
ція рудоремонтного заводу тоді не 
вжила ніяких заходів для поліп
шення її роботи. Тому в кварти
рах було холодно.

Восени будинки були передані 
житлово - комунальній конторі 
тресту «Олександріявугілля». Та 
становище не змінилося..

Зима настала, але парове опа
лення і тепер не працює. У жи
телів будинків 7 і М? 8 в кім
натах замерзає вода, мокріють 
стіни.

Не раз ми. скаржились началь
нику кантори т. Дверйицькому і 
керуючому домоуправлінням т. 
Коваленку на неполадки в будин
ках та погану роботу котельної, 
але вони 
гують.

на наші скарги не реа-

А. ГОЛОВКО.
рудоремонтного заводу.робітник

Непорядни 
гуртожиткуВ

Минуло вже кілька тижнів, як 
робітників монтажного управлін
ня в селищі Димитрово пересели
ли з одного гуртожитки в інший. 
Але п до цього часу комендант 
т Сидоренко не подбав про ство
рення нормальних умов для нас.

В гуртожитку відсутній уми
вальник, в кімнатах брудно. За
мість графинів нам видали пів
літрові колби з хімлабораторії, з 
ними й ходимо 
ній будинок.

В червоному 
гуртожитку був 
забрав його додому Сидоренко.

А. МАРУЩАК, 
робітник монтажного управління.

кутку старого 
радіоприймач, та

відповідають дійсності. За нея
кісне. ведення будівельних робіт 
дирекція Олександрійської МТС 
попередила техніка по будівниц
тву т. Непомиящого.

В Болгарії у Східних Родопах 
росте нове місто Кирджалі. До 9 
вересня 1944 року це було за
недбане маленьке селище. При 
народній владі в надрах Родон- 
ських гір поблизу Кирджалі бу
ли знайдені поклади кольорових 
металів. За короткий строк 
Кирджалі перетворився. Збудо
вані і стали до ладу нові про
мислові підприємства; виросли 
квартали житлових будинків. Не
забаром у місті будуть споруд
жені Будинок Рад, театр, пар
тійний будинок, Палац піонерів, 
стадіон і створений парк куль
тури та відпочинку.

чірнього відділу Пекінської ху
дожньої школи закінчило понад 
800 чоловік.

У
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Робітничий клас Японії веде наполегливу боротьбу за свої 
права. Трудящі виступають проти ремілітаризації країни, проти по
літики антинародного уряду, проти окупації Японії американськи
ми військами. Недавно японські робітники, які працюють на аме
риканських базах, провели загальний 48-годинний страйк в знак 
протесту проти поганих умов праці. Страйкувало біля 150 тисяч 
чоловік.

На знімку: пікети страйкарів біля американського воєнного 
складу в Токіо.

Фото агентства Сіньхуа. Прескліше ТАРС.

У КРАЇНАХ КАПІТАЛУ

Японія
(ДОВІДКА)

далекосхід
них сусідів Радянського Союзу— 
островна держава. Японські ост
рови знаходяться також в близь
кому сусідстві з народним Ки
таєм і Корейською Народно-Де
мократичною Республікою.

В країні проживає близько 85 
мільйонів чоловік. Столиця дер
жави місто Токіо — крупний про
мисловий і торговий центр.

Японія з’являється конститу
ційною монархією. За новою 
конституцією, затвердженою пар
ламентом в 1946 році, влада ім
ператора дещо обмежена.

Японія — розвинена капіталі
стична країна з феодальними пе
режитками, що збереглися, особ
ливо в сільському господарстві.

Розгром японських мілітаристів 
в 1945 році при вирішальній ролі 
Радянського Союзу створив всі 
можливості для розвитку країни по 
мирному, демократичному шляху. 
Створились умови для збережен
ня миру на Далекому Сході. Од
нак це ні в якому разі не влаш
товувало правлячі кола США. 
Вони зразу ж після капітуляції 
мілітаристської Японії взяли курс 
на перетворення її в свій далеко
східний воєнний плацдарм. Аме
риканські імперіалісти віроломно 
порушили угоди, укладені між 
союзниками у воєнний і після
воєнний час, про перетворення 
Японії в миролюбну, демократич
ну, незалежну державу.

Всі заходи американських оку
пантів в країні пройняті прагнен
ням встановити своє панування. 
Вони нав’язали Японії сепарат
ний Сан-Францістський «мирний 
договір», «пакт безпеки», адміні
стративну угоду», ставлячи краї
ну в залежність від американських 
монополій. Японський народ пот
рапив під іго американської вояч
чини, яка створила на островах 
біля 700 воєнних баз. З японської 
території відбувались авіаційні 
нальоти на мирні корейські міста 
і села.

Озброєння Японії, здійснюване 
американськими правлячими ко
лами з допомогою слухняного 
уряду Іосіда, викликає однобокий 
розвиток національної економіки. 
Гарячковий ріст воєнного вироб
ництва веде до скорочення мир
них галузей промисловості. В ре
зультаті безробіття досягло неба
чених в історії Японії розмірів. 
Число 
бітних 
ловік.

В окупованій американцями 
країні широко поширена рабська

розмірів, 
безробітних і напівбезро- 

становить 10 мільйонів чо-

було за- 
тисяч ви-

виразніше 
яка 

з’являється прямим 
панування в країні

і дитяча праця. Робітничий день 
триває 10—15 годин. Реальна за
робітна плата робітника в даний 
час становить лише половину до
воєнної. Ціни ростуть. Невистачає 
жител. В Японії, за найскромні- 
шими підрахунками, 4 мільйони 
чоловік хворі на туберкульоз. 
На грунті матеріальних злиднів 
трудящих в країні умастились ви
падки самогубства.

Не в кращому стані перебуває 
селянство. Близько 70 процентів 
сільських господарств змушені 
орендувати землю у поміщиків на 
кабальних умовах.

Поміщицьке свавілля, великі 
побори довели сільське населення 
до таких злиднів, іцо продаж ді
тей і дівчат в рабство став зви
чайним явищем. Навіть по явно 
занижених даних японської полі
ції, в минулому році 
реєстровано понад 11 
падків работоргівлі,

Японський народ все 
усвідомлює, що обстановка, 
створилася, 
результатом 
американських окупантів і їх під
собників — японських реакціоне
рів.

В боротьбу проти американ
ської окупації, за мир, свободу і 
національну незалежність вклю
чаються все більш широкі шари 
населення: В країні проходять мо
гутні страйки трудящих. Якщо в 
1951 році страйкувало 6 мільйо
нів чоловік, то в 1952 році лише 
в п'яти загальних страйках взяло 
участь 12,5 мільйона чоловік. Ни
нішній рік також характерний не
послабним ростом страйкового 
РУХУ-

Авангард робітничого 
країни — Комуністична 
з’являється тією силою, 
умовах поліцейських репресій і 
терору згуртовує японських тру
дящих і керує їх боротьбою за 
життєві права, за мир і націо
нальну незалежність.

Здорові сили японської нації 
все більше переконуються р тому, 
що необхідно перебороти наявні 
перешкоди і відстояти національ
ну незалежність країни. Вони ро
зуміють, що лише таким шляхом 
можна забезпечити мирний розви
ток своєї батьківщини, забезпечи
ти необхідні зовнішньополітичні і 
цілком доступні економічні зв’яз
ки з сусідніми державами. Кроки, 
які зробить Японія на цьому шля
ху, зустрінуть співчуття і підтрим
ку з боку Радянського Союзу і всіх 
миролюбних народів.

класу 
партія 

яка в
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся! Рік видання ХХУ-й

СТАЛІНСЬКИЙ
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Торжество соціалістичної 
демократії

Сьогодні велике всенарод
не свято — День Конститу
ції Союзу РСР. 17 років, що 
минули після прийняття іно 

Конституції, переконли
во продемонстрували перед 
усім світом велику силу ідей 
сощіал істинного демокра
тизму. Піклуванням про. бла
го народу, про процвітання 
нашої Батьківщини пройня
тий весь зміст Радянської 
Конституції — Основного За
кону СРСР.

Наша Конституція є Кон
ституцією перемігшого со
ціалізму і розгорнутої соціа
лістичної демократії. Вона 
законодавчо закріпила той 
не есві тн ьо і стор ич ний факт,
ідо Радянський Союз побу
дував соціалізм і вступив у 
смугу поступового переходу 
від соціалізму до комунізму. 
В результаті здійснення по
літики індустріалізації краї
ни і колективізації сільсько
го господарства створена но
на, соціалістична економіка, 
яка не знає криз і безробіття, 

щша дає всі можливості для 
заможного і культурного 
життя народу.

Наша держава створена в 
інтересах народу і управ
ляється самим народом — в 
цьому яскраво виявляється 
справжній демократизм со
ціалістичного ладу. Геніаль
ний Ленін, який створив Ра
дянську державу, вказував, 
що у нас є чудесний засіб 
подесятерити наш держав
ний апарат, цей засіб — за
лучення трудящих до пов
сякденної роботи по управ
лінню державою.

Іншу картину ми спостері
гаємо в країнах капіталу. 
Буржуазія вже давно забула 
про «природні і невід’ємні 
права і свободи людини», 
які вона афішувала раніше. 
Настала криза буржуазної 
демократії. Імперіалістична 
буржуазія відкрито перехо
дить до методів фашистської 
терористичної диктатури. Во
на, як вказував И. В. Сталін, 
розтоптала принцип рівно
правності людей і націй, ви
кинула за борт прапор бур
жуазно - демократичних сво
бод.

Радянська Конституція на
дала всім громадянам великі 
права — на працю, на від
починок, на освіту і на ма
теріальне забезпечення в 
старості або по непрацездат
ності.

Надаючи радянським лю
дям найбільші права, Кон
ституція покладає на, них і

УРОЧИСТЕ ЗАСІДАННЯ

Вчора в міському театрі відбу
лося урочисте засідання міської 
Ради разом з представниками 
трудящих, присвячене всенарод

певні обов’язки. Кожний гро
мадянин СРСР зобов’язаний 
працювати, строго виконува
ти радянські закони, додер
жувати трудової, громадської 
і державної дисципліни, бе
регти і зміцнювати суспіль
ну, соціалістичну власність, 
захищати соціалістичну Віт
чизну.

В результаті перемоги ле
нінсько - сталінської націо
нальної політики, здійснення 
принципу рівноправності 
всіх націй і рас досягнуто 
повного розквіту соціалістич
них націй. Під прапором Ра
дянської Конституції розви
ваються і преуспівають більш 
як 60 націй, національних 
груп і народностей.

Дружба радянських наро
дів — велике завоювання 
соціалізму. К ому н іст и ч,на
партія, як зіницю ока, бере
же і зміцнює дружбу і єд
ність народів, безустанно 
зміцнює багатонаціональну 
соціалістичну державу.

Радянські люди бачать в 
рідній Комуністичній партії 
свого мудрого вождя і вчи
теля, велику спрямовуючу і 
керівну силу нашого сус
пільства. Ця керівна і орга
нізуюча роль Комуністичної 
партії закріплена Конститу
цією СРСР.

^Конституція є запалю
ючим прикладом для трудя
щих країн народної демокра
тії, які встановили свою вла
ду, здійснюють грандіозні 
соціальні, економічні і куль
турні перетворення, успішно 
будують соціалізм.

Для всіх прогресивних лю
дей у капіталістичних краї
нах наша Радянська Консти
туція є моральною допомог 
гою і реальною підмогою в 
їх благородній боротьбі за 
мир, за демократію, за соціа
лізм.

Радянський народ під ке
рівництвом партії, під пра
пором соціалістичного демок
ратизму мобілізує свою твор
чу енергію для досягнення 
нових перемог. Перетворю
ючи в життя рішення XIX 
з'їзду КПРС і вересневого 
Пленуму ЦК КПРС, трудя
щі нашої країни добивають
ся нового могутнього підне
сення промисловості, сіль
ського господарства і куль
тури.

Під прапором Радянської 
Конституції, під керівниц
твом великої Комуністичної 
партії наш народ впевнено 
йде до вершин комунізму.

ному святу — Дню Радянської 
Конституції.

Після засідання відбувся кон
церт. ....

№145(3975)'
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На честь Дня Радянської Конституції
По дві-три норми

Трудовими успіхами зустріли 
День Конституції трудящі заво
ду «Червоний ливарник». Колек
тив перевищив 11-місячний 
план. З перших днів грудня всі 
цехи працюють з великим підне
сенням. Особливо високих показ
ників домігся токар Олег Отро- 
щенко. На обробці кронштейнів 1 
грудня він дав три норми. Роз
точник Федір Тарасенко виробив 
більше як 200 процентів, токар 
Григорій Швиндін — 215 про
центів.

Виробничими перемогами оз
наменували дні підготовки до 
всенародного свята і інші стаха- 
новці заводу.

0. ТРОЦЕВСЬНИЙ, 
працівник заводу «Червоний 

ливарник».

Наполеглива 
підготовка до весни
Невтомною працею відпові

дають хлібороби бандурівської 
артілі ім. Сталіна на постанову 
вересневого Пленуму ЦК КПРС.

Готуючись до весни, вони вже 
очистили близько 800 центнерів 
насіння ярих культур і відпра
вили його на аналіз.

Колгоспні майстри, завершив
ши ремонт всіх плугів і борін, 
зараз змагаються за дострокову 
підготовку до сівби сівалок, куль
тиваторів та іншого інвентаря.

Гаряча пора і в городників. 
Вони посилено виготовляють 
торфоперегнійні горшечкп. Кол
госпниця Марія Кравцова на 
спеціальному верстаті виробляє 
за день 1.000 штук горгаечків. 
Всього в колгоспі вже виготовле
но їх 7.000 штук.

Такими трудовими ділами зу
стрічають наші колгоспники ра
дісний День Радянської Консти
туції.

І. ВАНАЛО, 
агроном колгоспу.

Сьогодні—День 
Радянської 
Конституції

Ціна 15 коп.

Байдаківський вуглерозріз— 
переможець змагання

Трудящі Байдаківського вуглерозрізу успішно здійс
нюють взяті соціалістичні зобов‘язання. З місяця в місяць 
підприємство перевиконує державний план, знижує собі
вартість вугілля і вскриші.

В жовтні колектив домігся високих техніко економіч
них показників, набагато перевищив виробниче завдання.

Напередодні Дня Конституції заступник міністра ву
гільної промисловості г. Кузьмич надіслав иа ім'я керівників 
розрізу телеграму. В ній сказано: „Рішенням ВЦРПС і Мініс
терства вугільної промисловості за підсумками Всесоюзного 
соціалістичного змагання за жовтень розрізу присуджена 
друга премія.

Міністерство поздоровляє робітників, робітниць, ін
женерно-технічних працівників і службовців розрізу з за
воюванням перемоги у Всесоюзному соціалістичному зма
ганні і бажає колективу добитися дальших успіхів у 
достроковому виконанні державного плану, підвищенні 
продуктивності праці і зниженні собівартості."

У відповідь на рішення ВЦРПС і Міністерства вугіль
ної промисловості трудівники розрізу ще більше підносять 
темпи, видобувають тисячі тонн вугілля понад план.

Наші грузинські друзі 
повідомляють...

ТК1БУЛІ, Грузинської РСР, 
4 грудня. Всенародне свя
то—День Радянської Конс
титуції—колектив шахти ім. 
Молотова зустрічає новими 
виробничими успіхами у 
змаганні з гірниками Олек
сандрії. Понад 11-місячний 
план видано кілька ешело
нів вугілля. У порівнянні з 
минулим роком видобуток 
палива на шахті зріс на 21 
процент. В результаті меха
нізації трудомістких проце
сів, впровадження графіка

Понад річний план
День Радянської Конституції 

тваринники колгоспу ім. 12-річ- 
чя Жовтня зустрічають визнач
ними трудовими перемогами. На 
1 грудня цього року вони надої
ли на кожну фуражну корову по 
1.796 літрів молока проти річ
ного плану 1.700. Це иа 578 
літрів більше, ніж на цю дату 
торік. _ и 

циклічності зекономлено по
над 1 мільйон карбованців.

В перших рядах учасни
ків змагання йде колектив 
другої дільниці.

Більшість робітників шах
ти вже давно виконали річ
ні завдання, а такі стаханов- 
ці, як тт. Кацадзе, Бригадзе, 
Челишвілі, Бунтурі викона
ли по півтори річних норми.

Багато шахтарів напере
додні свята вселились у нові 
благоустроєні квартири.

Редакція газети 
„Ткібуліс магароелі*.

Найкращих результатів доби
лась доярка ІІелагія Дон. її по
казник 2.500 літрів молока на 
фуражну корову.

Зростання продуктивності гро
мадського тваринництва дозволи
ло артілі понад встановлений 
план продати державі 75.000 
літрів молока.

М. ЛЕОНЕНКО, 
зоотехнік.
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Народна шана ВЕЛИКЕ ПРАВО НА ОСВІТУ
Трудова людина оточена н на

шій країні великою шаною. Для 
неї у нас—чудові Палаци куль
тури, санаторії, будинки відпо
чинку—псе, іцо необхідне для за
можного і культурного життя. 
Мені нема чоіо турбуватися про 
завтрашній день, як ото трудя
щим капіталістичної Америки 
або Англії.

Наш шлях світлин і щасливий. 
Він осяяний Радянською Консти
туцією.

Кожний день піднімає нас все 
вище і вище. Те, чого я добився 
вчора, завтра мене вже не задо
вольняє. Комуністична партія 
вчить іти вперед, не заспокою
ватись на досягнутому.

На Байдаківському вуглероз
різі я працюю не один рік. Пам’я
таю, як тут вивозили породу 
кіньми і вручну розвантажували 
її. Тоді за зміну навантажував 
екскаватором 70 вагончиків, тоб
то 110 кубометрів. А коли іноді 
давав 130 вагончиків, то це 
вважалося трудовою перемогою.

Як далеко ми тепер пішли 
вперед! Розріз повністю механі
зовано. Вскришу роблять потуж
ні електричні екскаватори, від
вальний агрегат. Вугілля і поро
ду вивозять електровозні состави.

Раніше колії пересувались 
вручну з допомогою ломів. Нині 
діє путєпідіймач, який замінює 
важку працю сотень робітників. 
Планувальні роботи виконує 
бульдозер.

На видобутку вугілля і вскри- 
піі породи не торкається рука 
людини. Все виконують механіз
ми.

Багату техніку дала нам в ру
ки рідна держава. Вона полег
шує працю радянських гірників. 
Трудимось ми натхненно в ім’я 
Батьківщини.

Особисто я систематично ви
коную норму на 140—150 про
центів. Понад річне завдання дав 
З ешелони вугілля. Такі показ

Екскаваторник будівельного управління Дпмитров- 
ського тресту Іван Лопата систематично виконує норму 
на 170—180 процентів.

На знімку: зліва 1. Лопата і шофер І. Вірьовка.
Фото Г, Танського.

ники і в інших виробничників.

Самовіддано працює машиніст 
екскаватора Олександр Могиль
ний. Він виступив ініціатором 
змагання за краще використання 
техніки. Новатор довів продук
тивність екскаватора до 130 ти
сяч кубометрів породи, що пере
вищує норму більш як на 50 ти
сяч кубометрів. Його почин під
хопили механізатори не. тільки 
нашого розрізу, але й (’еменів- 
ського.

Відзначаються у нас і екска
ваторники Іван Горовецькип, 
Леонід Хомич, машиніст електро
воза Петро Чорноморець та бага
то інших.

Високопродуктивна робота за
безпечує стахановцям високі за
робітки. Кожний з них щомісяця 
одержує від 2 до 4 тисяч карбо
ванців. Десятки робітників спо
рудили індивідуальні будинки, 
придбали мотоцикли, хороші меб
лі.

Чимало кращих людей вироб
ництва удостоєні урядових наго
род. Орден Леніна прикрашає 
груди начальника вугільної діль
ниці т. Проснякова, орден Трудо
вого Червоного Прапора недавно 
одержав прохідник т. Гаркуша.

Радісно стає на серці від того, 
що кожний з пас працює на себе, 
па свою державу, що ми з’яв
ляємось активними будівниками 
комунізму.

І як тут не сказати полум’яни
ми словами Володимира Маяков- 
ського:

Радуюсь я—
зто

мой труд 
вливаетея

в труд
моей республики.

М. ГОРИСЛАВЕЦЬ, 
машиніст екскаватора 

Байдаківського вуглерозрізу.

Батьків своїх я не знала і рос
ла сиротою в дитячому приюті в 
місті Кіровограді (колишній Сли- 
саветград). Діти в приютах за 
царату жили в жахливих умовах, 
а коли підростали, їх влаштову
вали в найми до куркулів нянь
ками, пастухами.

З тих вихованців, з якими я 
пула в приюті, жоден не закін
чив навіть початкової школи. Я 
ж освіту одержала випадково: 
знайшлися люди, які взяли мене 
за дочку.

Почала вчителювати я в селі 
Верблюжці в початковій школі. 
Тяжкою була праця вчителя. 

І Шкіл було мало, доводилось в 
одній класній кімнаті ютитиеь 

■ одноразово з двома, а то й трьо
ма класами. До школи, до я пра
цювала, селяни приводили до 300 

< дітей, але приймали лише 25—

Щастя матері
Велика радість бути матір'ю в 

нашій країні. Цю радість я пов
сякденно відчуваю. 10 дітей на 
родила і кожного з них чекає 
світле майбутнє.

Мої діти вчаться. Найстарший 
син Віктор в Ленінграді зараз. 
Він поступив у військову медич
ну академію, хорошу стипендію 
одержує, має відмінні оцінки. 
Дочка Фелікеа в Олександрійсько
му педучилищі вчиться. Світла
на, Лариса, Віра й Жана ходять 
до школи.

Держава допомагає виховува
ти дітей. Тільки на двох близнят, 
які недавно народились, мені ви
дано одноразову допомогу в сумі 
3.500 карбованців та щомісяця 
одержую по 350 карбованців. 
Всього на дітей мені вже випла
чено понад 20 тисяч карбованців.

Де ще, в якій країні матері 
оточені таким піклуванням і лю
бов'ю? Ніде! Тільки у нас мати 
може бути спокійна за долю сво
їх дітей.

Зараз в нашій сім'ї велике 
свято. Указом Президії Верховної 
Ради СРСР мені присвоєно по
чесне звання «Мати-героїня». .

Від душі вдячна рідному уря
дові, Комуністичній партії за не
втомне дбання про нас, простих 
людей.

Варвара ОВЧАРЕННО, 
мати-героїня.

Не можна без хвилювання чи
тати запальні рядки з офіцер
ського щоденника артилериста— 
капітана запасу — учасника 
визволення Олександрії, нині 
завуча середньої школи м. Ново- 
шахтинська, Ростовської області, 
т. Самсонова.

Він пише:
—Пройшовши центр міста і 

наткнувшись на організований 
опір ворога, всі наші батареї ви
сунулися на лінію піхоти і зай
няли відкриті позиції коло р. Ін
гулець в районі млина для 
стрільби прямою наводкою.

Незабутніми і радісними були 
наші зустрічі з олександрійця- 
ми. Всі, з ким бійці зустрічались, 
цілували їх, влаштовували го
стинний прийом. А коли ми зай
мали позиції, жінки вийшли з 
лопатами допомагати нашим вої
нам під кулями ворога відривати 
позиції. Одна бабуся років 70-ти 
з усіх сил допомагала викотити 
гармату для прямої наводки. 

ЗО. В першу чергу, звісно, прий
малися діти сільських багатіїв. 
Інші залишались поза школою.

А коли хто з дітей бідняків 
і потрапляв до школи, то через 
погані матеріальні умови зали
шав її.

Про кіно, радіо, ялинку діти 
тоді навіть уяви не мали.

Зовсім іншим стало життя 
після Великої Жовтневої соціа
лістичної революції. Вчителям 
була надана можливість вчитись 
далі, без відриву від роботи у 
школі, підвищувати свою квалі
фікацію. Наша Радянська Кон
ституція надала всім нашим гро
мадянам право на освіту і гаран
тує його. Мільйони дітей вчаться 
в школах, технікумах і вищих 

учбових закладах.
Я вчителюю вже понад 37 ро

ків. За цей час навчила більше,

Зміни в селі Косівці
Коеівка — звичайне україн

ське село. А які великі перетво
рення сталися тут за роки радян
ської влади. Під яскравим сон
цем Радянської Конституції не
впізнано змінилось життя, ви
росли люди — невтомні будівни
ки комуністичного суспільства.

Там, де колись панувала май
же суцільна неписьменність, де 
на невеличких клаптиках землі 
з ранку до пізньої ночі гнули 
спину селяни, лише б не помер
ти з голоду, де кінь, коса, де
рев’яний плуг і ціп були основ
ними знаряддями виробництва, 
тепер тут виросли і зміцніли два 
великі колективні господарства 
імені Молотова та «Прапор ко
мунізму . На їх просторих полях 
працюють потужні сільськогос
подарські машини ■— трактори, 
комбайни, сінокосарки, молотар
ки тощо. Ними управляють ко
лишні батраки, бідняки, їх діти.

Об'єднавшись в колгоспи, тру
дове селянство знайшло своє 
щастя, радість, заможність. Пра
во па це навіки забезпечила їм 
наша Конституція.

Назавжди зникло старе село з 
напівзрупнованими халупами 
бідняків, з багатими будинками 
урядника, попа та куркулів і 
церквою. На їх місці з’явились 
просторі громадські будівлі, шко
ли, бібліотека, лікарня.

ДО ДНЯ ВИЗВОЛЕННЯ ОЛЕКСАНДРІЇ

Через десять років
Пригадую такий випадок. Я 

йшов з групою бійців по головній 
вулиці папіввизволеного міста і 
зустрів кавалериста в формі ра
дянського офіцера. Коли ми наб
лизились до нього, кілька хлоп
чиків піонерського віку закрича
ли нам: «Німецький комендант!». 
Викритий дітьми зрадник, змуше
ний був признатись, що він по
мічник фашистського комендан
та.

Ще один з епізодів глибоко за
пам’ятався мені. Під артилерій
ським вогнем німецьких загарб
ників жителі Олександрії за три 
дні відновили залізницю, по якій 
В грудня вже доставлялись нам 
зброя і боєприпаси. За словами 
досвідченого залізничника, таку 
роботу В звичайних умовах мож
на було виконати не менше, як 
за три тижні.

Це було десять років тому. Від
важні воїни Радянської Армії в 
грудневі дні вели бої за Олек
сандрію. 6 грудня 1943 року да

як три тисячі юнаків та дівчат.
В різних кінцях Радянського 

Союзу працюють тепер мої ко
лишні вихованці. Задніпряна— 
інспектор шкіл Ново-Празького 
районного відділу народної осві
ти, ІІіко.іаєва — іпженер-хімік 
заводу в місті Усольє-Сибірськ, 
Іркутської області, КогіІ^во— 
гірничий інженер в місті Іклові, 
Кемеровської області.

Радянський уряд і Комуністич
на партія високо оцінили мою 
скромну працю і нагородили мене 
вищою урядовою нагородою— 
орденом Леніна.

Я дуже вдячна нашій партії і 
уряду про піклування за нас, 
радянських вчителів, і допаду 
ще більше зусиль для виховання 
майбутніх будівників комунізму.

3. СКАЛОЗУБ, 
вчителька неповної середньої 

школи № 5.

Якщо в дореволюційній Косів
ці була лише одна школа з од
ним вчителем, де навчались ЗО— 
50 дітей багатіїв, то зараз в селі 
працює середня і семирічна шко
ли, в яких навчається близько 
500 учнів. 35 учителів з се
редньою і вищою освітою вихо
вують радянську молодь.

На все село раніше був один 
| фельдшер. Тепер тут відкрита 
І стаціонарна лікарня, в якій пра

цює близько 10 медпрацівників.
Сотні косівських селян за ро

ки радянської влади здобули ви
щу і середню освіту. Серед них 
є вчені, лікарі, інженери, вчите
лі, агрономи, офіцери Радянській 
Армії.

Косівський селянин Шевченко 
Касян Микитович — нині док
тор технічних наук—живе і пра
цює в столиці нашої Батьківщи- 

I ни—Москві.
А скільки колгоспної молоді 

зараз навчається лише у вищих 
■ навчальних закладах.

—Хіба міг я колись дума
ти, — розповідає колгоспник 
Іван 'Гатаров, — що наші діти 

' будуть так чудово жити. Шлях в 
І найми лежав їм. А тепер моя доч

ка, дочка простого колгоспника, 
[ —вчителька. Широкі шляхи в 

науку, в життя відкриті перед 
всіма радянськими людьми.

А. НУЖНИЙ.

ше місто було повністю визво
лене від фашистських окупантів.

Невпізнано змінилося воно за 
цей час. На пустирі за післявоєн
ні роки виросло благоустроєне се
лище Димитрово з багатоповер
ховими будинками, клубом, гір
ничопромисловою школою, з но
вими школами, буровугільними 
підприємствами.

А колись цього селища зовсім 
не було на карті.

Так само виросло за ці роки 
селище Перемога. В ньому кра
сується поряд з новоспоруджени- 
ми будинками сонячний палац— 
дитячий садок — гордість цього 
селища.

Розрослося і селище Октябр- 
ське.

В центрі міста споруджена 
красуня — чотирьохповерхова 
середня школа і№ 2, відбудовано 
міський театр і багато інших 
громадських споруд, магазинів.

Виросли десятки нових квар
талів і вулиць на околицях міста.
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Живьіе страницьі
Смотрят в синюю вись и сверкают огнем
Над Москвой корпуса институтские,—
Зто в жизнь претворен наш. Советский Закон, 
Одна из страниц Конституции.
Славиш в песнях народ молодой Волго-Дон, 
Славиш новое море на карте,—
Зто в жизнь претворен наш Советский Закон 
Под умелим водительством Партии.
Там, в поселке, где тянется вверх террикон, 
Слииіньї смеха и пес єн розливи,—
Зто радосте принес нам Советский Закон,- 
Равноправньїй закон, справедливий.
И потоки зерна миллионами тонн
В злеватори золотом льютея,
Зто в жизнь претворен наш Советский Закон, 
То живая спгрока Конституции.
Там, где ветер пески поднимал високо, 
Вирастают сади плодородние,
Зто в жизнь претворен наш Советский Закон, 
И сбьіваются думи народньїе.
И летиш наш напев и могуч и силен
От далекой Чукотки до Таллина,
Весь советский народ славиш мудрий Закон
И великую ГІартию Ленина Сталина.

Михаил ГЛДЗКОВ, 
демобилизозанньїй вони Соввтской Армии.

Переяслав - Хмельницький, 
Київської області. Майстри народ
ної творчості готуються до вис
тавки, присвяченої 300-річчю воз
з'єднання України з Росією. До
машня господарка В. Ю. Вердоні 
до славної дати вишиває худож
ньою гладдю портрет Богдана 
Хмельницького.

На знімку: В. Ю. ВЕРДОНІ за 
роботою над портретом.

Фото В. Сичова. 
Прескліше РАТАУ.

РОСІЙСЬКІ 
ПИСЬМЕННИКИ ПРО 

БУРЖУАЗНУ 
«ДЕМОКРАТІЮ»

...Володарювання капіталістів 
ькрило сучасну Францію вічною 
ганьбою... Все в ньому дрібне, мі
зерне, суперечливе; нема почуття 
національної честі, національної 
гордості. В. Г. Бєлінський.

До Північно- і Південно-Амери
канських Штатів було рабство і 
кріпацький стан, неправа віііна і 
неправе стяжання, але цей ци
нізм, ця зухвалість, ця злочинна 
простота, це безсоромне оголен
ня, — не нове і належить Аме
риці. О. І. Герцен.

Взагалі поводження англійців... 
з іншими, особливо підвладними 
їм народами, не те, іцоб було 
жорстоке, а наказове, грубе або 
холодно ■ зневажливе, так що ди
витися боляче. Вони не визнають 
ці народи за людей, а за якусь 
робочу худобу... Не знаю, хто з 
них кого міг би цивілізувати...

І. О. Гончаров.
...І ось в результаті — респуб

ліка без республіканців, з ситими 
буржуа на чолі, в тилу і у флан
гах... з порнографічною літерату
рою...

М. Є. Салтиков-Щедрін.

6 грудня 1953 року минає 140 
років з дня народження Миколи 
Платоновича Огарьова- видатно
го російського революційного де
мократа. публіциста, поета і гро
мадського діяча.

На знімку: М. П. ОГАРЬОВ.

Не для війни
Не для руїн ростуть будови, 
Не для траншей цвітуть поля, 
Не для війни любовно пестить 
Щаслива мати немовля.
Не для ворожої навали 
Вітчизну славимо трудом, 
Не для війни ми поєднали 
Каналом слави Волгу й Дон. 
Миру прагнуть всі народи, 
Миру нам!—шумлять лани, 
Миру нам!—клекочуть води, 
Миру нам, а не війни.

Олексій ОНОПА, 
учень 10 нласу СШ №6.

У р О ч и с т
Подивись, навколо променисто — 
Прапори, мов маки, розцвіли, 
Зустрічаєм свято урочисто, 
Бо дороги світлі нам у даль лягли.

Навкруги все серцю таке миле, 
В груди щастя ллється через край, 
І пісні, мов птахи швидкокрилі, 
З Інгульця летять далеко за Дунай.

В голосистих співах здружених народів
Лине рідній партії хвала:
Ясну долю, рівність 1 свободу
В боротьбі вона їм здобула.

Є свято
Проміння животворної ідеї 
Осявають путь до майбуття.
Від Калінінграда до Кореї 
Торжествує радісне життя.

Ми навік господарями стали 
Шахт, заводів і квітучих нив, 
То світлий геній Леніна і Сталіна 
Закон життя щасливого створив.

І не страшні нам підступні загони, 
Які в похід готує Уолл-стріт:
На сторожі нашої Вітчизни
Оплот миру—Армія стоїть!

Михайло САВЧЕНКО. 
с. Бандурівка.

Нашим счастливьім детям

Если в школу тьі пришла
И сидишь за партою 
Рядом о девочкой другоіі— 
Краснощекоіі Мартою.

Обе пишете: «За мир , 
«Ми за мир» читаєте.
ІІеснь о дружбе И 0 мире 
Звонко распеваете.

Если с папон в вьіходноп 
На коньках катається, 
Если виучить урок 
Ти на «пять» старається.

Если набутна тебе
Вяжет шарф и шапочку; 
Ти садиться рядом с неіі 
Р>слух читає,шь сказочку.

Если ті.і идешь смотреть 
«Спящую красавицу 
Или «Чук и Гек» в кино 
(Как тебе все нравитея!)

Если мама испекла 
Торти в день рождения.
Если ти спешшпь в кружок 
.Іепки, рукоделпя.

Народна творчість

Батьківщино,
Батьківщино, рідний краю, 
Ти гримиш в могутній пісні, 
На весь світ ти сонцем сяєш, 
Сонцем ленінської мислі.

Ллється пісня соколина, 
Пісня вільного народу,- 
Ще так радісно людина 
Не співала в світі зроду.

и р!
посвящается

Вьішиваешь на шелку 
«Мир народам» золотом, 
Лепишь бельїх голубей, 
Герб с серпом и молотом.

Если к речке идешь ТЬІ 
Вместе с братом Люсиком, 
Там играешь на песке 
В ярко-красиьіх трусиках.

Если вві на Новий год
Елку украшаете,
Со стихами «Миру мир» 
В школе вьіетупаете.

Если в мас на парад 
Вьійдепіь тьі с ребятами, 
Все любуютея вокруг 
Вами—октябрятами!

С красним флагом ти идешь 
Но нарядним улицам.
Помни, знай, что мир в стране, 
Мир счастливой детворе!

Н. СИММЕЛИДИ. 
г. Александрия.

рідний краю
Буйно квітнуть сили творчі. 
Квітнуть на селі і в місті, 
І співа народ про сонце, 
Сонце ленінської мислі.

1 життя шумить, буяє,— 
Повнозвучне і прекрасне. 
Доки сонце в небі сяє, 
Воля Партії не згасне.

ГОРІННЯ
Неприємна згадка лишилася в 

пам’яті Никона Олександровича 
Паїзлюка від далекого минулого.

...Старе, дореволюційне село 
Войнівка. Кілька десятків убогих 
хатинок з почорнілими солом’яни
ми стріхами нагадували протяж
ку долю людей, які день і ніч гну
ли спину на багатіїв. Тут батра
кував його батько, дід, тут поне
вірявся він в наймах, заробляючи 
на шматок хліба.

—Що іі казати, не жили, а жи
вотіли,—розповідає Никон Олек
сандрович.—Справжнє життя на
стало після Жовтневої революції, 
за Радянської влади.

Минали роки, міцніла наша 
держава, але сільська біднота ба
чила, що трудно поодинці на но
ги підніматись. І ось зібрались, 
порадились і прийшли до виснов
ку—об’єднатись для спільного об
робітку землі.

Висловив і я свою думку:
Правильна лінія, кажу, колек

тивом швидше на ноги станемо.
Правда, нелегко спершу дово

дилось. Невнстачало реманенту. 
Своїми руками виготовляли в 
майстерні вози, борони. А згодом 

держава дала нам чудові маши
ни. Про них ніхто й мріяти не 
міг. Трактори почали краяти ла
ни, комбайни — хліб збирати. 
...Агротехніку запровадили. І вро
жаї стали родити не ті, що з ок
ремих наділів, а дорідні, багаті.

Говорив Никон Олександрович 
захоплено. В його голосі відчу
валися нотки гордості за свій кол
госп, за дружну, працьовиту сім’ю 
хліборобів. Він називав прізвища 
кращих трудівників, але дуже 
скупо говорив про себе. Зате про 
нього у Воішівці кожний згадує 
добрим словом.

—Нам треба розширювати гос
подарство, розвивати тваринниц
тво, а для цього потрібні примі
щення, — казав на зборах голова 
правління артілі.

—Збудуємо, глини й соломи 
вистачить, — вигукнув хтось з гур
ту.

З місця підвівся Никон Олек
сандрович. його кругле, біляве 
обличчя було спокійним, але в 
ясних, сіруватих очах мигнули 
відблиски заперечення.

Ні, коли вже будувати, так 
не з глини і соломи, не тимчасо

ві приміщення нам потрібні, а ка
пітальні.

—Зараз ми можемо будівлі з 
цегли споруджувати, кошти на це 
маємо, — пояснив голова.

—І не з цегли, а з каменю,— 
поправив Павлюк, — міцнішими 
будуть, наполовину дешевше обій
дуться. А я каменю видам стіль
ки, скільки потрібно буде.

—Правильно каже, — підтри
мали інші.

Незабаром за селом виросло 
велике приміщення конюшні. 500 
складометрів каменю видобув з 
колгоспного кар’єру Никон Пав
люк для цієї споруди.

Минав час. Міцнів, збагачував
ся колгосп. Але творчу працю 
трудівників порушила війна. Чор
ні дні німецько-фашистської оку
пації нависли над Войнівкою. За 
непокірливість нагаї фріців не 
раз свистіли над спиною Никона 
Павлюка, впиваючись в тіло. А 
коли прийшло довгожданне виз
волення. Никон Олександрович 
взяв активну участь у відрод
женні рідного колгоспу. За кілька 
років господарство було не тіль
ки відбудоване, але й пересягну
ло довоєнний рівень.

В книзі Пошани, як і до війни, 
красувалося ім’я т. Павлюка.

70 років сповнилось колгоспни

ку Павлюку, але душею він мо
лодий.

13 громадських приміщень збу
довано з каменю, добутого рука
ми Никона Олександровича.

...Околиця села. Широкі залив
ні луки з водоймищем зараз вкри
ті снігом. А Никон Олександро
вич вже думає про весну, коли 
свіжістю повіє тепло і веселі 
струмочки пробудять сонну землю. 
Весна! Скільки нових приємних 
турбот вона принесе хліборобам. 
Вийдуть у поле сіячі, на зелені 
пахучі луки виженуть пастухи 
колгоспне стадо. Все далі і далі 
в степ розширюється село. Крім 
громадських споруд, зростають но
ві хати. їх понад 40 збудовано за 
останні роки. І це в одному селі. 
А скільки клопоту було колись, щоб 
збудувати одну хатину войнівча- 
нам. Тоді це вважалось за подвиг. 
А тут понад 40 нових, зручних хат 
прикрасили вулиці села. І гово
рять про це, як про річ звичайну, 
буденну, ніби соромлячись, що не 
більше.

—Буде більше,—думає Никон 
Олександрович.

І прикидає, за скільки років 
можна перебудувати все село. Всі 
оці хати—старі, віджилі — стоять 
до пори, до часу, ніби чекають, 
поки люди справляться з основ
ним, найголовнішії^, а потім воз- 

двигнуть просторі, високі, світлі 
на фундаментах особняки, що ціл
ком задовольнятимуть все зро
стаючі потреби трудівників. А ось 
там, подумав він, буде споруд
жено красивий будинок для при
старілих.

...Надвечір в хату т. Павлюка 
листоноша приніс свіжу газету. 
Никон Олександрович виключив 
радіоприймач і присів до столу. 
Він уважно читав. Раптом в одну 
мить підвівся.

—Про нас пишуть!—вигукнув 
він на всю хату. — Про нас в 
Москві знають...

До столу підбігли дочка, зять, 
внучка. А Никон Олександрович 
вже в голос читав Указ Президії 
Верховної Ради СРСР про наго
родження орденами і медалями 
передовиків колгоспу імені 18 
з'їзду ВКП(б). За вирощення ви
сокого врожаю буряків і насіння 
льоиу-кучерявця голова колгоспу 
Лука Зинов'євич Дубовий і агро
ном Захар Данилович Меткий на
городжені орденами Трудового 
Червового Прапора. 12 колгосп
ників відзначені медалями.

—І про мене не забули,—роз
правивши сиві вуса, задоволено 
сказав Никон Олександрович.

Очі його сяяли безмежною ра
дістю.

С. МІРКОТАН.
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Радянсько-індійське комюніке про укладення торговельної Угоди
В результаті переговорів, які 

успішно закінчилися і які проті
кали в обстановці дружнього 
взаєморозуміння, в Делі підписа
на 2 грудня 1953 року торго
вельна Угода між СРСР та Ін
дією, строком на 5 років, що пе
редбачає всемірний розвиток і 
зміцнення торговельних відносин 
між обома країнами па началах 
рівноправності та взаємної виго
ди.

Цією Угодою, що е першою 
торговельною Угодою між СРСР 
та Індією, встановлюється режим 
торгівлі і судноплавства, а також 
порядок взаємних розрахунків 
між країнами.

До числа індійських товарів, 
передбачених Угодою до експор
ту з Індії в Радянський Союз на

ПО НАШОМУ МІСТУ і РАЙОНУ

На знімку: скульптура, встановлена в парку радгоспу 
„Комінтерн".

Фото Г. Верушкіна.

Відпочинок
Сотні робітників вугільних 

підприємств міста проводять 
свої відпустки в санаторіях 
та будинках відпочинку.

В цьому році в санаторіях 
Сочі побували кріпильник 
шахти № 2-3 т. Чернов, про
хідник цієї ж шахти т. Си- 
чов. В санаторіях Одеси від
почивали відвальниця Семе- 
нівського вуглерозрізу т. Бі-

Під
Трудовий народ капіталістичних 

країн живе під гнітом все зрос
таючого безробіття. Безробітні— 
«скінчені люди», позбавлені дже
рел існування. Вони готові, вря
товуючись від голоду, на най
тяжчі умови праці. В головних 
капіталістичних країнах — США, 
Англії, Франції, Італії, Західній 
Німеччині, Японії налічується 37 
мільйонів повністю і частково без
робітних.

В США систематично за бор- 

перший рік дії Угоди входять: 
джутові вироби, чай, кофе, тю
тюн, шелак, чорний перець та 
інші пряності, вовна, шкіри і 
шкури, олія та ефірні масла і 
ряд інших товарів.

У список радянських товарів 
для експорту з СРСР в Індію 
включені зерпопродукти (пше
ниця, ячмінь), нафта і нафто
продукти, лісоматеріали і папір, 
вироби із заліза і сталі, хіміка
лії, барвники, медикаменти, оп
тика, кінофільми, друковані тво
ри та інші товари, а також ши
рока номенклатура промислового 
устаткування, включаючи буро
ве, шахтне і шляхобудівне устат
кування, екскаватори, компресо
ри, електроустаткування, устат

вугільників
лецька, штукатур Олексан
дрійської теплоелектростан
ції т. Калюжна.

Лише за 11 місяців цього 
року райком профспілки ву
гільників видав 391 путівку 
в санаторії та 536 путівок в 
будинки відпочинку.

Понад 150 путівок видано 
безкоштовно.

і г о м к ап і т
том виробництва знаходиться 
кожний п’ятий робітник.

Праця в умовах капіталізму— 
тяжка мука. Робітничий день ні
чим не обмежений. В США понад 
4,5 мільйона трудящих працюють 
в день по 10—12 годин, а понад 
два мільйони — 12—15 і більше 
годин. ** *

В Туріні (Італія) два заповзят
ливих молодчики купили у знедо- 

кування для текстильної, взут
тєвої, харчової та поліграфічної 
промисловості, трактори і сіль
ськогосподарські машини, різні 
верстати та інструменти.

Одночасно з підписанням тор
говельної Угоди Сторони обміня
лись листами про створення і 
статут Торговельного Представ
ництва СРСР в Індії і про подан
ня Радянським Союзом технічної 
допомоги, зв'язаної з поставка
ми радянського устаткування в 
Індію.

З Радянської Сторони Угоду 
підписав Посол СРСР в Індії 
М. 0. Меньшиков, з Індійської 
Сторони — перший заступник 
Міністра торгівлі і промисловос
ті Айєнгар.

Великі асигнування на 
соціальне забезпечення

Великі кошти асигнує на
ша держава на соціальне 
забезпечення трудящих.

За період з 1946 по 1953 
рік виплачено пенсій трудя
щим міста і району понад 75 11 
мільйонів карбованців.

Лише за 11 місяців цього 
року трудящим міста випла
чено пенсій близько п'яти 
мільйонів карбованців.

Крім того, держава подає 
велику допомогу багатодіт
ним матерям. За останні 
чотири роки в місті і районі 
їм виплачено понад 2,5 міль
йона карбованців.

Нові ШКОЛИ
За післявоєнний період 

значно розширилась мережа 
шкіл. В нашому місті збудо
вано і відкрито сім нових 
середніх шкіл. Три початко
ві школи реорганізовано в 
семирічні.

Кількість учнів зросла з 
3.102до 7.135 учнів.

Асигнування на народну 
освіту в місті збільшилось 
з 2.252.000 до 5 мільйонів 
карбованців.

Зростає Олександрія
З року в рік зростає наше 

місто.
За вісім післявоєнних ро

ків здано в експлуатацію 
понад 120 тисяч квадратних 
метрів житлової площі.

З допомогою держави спо
руджено понад 2 тисячі інди
відуальних будинків.

Радіофікація сіл
Широкого розмаху за остан

ні роки набула радіофікація 
сіл району.

Обладнано радіовузли в 
колгоспі ім. Ворошилова та 
ім. Карла Маркса. Мають 
власні радіовузли радгосп 
ім. Комінтерну та Олексан
дрійський кінзавод.

7 сільських Рад повністю 
радіофіковано.

Лише в 1953 році в будин
ках колгоспників встановле
на 1.081 радіоточка.

ал у
лених батьків 18 хлопчиків. Вони 
змусили їх жебрувати на вули
цях, а всю милостиню забирали 
собі. Щодня діти повинні були 
приносити своїм «хазяйнам» не 
менше 1.000 лір. Інакше їх чекала 
жорстока кара — голод напротя- 
зі доби.

За осіянні чотири роки подат
ки на французьких селян збіль
шились більш, ніж в три рази.

Сесія Всесвітньої 
Ради Миру

Послання Всесвітньої Ради Миру 
організаціям і діячам, які бажають пом’якшення 

міжнародної напруженості
Укладене в Кореї перемир'я породило в світі, охопленому 

протягом стількох ро-ків трцвогою, надію на те, що напруження 
у відносинах між великими державами нарешті ослабне. Але 
початі переговори невпинно наштовхуються па нові і нові пере
пони. Досягнення угоди в інших питаннях, життєво важливих 
для миру в усьому світі, здається важким.

Однак народи жадають пом'якшення міжнародного напру
ження. Економічні обмеження і політичний тиск, які супро
водять міжнародне напруження, все більшим тягарем лягають 
на плечі народів.

Ми вважаємо, що є можливість вивести світ з цього стану.
Різні політичні і громадські сили діють тепер в усіх краї

нах па користь пом'якшення міжнародного напруження.
Зростає число визначних представників науки, духовен- 

, ства, визначних політичних діячів, які тепер осуджують застосу
вання зброї масового знищення. Громадська думка стривожена 
зростаючим нагромадженням всіляких видів озброєння.

Всі здравомислячі люди констатують, що не можна врегу
лювати проблеми світового значення і забезпечити повноцін
ність угод, якщо вони укладені без участі уряду Китайської 
Народної Республіки.

Авторитетні представники всіх політичних партій біль
шості країн Західної Європи публічно висловлюються проти від
родження німецького мілітаризму в будь-якій формі.

В цих умовах ми вважаємо, що слід об'єднати зусилля 
всіх організацій і діячів, які бажають пом'якшення міжнарод
ного напруження. Резолюція, прийнята Всесвітньою Радою Миру 
28 листопада 1953 року, викладає нашу точку зору в цьому 
питанні. Стає необхідною погоджена підготовка зустрічі, яка 
дозволила б вільно зіставити різні точки зору і розглянути 
можливі рішення. Скликання в найближчий час міжнародної 
зустрічі такого характеру було б саме по собі важливий факто
ром пом'якшення міжнародного напруження.

Звернення вчених — учасників сесії 
Всесвітньої Ради Миру до вчених всього світу

Вчені, присутні на сесії Всесвітньої Ради Миру, усвідом
люючи страшну руйнівну силу зброї масового знищення, закли
кають своїх колег у всьому світі провадити енергійну боротьбу 
за заборону цієї зброї.

Вопи закликають підтримати зусилля всіх тих, хто хоче, 
щоб наука не могла більше використовуватись з метою руйну
вання і щоб вона була поставлена на службу людству.

Про розвиток культурних зв'язків між народами
Рекомендація комісії Всесвітньої Ради Миру в питаннях 

культури
Попередпя сесія Всесвітньої Ради Миру правильно показа

ла необхідність і можливість широкого розвитку культурного 
обміну, який є цінним фактором, що сприяє ослабленню міжна
родного напруження.

Ми з радістю констатуємо, що всупереч все ще численним 
труднощам відтоді вже досягнуто значних результатів.

' В той же час ми відзначаємо, що в найближчому майбут
ньому можуть бути досягнуті ще більші успіхи. Відкриються 
безмежні перспективи, якщо кожна організація і кожна людина, 
яким дорога культура своєї країни, а також світова культура, 
візьмуть у свої руки встановлення контакту і проведення на 
основі взаємності плодотворного культурного обміну в міжнарод
ному масштабі.

Рух прихильників миру забезпечує свою повну підтримку 
численним починанням, які вже мали місце або передбачені, 
як, наприклад, відвідання, обмін делегаціями, творами мистец
тва, літературними, науковими та іншими виданнями, міжнарод
ні виставки, конгреси, зустрічі і поїздки вчених, артистів, 
спортсменів і т. д.

Ми звертаємося до всіх організацій і окремих діячів, заін
тересованих в розвитку культурних відносин між народами, 
закликаючи їх множити такі починання і здійснювати співро
бітництво, яке буде тим дійовіше, чим ширше воно буде.

ПРО ЩО МРІЮТЬ АНГЛІЙСЬКІ БЕЗРОБІТНІ
Як передає агентство Рейтер, 

безпритульний і безробітний Рі- 
чард Грей притягнутий до суду 
за те, що він кинув цеглину у 
вітрину магазину, заявив на суді, 
що він зробив так тому, що хоче

провести різдво в тюрмі. «Мені 
нікуди йти,—сказав Грей,—Я хо
чу мати на різдво яку-небудь їжу 
і дах над головою».

(ТАРС).Редактор В. МАЛЕІ1КО.
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Працівники промисловості завжди були 
і будуть надійною опорою рідної Комуні
стичної партії в піднесенні сільського 
господарства, в зміцненні економіки країни 
і поліпшенні, добробуту радянських людей.

За виконання плану 
всіма підприємствами

По нашій Батьківщині
З кожним днем все шир

ше розгортається соціаліс
тичне змагання за достроко
ве виконання річного плану. І 
В цьому змаганні трудівни- 

- ' ки буровугільної Олександ
рії добиваються нових ви
робничих перемог. Особливо 
визначних успіхів домігся 
колектив тресту „О.іек- 
сандріявугілля". В листопаді 
всі підприємства його пере
виконали державний план.

Напередодні Дня Консти
туції Байдаківському і Се- 
менівському вуглерозрізам 
рішенням ВЦРПС 1 Мініс
терства вугільної промисло
вості за успіхи, здобуті в 
жовтні у Всесоюзному со
ціалістичному змаганні, при
суджені друга і третя пре
мії. Ряд підприємств вже 
завершив річні плани.

Почався грудень — завер
шальний місяць 1953 року. 
Завдання полягає в тому, 
щоб не тільки успішно ви
конати 12-місячний план, але 
й забезпечити чітку, ритміч
ну роботу підприємств в 
наступному році.

Для гірників вирішальним 
є створення необхідних за
пасів вугілля до виймання. 
Отже треба підтягти вскри- 
щу,->день у день виконувати 
1 перевиконувати встанов
лений план.

Трудівникам Байдаків- 
ського розрізу слід підготу
вати до ремонту відвальний 
агрегат, Семенівського роз
різу—домогтись рівної ро
боти відвального госпо
дарства.

Наполегливо повинні по
працювати брикетники. Нині 
майже повністю ліквідовані 
недоробки, які раніш мали 
місце. Тепер Байдаківська 
брикетна фабрика може 
значно перевиконувати план. 
Справа полягає в тому, щоб 
використати наявні можли
вості, пустити в дію внут
рішні резерви, посилити рі
вень технічного керівництва.

Відомо, що трест „Олек- 
сандріявугілля“ працює без 
збитків. Економія становить 
кілька мільйонів карбован
ців. Але він може І повинен 
добитись кращих економіч

них показників. В системі 
тресту є підприємства, як, 
наприклад, шахта № 2-3, 
яка одержує від держави 
велику дотацію. Домогтись 
роботи без дотацій—ось бо
йове завдання, що стоїть 
перед колективом шахти.

Слід рішуче посилити бо
ротьбу за режим економії, 
поліпшити використання ме
ханізмів, сміливо впровад
жувати передові методи. 
Серйозну увагу необхідно 
приділити сполученню су
міжних професій, підвищен
ню продуктивності праці, 
зниженню собівартості ви
добутку вугілля.

Рішуче повинні підтягтись 
1 будівельні управління Ди- 
митровського тресту. Вони 
зобов'язані, нарешті, здати 
вугільникам соціально-по
бутові об'єкти, строки вве
дення яких в експлуатацію 
давно минули.

Управління тресту мають 
великі збитки. Причина 
криється в тому, що на бу
дівельних майданчиках не
має елементарної культури. 
Цегла й інші матеріали пе
ревозяться не на контейне
рах, а навалом.

Ривками, зі збитками пра
цюють олександрійські під
приємства тресту „Укрвугле- 
монтаж". Біда в тому, що 
тут не відчувається напо
легливої боротьби за план, 
незадовільно поставлено ма
теріально-технічне поста
чання підприємств. Саме 
через брак матеріалів пога
но використовується облад
нання рудоремонтного за
воду. А звідси 1 наслідки— 
завод відстає з виконанням 
річної програми.

В дні, що залишились до 
кінця грудня, треба рішуче 
усунути недоліки в роботі, 
піднести темпи, мобілізувати 
трудящих на успішне здійс
нення плану 1953 року. Пар
тійні і профспілкові органі
зації повинні посилити ке
рівництво соціалістичним 
змаганням, створити всім ро
бітникам умови для вико
нання взятих зобов'язань, 
підтягти відсталих до рівня 
передовиків.

ПОТУЖНІ ПІДЙОМНІ 
КРАНИ

ЛЕНІНГРАД. Колектив заводу 
підйомно - транспортного устат
кування імені С. М. Кірова за
вершив виконання замовлення бу
дівників Каховської гідроелектро
станції. Для гідробудівників спо
руджено четвертий поргально- 
грейверний кран.

Вантажна підйомність порталь
но - грейверного крана — 10 
тонн. Його вага перевищує 200 
тонн.

Колектив підприємства закінчив 
також виготовлення трьох козло
вих кранів. , Вантажопідйомність 
по 25—30 тонн.

НА БУДІВНИЦТВІ 
КУЙБИШЕВСЬКОЇ ГЕС
Все ширше розгортаються ро

боти в Жигулях. У котлован під 
будинок Куйбишевської ГЕС бе
тонники уклали понад сто тисяч 
кубометрів бетонної маси. Пов
ним ходом провадиться споруд
ження перших секцій фундамен
ту ГЕС.

Високих виробничих показників 
добився колектив правобережного 
гідротехнічного району, який дост
роково виконав річний план зем
ляних робіт. В котлованах в цьо
му році вийнято понад 3 мільйо
ни кубометрів грунту.

60 МІЛЬЙОНІВ МЕТРІВ 
ТКАНИН ПОНАД ПЛАН
Підприємства Головного управ

ління бавовняної промисловості 
Івановської області завершили 11- 
місячний план по всіх виробниц
твах. З початку року випущено 
понад програму дві тисячі тонн 
пряжі, більш як 60 мільйонів мет
рів сурових і оздоблювальних 
тканин.

Нарада редакторів обласних, крайових і республіканських газет
З 19 листопада но 2 грудня у 

Москві проходила скликана ЦК 
КПРС нарада редакторів і заві
дуючих відділами сільського гос
подарства, обласних, крайових і 
республіканських газет.

В роботі наради взяли участь 
секретарі ЦК КПРС товариші 
Хрущов М. С. і Поспєлов 11. М.

Учасники наради заслухали і 
обговорили доповіді — завідую
чого відділом пропаганди і агіта
ції ЦК КПРС тов. Кружкова В. С. 
—«Вересневий Пленум ЦК КПРС 
про поліпшення партійно - полі
тичної роботи на селі», головно
го редактора газети «Правда» 
тов. Шепілова Д. Т. — «Завдан
ня преси в боротьбі за здійснен
ня рішень вересневого Пленуму

Кримська область У Євпаторії збудована Центральна ку
рортна поліклініка.

На знімку: біля будинку поліклініки.
Фото И. Бондаренка. Гірвскліше ТАРС.

ПРИЄДНАННЯ КОЛГОСПІВ ДО ПРОМИСЛОВИХ 
ЕНЕРГОСИСТЕМ

На Україні ширяться роботи по 
електрифікації сільського госпо
дарства. Лише в нинішньому році 
на це витрачається понад 100 
мільйонів карбованців. За раху
нок цих коштів збудовані десятки 
електростанцій, електрифіковано 
178 колгоспів і багато МТС. Те
пер у селах республіки експлуа
тується близько п’яти тисяч елек
тростанцій.

УНІКАЛЬНИЙ ТОКАРНИЙ ВЕРСТАТ
В складальному цеху № 5 Кра

маторського заводу важкого вер
статобудування після випробу
вань прийнято новий унікальний 
важкий токарний верстат. Вага 
агрегату — 600 тонн. Механізми

ЦК КПРС «Про заходи дальшо
го розвитку сільського господар
ства СРСР», заступників міністра 
сільського господарства СРСР 
тт. Мацкевича В. В. — «Про за
ходи по виконанню рішень ве
ресневого Пленуму ЦК КПРС в 
галузі розвитку тваринництва» і 
Кучумова П. С. — «Завдання 
дальшого поліпшення роботи ма
шинно - тракторних станцій і 
посилення їх ролі * в розвитку 
колгоспного виробництва», . допо
відь начальника головного уп
равління Міністерства сільсько
го господарства СРСР т. Анаста- 
сова А. X. — «Стан і перспек
тиви розвитку бавовництва / в 
СРСР».

Редактори обмінялися досвідом

У відповідності з постановою 
вересневого Пленуму ЦК КПРС 
на Україні значно розширюються 
роботи по приєднанню МТС, кол
госпів і радгоспів до промисло
вих енергосистем. Електростанції 
Києва, Харкова, Одеси, Миколає
ва і Південної енергосистеми в 
наступному році забезпечать по
стачання електроенергії госпо
дарствам сільських районів загаль
ною потужністю в 7.200 кіловат.

верстата приводяться в дію 40 
потужними електродвигунами. Уп-: 
равління здійснюється автоматич
но з допомогою кнопок. Нд цьо
му верстаті оброблятимуться де
талі вагою до 200 тонн.

висвітлення на сторінках газет 
найважливіших завдань розвитку 
сільського господарства.

Для учасників наради був про
читаний ряд лекцій, організова
ний перегляд сільськогосподар
ських кінофільмів і кіножурна
лів.

На нараді з промовою висту
пив секретар ЦК КПРС товариш 
Хрущов М. С.

У своєму виступі товариш 
Хрущов спинився на завданнях 
боротьби за перетворення в жит
тя рішень вересневого Пленуму 
ЦК КПРС і підкреслив величезну 
роль радянської преси в здійс
ненні заходів партії і уряду по 
дальшому піднесенню сільського 
господарства.

Семенівському вуглерозрізу присуджено третю премію Святкування Дня Конституції
Тисячі тонн вугілля понад план має на своєму рахун

ку колектив Семенівського вуглерозрізу. Трудівники цього 
передового підприємства, поліпшивши використання техні
ки, добились значного підвищення продуктивності праці, 
збільшення видобутку палива.

Рішенням ВЦРПС і Міністерства вугільної промисло
вості за успіхи, здобуті в жовтні у Всесоюзному соціаліс
тичному змаганні, Семенівському вуглерозрізу присуджена 
третя премія.

Колектив розрізу перевиконав 11-місячний державний 
план і зараз продовжує нарощувати темпи. Щодня ву
гільна і вскришна дільниці набагато випереджують графік.

.Урочисто й радісно відзначили 
трудящі нашої великої Батьків
щини День Конституції. Велике 
пожвавлення панувало в Пала
цах і Будинках культури, робіт
ничих і сільських клубах. 
Артисти театрів, колективи ху
дожньої самодіяльності в святко
вих концертах виконували твори, 
що славлять Комуністичну пар
тію, самовіддану працю радян
ських людей, нерушиму дружбу 

народів нашої багатонаціональ
ної країни.

В день свята особливо багато
людно було в музеях Москви. В 
центральному музеї В. 1. Леніна 
побували близько 6 тисяч чоло
вік. У конференс-залі демонстру
вався документальний фільм 
«Володимир Ілліч Ленін».

В яскравий святковий наряд 
одягся Київ. Фасади будинків 
прикрасились кумачевими по

лотнищами, державними прапо
рами СРСР і Української РСР. 
На вулицях і площах святкове 
пожвавлення. Багато підприємств 
зустріли свято завершенням річ
ної виробничої програми.

Широко відзначене всенародне 
свято в Тбілісі, Ризі, Ташкенті, 
Сталінабаді і в інших містах, а 
також у колгоспах, радгоспах і 
МТС країни.

(РАТАУ).
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Партій не життя

Вище рівень політичної роботи на селі
«Було б помилково думати, 

що дальше піднесення сільсько
го господарства,—говориться в 
постанові вересневого Пленуму 
ЦК КГІРС, — піде самопливом. 
...Успішне розв’язання завдань по 
дальшому розвитку сільського 
господарства вимагає всемірного 
посилення організаторської і по
літичної роботи партійних орга
нізацій у масах».

Невідкладним завданням усіх 
партійних організацій є широке 
розгортання пропаганди рішень 
Пленуму, всемірне посилення по
літичного виховання трудящих, 
налагодження культмасової робо
ти на селі.

Значну політичну роботу в 
масах проводить агітколектив 
колгоспу ім. Сталіна, Бандурів- 
ської сільради, який налічує 35 
чоловік. Партійне бюро вміло ке
рує його діяльністю. Два рази 
на місяць відбуваються семінари 
агітаторів, організується обмін 
досвідом їх роботи. Всі вони за
безпечені необхідною літерату
рою. Агітатори закріплені за дс- 
сятихатками, тваринницькими 
фермами, виробничими бригада
ми.

Агітатори стали частіше бува
ти серед колгоспників. Вони чи
тають їм газети, знайомлять з рі
шеннями партії та уряду. Добре 
працюють агітатори: бригадир 
тракторної бригади т. Бульба, 
учителька середньої школи т. 
Вергун, бригадир будівельників 
т. Тараненко та інші.

Хлібороби артілі глибоко обіз
нані із змістом постанови верес
невого Пленуму ЦК КПРС про 
дальше піднесення сільського 
господарства і рішеннями Ради 
Міністрів і ЦК КПРС в справі 
розвитку тваринництва та ово
чівництва.

Партійна організація стала 
краще задовольняти бажання кол
госпників послухати доповіді і 
лекції. Великий інтерес викли
кають лекції завідуючого нав
чальною частиною Бандурівської 
школи т. Ляшенка на політичні 
теми, в яких він уміло вико
ристовує факти з життя свого се
ла. За останні два місяці він 
прочитав чотири лекції. З допо
відями на сільськогосподарські 
теми часто виступає секретар 
партійного бюро агроном т. Ва- 
кало.

Значно покращилось за остан
ній час культурне обслужування 
населення. До послуг колгоспни
ків є два клуби, бібліотеки, ра
діо. Часто демонструються кіно
фільми. При клубах створені 
гуртки художньої самодіяльності: 
співочий, драматичний, худож

Пропаганда політичних і наукових знань
У Києві закінчив свою роботу 

другий з’їзд Товариства для по
ширення політичних і наукових 
знань Української РСР.

З’їзд підбив підсумки роботи 
Товариства за звітний період, 
виявив помилки і недоліки в ро
боті правлінь республіканського 
Товариства і обласних відділів, 
намітив шляхи дальшого поліп
шення всієї діяльності Товарист
ва для поширення політичних і 
наукових знань серед трудящих.

Товариство об'єднує у своїх 
рядах понад 61 тисячу членів, 
серед яких — найвидатніші вче
ні, наукові працівники, пред

нього читання, в яких бере 
участь сільська молодь. В жовт
ні і листопаді ними влаштовано 
для колгоспників вісім концертів, 
поставлено п’єсу «Ланкова», са
тиричну інсценіровку «Шляпа».

Політична і культосвітня ро
бота, яка проводиться на селі, 
підносить свідомість колгоспни
ків, їх виробничу активність. 
Результатом цього є успішне за
вершення осінньо - польових ро
біт. Забезпечена сита і тепла зи
мівля для громадської худоби.

Зараз працівники артілі роз
горнули боротьбу за одержання 
високих урожаїв в наступному 
році. Удосконалюється сівалка 
СШ-6 для квадратно - гніздової 
сівби. Вивозяться добрива на поля. 
Вже проведено снігозатримання 
на площі 350 гектар. Зроблено 
три верстати і приступили до 
виготовлення землеперзгпійних 
горщечків. В два рази розши- 
ряється парникове господарство. 
Широко ведеться будівництво 
тваринницьких приміщень, ав- 
тогаража, Будинку культури.

Вміло використовують різно
манітні форми і методи політич
ного виховання трудівників се
ла партійні організації сільсько
господарських артілей ім. 18 
з’їзду ВКН(б), ім. 18 парткон- 
ференції, поєднуючи масово - по
літичну роботу з господарськими 
справами.

В колгоспі ім. 18 з’їзду ВЕП(б) 
серед колгоспників працюють 26 
агітаторів. Вони виховують у 
них почуття відповідальності за 
виконання поставлених партією 
і урядом завдань.

В постанові вересневого Плену
му ЦК КПРС особливо підкрес
люється необхідність дальшого 
розвитку тваринництва і підви
щення його продуктивності. Агі
татор колгоспу т. Губа у бесі
дах з працівниками ферми по 
цьому документу підняв важливі 
питання.

В колгоспі надій молока від 
кожної корови становить 2.250 
літрів, збільшився проти мину
лого року на 450 літрів. Непога
ні досягнення. Але агітатор звер
нув увагу тваринників на те, 
що кращі доярки Віра Павлюк, 
яка виступила ініціатором соціа
лістичного змагання за високий 
надій молока, та Марфа Метка, 
Поліна Козинець, Віра Білецька, 
які унаслідували її приклад, вже 
надоїли по 2.600 літрів молока 
від кожної корови. Якби всі дояр
ки так працювали, значно під
вищилися б доходи колгоспу і 
колгоспників.

Зараз серед тваринників роз
горнулось соціалістичне змагання 

ставники різних галузей культу
ри, новатори промисловості і 
сільського господарства. За 
останні три роки члени Това
риства прочитали понад 865 
тисяч лекцій, які прослухали 84 
мільйони чоловік. Кількість лек
торіїв зросла до 3,5 тисячі, в то
му числі 1.053 лекторії органі
зовані в колгоспах, радгоспах і 
машинно - тракторних станціях.

Багато з тих, що виступали на 
з’їзді, особливу увагу приділяли 
підвищенню якості пропаганди 
сільськогосподарської науки і 
досвіду передовиків. 

за піднесення продуктивнеє'! і ху
доби з усіх показників.

Але так робота поставлена не 
скрізь.

Взяти для прикладу колгосп 
ім. Вози Люксембург. В той час, 
як в колгоспі ім. Сталіна, Бан
дурівської сільради, врожай з 
гектара становить по зернових 
культурах 14,5 центнера, цук
рових буряків 174 центнери, а 
надій молока від кожної корови 
1.452 літри, то в колгоспі ім. 
Вози Люксембург за тих же умов 
зібрали з кожного гектара зер
нових 8 центнерів, цукрових бу
ряків 13 центнерів, а надій мо
лока від кожної корови стано
вить лише 790 літрів.

Одною з причин відставання 
артілі є занедбаність масово- 
політичної роботи.

Після виходу в світ постано
ви вересневого Пленуму ЦК КІІВС 
партійна організація майже ні
чого не зробила по роз’ясненню 
її колгоспникам. Лише в перші 
дні після опублікування матеріа
лів Пленуму в пресі окремі агі
татори проводили читку. За ос
танній час для колгоспників не 
читаються лекції, доповіді, не 
чути голосу агітаторів.

Тут ніде не. видно лозунгів, 
плакатів, які б мобілізували хлі
боробів на виконання завдань, 
поставлених вересневим Плену
мом.

Тому й не дивно, що зараз в 
колгоспі нічого ні: робиться по 
створенню умов для одержання 
високого врожаю в наступному 
році. Не провадиться вивезення 
добрив на поля, очистка насіння 
для весняної сівби. На низькому 
рівні знаходиться трудова дис
ципліна. Погано поставлений 
догляд за худобою, особливо за 
телятами, які доведені до висна
ження.

Для організації широкої масо
во - політичної роботи є всі мож
ливості. В Занфирівці працюють 
вчителі і медпрацівники., спеціа
лісти сільського господарства, де
путати сільради. В партійній і 
комсомольській організаціях на
лічується 14 комуністів і комсо
мольців. Але вони не виступають 
перед колгоспниками.

Партійній організації слід за
лучити ці сили для повсякденно
го проведення роз’яснювальної 
роботи. Необхідно довести поста
нову вересневого Пленуму до сві
домості кожного колгоспника і на 
основі цього мобілізувати хлібо
робів на боротьбу за подолання 
відставання колгоспу.

М. СЕМЕХОВ, 
штатний пропагандист 
райкому НП Унраїни.

З'їзд обрав правління Това
риства для поширення політич
них і наукових знань УРСР, ре
візійну комісію і делегатів на 
другий Всесоюзний з’їзд Това
риства.

Відбувся організаційний пле
нум правління, обраного другим 
республіканським з’їздом.

Головою правління Товариства 
обрана доктор економічних наук 
т. Кухаренко Л. І., відповідаль
ним секретарем обраний т. Ма- 
лімон В. М.

Президію правління обрано в 
складі 25 чоловік.

(РАТАУ).

У Воронезькій області споруджується Гіерелешннський цук
ровий завод, який буде випускати 1.500 центнерів цукру-піску і 
2.000 центнерів рафінаду на добу.

На знімку: слюсар-монтажник 1. Н. Сопов (зліва), який вико
нує план на 180 процентів, монтує вакуум-фільтри.

Фото А. Зеніна. Прескліше ТАРС.

Раціоналізатори
.Майстер відділу технічного 

контролю заводу «Червоний ли
варник» т. Юрко—один з кращих 
раціоналізаторів підприємства. 
За останній час він вніс і здійс
нив 4 раціоналізаторські пропо
зиції. Недавно новатор виготовив 
новий тип оплітуйальиого вер
стата, на якому провадиться оп- 
літовка ізоляції проводів. Це 
втричі підвищило продуктивність 
праці і набагато поліпшило 
якість роботи.

До останнього часу важливі 
деталі до електромоторів—шпуги 
—виготовлялись вручну. Тов. 
Юрко зробив пристосування. За
раз шпуги виготовляються меха
нічним способом. Внаслідок цьо
го собівартість їх знизилась у 
18 разів. Нині один робітник за 
дві зміни дає стільки деталей, 
що їх вистачає для роботи всьо
го електроцеху протягом півто
ра - двох місяців.

Ще недавно стиковка мідних 
проводів провадилась вручну. Це 
викликало великі витрати мате
ріалу і не забезпечувало точ
ності з'єднання проводів. Елек- 
тронамотувальник Микола Аніс- 
тратенко запропонував власної 
конструкції зварювальний апа
рат. Новий апарат дав можли

На сесії міської Ради
Недавно відбулася сесія мі

ської Ради депутатів трудящих, 
яка обговорила доповідь заступ
ника голови виконкому т. Сріб
ного про стан культосвітньої ро
боти в місті.

Доповідач і виступаючі в де
батах відзначили, що в цьому ро
ці культосвітні установи міста 
стали краще задовольняти куль
турні запити трудящих.

Поряд з цим доповідач і депу
тати, які взяли участь в обго
воренні питання, вказали на сер
йозні недоліки в роботі клубів, 
червоних кутків і бібліотек.

До цього часу з вини керів
ників шахти № 2—3 (началь
ник т. Панчищенко) не закінче
но ремонт фойє та інших служ
бових кімнат в клубі селища 
Октябрського, що негативно поз
начається на роботі.

На сесії депутати звернули 
увагу на недостатнє керівництво 
з боку відділу культури міськра
ди та райкому профспілки ву
гільників роботою червоних кут
ків. На цегельному заводі № 2 
та в гуртожитку рудоремонтного 
заводу в червоних кутках зовсім 

вість точно з'єднувати старі про
води різних розмірів.

Раніше завод «Червоний ли
варник» не виготовляв шесте
рень великих розмірів. Це затри
мувало ремонт екскаваторів. 
Стругальник Олександр Жигель 
зробив на подовжньо - стругаль
ному верстаті спеціальне присто
сування для стружки конічних 
шестерень. Тепер завод повністю 
забезпечує розрізи важливими 
деталями.

Цінну раціоналізаторську про
позицію вніс фрезерувальник 
Микола Чернявський. Він удос
коналив виготовлення кулачків 
для патронів токарних верста
тів. Це дало змогу втричі збіль
шити швидкість виготовлення 
кулачків і набагато поліпшити їх 
якість. ' .

Творча робота новаторів заво
ду «Червоний ливарник» сприяє 
успішному виконанню плану, 
екбномії державних коштів, зни
женню собівартості продукції.

Завод достроково виконав 11- 
місячне завдання і зекономив по
над 500 тисяч карбованців. Ко
лектив підприємства з перших 
днів грудня перекриває графік. 
Він наближається до завершення 
річної програми.

С. ПЕТРОВ.

не проводиться робота. В примі
щеннях брудно, відсутня необ
хідна література, газети, журна* 
ли. Для трудящих тут не органі
зується читання лекцій і допо
відей.

В місті працюють понад півто
ри тисячі інженерів і техніків, 
вчителів, медичних працівників. 
Багато з них підвищують свою 
ділову кваліфікацію. Але бібліо
теки міста не задовольняють їх 
необхідною спеціальною літера
турою.

Депутати звертали увагу на 
те, що культосвітні установи 
міста не проводять належної ро
боти в підшефних колгоспах.

Депутати також критикували 
роботу міської редакції радіомов
лення (редактор т. Лантух). Ре- 

| дакція мало організує виступів 
передовиків підприємств по об
міну досвідом роботи, не бореть
ся за поліпшення якості пере
дач.

По обговореному питанню се
сія прийняла рішення, спрямо
ване на покращення роботи 

і культосвітніх установ міста і ро
бітничих селищ.
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За дальше круте піднесення сільського господарства

НАШ ДОСВІД ВИРОЩУВАННЯ ОВОЧІВ
Розповідь городника артілі ім. Енгельса Н. ЛОГВИНА

Коли немає злагодженості в роботі
Круто піднести виробництво 

овочів і картоплі—такі завдан
ня поставлені перед овочеводамп 
вересневим Пленумом ЦК КПРС.

Однією з найважливіших умов 
\^Д\нопі розвитку виробництва 
ці.х культур, — вчить партія,— 
є впровадження у виробництво 
досягнень науки і передового 
досвіду, зокрема квадратно-гніз
дової посадки, вирощування роз
сади овочів у торфоперегнійних 
горщечках та інше.

За тридцять років роботи в 
галузі овочівництва я набув де- 

^.тііі досвід. Давно вже застосо
вую рекомендовані агрозаходи по 
збільшенню врожаїв овочів і пе
редовий досвід. Як наслідок наш 
колгосп щороку вирощує багато 
капусти, помідор, огірків та ін
ших овочевих культур і одержує 
від цього значні доходи.

Торік, наприклад, ми вирости
ли в середньому близько 400 
центнерів помідор з гектара, ви
сокі врожаї одержали й інших 
культур. Від їх реалізації ми має
мо 400 тисяч карбованців доходу. 
За несприятливих умов ни
нішнього літа з кожного гектара 
було зібрано понад установлений 
план 60 центнерів помідор, 26 
центнерів огірків, багато динь.

Що ж допомагає нам одержу
вати високі врожаї? Перш за все 
добра підготовка грунту під ово
чі, застосування безрозсадного 
способу сівби помідор, зсмлепе- 
регнійних горшечків, квадратно- 
гніздового способу сівби, гарту
вання насіння овочевих культур.

Вирощування розсади і сівбу 
овочів безрозсадним способом ми 
провадимо загартованим насін
ням. Це підвищує холодостій
кість і морозостійкість рослин, 
значно скорочує вегетаційний 
період.

Процес гартування полягає в 
тому, що набрякле насіння з про
будженим зародком підлягає три
валому виливу змінних темпера
тур — спочатку воно поміщаєть
ся па кілька годин в тепло, зго
дом в холод, знову в тепло і т. д.

Вплив змінних температур за
гартовує клітини, що на
ростають, зародки рослини і 
примушує їх переносити неспри
ятливі кліматичні умови весни.

Розширяти і зміцнювати торгівлю на селі
Центральний Комітет КПРС і 

Гада Міністрів СРСР прийняли 
ряд дуже важливих рішень, що 
передбачають дальший могутній 
розвиток сільського господарс
тва, круте піднесення виробниц
тва предметів народного спожи
вання, рішуче поліпшення ра
дянської торгівлі і зростання 
товарообороту. Значне місце у 
виконанні цих невідкладних зав
дань належить споживчій ко
операції. Вона покликана роз
гортати товарооборот між містом 
і селом, сприяти зміцненню сою
зу робітничого класу і селянст
ва, доповнювати виробничу фор
му змички робітничого класу з 
селянством змичкою товарною.

Товарооборот споживчої ко
операції неухильно зростає. В 
1951 — 1952 роках він збіль
шився порівняно з 1950 роком 
на 24 проценти. В 1953 році 
товарооборот зросте більше, ніж

Розпочинаємо цю роботу за 25 
днів до посіву. Насіння-насипає
мо у мішечки приблизно на тре
тину їх розміру і замочуємо во
дою. Коли вода стече, мішечки 
поміщаємо на 12 годин в примі
щення з температурою 15—20 
градусів тепла. За цей час насін
ня набрякає, і зародок пробуд
жується до життя. Після цього 
мішечки переносимо на 12 годин 
в інше приміщення з температу
рою 1—5 градусів морозу. Таке 
переміщення продовжується до 
сівби.

Посів загартованого насіння в 
парниках провадимо в період з 25 
лютого по 5 березня. До появи 
сходів температуру в парниках 
тримаємо 15—18 градусів тепла, 
потім знижуємо її до 7 градусів і 
за таких умов вирощуємо розса
ду до появи першої нари справж
ніх листочків. Як тільки листоч
ки утворились, провадимо пікіру
вання розсади, залишаючи в кож
ній рамі по 500 рослин. Приб
лизно через 60 днів після посі
ву розсаду висаджуємо в грунт. 
Я ніколи не прагну вирощувати 
в парниках загущену розсаду, бо 
рослини одержуються кволі і 
врожай від цього знижується.

Висадку розсади провадимо по 
розмаркировано.му вздовж і впо
перек полю у місцях перетину 
маркера. Це забезпечує квадрат
но - гніздовий посів і ДОЗВОЛЯЙ 
повністю механізувати обробіток 
овочів.

Загартоване насіння помідор 
ми. висіваємо і безпосередньо в 
грунт, так званим безрозсадним 
методом. Норма висіву на гектар 
2,5 кілограма.

Для рівномірного висіву насін
ня змішуємо з висушеним і про
сіяним перегноєм (на одну части
ну насіння кладемо 5 частин пе
регною), а для позначення ряд
ків добавляємо 300—400 грам 
насіння редиски. Сівбу провади
мо звичайною рядовою сівалкою 
з шириною міжрядь 70x70 сан
тиметрів. Для перетворення ря
дового посіву в квадратно-гніз
довий ми пропускаємо маркер по
перек рядків і в місці перетину 
рядків з лінією маркера по обид
ва боки від неї залишаємо по 
рослині, решту знищуємо. Таким

А. ЛЮБИМОВ. 
Заступник голови 

правління Центроспілки.
за два попередніх роки, разом 
взяті.

Великі зміни сталися і в 
структурі товарообороту. Якщо 
в 1935 році промислові товари 
займали в загальному обороті 
торговельної сітки споживчої 
кооперації 47,2 процента, в 
1940 році—50,2, в 1952 році— 
56,1, то в другому кварталі 
цього року продаж промислових 
товарів зріс до 58,3 процента.

В результаті зростання ма
теріального добробуту і підви
щення культурного рівня тру
дівників колгоспного села їх по
пит на предмети споживання все 
більше наближається до попиту 
міського населення. За останні 
три роки продаж на селі одягу, 
пошитого з шовкових тканин, 
збільшився в п’ять раз, костюмів 

чином одержується квадрат. Про
тягом літа провадимо кілька під
пушувань міжрядь вздовж і впо
перек. Густота насадження при 
безрозсадному методі — 40.000 
рослин на гектарі.

На добре удобренім грунті при 
посадці помідор безрозсадним ме
тодом збираємо врожай у два ра
зи вищий, ніж на площах, де ви
саджуємо розсаду.

Кілька років зряду в невели
кій кількості я вирощував роз
саду ранньої капусти, помідор, 
кавунів і динь в землеперегній- 
них горшечках. Розсаду, вироще
ну в горшечках, висаджували в 
грунт одночасно із звичайною 
розсадою, але розвиток рослин 
був далеко неоднаковий. Овочі, 
посаджені розсадою, вирощеною 
в горшечках, достигали майже 
на два тижні раніше і врожай їх 
був набагато вищий.

За перевиконання планової 
врожайності нашій бригаді лише 
в рахунок додаткової оплати цьо
го року видано 15.000 карбован
ців грошей.

Високі врожаї овочів можуть 
вирощувати всі колгоспи. Наведу 
такий приклад.

Три роки тому колгосп ім. Ро- 
зп Люксембург одержував низькі 
врожаї овочів всіх культур. їх 
навіть нсвистачало, щоб розра
хуватись з державою. Керівники 
артілі вирішили подолати це 
відставання. Утворили городню 
бригаду, якою доручили керува
ти Семену Грузину. Його посла
ли в наш колгосп ознайомитись 
з досвідом. Я розповів йому, як 
слід готувати грунт, вирощувати 
розсаду, обробляти посіви, кілька 
раз на місяць приїжджав у їхній 
колгосп і на. місці подавав допо
могу. Там взялись по-серйозному 
за справу, дотримувались реко
мендованих заходів і, як наслі
док, тепер артіль ім. Рози Люк
сембург по урожайності овочів не 
поступається перед нами.

Звичайно, деякі успіхи нашої 
бригади не заспокоюють овочево- 
дів колгоспу. Зараз ми працюємо 
над тим, щоб наступного року 
різко збільшити виробництво ово
чів і набагато підвищити доход 
від цієї галузі сільського госпо
дарства.

шерстяних — в 2,6 раза, пальто 
шерстяних — в 2,2 раза. Тільки 
в цьому році па селі буде прода
но 420 тисяч швейних машин— 
у шість раз більше, ніж у до
воєнний час. Продаж, радіоприй
мачів зростає порівняно з 1940 
роком більш як у тринадцять 
раз, велосипедів — в шість, фо
тоапаратів — майже в п’ять раз.

Технічна реконструкція сіль
ського господарства викликала 
до життя нові галузі торгівлі. 
Швидко зростає продаж таких 
товарів, яких но знало раніш 
дореволюційне село. Колгоспне 
село купує тепер вантажні авто
машини, двигуни, пилорами, 
електромотори, акумулятори, 
бензин і багато інших товарів.

Зрослий обсяг будівництва 
на селі викликав різке розши
рення торгівлі будівельними ма
теріалами. З цією метою буде 
додатково споруджено 1.700 гос

МТС — вирішальна сила в 
колгоспному виробництві. Разом 
з іншими невідкладними сільсько
господарськими роботами вони 
повинні широко розгорнути ме
ханізацію трудомістких процесів 
у тваринництві. В Користівській 
МТС це завдання виконує наша 
бригада, яка складається з трьох 
робітників. Зараз ми працюємо 
над обладнанням механізовано
го водопостачання на тваринни
цьких фермах в артілях ім. Ка- 
лініна та ім. Леніна (Протопопів- 
ка).

За договором, укладеним МТС 
з колгоспом, частина робіт повин
на бути виконана силами артілі. 
На жаль, про це керівники кол
госпів не дбають. Мовляв, ваша 
справа механізувати, а в нас крім 
цього є ще багато інших невід
кладних робіт.

Таке ставлення призводить до 
зволікання механізації ферм. Го
лова правління артілі ім. Калі- 
ніна т. Ручка, наприклад, не за
безпечив своєчасного риття ка
нав ,100 погонних метрів для во
допровідних труб, не встановив 
водонапірного баку, а в корівни

Колектив експериментальної бази „Терезіно", Київської нау
ково-дослідної станції тваринництва, з великим піднесенням зуст
рів постанову Пленуму Центрального Комітету КПРС „Про захо
ди дальшого розвитку сільського господарства СРСР". Тваринники 
„Терезіно" успішно завершують підготовку до зими: закінчується 
обладнання родильного відділу, ремонт телятника, монтаж окре
мих вузлів внутрішньофермського транспорту. Худоба повністю 
забезпечена грубими і соковитими кормами.

Два світлих просторих корівники обладнані електродоїльними 
установками, автопоїлками, молокопроводом, підвісною і наземною 
дорогою. На фермі е молокопункт, кормоцех. Приміщення облад
нані паровим опаленням.

На знімку: краща тваринниця 1-ї тваринницької бригади Ма
рія Іванівна НЕСТЕРЕНКО роздає зелений корм коровам симен- 
тальної породи.

Фото М. Мельника. Прескліше ТАРС.

подарських магазинів і магази
нів - складів. Тільки в цьому ро
ці лісу і лісоматеріалів на селі 
буде продано в 4,5 раза більше, 
ніж за всю першу післявоєнну 
п'ятирічку, м’якої покрівлі — в 
2,5 раза, цементу і цвяхів — в 
два рази.

Про велику економічну заін
тересованість колгоспів у роз
витку діяльності споживчої ко
операції свідчать численні прик
лади. Так, в третьому кварталі 
цього року Ново - Алскеандров- 
ська райспоживспілка Ставро
польського краю продала кол
госпові імені Жданова 120 ку
бометрів лісу, 20 тонн цемен
ту, ЗО тонн бензину, 12 ком
плектів автомобільної гуми, ван
тажні автомашини та інші то
вари виробничо-технічного при
значення. За цей же час колгосп 
продав райспоживснілці сто цент
нерів пшениці, тридцять центне
рів молока, сто центнерів свини
ни, три тисячі штук птиці та 

ку — стовпів для кріплення ав
топоїлок. Ось чому з 100 авто
поїлок наша бригада змогла вста
новити лише 38, а вся робота по 
механізації, яка була розрахова
на на 24 дні, не закінчена і ни
ні, хоч минуло вже більше місяця.

Не кращі справи і з механі
зацією водопостачання в прото- 
понівській артілі ім. Леніна. 
Правда, деякий час тут був до
статок води, в корівниках пра
цювали автопоїлки і т. д. Але 
правління артілі (голова т. Анд- 
реєв) не подбало про своєчасне 
утеплення труб водосистеми і на
сосу. Як і слід було чекати, з 
настанням морозів вода розірва
ла трубу напірного баку.

На жаль, відповідних висновків 
з цього факту правління не зро
било.

Треба тісніше поєднувати 
працю механізаторів і колгосп
ників, точно виконувати дого
вірні зобов'язання МТС з кол
госпом.

Я. ЗІНЧЕНКО, 
бригадир по механізації 

трудомістких робіт Користівської 
МТС.

інші сільськогосподарські про
дукти.

Постанова Ради Міністрів СРСР 
і Центрального Комітету КПРС 
«Про заходи дальшого розвитку 
радянської торгівлі» покладає на 
працівників споживчої коопера
ції почесний обов’язок — значно 
поліпшити радянську коопера
тивну торгівлю. Необхідно більш 
чуйно прислухатися до запитів 
покупців, систематично вести об
лік попиту населення і колгоспів 
на товари, виявляти на зборах 
пайовиків, а також на конферен
ціях покупців пропозиції, що до
помагають поліпшенню асорти
менту і якості товарів. Можна 
назвати ряд районних спожив- 
спілок, наприклад, М’ясніков- 
ську Ростовської області, Красно- 
Перекопську Кримської області, 
Боловневське сільське споживче 
товариство Рязанської області, 
які доброю роботою завоювали 
загальне визнання сільських по
купців.

(Закінчення на 4-й стор.)
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Сонячне затемнення
ЗО червня 1954 року

ЗО червня 1954 року Місяць 
'пройде між Землею і Сонцем. 
Там, де впаде тінь від Місяця, 
в смузі завширшки півтораста 
кілометрів, відбудеться повне 
сонячне затемнення. Ного буде 
видно майже на чверті терито
рії УРСР, зокрема на. піфіч
ному сході Кіровоградської об
ласті.

Тінь від Місяця оточена 
значно ширшою півтінню. Там, 
де впаде ця півтінь, видно 
часткове сонячне затемнення. 
Сонячне затемнення ЗО червня 
наступного року як часткове 
почнеться в нашій області о 
15 год. З хв. у Ново-Архан
гельському районі. Воно про
суватиметься з північного за
ходу на південний схід. О 15 
год. 5 хв. затемпеппя почнеть
ся в Кіровограді, а ще через 
хвилину спостерігатиметься вже 
по всій області. Кінець затем- 
нення просуватимется з півно
чі на південь. У Кіровограді 
воно закінчиться о 17 год. 25 
хв., а ще за хвилину зовсім 
залишить область.

Чим ближче до Дніпра, тим 
більшою буде в нашій області 
максимальна фаза затемнення, 
тобто частина сонячного діамет
ра, яку закрив Місяць. У Під- 
вдсокому, Піщаному Броді, Ви- 
тязівці максимальна фаза дорів
нюватиме 0,97. Трохи більшою 
буде максимальна фаза в Боб- 
рипці, Ново-Українці, Ново-Ар
хангельську; в Кіровограді та 
Пово-Миргороді вона переви
щить 0,98, у Знам'янці та Но
вій Празі—дорівнюватиме 0,99. 
В Олександрії та Чигирині за
темнення буде майже повним. 
Поблизу Дніпра між 16 год. ’ 
17 хв. та 16 год. 19 хв. мож- І

НОВІ книги
В магазин Олександрійського 

книгокультторгу надійшли в про
даж нові книги:

Д. СТОЯНОВ. „Світанок". Ви
давництво „Радянський письмен
ник". Тираж 50.000. Ціна 9 крб. 
50 коп.

Г. УСПЕНСЬКИЙ. „Избранное". 
Видавництво художньої літерату

Розширяти
(Закінчення).

Перед споживчою кооперацією 
стоять великі завдання по зміц
ненню матеріально - технічної 
бази торгівлі. Протягом трьох ро
ків має бути відкрито 23 тисячі 
роздрібних торговельних під
приємств. Слід значно поліпши
ти роботу їдалень і чайних, за
безпечити їх інвентарем і облад
нанням, розширити асортимент 
страв, підвищити якість приго- 
товлюваної їжі і піднести куль
туру обслужування споживача.

Тепер організації споживчої 
кооперації розгортають роботу 
по прийманню від колгоспів і 
колгоспників на комісію для про
дажу на колгоспних ринках сіль
ськогосподарських продуктів. 
Торгівля на комісійних началах 
вигідна для колгоспів. Споживча 
кооперація цілком може забезпе
чити колгоспникам ту ж вируч
ку, яку вони одержують на база
рі. Це одночасно знизить тран
спортні видатки колгоспників, 

на буде бачити повне затем
нення.

Межа смуги повного затем
нення проходитиме в нашій об
ласті через Мудрівку, Борови- 
цю, Шабельники, Адамівку, 
Пожарки, Рацеве, Микольське, 
Талову Балку, Василівку, Чер
воний, потім між Дівочим По
лем та Зпбкпм і між Трудів- 
кою та Лені но Першим.

Північно-східніше від цієї 
лінії затемнення буде повним. 
Смуга повного затемнення 
охоплюватиме майже весь Опуф- 
ріївський район, половину 11о- 
во-Георгіївського райопу, час
тину Чигиринського і Чсрвоно- 
кам'янського районів.

Повне сонячне затемнення 
ЗО червня 1954 року тривати
ме: в Тарасівні, Чигиринського 
району,—57 сек.; у Ново-Геор
гіївському районі: у Великій 
Апдрусівці • 40 сек., Великій
Скельовій—49 сек., Ново-Геор
гіївському — 1 хв. 13 сек., 
Табурищі—1 хв. 25. сек., в 
Онуфріївському районі: в Иав- 
лиші 1 хв. 7 сек., Онуфріїв
ні—1 хв. 15 сек., Млинку—1 
хв. 29 сек., Дероївці — 1 хв. 
49 сек.; у Червонокам'янсько- 
му районі: в Попельнастому 
47 сек., Лозоватці—48 сек.

Як тільки Місяць повністю 
закриє, яскравий сонячний диск, 
можна буде бачити зовнішні 
частини атмосфери Сонця, так 
звану коропу. В смузі повного 
затемнення на небі з'являють
ся зірки, причому це будуть 
ті зірки, які вечорами видно 
лише взимку. Серед зірок у 
сузір'ї Близнюків сяятиме со
нячна корона.

М. ЛЕПСЬКИЙ. 
Кандидат фізико-математнчних 

наук.

ри. Тираж 150.000. Ціна 11 крб. 
75 коп.

Г. МАРКОВ. „Строговьі". Ха
баровське книжкове видавництво. 
Тираж 75.000. Ціна 10 крб.

ЛИ-ГИ ЕН. „Земля". Видавниц
тво іноземної літератури. Ціна 14 
крб. 65 коп.

і зміцнювати торгівл 
звільнить робочу силу для польо
вих робіт, сприятиме дальшому 
розвитку колгоспної ринкової 
торгівлі.

Зрослі завдання настійно ви
магають поліпшення підготовки 
і виховання кооперативних кад
рів. Протягом трьох років в ко
оперативних технікумах, у тор
говельно - кооперативних шко
лах і на різних курсах намічено 
підготувати 168 тисяч торго
вельних працівників.

Споживча кооперація — гро
мадсько - масова організація. Во
на здійснює свою господарську 
діяльність, спираючись на участь 
пайовиків, число яких переви
щує 32 мільйони. Тому необхід
но іцс ширше залучати пайови
ків і обрані ними комісії до 
контролю торговельних закладів, 
використовуючи допомогу гро
мадськості для поліпшення робо
ти споживкооперації.

Тюменська область. Біля стан
ції Заводоуковська в мальовничій 
лісній місцевості розміщена об
ласна санаторно-лісна школа. Що
річно із різних районів області 
сюди приїжджає понад 300 учнів. 
Тут діти відпочивають т нав
чаються. Чисте повітря, суворий 
режим дня і добре харчування 
благотворно діє па здоров'я дітей.

На знімку: учні під час лижної 
прогулянки в сосновому лісі.

Фото Е. Чиковані.
Прескліше ТАРС.

Налагоджуємо 
спортивну роботу

В члени добровільного спор
тивного товариства «Урожай» 
вступило вже 650 учнів Олек
сандрійського училища механі
зації сільського господарства.

На кошти товариства придба
но частину спортивного інвента
ря. В грудні намічено провести 
шаховий, іпагаечпиіі і інші тур
ніри на першість училища.

В. КОНВІСАРОВ.

Літературний вечір
Багато учнів Косівської серед

ньої школи беруть активну 
участь в підготовці літературних 
вечорів, вікторин, читацьких 
конференцій. Це допомагав їм 
поглиблювати свої знання.

Недавно тут був проведений 
вечір на тему: «Великі письмен
ники Котляревський і Глібов».

Після вечора учасники гурт
ків художньої самодіяльності ви
ступили з концертом.

І. РОРОХА.

з на селі.
З 15 листопада почалися зві

ти і вибори керівних органів 
споживчих товариств і райепо- 
живспілок. При проведенні звітів 
правлінь і ревізійних ■ комісій 
треба широко розгорнути на збо
рах критику хиб, обрати до но
вих складів правлінь і ревізійних 
комісій ініціативних і авторитет
них людей. Слід всемірно розви
вати активність працівників ко
операції, ще ширше розгортати 
соціалістичне змагання за вико
нання і перевиконання плану то
варообороту і заготівель, знижен
ня витрат обігу, за краще обслу
жування споживача.

Працівники споживчої коопе
рації мають всі умови для того, 
щоб з допомогою партійних і ра
дянських організацій, спираю
чись на широку участь у коопе
ративній роботі широких мас 
сільського населення, забезпечи
ти піднесення кооперативної тор
гівлі на новий, іце вищий сту
пінь.

МІЖ НА РОДНИЙ огляд
Дружба в ім'я миру

У листопаді в містах і селах 
Німецької Демократичної Респуб
ліки проводився місячник ні
мецько - радянської дружби, що 
пройшов під знаком зміцнення 
дружніх зв'язків і співробітництва 
між народами обох країн. Місяч
ник був великою подією в житті 
населення Німецької Демократич
ної Республіки. Німецький народ 
розглядає дружбу з народами 
СРСР, як найважливіший фактор 
збереження і зміцнення миру, як 
могутню опору в своїй боротьбі 
за єдину, демократичну, миролюб
ну Німеччину.

«Дружба з Радянським Сою
зом — життєво важливе питання 
для німецького народу». Під цим 
лозунгом проводились усі заходи 
місячника — збори і мітинги тру
дящих, виступи представників ро
бітників, селян, інтелігенції, що 
побували в Радянському Союзі. 
З СРСР у Німецьку Демократич- 

I ну Республіку з нагоди місячника 
приїхала делегація діячів культу
ри. В її складі були вчені і нова
тори виробництва, колгоспники і 

| артисти. Скрізь, де б не виступа
ли посланці радянського народу, 
їм виявлялась найпривітніша гос
тинність.

Аіісячник з новою силою пока- 
І зав, що ідея дружби з Радян

ським Союзом глибоко проникла 
у свідомість німецького народу. 
Тільки в листопаді у Товариство 
німецько - радянської дружби 
вступило понад 100 тисяч нових 
членів.

Радянські посланці всюди ба
чили як трудящі НДР віддають 
усі свої сили великому процесові 
будівництва нового життя, як у 
республіці створюється фундамент 
національної єдності всього ні- 

I мецького народу в демократичній, 
миролюбній державі. Вони бачили 
практичні результати нового кур
су уряду НДР і Соціалістичної 
єдиної партії Німеччини, який має 
на меті дальше політичне й еко
номічне зміцнення республіки, 
значне поліпшення умов життя 
населення, зближення і взаєморо
зуміння німців обох частин краї
ни і, таким чином, служить до
сягненню єдності Німеччини на 
демократичній основі.

Німецько - радянська дружба 
побудована на міцному фунда
менті. її животворну силу станов
лять взаємні інтереси і спільна 
боротьба народів обох країн за 
мир.

Колоніальна Африка 
пробуджується

Англійські власті серйозно за
непокоєні зростанням національ- 

I но - визвольного руху в своїх аф
риканських колоніях. ЗО листопа
да вони скинули туземного ко
роля Буганди — найбільшої про

РУХ В ІНДІЇ ЗА МИРНЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ 
СПІРНИХ МІЖНАРОДНИХ ПИТАНЬ

В Індії шириться рух за мирне 
розв’язання спірних міжнародних 
питань. Ініціатором цього руху 
була Всеіндійська рада миру, яка 
на своїй сесії у липні цього року 
в Латні звернулася до індійсько

До відома підприємств, організацій і установ
З 3 грудня цього року працює ліквідаційна комісія по ліквідації 

Олександрійського українського театру ім. Саксаганського. Всі пре
тензії до театру підприємств, організацій і установ приймаються до 23 
грудня 1953 року.

Після вказаного строку претензії прийматись не будуть.
ЛІКВІДКОМ.

Народний суд другої дільниці м. Олександрії розглядатиме спра
ву громадянина Кисельова Дмитра Андрійовича про розторгнення 
шлюбу з громадянкою Кисельовою Марією Захарівною, які прожи
вають в м. Олександрії.

Нарсуд 1 дільниці м. Олександрії розглядатиме справу громадя
нина Шарова Миколи Васильовича про розторгнення шлюбу з гро
мадянкою Шаровою Надією Григорівною, які проживають в м. Олек
сандрії.

вінції Уганди і запровадили там 
надзвичайний стан. Ці репресивні 
дії були викликані тим, що ви
щезгаданий туземний король на 
вимогу народу висловився за на
дання Уганді незалежності.

Уганда — одна з англійських 
колоній у Східній Африці—є для 
Англії поставником бавовни. 
Жахливі злидні, темнота і ие^гво 
характеризують умови житт.^гп-- 
селення цієї колонії. Ось одне з 
свідчень очевидців, яке наводило
ся недавно в іноземній пресі— 
«...Мандрівник бачив перед со
бою жахливе видовище: люди, 
схожі не на людей, а скоріше на 
кістяки - привиди, одягнуті в 
якесь дрантя. На кожному кроці 
каліки, які випрошують милости
ню. їх іце в розквіті років покалі
чили сваволя і справді каторжна 
праця...»

В Уганді, як і інших англій
ських колоніях в Африці, бук
вально душить селянина безземел
ля. Всі кращі землі зайняті біли
ми колонізаторами. Від народ
ження до самої смерті тубілець 
Уганди, який вирощує бавовник, 
обплутаний борговими тенетами 
білого лихваря. Він віддає йому 
дві третини зібраного врожаю— 
третину в рахунок боргу і трети
ну в рахунок процентів. 11с мен
ше чверті врожаю іде в кишені 
колонізаторів у вигляді різних 
зборів.

95 процентів місцевого населен
ня Уганди неписьменне. Є сотні 
селищ, де не знають ні про яку 
медичну допомогу. Від епідемій, 
—цих неминучих супутників голо
ду і злиднів — щороку вмирає 
десятки тисяч жителів.

Але зараз і в Уганді — яка до 
недавнього часу була одною з 
найбільш забитих англійських ко
лоній — народ піднімається на 
національно - визвольну бороть
бу. її очолює робітничий клас, 
який представлений робітниками 
бавовняних плантацій, бавовно
очисних і цукрових заводів та ін
ших підприємств. Навколо робіт
ничого класу згуртовується і се
лянство. Велике значення в акти
візації цієї боротьби мають події 
в сусідній з Угандою колонії Ке
нії. Там уже більше року англій
ські війська фактично ведуть не- 
оголошену війну проти національ
но - визвольного руху. Незважаю
чи на кривавий терор, англій
ським колонізаторам не вдається 
поставити народ Кенії на коліна. 
«В Кенії, — скаржиться «Ман
честер гардіан», — ми так само 
далеко від цілі, як і рік тому».

Тепер пробудилась і Уганда. її 
народ, як і народи цього афри
канського континенту все виразні
ше усвідомлює, що тільки завою
вання національної незалежності 
дозволить йому ліквідувати злидні 
і колоніальне гноблення.

В. ХАРЬКОВ.

го народу із закликом підтрима
ти вимогу про мирне розв’язання 
спірних міжнародних питань.

На підтримку відозви вислови
лося вже 700 тисяч індійців.

(ТАРС).

Редактор В. МАЛЕНКО.
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Указ Президії Верховної Ради СРСР
Про нагородження тов. Вишинського А. Я. орденом Леніна

У зв'язку з сімдесятиріччям з дня народження першого заступника 
Міністра закордонних справ СРСР тов. Вишинського А. Я. і відзначаючи 
його видатні заслуги перед радянською державою, нагородити тов. 
Вишинського Андрія Януарійовича орденом Леніна.

Голова Президії Верховної Ради СРСР К. ВОРОШИЛОВ. 
Секретар Президії Верховної Ради СРСР М. ПЄГОВ.

Москва, Кремль.
9 грудня 1953 р.

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

? У Центральному Комітеті КПРС, у Раді Міністрів Союзу РСР, 
у Президії Верховної Ради СРСР

Про 300-річчя возз'єднання України з Росією
Центральний Комітет КПРС, Рада Міністрів 

Союзу РСР і Президія Верховної Ради СРСР 
сприйняли постанову широко відзначити 300-річчя 

возз'єднання України з Росією, що сповняється 
в січні 1954 року, як видатву Історичну подію, 
велике національне свято українського та ро
сійського народів 1 всіх народів Радянського 
Союзу.

У постанові говориться, що ця знаменна 
подія була завершенням багатовікової боротьби 
українського народу проти Іноземних понево
лювачів—за возз'єднання з російським народом 
в єдиній Російській державі.

Український народ, який вийшов з єдиного 
кореня древньоруської народності, зв'язаний з 
російським народом єдністю походження, близь
кістю 1 спільністю всього історичного розвитку, 
постійно прагнув до об'єднання з братнім ро
сійським народом. Протягом тривалого часу 
Україна була під ігом іноземного поневолення 
1 терпіла страшне розорення 1 спустошення від 
агресивних нападів кочових орд турецько-та
тарських ханів 1 гніту польської шляхти. Ук
раїнський народ, перебуваючи під загрозою 
знищення, постійно вів боротьбу проти гніту 
чужоземних поневолювачів.

У визвольній війні 1648 — 1654 рр. україн
ський народ під керівництвом видатного дер
жавного діяча 1 полководця Богдана Хмель
ницького вів героїчну боротьбу за визволення 
України від гніту польської шляхти, за возз'єд
нання України з Росією. Історичною заслугою 
Богдана Хмельницького є те, що він, виражаю
чи прагнення українського народу до тісного 
союзу з російським народом 1 очолюючи про
цес складання української державності, правиль
но розумів її завдання 1 перспективи, бачив 
порятунок українського народу в його об'єд
нанні з великим російським народом.

Головною 1 вирішальною силою визвольної 
війни виступало пригноблене селянство, яке бо
ролося за визволення України від іноземного 
поневолення 1 виступало проти соціального гніту 
феодалів-кріпосників. Боротьба д українського 
народу проти польської шляхти знаходила ши
рокий відгук і співчуття серед польського се
лянства, що терпіло від гніту польських феода
лів. Широкому розмахові народного руху у 
визвольній війні і його видатним успіхам сприя
ла постійна допомога і підтримка російської 
держави 1 особливо народних мас Росії.

Завершенням цієї загальнонародної бороть
би було рішення Переяславської Ради 8 (18) 
січня 1654 року про возз'єднання України з 
Росією, яке було могутнім волевиявленням 
волелюбного українського народу, виявом його 
вікових прагнень 1 сподівань 1 знаменувало по
воротний етап в його житті. Український народ, 
зв'язавши навіки свою долю з єдинокровним 
братнім російським народом, в якому він зав
жди бачив свого надійного захисника 1 союз
ника, тим самим врятував 1 зберіг себе, як 
націю.

Возз'єднання України з Росією, незважаючи 
на те, що на чолі Росії стояли тоді цар 1 помі
щики, мало величезне прогресивне значення 
для дальшого політичного, економічного 1 куль
турного розвитку українського 1 російського 
нарддів. Об'єднання двох великих слов'янських 
народів, незважаючи на реакційну політику 
царизму, російських 1 українських феодалів та 
буржуазії, зблизило народи Росії 1 України, які 
обрали єдино правильний шлях у спільній бо
ротьбі проти всіх зовнішніх ворогів, проти 
спільних гнобителів, проти кріпосників 1 бур
жуазії, проти царизму і капіталістичного раб
ства.

Всупереч царській реакційній політиці 
жорстокого національно-колоніального гноблен
ня, найкращі сини російського народу визнава
ли право України на національну незалежність 
1 разом з передовими діячами українського на
роду боролися проти ганебної політики нацько
вування народів Росії один на одного, яку 
проводили російські та українські поміщики 1 
буржуазія та їх поплічники — великодержавні 
шовіністи і українські націоналісти.

На основі спільної боротьби проти гнобите
лів та Іноземних загарбників, які посягали на 
російські 1 українські землі, розвивалась 1 міц
ніла кровна, нерозривна дружба двох великих 
братніх народів. Великі досягнення цієї дружби 
яскраво 1 переконливо викривають антинародну 
суть буржуазно-націоналістичних перекручень 
в оцінці історичного значення возз'єднання Ук
раїни з Росією, наочно показують марність всіх 
намагань буржуазних націоналістів підірвати 1 
зруйнувати нерозривний союз українського, ро
сійського та інших народів Радянського Союзу.

Для дальшого розвитку російського, україн
ського і всіх Інших народів Росії мала вирі
шальне значення поява на Історичній арені 

найбільш революційного в світі російського 
пролетаріату і його бойового авангарду—Кому
ністичної партії.

Під керівництвом Комуністичної партії на
роди Росії, здійснивши Велику Жовтневу со
ціалістичну революцію, визволились від кайда
нів капіталістичного рабства і відкрили для 
народів шлях до соціалізму. Український народ 
першим слідом за російським народом пішов по 
шляху соціалізму, добився, нарешті, здійснення 
своєї вікової мрії, створивши свою національну 
українську державу 1 поклавши цим початок 
нової 1 справді славної епохи своєї історії.

Братній союз 1 дружба російського 1 україн
ського народів міцніли 1 загартовувались у Ве
ликій Жовтневій соціалістичній революції, у 
вогні громадянської війни проти внутрішньої 
контрреволюції та іноземної воєнної Інтервенції, 
в процесі соціалістичного будівництва, в Істо
ричних битвах Великої Вітчизняної війни проти 
німецько-фашистських загарбників.

В результаті всесвітньоісторичних перемог, 
здобутих народами Радянського Союзу, завдяки 
здійсненню ленінсько-сталінської національної 
політики український народ зміг здійснити своє 
національне відродження, возз'єднавши всі ук
раїнські землі в єдиній Українській радянській 
соціалістичній державі.

Російський 1 український народи, добившись 
величезних успіхів в економічному 1 культур
ному будівництві, нині впевнено йдуть разом з 
усіма братніми народами нашої країни під про
водом Комуністичної партії вперед по шляху 
до комунізму.

Нерушима вічна дружба українського 1 ро
сійського народів, усіх народів Радянського 
Союзу є запорукою національної незалежності 
1 свободи, розквіту національної культури і 
процвітання українського народу, як 1 інших 
народів Радянського Союзу.

ІДК КПРС, Рада Міністрів Союзу РСР 1 
Президія Верховної Ради СРСР у своїй поста
нові зобов'язали місцеві партійні 1 радянські 
організації широко відзначити видатну історич
ну подію—300-річчя4 возз'єднання України з 
Росією, як велике національне свято, організу
вати лекції, доповіді 1 бесіди, присвячені ЦІЙ 
важливій події в історії нашої Батьківщини і 
дальшому зміцненню дружби народів Радян
ського Союзу.

До 300-річчя возз'єднання України з Росією
Трудящі Радянської України 

готуються відзначити видатну 
історичну подію — 300-річчя 
возз’єднання України з Росією, 
як веЛике національне свято. 
Всюди проводяться читки прий
нятої ЦК КПРС, Радою Міністрів 
СРСР і Президією Верховної Ра
ди СРСР постанови про 300-річ
чя возз’єднання України з Ро
сією, що сповняється в січні 
1954 року.

На підприємствах, в устано
вах, учбових закладах, у кол
госпах, радгоспах і МТС прово
дяться збори і бесіди, присвяче
ні цій постанові, • організуються 
лекції, бесіди і доповіді па теми: 
«Споконвічна дружба україн
ського народу з великим росій
ським народом та її історичне 
значення», «Визвольна війна ук
раїнського народу 1648—1654 
років і возз’єднання України з 

Росією», «Розквіт Української 
РСР у єдиній сім’ї народів» та 
інші теми. В клубах і Палацах 
культури обладнуються вистав
ки літератури і фотомонтажі, 
присвячені цій важливішій події 
в історії нашої Батьківщини.

Багатолюдно в ці дні у Київ
ському історичному музеї. Сюди 
приходять численні екскурсії 
трудящих, гості столиці Радян
ської України, учні. З великим 

інтересом знайомляться вони з 
експонатами, що розповідають 
про багатовікову боротьбу ук
раїнського народу за визволення 
від іноземного ярма, за возз’єд
нання з своїм старшим братом— 
великим російським народом.

Академія наук УРСР, видав
ництво республіки випускає се
рію брошур, монографій, збірни
ків, книг. Інститути історії ака
демії наук СРСР і УРСР присту

пили до видання трьох томів збір
ника історичних документів пе
ріоду національно - визвольної 
боротьби українського народу 
проти польської шляхти і возз’єд
нання України з Росією.

Радісне свято — 300-річчя 
возз’єднання України з Росією— 
трудящі республіки ознамено
вують новими виробничими пе
ремогами.

(РАТАУ).



2 СТАЛІНСЬКИЙ прапор П'ятниця, 11 грудня 1953 р.

Партійне життя

Агітатори
Агітколектив при партійній 

організації педагогічного учили
ща налічує Х5 агітаторів з числа 
викладачів і слухачів.

Останнім часом пожвавилася 
агітаційно - масова робота. Агі
татори ознайомили трудящих ко
лишньої виборчої дільниці з про
мовою товариша Г. М. Маленко- 
ва на V сесії Верховної Ради 
СРСР, матеріалами вересневого 
Пленуму ЦІЇ КПРС, доповідями 
тов. Мікояна па нараді торго
вельних працівників і тов. К. 6. 
Ворошилова про 36 річницю Ве
ликої Жовтневої соціалістичної 
революції та іншими матеріала
ми. Більшість агітаторів пра
цюють на своїх ділянках по ву
лицях Діброви, Леніна, Свердло
ва, Калініна, Жовтневій та ін
ших по кілька років і добре 
знають людей.

Шість років працює т. Сулімо- 
ва агітатором в будинках X» 34, 
.Мі 36 і ■.№ 32 по вулиці Жовтне
вій. Вона сумлінно з любов'ю 
виконує почесне доручення. Для 
своїх бесід добирає теми, які най
більше цікавлять слухачів. В 
розповідях використовує унаоч
нення.

З метою ширшого задоволення 
запитів громадян т. Сулімова ор
ганізовує читання художніх тво
рів: «Жатва» Біколаєвої, «Іван 
Іванович» Коптяєвої та колек
тивні відвідування кінофільмів і 
нових вистав.

Комуністка т. Сулімова приді
ляє велику увагу вихованню мо
лодих агітаторів—слухачів пед
училища.

В райкомі
7 грудня бюро райкому КП 

України обговорило питання про 
роботу косівського сільського 
лекторію.

Бюро відмітило деяке поліп
шення діяльності лекторію. За 
вересень-листопад для колгоспни
ків прочитано 15 лекцій і допо
відей, проведено бесіди і колек
тивні читки постанови Пленуму 
цк кпрс.

Але в роботі лекторію мають 
місце серйозні недоліки. Лектори 
тт. Сліпченко, Авраменко, Кур- 
мапенко, Мірошниченко, Полта
вець, Путря, Логвин за останні 
три місяці зовсім не виступали з 
лекціями.

Секретар парторганізації т. Бі
лей слабо займається справою

Костромська область. На заняттях гуртка по вивченню істо
рії КПРС в колгоспі „12-й Октябрь" Костромського району.

13 грудня районна комсомольська конференція
Доводиться до відома делегатів XXIII Олександрійської районної 

комсомольської конференції, що вона відбудеться 13 грудня 1953 року 
в приміщенні міськтеатру.

Конференція розпочне роботу о 10 годині ранку. РК ЯКОМУ,

на дільниці
Сумлінно викопує також до

ручення парторганізації викла
дач т. Чокляк. Вона багато і сер
йозно працює по підготовці ма
теріалу для проведення бесід, об
мінюється досвідом з молодими 
агітаторами, подає їм всебічну 
допомогу у виборі теми і доборі 
матеріалу.

Зі змістовними бесідами вис
тупають серед населення агіта
тори тт. Нікітенко, Капітанова 
та інші.

Велику роботу проводить агіт
колектив нашої парторганізації 
по роз’ясненню постанови ве
ресневого Пленуму ЦК КПРС і рі
шень партії і уряду. За останні 
три місяці проведено 255 бесід, 
з них по матеріалах вересневого 
Пленуму-^-99.

Часто збираються жителі діль
ниці в педучилищі, щоб послу
хати цікаву лекцію чи доповідь, 
проглянути концерт.

Поряд із проведеною роботою 
у нас є і недоліки. Ще не всі 
агітатори добре працюють. Нап
риклад, т. В'ялова зовсім не ви
ступає з бесідами.

Рідко скликаються семінари 
агітаторів, недостатньо організо
ваний обмін кращим досвідом 
агітаційно - масової роботи. Ін
коли зриваються збори трудящих 
виборчої дільниці, хоч ми їх і 
плануємо щомісяця. На усунення 
цих недоліків і спрямовує свою 
діяльність парторганізація.

М. КРАЙНЯ, 
секретар парторганізації 

педучилища.

КП України 
налагодження роботи лекторію. 
Через цс дуже мало читається 
кваліфікованих лекцій і допові

дей по пропаганді рішень партії 
та уряду про дальший розвиток 
сільського господарства.

Відзначено також, що відділ 
пропаганди та агітації райкому 
партії та виконком райради де
путатів трудящих недостатньо 
контролюють і спрямовують ро
боту сільських лекторських груп, 
нерегулярно надсилають їм те
матику, лекцій і доповідей та ре
комендовану літературу для них.

Бюро райкому КП України на
мітило заходи для посилення ро
боти сільських лекторіїв но про
паганді рішень вересневого Пле
нуму ЦК КПРС.

Наполегливо боротись за дострокове 
виконання річного плану

Понад річне завдання
Залізничники 11 дистанції 

служби колії готують достойну 
зустріч знаменній даті 300- 
річчю возз'єднання України з 
Росією.

Колійники ще до Дня Консти
туції виконали річний план 
середнього ремонту, понад зав
дання капітально відремонто
вано 425 метрів колії на щебг 
новому баласті.

Зараз укрупнена бригада, 
якою керує дорожний майстер 
т. Полікарпов, почала працюва- 

! ти в рахупок 1954 року.
Хороших успіхів у змаганні 

добиваються колективи, очолю
вані дорожнпмп майстрами тт. 
ІІоплавкою, Капінусом, Ляхом.

Напружено трудяться праців
ники механічної майстерні. Во
ни зобов'язались понад річний 
план дати продукції на 8 тисяч 
карбованців. Щодня всі робіт
ники майстерні перевиконують 
завдання.

Т. СЕВЕРИН, 
заступник начальника 11 

дистанції служби келії.

Хіба це ремонт?
Наше будівельне управління 

здало в майстерню автотранс
портної контори в капітальний 
ремонт автомашину ФА-1365. 
Минуло більше двох тижнів, 
але машину як слід не відре
монтували. Впжимні лапки 
муфти зчеплення не полагод
жені, вони не Прилягають 
щільно до самої муфти. Болт 
вижимної вилки не замінено і 
залишився зі стертою головкою. 
Виявились і інші неполадки.

Не відремонтували також і 
будки, посилаючись на відсут
ність фанери та листового за
ліза.

Коли ми звернули на це 
увагу начальника майстерні 
т. Гойсп, він навіть з нами 
розмовляти не захотів. Не реа
гував на наші зауваження і 
майстер т. Луценко.

' П. ЛИТВИНЕНКО, 
Г. ГАВРЮШЕВСЬКИЙ, 

шофери будівельного управління 
Димитровського треоту.

НЕУСТАННО
Головною умовою зниження 

собівартості продукції є неухиль
не підвищення продуктивності 
праці. Вказуючи на це, стінна 
газета Вайдаківського вуглероз
різу «За вугілля» націлює ко
лектив гірників на боротьбу за 
повне використання внутрішніх 
резервів, завантаження техніки, 
ліквідацію недоліків в роботі. Га
зета пише:

Чимало раціоналізаторських 
пропозицій внесли за останній 
час новатори заводу «Червоний 
ливарник». Стінна газета під
приємства «Червоний ливарник» 
приділяє серйозну увагу розвит
ку раціоналізаторського руху. 
Вона показує досягнення кращих 
новаторів, популяризує їх досвід, 
закликає брати з них приклад. В 
одній із заміток розповідається:

За сумісним графіком
В Семенівському монтажному 

управлінні всі робітники переви
конують виробничі завдання. 
Особливо наполегливо працюють 
бригади Івана Перекреста і Олек
сія Деревинеького. Напередодні 
Дня Конституції вони стали на 
трудову вахту і взяли на себе со
ціалістичне зобов'язання — пе
реставити монтажний кран не за 
5 днів, як передбачалось нор
мою, а за два дні, Свого слова 
стахановці дотримали.

Бригади тт. Перекреста і Де- 
ревинського — кращі в управ
лінні. їх успіх — результат зла
годженої, чіткої роботи. Раніш, 
ніж приступити до діла, кожний 
монтажник одержує конкретне, 
завдання. Бригадири вміло роз
ставляють людей, своєчасно заго
товляють пристосування.

На лісоскладі
На шахті X» 2-3 є допоміж

ний цех. — лісним склад. Він 
відіграє велику роль у виконан
ні плану, але порядку там немає. 
Досі лісний склад не освітлений 
і вночі не можна як слід працю
вати.

Пилорамні приміщення не від
ремонтовані, скрізь протяги, то
му часто робітники захворюють.

Гірники вимагають від нас, 
щоб ми забезпечили їх достат
ньою кількістю обаполів. Така 
можливість у нас є. Та біда в то
му, що пилорама, яка може дава
ти на зміну 20 кубометрів лісо
матеріалів, ось вже близько трьох 
місяців не діє. Досі ніхто не ду
має її ремонтувати.

Збільшили сортність
Колектив швейної фабрики 

перевиконав план листопада. 
Понад завдання вироблено про
дукції на 50 тисяч карбованців. 
Тут відзначилась зміна, якою ке
рує т. Кахно. Цей колектив до
бився не тільки високих кіль
кісних, але. й якісних показни
ків. Зміна значно збільшила

ПО СТОВПЦЯХ СТІННИХ ГАЗЕТ
ПІДВИЩУВАТИ ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ

«Хоч ми значно підвищили 
продуктивність екскаваторів, 
електросоставів, однак загальні 
непогані показники не можуть 
нас задовольнити. На дільни
цях є чимало недоліків, які тре
ба ліквідувати, щоб добитись 
кращих успіхів.

На розрізі нерідко робочі міс
ця готуються несвоєчасно. Ек
скаваторні бригади не завжди 
забезпечуються потрібною кіль
кістю вертушок. Тому вини
кають простої. Електровози ще 
не закріплені за екскаваторами.

РОЗВИВАТИ РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКИЙ РУХ
«Творчо працює. розточник 

Петро Романець. Недавно він 
виготовив для розточувального 
верстата оправку і пристосував 
на ній два різці. Це вдвічі під
вищило швидкість обробки де
талей, значно знизило собівар
тість продукції. Активну участь 
в удосконаленні виробництва 
беруть токар т. Береговий, стру
гальник т. Жигель, слюсар 
т. Бердник і інші стахановці». 
Боротись за підвищення куль

Взаємодопомога, у щі.і ьнення 
робочого чагу дозволяють щозмі
ни виконувати норму на редм 
200 процентів.

Високопродуктивно трудять
ся також бригади, якими ке
рують Борис Жежеря, Петро Ки- 
рилов, Михайло Алещенко. На 
виготовленні металоконструкції'} 
вони дають по дві норми.

На будівельному .майданчику 
застосований сумісний графік. > 
Це дозволяє вслід за монтажний 
ками приступати до роботи ін
шим робітникам. Внаслідок цьо
го виробничі завдання вико
пуються набагато швидше, ніж 
звичайно.

П. СОХОЦЬНИЙ, 
головний механік Семенівсьного 

монтажного управління.

немає порядну
Недавно почала працювати 

циркулярна пила, але ефекту від 
неї мало. Обслужують її недос
відчені робітники.

На лісному складі майже всі 
роботи не механізовані. Це нега
тивно позначається на собівар
тості видобутку вугілля і підви
щенні продуктивності праці.

Непорядків у вас багато. Од
нак ні начальник шахти т. Пан- 
чищенко, ні головний інженер 
т. Булгаков не вживають захо
дів, щоб їх ліквідувати. Ці ке
рівники навіть не заглядають на 
склад.

Г. ВОВЧЕНКО, 
робітник шахти № 2-3.

швейної продукції
сортність випускаємих виробів.

Виробничими успіхами зуст
ріли День Конституції трудівни
ки агрегату, яким керує т. Ко
стенко.

Ф. СЕПЛИВИЙ.
секретар парторганізації 

швейної фабрики.

Має місце неякісний ремонт ме
ханізмів і зокрема вагонного 
парку. Все це затримує даль
ше зростання продуктивності 
праці, збільшує собівартість ви
добутку вугілля і вскриші по
роди.

У нас є великі резерви для 
поліпшення якісних показників, 
їх треба пустити в хід. Необхід
но піднести рівень керівництва 
всіма дільницями, глибше вни
кати у виробництво, добива
тись неухильного підвищення 
продуктивності праці гірників».

тури виробництва, підвищення 
продуктивності праці, зниження 
собівартості продукції — невід
кладні завдання газети. Хорошу 
справу робить газета «Червоний 
ливарник», яка систематично 
висвітлює ці важливі питання, 
домагається того, щоб з дня на 
день ширились ряди раціоналіза
торів, збільшувався їх вклад в 
п'яту п'ятирічку.
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ЗА ДАЛЬШЕ КРУТЕ ПІДНЕСЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Енергійніше
Колгоспи АіаШОГо району \іаюіь 

всі можливості уже наступиш- 
року значно перевиконати зав
дання по врожайності овочів 
установлені постановою вересне
вого Пленуму ЦК КПРС на 1954 
рік. Про це свідчать численні 

... «рЯ.КТИ з досвіду роботи кращих 
■ овочеводів району. Так. городни
ки артілі ім. Енгельса Никон 
Логвин, артілі ім. Рози Люксем
бург Семен Грузин і багато ін
ших вже кілька років одержують 
урожаї помідорів, капусти, огір
ків набагато вищі проти плану.

Секрет їх успіхів криється в 
тому, що вони запровадили в 
себе рекомендовану агротехніку 

, і передовий досвід. Такі врожаї 
овочів можуть і повинні виро
щувати всі колгоспи.

Але для цього необхідно, як 
вказується в постанові Пленуму 
ЦК КПРС, широко впроваджува
ти у виробництво досягнення 
науки та передового досвіду і, 
насамперед, квадратно - гніздо
вої посадки цих культур і виро
щування розсади овочів у тор
фоперегнійних горшечках.

Частина колгоспів, зваживши 
на цс, зараз по-еерйозному го
тується до сівби овочевих куль
тур. В артілі ім. 18 парткон- 
Фервнції. нанриклад, уже виго
товлено 1 4.000 землеперегнійних

Нові сільськогосподарські машини

Культиватор-підгортач картоплі

Наша промисловість приступає до випуску навісного куль- 
тиватора-підгортача чотирирядного —КОН-2.8П. В наступному році 
вона поставить сільському господарству дванадцять тисяч таких 
культиваторів, а в 1955 р.—вісімнадцять тисяч

Новий культиватор-підгортач навішується на трактор 
Універсал-2. Він призначається для підрізування бур'янів, розпу
шення грунту в міжряддях, підгортання і підживлення рядків кар
топлі. За день культиватор обробляє 10 12 гектарів, зайнятих 
під картоплею.

готуватись до сівби овочів
і-ршечків, підготовлено 300 
квадратних метрів траншей для 

■плиць. Цієї зими в них будуть 
вирощуватись ранні овочі й роз
сада.

Успішно виготовляють гор
щечки й артілі ім. 18 з’їзду 
ВКП(б), «Шлях до комунізму . 
ім. Леніна (місто) та інші.

Проте на районній нараді он - 
неводів і садоводів, яка днями 
відбулася, виявлено серйозні хи
би в підготовці до сівби ОВОЧІВ і 
картоплі. Частина керівників 
колгоспів все ще недооціню- 
овочівництва і зволіка-. підготов
ку ДО весни. Про це СВІДЧИТЬ X"- 
ча б той факт, що план виготов
лення горгаечків в районі вико
нано лише на 10 процентів.

Керівники деяких колгоспів 
не утруднюють себе цією важли
вою справою. Голова артілі ім. 
В. Ульянова т Рябошапка. на
приклад. замість того, щоб орга
нізувати виробництво землепе- 
регніпних горщечків в колгоспі, 
довів план . м івор\. за яким 
кожен колгоспник повинен виго
товити 70 горщечків. Зрозуміло, 
що таке необдумане рішення мо
же завдати лише шкоди. Адже 
виготовленням горшечків повин
ні займатись Добре обізнані, до
свідчені люди.

Про знгьаіливе ставлення до 
збільшення вир ібництва овочів 
свіїчить і тс. що тут зволікаєть
ся внвозка добрив під городні 
культури. В'' виготовляються 
парникові рами. Рябошапка вва
жав, ш г.-.я розширення парників 
досить виготовити десять рам, 
хоч за підрахунками агрономів 
їх потрібно понад 200.

Вкрай незадовільно готують- 
, іо вирощування овочів і кол- 

г-сііи ім. Ворошилова (голова 
Ні :.еря), ім. Карла Маркса 

‘голова т. Ткаченко) та деякі ін
ші. Вони не виділили достатньо 
гягла для вивезення перегною на 
площі, відведені під овочі, нічо
го не роблять по підготовці мар
керів та інших засобів для за
безпечення квадратно - гніздово
го посіву цих культур.

Через місяць-півтора колгоспи 
повинні розпочати забивку пар
ників. До цього часу слід зазда
легідь підготувати необхідну 
кількість горшечків, парникових 
рам, гною, маток і т. д.

Часу залишається небагато. 
Правління колгоспів, спеціалісти 
сільського господарства повинні 
створити всі умови для одержан
ня в 195-1 році високого врожаю 
всіх овочевих культур.

В. ЛЕОНТЬЄВ.

Вивозять 
добрива 
на поля

За короткий час колгоспники 
баидурівської артілі ім. Сталіна 
вже вивезли в поле близько 3.000 
центнерів гною. Велику допомогу 
в цій справі подають колгоспни
кам механізатори, які об
служують артіль.

Сумлінною працею відзна
чається тракторист Микола Ко
робка, який трактором «ДТ—54» 
щодня вивозить в поле по 400 
центнерів добрив. Це значно 
більше завдання.

І. ВАКАЛО, 
агроном артілі.

Коли зобов'язання 
не підкріплюються ділом

У відповідь на звернення ме-* 
ханізаторів Малопомічнянської 
МТС про зразкове і своєчасне 
проведення ремонту сільськогос
подарських машин та інших 
важливих зимових робіт механі
затори Еористівської МТС взяли 
на себе підвищені зобов'язання. 
З того часу минуло майже два 
тижні, але до здійснення їх по 
суті не приступали.

В четвертому кварталі ни
нішнього року МТС повинна від
ремонтувати 32 трактори. За зо
бов'язанням ця робота повинна 
бути виконана до 22 грудня. Але 
поки що на 8 грудня з капіталь
ного ремонту ВИЙШЛО лише 14 
тракторів та (і — з середнього. 
Жоден з 11 комбайнів, заплано
ваних ДЛЯ ремонту, не Готовий 
до роботи. Не виконується і план 
ремонту сільськогосподарського 
інвентаря. З 36 плугів відремон
товано 8, а з 27 лущильників— 
тільки 5.

Де ж криються причини зволі
кання ремонту сільськогосподар
ських машин і інвентаря? Вони 
криються, насамперед, в погано
му технічному керівництві ре
монтними роботами з боку голов
ного інженера МТС т. Лісовика, 

' який ігнорує передовий досвід, 
не впроваджує у виробництво 
вузловий метод роботи. Відсутня 
тут і будь-яка злагодженість в 
роботі ремонтників.

В ремонтному гаражі панує 
нерозбериха. Тут відсутні столи 
для інструменту, немає жодних 
тисків. Якщо потрібно відкрути- 

I ти гайку, трактористам доводить- 
і ся йти в слюсарний цех, але її 
І там є лише троє тисків. 
| Нерідко механізатори витра- 
і чають багато часу, щоб знайти 
. листове залізо, мСТал для виго

товлення болтів тощо. Відчу- 
; вається нестача і такого ходово

го інструменту, як ножовки, 
круглі й плоскі лицеві напи.іь- 
ники, зубила і ін. Та повз ці 
неполадки спокійно проходить 
завідуючий майстернями Михай
ло Гололоб.

На складі н МТС в цей гаря-
I чий час немає найнеобхідніших ! 
і запасних деталей до машин, ало 
' про їх доставку мало хто дбав 

5 8 грудня на склад МТС зай
шов бригадир тракторної бригади 
Микита Лелека.

—Ви дали сердечники свічок 
до мотора, а вони не підходять, 
мені потрібні інші,—говорить 
він.

—Інших немає. Беріть те, що 
є,—спокійним тоном відповідає 
завідуюча складом Катерина Ко- 
ломоєць. Подібна розмова цього 
дня відбулася і з трактористом 
Іваном Кузьменком, якому дали 
116-мілі.метрові поршневі кільця, 
хоч для спрацьованого мотора 
потрібні 117-міліметрові.

—Внаслідок такого постачан
ня запасними частинами, а ча
сом і злочинної заміни нових де
талей на спрацьовані,—говорить 
тракторист Микола Ревенко,— 
ми передчасно виводимо з ладу 
машини.—1 це має свої підстави. 
В минулому році на його трак
тор «ДТ54» було встановлено 
вал з трактора «ХТЗ—ЛАТІ», 
але його не приладнали як слід. 
Через це при виїзді з подвір'я 
МТС в тракторі лопнув картер'і 
вирвало гнізда фугелів. Спроби 
повернути машину до ладу не 
мали успіху, і потужний трактор 
майже рік не працював.

Зрив графіків ремонту четвер
того кварталу в МТС очевидний. 
Проте це не викликає тривоги ні 
в директора МТС т. Жука, лі и 
головного інженера т. Лісовика. 
«Натиснемо і до січня виконаємо 
план»,—заявляють вони.

Відставання МТС з ремонтом 
пояснюється також низьким рів
нем масово - політичної роботи. 
Партійна організація погано ви
користовує цей дійовий захід для 
налагодження роботи, не здійс
нює дійового контролю за вироб
ничою діяльністю дирекції. На 
території МТС мало плакатів, ло
зунгів. відсутня дошка показни
ків, не чути слова агітаторів. 
Ось чому механізатори досі сла
бо обізнані з рішенням Ради Мі
ністрів СРСР і ЦК КПРС про по
ліпшення роботи МТС.

З налагодження організацій
ної та масово - політичної робо
ти і треба розгортати боротьбу за 
виконання взятих зобов’язань.

0. БУЗИННИК.

Що дав квадратно-гніздовий
спосіб посіву кукурудзи

Колгосп імені Петровського 
вже не перший рік вирощує 
кукурудзу. Ця цінна культура 
в сільськогосподарському ви
робництві є, зокрема, важливим 
джерелом створення МІЦНОЇ кор
мової бази для худоби.

Найбільші врожаї кукурудзи 
артіль збирає в останні два ро
ки. коли механізатори Кіровсь- 
кої МТС, що обслужує наш кол
госп. почали застосовувати квад
ратно - гніздовий спосіб посіву 
цієї культури.

Сіяли ми кукурудзу по гли
бокому зябу в стислі строки кон
диційним насінням «ВІР—42». 
Заготівлю їх провадили ще з 
осені, відбираючи качани з кра
щих стебел.

Багато довелося попрацювати 
трактористам на чолі з бригади
ром Володимиром Мельниченком, 
щоб добитися правильного квад

рата на сівбі. Для цього потрібно 
було старанно відрегулювати 
всі вузли сівалки СШ—6», точ
но розмаркірувати поле. Пра
вильне розміщення гнізд рослин 
по квадратах дозволило провади
ти майже весь обробіток площі 
механізмами в двох перехресних 
напрямах.

Як ТІЛЬКИ ПОЯВИЛИСЯ СХОДИ, 

всю площу ми заборгували. Зав
дяки цьому вдалося зберегти в 
грунті вологу і посилити доступ 
повітря до кореневої системи. Ко
ли сходи дали перші 2—3 лис
точки. грунт розпушили вздовж 
і впоперек і одночасно пропололи 
в гніздах. Проривання провадили 
з таким розрахунком, щоб у гніз
ді лишилося по дві рослини, а 
всього на кожному гектарі—не 
менше 41 тисячі рослин.

Після другого розпушення 
провели перевірку. Там, де бу

ли зріджені місця, зробили під
садку пророслим насінням. Ко
ли проходили дощі і на поверх
ні грунту появлялася корка, 
знищували її просапниками.

За період вегетації кукуруд
зи міжряддя оброблялися не'мен
ше трьох-чотирьох раз через 
кожні 15—20 днів. Перший і 
другий обробіток провадили од
ночасно в двох перехресних нап
рямах, а наступні—по черзі.

В період цвітіння кукурудзи 
провадили штучне дозапилення.

В минулому році, вперше за- 
стосувавїііи квадратно - гніздо
вий спосіб посіву, колгосп зай
няв під кукурудзу площу в 40 
гектарів. При несприятливих 
умовах погоди урожай становив 
32,5 цнт. з кожного гектара. В 
нинішньому році ми засіяли ку
курудзою 53 гектари і зібрали з 

[ кожного гектара по 40 цнт. Після 
І виконання державних поставок і 

різних господарських розрахун
ків ми засипали в амбар понад 
150 тонн зерна кукурудзи. Цим 
значно поповнили свої фуражні 
фонди.

В досягненні високих урожаїв 
немалу роль відіграло вивчен
ня, узагальнення і поширення 
досвіду передовиків. Досвід до
бору на насіння великих кача
нів, наприклад, ми запозичили у 
ланкової колгоспу «ІІІ-й Інтер
націонал», Златопільського ра
йону, Надії Литвин.

Багато колгоспників і механі
заторів цікавляться нашим досві
дом вирощування кукурудзи, 
особливо одержанням правильно
го квадрата при посіві. Влітку і 
восени цього року в польовому 
таборі побувало понад три тися- 
чі бригадирів тракторних і ріль
ничих бригад, механіків МТС, 
трактористів з Кіровоградської, 
Київської, Полтавської, Сталін
ської та інших областей. З вели

ким інтересом вивчали вони наш 
спосіб сівби і догляду за куку
рудзою і, в свою чергу, розпові
ли нам про більш досконалі при
йоми організації праці, про мак
симальне використання трактор
ного парку в колгоспному вироб
ництві. З їх допомогою ми вияв
ляємо нові резерви для дальшого 
розвитку громадського госпо
дарства.

Перетворюючи в життя вка
зівки партії і уряду, колгоспни
ки нашої артілі в тісній спів- 

I дружності з механізаторами в 
наступному році посіють всі про- 

і сапні культури тільки квадрат
но - гніздовим способом. В два 

| рази розширимо площі під посі- 
і вами кукурудзи. Це дасть мож- 
I ливість іце вище піднести вро

жайність полів і повністю за
безпечити тваринництво міцпи- 
ми фуражними фондами.

П. САНДУЛ, 
голова колгоспу Імені 

Петровського, Кіровоградського 
району, Кіровоградської області.
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ЛИСТИ ДО РЕДАКЦІЇ
Неякісна

'Обов’язок працівників торгів
лі слідкувати за тим, щоб у ма
газини не потрапляли низької 
якості вироби і товари. Цього Ви
магає рішення Ради Міністрів 
СРСР та ЦК КІІРС «Про заходи 
дальшого розвитку радянської 
торгівлі».

Проте в мебльовому магазині 
X» 9 міськзмішторгу цієї вимо
ги не додержуються. В продаж 
допускаються, наприклад, шифо- 
нери з несправними середовими 
замками, неправильно прибитими 
ручками, поламаними стінками 
та іншими дефектами.

продукція
Недавно громадянин міста 

Олександрії Романов купив ши- 
фонер виробництва Кіровоград
ської мебльової фабрики. Він два 
дні ламав голову над тим, як від
крити нижній ящик, та так і не 
зміг цього зробити. Довелося ла
мати дошку від ящика.

Крім того, зсередини стінки 
шифонера чомусь замазані ма
зутом і вішати одяг туди не мож
на.

І. ТНАЧОВ, 
механік 11 дистанції служби 

колії.

Відкрити майстерню 
побутового обслужування

Для задоволення побутових 
потреб трудящих назріла необхід
ність відкрити в місті майстерню 
побутового обслужування, щоб 
в ній. можна було випра
сувати одяг, швидко полагодити 
взуття, пришити комірник до со
рочки чи відірваний гудзик, ви
вести плями з одягу тощо.
. Артілі «Червона вишивальни
ця», «Виробник» і міськпром- 
комбінат мають спеціалістів, які 
б змогли працювати в побутовій 
майстерні.

Деякі спроби у вирішенні цьо
го питання зробила артіль «Чер
вона вишивальниця», організу
вавши цех хімічної чистки та 
фарбування. Проте робота цеху 
організована незадовільно. Фар
бують тут тільки шкіряні виро
би, а хімчистка провадиться не
якісно.

Хоча б дирекції міськпромком- 
бінату слід подбати про створен
ня побутової майстерні в місті.

І. НІКОЛАЄНКО.

Клуб завжди на замку
В колгоспі ім. Карла Маркса є 

клуб. Проте в ньому культурно- 
масова робота не проводиться. 
Лекції і доповіді читаються від 
випадку до випадку.

Зберуться вечором до клубу 
юнаки і дівчата, щоб послухати 
бесіду чи взяти участь в одному 
з гуртків художньої -самодіяль
ності, та так і розходяться, бо 
клуб завжди на замку. Завідую
чий клубом т. Станіслав па робо
ту з'являється рідко, ніяких гурт
ків не організовує і навіть забрав 
додому музичні інструменти.

Сільська Рада і правління кол
госпу миряться з бездіяльністю 
завідуючого і не вживають ніяких 
заходів для пожвавлення куль
турно - освітньої роботи серед 
хліборобів.

Група молоді с. Петрозагір’я,

З радістю і вдячністю населення Німецької Демократичної 
Республіки сприйняло повідомлення про те, що Радянський уряд 
безплатно передає з 1 січня 1954 року у власність НДР десятки 
машинобудівних, хімічних, металургійних та інших підприємств, 
що знаходяться в Німеччині і перейшли у власність СРСР в по
рядку виплати репарацій, загальною вартістю в 2 мільярди 700 /
мільйонів марок.

На знімку: нові цехи Деііііцігського заводу транспортного 
устаткування, який передається у власність НДР.

Фото Центральбільд. Прескліше РАТАУ.

Про розпорядок дня 
селищної аптеки

Аптека селища Димитрово 
працює лише до 17 годин вечо
ра. Через такий розпорядок дня 
багато жителів селища не мають 
змоги придбати потрібні медика
менти для хворих.

Міський відділ охорони здо
ров’я повинен встановити такий 
розпорядок дня в аптеці, щоб 
можна було найкраще обслужу
вати трудящих.

Через чорний хід
Полиці магазину в селі Малій 

Березівці завалені неходовими то
варами. Але бувають перебої в 
торгівлі гасом, сірниками, сіллю 
та іншими товарами, які є в до
статній кількості на базі рай- 
споживснілки.

Кращі товари, що надходять в 
магазин, продавець Мусулега 
відпускає своїм родичам та зна
йомим, як це було з гумовим 
взуттям та штапельним полот
ном. Правління Новопилипівсько- 
го споживчого товариства па 
скарги споживачів чомусь не ре
агує.

0. ІВАНОВА, 
колгоспниця.

В країнах народної демократії
ВІДКРИТТЯ МУЗЕЮ В. І. ЛЕНІНА 

В БРАТІСЛАВІ

Президія Центрального комі
тету Комуністичної партії Сло
ваччини прийняла рішення від
крити в місті Братіславі філіал

Празького музею В. І. Леніна.
Філіал музею В. І. Леніна в 

Братіславі буде відкритий до ЗО 
роковин з дня смерті В. І. Леніна.

Л. ШВАРЦ. СЛІДАМИ
НАШИХ ВИСТУПІВ

СЛІДАМИ НЕОПУБЛІКОВАНИХ ЛИСТІВ

В редакцію газети «Сталін
ський прапор» надійшов лист від 
групи робітників про те, що в 
магазині № 12 на кам’яному 
кар’єрі завідуюча Кабанова пору
шує правйла торгівлі.

Лист був надісланий у відділ 
робітничого постачання.

Як повідомив начальник від
ділу т. Прохоренко, факти, наве
дені в листі, підтвердились. За 
порушення правил торгівлі і гра
фіка роботи магазину X» 12 Ка- 
бановій оголошено сувору догану 
з попередженням.

В газеті «Сталінський пра
пор» писалося про те, що артіль 
«Червоний тесляр» випускає бра
ковану продукцію. Голова артілі 
т. Додатко повідомив, що такі 
факти мали місце.

За випуск недоброякісних ви
робів майстру т. Фіртичу оголо
шено догану.

Ф Е Й Л Е Т ОН

Коли чиста книга скарг...
Якщо переглянути книгу скарг 

магазину № 21 відділу робітни
чого постачання, що обслужує 
гірників шахти іХ» 2—3, то 
просто захопишся. Жодної скар
ги там немає. Чиста книга. А за
відуюча цим магазином Євгенія 
Тимошенко на цьому фоні вигля
дить просто мов янгол.

Ми поцікавились, чого ж і 
справді книга скарг залишається 
такою чистою. І виявилось, що 
чим чистіша книга скарг, тим 
чорніша совість у Євгенії Тимо- 
шенко. Бона просто затиснула 
оту книгу своєю огрядною по
статтю і творить свої нечисті 
справи.

Не будемо голословити.
Надійшло, наприклад, шта

пельне полотно до магазину. Що 
й казати, хідкий товар. Отут за
рані Євгенія Тимошенко готуєть
ся поживитись.

Обрахувати на десятки карбо
ванців, скажемо, на цій операції

хатніх господарок і робітниць 
Черненко Марію, Фалько Вален
тину, Захарченко Галину чи 
шахтаря, що вийшов щойно з 
шахти, Тимошенко вважає «дріб
ного» операцією: бувають круп
ніші.

Трапляється іноді спіймається 
на гарячому Тимошенко, тоді, на
че милостиню, ткне карбованець 
чи два і скаже крізь зуби, так 
злісно: «Помилилась».

А скільки добротних товарів, 
крім штапельного полотна, над
ходить до шахтарського магази
ну! Скільки гірників прагнуть 
придбати хороші речі за свою 
гружену багату зарплату!

Але Євгенія Тимошенко все 
розглядає з своєї позиції, з по
зиції — як можна на цьому по
живитись, нагріти руки. І ось ця 
людина, що втратила совість, 
інакше і прожцти не може, коли 
не обважить, не общитає когось.

Шахтарі—народ відвертий і

настирливий. Скаржились вони 
на несправедливі дії і грубе по
рушення правил радянської тор
гівлі Тимошенко Євгенією і в 
шахтком т. Станкову, і у від
діл робітничого постачання т. 
Ангуладзе, і секретарю партбюро 
шахти ■№ 2-3 т. Іванову. Але, 
як кажуть, ні слуху, ні духу. А 
тимчасом Димошенко ще більше 
нахабніє. До своїх попередніх 
операцій вона додала ще й не
пристойні образи споживачів.

По правді сказати, зав. торго
вельним сектором відділу робіт
ничого постачання т. Ангуладзе, 
тяжко зітхнувши, наче на под
виг пішов, пообіцяв зняти Тимо
шенко з роботи в цьому магазині.

Цікавить одне тепер нас, куди 
ж перемістять за звичкою керів
ники відділу робітничого поста
чання Євгенію Тимошенко? Чи 
не викинуть вони щуки з озера 
в річку?

Тарас ШИПШИНА.

УСПІХИ ПРОМИСЛОВИХ

Як повідомляє газета «Жень- 
міньжібао», . в жовтні під
приємства міністерства текстиль
ної промисловості Китаю по ос
новних видах дали продукції на 
10 процентів більше порівняно з 
вересневим завданням. Державні 
шахти вже в перші 20 днів ли-

ПІДПРИЄМСТВ КИТАЮ

стопада дали країні вугілля на 
7,4 процента більше, ніж у 
жовтні.

Газети повідомляють також 
про дострокове виконання най
більшими підприємствами країни 
річного виробничого плану.

РОЗВИТОК СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ В 
УГОРЩИНІ

За останній час помітно роз
ширяється діяльність споживчої 
кооперації Угорщини. В третьо
му кварталі порівняно з тим же 
періодом минулого року товаро
оборот у магазинах і ларках сіль
ської споживчої кооперації збіль

шився на 17 процентів, а в 
жовтні порівняно з жовтнем ми
нулого року — на 34 проценти.

У наступному році запланова
но відкрити на селі 1.300 нових 
магазинів і ларків споживчої ко
операції.

РОЗВИТОК ТЕАТРАЛЬНОГО 
МИСТЕЦТВА В БОЛГАРІЇ

Болгарське телеграфне агентст
во повідомляв, що театральне 
мистецтво в Болгарії переживає 
велике піднесення. Тепер у краї
ні діють 22 державних драма
тичних театри, тоді як до виз
волення Болгарії було 10 театрів. 
За роки народної влади створено

також 9 профспілкових драма
тичних театрів, сільський народ
ний театр, театр молоді і три 
лялькових театри.

Великих успіхів досягнуто та
кож у галузі розвитку оперного 
мистецтва.

ВІДКРИТТЯ В ПРАЗІ МАВЗОЛЕЮ ЕЛЕМЕНТА 
ГОТВАЛЬДА

5 грудня в Празі був відкри
тий мавзолей Елемента Готваль- 
да. На відкритті були присутні 
секретарі ЦК Комуністичної пар
тії Чехословаччини, члени ЦЕ 
КІ1Ч, міністри на чолі з прем’єр-

міністром Вільямом Широким, а 
також повірений в справах СРСІ* 
у Чехословаччині М. II. Фірюбін 
і глави посольств і місій країн 
народної демократії.

(ТАРС).

Редактор В. МАЛЕНКО.

Народний суд другої дільниці м. Олександрії розглядатиме спра
ву про визнання безвісті відсутнього громадянина Яковлєва Олек
сандра Наумовича, 1922 року народження, уродженця м. Олександ
рії — померлим.

Нарсуд другої дільниці м. Олександрії розглядатиме справу 
Козленка Івана Степановича, який проживає в с. Вершино-Мурзівці, 
Новопразького району, Кіровоградської області, про розторгнення 
шлюбу з громадянкою Козленко Марією Михайлівною, що проживає 
в м. Олександрії, селище Димитрово.

БК—06571.
Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60.

Олександрійська міська друкарня. Кіровоградського обласного управління культури, м. Олександрія, вул. Шевченка, 71. Зам. № 2026 Т. 5.000.



Пролетарі всіх країн, єднайтеся.

СТАЛІНСЬКИЙ

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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Нерушима вічна дружба

Рік видання ХХУ-й г , ‘Нерушима вічна дружоа українського 
і російського народів, усіх народів Радян
ського Союзу ■ є запорукою національної 
незалежності / свободи, розквіту націо
нальної культури і процвітання україн
ського народу, як і інших народів Радян
ського Союзу.

№ 148 (3978)

Неділя

13 

грудня 
1953 р.

■__________ _ ■
Ціна 15 коп

На честь історичної дати
Весь радянський народ 

гаряче зустрів повідомлен
ня про прийняту Централь
ним Комітетом КГІРС, Ра
дою Міністрів СРСР і Пре
зидією Верховної Ради СРСР 
постанову про 300-річчя 

> возз'єднання України з Ро
сією, ІЦО сповняється в січ
ні 1954 року. Це велике 
свято не тільки росіян 1 
українців—це велике тор
жество всіх народів Союзу 
Радянських Соціалістичних 
Республік.

Братерський, непоруїііни й 
союз 1 дружба російського 
1 українського народів 1 
всіх народів нашої великої 
Батьківщини—джерело не
переборної сили багато
національної держави.

Український народ разом 
з усіма народами СРСР го
тується широко відзначити 
300-річчя возз'єднання Ук
раїни з Росією. Своїми но
вими трудовими подвигами 
він продемонструє глибоку 
відданість і сердечну вдяч
ність великому російському 
народові за його вічну 
дружбу і постійну братер
ську безкорисливу допомо
гу, свою вірність нерушимій 
дружбі всіх братніх народів 
СРСР, свою любов 1 відда
ність соціалістичній Батьків
щині 1 рідній Комуністич
нії! партії, яка веде радян
ський народ до вершин 
людського щастя—до кому
нізму.

Трудящі нашого міста 1 
району разом з усіма ра
дянськими народами палко 
вітають постанову про 300- 
річчя возз'єднання України з 
Росією. Вони готуються від
значити цю визначну істо
ричну подію як велике на
ціональне свято.

На підприємствах, в уста
новах, учбових закладах 
проводяться збори, бесіди, 
читки, присвячені цій пос
танові.

Перед початком зміни гір
ники шахти № 2-3 зібралися 
на збори.

—Комуністична партія, — 
говорить кращий наваловід
бійник шахти башкир Ша- 
гіт Нігаматов, - об'єднала 
всі народи нашої Батьківщи
ни в єдину дружню сім'ю. 
На нашій шахті разом пра
цюють і українці, і росіяни, 
і білоруси, 1 робітники ін
ших національностей. Всі

„Заслужений агроном Української РСР Й
Президія Верховної Ради Ук

раїнської РСР видала Указ про 
встановлення почесного звання 
«Заслужений агроном Україн
ської РСР*. Це знання прис
воюється висококваліфікованії м 
агрономам машинно - тракторних 

кцони наполегливо борються 
І за виконання державного 

плану, вносять свій вклад у 
будівництво комуністичного 
суспільства.

— На відзнаку славного 
свята -300-річчя возз'єднан
ня України з Росією—беру 
зобов'язання виконувати 
завдання не менше, як на 
150 процентів.

Почуття всіх робітників 
шахти висловив у своєму 
виступі бригадир наваловід
бійників т. Пристромов.

- Український народ на
віки зв'язав свою долю з 
єдинокровним братнім ро
сійським народом.В братній 
сім'ї народів, під керівниц
твом рідної Комуністичної 
партії українці і росіяни ра
зом з усіма народами нашої 
неосяжної країни будують 
комуністичне суспільство. 
Ми, гірники, докладемо всіх 
сил для зміцнення могут
ності нашої любимої Бать
ківщини.

На честь знаменної дати 
колектив гірників взяв зо
бов'язання виконати річний 
план до 15 грудня.

Велику роботу проводять 
в ці дні хлібороби району. 
На ознаменування великого 
всенародного свята вони 
нарощують темпи підготов
ки до весняної сівби.

В колгоспах проводяться 
бесіди, доповіді проЗОО-річ- 
чя возз'єднання України з 
Росією.

Цікаві бесіди про цю ве
лику подію в житті радян
ського народу провели се
ред колгоспників ім. 18 
з'їзду ВКП(б) агітатори За
хар Метгкий, Михайло Губа, 
Парасковія Пономаренко та 
ІНШІ.

Студенти культосвітнього 
технікуму готуються до чи
тацької конференції по кни
зі Н. Рибака „Переяслав
ська Рада". Вони також го
тують літературно-музичний 
монтаж на тему: „Велика 
дружба російського 1 ук
раїнського народів".

Видатну Історичну подію 
-300-річчя возз'єднання Ук
раїни з Росією — радянські 
люди відзначають як вели
ке національне свято, свято 
торжества навіки неруши
мої дружби народів СРСР, 
згуртованих навколо нашої 
великої Комуністичої партії, 
навколо її овіяного славою 
бойового прапора.

станцій, колгоспів, радгоспів, 
науково - дослідних установ по 

І сільському господарству і сіль
ськогосподарських .органів, які 
мають видатні заслуги в розвит
ку сільського господарства.

(РАТАУ).

З величезним патріотичним 
піднесенням зустріли трудящі Ра
дянської України рішення ЦІЇ 
ІЇПРС, Ради Міністрів (’РІ'Р і 
Президії Верховної Ради СРСР 
широко відзначити 300-річчя 
возз'єднання України з Росією, 
як велике національне свято, як 
найважливішу подію в історії на
шої Батьківщини.

На честь знаменної дати всю
ди в містах і селах проходять 
збори трудящих, організуються 
лекції і доповіді на теми: «Істо
рична дружба російського і ук
раїнського народів , Визвольна 
війна українського народу під ке
рівництвом Богдана Хмельни
цького і возз'єднання України з 
Росією», У братерській спів
дружності народів СРСР розкві
тає і міцніє Радянська Україна» 
та інші. В музеях, клубах і біб
ліотеках обладнуються виставки і 
фотовітрини «В сім'ї єдиній», 
«Навіки разом», що відобра
жають багатовікову дружбу ро
сійського і українського народів,

Творча співдружність двох братніх народів
Десятки тисяч агітаторів про

водять бесіди серед трудящих 
України про прийняту ЦК КІІРС, 
Радою Міністрів СРСР і Прези
дією Верховної Ради СРСР поста
нову про 300-річчя возз'єднання 
України з Росією.

Вони розповідають про велику 
животворну силу дружби народів 
СРСР. Український і великий ро
сійський народ разом, боролися за 
повалення самодержавства, за пе
ремогу Великої Жовтневої соціа- 
ліети’чної революції. Вони пліч-о- 
пліч билися в роки громадянської 
і Великої Вітчизняної воєн. Те
пер ця дружба все більше ши
риться і міцніє.

Багато років змагаються і ді
ляться досвідом роботи шахтарі 
Донбасу з гірниками Кузбасу. Це 

20 ТОМ ВЕЛИКОЇ РАДЯНСЬКОЇ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ (ДРУГЕ ВИДАННЯ)
Вийшов у світ 20 том Великої 

Радянської Енциклопедії (друге 
видання). В книгу включені сло
ва від «кандидат» до «кінескоп». 
Видне місце в томі займають ма

теріали, присвячені питанням 
марксистсько - ленінської теорії, 
дається пояснення слів і термінів 
з багатьох галузей народного гос
подарства, науки і техніки, куль

тури і мистецтва. Великі матеріа-' 
лн довідкового характеру вміщені 
про ряд республік, областей і ве
ликих міст нашої країни.

животворну силу нерушимої 
дружби всіх братніх народів на
шої країни.

Новими творами, присвячени
ми 300-річчю возз'єднання Ук
раїни з Росією, відзначають істо
ричну дату письменники і порти, 
художники і композитори, пра
цівники української кінематог
рафії. Видавництво Радянський 
письменник» готує збірник «Лі
топис великої дружби:, В ЯКИЙ 
увійде понад 100 творів україн
ських письменників. Серію бро
шур випустило в світ Державне 
видавництво політичної- літера
тури УРСР. У Львівському книж
ково - журнальному видавництві 
підготовлено до друку літератур
ний альманах «Навіки з тобою, 
Росія».

Цікаві концертні програми гу- 
т’ують до історичної дати гуртки 
художньої самодіяльності.

На заводах і фабриках, кол
госпних полях і в майстернях 
МТС розгортається соціалістичне 
змагання на честь славного юві
лею. На ознаменування всенарод

приносить обопільні успіхи. Ци
ми днями колектив шахти .V 2 
тресту «Зуевантрацит» повідомив 
своїх російських товаришів про 
дострокове виконання річної про
грами.

Харківські тепловозобудівни
ки кілька років змагаються з ко
лективом Кіровського заводу в 
Ленінграді. Соціалістична взаємо
допомога, обмін передовим досві
дом, відвідування один одного до
помагають їм завойовувати все 
нові успіхи. Харків’яни вже ви
пустили на мільйони карбован
ців надпланової продукції.

Відкриваючи загальноміські 
збори, київський учений віце- 
президент Академії наук УРСР 
М. II. Семененко сказав:

—Непорушна багатовікова 
дружба двох братніх народів про

ного свята трудящі стають на 
трудову вахту і добиваються но
вих успіхів. Колективи 22 шахт 
комбінату «Сталінвугілля» ви
дають вугілля в рахунок 1954 
року. Тисячі харківських трак
торобудівників виконують в ці 
дні но півтори змінних норми. Ме
ханізатори Богоявленської МТС 
першими в Сталінській області 
завершили виконання кварталь
ного плаїц ремонту тракторів, 
сівалок, плугів, культиваторів і 
приступили до комплектування 
тракторних агрегатів до весни. 
Нові підвищені зобов'язання взя
ли колективи передових під
приємств Києва, Харкова, Дон
басу. Придніпров'я, Запоріжжя, 
Одеси. Львова. Ужгорода та ін
ших міст, трудівники колгоспів і 
МТС.

Український народ в обстанов
ці величезного політичного і 
трудового піднесення готується 
до свого великого національного 
свята — 300-річчя возз’єднання 
України з Росією.

(РАТАУ).

являється в нашому повсякден
ному житті. Академія наук УРСР 
з дії я свого заснува ння завжди 
відчувала величезну допомогу ро
сійських учених.

Трудівники сільського госпо
дарства .України широко впро
ваджують досвід передових під
московних колгоспів. Цими дня
ми в колгосп імені Сталіна, Лю- 
бомильськего району, Волинської 
області, прибула делегація кол
госпників артілі «Борець», Брон- 
ніцького району, Московської об
ласті. Ці колгоспи змагаються з 
дня святкування 800-річчя Мос
кви. Обговоривши досягнуті ус
піхи за 1953 рік, гості знову 
підписали договір на соціалістич
не змагання в 1954 році.

(РАТАУ).
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Навіки нерушима дружба радянських народів
На відзнаку знаменної дати

Перед початком .зміни в при
міщенні нарядної зібрались на 
.збори гірники шахти № 2-3. Во
ни з великою увагою слухають 
текст повідомлення ЦК КІІРС, Ра
ди Міністрів СРСР і Президії Вер
ховної Ради СРСР про 300-річчя 
возз'єднання України з Росією.

Слово бере кращий наваловід
бійник другої дільниці Шагіт ІІі- 
гаматов.

—Комуністична партія об’єд
нала всі народи нашої Батьків
щини в єдину дружню сім’ю. На 
нашій шахті разом працюють і 
українці, і росіяни, і білоруси, і 
робітники інших національнос
тей. Всі вони наполегливо бо
рються за виконання державного 
плану, вносять свій вклад у бу
дівництво комуністичного сус
пільства. 300-річчя возз’єднання 
.України з Росією — це радісне 
свято для кожного з нас. А кож
не наше свято ми зустрічаємо ви
робничими перемогами. Я беру

Діяльна підготовка 
до радісного свята

Готуються широко відзначити 
300-річчя возз’єднання України 
з Росією студенти Олександрій
ського культосвітнього техніку
му. Тут буде проведена читацька 
конференція за книгою Латана 
Рибака «Переяславська Рада». 
Гуртки художньої самодіяльності 
цього технікуму працюють над 
літературним монтажем на тему: 
«Велика і нерушима дружба ук
раїнського і російського наро
дів». В ньому яскраво відобра
жається, як міцнів і загартову

Трудове піднесення серед хліборобів
Як тільки стало відомо про 

прийняття Центральним Коміте
том КПРС, Радою Міністрів СРСР 
і Президією Верховної Ради СРСР 
постанови про 300-річчя возз'єд
нання України з Росією, на фер
ми, в рільничі бригади, майстер
ні артілі ім. 18 з’їзду ВКІІ(б) 
прийшли агітатори. Цікаві бесі
ди про цю велику подію в житті 
радянського народу провели аг
роном Захар Меткий, зоотехнік 
Михайло Губа, обліковець Парас- 
ковія Пономаренко та інші.

Велика сила
Сьогодні в «Правде» публі

кується повідомлення про прий
няту Центральним Комітетом 
КПРС, Радою Міністрів СРСР і 
Президією Верховної Ради СРСР 
постанову про 300-річчя возз’єд
нання України з Росією, що 
сповняється в січні 1954 року.

Ця історична подія — 300- 
річчя возз’єднання двох братніх 
народів — російського і україн
ського — велике свято не тіль
ки росіян і українців, але й ве
лике торжество всіх народів Ра
дянського Союзу, бо братня, не
рушима дружба російського, ук
раїнського і всіх інших числен
них народів нашої Батьківщини 
є основою основ і могутнім дже
релом непоборних сил багатона
ціональної Радянської держави.

Дружба і братерське співро
бітництво народів були, є і бу
дуть головною умовою успіхів 
всіх радянських республік. Даль
ше зміцнення цієї великої і не- 

зобов’язання грудневе завдання 
виконати на 150 процентів.

Почуття всіх робітників шах
ти висловив в своєму виступі 
бригадир наваловідбійників т. 
Пристромов. Він сказав:

—Український народ навіки 
зв’язав свою долю з єдинокров
ним російським братом. Великий 
російський народ прийшов на до
помогу Україні в 1654 році. 
Братній союз двох народів загар
тувався в 1917 році, у вогні гро
мадянської війни, в побудові со
ціалізму, в битвах з фашистськи
ми загарбниками. Під керівниц
твом Комуністичної партії ук
раїнці і росіяни разом з усіма 
братніми народами нашої країни 
будують комуністичне суспільст
во. Ми, гірники, внесемо свій 
вклад у справу зміцнення могут
ності нашої рідної Батьківщини.

Колектив гірників на честь 
знаменної дати зобов’язався ви
конати річний план до 15 грудня.

0. СИРОТЕННО.

вався союз єдинокровних братніх 
народів.

З цим монтажем студенти 
ближчими днями виступлять пе
ред колгоспниками артілі ім. XIX 
з’їзду КІІРС, над яким вони взя
ли шефство.

В клубах, червоних кутках, 
бібліотеках міста і району влаш
товуються книжкові виставки, 
виготовляються монтажі, присвя
чені видатній події в історії на
шої Батьківщини.

На честь знаменної дати тру
дівники артілі нарощують темпи 
робіт по підготовці до весняної 
сівби. Колгоспники Петро Коло- 
моєць, Олександра В’язова, Ніна 
Артеменко та інші посилили заго
тівлю добрив. Вони вивозять в 
поле по кілька центнерів добрив 
понад доведене завдання.

З новою енергією працюють 
городчики, які в ці дні значно 
збільшили виготовлення земле- 
перегнійних горшечків для виро

дружби і братерства народів
рушимої дружби, всемірне зміц
нення багатонаціональної соціа
лістичної держави, виховання 
всіх радянських людей в дусі 
пролетарського і нтернаціоналіз- 
му, в дусі соціалістичної ідеоло
гії рівноправності і дружби на
родів Комуністична партія Радян
ського Союзу завжди розглядала 
і розглядає як священний свій 
обов’язок.

Дружба народів СРСР має гли
бокі історичні корені. Вона за
родилася в ті далекі роки, коли 
російський народ об’єднував і 
згуртовував всі народи, що на
селяють нашу Батьківвціну, для 
відсічі іноземним загарбникам, 
які зазіхали на наші землі, на 
наші незліченні природні багатст
ва. Ця дружба розвивалася в той 
період, коли російський пролета
ріат, керований Комуністичною 
партією, піднімав робітників ін
ших національностей на бороть
бу проти царського самодержав

Єдинонровні 
брати

Постанова партії і уряду про 
широке відзначення 300-річчя 
возз'єднання України з Росією 
викликала ново патріотичне під
несення серед гірників Байдаків- 
ського вуглерозрізу.

Перед початком роботи відбу
лись збори першої зміни. Слово 
взяв екскаваторник т. Єременко. 
Він сказав:

—Дружба українського і ро
сійського народів загартувалась 
в спільній боротьбі проти гноби
телів і іноземних загарбників. 
Вона ще більше зміцніла в боях 
за нашу радянську Батьківщину. 
Під керівництвом Комуністичної 
партії, при допомозі нашого стар
шого брата — російського наро
ду—ми добились небаченого роз
квіту економіки і культури Ра
дянської України, успішно 
будуємо комунізм.

—Ми, гірники, ще наполегли
віше будемо трудитись, дамо 
більше вугілля країні. Від імені 
своєї бригади даю слово до 20 
грудня виконати річний план ви
добутку палива.

Такі ж зобов’язання взяли гір
ничий майстер Іван Логвинов і 
інші виробничники.

Трудящі розрізу слово підкріп
люють ділом. Вчора машиніст ек
скаватора Яків Єременко дав по
над півтори норми. Високого ви
робітку домоглись екскаватор
ник Сергій Іващенко, машиніст 
електровоза Борис Акінченко та 
багато інших стахановців.

А. ПЕТРОВ.

щування розсади. Тепер щодня 
виробляється на кілька сот гор
щечків більше, ніж раніше. Всьо
го в колгоспі вже підготовлено 
17.000 горшечків.

Хлібороби артілі зобов'язують
ся знаменні дні в житті радян
ського народу відзначити Зраз
ковою підготовкою до весняної 
сівби.

С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО, 
секретар колгоспної 

парторганізації.

ства і капіталізму. Вона загар
тувалась і виросла в неперемож
ну силу в спільній боротьбі всіх 
народів СРСР за перемогу Жовт
невої революції, у вогні грома
дянської війни, в героїчних буд
нях соціалістичного будівництва, 
в тяжкі, але славні роки Великої 
Вітчизняної війни. Шириться і 
міцніє ця нерушима, загартована 
в боях дружба зараз, коли наро
ди СРСР, не шкодуючи сил і пра
ці, перетворюють в життя вироб
лену Комуністичною партією і 
Радянським урядом програму по
будови комунізму в нашій країні.

Спільна боротьба російського і 
українського народів проти іно
земних загарбників, проти цар
ського самодержавства і капіта
лістичного рабства, за торжество 
соціалізму, за нові перемоги ко
муністичного будівництва є од
ним з яскравих прикладів вели
кої сили дружби і братерського 
співробітництва народів СРСР.

Читацька конференція в школі
Діяльно готуються відзначити 

знаменну історичну дату — 300- 
річчя возз'єднання України з 
Росією—учні середньої школи 
•\ї 1. Вони з допомогою вчителів 
провели читацьку конференцію 
- Віковічна дружба українського 
і російського народів».

В своєму виступі на конфе
ренції учень 10 класу Бережний 
навів яскраві приклади з історії, 
які свідчать про те, що україн
ський народ вийшов з єдиного 
кореня древньоруської народнос
ті, зв’язаний з російським наро
дим близькістю і спільністю всьо
го історичного розвитку. Він по
стійно прагнув до об’єднання з 
братнім російським народом.

—Багатовікова історія україн
ського народу — це історія бо
ротьби за своє соціальне і націо
нальне визволення, — сказала 
учениця 9 класу Деркач. Героїч
ну боротьбу українського народу 
у великій визвольній війні 
1648—1654 років очолив Богдан 
Хмельницький, який присвятив 
своє життя розв’язанню двох ос
новних завдань: визволення Ук
раїни від іноземного ярма і при
єднання її до Росії. Виражаючи 
прагнення українського народу 
до тісного союзу з російським на
родом, Богдан Хмельницький ба
чив порятунок українського на
роду в його об’єднанні з великим 
російським народом. На службу

На знімку: східці на Кам'яну гору в Чигирині, на якій*' точи
лися бої з польською шляхтою за часів Богдана Хмельницького.

Фото Г. Вєрушкіна.
■і і ■ і ■ ............... ..........................................ті і пі............................................... .....

Український народ вийшов з 
єдиного кореня древньоруської 
народності. Міцно зв’язаний з ро
сійським народом єдністю поход
ження, близькістю і спільністю 
всього історичного розвитку, він 
постійно прагнув до об’єднання 
з братнім російським народом. 
Багато страждань довелося зазна
ти Україні під ярмом іноземних 
поневолювачів, багато тяжких 
жертв принесла вона у визволь
ній боротьбі проти кочових орд 
турецько - татарських ханів і 
проти польської шляхти. їх спу
стошливі агресивні напади на. ук
раїнські землі загрожували ук
раїнському народові загибеллю, 
загрожували його існуванню як 
нації. Одною з найбільш славних 
сторінок цієї боротьби була виз
вольна війна, яку вів у 1648— 
1654 роках український народ 
під керівництвом свого видатно
го державного діяча і полководця 
Богдана Хмельницького.

Грізною і могутньою силою 
піднявся на цю війну волелюб
ний український народ. Свій 

цих великих ідей поставив він 
свій блискучий талант організа
тора, видатні якості полководця 
і своє мистецтво великого ди
пломата.

Про роль української літера 
тури в боротьбі за возз’єднання 
дружбу України з Росією говори 
ла в своєму виступі учениця 10 
класу Гідулянова. У кращих тво
рах письменники підкреслювали 
велике значення Переяславської 
Ради, прославляли натхненника 
возз'єднання Богдана Хмельни
цького.

Учениця 9 класу Невесела роз
повіла про Переяславську Раду, 
яка стала переломним моментом в 
історії українського і російського 
народів. Зв’язавши свою долю з 
єдинокровним російським наро
дом, український народ провадив 
спільну боротьбу проти зовніш
ніх ворогів і внутрішніх гноби
телів.

Учениці 10 класу Терещенко 
і Маркова відзначили, що в ре
зультаті перемоги Радянського 
Союзу у Великій Вітчизняній 
війні український народ возз’єд
нав усі споконвічні землі В єди
ній Українській радянській дер
жаві і тепер разом з іншими 
братніми народами під керівниц
твом Комуністичної партії впев
нено йде по шляху до комунізму.

Л. БЕЛОВА.

порятунок від іноземних гноби
телів він бачив в об’єднанні з 
великим російським народом. Го
ловною і вирішальною силою ці§ї 
війни було українське селянство. 
Його боротьба знаходила гарячий 
відгук і співчуття серед поль
ського селянства, яке також 
терпіло від гніту польських фео
далів. Але найбільше сприяли 
широкому розмахові народно-виз
вольного руху і його успіхам 
постійна допомога і підтримка 
російської держави і особливо 
народних мас Росії, які завжди 
співчували своїм українським 
братам.

Рішення Переяславської ради 
про возз’єднання України з Ро
сією було справжнім волевияв
ленням українського народу і 
стало поворотним пунктом в жит
ті України, в її історії. Україн
ський народ, зв’язавши навіки 
свою долю з єдинокровним бра
том — російським народом, тим 
самим врятував і зберіг себе, як 
націю. Возз’єднання України з 
Росією, незважаючи на те, що на
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У відриві від молоді
—Відверто кажучи, міськком 

комсомолу мало цікавився жит
тям і роботою нашої комсомоль
ської організації... Викликати 
секретаря в міськком, дати вка
зівку — оце і все керівництво. 
Тому недоліків і хиб в роботі в 
нас багато.

Так. говорили на звітно-вибор- 
X комсомольських зборах ру- 
юмонтного заводу.
Варто детально зупинитись на 

роботі цієї комсомольської орга
нізації.

Коли комсомольці заводу зіб
рались на звітно - виборні збори, 
багато з них тільки тут вперше 
познайомились. Та це й не див
но. За весь звітний період в ком
сомольській організації не відбу
лося жодних зборів. їх підміни
ли... розширеними засіданнями 
комітету.

Чи знали про це грубе пору
шення внутріспілкової демокра
тії міськком комсомолу і його 
секретарі тт. Варава і Немолот?

Знали. Ще в минулому році 
звітно - виборні збори прийня
ли рішення не скликати загаль
них зборів, мотивуючи це тим, 
що в зв’язку з трьохзмінною ро
ботою підприємства є деякі труд
нощі в їх проведенні. Однак тт. 
Варава і Немолот та бюро міськ
кому ЛКСМУ примирились з явно 
неправильним рішенням комсо
мольської організації. Замість 
того, щоб побувати на місці, ро
зібратись в справах комсомоль
ської організації, допомогти їй 
піднести внутріспілкову роботу, 
добитись регулярного проведення 
комсомольських зборів, вони 
просто відмовчались.

А коли б міськком глибоко 
вникнув у роботу комсомольської 
організації, то побачив би, що 
вона- не росте за рахунок передо
вої молоді.

Для молоді на заводі не чи
таються лекції і доповіді, не 
проводиться ніякої культосвіт
ньої роботи.

Багато комсомольців заводу не 
беруть участі в соціалістичному 
змаганні, а частина з них не ви
конує норм виробітку.

Допомогти комітету комсомо
лу виправити ці недоліки і хиби 
в керівників міськкому комсомо
лу, як то кажуть, руки не до
ходять.

—Ми не пам’ятаємо такого ви
падку, щоб т. Варава побував бі
ля екскаваторів, розмовляв з мо

чолі Росії стояли тоді цар і по
міщики, мало величезне прогре
сивне значення для дальшого по
літичного, економічного і куль
турного розвитку українського і 
російського народів. Відстоявши 
свої землі від іноземних загарб
ників, вони міцно стали на єди
но правильний шлях спільної бо
ротьби проти спільних гнобите
лів — кріпосників і буржуазії, 
проти царизму і капіталістично
го рабства. Український народ 
першим слідом за російським на
родом пішов по шляху соціаліз
му.

Ведучи боротьбу проти цариз
му і його реакційної політики на
ціонального гноблення, україн
ський народ завжди знав, що 
найкращі сини російського наро
ду співчували його справедливій 
боротьбі, визнавали і відстоюва
ли право України на національ
ну незалежність. Разом з передо
вими діячами українського наро
ду вони послідовно боролися про
ти того нацьковування народів 

лодими гірниками, — говорить 
заступник начальника вугільної 
дільниці Байдаківського вугле
розрізу т. Губенко.—А в нас тут 
працюють переважно молоді ро
бітники.

Це саме можна почути і на 
Байдаківській брикетній фабри
ці, і на Семенівському вуглероз
різі, і в школі Я» 4, і в багатьох 
інших комсомольських організа
ціях.

В минулому році секретарем 
комсомольської організації це
гельного заводу № 1 був обраний 
т. Попов, який занедбав внутрі
спілкову роботу, довів її до роз
валу. Комсомольці обрали нового 
секретаря т. М’ясникову. На цю 
посаду вона обрана вперше. Ке
рівники міськкому запевняли, 
що подадуть допомогу молодому 
секретареві налагодити комсо
мольську роботу. В перші дні піс
ля виборів туди послали члена 
бюро т. Колпаченка. Але він не 
зміг подати дійової допомоги. А 
потім про все забули.

Ще в квітні цього року пле
нум міськкому КІІ України звер
нув увагу міськкому комсомолу 
на незадовільний стан виховної 
роботи в комсомольській органі
зації міста. Минуло чимало часу. 
Що ж зробив міськком комсомолу 
для усунення недоліків? По су
ті нічого.

В цьому році по путівках 
міськкому для молоді прочитано 
всього 59 лекцій _ і доповідей, 
їх тематика обмежена, і вся 
ця робота проведена в першій 
половині року.

—За останні чотири місяці 
лекторська група зовсім не пра
цювала, вона розпалась,—конс
татує секретар міськкому комсо
молу т. Немолот.

1 це тоді, коли в місті пра
цює багато комсомольців інжене
рів, техніків, вчителів. Однак во
ни не залучаються до проведен
ня масово - політичної роботи. 
Тому й не дивно, що майже за 
рік для молоді не читались лек
ції і доповіді про передовиків ви
робництва, про нові методи пра
ці, на економічні теми.

Приклад політичної роботи се
ред молоді повинні показувати 
самі керівники комсомолу. Але в 
цьому році секретар міськкому 
т. Немолот прочитала три допові
ді, працівник міськкому т. ПІа- 
повалов — одну, а т. Варава вза

Росії і України один на одного, 
яке проводили російські та ук
раїнські поміщики і буржуазія 
та їх поплічники — російські 
великодержавні шовіністи і ук
раїнські буржуазні націоналісти.

У спільній боротьбі проти по
міщиків і капіталістів, проти іно
земних загарбників, які посягали 
на російські і українські землі, 
міцніла і розвивалась кровна, не
розривна дружба російського і 
українського народів. І ті великі 
успіхи в розвитку економіки і 
культури, що досягнуті на осно
ві цієї дружби, переконливо ви
кривають антинародну суть бур
жуазно - націоналістичних пе
рекручень в оцінці історичного 
значення возз’єднання України з 
Росією, наочно показують мар
ність всіх намагань буржуазних 
націоналістів підірвати і зруйну
вати союз російського, україн
ського та інших народів СРСР.

Під керівництвом -Комуністич
ної партії всі народи Росії пішли 
по новому, соціалістичному шля
ху, знайшовши на цьому шляху 

галі не знайшов часу, щоб ви
ступити з доповіддю або лекцією.

Невід’ємним завданням в діяль
ності комсомолу є постійне під
несення трудової і громадської 
активності юнаків і дівчат. На 
підприємствах за виконання п’я
тирічки борються сотні молодих 
робітників. Багато з них значно 
перевиконують виробничі норми, 
беруть активну участь в раціо
налізації виробництва.

Однак міськком комсомолу не 
цікавиться виробничими справа
ми молоді, знає про них лише по 
зведеннях.

—На Семепівському вуглероз
різі більше 40 комсомольців— 
стахановці. — говорить секре
тар комітету т. Булдович.—Се
ред них машиністи екскаваторів 
тт. Британов і Бойко, помічник 
машиніста електровоза т. Жосан 
і багато інших. Але у міськкомі 
комсомолу взнали про них, коли 
їх представили до нагороди гра
мотами.

В квітні і серпні міськком 
комсомолу намагався скликати 
наради молодих стахановців. 
Комсомольці активно готувались 
до них, як до свого свята.

Готувались до цих нарад то
кар - швидкісник Анатолій Бе
реговий, наваловідбійник Василь 
Червоний, екскаваторник Леонід 
Хомич. їм було що розказати про 
свою працю та й повчитись в 
інших. Але обидва рази цей доб
рий намір не здійснився. Ке
рівники міськкому всі причини 
перекладають на те, що не під
шукали... приміщення.

Найважливішим в роботі міськ
кому ЛКСМУ є мобілізація комсо
мольців і молоді на виконання 
постанови вересневого Пленуму 
ЦК КПРС, рішень партії і уряду 
по дальшому- піднесенню сіль
ського господарства. Але і в цій 
справі тут обмежились скликан
ням зборів комсомольського ак
тиву.

В чому ж причина такого ста
ну? В тому, що міськком ком
сомолу і його секретар т. Варава 
відірвались від молоді, керують 
комсомольськими організаціями 
без знання справи, канцелярськи
ми методами. Невипадково на 
підприємствах міста т. Вараву 
називають «директором комсомо
лу». В цих словах менше гумору, 
ніж гіркої правди.

А. АЛЕНСАНДРОВ.

здійснення своїх вікових націо
нальних сподівань і забезпечив
ши всебічний розквіт своєї еко
номіки і культури.

Здійснив свою вікову мрію і 
український народ. Він створив 
Національну Українську радян
ську державу, поклавши цим по
чаток новій, найбільш славній 
епосі своєї історії. Радянська 
Україна перетворилась в могутню 
індустріально - колгоспну рес
публіку з високорозвинутою, ос
нащеною найсучаснішою техні
кою промисловістю, з великим 
механізованим сільським госпо
дарством, з передовою культурою 
—національною формою, соціа
лістичною змістом. В результаті 
перемоги Радянського Союзу у 
Великій Вітчизняній війні ук

раїнський народ возз’єднав усі 
свої споконвічні землі в єдиній 
Українській, радянській соціа
лістичній державі і тепер, разом 
з іншими братніми народами Ра
дянського Союзу, під керівницт
вом Комуністичної партії, впев
нено іде до комунізму.

Високопродуктивно використовувати техніку
Розповідають механізатори тракторної бригади 

№11 Олександрійської МТС

На повну
Наша бригада обробляє 1.600 

гектарів орної землі артілі ім. 18 
партконференції. В тісній спів
дружності колгоспники і меха
нізатори вирощують дорідні вро
жаї всіх сільськогосподарських 
культур.

Так, цього року на значній 
площі зібрано по 24 центнери 
озимої пшениці, на 50 гектарах 
вирощено по 19,7 центнера со
няшника і т. д.

Все ширше впроваджується 
механізація в сільськогосподар
ське виробництво. Тракторист 
Дмитро Степаненко цього літа 
заскиртував всю солому й поло
ву з площі 630 гектарів. Наші 
люди працюють на переробці кор
мів для тварин, на будівництві 
греблі та на багатьох інших ро
ботах.

Ретельно доглядаючи машини, 
використовуємо їх на повну по
тужність. Виробіток на 15-силь- 
ний трактор за цей рік у нас 
становить 1.000 гектарів умовної 
оранки.

Переважна більшість механі
заторів має чималий досвід робо
ти. Чверть віку працюю на 
тракторах я, понад 20 років во
дить машину Андрій Щеглов, ін
ші обробляють колгоспні поля по 
7—9 років. Свій досвід вони пе
редають менш досвідченим трак
тористам.

Почесна
14 років тому здійснилась моя 

завітна мрія. її став тракторис
том. Спочатку працював на ма
лопотужних машинах, а зараз вод
жу потужного трактора «ДТ-54».

.V другій половині жовтня і 
першій половині листопада я з 
напарником Матвієм Чернишо- 
вим, який прийшов па роботу з 
промисловості, працював на бу
дівництві греблі для водоймища 
артілі ім. 18 партконференції. В 
агрегаті з скрепером за цей чаї' 
я перемістив близько 10 тисяч 
кубометрів землі. Щоденний ви
робіток досягав 180—200 про
центів.

Трактор «ДТ-54», на якому я 
працюю, за два роки жодного ра
зу не виходив з ладу. Без капі
тального ремонту на ньому уже

Під впливом животворної пе
ретворюючої сили Великого 
Жовтня народились нові, соціа
лістичні нації, сила яких в їх 
братерській дружбі і тісному 
взаємному співробітництві. Ра
дянський Союз показав світові 
приклад справедливого і корін
ного розв’язання національного 
питання. Радянський суспільний 
і державний лад, ленінсько-ста
лінська національна політика Ко
муністичної партії відкрила пе
ред усіма націями і народностя
ми нашої країни широкі шляхи 
розвитку продуктивних сил, роз
квіту економіки та культури.

Величезну роль у господар
ському і культурному розвитку 
всіх народів СРСР відігравала і 
відіграє безкорислива і різносто- 
роння допомога великого росій
ського народу. Завдяки цій допо
мозі відсталі раніш окраїни в 
короткий строк перетворилися в 
квітучі соціалістичні республіки. 
Тепер, коли наша країна впевне
но іде вперед, до комунізму, ця 
допомога російського народу дає

потужність
Небувалий ріст нашої техніки 

вимагає всебічно освічених кад
рів. Тому наші люди наполегливо 
навчаються, оволодівають суміж
ними спеціальностями. Якщо ра
ніше Іван Міщенко міг водити 
лише «Універсал», то недавно 
він оволодів потужною машиною 
«ДТ-54», а зараз в училищі сіль
ського господарства опановує 
комбайн. Крім того, т. Міщенко 
має спеціальність коваля, слю
саря і машиніста.

Незабаром на курси перепідго
товки підуть також механізато
ри Федір Каплун та Григорій 
Льовочкін. Навчаються на трак
тористів і колишні причіплюва
чі Люба Кочерженко та Василь 
Поляков. Все це вже в майбут
ньому році дозволить нам ще 
краще використовувати техніку і 
обробляти колгоспні поля, а зна
чить вирощувати ще вищі вро
жаї.

Колектив нашої бригади разом 
з хліборобами артілі докладає 
всіх сил, щоб наступного року 
забезпечити успішне виконання 
завдань, поставлених вересневим 
Пленумом ЦК КПРС по дальшому 
піднесенню колгоспного вироб
ництва.

Т. КРЮЧНОВ, 
бригадир тракторної бригади.

професія
вироблено 2.700 гектарів м’якої 
оранки. Це в два рази більше, 
ніж передбачено нормами. Крім 
того, лише мною зекономлено 
1.620 кілограмів пального.

Дбайливий догляд за маши
ною, використання її на повну 
потужність забезпечують нам ви
сокі виробітки і ще більші заро
бітки.

За новою оплатою, встанов
леною рішенням Ради Міністрів і 
ЦК КПРС, за місяць—з 15 жовт
ня по 15 листопада—я заробив 
1.461 карбованець грішми і 31 
пуд хліба. Майже стільки одер
жав і напарник Матвій Черни- 
шов.

М. ГОРБОВ,
тракторист.

можливість усім братнім народам 
Радянського Союзу успішно роз
в’язувати нові складні завдання 
—неухильно розвивати промис
ловість, сільське господарство і 
культуру, підвищувати добробут 
широких народних мас. •

У спільній боротьбі за кому
нізм міцніє велика і нерушима 
дружба народів СРСР — могутня 
рушійна сила радянського сус
пільства, джерело непереможнос
ті і слави нашої великої Радян
ської Батьківщини.

Видатну історичну подію— 
300-річчя возз’єднання України 
з Росією — радянські люди від
значають як велике національне 
свято — свято торжества навіки 
нерушимої дружби народів СРСР, 
згуртованих навколо нашої ве
ликої Комуністичної партії, нав
коло її овіяного славою бойового 
прапора.

(Передова «Правдьі» 
за 9 грудня 1953 р.).
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Куточок гумору •
Відкритий .лист

Директору школи № 8 Борисенку Івану Трохимовичу
Одержали ми вашого листа, 

шановний Іване Трохимовичу. 
Оце так лист! Читашп і дивувш- 
ея. Невже це ви його писали'!1 
Стиль же який, а тон! А помилок 
скільки наробили (на 150 елів— 
14 помилок). Кажучи вашими 
словами, цілу «сенсацію» натво
рили, «п о 11 і р а ю11 и » у к ра ї 11 • ’-ь к у 
граматику.

Але це не головне. Головне в 
то^у, що ви, будучи занадто са
мозакоханим у свій авторитет, 
стали на шлях затиску критики. 
Не любите ви, Іване Трохимови
чу, коли речі називають їх влас
ними іменами. А іце більше обу
рюєтесь, коли вам вказують на 
те, що ви залазите, в державну 
кишеню.

В своєму’ листі ви намагались 
це спростувати, вдаючись до гру
бості. Та марно! Не вдалось вам 
чорне видати за рожеве.

«Сторожка» (так ви називаєте 
свою квартиру) складається з 
кухні та кімнати, загальною пло
щею в 21 квадратні метри. За 

Хазяйновитий господар...
В колгоспі „Заповіт Леніна" (голова г. Кикогь) досі не під 

^готовлені приміщення до зимівлі худоби.

— Бачиш, сам до зими підготувався, а про нас і не подумав. 
Мал. В. Гливенка.

користування нею належить вно
сити щомісяця 31 карбованець 
(58 копійок квартплати.

За І І місяців користування 
.(сторожкою» слід внести держа
ві 1 ІЗ карбованці (без враху- 

) ванни палива і освітлення, за яке 
ви теж чомусь не оплачуєте).

Намагаючись довести свою 
чесність, що в державну кишеню 
не залазите, ви говорите, що 
«ніхто ніколи квартплату не 
платив, а я ПЛАТЮ» і при цьо
му посилаєтесь на квитанцію 
.Хї 704058 від 24 жовтня 1953 
року. Але ви «забули» вказати 
скільки ж ви по ній грошей внес
ли. Виявляється, що з названої 
суми (443 карбованці) внесено 
лише 39 карбованців 60 копійок. 
Скільки ще залишилось?

Кому ж ви очі хотіли замили- 
I ти, Іване Трохимовичу? Чи не 
; краще було б розрахуватись з 
І державою та добре вивчити гра- 
| матику, щоб помилок менше ро- 
I били. Тоді й людям не соромно 
І буде в очі дивитись.

Лаври керівників міських 
фізкультурних організацій, 
через які в загоні перебу
ває зимовий спорт.

Незвичайні 
пригоди

РОЗПУХ відділ організації пра
ці і зарплати тресту «Олексаіід- 
ріявугілля». Начальник цього від
ділу Мальований, замість трьох- 
за штатом, тримає чотирьох пра
цівників і після цього робить виг
ляд начебто він бореться з пе
ревитратами по зарплаті — бере
же державну копійку.

А й не бачить того, іцо після 
цього писанини у відділі стало 
більше і працівники його рідше 
бувають на підприємствах.

*
ЗБЮРО КРАГИ ВСЯ остаточно 

завідуючий міським торговельним 
відділом Семеха. Його й канатом 
не витягнеш з кабінету ще й пра
цівників тримає біля себе. Через 
це ось уже місяць немає кому 
прийняти товари на базі зміштор- 
гу. І тому споживачі не можуть 
придбати необхідні товари, які є 
на базі, а немає в магазинах.

ВІДГОРОДИВСЯ двометро
вим забором начальник Семенів- 
ського вуглерозрізу Артюхов від 
сусідів, що проживають з ним в 
будинку по вулиці Калініна, № 44. 
Таким чином ціле подвір'я приб
рав до своїх рук Артюхов. Сусіди 
занепокоєні — чи не здумає він 
ще й вулицю загородити, тоді хоч 
у димар вихід роби.

ЗІРВАЛА збори юних червоно- 
хрестівців середньої школи № 14 
голова міського комітету това
риства Червоного Хреста і Чер
воного Півмісяця Іваненко. Нев
же вона думає, що таким чином 
можна активізувати роботу това
риства?

* :і: 5{:
ПЕРЕТВОРИЛИ керівники 

Олександрійського кінзаводу баню 
в майстерню. Вони, мабуть, вва
жають, що працівники заводу й 
зимою в ставку купатись будуть.

Промова президента Ейзенхауера 
на пленарному засіданні Генеральної 

Асамблеї ООІІ 8 грудня
НЬЮ-ЙОРК, 9 грудня. (ТАРС). 

Вчора в другій половині дня пре
зидент Еіі.зеи.хауер виступив з 
промовою на пленарному засідан
ні'Генеральної Асамблеї Органі
зації Об'єднаних Націй.

У вступній частині своєї про
мови президент Ейзенхауер зая
вив. що він „вважає себе зобов’я
заним говорити сьогодні мовою в 
якомусь розумінні новою—такою 
мовою, якої він. що провів таку 
значну частину свого життя на 
військовій службі, вважав бн за 
краще ніколи не вживати.

Ця нова мова мова атшіної 
війни".

Ейзенхауер нагадав, що 16 лип
ня 1945 різку Сполучені Штати 
„провели перший у світі атомний 
вибух". Відтоді „секрет атомної 
могутності" став відомий не тіль
ки Сполученим Штатам. Не 
рахуючи того, що він відомий Ве
ликобританії і Канаді, підкреслив 
Ейзенхауер, „цей секрет відомий 
також Радянському Союзові".

„Радянський Союз, заявив пре-' 
зіідент США, інформував нас 
про" те що в останні роки він 
використав великі ресурси для 
створення атомного озброєння. За 
цей період Радянський Союз про
вів вибух цілого ряду атомних ус
тановок. включаючи, принаймні в 
одному випадку, установку, яка 
діє на основі термоядерних реак
цій". Ейзенхауер визнав, що „як
що коли-небудь Сполучені Шта
ти мали те, що можна було наз
вати монополією на атомну енер
гію, то ця монополія вже пере
стала існувати кілька років тому “.

Заявивши, що .в світі існують 
„два атомних колоси", Ейзен
хауер у підкреслених виразах ха
рактеризує воєнну могутність 
США, твердячи при цьому, що 
США створюють свою атомну мо
гутність нібито лише з метою 
оборони від „агресора".

„Ніхто не може сказати, про
довжував Ейзенхауер, що ми 
сторонимося стола конференції".

„Як вам уже відомо ч нашого 
спільного бермудського комюніке, 
—продовжував він, Сполучені
Штати, Англія і Франція швидко 
досяглії угоди про зустріч з Ра
дянським Союзом".

Уряд Сполучених Штатів бажає, 
щоб ця нарада „принесла відчутні 
результати, спрямовані на досяг
нення миру, єдиний правильний 
шлях ослаблення міжнародної на
пруженості".

В дальшому розвитку своєї 
промови Ейзенхауер послався на 
резолюцію, прийняту Генеральною 
Асамблеєю Організації Об'єднаних 
Націй 18 листопада 1953 року, в 
якій пропонується, „щоб комісія 
по роззброєнню вивчила бажаність

створення підкомітету в складі 
представників держав, яких це 
головним чином стосується, з тим, 
щоб цей підкомітет в неофіціаль
ному порядку спробував знайти 
прийнятне розв'язання питання і 
Подав свою доповідь з приводу 
такого рішення Генеральній Астж- 
блеї і Ралі Безпеки не пізпГйісЧВ 
вересня 1951 року". -Ц

„Сполучені Штат, сказав у 
цьому Ув'язку Ейзенхауер, врахо
вуючи пропозицію Генеральної 
Асамблеї 0011, готові невідклад
но зустрітися копфіденціа.іьпо з 
представниками інших країн, яких 
це „головним чином стосується", 
щоб знайти „прийнятне розв'язан
ня" проблеми гонки атомного оз
броєння".

Ейзенхауер запропонував, щоґу 
„уряди, яких це головним чином* 
стосується..., приступили тепер 
же і продовжували в дальшому 
спільно передавати із своїх запа
сів нормального урану і матеріа
лів, що розщеплюються, якусь 
частину міжнародному органові 
по атомній енергії. Ми сподіває
мося. що такий орган буде ство
рений під егідою Об'єднаних 
Націй.

На орган по атомній енергії 
можна було б покласти відпові
дальність за збирання, збережен
ня і охорону виділених в його 
розпорядження матеріалів, що 
розщеплюються, та інших матеріа
лів...

Більш важливе завдання цього 
органу по атомній енергії поляга
ло б у розробленні методів, з до
помогою яких ці матеріали, що 
розщеплюються, можна було б 
виділяти для мирної діяльності 
людотва...

Сполучені Штати були б готові 
провести разом з іншими, „яких 
це головним чином стосується", 
здійснення планів, з допомогою 
яких’можна було б прискорити 
таке мирне використання атомної 
енергії.

В числі країн, „яких це голов
ним чином стосується", повинен 
бути, звичайно, Радянський Союз".

Говорячи про переваги своєї 
пропозиції, Ейзенхауер протипос- 
тавив їй „роздратування і взаєм
ні підозріння, які супроводять 
всяку спробу створити цілком 
прийнятну систему міжнародної 
інспекції та контролю".

Наприкінці Ейзенхауер вис
ловив надію, що на основі його 
пропозиції Сполучені Штати бу
дуть „уособлювати не тільки силу, 
але також прагнення д« миру і 
надію на мир". Проте в своїй 
промові президент не висловив 
свого ставлення до питання про 
заборону атомної зброї.

Міжнародний огляд
Що показала Бермудська 

нарада трьох держав
Восьмого грудня на Вермуд- 

ських островах, що знаходяться 
недалеко від Атлантичного узбе
режжя Північної Америки, закін
чилась нарада трьох західних 
держав. Протягом кількох днів 
•гуг радились: президент США 
Ейзенхауер, англійський прем'єр- 
міністр Черчіль і прем'єр-міністр 
Франції Ланьєль. Разом з главами 
трьох урядів були також їх мі
ністри закордонних справ.

Після закінчення наради її 
учасники опублікували комюніке 
(повідомлення) про результати 
своїх переговорів. В ньому під
креслюється, що учасники наради 
вважають свою силу (мається на 
увазі воєнна сила) „гарантією ми
ру і безпеки". Вони оголосили 
про свій намір і далі докладати 
зусиль, що „мають на меті вдос
коналення цієї сили". Далі в 
комюніке вказується, що основою 
політики учасників паради є так 
званий північно-атлантичний до
говір (договір, за яким 14 капіта
лістичних держав па чолі з США 
створили агресивний воєнний 
союз) і перелічуються питання, 
що розглядалися на параді.

Щодо відповіді па радянську 
поту про скликання наради мі
ністрів закордонних справ чоти
рьох держав (СРСР. США, Ан
глії і Франції) в комюніке вка
зується, що був схвалений текст 
„відповідей, які повинні привести 
до швидкої зустрічі чотирьох мі
ністрів закордонних справ."

Комюніке містить натяк па нез
годи. які існують між учасниками 
наради: вказується на позицію 
Франції щодо „європейського 
оборонного співтовариства".

Обговорюючи підсумки Бермуд- 
ської наради, іноземна преса від
значає незгоди, які мали місце 
між її учасниками. Так, наприк
лад, оглядач англійського агентст
ва Рейтер про заключне комюні
ке учасників наради пише, що 
воно „відбиває багато утруднень", 
які виникли між главами трьох 
держав, „коли вони почали ра
дитись і які залишились, коли во
ші закінчили свою роботу". Фран
цузька газета „Ліберасьон" (як і 
багато інших західно - європей
ських газет) відзначає, що „єди
ним позитивним елементом" Бер- 
мудської наради є „прийняття ра
дянської пропозиції про скликан
ня наради чотирьох держав". При 
цьому газета додає, що світ по

кого мілітаризму загрожує кров
ним національним інтересам краї- 

I ни. Тільки напротязі трьох-чо
тирьох поколінь німецька воєнна 
машина тричі обрушувалася на 
Францію...

Зарубіжна преса і особливо 
французька, констатує, що Бер
мудська сепаратна нарада не тіль- 

| ки пе привела до усунення супе
речностей між трьома державами 

її учасниками, а навпаки, по
казала, що ці супсречнос і і поглиб
люються.

Хто зриває розв'язання 
корейського питання

Недавно міністр закордонних 
справ Китайської Народної Рес
публіки Чжоу Ень-лай звернувся 
з листом до Організації Об'єдна
них Націй. В цьому листі він під
креслює, що „становище в Кореї 
тепер досягло критичної стадії".

За умовами перемир'я, наприк
лад, для роз'яснювальної роботи 
серед військовополонених, яких 
не репатріюють безпосередньо, 
відведено 90 днів. Проте, через 
запеклу протидію лісинманівських 
і чанкайшистських агентів, які 
діють за указкою військових влас
тей США, корейсько-китайська 
сторона змогла проводити роз'яс-

I нювальну роботу загалом лише 
протягом семи днів. Зараз цю ро

винен буде вдячний за прийняття 
вказаної пропозиції СРСР аж 
ніяк ие главам трьох західних 
держав, які зустрілися на Берму
дах. а „нездоланному тискові з 
боку громадської думки".

Французька преса взагалі в 
чорному світлі оцінює підсумки 
наради на Бермудських островах. 
Навіть крайня права паризька 
газета „Фігаро" пише, що резуль
тат наради „здається особливо 
розчаровуючим". Така позиція 
французької преси стане зрозумі
лою, якщо мати на увазі, що за 
оцінкою багатьох англійських 
газет представники Франції на 
Бермудах були на становищі „бід
них родичів", що їм там дали 
зрозуміти лише одне - їх справа 
швидше затвердити у французь
кому парламенті договір про ство
рення „європейської армії" і по
силити війну проти в'єтнамського 
народу.

Але більшість французького 
народу, як це показали між іншим 
і недавні дебати в парламенті по 
зовнішній політиці уряду, запере
чує як проти створення „європей
ської армії", під вивіскою якої 
Вашінгтоп намагається відродити -І 
в Західній Німеччині гітлерів
ський вермахт, так і проти війни 
в Індо-Китаї. Найбільш далеко
зорі політики у Франції усвідом
люють те, що відродження німець

боту перервано. Чанкайшистські 
і лісипмапівські бандити всіляко 
тероризують військовополонених. 
По-звіряч'Йму вбивають тих з них. 
хто висловлює бажання повер
нутись на батьківщину. Таким чи
ном попи пасильственно хочуть 
затримати 20 тисяч чоловік.

Друге, то характеризує стан 
переговорів у Кореї—це навмисне 
зволікання американською сторо
ною на переговорах у Паньмипьч- 

| жоні розв'язання питання про 
скликання політичної конференції. 
Уряд США, говориться в листі 
Чжоу Ень-лая, вдається до такти
ки зволікань, цим самим показую
чи, що він взагалі пе заінтересо
ваний у скликанні такої конфе
ренції.

Відомо, що під натиском США 
сесія Генеральної Асамблеї 00Н 

І відклала обговорення корейського 
питання до закінчення перегово
рів у Паньминьчжоні. Сесія вирі
шила перервати свою роботу, 

І доручивши голові Генеральної 
Асамблеї відновити роботу сесії 
для обговорення корейського пи
тання при умові „згоди більшості 
членів ООН".

І. АРТЕМОВ.
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Встановлені урядом завдання но дальшому роз
витку товарообороту, розширенню торговельної сітки 
і кращому обслужуванню населення зобов'язують 

всіх працівників радянської торгівлі рішуче підвищити 
культуру своєї роботи, посилити боротьбу з хибами 

в організації торгівлі.

Рішуче усувати 
недоліки в торгівлі

По_нашій Батьківщині
Комуністична партія 1 Ра- | 

дянський уряд надають ве
личезного значення справі 
розгортання торгівлі. Про 
це свідчить постанова Ради 
Міністрів СРСР 1 ЦК КПРС 
„Про заходи дальшого роз
витку радянської торгівлі".

В ній, зокрема, говорить
ся, що завдання тепер поля
гає в тому, щоб серйозно 
рушити вперед справу роз
витку радянської торгівлі 1 
в найближчі 2 — 3 роки за
безпечити безперебійпий 
продаж всіх необхідних на
селенню товарів у кожному 
місті 1 районі, значно поліп
шити обслужування покуп
ців 1 забезпечити задово
лення постійно зростаючих 
запитів споживачів.

Здійснюючи постанову пар
тії і уряду, багато праців
ників торгівлі в місті І на 
селі сумлінно виконують 
покладені на них відпові
дальні завдання.

Приємно, наприклад, зай
ти до продуктового магази
ну змішторгу №29 (заві
дуюча т. Колісник). Тут 
працівники прилавку ввічли
ві до покупців. В примі
щенні зразкова чистота і 
порядок. Товари розміщені 
на поличках так, що спо
живачі мають змогу швид
ко вибрати потрібне їм.

Але таких магазинів у нас 
ще небагато. І винні в цьо
му, насамперед, керівники 
торговельних організацій: 
відділу робітничого поста
чання (начальник т. Гірохо- 
ренко), змішторгу (директор 
т. Бабич) 1 райспоживспілки 
(голова т. Терехов). Вони 
дуже мало роблять, щоб 
налагодити по-справжньому 
торгівлю, а більше зай
маються вишукуванням різ
них об'єктивних причин для 
виправдання своєї непово
роткості, а часто—бездіяль
ності.

А чого варта, наприклад, 
поведінка завідуючого місь
ким торговельним відділом 
т. Семехи, який місяцями 
не забезпечує прийому то
варів на базі змішторгу, 
чим штучно викликає пере
бої в постачанні міського 
населення найнеобхідніши- 
ми товарами.

Пам'яті В.
15 грудня минуло п'ятнадцять 

років з дня загибелі великого 
льотчика нашого часу В. П. Чка- 
лова.

В Центральному будинку авіа
ції і ПІ10 імені М. Ф. Фрунзе в 
Москві відбувся вечір пам'яті

1 тому невипадкові чис
ленні листи трудящих до 
редакції, в яких вони скар
жаться на неподобства в 
справі організації торгівлі.

Ще й досі мають місце 
ненормальності в постачанні 
хліба населенню Олексан
дрії. І трапляються вони 
часто через нерозпорядли
вість у транспортуванні 
хлібобулочних виробів до 
магазинів.

Допускаються перебої в 
торгівлі й іншими найнеоб- 
хіднішими товарами.

Непоодинокі листи, в яких 
громадяни скаржаться на 
відсутність в крамницях со
лі, гасу 1 т. д.

Недопустимим є 1 той 
факт, коли товари відпус
кають без упаковки 1 навіть 
без обгортки. Робітниця 
т. Рижак зайшла до магази
ну №40 в селищі Димитро- 
во І замовила там цукерки 
1 вершкове масло. Завідую
чий цим магазином Болт І 
працівники прилавку від
пустили товар, а брати його 
запропонували куди завгод
но—без обгортки.

Житель села Косівки т. Ро- 
роха вказує, що там праців
ники споживчого товариства 
часто оперують словом 
„немає", а тимчасом нічо
го не роблять, щоб викона
ти замовлення пойовиків на 
різні культтовари 1 речі до
машнього вжитку.

Не викорінені ще й фак
ти грубості з боку деяких 
працівників прилавку, обва
жування та обрахування 
покупців.

Ці серйозні недоліки в 
торгівлі пояснюються насам
перед тим, що керівники, 
партійні 1 профспілкові ор
ганізації торговельних уста
нов не прислухаються до 
голосу трудящих, до їх 
зрослих запитів. Вони ще 
слабо ведуть виховну робо
ту серед працівників при
лавку, майже нічого не роб
лять для поширення кращо
го досвіду передовиків тор
гівлі,

рбов'язок працівників 
торгівлі рішуче усувати не
доліки 1 хиби в роботі тор
говельних організацій, пов
сякденно дбати про зразко
ве обслужування трудящих,

П. Чкалова
В. II. Чкалова. Доповідь про жит
тя і діяльність В. П. Чкалова 
зробив Герой Радянського Союзу 
М. Т. Слєпньов. Із спогадами про 
В. 11. Чкалова виступили Герої 
Радянського Союзу Г. Ф. Байду- 
ков та 0. В. Бєляков.

★
Свердловськ. Колектив Ураль

ського заводу важкого машинобу
дування ім. С. Орджонікідзе ши
роко розгорнув соціалістичне зма
гання за поліпшення якості ма
шин.

Удосконалюючи технологію, зас
тосовуючи передові методи праці, 
уралмашівці з кожним місяцем 
відправляють все більше машин 
новобудовам країни.

На знімку: токар Д. С. ЩЕР- 
БАКОВ обробляє вал прокатного 
устаткування.

Фото А. Грахова.
Прескліше ТАРС.

★

ТРУДОВА ПЕРЕМОГА 
ШАХТАРІВ «ЧОРНОЇ 

ГОРИ»
ПРОКОП'ЄВСЬК, (Кемеров

ська область). Гірники шахти 
«Чорна гора» тресту «Сталінву- 
гі.іля» видали останні тонни ву
гілля в рахунок річного плану.

У змаганні з донецькою шах
тою № 40 «Курахівка» прослав
лений гірницький колектив поліп
шив техніко - економічні показни
ки і добився ритмічної роботи 
всіх дільниць і бригад. Середньо
добовий видобуток палива порів
няно з тим же періодом минуло
го року зріс на 14 процентів, а 
продуктивність праці робітників 
підвищилась на 13 процентів. 
Кожна тонна палива, що видобу
вається, зараз на 5 з лишком кар
бованців дешевша, ніж у минуло
му році.

НА БУДІВНИЦТВІ 
МОСКОВСЬКОГО МЕТРО
Будівники Московської підзем

ної залізниці завершують спо
рудження третьої дільниці вели
кого кільця метро — 20-кіломет- 
рової магістралі, яка сполучить 
17 районів столиці.

Найближчими днями в залах 
нових станцій і вестибюлів будуть 
повністю закінчені встановлення 
мармуру, граніту, ліпних прикрас, 
штукатурні і малярні роботи.

Провадиться підготовка до бу
дівництва станції «Ризька» Щер- 
баковського радіуса метро.

Поліпшується обслужування покупців
Виконуючи постанову партії і 

уряду про дальший розвиток ра
дянської торгівлі, працівники 
торговельної сітки України док
ладають зусиль до того, щоб зраз
ковою роботою поліпшити об
служування покупців.

У Ворошиловградському уні
вермагу введені книги попиту, 
куди заносяться також зауважен
ня покупців щодо якості товарів. 
Це дозволило пред’явити постав- 
щикам ряд нових вимог. Для по
силення контролю за якістю 
створена бригада бракерів з ква
ліфікованих продавців магазину. 
Радіовузол універмагу, крім до
відкових відомостей, став пере
давати короткі бесіди про якість 
товарів, що надходять у продаж.

Велику роботу по поліпшенню 
обслужування покупців прово

НА ПАРТІЙНУ РОБОТУ В МТС
Зміцнюються і стають більш 

чисельні партійні організації МТС 
Владимирської області. Комуністи 
Гусівської МТС обрали секрета
рем своєї партійної організації 
А. Никифорову, яка раніш пра
цювала інструктором Гусь-Хрус- 
тального райкому партії. Колиш
ній завідуючий сільгоспвідділом 
Судогодського райкому КПРС

МЕХАНІЗАТОРИ МТС ПРАЦЮЮТЬ ЦІЛИЙ РІК
Колектив Надєждинської МТС 

Ставропольського краю ще на по
чатку листопада закінчив ремонт 
тракторів, комбайнів та інших ма
шин і знарядь. Завершивши ре
монт, 86 трактористів, комбайне
рів, ковалів, токарів взялися за 
оволодіння будівельними профе
сіями. Вони вивчають спеціаль
ності муляра, покрівельника, тес
ляра, слюсаря - монтажника. Гру
па слюсарів - монтажників вста

НОВІ СПОРТИВНІ
З кожним роком у Москві 

збільшується кількість спортивних 
споруд.

Поблизу шосе Ентузіастів, у 
1 мальовничому Ізмайловському лі- 
. сопарку закінчується будівництво 

нового стадіону добровільного 
спортивного товариства «Аван
гард». У Ленінградському районі 
Москви будується найбільший у 
Радянському Союзі закритий вод-

дить колектив Дніпропетровсько
го універмагу. В усіх відділах і 
секціях поповнений асортимент 
товарів, які користуються най
більшим попитом. Для кращого 
обслужування покупців організо
вані столи розкрою тканин, від
крита майстерня по ремонту три
котажних виробів. Колектив уні
вермагу на місяць раніше строку 
завершив річний план товарообо
роту, реалізувавши товарів на 
20 мільйонів карбованців біль
ше, ніж за весь минулий рік.

У Харківській області з метою 
вивчення попиту працівники 
сільської торговельної сітки про
водять конференції покупців. 
Колгоспники, що виступають на 
конференціях, вказують на хиби 
в роботі магазинів. Ці хиби усу
ваються, зокрема, завозяться то

С. Антонов тепар працює секрета
рем партійної організації Судо- 
годської МТС. Секретарем пар
тійної організації Покровської 
МТС обраний М. Сашихін, який 
працював раніше в райкомі пар
тії.

Досвідченими кадрами партій
них працівників зміцнені партійні 
організації і МТМ області.

новила на молочно товарній фер 
мі сільгоспартілі «Победа» авто 
поїлку і вітродвигун. Теслярі 
покрівельники закінчують будів. 
ництво свинарника, телятника і 
конюшні.

Кожний робітник МТС став ме
ханізатором широкого профілю. 
Це дозволило ліквідувати сезон
ність у роботі і забезпечити зай 
нятість механізаторів протягом ці 
лого року.

СПОРУДИ МОСКВИ
ний басейн. Він матиме ванну для 
плавання розміром 20x50 метрів 
і трибуни на 1.700 глядачів.

Однією з цікавих спортивних 
споруд Москви буде штучний літ
ній каток, який вирішено створи
ти на території парку культури і 
відпочинку «Сокольники», його 
будівництво розгорнеться на по
чатку 1954 року.

(РАТАУ).

вари, що користуються найбіль
шим попитом. За заявками кол
госпників села Пархомівки, Крас- 
нокутського району, сюди достав
лені наручні годинники, радіо
приймачі, велосипеди, мотоцикли.

Поліпшують обслужування по
купців працівники сільської тор
говельної сітки Переяслав-Хмель- 
ницького району на Київщині. 
Майже в усіх магазинах є кни
ги пропозицій покупців. З почат
ку року трудівники -сільського 
господарства придбали в магази
нах району на 8 мільйонів кар
бованців різних товарів більше, 
ніж за цей же період минулого 
року. Зараз у Переяслав-Хмель- 
ницькому споруджуються двопо
верховий будинок універмагу, 
продовольчий магазин, магазин 
будівельних матеріалів. (РАТАУ).
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Зміцнювати зв'язки з первинними 
комсомольськими організаціями

(На XXIII районній комсомольській конференції)

До 300-річчя возз'єднання України з Росією
Зустрінемо свято трудовими перемогами

За звітний період комсомоль
ська організація району органі
заційно зміцніла, добилась деяких 
успіхів у здійсненні завдань, по
ставлених XIX з’їздом КПРС. 
Більшість комсомольських орга
нізацій колгоспів, МТС і радгос
пів стали дійовими помічниками 
партійних організацій в розв’я
занні завдань, поставлених ве
ресневим Пленумом ЦЕ К1ІРС про 
дальший розвиток сільського гос
подарства.

Поряд з цим делегати, які ви
ступили на конференції, викрили 
серйозні недоліки і хиби, що їх 
допустив райком комсомолу в ке
рівництві первинними комсомоль
ськими організаціями. Делегат, 
секретар комсомольської органі
зації колгоспу ім. Будьонного, 
т. Дояенко вказала на те, що з 
року в рік в доповідях конста
тується відставання колгоспів ім. 
Будьонного, ім. Рози Люксембург, 
ім. Енгельса, вказується на за
недбаність там комсомольської 
роботи. Але райком комсомолу і 
його секретарі тт. Когаелєв і Мат- 
вієнко майже нічого не зробили, 
щоб налагодити комсомольську 
роботу.

Про Поверхове, канцелярське 
керівництво, відсутність живого 
зв’язку з молоддю говорили й ін
ші делегати. Тов. Кулішенко від
мітила, що бюро райкому плану
вало свою роботу без знання 
справи. Мали місце непоодинокі 
випадки, коли питання на бюро 
готувались наспіх, за один-два 
дні до засідання. Тому і прийняті 
рішення були неконкретними,

Семінар секретарів парторганізацій шкіл
11 грудня в міськкомі ІШ Ук

раїни відбувся семінар секретарів 
первинних парторганізацій шкіл 
і технікумів міста.

Учасники семінару обговорили 
питання про керівництво комсо
мольськими організаціями.

З обміном досвідом роботи ви
ступили секретарі парторганіза
цій середніх шкіл іХ: 1 і Кї 2 
тт. Оліфенко та Гончарова, а та
кож секретарі парторганізацій 
тт. Слизько, Проквас, Вдовичен
ко.

Особливо змістовним був ви

Великий льотчик нашого часу
15 грудня минуло п’ятнадцять 

років з дня загибелі великого 
льотчика нашого часу Героя Ра
дянського Союзу Валерія Павло
вича Чкалова.

Ім’я полум'яного патріота 
В. II. Чкалова широко відоме в 
Радянській країні і за її рубе
жем. Наш народ пам’ятає Чкало
ва як визначного представника 
нового, вихованого Комуністич
ною партією покоління радян
ських льотчиків, яке втілило в 
собі непохитпу волю і безстраш
ність, готовність до подвигу в 
ім’я соціалістичної Батьківщини.

Валерій Павлович Чкалов на
родився в 1904 році в селищі 
Васильові (нині м. Чкаловськ), 
Горьковської області, в сім’ї ро- 
бітника-котельника. В роки гро
мадянської війни п’ятнадцяти
річним юнаком почав він само
стійну трудову діяльність як 
підручний котельника на заводі, 
а потім як кочегар на волзькому 
пароплаві. 

складались з побажань: «поліп
шити», «усунути», «оживити», 
«забезпечити». Прийняті рішен
ня не підкріплювались живою 
організаторською роботою.

Делегат т. Любашевський вка
зав на те, що керівники райко
му не цікавляться життям най
більшої в районі комсомольської 
організації училища механізації 
сільського господарства.

Делегати гостро критикували 
райком комсомолу за формальне 
проведення семінарів секретарів 
первинних організацій.

—З 46 секретарів відвідували 
семінар лише 10—12 чоловік. А 
за останні чотири місяці їх зов
сім не було. Майже не проводять
ся семінари з секретарями ком
сомольських організацій шкіл,— 
говорить делегат т. Савченко.

Істотні недоліки викриті в ро
боті сітки комсомольської освіти, 
лекційній пропаганді, в організа
ції культурного дозвілля молоді 
та спортивної роботи.

Значна увага приділялась пи
танням практичної участі молоді 
у виконанні постанови вересне
вого Пленуму ЦЕ КПРС. Делега
ти вказали на те, що райком ком
сомолу і первипні комсомольські 
організації ще дуже слабо пере
будовують свою роботу в світлі 
нових завдань по дальшому роз
витку сільського господарства.

Всього в дебатах виступило 22 
чоловіка.

Конференція обрала новий 
склад райкому комсомолу.

На організаційному пленумі 
секретарями райкому обрані тт. 
Кобилянський і Керченська.

ступ секретаря парторганізації 
середньої школи № 4 т. Вдови
ченко. Вона розповіла про те, що 
комсомольська організація школи 
практикує проведення тематич
них комсомольських зборів. Дня
ми, наприклад, відбулися збори 
по питанню «Мова учнів», влаш
товуються також тематичні ве
чори запитань і відповідей про 
історію нашого міста і школи, 
«Нове в науці про всесвіт». В ці 
дні школа діяльно готується до 
знаменної події — 300-річчя 
возз’єднання України з Росією.

Вперше Чкалов побачив лі
так у 1920 році. З того часу він 
став оволодівати авіаційною 
справою. Невтомна енергія і лю
бов до знання висунули юнака в 
число обдарованих льотчиків 
ще в роки навчання. Завдяки 
набутим міцним знанням він 
значно раніше від своїх одно
курсників був допущений до са
мостійних польотів. Допитливий 
розум і наполегливість допомогли 
Чкалову не тільки досконало 
вивчити авіаційну справу, але й 
стати одним з видатних творців 
вітчизняної школи вищого піло
тажу.

В. П. Чкалов з своїм славним 
екіпажем здійснив ряд безприк
ладних в історії авіації перельо
тів, в тому числі за маршрутом 
Москва — острів Удд на Дале
кому Сході. Справжнім тріумфом 
радянської авіації, демонстрацією 
сили і могутності країни соціа
лізму був переліт з СРСР в Аме
рику, здійснений В. II. Чкаловим

З великою увагою слухали ро
бітники цегельного заводу А: 2 
секретаря парторганізації т. Тур
чина, який читав повідомлення 
про постанову партії і уряду про 
широке відзначення знаменної 
історичної дати — 300-річчя 
возз’єднання України з Росією.

Ця постанова викликала ново 
трудове піднесення серед колек
тиву цегельників.

Виступаючи на зборах, робіт
ник заводу т. Попов сказав:

—Віками міцніла і розвива
лась дружба єдинокровних бра

На відзнаку 
знаменної дати

Багатолюдно в ці дні в міській 
бібліотеці. Сюди приходять робіт
ники підприємств, інтелігенти, 
учні шкіл і технікумів одержати 
консультацію, книгу про історич
ну подію — 300-річчя возз'єд
нання України з Росією.

В читацькому залі і в абоне
менті влаштовані книжкові ви
ставки з творів Леніна і Сталіна 
та творів письменників: Ста- 
рицького, Шевченка, Тобілевича, 
Бажана, Корнійчука та інших. 
Біля виставки організовуються 
бесіди про дружбу народів <’РСР, 
про успіхи Радянської України в 
комуністичному будівництві, про 
знаменну дату. Проведено за ці 
дні 15 бесід.

Працівники бібліотеки склали 
тематичну картотеку до 300-річ
чя знаменної дати, подають до
помогу бібліотекам шкіл і уста
нов в організації читацьких кон
ференцій, літературпих вечорів.

Бібліотека планує провести 
літературний вечір «Дружба на
родів — в художній літературі», 
читацьку конференцію за кни
гою Натана Рибака «Переяслав
ська рада», бібліотечні огляди.

Валерій Павлович ЧКАЛОВ.

у 1937 році через Північний по
люс. За 63 години 25 хвилин 
безперервного перебування в по
вітрі літак пролетів понад 12 
тис. кілометрів, у тому числі 
близько 6 тис. кілометрів над 
океаном і льодовими пустинями.

Почуття глибокого радянсько
го патріотизму, висока моральна 
перевага людини соціалістичного 
суспільства над представником 
буржуазного світу дістали яскра
вий вияв у розмові В. II. Чкало
ва з одним з американських біз
несменів на борту теплохода 
«Нормандія».

—Ви багаті, містер Чкалов?— 
запитав американець. 

тів — українців і росіян. Вони 
разом боролись за свою свободу 
і незалежність протягом трьох 
століть. За радянської влади ця 
дружба ще більше зміцніла. Ми 
завжди відчуваєм*» підтримку 
свого старшого брата—російсько
го народу. Все краще, що є в 
творчій роботі російських робіт
ників, вони передають нам. Ко
лектив нашого цеху бере зобов’я
зання на честь радісного свята 
дати країні понад річне завдан
ня 2 мільйони штук цегли висо
кої марки.

Бесіди,
В колгоспах, МТС, радгоспах 

району агітатори проводять бесі
ди і читки газет, присвячені 
знаменній даті—300-річчя воз
з'єднання України з Росією.

’В бурякорадгоспі «Комінтерн 
з цікавими бесідами перед трудя
щими виступили агітатори Оль
га Чередниченко, Тетяна Тютен- 
ко, Галина Поліщук та інші. Іс
торичну подію в житті україн
ського народу трудівники сіль
ського господарства прагнуть оз
наменувати новими трудовими 
успіхами.

Заслухавши повідомлення про 
постанову ЦЕ КПРС, Ради Мі
ністрів СРСР і Верховної Ради 
СРСР про 300-річчя возз’єднан
ня двох братніх народів, колгосп
ники артілі «Прапор комунізму» 
взяли на себе нові, підвищені зо
бов’язання. Вони вирішили боро-

Унраїнська література мовами народів СРСР
Нерушима вічна дружба двох 

слов’янських народів — росій
ського і українського — знай
шла свій яскравий вияв у куль
турних зв’язках. За даними Все
союзної книжкової палати, тіль
ки за останні п'ять років у нас 
видано багатьма мовами народів 
СРСР понад 1.600 книг україн
ських авторів, загальний тираж 
яких перевищує 50 мільйонів 
примірників, з них близько 400 
книг тиражем у 20 з лишком 
мільйонів примірників вийшло 
російською мовою.

6 490 радянських видань тво
рів І. Франка. За роки радянської

—Так, дуже багатий,—відпо
вів льотчик.

—В чому виявляється ваше 
багатство?

—У мене 170 мільйонів.
—170... чого, карбованців чи 

доларів?
—Ні. 170 мільйонів чоловік, 

які працюють на мене так само, 
як я працюю на них.

Валерій Павлович Чкалов увій
шов в історію розвитку радян
ської авіації не тільки як льот- 
чик-випробувач, але й як тво
рець нових машин. Через його 
руки пройшло близько 70 типів 
літаків різних марок.

Присвятивши всього себе зміц
ненню могутності повітряного 
флоту СРСР, Чкалов говорив, що 
в разі нападу агресорів на нашу 
Батьківщину, відважні радян
ські льотчики завжди зуміють 
продемонструвати свою безсум
нівну бойову перевагу перед по
вітряними силами ворога і завда
ти йому нищівного удару. Так і 
сталося, коли знахабнілі гітле
рівські загарбники віроломно на
пали на нашу країну. В иовітря

Слюсар механічної майстерні 
т. Єпіфанов у своєму виступі 
сказав:

—Зв'язавши навік свою долю 
з російським народом, українці 
разом з усіма народами нашої 
країни під керівництвом Кому
ністичної партії впевнено йдуть 
по шляху до комунізму. На оз
наменування всенародного свята 
робітники нашої майстерні бе
руть зобов'язання завершити 
графік ремонту технічного облад
нання на 15 днів раніше строку 
з відмінною якістю.

лекції
тиеь в 1954 році за одержання 
1.600 літрів молока від кожної 
Фуражної корови, 17 поросят від 
свиноматки, 115 ягнят від кож
них 100 вівцематок і т. д.

Цікаву лекцію про 300-річчя 
возз’єднання України з Росією 
прочитав викладач культосвіт
нього технікуму т. Шкатула в 
підшефному колгоспі ім. XIX 
з’їзду КПРС. Па зборах з цього 
приводу хлібороби артілі взяли 
підвищені зобов’язання і викли
кали на соціалістичне змагання 
трудівників артілі «Шлях до ко
мунізму».

Повсюдно історична подія в 
житті народів Радянського Сою
зу викликає нову хвилю соціа
лістичного змагання за успішне 
вирішення завдання по дальшому 
піднесенню сільського господар
ства.

влади вийшло 335 видань 38 мо
вами книг Т. Шевченка.

Книги українських авторів ви
ходять її»1 тільки мовами народів 
'союзних республік, але іі абхазь
кою, башкирською, бурят-мон- 
гольською, марійською, мордов
ською, осетинською, татарською, 
удмуртською, чуваською та ін
шими мовами.

На ознаменування 300-річчя 
возз’єднання України з Росією 
видавництва країни випускають 
нові видання книг українських 
письменників.

(ТАРО.

піднялися тисячі героїв — муж
ніх синів радянського народу, го
тових віддати своє життя за 
честь, свободу і незалежність 
палко любимої Вітчизни.

В. II. Чкалов глибоко вірив, 
що авіація країни соціалізму, 
покликана захищати інтереси 
трудового народу, буде гідно слу
жити справі миру і братерського 
співробітництва між трудящими 
всього світу. Напередодні заги
белі, 14 грудня 1938 року В. 11. 
Чкалов писав: «Законною гор
дістю сповнюються серця міль
йонів трудящих від думки про 
славну радянську авіацію, яка 
несе на своїх крилах мир, свобо
ду, культуру і прогрес всьому 
людству».

В. II. Чкалов не дожив до на
ших днів. Він загинув 15 грудня 
1938 року на бойовому посту 
при випробуванні нового типу 
літака.

Все життя великого льотчика 
є запалюючим прикладом служін
ня своїй Батьківщині, справі бу
дівництва комунізму.

В. АВРАШОВ.
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На дільниці без змін... В полоні благополуччя
На будівельному майданчику 

—пожвавлення. Щойно привез
ли ліс, і теслярі бригади тов. 
Прищепи беруться за діло.

—Нині справи трошки кра
щі, пояснює тесляр т. Бонда
ренко.—Ось в листопаді через 
день простоювали, а тепер...

Не встиг він закінчити сло- 
•ут*о, як у розмову втрутились 
* інші робітники.

Воно то так, але чого зга
дувати минулий місяць,—додав 
т. Власюк,—хіба до 14 грудня 
ми чотири дні не чекали лісо
матеріалу для стропил? Чекали. 
Працюємо поволі... Мабуть,на
шим керівникам та, зокрема, 
начальнику будівельного уп- 

и равління т. Святцю байдуже, 
*■ коли закінчимо спорудження 

Будинку культури.
До нас підійшов молодий ро

бітник. Він тримає в руках 
поламану лопату.

—Я, Василь Саломатін, з 
бригади землекопів. Копаємо 
траншею, ось тут за забором, 
—пояснив він.—Па десять чо
ловік 4 штикових лопати має
мо. Хоч іди та купуй їх за 
свої гроші.

З дальших розмов виявилось, 
що про відсутність лопат зем
лекопи заявляли ще два тижні 
тому. Проте ніхто не вжив за
ходів. Все залишилося без змін.

Неорганізованість—одна з го
ловних причин незадовільних 
темпів будівництва. Вона від
чувається скрізь. Чимало бригад 
переключилось на кам'яну клад
ку. Але і тут нема порядку. 
Розчину певистачає.

На дільниці № 3 є дві бе
тономішалки. Іх недосить, тим 
більше, що тут розчин беруть 
всі будівельні управління Ди- 
митровського тресту, що розта
шовані поблизу. Тому щодня

Недавно для колгоспників 
артілі «Шлях до комунізму» 
шефи з Байдаківського вугле
розрізу прочитали лекції по 
матеріалах вересневого Плену
му ЦК КПРС і про День Ра
дянської Конституції.

Хлібороби з задоволенням 

біля бетономішалок створюють
ся черги у 8—10 автомашин. 
Доки останню заповнять роз
чином, іноді минає 2 -3 годи
ни. Замість 10 ходок шофери 
роблять в 5 раз менше. В цей 
час простоюють і водії автома
шин, і муляри.

За бетонним вузлом — гори 
піску. Тут працює бригада тов. 
Тимчепко. Дівчата молоді, енер
гійні. Але вони скаржаться на 
те, що ні начальник управлін
ня т. Святець, ні начальник 
дільниці т.~ Долина не дбають 
про людей, .про створення їм 
нормальних умов для високо
продуктивної праці.

—Ми звертали увагу наших 
керівників на те, що пас по
гано забезпечують спецодягом, 
а це позначається на виробіт
ку,—заявляє т. Боцман,—Наші 
слова як ото горохом об стін
ку. Говорили ми й про неп
равильне застосування розці
нок. Нині пісок мерзлий, його 
доводиться кайлувати. А норми 
дають такі ж, як і влітку.

До речі, мало хто з робіт
ниць знав норму. На дільниці 
чимало будівельників працю
ють всліпу: їм но дають наря
дів. Причина—бланків немає.

Кілька раз про це заявляли 
бухгалтеру розрахункової групи 
Ликову. Але він тільки обіцяє...

Будівельники прагнуть дост
роково виконати свої зобов'я
зання, неухильно підносити 
продуктивність праці, знижува
ти собівартість робіт. Між тим, 
починання передовиків не зна
ходять підтримки, соціалістич
не змагання тут носить фор
мальний характер. Ним по суті 
не займаються. Ось характер
ний факт, який говорить сам 
за себе. Біля входу в контору 

В підшефному колгоспі
проглянули концерт, влашто
ваний учасниками художньої са
модіяльності вуглерозрізу.

Цікавим був виступ гірничо
го майстра т. Ганжелюка і 
старшого маркшейдера т. Ра- 
діонова, які прочитали гумо
ристичне оповідання. 

дільниці висить плакат. На 
ньому напис: «Бригада тесля
рів т. Самойленка взяла на 
себе соціалістичне зобов'язання 
—виконати річне завдання до 
Дня Конституції».

Свого слова бригада дотрима
ла. А чи стало це відомо всім 
будівельникам дільниці? Ні. 
Будівельний комітет і його го
лова т. Кравченко не спромог
лися навіть вивісити плакат, 
який сповіщав би про трудову 
перемогу передових теслярів.

Хіба це не казенне ставлен
ня до творчої ініціативи ста- 
хановців, до організації соціа
лістичного змагання!

Па всьому лежить печать 
канцелярщини і формалізму. 
Па дільниці можна побачити 
дошку, призначену для вивішу
вання щоденних показників 
роботи бригад. Але гострим 
докором будівельному комітету 
і господарникам є те, що ос
танній напис па дошці був 
зроблений... в жовтні. Відтоді 
ніхто до неї не підходив.

Серед робітників слабо ве
деться масово-політична робота. 
Будівельникам місяцями не 
читають газет, пе організують 
бесід. Воно й пе дивно. Сек
ретар парторгапізації т. Саєнко 
—рідкий гість на дільниці, його 
мало хто знає.

Колектив будівельників може 
і повинен різко піднести темпи 
робіт. Треба тільки, щоб госпо
дарники, партійна і профспіл
кова організації управління від
мовились від канцелярських 
методів керівництва, ліквідували 
недоліки і по-бойовому мобілі
зували маси на виконання ви
робничих завдапь.

А. ЛЬВОВ.

Великим успіхом користува
лись також співаки тт. Носов- 
ський, Шевченко, Колісник та 
інші, які виконали народні 
пісні і пісні радянських ком
позиторів.

М. ЖУРБЕНКО, 
завідуюча клубом.

Артіль «Заповіт Леніна» три
валий час відстає з виконанням 
найважливіших сільськогоспо
дарських робіт. Як наслідок тут 
збирають низькі врожаї зерно
вих, технічних і городніх куль
тур. Цього року, наприклад, ози
мої пшениці вирощено по 13,5 
центнера з гектара, урожай цук
рових буряків в першій рільни
чій бригаді становить 71 цент
нер, а в другій... 11 центнерів з 
гектара.

Не кращий стан з овочівниц
твом. Посіви картоплі ледве по
вернули висаджену кількість по
сівного матеріалу, урожай ка
пусти, помідор, огірків одержано 
втричі менший, ніж в сусідньо
му колгоспі ім. Енгельса. Не див
но, що іі доходи від цієї галузі 
господарства мізерні. Вони не 
перевищують 38 тисяч карбован
ців. Як не дивно, нинішнього ро
ку тут допущено значне скоро
чення площ під посівами овоче
вих культур.

Здавалося б, що правління ар
тілі (голова т. Кикоть) і партій
на організація (секретар т. Суш
ко) зроблять з цього висновки і 
мобілізують колгоспників на ви
конання завдань, поставлених 
вересневим Пленумом ЦК КІІРС.

Однак цього но сталося. Пу
стивши роботу на самоплив, ке
рівники артілі втратили почут
тя відповідальності за доручену 
справу. Вони самі навіть не 
знають, на яких площах будуть 
висівати ті чи інші культури.

—Де будете садити картоплю? 
—запитали ми у бригадира пер

Навчання майбутніх механізаторів
На заклик Комуністичної пар

тії Радянського Союзу відгукну
лось багато трудівників села, 
промисловості, демобілізованих 
воїнів Радянської Армії. Частина 
з них прийшла до Олександрій
ського училища механізації сіль
ського господарства, щоб оволо
діти облюбованою спеціальністю 
і потім особистою працею брати 
участь у вирішенні великих зав
дапь по дальшому піднесенню 
сільського господарства.

Тут вони наполегливо оволо- 
| дівають знаннями. 

шої рільничої бригади Федора 
Горбенка.

—Посадимо там, де була і то
рік, — відповів він.

—Ні,—втрутився в розмову 
голова правління т. Кикоть.— 
Картоплю сіятимемо в четверто
му полі.

—Але ж там обмаль глибокої 
оранки,—заперечив Горбенко.

—Нічого, — решту досадимо 
в іншому місці, — каже голова.

Та не тільки це викликає три
вогу за долю майбутнього вро
жаю. Щоб виконати доведений 
план посіву, в артілі невистачає 
250 центнерів насіння картоплі. 
Повільно готується до сівби й 
насіння інших культур. 20 цент
нерів посівного соняшника ще 
не очищено, зразки насіння ку
курудзи не відправлені на ана
ліз до контрольно-насінньової ла
бораторії.

Бригадири, ланкові колгоспу 
по суті не ознайомлені з вироб
ничими завданнями на осінньо- 
зимовий період. Вони не знають, 
скільки добрив треба вивезти їм 
в поле, на яких площах провади
ти снігозатримання і т. д.

Не дивно, що ці важливі агро
технічні заходи зриваються. З 
1.560 тонн добрив у поле виве
зено лише 170, зовсім не прова
диться снігозатримання. Для ви
везення гною правління виділило 
лише одну підводу.

В полоні благополуччя, недо
пустимої зимової сплячки пере
буває правління артілі. Чи дов
го воно буде в такому стані?

0. БУЗИННИК.

У 14 групі школи лише на 
«відмінно» навчається курсант 
Андрій Горбенко — колишній 
працівник Цибулівського лісо- 
тарного заводу, Кіровоградської 
області.

Яків Гуліка недавно демо
білізувався з Радянської Армії. 
Тепер він наполегливо оволодіває 
сільськогосподарською технікою.

Г. БАШНЯК, 
слухач Олександрійського 

училища механізації 
сільського господарства.

Вирощування розсади в землеперегнійних 
горшечках і поживних кубиках

У справі дальшого розвитку 
овочівництва в колгоспах вели
кого значення набуває розширен
ня і поліпшення парниково-теп
личного господарства.

Одним з важливіших заходів 
одержання ранньої розсади ово
чевих культур, як відомо, є впро
вадження у виробництво торфо
перегнійних горшечків і пожив
них кубиків. Для того, щоб це 
стало ефективним засобом у 
справі поліпшення виробництва 
овочів, необхідно зважити на ряд 
агротехнічних заходів.

Перш за все потрібно знати, 
що горшечки і кубики виготов- 
ляютея не лише з метою збере
ження кореневої системи розсади 
при її пересадці в грунт, але й 
для забезпечення рослин в пер
ший період розвитку необхідни
ми поживними речовинами.

Рослини городніх культур у 
віці розсади потрібують значно 
більше поживних речовин, ніж 
висаджені в грунт. Якщо розса
да ранньої капусти, висаджена в

парниковій рамі, налічує 600 
рослин і перебуває там до висад
ки в грунт 35—40 днів, то за
гальна вага її досягає 6 кілогра
мів на квадратний метр, а се
редньодобовий приріст становить 
150 грам на квадратний метр, 
або 1,5 тонни на гектар. У полі 
ж рання капуста перебуває 40— 
45 днів і дає урожай 20—25 
тонн з гектара, середньодобовий 
приріст її дорівнює 0,5 тонни на 
гектар, або в три рази менше, 
ніж у парниках.

З цього зрозуміло, що для нор
мального розвитку розсади необ
хідно приготовити таку суміш, 
яка б повністю задовольнила рос
лини в поживних речовинах. З 
практики роботи нашої артілі 
найкраща суміш для виготовлен
ня горшечків кубиків така: 6 
частин перегною, 2 частини дер
нової землі і одна частина свіжо
го кізяка. Свіжий кізяк змі
шується з перегноєм і дерновою 
землею до одержання в’язкої су
міші. .

Перегній не можна заміняти 
свіжим гноєм, а дернова земля 
повинна заготовлятись лише з 
неорної луговини або пласта ба
гаторічних бобових трав.

Для підвищення поживних 
властивостей горшечків і кубиків 
необхідно добавляти на 1 кубіч
ний метр приготовленої суміші 
мінеральні добрива із такого роз
рахунку: під ранню й цвітну ка
пусту — аміачної селітри — 2 
кілограми, суперфосфату — 1,7, 
хлористого калію—0,4; під огір
ки — аміачної селітри — 0,8 кі
лограма, суперфосфату — 1, 
хлористого калію — 0,5; під по
мідори — аміачної селітри— 
1,5 кілограма, суперфосфату — 
3,2 і хлористого калію—1 кіло
грам.

Передовий метод вирощування 
розсади в горшечках і кубиках 
широко поширений в передових 
колгоспах братньої Російської 
Федеративної Республіки—в сіль
госпартілях Московської, Ленін-

I градської, Горьковської та ішпих

областей. На їх досвіді доведено, 
що вирощування розсади в куби
ках і горшечках є основним в 
справі підвищення врожаю ово
чевих культур. Як правило, в 
цих колгоспах овочі визрівають 
на 15 днів раніше, а їх урожай 
збільшується на 35—50 процен
тів у порівнянні з звичайною сів
бою овочів.

Серйозну увагу треба приділи
ти зберіганню землеперегнійних 
горшечків і поживних кубиків до 
весни. Слід знати, що сушка не 
є необхідним моментом виготов
лення горшечків і кубиків, більш 
того, при високій температурі 
сушка діє негативно, бо вбиває 
мікроорганізми в суміші і викли
кає так звані необратимі процеси, 
при яких рослини не можуть ви
користовувати добрива. Тому в 
осінньо - зимовий період краще 
всього горшечки і кубики замо
рожувати і снігувати або збері
гати їх до весни в буртах.

Використовувати землеперег- 
нійні горшечки і поживні кубики 
можна як для пікіровки ранньої 
розсади, вирощеної в утеплених 
парниках чи теилицях, так і для 
посадки в горшечки чи кубики

по 2—3 відібраних і намочених 
насінини, а потім залишати в них 
найбільш розвинену рослину.

Заморожені горшечки або ку
бики зарані закладаються в добре 
прогріті парники і приступають 
до сівби в них тільки після того, 
коли вони відтають. Для цього 
слід заповнити просіяним дерно
вим грунтом з перегноєм отвори 
горшечків і кубиків та простір 
між ними.

Висадка горшечків і кубиків 
в грунт провадиться в лунки, 
після чого вони прикриваються 
землею на 2—3 сантиметри. Вже 
тепер слід подбати про підготов
ку необхідних транспортних за
собів для перевозки горшечків до 
місця посадки, щоб не допусти
ти їх псування.

Широке застосування землепе
регнійних горшечків і поживних 
кубиків дає можливість всім кол
госпам вирощувати високі вро
жаї ранніх овочів і значно збіль
шити грошові доходи від цієї га
лузі колгоспного виробництва.

П. ЗІМ’ЯХІН, 
агроном - овочевод приміської 

артілі ім. Леніна.
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Центроспілка організувала на московських ринках торгівлю 
сільськогосподарськими продуктами, прийнятими на комісію від 
колгоспників.

На знімку: торгівля овочами на Центральному ринку.
Фото Є. Євзерихіна. Прескліше ТАРС.

Листи до редакції
Успіх шахтарського ансамблю 

пісні й танцю
Підбито підсумки обласного 

огляду художньої самодіяль
ності, який проходив з 19 по 
22 листопада цього року в міс
ті Кіровограді.

З великим інтересом і захоп
ленням глядачі сприйняли вис
туп олександрійського шахтар
ського ансамблю пісній танцю, 
який виконав літературно-му
зичний монтаж «Зроста нова 
Олександрія» та хореографічну 
сцепку «Шахтарі на відпо
чинку».

За виконавчу майстерність і 
масовість ансамблю присуджено 
перше місце, грамоту та першу 
грошову премію. Грамотами 
Кіровоградського обласного уп
равління культури та облпроф- 
ради відзначено також 17 кра

Спортивний вечір у школі
Недавно в середній школі 

№ 2 ім. Горького був прове
дений вечір, на якому з допо
віддю «Підсумки літнього і 
осіннього спортивного сезону» 
виступила краща фізкультур
ниця Колодяжна.

На вечорі премії були вру
чені переможцям змагання по 
велокросу і баскетболу. Потім

Не отоварюють квитанцій
В магазині «Заготживсирови- 

на» несвоєчасно отоварюють 
квитанції за здану державі си
ровину. Необхідні для цього 
товари є, та завідуючий Камін- 
ський постачає ними в першу 
чергу своїх родичів та знайо
мих.

Я, наприклад, маю квитан
ції за листопад 1951 року, 
квітень і вересень 1952 року, 
липень 1953 року па загаль

Великий Фонтан — один з 
мальовничих курортних пригоро
дів Одеси. На кілька кілометрів 
вздовж морського узбережжя роз
кинулись численні профспілкові 
здравниці. Табличка над входом 
в одну з них повідомляє, іцо тут 
розташований нічний санаторій 
Одеського сталедротовоканатного 
заводу.

...5 година вечора. До воріт са
наторію під’їжджає заводський 
автобус. З нього виходить велика 
група виробничників, які тільки 

щих індивідуальних виконавців. 
Серед них тт. Проскуровський, 
Александров, Кулпков, Сторо
жуй, ІІІкуренко, Коряєва, 
Шмігель, Иазпнпч, Реп'яшенко, 
Сафро, Костюковська та інші. 
Ними була виконана на огляді 
цікава, різноманітна програма 
-—пісні радянських композито
рів, українські народні пісні і 
танці, художні; читання, полі
тична сатира.

Зараз шахтарський ансамбль 
пісні і танцю готує нову прог
раму до великого національно
го свята—300-річчя возз'єднан
ня України з Росією. Розу
чуються пісні «Україна Росії 
сестра», «Гімн братерству» та 
інші.

М. СЛАВІН.

виступили учні школи з фіз
культурними номерами, в яких 
вопи показали зрослу спортив
ну майстерність. Великий успіх 
мав виступ учениць 9 «а» 
класу з художньої гімнастики.

А. БАДЕЙ, Б. ДЕМЧЕНКО,
С. ДОРОНІН—учні школи N$2 

їм. Горького.

ну суму 145 карбованців, та і 
досі не можу одержати по них 
необхідні товари. Деякі грома
дяни також довгий час не 
можуть отоварити квитанції.

Директор контори «Заготжив- 
спровина» т. Самохвалов не 
цікавиться роботою магазину, 
цим самим сприяє Камінському 
розбазарювати товари.

К. БИЧОК, 
працівник міської бані.

В заводському санаторії
що закінчили свій робочий день.

В санаторії привітно зустрі
чають гостей. В їдальні їх вже 
чекає смачний обід. А після обіду 
кожний вибирає найулюбленіший 
вид відпочинку й розваги. Одні 
ідуть в читальню, інші — в кім
нату, де можна пограти в доміно, 
шахи, шашки, треті прямують в 
більярдну. Багато віддає перевагу 
прогулянці до моря, любителі ра
діо і музики збираються в затиш
ному, обставленому м’якими меб

В країнах 
народної 

демократії 
Розвиток транспорту в Китаї

Як повідомлю; газета ІПень- 
янжібао», за останні чотири ро
ки н Китаї збудовано понад 
1.470 кілометрів нових залізнич
них магістралей. Загальна дов
жина залізничної сітки країни 
тепер перевищує 24 тисячі 230 
кілометрів. Зараз будується кіль
ка нових залізничних ліній, за
гальна довжина яких станови
тиме 600 з лишком кілометрів.

Товари широкого споживання 
для польських трудящих
Місцева промисловість і про

мислова кооперація в Польській 
Народній Республіці рік у рік 
збільшують виробництво товарів 
масового споживання, а також 
розширяють їх асортимент і під
вищують якість. Тільки в цьо
му році підприємства місцевої 
промисловості налагодили вироб
ництво понад 700 нових видів 
товарів народного споживання. А 
кооперативні підприємства— 
близько 250 нових видів товарів.

Електрифікація Болгарії
За роки народної влади в Бол

гарії швидкими темпами зростає 
виробництво електроенергії. Це 
стало можливим завдяки споруд
женню нових гідроелектростан
цій і теплоелектростанцій, таких, 
як ГЕС «Видима», ГЕС «Асени- 
ца-І» і ГЕС «Асеница-ІІ», розши
ренню теплоелектростанцій ім. 
Вилко Червенкова, «Республика» 
і теплоелектростанції ім. 0. В. 
Сталіна. Поряд з будівництвом 
нових енергетичних джерел вдвоє 
збільшилось використання дію
чих електростанцій.

У цьому році буде вироблено 
електроенергії в чотири з лиш
ком рази більше, ніж у 1939 ро
ці. Кількість електроенергії на 
душу населення збільшилась за 
роки народної влади приблизно 
в 5 раз.

Охорона праці 
на підприємствах Румунії
На підприємствах Румунії про

вадиться велика робота по охо
роні праці. Тільки в першій по
ловині цього року на заходи по 
охороні праці шахтарів витраче
но понад 20 мільйонів лей. Фонди 
на охорону праці в хімічній про
мисловості в цьому році зросли 
на 20 процентів порівняно з 1952 
роком.

На підприємствах широко 
впроваджуються правила по тех
ніці безпеки.

(ТАРС).

лями, вестибюлі спального корпу
су.

В призначений час ті, хто пот
ребує лікування, відвідують доб
ре устаткований фізіотерапевтич
ний кабінет.

Вранці, ситно поснідавши і 
одержавши акуратно загорнуті 
пакетики з другим сніданком, 
відпочиваючі в нічному санаторії 
ідуть на завод. Починається но
вий трудовий день.

В. ГОРБАЧЕВСЬКИЙ. 
(Кор. РАТАУ).

Поліцейський терор
Намагаючись ослабити зростаю

чий патріотичний рух за мирне 
розв’язання німецького питання, 
боннські власті посилили терор у 
Західній Німеччині проти прогре
сивних діячів.

Як повідомляє берлінська га
зета «Форвертс», найближчим ча
сом у Бремені відбудеться судо
вий процес 15 західнонімецьких 
патріотів. їх обвинувачують в по
ширенні листівок, що критикують 
політику боннського уряду і дії

ЗРОСТАННЯ БЕЗРОБІТТЯ В СІЛА
За даними бюро перепису мі

ністерства торгівлі США, в період 
з жовтня по листопад число без
робітних у США збільшилось на

СУДОВА СВАВОЛЯ
Газета «ІОманіте» повідомляє 

про безперестанні репресії на ост
рові Мадагаскар. Досі французькі 
власті продовжують судити маль- 
гашських патріотів, арештованих 
під час повстання в 1947 році.

27 жовтня цього року два 
учасники повстання були засуд
жені до довічної каторги, а 6 ін-

СТРАЙК ФОТОГРАВЕРІВ В НЬЮ-ЙОРКУ ТРИВАЄ
Страйк 400 членів профспілки 

фотограверів у Нью-Йорку, що 
входить в Американську федера
цію праці, підтриманий 20 тисяча

ПРОТИ КОНФІСКАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ 
БУДІВНИЦТВА ВОЄННИХ ОБ'ЄКТІВ

Селяни західнонімецької общи
ни Бюхель (район Кохем) влаш
тували мітинг протесту проти 
конфіскації їх землі для будів
ництва воєнних аеродромів. На 92 
з 130 селянських господарств цієї

30-ТИСЯЧНИЙ МІТИНГ В ТОКІО
Цими днями в токійському пар

ку «Хібія» (Японія) був проведе
ний масовий мітинг робітників, в 
якому взяло участь близько 30 
тисяч чоловік. Учасники мітингу 
прийняли декларацію, в якій вис
ловлюється протест проти приду

ТЯЖКЕ СТАНОВИЩЕ 
ТРУДЯЩИХ ЧІЛІ

Чілійська газета «Ель сігло» 
опублікувала статтю, в якій гово
риться про поглиблення економіч
ної кризи в Чілі.

Торкаючись становища, що 
створилося в країні, газета пише: 
«Інфляційний план, який прово
дився в життя урядом протягом 
цього року, привів до того, що за
робітна плата не встигає за зрос
танням цін. Більшість промисло
вих робітників одержує таку за
робітну плату, якої невистачає 
навіть для покриття втрат на ку
півлю продуктів харчування...».

(ТАРС).

НАСЛІДКИ 
АМЕРИКАНСЬКОЇ 

ОКУПАЦІЇ

У Південній Кореї лютують 
хвороби. Як повідомляє Цент
ральне телеграфне агентство Ко
реї, за даними південнокорейської 
преси, число хворих з відкритою 
формою туберкульозу в Південній 
Кореї становить 1 мільйон 300 ти
сяч чоловік. В країні поширюють
ся епідемічні захворювання.

В ряді районів Південної Кореї 
збільшується число хворих на 
проказу. Тільки за офіціальними 
даними, опублікованими лісинма- 
нівськнм «міністерством» охорони 
здоров’я, в серпні цього року 
число прокаженних у Південній 
Кореї становило 45 тисяч чоловік.

(ТАРС).

в Західній Німеччині
бременських поліцейських влас
тей. У Майнці кілька днів тому 
був незаконно арештований член 
правління організації КПН землі 
Рейнланд ■ Пфальц Біллі Коль- 
тер.

Західнонімецька газета «Вельт 
ам зоннтаг» повідомляє, що в зем
лі Північний Рейн — Вестфалія 
арештовано 11 німецьких патріо
тів, які активно виступали за мир 
і єдність. ,

(ТАРСІг/П

300 тисяч. Найбільше зростання 
безробіття спостерігається в об
робній промисловості.

НА МАДАГАСКАРІ
ших до тюремного ув’язнення або 
каторжних робіт на строк від 10 
до 20 років.

«Юманіте» закликає французь
кий народ вимагати звільнення 
мальгашських патріотів і припи
нення на Мадагаскарі колоніаль
них репресій.

(ТАРС).

ми інших газетних працівників, 
триває. 4 грудня в Нью-Йорку 
перестала виходити ще одна 8 
числом газета.

(ТАРС)

общини нависла загроза втрати
ти велику частину своєї землі. 
Конфіскація землі загрожує та 
кож селянам общин Альфлен, 
ІІІмітт та іншим.

(ТАРС).

шення профспілкового руху і ви
сувається вимога про встановлен
ня системи мінімальної заробіт
ної плати.

Після закінчення мітингу відбу
лась багатотисячна демонстрація.

(ТАРС).

„Політичне товариство" шес
ти держав — Франції, Західної 
Німеччини, Італії, Бельгії, Гол
ландії і Люксембургу, іменова
не „Малою Європою",—це шир
ма, яка прикриває старі амери
канські плани підкорення дер
жав Західної Європи інтересам 
відродження німецького „вер
махту" і посилення підготовки 
до нової війни.

(З газет).

Ще одна американська 
пастка

Малюнок художника Ю. Новака
(репродукція з газети „За проч- 

ньій мир, за народную демокра- 
тию!“ №45 за 1953 р).

Редактор В. МАЛЕНКО.
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Прийом Г. М. Маленковим
Прем’єр-Міністра НДР Отто Гротеволя
16 грудня ц. р. Голова Ради Міністрів СРСР Г. М. Маленков 

прийняв Прем'єр-Міністра Німецької Демократичної Республіки 
Отто Гротеволя.

У розмові, що проходила в дусі сердечності ї дружби, взяли 
участь ГІершпй заступник Голови Ради Лііністрів СРСР 1 
Міністр Закордонних Справ В. М. Молотов, Перший секретар 
ЦІ< КПРС М. С. Хрущов 1 Верховний Комісар СРСР у Німеч
чині В. С. Семенов.

Дбайливо доглядати 
худобу взимку

Вересневий Пленум ЦК 
КПРС поставив відпові
дальні завдання в справі 
дальшого розвитку громад
ського тваринництва. Він 
зобов'язав партійні, радян
ські 1 сільськогосподарські 
органи ліквідувати нетерпи
ме відставання в розвитку 
цієї галузі господарства з 
тим, щоб протягом 2—3 ро
ків добитись дальшого зро
стання поголів'я худоби 1 
підвищення її продуктив
ності.

Вирішення цих важливих 
завдань у великій мірі за
лежить від того, як кол
госпи І радгоспи проведуть 
зимівлю худоби, наскільки 
дбайливо вони забезпечать 
догляд 1 годівлю громад
ського тваринництва.

За успішне розв'язання 
поставлених завдань напо
легливу боротьбу розгорну
ли тваринники артілі їм. 
Жданова. Тут заздалегідь 
подбали про створення нор
мальних умов для зимівлі 
худоби. Вона розміщена у 
теплих приміщеннях, забез
печена достатком грубих 
І соковитих кормів, а також 
постійними кадрами тварин
ників. З допомогою зоотех
ніка Л4ТС т. Малютіної в 
колгоспі організували под
рібнення кормів, склали ра
ціони годівлі худоби і роз
порядок дня для роботи 
тваринників.

Впровадження цих захо
дів забезпечило збільшення 
надою молока від фураж
ної корови в порівнянні з 
цим періодом минулого ро
ку вдвічі.

Проте перший місяць зи
мівлі показав 1 те, що в де
яких колгоспах тваринниц
тво перебуває в поганих 
умовах і, як наслідок, про
дуктивність його різко змен
шилась.

Взяти хоча б артіль їм. 
12-річчя Жовтня (голова 
т. Гаркуша). Цього року 
тут домоглись деякого збіль
шення надою молока. Ці 
успіхи очевидно запаморо
чили голови керівникам кол
госпу. Вони не відремонту
вали вчасно приміщень, не 
подбали про механізацію 
трудомістких процесів ро
боти. Як наслідок худоба 
тут погано доглядається, 
днями не одержує води. 
Бруд, холод, годівля непід-

70 ТИСЯЧ ВЕЛИКОВАГОВИХ ПОЇЗДІВ
6 грудня з Куп'янська (Харків

ська область) відправився заліз
ничний состав, вага якого на ти
сячі тонн перевищує норму. Його 
повів старший машиніст Іван Іва
нов.

Близько 60 процентів паровоз
них бригад вантажного руху До

I готовленим кормом позна
чились на продуктивності 
тварин. В порівнянні з літ
німи місяцями надій молока 
різко впав.

В поганих умовах зимує 
худоба в артілях „Заповіт 
Леніна", їм. Карла Маркса 
та деяких інших.

Зима — найвідповідальні
ший період в боротьбі за 
дальше піднесення громад
ського тваринництва. Зва
живши на недоліки першо
го місяця зимівлі, правлін
ня колгоспів повинні енер
гійно взятись за їх виправ
лення. Треба використати 
погожі дні для приведення 
в порядок тваринницьких 
приміщень, завезти до ферм 
запас кормів, організувати 
їх переробку.

В цій справі практичну 
допомогу колгоспам повин
ні подати МТС району. Во
ни тепер несуть повну від
повідальність за розвиток 
громадського тваринництва, 
їх прямий обов'язок—забез
печити безумовне виконан
ня планів розвитку поголів'я 
і продуктивності худоби.

На жаль, не скрізь ще 
МТС району виконують (ці 
важливі завдання. Зоотех
ніки МТС слабо борються 
за раціональне використан
ня кормів, не здійснюють 
контролю за їх перероб
ленням. Як наслідок в дея
ких колгоспах все ще пору
шується розпорядок і раціо
ни годівлі худоби.

Зараз в колгоспах району 
проводяться збори колгосп
ників по перевірці виконан
ня взятих соціалістичних 
зобов'язань на 1953 рік. 
Відзначаючи знаменну дату 
в житті радянського народу 
—300-річчя возз'єднання Ук
раїни з Росією,—тваринники 
беруть на наступний рік но
ві підвищені зобов'язання 
по розвитку громадського 
поголів'я худоби 1 підви
щенню її продуктивності.

Партійні організації зо
бов'язані використати це 
трудове піднесення хлібо
робів для того, щоб викри
ти недоліки в розвитку гро
мадського тваринництва, 
мобілізувати трудівників се
ла на наполегливу боротьбу 
за вирішення завдань по 
дальшому піднесенню цієї 
важливої галузі громадсько
го господарства.

нецької залізниці працюють за 
методом знатного машиніста Іва
нова. За 11 місяців на залізниці 
проведено більше 70 тисяч вели

ковагових поїздів, якими переве
зено понад норму мільйони тонн 
вантажів.

Ширше соціалістичне змагання
на честь знаменної дати

Трудові успіхи гірників
Байдаківського вуглерозрізу

Несучи трудову вахту на честь 
знаменної дати—300-річчя возз'єд
нання України з Росією, гірники 
Байдаківського вуглерозрізу доби
ваються нових виробничих пере 
мог. 15 грудня колектив розрізу 
виконав річний план видобутку 
вугілля. Від зниження собівар
тості палива зекономлено понад 
600 тисяч карбованців. Поліпшен
ня використання гірничої техніки 
дозволило значно підвищити про
дуктивність праці робітників.

В результаті впровадження 
раціоналізаторських пропозицій 
новаторів державі збережено 300 
тисяч карбованців.

Колектив розрізу досяг рівня 
видобутку вугілля, запланованого 
на останній рік п'ятирічки.

Перед у соціалістичному зма
ганні ведуть машиністи екскава
тора Іван Горовецький, Яків Єре
менко, Григорій ГІопіченко. Кож
ний з них має на своєму рахунку 
по кілька тисяч тонн вугілля, ви
добутих додатково до 12-місячно- 
го завдання.

Гірники розрізу зобов'язались 
до кінця року дати понад план 
десятки ешелонів вугілля.

П. НОСОВСЬКИЙ, 
голова шахткому Байдаківського 

вуглерозрізу.

Бригада мулярів Семена Кисельова — краща в будівель
ному управлінні Димитровського тресту. Несучи трудову вах
ту на честь 300-річчя возз'єднання України з Росією, вона 
даб щодня по півтори-дві норми.

На знімку: бригада за роботою. На передньому плані 
бригадир т. Кисельов.

Фото Г. Танського.

З великим піднесенням
Трудящі шахти № 2-3 з ве

ликим піднесенням готуються 
відзначити історичну дату— 
300-річчя возз'єднання Украї
ни з Росією. Па зборах, при
свячених цій події, гірники 
взяли на себе зобов'язання до

строково викопати річний план 
видобутку вугілля.

В ці дні всі дільниці значно 
випереджають графік. Навало
відбійники тт. Нігаматов, Прист- 
ромов, Солдатов видобули понад

річне завдання сотні тонн ву
гілля.

Вчора колектив нашої шах
ти завершив виконання річно
го плану.

Г. ВОВЧЕНКО, 
робітник шахти № 2-3.

Прийом у посольстві Чехословацької Республіки
СРСР 0. М. Несмєянов, Міністр освіти РРФСР 
І. А. Каїров, Маршал Радянського Союзу 0. М. 
Василевськпії, Заступники Міністрів СРСР С. В. 
Кафтанов, С. 0. Борисов, В. 0. Зорін, П. М. 
Кумикіи, Відповідальний керівник ТАРС М. Г. 
Пальгунов, Головний редактор газети «Правда» 
Д. Т. ІІІепілов, Голова Мосради М. 0. Яснов, 
Маршал авіації С. Ф. Жаворопков, генерал 
Армії В. В. Курасов, комендант м. Москви гене
рал-майор І. С. Колесников, відповідальні спів
робітники Міністерства Закордонних Справ СРСР, 
Міністерства Оборони СРСР, Міністерства Зов
нішньої Торгівлі СРСР, Міністерства Культури 
СРСР, а також артисти-, письменники, художни
ки, представники радянської та іноземної преси.

Були присутні також глави і члени інозем
них посольств і місій.

Посол Я. Вошаглік і товариші Г. М. Ма
ленков, В. М. Молотов, М. С. Хрущов обміня
лись теплими вітальними промовами.

Прийом пройшов у дружній сердечній об
становці.

(.ТАРС).

З пагоди 10-х роковин з дня підписання 
Договору про дружбу, взаємну допомогу і після
воєнне співробітництво між СРСР і Чехословаць
кою Республікою 12 грудня Надзвичайний і 
Повноважний Посол Чехословацької Республіки 
н СРСР Я. Вошаглік влаштував прийом.

Па прийомі були присутні Голова Ради Мі
ністрів СРСР Г. М. Маленков, Перший Заступ
ник Голови Ради Міністрів СРСР і Міністр За
кордонних Справ СРСР В. М. Молотов, Перший 
секретар ЦК КПРС М. С. Хрущов, Голова Пре
зидії Верховної Ради РРФСР М. II. Тарасов, 
Міністри СРСР II. К. Ііопомаренко, І. Г. Наба
вок, А. І’. Звєрєв, 0. Ф. Засядько, С. М.Тихо- 
миров, С. А. Акопов, Д. Ф. Устинов, В. П. Зо- 
тов, К. II. І’оршеніп, II. В. Дементьєв, Г. М. 
Орлов, М. К. Байбаков, М. (І. Дигай, Б. II. 
Бещев, А. Ф. Третьяков, П. Я. Аитропов, Го
лова ВЦРІІС М. М. Шверник, Голова Державно
го Комітету Ради Міністрів СРСР в справах бу
дівництва К. М. Соколов, Голова Верховного 
Суду СРСР А. А. Волій, Генеральний Прокурор 
СРСР Р. А. Руденко, Президент Академії наук
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В Прокуратурі СРСР
26 червня 1953 року Прези

дія Верховної Ради СРСР, розгля
нувши повідомлення Ради Мі
ністрів СРСР про злочинні дії 
Л. П. Берія, як агента іноземно
го капіталу, спрямовані на під
рив Радянської держави, поста
новила: зняти Л. II. Берія з поста 
першого заступника Голови Ра
ди Міністрів СРСР і з поста мі
ністра внутрішніх справ СРСР і 
притягти Берія до судової відпо
відальності. Верховна Рада СРСР 
8 серпня 1953 року затвердила 
Указ Президії Верховної Ради 
СРСР від 26 червня.

Тепер Прокуратурою СРСР за
кінчено слідство в справі зрад
ника Батьківщини Л. II. Берія.

Слідством встановлено, що Бе
рія, використовуючи своє стано
вище, збив ворожу Радянській 
державі зрадницьку групу змов
ників, яка ставила собі злочинну 
мету використати органи Мініс
терства внутрішніх справ як у 
центрі, так і на місцях, проти 
Комуністичної партії і Уряду 
СРСР в інтересах іноземного ка
піталу, намагалася в своїх віро
ломних замірах поставити Мініс
терство внутрішніх справ над 
Партією і Урядом для захоплення 
влади і ліквідації радянського ро
бітничо-селянського ладу з ме
тою реставрації капіталізму і від
новлення панування буржуазії.

Активними учасниками зрад
ницької групи змовників були 
зв’язані з Берія протягом ба
гатьох років спільною злочинною 
діяльністю в органах НКВС- 
МВС обвинувачені: колишній мі
ністр державної безпеки СРСР, а 
в останній час міністр державно
го контролю СРСР — Меркулов 
В. М., колишній начальник одно
го з управлінь НКВС СРСР, а в 
останній час міністр внутрішніх 
справ Грузинської РСР—Декано- 
зов В. Г., колишній заступник 
народного комісара внутрішніх 
справ Грузинської РСР, потім 
заступник міністра державної 
безпеки СРСР, а в останній час 
заступник міністра внутрішніх 
справ СРСР — Кобулов Б. 3., ко
лишній народний комісар внут
рішніх справ Грузинської РСР, 
а в останній час начальник од
ного з управлінь МВС СРСР— 
Гоглідзе С. А., колишній началь
ник одного з управлінь НКВС 
СРСР, а в останній час міністр 

внутрішніх справ УРСР — Ме
шик 11. Я. і колишній начальник 
слідчої частини в особливо важ
ливих справах МВС СРСР—Влод
зимирський Л. 0.

Протягом багатьох років Берія 
і його спільники старанно маску
вались і приховували свою воро
жу зрадницьку діяльність. Після 
кончини Й. В. Сталіна, коли 
реакційні імперіалістичні сили 
активізували підривну діяльність 
проти Радянської держави, Берія 
перейшов до форсованих дій для 
досягнення своїх злочинних ці
лей, насамперед шляхом вико
ристання органів МВС для захоп
лення влади, що й дозволило в 
короткий строк розкрити справ
жнє обличчя зрадника Батьків
щини і вжити рішучих заходів, 
щоб пресікти його ворожу діяль
ність.

Ставши в березні 1953 року 
міністром внутрішніх справ 
СРСР, Берія почав посилено про
сувати на ряд керівних посад у 
міністерстві внутрішніх справ 
учасників змовницької групи. 
Змовники піддавали пересліду
ванням і гонінню чесних праців
ників МВС, які відмовлялися ви
конувати злочинні розпоряджен
ня Берія.

З метою підриву колгоспного 
ладу і створення продовольчих 
труднощів у нашій країні, Берія 
всілякими способами саботував, 
заважав проведенню найважливі
ших заходів Партії і Уряду, спря
мованих па піднесення господар
ства колгоспів і радгоспів, на 
неухильне підвищення добробуту 
радянського народу.

Встановлено також, іцо Берія 
і мого співучасники вдались до 
злочинних заходів для того, щоб 
оживити рештки буржуазно-на
ціоналістичних елементів у союз
них республіках, посіяти ворож
нечу і розбрат між народами 
СРСР і в першу чергу підірвати 
дружбу народів СРСР з великим 
російським народом.

Не маючи будь-якої соціаль
ної опори всередині СРСР, Берія 
і його спільники будували свої 
злочинні розрахунки на підтрим
ку змови реакційними імперіаліс
тичними силами з-за рубежа.

Як встановлено тепер слід- 
| ством, Берія зав'язав зв’язки з 
І іноземними розвідками ще в пе

ріод громадянської війни. В 1919 

році Берія, перебуваючи в Баку, 
вчинив зраду, поступивши на 
секретно - агентурну посаду в 
розвідку контрреволюційного 
муссаватистського уряду в Азер
байджані, яка діяла під контро
лем англійських розвідувальних 
органів. У 1920 році Берія, пе
ребуваючи в Грузії, знову вчи
нив зрадницький акт, встано
вивши таємний зв'язок з мен
шовицькою охранкою в Грузії, 
що була філіалом англійської роз
відки.

Слідством встановлено, що п 
в наступні роки Берія підтриму
вав і розширяв свої таємні зло
чинні зв’язки з іноземними роз
відками через шпигунів, яких 
вони засилали і яких іноді йому 
вдавалося зберегти від викриття 
і заслуженої кари.

Діючи як зрадник Батьківщи
ни і шпигун, який продався іно
земним розвідкам, Берія на всьо
му протязі своєї злочинної діяль
ності з допомогою своїх спільни
ків підтримував також таємні 
зв’язки з контрреволюційними 
грузинськими меншовиками— 
емігрантами, агентами ряду іно
земних розвідок.

Старанно приховуючи і мас
куючи своє злочинне минуле і 
ворожі зв’язки з розвідками іно
земних держав, Берія обрав як 
основний метод наклеп, інтриги, 
різні провокації проти чесних 
партійних і радянських праців
ників, які стояли на шляху його 
ворожих Радянській державі за
мірів і які перешкоджали йому 
пробиратися до влади.

Пробравшись з допомогою цих 
злочинних методів на відпові
дальні пости в Закавказзі і Гру
зії, а потім в МВС СРСР і вино
шуючи в зрадницьких цілях 
плани захоплення влади, Берія і 
його спільники учиняли розпра
ву з неугодними для них людьми, 
не спиняючись перед актами сва
волі і беззаконня, підло обманю
вали Партію і державу.

Слідством встановлений цілий 
ряд злочинних махінацій Берія, 
спрямованих до досягнення кар’є
ристських цілей і для запобіган
ня викриттю його ворожого об
личчя. Так, слідством встановле
но, що для досягнення своїх 
зрадницьких цілей Берія протя
гом ряду років з допомогою своїх 
спільників вів злочинну інтри- 

гантську боротьбу проти видатно
го діяча Комуністичної партії і 
Радянської держави—Серго Орд- 
жонікідзе, вбачаючи в ньому лю
дину, яка була перешкодою до 
його дальшого просування і до 
здійснення ворожих замірів. Як 
тепер встановлено, Серго Орджо- 
нікідзе відчував політичне недо
вір’я до Берія. Після кончини 
Серго Орджонікідзе змовники 
продовжували жорстоко мстити 
членам його сім’ї.

Слідством встановлені і такі 
■факти, коли змовники чинили 
терористичні вбивства осіб, з бо
ку яких побоювались викриттів. 
Так, Берія і його співучасника
ми був умертвлений М. С. Кед- 
ров — член Комуністичної пар
тії з 1902 року, колишній член 
Президії ВЧК і колегії ОДНУ при 
Ф. Е. Дзержинському. Змовники 
мали підстави підозрівати Кедро
ва в тому, що у нього є матеріа
ли про злочинне минуле Берія. 
Встановлені також і інші факти 
терористичних убивств, вчине
них змовниками із злочинною ме
тою винищення чесних, відданих 
справі Комуністичної партії і ра
дянській владі кадрів.

Як встановлено слідством, Бе
рія і його спільники вчинили 
ряд зрадницьких актів, намагаю
чись ослабити обороноздатність 
Радянського Союзу.

Матеріалами слідства доведено, 
що учасники змовницької групи 
—обвинувачені Меркулов, Дека
нозов, Кобулов, Гоглідзе, Мешик 
і Влодзимирський, будучи зв'яза
ні з Берія багаторічною спільною 
злочинною діяльністю, виконуючи 
будь-які злочинні завдання Бе
рія, допомагаючи йому прихову
вати і маскувати своє злочинне 
минуле, вчинили ряд найтяжчих 
державних злочинів, указаних 
вище.

Таким чином, встановлено, що 
обвинувачені Берія, Меркулов, 
Деканозов, Кобулов, Гоглідзе, Ме

У Президії Верховної Ради СРСР
У зв'язку з тим, що Прокура

турою СРСР викриті злочинні, 
антидержавні дії Меркулова В. М. 
у період його роботи в органах 
МДБ і МВС СРСР, Президія Вер
ховної Ради СРСР, за поданням 
Ради Міністрів СРСР від 17 ве
ресня ц. р. зняла Меркулова 
В. М. з поста Міністра Державно

шик і Влодзимирський, зрадив
ши Батьківщину, діяли як аген
тура міжнародного імперіалізму, 
як найлютіші вороги радянського 
народу.

Слідством встановлені також 
Факти інших учинених Берія зло
чинів, які свідчать про його гли
боке моральне падіння, і, крім 
того, факти вчинених Берія зло
чинних користолюбних дій і зло
вживань владою.

Будучи викритими па слідстві 
показаннями численних свідків і 
даними оригіналів документів, 
обвинувачувані визнали себе 
винними в учиненні ряду най
тяжчих державних злочинів.

Берія відданий до суду по об
винуваченню в зраді Батьківщи
ни, в організації антирадянської 
змови, вчиненні терористичних 
актів, активній боротьбі проти 
робітничого класу і революційно
го робітничого руху, проявленій 
ним на секретно - агентурній 
посаді в органах розвідки контр- 
революційного муссаватистського. 
уряду в період громадянської 
війни, тобто в злочинах, перед
бачених ст. ст. 58-1 «б», 58-8, 
58-13, 58-11 Карного Кодексу 
РРФСР.

Меркулов, Деканозов, Кобулов, 
Гоглідзе, Мешик і Влодзимир
ський віддані до суду по обвину
ваченню в зраді Батьківщини, 
вчиненні терористичних актів і 
участі в контрреволюційній зрад
ницькій групі, тобто в злочинах, 
передбачених ст. ст. 58-1 «б», 
58-8, 58-11 Карного Кодексу 
РРФСР.

У відповідності з Указом Пре
зидії Верховної Ради СРСР спра
ва по обвинуваченню Берія, Мер- 
кулова, Деканозова, Кобулова, 
Гоглідзе, Мешика і Влодзимир- 
ського підлягає розглядові Спе
ціального Судового Присутствія 
Верховного Суду СРСР у поряд
ку, встановленому Законом від 
1 грудня 1934 року.

го Контролю СРСР з притягнен
ням його до судової відповідаль
ності.

•Л:

Президія Верховної Ради СРСР 
призначила Міністром Державно
го Контролю СРСР тов. Жаворон- 
кова Василя Гавриловича.

Сила преси
Створена і керована Комуніс

тичною партією, наша преса ви
росла в могутню силу, вона є 
найбільш гнучким інструментом 
керівництва, незамінним засобом 
впливу на найширші маси.

В усій своїй діяльності радян
ська преса виходить з марксист
ського положення про вирішаль
ну роль народних мас в розвитку 
суспільства. Радянська преса 
міцними, нерозривними узами 
зв'язана з народом і вірно слу
жить його інтересам. Як зіницю 
ока, вона оберігає свої зв’язки з 
народом, безустанно дбає про те, 
щоб ці зв’язки з кожним днем 
росли й міцніли. В цьому вели
чезна сила і життєвість нашої 
преси.

В центрі уваги радянської пре
си зараз перебувають питання 
боротьби за успішне здійснення 
розроблених Комуністичною пар
тією і Радянським урядом захо
дів по дальшому розвитку сіль

в опорі на широкий актив
ського господарства і крутому 
піднесенню виробництва товарів 
народного споживання.

В. І. Ленін учив працівників 
преси, що друкований орган бу
де живим і життєвим тоді, коли 
па п’ятірку керівних і постійно 
пишучих літераторів припадає 
п’ятсот і п’ять тисяч працівни
ків не літераторів.

Діяльність центральних і міс
цевих газет та журналів буде 
тим плодотворнішою, чим ширші 
їх зв’язки з партійними і радян
ськими працівниками, новатора
ми промисловості і сільського 
господарства, діячами науки, лі
тератури, мистецтва, чим актив
ніше вони вторгаються в життя, 
підтримують все нове, передове, 
прогресивне, що народжується в 
трудовій практиці народних мас.

За останній час редакції газет 
провели певну роботу по зміц- 

і ненню своїх зв’язків з масами. 
І В ряді областей РРФСР, України,

Білорусії відбулися наради ро
бітничих і' сільських кореспон
дентів, працівників преси, на 
яких обговорені насущні завдання 
преси в боротьбі за виконання 
рішень вересневого Пленуму ЦК 
КПРС.

Деякий досвід роботи з автор
ським активом нагромадила са
ратовська обласна газета «Ком- 
мунист». Редакція газети постій
но радиться з активом, залучає 
його до обговорення редакційних 
планів. За рік вона провела по
над тридцять нарад і зборів ак
тиву — пропагандистів, агітато
рів, секретарів первинних парт- 
організацій, передовиків під
приємств, інженерно - технічних 
працівників, механізаторів сіль
ського господарства. Редакція ра
дилась з активом про те, як кра
ще висвітлювати питання роз
витку сільського господарства 
області, піднесення виробництва

товарів народного споживання, 
поліпшення торгівлі.

Заслужує уваги робота оде
ської обласної газети «Чорномор
ська комуна», яка широко залу
чає актив до пропаганди передо
вого досвіду в сільському госпо
дарстві. В газеті постійно висту
пають голови передових колгос
пів, агрономи, зоотехніки, кращі 
бригадири, механізатори, тварин
ники. Вони є основною опорою, 
головними порадниками редак
ції.

На жаль, так стоїть справа 
далеко не всюди. У нас ще є ре
дакції і редактори, які вважають, 
що в такій великій і відпові
дальній справі, як випуск іазети 
або журналу, можна обійтись 
без широкого кола авторів, що 
досить мати для цього п'ятірку- 
другу спритних, готових взятися 
за будь-яку тему журналістів. 
Шкідлива помилка! Життя, дос
від показують, що редакція, яка 
проводить свою роботу поза тіс
ними зв'язками з масами, з ав

торським активом, неминуче по
падає в тупик, виявляється не
здатною випускати бойову, зміс
товну газету.

На нараді редакторів обласних, 
крайових і республіканських га
зет, яка відбулася недавно, були 
відмічені серйозні хиби у висвіт
ленні питань господарського і 
культурного будівництва. Газети 
і журнали нерідко пишуть так. 
ніби всі завдання, поставлені 
Пленумом Центрального Коміте
ту партії, вже розв’язані.

Республіканська газета «Прав
да Украиньї» в своїх передових 
статтях, у кореспонденціях пере
важно декларує відомі положен
ня вересневого Пленуму ЦК 
КПРС про необхідність поліп
шення керівництва сільським 
господарством і мало допомагає 
партійним організаціям респуб
ліки у практичному розв’язанні 
цього завдання. Газета не піддає 
гострій критиці хиби в діяль
ності Міністерства сільського 
господарства республіки та йо-



П'ятниця, 18 грудня 1953 р СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР З

Виправити недоліки в зимівлі худоби
Цього року трудівники кол

госпу ім. 12-річчя Жовтня на
багато краще, ніж торік, впора
лись з осіннім комплексом сіль
ськогосподарських робіт. Це ство
рило всі можливості для своєчас
ної підготовки до зимівлі громад
ського тваринництва. Та прав
ління артілі і його голова т. Гар- 
кушаУл' подбали про це. Ось чо
му в зиму тваринницькі примі
щення залишилися невідремонто- 
ваними.

На всіх фермах непорядки, ху
доба в занехаяному стані. Дояр
ки не забезпечені рушниками 
для витирання вимені корів, мо
локо вони здають тут же на фер
мі %'брудну посуду.

Відсутність вимогливості з бо
ку голови правління породила 
байдужість до розвитку тварин
ництва і підвищення його про
дуктивності в окремих працівни
ків ферм. Так, доярки Марія 
Пшенишна, Галина Дементій, 
Марія Середа та Парасковія Дон 
місяцями не чистять закріплених 
за ними корів.

Механізована переробка кормів
Закінчивши курси тракторис

тів, я вже другий рік працюю в 
тракторній бригаді 11 Олек
сандрійської МТС.

Своїм «Універсалом» весною 
провадив сівбу кукурудзи і со
няшника, обробляв посіви бага
торічних трав. Влітку працював 
на обробітку просапних культур 
і колгоспного саду.

о

На зауваження, чому вони так 
занехаяли тварин, доярки відпо
відають:

—А з нас ніхто не вимагає 
чистоти, до того ж ще й шкреб- 
ниць невистачає та іншого ін
вентаря, необхідного для догляду 
за худобою.

З таким станом примирився і 
завідуючий фермою великої рога
тої худоби Сухорук. Він начебто 
не помічає ні бруду, ні обшарпа
них приміщень й інших непо
добств. В час похолодання Сухо
рук не забезпечує напування ху
доби, і вона днями перебуває 
без води. Але ці факти проходять 
повз увагу правління.

Три роки тому в степу кол
госп збудував нове приміщення 
для худоби, та через безгоспо
дарність воно руйнується. Стіни 
покосились, потріскались. Дірки 
в стелі і стінах позатикані соло
мою.

Тваринники скаржаться:
—Того й чекай — привалить 

худобу, а правлінню байдуже до 
цього.

Але найбільше часу затратив 
на роботах, зв'язаних зі створен
ням міцної кормової бази для 
громадського тваринництва. Під 
час жнив в агрегаті з тракторною 
волокушею вчасно зібрав солому 
й полову на площі 670 гектарів, 
потім подрібнював зелену силос
ну масу, посіяв ЗО гектарів ози
мої пшениці на зелений корм.

Не дивлячись на те, що ця 
ферма розташована за три кіло
метри від села і людям доводить
ся днями тут жити, для них не. 
створено необхідних побутових 
умов.

Трохи краще справи на свино
фермі, де. завідуючою Ганна 
Шатравка. Але й вона скаржить
ся на те, що ні в чому готувати 
свиням корм. В цей час кормоза
парник в артілі не використо
вується, і Гаркуша не дбає про 
налагодження справи підготовки 
кормів.

В артілі й зараз є великі мож
ливості покращити зимівлю ху
доби, організувати переробку 
кормів. Недавно тут розпочала 
працювати колгоспна електро
станція. Але про використання 
енергії для потреб тваринництва 
тут не турбуються.

Не раз на засіданні правління 
обговорювалось питання про зи
мівлю худоби. Але дальше запи
сів у протокол рішень не пішли. 
Худобі ж від цього не тепліше й 
не ситіїіше. А. ІВАНОВ.

Після ремонту трактора я за
раз переробляю грубі корма. Моє 
завдання — забезпечити все 
громадське тваринництво артілі 
ім. 18 партконференції якісни
ми кормами.

Д. СТЕПАНЕНКО,
тракторист Олександрійської

МТС.

Московська область. Рад
госп „Горки 11“ Кунцевського 
району один з передових в 
країні. Тут добре розвинене 
тваринництво і птахівництво, 
механізовані трудомісткі ро
боти.

Па звім к у: на одному з 
тваринницьких дворів радгоспу.

Фото Н. Кулешова.
Прескліше ТАРС.

НА ШКІЛЬНІ ТЕМИ

Учись говорити грамотно і красиво
Грунтовні і глибокі знання 

мови є невід'ємною умовою ус
пішного оволодіння основами 
наук, вивчаемих у середній шко
лі.

Керівна роль у боротьбі за 
культуру мови та письма учнів 
належить учителям. Але мовна 
грамотність учнів в значній мірі 
залежить від того, як вона буде 
закріплюватись в позашкільній 
роботі, в комсомольській і піо
нерській організаціях.

ГІозакласна робота тісно пов’я
зана з класною і є її органічним 
продовженням, але в інших умо
вах. Завдання полягає в тому, 
щоб виховати в учнів любов до 
великої, правильної і вільної ро
сійської мови, прищепити навики 
досконалого користування багат
ством російської та рідної мов.

М. і. Калінін, звертаючись до 
учнівської молоді, говорив:

«Перш за все, ви повинні доб
ре знати російську мову. Я вва
жаю, що знання російської мови 
з’являється надзвичайно важли
вим фактором в загальному роз
витку людини. Вивчення рідної 
мови — це велика справа. Най
вищі досягнення людської мис
лі, найглибші знання і найпо- 
лум’яніші почуття залишаються 
невідомими для людей, якщо во
ни не будуть ясно і точно оформ
леними в словах»...

Педагогічний колектив та ком
сомольська організація середньої 
школи А! 4 приділяють велику 
увагу цьому питанню.

Недавно було проведено ком
сомольські збори на тему «Як 
ми говоримо. Учись говорити гра
мотно і красиво». З доповіддю 
виступила вчителька україн
ської мови й літератури Єфімова 
Галина Давидівна. В своїй допо
віді вона розповіла, що побудова 
комуністичного суспільства ви
магає високого культурного рів
ня трудящих, що величезне міс
це в загальній культурі люди
ни посідає культура мови. Роз

Учнівська конференція
Учні і вчителі середньої шко

ли А: 6 діяльно готуються до 
свята — 300-річчя возз'єднання 
.Vкраїни з Росією.

Проведено загальні комсомоль
ські збори. По класах вчителі 
проводять бесіди. Випускаються 

повіла, з якою увагою і любов’ю 
до мови ставилися геніальні 
вожді В. І. Ленін і 0. В. Сталін, 
як учив боротись із засміченістю 
мови великий російський пись
менник 0. М. Горький.

З великою увагою комсомольці 
слухали доповідь і виступи вчи
телів і своїх товаришів.

Змістовним був виступ учени
ці 7 класу комсомолки Олі Деми- 
денко, яка піддала критиці зас
міченість і'вульгаризм у мові уч
ні в.поза школою.

—З допомогою мови ми вис
ловлюємо свої думки і почуття, 
свої прагнення і враження,— 
сказала комсомолка Демиденко.— 
Ми з вами повинні говорити пра
вильною, виразною і образною 
мовою. На уроках більшість уч
нів говорить правильно. При вив
ченні граматики правила ілюст
руються красивими, змістовними 
реченнями, але коли прослідку
вати за мовою учнів на перерві, 
на вулиці і вдома, то вражає 
засміченість її. Кілька хвилин 
тому вони говорили на уроці 
«прошу», «сиджу», «ходжу», 
«плачу», а в товариській розмо
ві між собою говорять «просю», 
«сидю», «ходю», «платю» і ін.

Ми повинні, — сказала на
прикінці Оля, — говорити гра
мотно і красиво завжди.

Па цьому вечорі з художнім 
читанням виступили комсомоль
ці Очерегько, Додатно і Марчен- 
ко. Вони продемонстрували зраз
ки красивого художнього слова в 
поетичних та прозових творах.

Зараз піонерська організація 
нашої школи готується до прове
дення зборів піонерських загонів 
на цю ж тему.

Продумана і чітко спланована 
позакласна робота дає бажані 
наслідки і сприяє піднесенню 
навчально - виховного процесу в 
школі.

3. ВДОВИЧЕНКО, 
завуч середньої шноли № 4.

спеціальні номери стінгазет, 
присвячені цій знаменній даті.

Днями в школі відбулася уч
нівська конференція на тем> «Ві
ковічна дружба українського і 
російського народів».

І. КРАСНОВ, 
учитель середньої школи № 6.

го органів на місцях, слабо вис
вітлює, як іде підбір інженерів, 
агрономів, зоотехніків для МТС 
і колгоспів. Справа в тому, що 
«Правда Украиньї» не має міц
них зв'язків з працівниками 
сільськогосподарського виробниц
тва, слабо підтримує критику 
знизу.

Факти показують, що розши
ренню масових зв'язків газет за
важає формалізм у роботі з ав
торським активом. Як нерідко 
буває? Замість того, щоб доклад
но поговорити з партійним чи 
радянським працівником, з гос
подарником чи новатором вироб
ництва про характер його висту
пу в газеті, про план статті, а 
потім, коли статтю написано, до
помогти авторові літературно її 
краще викласти, працівник ре
дакції запасається деякими да
ними, довідками і сам пише стат
тю. Такі літературні поденники, 
готові писати за всіх і вся, пло
дять бліді, сірі, нікчемні статей
ки, позбавлені безпосередніх 

життєвих спостережень. Такі ме
тоди роботи чужі традиціям на
шої преси.

У редакції газет і журналів 
надходить багато листів трудя
щих. Дбайливо ставитись до лис
тів, боротися за їх дійовіеть— 
значить зміцнювати зв'язки ре
дакцій з масами.

Тимчасом є ще редакції, де ро
боту з листами вважають мало
важною, третьорядною справою. 
Таке неправильне ставлення до 
листів читачів встановилось, на
приклад, в редакції газети «Ме- 
дицинский работник». Тут з ве
ликим запізненням відповідають 
авторам листів, відповіді, що їх 
посилає редакція, є часто нічим 
іншим, як бюрократичною від
пискою.

Партія рішуче осуджує пан
сько - зневажливе ставлення до 
листів трудящих. Бюрократичне 
ставлення до сигналів знизу ве
де до відриву газет від читачів, 
від життя, до згортання критики.

Відсутність широкого автор
ського активу, байдуже ставлен

ня до листів трудящих — це не 
окрема хиба в роботі тієї або ін
шої редакції. Це — перекручен
ня самої суті газетної роботи.

У газет і журналів нема іншо
го шляху ПОСИЛИТИ свою мобілі- 
зуючу і організуючу роль у 
практичному здійсненні висуну
тих партією і урядом народногос
подарських завдань, як ще біль
ше розширення і зміцнення 
зв’язків з масами, сміливе роз
гортання критики хиб. Вперто, 
терпеливо і наполегливо вирощу
вати авторський актив, залуча
ти до співробітництва в пресі пе
редовиків, новаторів промислово
сті і сільського господарства, 
знаючих людей,—в цьому зараз 
полягає одне з невідкладних зав
дань численного загону праців
ників радянської преси.

В арсеналі нашої преси є не
мало перевірених життям форм і 
методів масової роботи. Це—на
ради авторського активу, робко- 
рівські і сількорівські рейди, 
зустрічі колективів редакцій з 
новаторами промисловості і сіль

ського господарства, з діячами 
культури, семінари авторського 
активу та інші. Важливо якнай
повніше використовувати ці фор
ми з тим, щоб залучити до ак
тивної участі в пресі широкі 
верстви читачів.

Спираючись на все зростаючу 
політичну і трудову активність 
радянських людей, наша преса 
повинна наполегливо і послідов
но боротися за перетворення в 
життя поставлених вересневим 
Пленумом ЦК КПРС завдань рі
шучого піднесення тваринниц
тва, збільшення виробництва 
картоплі й овочів, зернових, тех
нічних і олійних культур, поліп
шення роботи машинно-трактор
них станцій, піднесення рівня 
керівництва сільським господар
ством і масово - політичної ро
боти.

Газети повинні допомогти 
партійним організаціям спряму
вати творчі сили і енергію тру
дящих на боротьбу за виконан
ня і перевиконання державних 

планів, за дальше піднесення 
продуктивності праці, підвищен
ня якості товарів народного спо
живання, зниження собівартості 
продукції, максимальне вико
ристання резервів, що є в усіх 
галузях народного господарства. 
Обов'язок газет і журналів— 
повсякденно дбати про задово
лення матеріальних і культурних 
потреб радянського народу.

Комуністична партія і радян
ська влада підняли до свідомої 
історичної творчості найширші 
маси трудящих, виростили чис
ленний актив в усіх галузях 
господарського і культурного бу
дівництва. Широке залучення 
цього активу до участі в газетах 
і журналах допоможе ще вище 
піднести роль нашої преси як 
могутньої зброї комуністичного 
виховання трудящих, як найваж
ливішого засобу розвитку само
критики і критики знизу, зміц
нення зв'язків з масами.

(Передова «Правдьі» 
за 14 грудня).
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Баку. В Азербайджанському медичному інституті.
На знімку: на лекції но анатомії для студентів першого 

курсу.
Фото Н. Максимова. Прсскліше ТАРС.

Про відпочинок дітей 
робітників і службовців під час 

зимових канікул
Секретаріат ВЦРПС прийняв 

постанову про відпочинок дітей 
робітників і службовців під час 
зимових канікул 1953—1954 
навчального року.

В 146 республіканських, кра
йових, обласних і великих про
мислових центрах країни в дні 
канікул радами профспілок бу
дуть організовані новорічні ялин
ки, на яких побувають 2.220 ти
сяч дітей робітників і службов
ців. Для школярів і вихованців 
дитячих будинків Москви буде 
влаштована традиційна загаль
номіська новорічна ялинка в Ко
лонному залі Будинку Спілок. 
Сюди запрошується 100 тисяч 
дітей.

Секретаріат ВЦРПС зобов’язав 
усі центральні, республіканські, 
крайові, обласні, заводські, фаб
ричні і, місцеві комітети проф
спілок провести новорічні ялин
ки для школярів також у клубах, 
будинках і палацах культури, 
червоних кутках та інших при
міщеннях; влаштувати для дітей 
ранки, вечори, показ кращих ра
дянських кінофільмів, зустрічі із 
знатними людьми нашої країни, 
новаторами виробництва, вчени
ми, письменниками, працівника
ми мистецтв. Намічено організу

У 1954 році по державних пози
ках СРСР буде проведено 27 ти
ражів, у тому числі 16 тиражів 
виграші Т-чотири тиражі погашен
ня по позиках, розміщених по 
передплаті, шість основних тира
жів і один додатковий тираж 
виграшів по Державній 3-проц. 
внутрішній виграшній позиці.

У січні відбудуться тиражі ви
грашів по Третій державній пози
ці відбудови і розвитку народного 
господарства СРСР (24 січня в 
м. Акмолінську) і по Державній 
3-проц. внутрішній виграшній по
зиці (ЗО січня в Москві).

28 лютого буде проведений ти
раж виграшів Другої державної 
позики відбудови і розвитку на
родного господарства СРСР (у Во- 
рошиловграді), 7 березня—П’ятої 
державної позики відбудови і роз
витку народного господарства 
СРСР (у Москві), 14 березня— 
Четвертої державної позики від
будови і розвитку народного гос
подарства СРСР (уТомську), ЗО 
березня — Державної 3-проц. 
внутрішньої виграшної позики 
(в Баку).

25 квітня у Вільнюсі відбудеть
ся тираж виграшів Державної по
зики розвитку народного госпо
дарства СРСР (випуск 1951 ро

вати показ дитячої художньої 
самодіяльності, дитячої техніч
ної творчості і образотворчого 
мистецтва. Відбудуться екскурсії 
дітей в музеї і на виставки, ко
лективні відвідання театрів, кіно.

У профспілкових бібліотеках 
намічено проводити з дітьми бе
сіди і голосні читки книг, кон
курси на кращого читця і опові
дача, будуть організовані книж
кові виставки.

Цікаві розваги чекають дітей 
на повітрі: катання з гір на сан
ках, прогулянки на лижах, кар
навали та ігри на льоду, спор
тивні змагання ковзанярів, лиж
ників, хокеїстів, зустрічі школя
рів з майстрами спорту. В проф
спілкових парках і садах, робіт
ничих селищах, у дворах житло
вих будинків повинні бути роз
чищені майданчики для зимових 
спортивних ігор дітей, зроблені 
снігові гірки, залиті катки.

На базі піонерських таборів, 
пристосованих для роботи в зи
мових умовах, а де є можливість 
і в будинках відпочинку, в пе
ріод шкільних канікул будуть 
відкриті дванадцятиденні піонер
ські табори для учнів перших— 
сьомих класів.

(ТАРС).

План тиражів на 1954 рік
ку), в травні: тираж виграшів 
Державної 2-проц. позики 1948 
року — 9 травня в Пензі, тираж 
Державної позики розвитку на
родного господарства СРСР (ви
пуск 1952 року) — 23 травня в 
Москві і тираж Державної 3-проц. 
внутрішньої виграшної позики— 
ЗО травня в Ленінграді.

20 червня в Чебоксарах відбу
деться тираж виграшів Третьої 
державної позики відбудови і 
розвитку народного господарства 
СРСР, 25 липня в Іжевську—Дер
жавної позики розвитку народно
го господарства СРСР (випуск 
1953 року), ЗО липня в Києві— 
Державної 3-проц. внутрішньої 
виграшної позики, 22 серпня в Ле- 
нінабаді — Другої державної по
зики відбудови і розвитку народ
ного господарства СРСР.

У вересні буде проведено чоти
ри тиражі: тираж виграшів і ти
раж погашення Четвертої дер
жавної позики відбудови і роз
витку народного господарства 
СРСР — 19 і 20 вересня в Астра
хані, основний і додатковий ти
ражі виграшів Державної 3-проц. 
внутрішньої виграшної позики— 
ЗО вересня в Москві.

24 жовтня в Запоріжжі відбу

ЗБИРАННЯ ШАХТНИХ 
ВОД ДЛЯ ЗРОШЕННЯ 

ПОЛІВ
Багато радгоспів Ворошплов- 

градської області протягом ряду 
років успішно використовують для 
зрошення полів води, які відка
чуються з кам’яновугільних шахт. 
Радгосп «Хрустальниіі» зрошує 
площу в 35 гектарів водами, які 
відкачуються з шахти № 10-10- 
біс.

Тепер усі радгоспи, розташова
ні поблизу шахт, організували ви
користання відкачуваних вод для 
зрошення. Волога нагромаджуєть
ся в ставах-водозбірниках, звідки 
весною надійде на поля.

НАЙНОВІША ТЕХНІКА В 
МТС ПРИМОР'Я

У машинно - тракторні стан
ції Примор'я почали надходити 
сільськогосподарські машини най
новіших марок. Станції картопле
овочевих зон одержали першу 
партію чотирирядних картопле 
саджалок для гніздових посадок. 
Загальна площа квадратно-гніздо
вих посадок картоплі в наступно
му році зросте більш як у десять 
разів. Прибули перші вдосконале
ні просапні трактори. Вони бу
дуть використані в основному на 
обробітку квадратно - гніздових 
посівів овочів.

МТС південної частини При
мор’я одержали першу партію ма
шин для квадратно-гніздової сів
би кукурудзи.

НОВИЙ СОРТ ТВЕРДОЇ 
ЯРОЇ ПШЕНИЦІ

Наукові працівники Краснокут- 
ської селекційної станції, Сара
товської області, вивели новий 
сорт твердої ярої пшениці «Ме- 
лянопус 2556». Селекціонери стан
ції добилися її виняткової посу
хостійкості. Виробничі випробу
вання у колгоспах, проведені па 
площі 112 гектарів, підтвердили 
дані про перспективність цього 
сорту твердої пшениці, яка має 
крупне зерно і добрі хлібопекар
ні якості. Новий сорт дасть знач
ний приріст урожаю.

Державна комісія по сортовип
робуванню вирішила районувати 
новий сорт пшениці в шести по
сушливих районах Саратовського 
Заволжя.

ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ 
КОЛГОСПІВ ДОНУ

На Дону збудовано за остан
ній час ряд великих теплових гід
ростанцій, які дали можливість 
електрифікувати сотні колгоспів, 
МТС, радгоспів і 36 сільських ра
йонних центрів. Зараз у сільсько
господарському виробництві вже 
діє більше трьох тисяч електро
двигунів.

деться тираж виграшів П’ятої 
державної позики відбудови і роз
витку народного господарства 
СРСР і 31 жовтня в Москві—ти
раж погашення Другої державної 
позики відбудови і розвитку на
родного господарства СРСР.

Три тиражі буде проведено в 
листопаді: 14-го в Пскові—тираж 
виграшів Державної позики роз
витку народного господарства 
СРСР (випуск 1951 року), 21-го 
в Москві — тираж погашення 
Третьої державної позики відбу
дови і розвитку народного госпо
дарства СРСР і 30-го в Москві— 
тираж виграшів Державної 
3-проц. внутрішньої виграшної по
зики.

В грудні намічено провести чо
тири тиражі: 12 грудня—тираж 
виграшів Державної позики роз
витку народного господарства 
СРСР (випуск 1953 року) в Орлі, 
19, 20 і 21 грудня—тираж вигра
шів і тираж погашення Держав
ної 2-проц. позики 1948 року в 
Серпухові і 26 грудня — тираж 
виграшів Державної позики роз
витку народного господарства 
СРСР (випуск 1952 року) в Нов
городі.

(ТАРС).

Американська сторона перервала 
переговори в Паньминьчжоні

_ ПЕКІН, 13 грудня. (ТАРС). 
Кореспондент агентства Сіньхуа 
передав комюніке корейсько- 
китайської делегації на нараді 
в Паньминьчжоні, в якому го
вориться, що 12 грудня аме
риканський представник Артур 
Діл залишив зал засідань, пе
рервавши на невизначений час 
переговори в питаннях, що сто
суються скликання політичної 
конференції по Кореї.

Представник, корейсько-ки
тайської сторони Кі Сук Бок, 
який виступив па початку за- 

і сідання, відхилив американську 
і пропозицію про порядок голо

сування на конференції. Аме
риканський представник, ска
зав він, запропонував, щоб 
при прийнятті рішень на полі
тичній конференції кожна сто
рона голосувала, як одне ціле, 
і щоб ці рішення були обов'яз
ковими тільки для тпх держав 
американської сторони, які по
годяться і підпишуть їх. Це 
означає, що, колп друга сторо
на, виступаючи, як одне ціле, 
і проголосує за пропозицію, 
що передбачає виведення з 
Кореї іноземних військ, уряд 
СІІІА зможе відмовитись від її 
виконання, заявивши, що він 

• не схвалює таку пропозицію і, 
| таким чином, не виведе свої 

війська з Кореї. .Якщо друга 
сторона і погодиться на мирне 
розв'язання корейського питан
ня, південнокорейський уряд 
зможе заявити про свою незгоду 
з цим рішенням і відмовити
ся виконувати його. Як же в та
кому разі, спитав Кі Сук Бок, 
американська сторона зможе 
забезпечити виконання прий
нятих на конференції рішень?

Дін, який представляє 17 
держав, заявив Кі Сук Бок, 
згодний на певних умовах за
просити на конференцію ней
тральні держави. В той же час 
міністр закордонних справ Пів
денної Кореї — країни, яку

В'єтнамське інформаційне агентство 
про Інтерв'ю президента Хо ШІ Міна

ШАНХАЙ, 13 грудня. (ТАРС)! 
В'єтнамське інформаційнеагент- 
ство передало статтю, озаглав
лену «Значення заяви прези
дента Хо ІІІі Міна кореспон
дентові шведської газети».

Відповідь президента Хо ІІІі 
Міна кореспондентові шведської 
газети, говориться в статті, 
викликала широкі відгуки в 
усьому світі. Миролюбні наро
ди Франції та інших країн ві
тають заяву Хо ІІІі Міна. Нав
паки, міжнародна реакція вия
вилась в замішанні. Вона на
магається приховати, що народ 
і уряд Демократичної Республі
ки В'єтнам послідовно прово
дять політику миру, щоб побу
дувати справді незалежний 
В'єтнам.

Паша армія і народ, гово
риться далі в статті, рішуче 
борються в ім'я незалежності 
і миру. Якщо французький 
уряд тепер справді поважає не
залежність В'єтнаму і готовий 
приступити до переговорів з 
в'єтнамським народним урядом, 
щоб покласти край цій війні, 
то народ і уряд Демократичної 
Республіки В'єтнам будуть го
тові прийняти французьку про
позицію.

Дін, якщо віріти йому, пред
ставляє, — висловив рішучий 
протест проти участі будь-якої 
нейтральної держави в політич
ній конференції. На чиї ж сло
ва можна покластись—па сло
ва Діна чи на слова міністра 
закордонних справ Південної 
Кореї?

Дін ухилився від відповіді 
на поставлені запитання, вис
тупивши замість цього з нак
лепницькою промовою на адре
су корейсько-китайської сто
рони.

У своєму виступі представ
ник корейсько-китайської сто
рони Хуан Хуа сказав, що Дін 
не може відповісти на посуп
лені запитання, тому що'Ліе 
розкрило б мету американської 

■ сторони, яка полягає в тому, 
щоб дозволити певним держа
вам ухилитися від виконання 
рішень політичної конференції 
і підготовити грунт для віро
ломних дій цих держав у май
бутньому.

Виступаючи вдруге, Дін на
магався примусити корейсько- 
китайську делегацію погодитись 
з його «проектом пропозицій» 
і погрожував, що в противно
му разі він перерве перегово
ри. Не добившись свого, Дій 
покинув зал засідань, перервав
ши переговори на невизначе
ний час.

Поведінка американського 
представника розкриває давно 
задумані плани американської 
сторони, що мають па меті 
зрив наради. Цими маневрами 
американська сторона марно 
намагається залякати корей
сько-китайську сторону і не 
допустити скликання політичної 
конференції. Вона намагається 
пасильствено затримати понад 
20 тис. полонених корейців і 
китайців і зберегти напруже
ність у міжнародних відноси
нах.

Тепер у Франції і в інших 
країнах проти війни у В'єтна
мі виступають не тільки тру
дящі, але й деяка частина бур
жуазії. Наприкінці 1948 року 
проти агресивної війни у В'єт
намі у французьких Національ
них зборах виступало тільки 
п'ять депутатів-—членів різних 
політичних партій, не рахуючи 
членів парламенту комуністів. 
У цьому році проти неї вис
тупив 151 депутат різних по
літичних партій, не рахуючи 
депутатів-комупістів.

В'єтнамський народ високо 
тримає прапор незалежності і 
миру. Він користується широ
кою підтримкою миролюбних 
народів Франції, французьких 
колоній та інших країн світу. 
Багаторічна боротьба довела, 
що сили нашого пароду непо
хитні.

Доти, поки він не досягне 
єдності і незалежності, в'єт
намський народ проявлятиме 
високу пильність, вестиме рі
шучу боротьбу і зриватиме во
єнні і політичні плани против
ника.

Редактор В. МАЛЕНКО.
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся! Рік видання ХХЧ-й

У спільній боротьбі за комунізм міцніє
велика і нерушима дружба народів СРСР
—могутня рушійна сила радянського сус
пільства, джерело непереможності і слави
нашої великої Радянської Батьківщини.

СТАЛІНСЬКИЙ
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ Ціна 15 КОП.
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Сила комсомолу 
в партійному керівництві

По нашій Батьківщині
Оточений повсякденним 

піклуванням Комуністичної 
партії, ленінський комсомол 
відіграє важливу роль у бо
ротьбі за побудову кому
ністичного суспільства в на
шій країні.

Комсомол під керівниц
твом партії виховує наших 
юнаків 1 дівчат в дусі ра
дянського патріотизму і 
дружби народів, здатними 
переборювати будь-які труд
нощі, готовими віддати всі 
свої знання і сили в ім'я 
своєї соціалістичної Віт
чизни.

Більшість первинних пар
тійних організацій міста і 
району нагромадила чима
лий досвід партійного ке
рівництва комсомольськими 
організаціями.

Партійна організація за
воду „Червоний ливарник" 
питання партійного керів
ництва комсомолом обгово
рює на партійних зборах І 
засіданнях партбюро. Вона 
вчить комсомольську орга
нізацію вміло використову
вати всі форми комсомоль
ської роботи, допомагає в 
розгортанні соціалістичного 
змагання серед молоді, в 
поширенні досвіду кращих 
молодих виробничників, під
тримує їх ініціативу.

В цехах створені три 
комсомольсько - молодіжні 
бригади, які щомісяця знач
но перевиконують виробни
чі завдання. Котельник ком
сомолець т. Чередниченко 
за рахунок сполучення про
фесій нагрівальника 1 кле
пальника добився виконан
ня норм виробітку на 180 
процентів. Вже виконав дві 
річних норми токар - швид
кісник Анатолій Береговий. 
Цілий рік держить першість 
молодіжна бригада ливар
ного цеху.

Комсомольці і молодь за
воду беруть активну участь 
в агітаційно-масовій роботі, 
підвищують свої ПОЛІТИЧНІ 
знання, багато з них нав
чається в школі робітничої 
молоді.

Радянська молодь прагне 
до знань, гостро сприймає 
все нове. Це вимагає від 
партійних організацій пов
сякденно спрямовувати ро
боту комсомолу, невпинно 
зміцнювати кожну комсо
мольську організацію.

Але багатьом комсомоль
ським організаціям ще бра
кує такого партійного ке

Уральські гідробудівники для сільських ГЕС
В цьому році колектив Свсрд- 

ловського заводу «Уралелектро- 
апарат» виготовив 23 гідрогене
ратори для сільських електростан
цій. Уральські машини відправле
ні на Україну, в Грузію, Вірменію, 
Таджикистан. 

рівництва. Нічим іншим, як 
відсутністю партійного ке
рівництва, можна пояснити 
розвал роботи в комсомоль
ській організації колгоспу 
їм. Енгельса. За весь звіт
ний період тут проведено 
лише четверо комсомоль
ських зборів, на яких була 
присутня менша половина 
комсомольців. За цей час 
комсомольська організація 
не прийняла в свої ряди 
жодного чоловіка. Зовсім 
не організоване політичне 
навчання комсомольців.

Гірш того, на звітно-ви
борних зборах 3 листопада 
обрали нового секретаря 
агронома т. Хрен. Але че
рез місяць її було увільне
но з роботи, 1 тепер комсо
мольська організація зали
шилась без керівництва. 
Партійна організація кол
госпу і її секретар т« Біло- 
вербенко не вживають нія
ких заходів, щоб налагоди
ти роботу комсомольської 
організації.

Не відчувається партій
ного керівництва 1 комсо
мольською організацією це
гельною заводу № 1. До
сить сказати, що за 1953 
рік секретар партійного бю
ро т. Грабенко не спроміг
ся побувати на жодних ком
сомольських зборах.

Тільки в результаті сла
бого керівництва деяких 
партійних організацій робо
тою комсомолу на підпри
ємствах міста частина ком
сомольців 1 молоді не бе
ре участі в соціалістич
ному змаганні, не виконує 
виробничих завдань.

Зараз партія спрямовує 
зусилля трудящих па роз
в'язання завдань дальшого 
розвитку сільського госпо
дарства, піднесення добро
буту народу, накреслених 
вересневим Пленумом І Ц< 
КПРС.

Комсомольські організа
ції повинні бути активними 
помічниками партійних ор
ганізацій у виконанні цих 
великих завдань.

Щоб добитися цього, парт- 
організаціям необхідно пос
тійно вдосконалювати керів
ництво комсомолом, повсяк
денно подавати йому допомо
гу в роботі. До цього зобо
в'язує парторганізації Статут 
КПРС 1 велика справа кому
ністичного виховання підро
стаючого покоління.

Конструктори заводу недавно 
закінчили розроблення гідрогене
ратора нового типу, його коефі
цієнт корисної дії буде значно ви
щий, ніж у машин, які випу
скаються тепер.

Ленінград. Колектив швейної 
фабрики імені Володарського 
збільшує випуск чоловічого і ди
тячого верхнього одягу. Зараз на 
фабриці виготовляється одяг -II 
фасону, 13 з них до зимового 
сезону.

На знімку: в закройиому цеху. 
На передньому плані — Л. І. Ко- 
ролькова (зліва) і Н. П. Мініна, 
які виконують до двох норм на 
зміну.

Фото П. Федотова і І. Баранова. 
Прескліше ТАРС.

1.500 ЕКСКУРСАНТІВ У 
БРИГАДІ ЗНАТНОЇ 

ТРАКТОРИСТКИ
Тракторну бригЛду Героя Со

ціалістичної Праці П. М. Ангелі- 
ної (Старо - Бешівська МТС, 
Сталінської області) відвідали ме
ханізатори сусідньої Покрово- 
Кіреївської МТС. Гості докладно 
вивчили організацію праці за го
динним графіком і скорочені мар
шрути руху тракторних агрегатів, 
які допомогли добитися успіхів. 
Вони оглянули також постійний 
польовий табір тракторної брига
ди. де споруджено просторий бу
динок з кімнатами для відпочинку 
трактористів, їдальнею і черво
ним кутком. Механізатори Пок
рово - Кіреївської МТС виріши
ли широко застосувати у себе 
досвід передових механізаторів.

В нинішньому році в бригаду 
П, Ангеліної приїжджали делегації 
працівників сільського госпо
дарства Ростовської, Куйбишев- 
ської, Запорізької, Дніпропетров
ської та інших областей. За рік 
у механізаторів прославленої 
бригади побували 1,500 працівни
ків МТС і колгоспів.

ВУГІЛЛЯ В РАХУНОК 
1954 РОКУ

Гірники шахти № 1-2 «Гірська» 
тресту «Первомайськвугілля» (Во- 
рошиловградська область) дост
роково завершили виконання річ
ного плану. Це — п’ята велика 
шахта комбінату «Ворошилов- 
градвугілля», яка почала видава
ти вугілля в рахунок 1954 року.

РЕСПУБЛІКАНСЬКА НАРАДА ПРАЦІВНИКІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Рада Міністрів Союзу РСР і 

Центральний Комітет КПРС, ви
ходячи з вимог основного еконо
мічного закону соціалізму про 
максимальне задоволення постій
но зростаючих матеріальних та 
культурних потреб всього суспіль
ства, прийняли в жовтні цього ро
ку постанову про розширення ви
робництва промислових товарів

П’ЯТСОТ СПЕЦІАЛІСТІВ
З ОДНОГО СЕЛА

У вузах Москви, Ленінграда, 
Ташкента, Саратова та інших’ міст 
зараз вчиться двісті дітей колгос
пників сільгоспартілі «Заветьі 
Ильича» — жителі села Литвин- 
ське, Осакарівського району, Ка
рагандинської області. В минуло
му Литвинське було одним з най
більш глухих сіл Казахстану. До 
Великого Жовтня все населення 
тут було неписьменним. Зараз у 
селі є середня школа, клуб, ра
діовузол.

За роки радянської влади з се
ла вийшло більш як п’ятсот учи
телів, лікарів, агрономів, зоотех
ніків та інших спеціалістів.

СПЕЦІАЛІСТИ ПРИЙШЛИ 
В МТС

На 15 днів раніше, ніж у мину
лому році, закінчили квартальний 
плфі ремонту тракторів, комбайнів 
та інших машин механізатори 
Дружківської МТС Сталінської 
області. В цьому—немала заслу
га спеціалістів, які на заклик пар
тії прийшли на роботу в машин
но - тракторну станцію. На по
чатку листопада МТС мала тіль
ки одного спеціаліста з вищою ос
вітою, а тепер їх 15. Це—агроно
ми, інженери, зооветпрацівники, 
направлені сюди з обласних орга
нізацій.

Гостинно зустріли спеціалістів 
на новому місці. їм дали благо
устроєні квартири, виділили ді
лянки для спорудження власних 
будинків, забезпечили паливом та 
овочами, допомогли знайти робо
ту членам їх сімей за спеціаль
ністю.

НОВІ СЕЛИЩА НА 
КАМЧАТЦІ

За п’ять кілометрів від міста 
Петропавловськ - Камчатський по
чато будівництво нового селища 
для робітників, інженерів і техні
ків тресту «Камчатриббуд». Спо
руджено 50 двоквартирних будин
ків. Іде підготовка до закладки 
ще 20 двоповерхових будинків. У 
1954 році тут передбачено збуду
вати середню школу, магазин, 
клуб, їдальню, дитячі ясла та ін
ші культурно ■ побутові заклади.

Зростають й інші селища на 
Камчатці. Для рибаків, моряків, 
Оленярів споруджуються десятки 
впорядкованих житлових будин
ків. *

МІЗОЦЬКИЙ ЗАВОД 
ВИДАВ ПЕРШУ 

ПРОДУКЦІЮ
Мізоцький цукровий завод (Ро- 

венська область), який став до 
ладу, цими днями випустив пер
шу продукцію. Продуктивність йо
го — 10 тисяч пудів цукру-піску 
за добу. Підприємство оснащене 
найновішою технікою.

широкого споживання і поліпшен
ня їх якості.

Для обговорення заходів по ви
конанню постанови Ради Мініст
рів СРСР і ЦК КПРС «Про роз
ширення виробництва промисло
вих товарів широкого споживання 
і поліпшення їх якості» 15 грудня 
в Києві відкрилась республікан
ська нарада працівників легкої

В Київських науково-реставра
ційних майстернях Управління в 
справах архітектури при Раді Мі
ністрів УРСР закінчується робо
та над скульптурою пам’ятника 
герою громадянської війни Мико
лі Олександровичу Щорсу. Пам’ят
ник буде встановлений в Києві. 
Автори скульптури — заслужений 
діяч мистецтв УРСР, дійсний член 
Академії архітектури УРСР, про
фесор Михайло Григорович Ли- 
сенко, молоді скульптори Микола 
Макарович Суходолов і Василь 
Захарович Бородай

На знімку: скульптура
пам'ятника М. О. Щорсу.

Фото Н. Цидильковського
Прескліше РАТАУ.

ВПОРЯДКОВУЮТЬСЯ 
СЕЛИЩА 

ГІДРОБУДІВНИКІВ
Вдень і вночі йдуть будівельні 

роботи в Жигулях. Одночасно з 
будівництвом гідротехнічних спо
руд іде велике житлове будівниц
тво. Поряд з котлованами майбут
ніх об'єктів на обох берегах Вол
ги виросло 10 робітничих селищ. 
Тільки в цьому році гідробудівці 
одержали понад 12Й тисяч квад
ратних метрів житлової площі.

До послуг гідробудівців 46 ма
газинів, 18 їдалень, готелі, клуби, 
Палаци культури, бібліотеки. Ве
ликі роботи проводяться по бла
гоустрою селищ — прокладають
ся тротуари, шляхи ' заливаються 
асфальтом.

ЗИМОВИЙ ЛОВ РИБИ
У басейнах країни почався зи

мовий лов риби. Біля узбережжя 
Камчатки вперше організований 
масовий вилов камбали траловим 
флотом. Початий зимовий проми
сел кільки в районі Південного 
Каспію. Понад 150 суден ловлять 
рибу з допомогою електричного 
світла. В Чорному морі рибаки 
приступили до зимового промислу 
хамси. Успішно проходить в цьо
му році лов оселедців в Атлан
тиці.

Більш як 70 тисяч рибаків при
ступають до підлідного лову в ба
сейнах Сибіру, на Далекому Схо
ді, Каспії, в центральних районах 
і в республіках Прибалтики.

промисловості.
Нараду відкрив перший заступ

ник Голови Ради Міністрів УРСР 
тов. І. С. Сенін.

З доповіддю на нараді висту
пив міністр промислових товарів 
широкого споживання УРСР 
тов. 1. 1. Єснпенко.

(РАТАУ),



2 СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР
- ------------------------------- - ■ ------------------------- - -

Партійне життя

Неділя, 20 грудня 1953 р.

До 300-річчя возз'єднання

Підвищуємо
Партійна організація Байда- 

ківеької брикетної фабрики до
ручила мені проводити політич
ну агітацію серед робітників 
шліфувального відділення.

Головною формою агітації о 
жива бесіда. Треба сказати, що 
перші бесіди в мене були невда
лими, проходили сухо, нецікаво. 
Справа в тому, що в своїх бесі
дах я обмежувався; по суті, тіль
ки тим, що прочитаю в газеті. А 
прикладів з життя нашого міста 
та підприємства використовував 
мало.

Як працювати з людьми, мені 
допомогла партійна організація. 
Члени партійного бюро розповіли, 
як треба готуватись до бесіди і 
проводити її, щоб викликати ін
терес у слухачів. Крім того, -я по
бував у кожного робітника на 
квартирі, поговорив з ними, поз
найомився з їх сім’ями. Це теж в 
значній мірі допомагає мені в 
проведенні живої агітаційної ро
боти.

Для прикладу наведу проведе
ну мною бесіду про завдання по 
дальшому поліпшенню матеріаль
ного добробуту народу, визначені 
в промові товариша 1’. М. Мален- 
кова на п’ятій сесії Верховної 
Ради (’РСР та постанові вересне
вого Пленуму ЦК КПРС.

Розповівши про постійне пік
лування партії і уряду про за
безпечення вее зростаючих куль
турно - побутових потреб насе
лення, я навів ряд прикладів з 
життя трудящих нашого міста, 
робітників фабрики, -на яскравих 
цифрах показав зростання шкіл, 
медичних установ, жител, тор
говельної сітки міста і робітни
чих селищ, розповів, які завдан
ня покладаються на ножно-

В парторганізації змін не сталося
27 жовтня секретар партійно

го бюро відділу робітничого ПОС-’ 
тачання г. Александров звітував 
па пленумі міськкому партії про 
роботу партійної організації. 
Пленум викрив серйозні недоліки 
в організаційно - партійній і пар
тійно - політичній роботі і зо
бов’язав партійне бюро особливу 
увагу приділити вихованню ко
муністів, посилити партійний 
вплив на стан роботи торговель
них підприємств міста і робітни
чих селищ. З того часу минуло 
півтора місяця, а до виконання 
рішень майже не приступали. 
Досить сказати, що комуністам 
відділу робітничого постачання 
протягом місяця невідомо було, 
про що говорилось на пленумі. 
Тільки 28 листопада партійне 
бюро і його секретар т. Алек- 
еандров спромоглися поставити 
рішення пленуму міськкому на 
обговорення партійних зборів.

Як і раніше, партійні збори 
проходять па низькому рівні, не 
розвивається критика і самокри
тика, до їх підготовки не залу
чаються комуністи. 11а зборах 
виступає обмежена кількість 

■■■ штатних» ораторів.
В партійній організації є 8 

кандидатів в члени партії. Але 
ніхто з них не має партійних до

Семінар
18 грудня відбувся одноден

ний семінар секретарів партій
них організацій колгоспів, МТС і 
радгоспів району.

Учасники семінару прослуха-

якість агітаційної роботи
го робітника відділення. В бесіду 
включились слухачі.

—У відповідь на постійне пік
лування нашої рідної Комуні
стичної партії і радянського 
уряду, — говорив шліфувальник 
т. Торба, — ми повинні значно 
підвищити продуктивність праці, 
добре використовувати техніку, 
не допускати *Враку в роботі.

Я часто проводжу бесіди про 
зниження собівартості продукції, 
про підсумки соціалістичного 
змагання.

Коло питань, якими цікав
ляться трудящі, широку. Вони 
бажають прослухати бесіду па 
міжнародні теми і про новаторів 
виробництва, і про нову техніку 
промисловості і сільського гос
подарства, і про успіхи в краї
нах народної демократії і багато 
інших.

Це вимагає від агітатора бути 
в курсі подій і, насамперед, доб
ре готуватись до проведення кож
ної бейди. Тому я систематично 
працюю над підвищенням свого 
політичного рівня, навчаюсь в 
гуртку но вивченню історії пар
тії, систематично читаю періо
дичну, політичну і художню лі
тературу, завжди відвідую семі
нарські заняття агітаторів.

Агітатор повинен завжди під
тримувати цінну ініціативу, що 
надходить від робітників.

Раніше кожний шліфувальник 
на обробці формовочного інстру
менту виконував всі операції від 
початку до кінця. Комуніст т. 
Торба вніс пропозицію ввести 
конвейєрний спосіб шліфовки де
талей, щоб кожний працівник 
виконував окремі операції. Це. 
значно підвищувало продуктив
ність праці.

ручень. їм не подається допомога 
в підготовці до вступу в члени 
КПРС. Всю роботу звели до того, 
що 15 листопада на партійних 
зборах обговорили справу 5 кан
дидатів ч простроченим стажем.

Партійне бюро дужо повільно 
виправляє недоліки в політично
му навчанні комуністів і комсо
мольців. В гуртках партійної ос
віти низьке відвідування. Кому
ністи тт. Ппіеничников, Нагар
ний, Зимогляд, Кремлянський до 
занять не готуються, не беруть 
участі в співбесідах. Зовсім ніде 
не вчаться 50 процентів комсо
мольців.

Пленум вимагав від парт- 
бюро переглянути і збільши
ти склад агітаторів, піднести рі
вень агітаційно - масової роботи 
серед працівників торгівлі. Та й 
цс рішення Не виконано. За ос
танні два. місяці тут проведено 
тільки один семінар агітаторів. 
Склад агітколективу майже не 
поповнився. В їдальнях № 10 і 
№ 15, в магазині іА» 35 та в 
багатьох інших до цього часу не 
проводиться ніякої агітаційної 
роботи.

Залишилось невиконаним і 
рішення пленуму про посилення 
керівництва профспілковою орга
нізацією. Якщо на 27 жовтня у

парторганізаційсек.ретарів
.їй доповіді про поєднання пар
тійної і господарської роботи, 
про міжнародне становище і бо
ротьбу народів за мир, а також

З цього приводу я провів бесі
ду про заінтересованість трудя
щих в підвищенні продуктивності 
праці, допоміг на цю тему ви
пустити стінну газету, порадив
ся з інженерно - технічними пра
цівниками фабрики. Впровад
ження у виробництво цієї про
позиції дало можливість скороти
ти затрати праці на виготовлен
ня формовочного інструменту, 
збільшити на 15 процентів його 
випуск, поліпшити якість про
дукції.

В агітаційній роботі значну 
допомогу подають робітники від
ділення. До нашого колективу 
прибув молодий робітник т. Ііе- 
пийвода. З перших днів він по
гано ставився до своїх обов'язків, 
допускав брак. А на зауваження, 
які йому робились, не звертав 
уваги. Тоді я порадився з колек
тивом, і ми вирішили після за
кінчення зміни провести збори. 
На них виступили стахановці 
тт. Сокуренко, Полєвой, Молей. 
Сказав своє слово і т. Непийво- 
да, який запевнив, що відставати 
більше він не буде.

Досвідчені робітники допомог
ли йому підвищити кваліфіка
цію. Тепер т. Непийвода систе
матично перевиконує виробничі 
завдання, випускає продукцію 
високої якості. І, як кращий ро
бітник, недавно побував у будин
ку відпочинку.

Відрадно, що моя агітаційно- 
масова робота дає непогані на
слідки.

В колективі нашого шліфу
вального відділення всі робітни
ки значно перевиконують свої 
виробничі завдання.

М. БЕКЕШЕВ. 
агітатор Байдаківської 

бринетної фабрики.

відділі налічувалось 88 чоловік 
нечленів профспілки, то зараз їх 
більше 100. Профспілкова орга
нізація і господарські керівники 
не дбають про побутові умови 
працівників торгівлі. Багато з 
них не забезпечені квартирами, 
паливом. А через це має місце 
плинність кадрів.

Занедбаність в партійній робо
ті призводить до того, що план 
товарообороту не виконується, 
мають місце грубі порушення 
правил радянської торгівлі: про
даж товарів по знайомству, з 
чорного ходу, зловживання, роз
трати і крадіжки.

Статут КІІРС зобов'язує кому
ністів бути активними бійцями 
за виконання партійних рішень. 
Для члена партії недопить тіль
ки згоди з партійними рішення
ми, член партії повинен боротись 
за перетворення цих рішень в 
життя. Пасивне і формальне, 
ставлення комуністів до рішень 
партії послаблює боєздатність 
партії і тому несумісне в перебу
ванням в її рядах.

Про це, мабуть, забув т. Алек- 
еандров та члени партійного 
бюро.

А. СТЕПАНОВ.
С. БОРИСОВ.

доповіді, головного агронома 
Олександрійської МТС т. Михаіі- 
лова «Квадратно - гніздовий спо
сіб посадки овочевих культур».

України з Росією

Визначними виробничими успіхами зустрічаютКісто
ричну дату—возз'єднання України з Росією — вугільники 
міста. 18 грудня трест ,Олександріявугілля“ (керуючий т. 
Дльошин, головний інженер т. Шпекторой) достроково ви
конав річний плай видобутку палива. У порівнянні з ми
нулим роком середньодобовий видобуток вугілля збільшив
ся майже вдвічі. Від зниження собівартості палива зеко
номлено сотні тисяч карбованців. Значно зросла продук
тивність праці робітників.

Кращих успіхів у змаганні домоглися гірники Байда- 
ківського вуглерозрізу і шахти № 2-3. Ці передові колек
тиви вже видають паливо в рахунок 1954 року.

Досягнення вугільників—результат впровадження пе
редових методів роботи, поліпшення використання техніки, 
наполегливої боротьби за високі економічні показники.

Трудівники тресту зобов'язались до кінця року дати 
Батьківщині десятки тисяч тонн вугілля понад план.

Додатково до річного завдання
Серед робітників рудоремонт- 

иого заводу широкого розмаху 
набрало соціалістичне змаган
ня за достойну зустріч 300- 
річчя возз'єднання України з 
Росією. До цієї знаменної дати 
колективи цехів взяли на себе 
конкретні зобов'язання.

Сталевар ливарного цеху 
т. Вишневський дав слово ви
конати грудневий план на 200 
процентів. Таке ж зобов'язан
ня взяв формувальник т. Же- 
жеря. Кожний день трудової 
вахти приносить їм нові успіхи. 
Щозміни стахановці виробля
ють більше двох норм.

На честь великого свята
Формувальник Микола Зинь- 

ковський добивається великих 
виробничих успіхів. Щодня він 
виконує норму на,200 - 300 
процентів.

На передсвятковій вахті па 
честь 300-річчя возз'єднання 
України з Росією самовіддано 
трудяться електрозварювальник 
Михайло Ліпник, токар Василь 
Федоренко, електропамотуваль- 
пик Микита Держерук і багато 
інших стахановців заводу «Чер
воний ливарник».

Натхненно працюють нова
тори. Коваль Захар Черняв-

Наполеглива праця
З новою силою розгортаєть

ся змагання на честь великого 
свята—300-річчя возз'єднання 
України з Росією серед праців
ників ремонтної майстерні Олек
сандрійської МТС.

Вони з успіхом виконали 
зобов'язання, взяті у відповідь 
па звернення механізаторів 
Малопомічнянської МТС — 15

Сталінград. Завод „Красний Октябрь".
На знімку: механізована завалка іпііхти в мартенівську 

піч в сталеплавильному цеху № 1.
Фото С. Кропнвницького. Прескліше ТАРС.

Стахановськими ділами від
значаються на заводі токар 
т. Захарченко, фрезерувальник 
т. ІІІтенгелов і інші.

Колективи кисневої станції, 
слюсарного і ливарного цехів 
вже видали багато продукції 
додатково до виробничої прог
рами 1953 року.

Па заводі налічується де
сятки робітників, які дали по 
півтори річних норми.

м. ключников, 
секретар партбюро 

рудоремонтного заводу.

ський запропонував спеціальний 
штамп для виготовлення зажи
мів гвинтів. Це дозволило під
вищити продуктивність праці в 
п'ять разів.

Творча робота раціоналізато
рів сприяла трудовим успіхам 
виробничників. Завод достроко
во виконав річний план. Від 
зниження собівартості продук
ції зекономлено 569 тисяч кар
бованців, продуктивність праці 
робітників перевищила планову.

0 ТРОЦЕВСЬКИЙ, 
працівник заводу „Червоний 

ливарник*.

грудня завершили план ремон
ту тракторів і причіпного ін
вентаря четвертого кварталу.

Особливо відзначились ре
монтники бригад, очолюваних 
тт. Яценком і Омельченком. 
Вони вже закінчують виконан
ня завдання по ремонту трак
торів першого кварталу 1954 
року.

С. ГОРБЕНКО.
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Радянський народ гнівно таврує 
підлих зрадників Батьківщини

Людина прийшла в установу...

Радянський народ активно об
говорює повідомлення Прокура
тури СРСР про закінчення 
слідства в справі заклятих воро
гів народу Берія та його спіль
ників, які хотіли в інтересах 
інозшного капіталу використати 
оргдР Міністерства внутрішніх 
справ проти Комуністичної пар
тії і Радянського уряду, для за
хоплення влади і відновлення в 
нашій країні капіталістичних по
рядків, панування буржуазії.

В могутню демонстрацію на
родного гніву вилився мітинг на 
Московському заводі «Серп і мо
лот». Один по одному підні- 
маЦйся на трибуну робітники. 
Гннм»-звучать їх виступи.

Сталевар т. Гребєшков у своє
му виступі сказав:

—Підлі дії зрадника Берія і 
всієї його зграї змовників викли
кають у серці кожного чесного 
радянського трудівника глибокі1 
обурення. Хай же пізнають воро
ги всю силу народного гніву. Ми 
впевнені, що радянське право
суддя з усією суворістю покарає 
злочинців. І цей вирок бу^е ви
роком всього народу, виявом його 
почуттів, його обурення. Ми ще 
тісніше згуртуємо ряди навколо 
Центрального Комітету партії і 
Радянського уряду, не пошкодує
мо сил, щоб безустанно зміцню
вати могутність нашої Батьків
щини.

В одностайно прийнятій резо
люції учасники мітингу вислов
люють гнів і обурення підлими 
діями ворогів партії і народу, ви
магають найсуворішого покаран

Суворо покарати заклятих ворогів народу
Після закінчення зміни зібра

лись на мітинг робітники, інже
нерно - технічні працівники і 
службовці рудоремонтного заво
ду. Вони уважно слухають по
відомлення Прокуратури СРСР 
про закінчення слідства в справі 
підлих зрадників і шпигунів Бе
рія і його спільників, які хотіли 
зруйнувати завойоване в бороть
бі радісне життя радянських лю
дей.

Один за одним беруть слово

Автоматичні лінії на підприємствах
Соціалістична система госпо

дарства, яка утвердилася в на
шій країні, створює всі умови для 
швидких темпів розвитку вироб
ництва на базі найвищої техніки.

Впровадження сучасної техні
ки на підприємствах країни за
безпечує безперервне зростання 
продуктивності праці, зниження 
собівартості продукції. Одночасно 
з цим вивільняється від тяжких 
і трудомістких робіт велике ЧИС
ЛО робітників, полегшується пра
ця людини і прискорюється під
несення культурно - технічного 
рівня людей, підвищується їх ма
теріальний добробут.

Вищою формою механізації ви
робництва є автоматизація. В 
СРСР створене передове машино
будування, яке має вже десятки 
автоматичних ліній і дільниць, 
ряд цехів і заводів-автоматів. В 
них майже відсутнє застосуван
ня фізичної праці робітників, всі 
виробничі процеси повністю ме
ханізовані і автоматизовані. Роль 
робітників у цих умовах зведена 

ня зрадника Батьківщини, запев
няють Комуністичну партію і Ра
дянський уряд, що вони, як і 
весь радянський народ, сповнені 
рішимості мобілізувати нові ре
зерви виробництва, неухильно 
перетворювати в життя постав
лені партією і урядом завдання.

На Київському заводі- «Ленін
ська кузня» думки присутніх на 
мітингу про найглибшу нена
висть до зрадників Батьківщини 
висловив нормувальник т. Ко
рея ьов.

—Викриті вороги народу,— 
говорить т. Корольов,—хотіли 
підірвати колгоспний лад, ство
рити продовольчі труднощі в 
країні, посіяти ворожнечу і роз
брат між народами СРСР. Але ми, 
радянські люди, завжди давали 
і дамо відсіч будь-яким підступам 
агентів імперіалізму. Прокляття і 
смерть запроданцям і зрадникам 
Батьківщини!

Багатолюдні мітинги трудящих 
проходять у Харкові, Дніпро
петровську, Львові та інших міс
тах України.

.V своїх резолюціях трудящі 
Радянської України, як і весь ра
дянський народ, вимагають най
суворішого покарання найлюті
шим ворогам радянського народу, 
запевняють Комуністичну пар
тію і Радянський уряд в тому, 
що вони віддадуть всі сили для 
дострокового виконання п'ятого 
п'ятирічного плану, підвищать 
революційну пильність і ще тіс
ніше згуртуються навколо ЦК 
КПРС і Радянського уряду.

(РАТАЇ).

слюсар т. Лук’янов, сталевар т. 
Рудснко та інші.

Висловлюючи почуття всього 
колективу, вони, як і весь радян
ський народ, вимагають суворо 
покарати заклятих ворогів наро
ду, агентів міжнародного імпе
ріалізму і запевняють Комуніс
тичну партію і Радянський уряд, 
що віддадуть всі сили для зміц
нення могутності рідної Батьків
щини.

К. МИКОЛАЄНКО.

не тільки до управління одним 
верстатом або машиною, а до уп
равління великим комплексом ма
шин і навіть цілим цехом.

Що ж таке автоматична лінія? 
Уявіть собі величезний цех, в 
якому встановлені різноманітні 
верстати, які послідовно вико
нують певні операції. Цей ряд 
верстатів, що об'єднані єдиним 
технологічним процесом і управ
ляються однією людиною-опера- 
торо.м, і являє собою автоматич
ну лінію. В такому цеху підсоб
ний робітник встановлює і зак
ріпляє потрібну деталь на пер
шому верстаті, а оператор, на
тиснувши кнопку, пускає в дію 
всю лінію. Оброблена на першо
му верстаті, деталь пересуваєть
ся по транспортеру до другого, 
третього і, нарешті, до останньо
го верстата. Точність розмірів, 
якість і чистота обробки деталей 
контролюється автоматично. В 
разі виявлення будь-яких не
справностей автоматично по
даються світлові або звукові сиг-

Жила Парасковія Сппрпдо- 
півна Девляшевська спокійно, 
розмірено, змістовно. Вранці, 
узявши кілька книжок і свої 
записки, направлялась в пед
училище, а ввечері, повернув
шись додому, бралась за свою 
улюблену справу: готувалась 
до чергових занять і читала. 
Читала багато, з захопленням. 
Адже вчитель російської мови 
і літератури повинен багато 
знати.

...Минали роки. Кілька мі
сяців тому Парасковія Спиридо
нівна залишила стіни учбового 
закладу. Настав час іти на пен
сію. І ось вона недавно зіткну
лась з людьми, які її здивува
ли. Це були бездушні, сухі, 
байдужі люди, про яких ми і 
хочемо розповісти.

У вересні нинішнього року 
Парасковія Спиридонівна зане
покоїлась. Треба було зареєстру
вати будинок, вірніше, частину 

| будинку, в якому вона живе 
' протягом двадцяти років і за 

який справно сплачує належні 
податки та в міру своїх сил і 
можливостей робить необхідний 
ремонт.

Стара вчителька направилась 
в інвентаризаційне бюро міськ- 
комунгоспу. Важко було їй 
підійматись по крутих, темних 
східцях, що вели до брудної 
невеликої кімнати. Тут вже 
стояло в черзі багато відвідува
чів.

—Ну, хто там ще, давай, — 
почувся грубий голос.

—Я до вас, — тихо сказала 
Парасковія Спиридонівна,—хо
чу взнати, які потрібні доку
менти, щоб зареєструвати бу
динок на моє ім'я.

Людина, що сиділа за пере
городкою, скоса подивилась на 
відвідувача і буркнула:

—Повинні самі знати, мені 
немає часу розмовляти, хай 
ваш чоловік прийде.

„А С
В газеті Сталінський пра

пор» була опублікована гумо
реска про те, що майстер 
швейної майстерні в селищі 
Октябрському Козлов з'являв-

1 пали на пульті управління, який 
і знаходиться на початку лінії. По 

них оператор виявляє несправ- 
: ність і. негайно вживає заходів до 

її усунення.
Автоматичні лінії на під

приємствах країни застосовують
ся все ширше і ширше. Наприк
лад, в автомобільній і тракторній 
промисловості вже є близько 40 
автоматичних ліній агрегатних 
верстатів для обробки блоків ци
ліндрів автомобілі,ного і трактор
ного двигунів, головок, цих блоків 
та інших складних деталей. На 
одній з таких ліній працює 33 
верстати з 64 електродвигунами 
потужністю в 258 кіловат. Дов
жина лінії — 43,5 метра, вага її 
—224 тонни. Лінія займає пло
щу в 254 кв. метри. На автома- 

1 тпчних лініях багатьох агрегат
них верстатів одночасно вико- 

| рифговуєтьея до ЗОН і більше рі- 
I зальних інструментів.

Недавно закінчена автоматич
на лінія но обробці полиць і ле- 

; кешів для Алтайського заводу

— У мене давно чоловіка 
немає, пояснила вона, — як 
бути?

—Не морочте голову, мені 
яке діло до того.

—Може до юриста зверну
тись?—знову спитала Параско
вія Спиридонівна.

—Який вам юрист потрібний? 
Я сам технік-юрист, Шевченко.

—Строки реєстрації минають, 
що буде?

—Примуспраця або великий 
штраф, —сказав Шевченко.

Парасковії Спиридояівні ста
ло погано. Розстебнувши паль
то, вона повільно опустилась 
на лавку.

Коли вона прийшла до пам'я
ті і в очах розсіялись темні 
кола, хтось взяв її під руки.

Я і сама, намагалась від
мовитись від допомоги Парас
ковія Спиридонівна.

Але жінка зійшла з нею 
крутими східцями, вийшла на 
вулицю і перевела її через до
рогу.

—Світ не без добрих людей, 
сказала стара пенсіонерка, 

сердечно подякувавши жінці.
Ідучи додому, Парасковія 

Спиридонівна думала про одне: 
як погано з нею обійшлись 
в установі. Вона задавала собі 
питання: за що її образили?

І справді, за що? 50 років 
відпрацювала т. Девляшевська 
па педагогічній роботі, корис
тувалась повагою і любов'ю ко
лективу, а тут молода, необте
сана людина грубить, ображає 
її. Він страхає примусовою 
працею, бачить в ній якусь 
злодійку.

Грубий окрик, а не ділову 
пораду почула т. Девляшевська. 
Хотіла побачити завідуючу ін
вентаризаційним бюро т. Олек- 
сієнко. Але її застати на місці 
ніяк не можна. І ось ходить 
стара пенсіонерка, оббиває по

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ
веліч похмеляє 
ся на роботу в нетверезому 
стані, зволікав виконання за
мовлень.

Як повідомив директор міськ- 
промкомбінату т. Хохлов, гу-

сільськогосподарського машино
будування. В цьому році освоєно 
15 автоматичних ліній для виго
товлення кріпильних виробів. 
Продуктивність кожної лінії— 
100 деталей за хвилину. Звичай
ним же способом за цей час мож
на виготовити тільки 2 деталі. 
На Кіровоградському заводі сіль
ськогосподарського машинобуду
вання «Червона зірка» встанов
лені дні такі автоматичні лінії.

На Київському заводі «Ланцю
ги Галля» освоюється автоматич
на лінія, для складання втулко- ' 
роликових ланцюгів для комбай
нів. Ця лінія заміняє до ЗО робіт
ників. На цьому ж заводі працює 
автоматична лінія для термічної 
обробки роликів струмами висо
кої частоти. Її застосування доз
волило різко поліпшити якість 
продукції і ліквідувати брак на 
ціп дільниці.

Про величезну ефективність 
використання автоматичних ліній 
говорять і такі дані. Після впро
вадження автоматичної лінії для 
обробки блока вантажного автомо
біля кількість робітників, зайня
тих па цій операції, зменшилася ! 

роги установи і толку в піп не 
доб'ється.

Може це виняток? Ні. Два 
роки тому Зіиаїда Трохпмівна 
Бублик звернулась в інвентари
заційне бюро з просьбою за
реєструвати будинок.

—Господаря немає, господа
рем буде міськкомунгосп, — 
сказали їй.

—Але ж батько помер, не 
встигши написати заповіщання, 
—пояснила т. Бублик.

—Ми нічого знати не хочемо.
Два роки тривала волокита. 

І тільки недавно, після втру
чання обласних організацій, 
т. Бублик зареєструвала буди
нок.

Працівник радянської устано
ви повинен бути ввічливим. А 
як часто трапляється, що прий
де в міськкомунгосп відвідувач, 
а його навіть і сісти не за
просять.

Буває і навпаки. Інший ру
ку подасть, вислухає, пообіцяє 
допомогти, але проходить тиж
день, другий, третій, а все за
лишається без змін. І це тому, 
що працівник, який обіцяв ви
рішити питання, нічого не 
зробив, забув про свій обов’я
зок.

Хто він? Пустомеля, базіка, 
чинуша, який своїм казенним 
ставленпям до живої людини 
підриває авторитет радянської 
установи.

Подібні випадки бувають там, 
де партійні організації глибоко 
не вникають в діяльність апа
рату, погано займаються вихо
ванням кадрів, не борються за 
високу культуру в роботі.

Нашого радянського службов
ця відзначають висока ідейність, 
принциповість, чуйність. На 
жаль, ці якості відсутні у пра
цівників деяких установ нашого 
міста.

А. ЛЬВОВ.

ь с я“
мореску обговорено на зборах 
робітників майстерні.

Дирекція промкомбінату ого
лосила майстру Козлову сувору 
догану.

в 9 раз, затрата часу па обробку 
одного блока зменшилася в 10 
раз, а виробнича площа скороти
лася па 25 проц.

В СРСР освоєний перший у 
світі завод - автомат по вироб
ництву поршнів. Тут всі опера
ції, починаючи від подачі шихти 
до ливарної машини і закінчую
чи упакуванням готового порш
ня, повністю автоматизовані. На 
цьому заводі зайнято в 4,5 раза 
менше робітників, ніж. при неав- 
то.матизованому виробництві пор
шнів. Завод в зміну обслужують 
всього Б наладчиків. Вартість об
робки поршня на заводі-автоматі 
в 2,5 раза нижча, ніж на неавто- 
матизованому підприємстві. Те
пер освоєно новий, більш вдоско
налений комплект устаткування 
для другого такого заводу-авто- 
мата.

Керований Комуністичною пар
тією, радянський народ проявляє 
невичерпну активність і творчу 
ініціативу, створює найбільш 
першокласну техніку і вико
ристовує її в інтересах суспіль
ства, в інтересах будівництва ко
мунізму. Інженер М. ГУЛЬКО.
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Мінський радіозавод присту
пив до серійного виробництва 
нового шестпдіапазонного 11- 
лампового приймача „Бела- 
русь“.

Н а зніми у: контролер від
ділу технічного контролю Р. Ба- 
сннська перевіряв партію прий
мачів „Беларусь".

Фото В. Лупейко.
Прссклініе ТАРС.

★

ПО НАШОМУ МІСТУ і РАЙОНУ
Виграші ио державних позиках

Людно щодня в централь
ній ощадній касі міста Олек
сандрії. За столами, де роз
кладені таблиці тиражів дер
жавних позик, трудящі пе
ревіряють свої облігації. 
Громадянин Н. днями пред'я- 
вив облігацію, на яку при
пав виграш в 25 тисяч кар
бованців.

Линіе за останні два з по
ловиною місяці два виграші 
припали по 25 тисяч карбо
ванців, чотири—по 10 тисяч 
карбованців і 6 —по 5 тисяч 
карбованців.

Всього за цей період ощад
на каса виплатила трудящим 
виграшів по державних по
зиках один мільйон 270 ти
сяч карбованців.

Шкільний
учнів середньої 
виявляють вели-

Багато 
школи № 1 
кий інтерес до радіотехніки. 
З метою задоволення їх за
питів при школі створено 
радіогурток. Юні радіоама
тори під керівництвом викла
дача Михайла ІІиконоровича 
Чернявського за короткий 
строк змонтували шкільний 
радіовузол потужністю в 25

радіовузол
ват. Частину деталей було 
закуплено в магазині, а ряд 
їх виготовили десятикласни
ки Віктор Гіирогов, Станіс
лав Кулінич, Микола Адер- 
кас, Віктор Вдовиченко та 
інші.

Найближчим часом радіо
фікується піонерська і вчи
тельська кімнати, коридор 
та зал.

Виступи 
агіткультбригади

Днями агіткультбригада 
районного Будинку культури 
в складі 16 чоловік побува
ла в колгоспах Березівської 
і Звенигородської сільрад 
та в шовкорадгосиі.

Учасники агіткультбрига
ди дали кілька концертів. 
Особливим успіхом корис
туються виступи танцюрис
тів тт. Сугака і Шульги та 
акробатичний етюд у вико
нанні тт. Білліонка і Корпа- 
чової.

Галина Шульга добре про- 
-----------* Твір 

на
читала сатиричний 
С. Олійника „Випадок 
птахарні", г. Озерний май
стерно проспівав українську 
народну пісню 
на небо".

Зараз агіткультбригада 
розучує нову програму, 
присвячену знаменній даті 
300-річчю возз'єднання Ук
раїни з Росією.

‘ У - .Дивлюсь я

Лекції про радянську законність
Працівники міської юри

дичної консультації майже 
щодня виступають перед 
трудящими з чиганням лек
цій про радянську закон
ність.

Днями 148 робітників уп-

равління комплектування 
обладнання з великим інте
ресом прослухали лекцію на 
тему „Охорона державної 
власності". Лекцію прочита
ла адвокат юридичної 
сультації О. Є. Уркіт.

кон-

Новий продовольчий магазин
В робітничому селищі Пе

ремога відкрито ще один 
продовольчий магазин. Він 
має п'ять відділів—хлібобу
лочний, кондитерський, бака
лійний, гастрономічний і та- 
бачний.

Для збереження продуктів 
є кілька зручних допоміж-

них приміщень.
В магазин завезено широ

кий асортимент товарів. Тут 
є вершкове масло, кілька 
сортів ковбасних виробів, 
багато інших продовольчих 
товарів.

Споживачів обслужують 
чотири продавці.

Кінофестиваль
В районі проходить фести

валь науково-популярних і 
документальних сільсько
господарських кінофільмів.

Трудящі знайомляться з 
передовим досвідом мічурін
ської агробіологічної науки 
і досвідом передовиків сіль
ського господарства.

Перед початком фільмів 
агрономи,, зоотехніки і інші 
спеціалісти сільського гос
подарства проводять з хлібо
робами бесіди по розробле
ній тематиці.

ПО ОБЛАСНИХ ЦЕНТРАХ УКРАЇНИ

Ворошиловград
На одній з центральних площ 

Ворошиловграда недавно вирос
ла нова монументальна красива 
споруда, облицьована білими 
плитками, прикрашена колонами 
і скульптурними групами. Це — 
Палац техніки.

Будинок палацу визначає архі
тектурний вигляд сьогоднішнього 
Ворошиловграда.

Дореволюційний Луганськ, зас
нований близько 100 років тому, 
був містом кривих і брудних ву
лиць, хаотично розкиданих неве
ликих бараків, що похилилися, 
містом, в якому майже не було 
шкіл, але зате на кожному пере- 
хрестку були шинки. В місті не 
було ні водопроводу, ні каналіза
ції, ні трамваю.

За роки радянської влади місто 
перетворилося, виросло у великий 
культурний і промисловий центр 
області.

Ворошиловград відомий всій 
країні як потужний центр паро
возобудування. Ордена Леніна за
вод імені Жовтневої революції - 
один з найбільших заводів, що 
будують паровози в нашій країні. 
Нині його колектив приступив до 
випуску нового потужного паро

воза „1-5-1“. Але Ворошилов
град славиться не тільки парово
зами. Загальне визнання здобули 
високопродуктивні гірничі маши
ни з маркою заводу імені Пархо- 
менка, удосконалені верстати і 
потужні двигуни, запасні частини 
для сільськогосподарських машин, 
стальні труби та інша продукція, 
яку виготовляють підприємства 
міста. За останній час. значно 
розвинулась також легка і харчо
ва промисловість.

Особливо великі перетворення 
сталися в місті після Великої Віт
чизняної війни. Швидкими темпа
ми здійснюється генеральний план 
реконструкції Ворошиловграда, 
розрахований на 20 років. На ву
лицях і площах виростають все 
нові й нові чудові будинки куль
турно-побутових закладів і бага
топоверхові житлові будинки. 
Перше, що кидається у вічі новій 
людині, яка прибула в місто, це 
його численні новобудови. Місто 
в риштованнях. їх так багато, що, 
здається, -воно будується заново. 
В одні будинки вже вселяються 
жильці, інші виросли на 3—4 по
верхи, треті тільки піднімаються

з землі, а під четверті тільки 
риють котловани.

Величезна робота проведена 
також по впорядкуванню, озеле
ненню Ворошиловграда. Розбиті 
три нових парки культури і від
починку, численні скверн, буль
вари. Навколо міста закладене 
зелене кільце лісонасаджень.

Нинішній Ворошиловград — не 
тільки великий індустріальний, але 
й культурний центр. В ньому 
працюють три інститути, 10 техні
кумів, десятки середніх і семи
річних шкіл, ремісничі училища і 
школи ФЗН. До послуг трудящих 
—три театри, філармонія, два му
зеї, кінотеатри, багато палаців 
культури, заводських клубів, 145 
бібліотек. Недавно відкриті два 
стадіони.

Великі перетворення, що стали
ся в одному з найстаріших міст 
Донбасу, яскраве свідчення бать
ківського піклування Комуністич
ної партії і Радянського уряду 
про дальше поліпшення побуту і 
культури трудящих нашої країни.

п. євтєєв
(Спецкор РАТАУ).

м. Ворошиловград.

Міжнародний день солідарності 
з в'єтнамським народом

Самовіддана боротьба в'ст- І 
дамського параду впклокаї; спів
чуття і гарячу підтримку всьо
го прогресивного людства. За 
рішенням III Всесвітнього кон
гресу профспілок Г.І грудня 
1953 року відзначався Між
народний день активної солі
дарності з в'єтнамським наро
дом, день боротьби за припи
нення колоніальної війни у 
В'єтнамі.

7 років тому французькі ко
лонізатори, підтримані амери
канськими імперіалістами, по
чали відкриту колоніальну вій
ну проти Демократичної Рес
публіки В'єтнам. В'єтнамський 
народ, який вперше за свою 
багатовікову історію став гос
подарем країни, із зброєю в ру
ках виступив па захист своєї 
молодої республіки. 19 грудня 
було оголошене днем націо
нального опору в'єтнамського 
народу за свободу і незалеж
ність.

У вогні суворої боротьби зрос
тала і загартовувалася створена 
самовідданими зусиллями народу 
молода армія В'єтнаму. Коло
нізатори кинули проти Демокра
тичної Республіки В'єтнам свої 
добірні війська, ударні части
ни французького експедиційно
го корпусу чисельністю до 300 
тисяч чоловік. Під тиском пе
реважаючих сил інтервентів На
родна армія на перших порах 
була змушена відступати. Але 
успіхи інтервентів були корот
кочасними, перші невдачі не 
зломили волі народу до опору. 
Вже восени 1950 року окупан
ти зазнали першої серйозної 
поразки. З того часу війська 
в'єтнамської - Народної армії 
міцно тримають ініціативу в 
своїх руках, завдаючи ворогові 
удару за ударом. Повним про
валом закінчились намагання 
інтервентів провести наступ і в 
цьому році.

За роки вітчизняної війни 
проти французьких колонізато
рів в'єтнамський народ довів, 
що його не зможуть поневоли
ти ніякі агресори. Народ, який 
відстоює свою свободу і неза
лежність, непереможний.

Загарбницька війна проти 
В'єтнаму, незважаючи па пере
вагу в озброєнні і величезну 
допомогу, яку подають Сполу
чені Штати, приносить фран
цузьким колонізаторам великі 
певдачі. Втрати їх величезні. 
Не полегшує становище інтер
вентів і допомога маріонеткових 
військ зрадника в'єтнамського 
народу Вао Дая.

Війна забирає найкращі ди
візії французької армії. На по
лях боїв В'єтнаму знайшли 
безславну смерть близько 220 
тисяч ворожих солдатів і офі
церів. Франція витратила понад 
3.000 мільярдів франків па цю 
марну війну, що привело до 
дальшого зубожіння французь
ких трудящих.

У ціп війні глибоко заінте
ресовані американські імпері- , 
алістп. І це зрозуміло. Вони 
мають намір прибрати до рук 
природні багатства Індо-Китаю, 
а його територію використати 
як воєнний плацдарм у Пів
денно-Східній Азії.

Але зусилля імперіалістів да
ремні. Тепер під контролем 
Народної армії знаходиться по
над 90 проц. території країни 
з населенням близько 20 мільйо
нів чоловій.

Успіхи визвольної армії по
яснюються насамперед їма не
розривним зв'язком З НІГ “„МИ 
народними масами. Населення 
країни подає своїй армії все
мірну підтримку.

Ведучи героїчну боротьбу за 
свободу і національну незалеж
ність, в'єтнамський народ в 
той же час здійснює політич
ні, економічні і культурні пе
ретворення. На визволеній те
риторії створені органи Со
кратичної влади—народні комі
тети. За новою конституцією 
всім трудящим гарантуються 
великі права і свободи: право 
на працю, па освіту, па відпо
чинок, свобода слова, друку і 
т. д. В'єтнамський народ ство
рив свою національну промис
ловість, яка постачає фронтові 
і тилу необхідну продукцію.

Велика увага приділяється 
сільсшому господарству. За рі
шенням уряду в цьому році па 
визволеній території проводить
ся аграрна, реформа. Народна 
влада наділяє селян землею, 
подає допомогу грошовими кре
дитами, пасіпппми позичками, 
запроваджений єдиний сільсько
господарський податок. Все це 
сприяє успішному розвиткові 
сільськогосподарського вироб
ництва і дає можливість забез
печити сировиною і продоволь
ством армію.

Поліпшується матеріальний 
добробут народу. Досить сказа
ти, що реальна заробітна пла
та в'єтнамських робітників, які 
проживають у визволених ра
йонах, зараз у п'ять раз вища 
зарплати робітників, що пере
бувають на території, окупова
ній колонізаторами.

Розвивається справді народ
на національна культура. Ко
лонізатори тримали населення 
в темноті і неуцтві. В1938 ро
ці в Іпдо-Китаї було 120.300 
винних крамниць, 1.700 опіум
них курилень і лише чотири 
середні школи. Тепер на визво
леній території налічується 
кілька тисяч початкових і се
редніх шкіл, чотири інститути, 
університет.

Натхненником і організато
ром перемог в'єтнамського на
роду є Партія трудящих, очо
лювана Хо ІІІі Міпом. Вона ве
де народ до остаточної перемо
ги над ворогом.

Захищаючи свободу і неза
лежність своєї батьківщини, 
героїчний В'єтнам відчуває мо
гутню підтримку демократич
них сил усього світу, в тому 
числі й французького народу, 
який вимагає припинення цієї 
«брудної війни». Боротьба у 
Франції 5а припинення воєн
них дій у В'єтнамі з кожним 
днем зростає і шириться. ІІай- 
ширші кола французької гро
мадськості вимагають від уряду 
визнання прав па свободу і на
ціональну незалежність в'єт
намського народу.

А. ФІЛІПП0В.
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Разом з людьми доброї волі в усіх країнах 
радянські люди, яких Комуністична пар
тія виховує в дусі глибокої відданості ідеям 
миру і які віддають свої сили творчій праці, 
від усієї душі поздоровляють нову плеяду 
славних борців за мир.

Ширше розгортати 
зимовий спорт

З кожним днем зростає 
добробут радянських людей. 
Разом з цим неухильно зро- 
йЦіоть 1 культурні запити 
.р^дящих нашої країни.

Особливо широкого розма
ху набула в нас фізична 
культура. Минулого літа на 
міському стадіоні, на спор
тивних площадках робітни
чих селищ 1 сіл району від
бувались цікаві змагання з 
футболу, волейболу, бас
кетболу та Інших видів 
спорту.

Успішно провела літній 
сезон олександрійська фут
больна команда добровіль
ного спортивного товарист
ва „Шахтар" 1 юнацька 
команда баскетболістів цьо
го товариства.

Молодь наша прагне по
стійно 1 неухильно вдоско
налювати свою спортивну 
майстерність.

Настала зима. Кращі фіз
культурні колективи ви
користовують цей період 
року для організації різних 
видів зимового спорту.

В міській середній школі 
№ 4 проводиться значна ро
бота по підготовці значкіс- 
тів ГПО та БГПО. Тут уже 
зДали норми на значок ГПО 
1 ступеня 70 учнів старших 
класів та 2 ступеня—17. Ба
гато школярів стали знач- 
кістами БГГІО.

Керівники фізкультури ці
єї школи тт. Твердохлібов 
1 Колісник використали пер
ший сніг для здачі норм з 
лиж.

Але в цілому як в місті, 
так і в районі справою ор
ганізації зимового спорту по 
суті ніхто не займається.

ІЦе в минулому році міськ
ком комсомолу та райком 
профспілки вугільників взя
лися за обладнання на лу
ках катка. Любителі ков
занярського спорту енергій
но приступили до його об
ладнання. Було витрачено 
багато праці. Але минулої 
зими так 1 не спромоглися 
залити його водою, а по-

У Президії Верховної Ради СРСР
Президія Верховної Ради СРСР 

призначила:
1. Голову Держнлану СРСР 

тов. Сабурова Максима Захарови
ча Заступником Голови Ради Мі
ністрів СРСР.

2. Міністра електростанцій і 
електропромисловості тов. ІІерву- 
хіна Михайла Георгієвича Заступ
ником Голови Ради Міністрів 
СРСР.

3. Міністра металургійної про
мисловості тов. Тевосяна Івана 

25 грудня—сесія міської Ради депутатів трудящих
Доводиться до відома депутатів міськради, що 25 грудня ц. р. 

об 11 годині дня в залі засідань відбудеться сесія міської Ради депу
татів трудящих. Виконком міськради.

весні з чиєїсь легкої руки 
розорали каток. А в цьому 
році знову розмови точать
ся про необхідність облад
нання катка.

Добровільне спортивне 
товариство „Шахтар" налі
чує в Олександрії сотні 
спортсменів. Та з настанням 
зими його діяльність майже 
припинилась. Голова місь
кого комітету цього това
риства т. Дублевський са
моусунувся від роботи, а 
голова райкому профспілки 
вугільників т. Клименко 
скаржиться, що ніяк не мо
же підібрати інструктора по 
фізкультурі.

І не дивно, що в первин
них організаціях спортивна 
робота зараз перебуває в 

■ занедбаному стані.
. Повну бездіяльність нро- 
і являє районний комітет доб

ровільного спортивного то
вариства „Колгоспник" та 
його голова т. Куликов. З 
їх боку ніякої підтримки не 
знаходить ініціатива сіль
ських фізкультурників у 
розгортанні зимового спор
ту.

Ми маємо всі можливості 
для широкої організації 
спортивної роботи в зимо
вий період. Завдання фіз
культурних колективів—ви
користати їх повністю.

Наближаються шкільні 
зимові канікули. Обов'язок 
профспілкових, комсомоль
ських 1 фізкультурних ор
ганізацій міста і району за
безпечити проведення їх 
цікаво, з веселими іграми 
для дітей на свіжому повіт
рі. Зокрема, влаштовувати 
карнавали на льоду, спор
тивні змагання ковзанярів, 
прогулянки на лижах 1т. д.

Партійні організації під
приємств, установ 1 колгос
пів повинні активно втруча
тись в роботу низових спор
тивних колективів, контро
лювати їх діяльність, пода
вати необхідну допомогу.

Діяльніше займатись роз
гортанням ЗИМОЕОГО спорту.

Федоровича Заступником Голови 
Ради Міністрів СРСР.

•1. Міністра середнього маши
нобудування тов. Малишева Вя
чеслава Олександровича Заступ
ником Голови Ради Міністрів 
СРСР.

5. Міністра промислових това
рів широкого споживання СРСР 
тов. Косигіна Олексія Миколайо
вича Заступником Голови Ради 
Міністрів СРСР.

У Комітеті по міжнародних Сталінських преміях 
„За зміцнення миру між нар од а ми"

9 і 12 грудня у Москві під головуван
ням академіка Д. В. Скобельцина відбули
ся засідання Комітету по міжнародних Ста
лінських преміях „За зміцнення миру між 
народами".

Комітет розглянув пропозиції, що на
дійшли, про присудження міжнародних

Сталінських премій за цей рік 1 прийняв 
рішення в цьому питанні.

Нижче публікується постанова Комітету 
про присудження міжнародних Сталінських 
премій „За зміцнення миру між народами" 
за 1953 рік.

Про присудження міжнародних Сталінських премій 
„За зміцнення миру між народами" за 1953 рік 

Постанова Комітету по міжнародних Сталінських преміях 
,3а зміцнення миру між народами" від 12 грудня 1953 року

За видатні заслуги в справі боротьби за 
збереження 1 зміцнення миру присудити 
міжнародні Сталінські премії „За зміцнен
ня миру між народами" таким особам:

П'єру Кот — депутатові 1 Іаціональних 
зборів (Франція).

Сахіб Сінг Сокхею — професорові, 
генерал-майорові, членові Ради штатів пар
ламенту Індії.

Андреа Гаджеро — священникові 
(Італія).

Ізабеллі Блюм — депутатові парла
менту (Бельгія).

Говарду Фасту—письменникові (США).
Джону Берналу — професорові .Лон

донського університету (Англія).
Леону Кручковському — письменни

кові (Польща).
Пабло Неруді письменникові (Чілі/
Андреа Андреен — докторові медици

ни, головному лікареві клінічної лаборато
рії м. Стокгольма (Швеція).

Поповій І Пні Василівні — секретареві 
Всесоюзної Центральної Ради профспілок 
(СРСР).

Голова Комітету Д В. СКОБЕЛЬЦИН.
Заступники Голови Комітету Г0 МО-жо (Китай), ЛУЇ АРАГОН (Франція). 
Члени Комітету:

М. АНДЕРСЕН НЕКСЕ (Данія), Ян ДЕМБОВСЬКИЙ (Польща), 
МИХАІЛ САДОВИНУ (Румунія), 0. 0. ФАДЄЄВ (СРСР), І. Г. ЕРЕНБУРГ (СРСР). 

12 грудня 1953 року
м. Москва.

---------------------------- ф.---------------------------

До ЗООріччя возз'єднання України з Росією
Цінна ініціатива ленінградців

Учні Одеського художнього 
училища багато своїх праць при
свячують знаменній даті—трьох
сотріччю возз'єднання України з 
Росією.

На знімку: праці випускників 
керамічного відділення, що експо
нуються в музеї училища.

Фото А. Фатєєва. 
Прескліше ТАРС.

На Ново-Краматорському за
воді імені Сталіна 20 художни
ків - любителів створюють робо
ти, присвячені знаменній даті. 
Працівник ремонтно - будівель
ного цеху скульптор - любитель

Колектив Ленінградського за
воду «Електросила» імені Кі
рова виступив з новим патріо
тичним починанням. Врахову
ючи досвід передовиків та їх 
прогресивний метод, кіровці 
вирішили збільшити випуск 
продукції на існуючих вироб
ничих площах.

Патріотичний почин ленін
градців знайшов багатьох пос
лідовників. Нові зобов'язання 
по збільшенню випуску про
дукції па існуючих виробничих 
площах взяли колектив Любе- 
рецького заводу сільськогоспо
дарського машинобудування 
імені Ухтомського; машинобу
дівники Митіщинського заво
ду, Московської області; тек
стильники Московського Крас- 
нохолмського камвольного ком
бінату.

Ленінградські електромаши
нобудівники звернулися через 
газету < Радянська Україна» 
з листом до колективу Харків
ського електромеханічного за
воду. Своїм ^українським дру
зям вони пишуть:

РОБОТИ ХУДОЖНИКІВ-ЛЮБИТЕЛІВ
т. Місюра виліпив бюст Богдана 
Хмельницького. Робітник фасо- 
но - ливарного цеху т. Куликов 
написав картину про розгром 
військом Богдана Хмельницького

...Ми передаємо вам наш бра
терський привіт і бажаємо зу
стріти історичну дату—300-річ- 
чя возз'єднання України з Ро
сією новими трудовими успіха
ми. Хай міцніють братерський 
союз і непорушна дружба ро
сійського і українського наро
дів!

Ленінградці закликають 
харків'ян розгорнути соціаліс
тичне змагання за збільшення 
випуску продукції на існуючих 
площах при тому ж устатку
ванні.

Лист ленінградців палко об
говорюють на заводах і фабри
ках Харкова. За прикладом ле
нінградців колективи харків
ських підприємств вишукують 
нові резерви для збільшення 
зйому продукції на існуючих 
виробничих площах. Харків
ські тракторобудівники заводу 
імені Орджонікідзе, виконавши 
річний план, вирішили до кін
ця року дати продукції понад 
план на 28 мільйонів карбо
ванців.

(РАТАУ).

польської шляхти в битві під 
Жовтими Водами.

Дружбі машинобудівників Ук
раїни і Уралу присвятив своє 
нове полотно т. Дяченко.

(РАТАУ).
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На міській комсомольській конференції
Днями закінчила свою робо

ту шоста міська комсомольська 
конференція. На ній із звітною 
.доповіддю виступив секретар МК 
ЯКОМУ т. Варава.

Делегати сподівались, що він, 
викриваючи хиби і недоліки в 
роботі, розповість про заходи, що 
вживались по їх усуненню. Але 
це він обійшов мовчанкою.

Міськком комсомолу працював 
у відриві від . молоді, відставав 
від життя, тому і не дивно, що 
в доповіді т. Варави не знайшла 
відображення робота комсомоль
ських організацій по виконанню 
постанови вересневого Цленуму 
ЦК КПРС і рішень партії і уряду 
про поліпшення добробуту тру
дящих.

І це зрозуміло чому: міськком 
комсомолу стояв осторонь цих 
важливих питань.

Ті, що виступали в дебатах, 
критикували міськком комсомолу 
за низький рівень організаційної 
роботи в первинних комсомоль
ських організаціях, за слабу до
помогу секретарям в практичній 
роботі, за формальне ставлення 
до політичного навчання молоді.

—Члени бюро міськкому комсо
молу і секретарі, — говорить в 
своєму виступі делегат Байдаків- 
ського вуглерозрізу т. Шапова- 
ленко, — перетворилися в реєст
раторів подій і керують роботою 
■організацій по телефону. На міс
цях вони бувають Тоді, коли їм 
треба підготувати довідки чи зве
дення для обкому комсомолу.

•—Бюро МК комсомолу,—від
значила старша піонервожата 
школи іМ 1 т. Зіненко,—питання 
розбирало поверхово, формально. 
'Гов. Варава не прислухався до 
зауважень інших членів бюро та 
комсомольського активу. Він на
віть не заніс поправок у звітну 
доповідь, зроблених на пленумі.

З різкою критикою в адрес МІЇ 
ЛКСМУ і його секретаря т. Вара
ви за недоліки в роботі політ- 
гуртків виступили делегати 
тт. Булдович (Семенівський вуг
лерозріз), Артеменко (педучили
ще), Колпаченко (шахта А» 2-3), 
Петров та інші.

—Секретарів міськкому ком
сомолу цікавила лише кількість 
створених комсомольських політ- 
туртків, — говорить делегат 
швейної фабрики т. Мірошничен
ко. — А робота пропагандистів, 

зміст занять — це, на їх думку, 
другорядна справа. Тому й не 
дивно, що частина гуртків уже 
розпалася, а в багатьох з них 
низький рівень занять і відвіду
вання.

Делегати підкреслювали занед
баність масово - виховної роботи 
серед молоді. Членами лектор
ської групи, наприклад, прочита
но лише 83 доповіді і лекції, 
тобто по одній лекції на кожну 
комсомольську організацію. І це 
протягом року! Було створено 
два комсомольсько - молодіжних 
лекторії в місті і в робітничому 
селищі Димитрово. Але прочита
ли там по 2—3 лекції і лекторії 
перестали існувати.

—Студенти педучилища,—від
значив делегат т. Артеменко,— 
незадоволені якістю лекцій, бо їх 
читають лектори МК сухо і неці
каво.

Делегати вказували, що міськ
ком ЛКСМУ погано знає передо
вих виробничників, відірвався 
від них. Первинні організації по
вільно росли за рахунок молодих 
стахановців. За рік прийнято в 
комсомол 125 робітників. В ком
сомольських організаціях дере
вообробних майстерень і кам’яно
го кар’єру протягом року не 
прийнято в комсомол жодного 
чоловіка. Та як могли рости ком
сомольські організації, коли в 
міськкомі комсомолу зневажливо 
ставились до прагнень молоді 
вступити в комсомол чи одержа
ти рекомендацію для вступу в 
партію.

—З березня місяця,—говорить 
делегат т. Колісник, —не розби
ралася заява про рекомендацію 
мене кандидатом в члени КПРС. 
А скільки заяв молоді про вступ 
у ВЛКСМ не розглянуто!

Працівники міськкому комсо
молу поверхово, без знання спра
ви займалися питанням побуту 
молодих робітників, їх виробни
чими справами, підвищенням 
кваліфікації, соціалістичним зма
ганням.

Учасники конференції викри
ти і ряд інших серйозних недолі
ків у роботі міської комсомоль
ської організації і намітили за
ходи для їх усунення.

Конференція обрала новий 
склад міськкому комсомолу. Сек
ретарями МК ЛКСМУ обрані тт. 
Варава 0. І. та Мальований А. Ф.

Суворо покарати ворогів народу
Голос хліборобів
Зрадницька діяльність найлю

тішого ворога радянських людей 
Берім і його банди викликала 
глибокий гнів і ненависть у хлі
боробів району. 150 колгоспників 
зібрались на мітинг в колгоспі 
ім. Сталіна, Бандурівської сіль
ради, з приводу повідомлення 
Прокуратури СРСР.

Слово взяла колгоспниця Та
мара Гориславець.

—Найманець іноземного капі
талу, — говорить вона,—підняв 
свою брудну руку па колгоспний 
лад. Він хотів зруйнувати наше 
життя, віддати пас в рабство по
міщикам. Та цьому ніколи не бу
ти. Ми безмежно вдячні Комуніс
тичній партії і Радянському уря
дові за те, що вони вчасно зне
шкодили підлих ворогів.

—Агент міжнародного імпе
ріалізму Берія,—сказав у своєму 
виступі бригадир кормодобувної 
бригади т. Козубенко,—посягав 
на дружбу народів СРСР. Але не 
вдалося підлому зраднику посія
ти ворожнечу між радянськими 
людьми.

Багатолюдні мітинги селян від
булися в колгоспах «Шлях до ко
мунізму», ім. Жданова та інших. 
На них хлібороби вимагають най- 
суворішої кари підлій зграї шпи
гунів і вбивць.

Нещадної нари 
підлим зрадникам

На зборах з приводу повідом
лення Прокуратури СРСР в спра
ві зрадників Батьківщини гнівно 
пролунав голос працівників еле
ватора.

—Паразит Берія і його підла 
зграя, — сказав завідуючий гос
подарством т. Почтарьов,—пося
гали на щасливе життя радян
ських людей. Не знайти слів, щоб 
висловити наше обурення. Цим 
недолюдкам немає місця на землі. 
Я вимагаю найсуворішого пока
рання зрадникам нашої Батьків
щини.

Збори працівників елеватора 
одностайно вимагають найсуворі
шого покарання заклятих воро
гів пароду.

Т. ЄГУДІС.

Зрадникам не уникнути 
караючої руки радянського народу

Багатолюдні збори, присвяче
ні повідомленню Прокуратури 
СРСР про закінчення слідства у 
справі зрадника Батьківщини Бе
рім і його спільників, відбулися 
на Московському заводі АТЕ—1. 
Працівники підприємства, які 
виступали на цих зборах, з гні
вом .і презирством говорили про 
підлу банду зрадників і шпигу
нів, заявляли про свою готов- 
ність-з подвоєною енергією боро
тися за перемогу комунізму в на
шій країні.

—Вороги радянського народу, 
—сказав інженер тов. Федоров, 
—не раз намагалися підірвати 
могутність нашої Батьківщини, 
але їх завжди викривали і вони 
діставали по заслугах. І цього 
разу банді зрадників, шпигунів і 
вбивць, спійманій на гарячому, 
не уникнути караючої руки ра
дянського народу. Нікому і ніко
ли не вдасться спинити наш по- 
бідоносний рух вперед, до тор
жества комунізму.

—Берія і його спільники,— 
заявила робітниця тов. Бєлова,— 
мріяли нав’язати нам капіталіс
тичний лад, повалений народом 
під керівництвом великої Кому

Гнівне слово гірників
На Семенівському вуглерозрізі 

відбулися багатолюдні мітинги і 
збори, на яких гірники таврують 
гапкбою заклятих зрадників 
Батьківщини, наймитів іноземно
го капіталу—Берія і його спіль
ників.

Виступаючи на мітингу, ма
шиніст екскаватора т. Мііценко 
сказав:

—Підлий запроданець Берія і 
його зграя бандитів посягали на 
існування нашої Батьківщини, 
на наше радісне життя. Ми впев
нені, що радянський суд зі всією 
суворістю покарає мерзотників.

На трибуні машиніст електро
воза комсомолець т. Могильний.

—Ми народились за роки, ра- 
дяпської влади, — говорить він, 
—молодь наша не знає, що таке 

ністичної партії у жовтні 1917 
року. Криваві заміри ворогів зір
вані, агенти міжнародного імпе
ріалізму схоплені. Ми 
свою революційну пильність, не 
шкодуючи сил і праці будемо 
зміцнювати економічу могутність 
соціалістичної Батьківщини, бу
дувати комунізм.

—Ніколи нашим ворогам не 
вдасться посіяти розбрат між на
родами СРСР, — сказав молодий 
токар тов. Сергєєв.—Єдніс'пз і 
дружба радянських народів " л- 
рушимі.

В прийнятій резолюції учас
ники зборів вимагають від Спе
ціального Судового Присутствія 
Верховного Суду СРСР засто
сувати до запроданця Берія та 
його спільників як до зрадників 
Батьківщини найсуворішу міру 
покарання.

* ♦*
Багатолюдні збори відбулись і 

на багатьох інших підприєм
ствах Москви, в ряді установ і у 
вищих учбових закладах. У 
прийнятих резолюціях москвичі 
вимагають найсуворішої кари 
зрадникам Батьківщини, закля
тим ворогам народу.

(ТАРС).

рабство. Але нам відомо від на
ших батьків, старших братів, що 
таке панське ярмо, нам відоме 
безпросвітне життя трудящих в 
капіталістичних країнах. Таке 
життя готував нам шпигун і 
вбивця Берія! Тепер маска з про
вокатора зірвана. Ми вимагаємо 
нещадної кари Берії і його банді.

На» мітингу виступили брига
дир т. Сєров, помічник началь
ника дільниці т. Писковий та ін
ші. Вони одностайно вимагали 
найсуворішої кари ворогам на
роду.

Гірники вуглерозрізу заяв
ляють, що вони ще тісніше згур
туються навколо рідної партії і 
докладуть всіх зусиль для даль
шого зміцнення могутності лю
бимої Вітчизни. Л. КОЛУЗАНОВ.

Торговельні організації в боротьбі
за поліпшення якості товарів

Удним в яскравих проявів без
перервного піднесення добробу
ту трудящих нашої країни є 
зростаючий попит на високоякіс
ні товари масового споживання. 
Цей попит особливо великий на 
міцні, красиві вироби, які відпо
відають високим культурним за
питам радянських людей.

У боротьбі за поліпшення 
якості і розширення асортименту 
товарів велика роль належить 
торгуючим організаціям, які, 
вивчаючи попит трудящих і ви
являючи кожний випадок ви
пуску недоброякісної продукції, 
зможуть активно впливати на 
промисловість, добиватись по
ставки в торговельну сітку доб
ротних товарів.

Як торговельні організації 
Харкова борються за поліпшення 
якості і розширення асортименту 
товарів?

Позитивно впливають на про
мисловість конференції покуп

ців, що скликаються магазинами 
з участю поставщиків товарів. 
На одній з конференцій, склика
ній Харківським універмагом, по
купці справедливо докоряли 
представникам фабрик за недо- 
сить уважне ставлення до вироб
ництва товарів для дітей. У про
даж мало надходило дитячих кос
тюмів з недорогих тканин, на
тільної білизни, розпашонок, ру
кавичок. Сталось це тому, що 
окремі керівники підприємств 
вважали виробництво предметів 
цього асортименту «нерентабель
ним».

Такі конференції регулярно 
скликають багато магазинів міс
та.

Серйозні недоліки у вироб
ництві предметів масового спо
живання були виявлені під час 
перевірки якості товарів після 
надходження їх у торговельну 
сітку. В результаті самій тільки 
Харківській другій взуттєвій 

фабриці в першому півріччі було 
пред’явлено 15 претензій на 
низьку якість продукції.

Вивчаючи попит споживачів з 
допомогою книг замовлень, скарг 
і пропозицій, торговельні органі
зації одночасно виявляють недо
ліки і асортименту товарів. Ба
гато нарікань, наприклад, надхо
дить на товари, що виробляють
ся підприємствами місцевої про
мисловості і промислової коопе
рації. Технічна оснащеність 
промкомбінатів і артілей за ос
танні роки значно зросла. Проте 
якість вироблюваних товарів 
внаслідок недостатнього контролю 
часто ще не відповідає смакові і 
запитам споживача. Деякі керів
ники підприємств намагаються 
по-старому пояснити це ненор
мальне становище, нібито обме
женими виробничими можли
востями. Такі доводи безпідставні, 
і до цієї групи поставщиків пра
цівники торгівлі ставлять тепер 

такі ж підвищені вимоги, як і до 
всієї промисловості.

Активною формою впливу на 
промисловість є так звані санк
ції. Відомо, що всяке порушення 
промисловістю сортності, асорти
менту і строків поставки товарів 
негативно позначається на тор
гівлі і викликає законне незадо
волення покупців. У таких ви
падках торговельним організа
ціям дано право застосовувати 
до порушників заходи економіч
ного впливу. Матеріальна відпо
відальність підприємства за ви
конання договірних зобов'язань 
дає дуже позитивні результати і 
кладе край найменшим проявам 
безвідповідальності в постачанні 
товарів торговельній сітці. За 9 
місяців цього року один лише 
Харківський універмаг стяг з 
поставщиків за низьку /кість, 
порушення асортименту і строків 
поставки товарів 1.242 тис. кар
бованців.

Серйозною перешкодою для 
безперебійної торгівлі є нерівно
мірна здача поставщиками виді
лених товарів ринкового фонду. 
Мали місце випадки, коли за 

перших два місяці кварталу ма
газини одержували ЗО—40 проц. 
фонду, а в третьому місяці— 
60—70 проц. В результаті по
купець був позбавлений можли
вості придбати той чи інший то
вар тоді, коди він йому потріб
ний.

Тепер підприємства міста пе
ребудовують свою роботу відпо
відно до постанов партії і уряду, 
старанно вивчають попит покуп
ців. Велику допомогу їм у цій ва
жливій справі подавали і пода
ють торговельні організації.

Зрозуміло те, що зроблене— 
це лише початок великої і відпо
відальної роботи. В діяльності 
торговельних організацій Хар
кова є ще багато серйозних не
доліків, які необхідно якнай
швидше усунути.

Завдання полягає в тому, щоб 
вироби', які поставляються в 
торговельну сітку, були тільки 
високої якості і широкого асор
тименту.

І. МОЛОДІН, 
завідуючий Харківським міським 

відділом торгівлі.
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Підвищувати продуктивність праці на будовах
ГОТУВАТИСЬ ДО КВАДРАТНО- 

ГНІЗДОВОЇ СІВБИ

Перед будівельниками в п’ятій 
п'ятирічці поставлене велике зав
дання. Товариш Маленков в своїй 
доповіді на XIX з’їзді партії вка
зав шляхи, по яких повинна на
правлятися боротьба за підви- 
«ння продуктивності праці, 

іження собівартості робіт.
Вимоги, які поставлені пар

тією перед всіма робітниками 
промисловості, цілком стосуються 
і будівельників Димитровського 
тресту.

В нинішньому році на буді
вельних роботах, які виконує 

ш трест, план зростання про- 
ктивності праці перевиконано 

в середньому проти минулого ро
ку на 8,5 процента.

Але показники були б значно 
кращі, якби своєчасно усувались 
цедоліки, приводились в дію не
використані резерви, (з окремі 
управління, які при однакових 
умовах працюють по-різному. 
Візьмемо для прикладу два буді
вельні управління, якими ке
рують тт. Святець і Береп- 
штам. В першому, очолюваному 
т. Святцем,—невиконання пла
ну по продуктивності праці, в 
другому — перевиконання.

В першому будівельному уп
равлінні планом було передбаче
но доставити з цегельних заводів 
безпосередньо до робочого місця 
два мільйони штук цегли. Це да
ло б такий результат: замість 
2.157 людино-днів, які слід за
тратити вручну (навантаження, 
вивантаження і укладання в шта
белі), було б витрачено всього 551 
людино-дні, а це б сприяло підви
щенню продуктивності праці 
тільки на одній операції на 74,3 
процента. На одну тисячу штук 
цегли витрата часу транспортни
ми робітниками вручну стано
вить 1,02 людино-години, а при 
контейнеризації лише 0,262 лю
дино-години.

Друге будівельне управління 
на одній лише контейнеризації 
цегли висвободило 1.214 люди
но-днів і добилось росту продук
тивності праці на 62,9 процента.

Далеко не скрізь розуміють, що

Колектив трудящих Олександ
рійської електростанції рапор
тував про завершення річного 
плану по виробітку електроенер
гії. Робітники взяли зобов’язан
ня виробити до кінця року чоти
ри мільйони кіловат-годин елек
троенергії.

В соціалістичному змаганні пе
ред веде турбінний цех (началь
ник т. Звягин). ремонт електродвигунів

о

І підвищення продуктивності пра
ці є вирішальним фактором зни
ження собівартості будівництва. 
Так, в управлінні, яким керує 
т. Святець, план по зниженню 
собівартості виконано лише на 
40 процентів. Воно і не дивно. 
Через відсутність контейнериза
ції тут збитки становлять 46 ти
сяч крб. Тільки втрати у вигля
ді бою становлять 100 тис. штук 
цегли. В той же час в будівель
ному управлінні, яким керує т. 
Беренштам, збережено 95 тисяч 
штук цегли.

Ми далеко не повністю вико
ристовуємо будівельну техніку. 
На дільницях тресту є башенні 
крани «СБК-3», «КСК», крани 
«Піонер», екскаватори, бульдозе
ри, канавокопачі, розчинонасо
си, електроінструменти і інші ме- 

' ханізми. В будівельному управ
лінні, очолюваному т. Береншта- 
мом, земляні роботи механізували 
на 82 проценти до загального 
об’єму вийнятої породи, а в дру- 

■ тому будівельному управлінні 
тільки на 53 проценти. Це зна
чить, що в першому ручним 
способом було виконано 18 про
центів земляних робіт, а в друго
му — 47 процентів.

В результаті—низький виробі
ток в одних робітників і високий 
—в других.

В чому ж причина? Відповідь 
на це можна дати, якщо порівня
ти організацію праці в двох уп
равліннях. Відомо, що механіза
ція виробництва неминуче супро
воджується висвободженням час
тини робітників, особливо підсоб
них. Цього, однак, не сталося в 
другому будівельному управлінні. 
Чимало транспортних робітників 
працювало на вивантаженні, 
штабелюванні і подачі цегли. Ве
лика кількість робітників вико
нувала земляні роботи вручну. 
Тут терпиміг ставились до неор
ганізованості, неправильної роз
становки людей. Не дивно, що 
протягом цього року працювало 
36 робітників щодня як зайві.

Відомо, які великі можливості 
підвищення продуктивності пра

В рахунок 1 954 року
За останній час на електро

станції проведені значні роботи 
по автоматизації і механізації 
виробництва, поліпшенню техно
логічного процесу. За два місяці 
від робітників надійшло 
раціоналізаторських 
які вже здійснено.

Електронамотник 
Козлов виготовив 
верстат, що дає можливість про
вадити 
о

багато 
пропозицій,

Анатолій
спеціальний

ці приносить механізація штука
турних робіт. Між тим, на буді
вельних дільницях тресту все ще 
працюють по-старинці. Розчино
насосами майже не користують
ся. В управліннях не хочуть чо
мусь застосовувати механізми і 
це тоді, як один розчинонасос мо
же обробити в день 200—250 
квадратних метрів, а ланка з 
2—4 штукатурів обробляє пло
щу не більше 15—20 квадрат
них метрів.

Звернемось знову-таки до уп
равління, яким керує т. Берен- 
штам. На будівництві школи 
застосували передову організа
цію праці, створили комплексні 
бригади. Цс дало такий резуль
тат: якщо раніш виробіток на од
ного робітника становив 53 кар- 

1 бованці 7 копійок, то тепер— 
84 карбованці 25 копійок.

Погано обстоять у нас справи 
з організацією спеціалізованих 
укрупнених бригад штукатурів, 
мулярів. Більшість їх складаєть
ся з 5 і навіть 1 чоловіка. Це 
перешкоджає впровадженню пе
редових методів, приводить до 
того, що потужності механізмів 
використовуються неповністю.

В наказі Міністерства вугіль
ної промисловості про поліпшен
ня організації праці і механізації 
трудомістких робіт в будівництві 
вказувалось на провідну роль 
укрупнених спеціалізованих 
бригад. Однак в цій справі мало 
зроблено.

Треба рішуче усувати недолі
ки в роботі, ліквідувати «вузькі 
місця», знаходити і приводити в 
дію великі внутрішні резерви ви
робництва.

Необхідно максимально вико
ристати механізми, поліпшити 
організацію праці, добитись пов
ного завантаження робочого дня і, 
якщо ми це зробимо,—будівельні 
управління тресту працювати
муть без збитків, рентабельно, 
систематично виконуватимуть і 
перевиконуватимуть державний 
план.

С. ЗАЄЦЬ, 
інженер Димитровського тресту.

на місці. Він також сконструював 
прес для пресування окремих 
деталей електродвигуна. Запро
вадження пропозицій т. Козлова 
дає тисячі карбованців економії 
державних, коштів.

Зараз на електростанції всі ро
бітники значно перевиконують 
змінні завдання, працюють в ра
хунок 1954 року.

М. КУЗНЕЦОВ.

*
Свердловська область. Серед 

робітників Уралмашзаводу роз
горнулось соціалістичне зма
гання за поліпшення якості 
випускаємих машин, за зни
ження їх ваги і собівартості.

На знімку: підготовка пово
ротних платформ екскаватора 
„СЕ-3“ для відправки їх ново
будовам країни.

Фото А. Грахова. 
Прескліше ТАРС.

★

Квадратно - гніздовий посів 
кукурудзи, соняшника, картоплі 
й овочів є надійним агротехніч
ним засобом для підвищення вро
жайності цих культур. Він за
безпечує значне зниження зат
рат праці і механізацію міжряд
ного обробітку. Проте цей пере
довий метод сівби ще не знайшов 
широкого застосування в кол
госпах нашого району.

Постанова вересневого Плену
му ЦК КПРС зобов'язує праців
ників сільського господарства 
покінчити з недооцінкою квад
ратно - гніздового посіву' і за
безпечити такий стан, щоб в 
майбутньому році кукурудза, со
няшник, картопля й овочі були 
посаджені лише за цим прогре
сивним методом.

Для виконання цього важли
вого завдання дещо зроблено і в 
Олександрійській МТС (директор 
т. Байда). Зокрема, чотири брига
дири тракторних бригад і ме
ханік МТС недавно побували на 
екскурсії в колгоспі ім. Петров- 
ського, Кіровоградського району, 
і ознайомились там з досвідом ро
боти тракторної бригади т. Мель- 
ничепка з Кіровської МТС, яка 
вже .кілька років провадить сів
бу кукурудзи і соняшника квад
ратно - гніздовим методом. Днями 
т. Ме.чьииченко відвідав Олек
сандрійську МТС і поділився дос
відом з механізаторами. За іні
ціативою головного агронома 
МТС т. Михайлова тут готують 
чотири культиватори для квад
ратно - гніздової посадки картоп
лі. Цінне починання. Воно, без
перечно, матиме свій позитивний 
вплив на хід сівби. Але цього не- 
досить. Щоб успішно впоратись з 
квадратно-гніздовою сівбою, тре
ба зразково відремонтувати всі 
сівалки «СШ-6», маркери, нав
чити людей роботі на них, підго

Високопродуктивне господарство
Бурякорадгосп «Комінтерн»— 

багатогалузеве господарство. Крім 
основного завдання — вирощу
вання насіння цукрових буряків 
—тут велика увага приділяється 
розвиткові продуктивного тва
ринництва.

Високими надоями славиться 
ферма великої рогатої худоби чер- 
воностепної породи. Лише за 10 
місяців цього року надій молока 
на фуражну корову доеяг 3740 
кілограмів.

На свинофермі за один опорос 
від кожної свиноматки одержано 
по 9 поросят. Радгосп відгодував 
і здав державі багато свиней за
гальною вагою 452 центнери. Се
редня вага кожної голови 175 
кілограмів.

Високий вихід яєць дає рад
госпна птахоферма. Її організа
тор Мотря Турлюн розпочала з 
того, що закупила в працівни

...А води немає
Ще влітку правління артілі 

«Комунар» уклало договір з Ко- 
ристівською МТС на установку 
насосу в колодязі для механізо
ваної подачі води. Незабаром 
з’явилися працівники МТС. Вони 
встановили насос, але вода не 
пішла. Пізніше з’ясувалось, що 
для того, щоб насос подавав во
ду, необхідно опуститись по деся
тиметровій вертикальній драбині 
за відром води в колодязь, щоб 
залити клапани. 

тувати наявні ручні кукурудзо
саджалки і т. д.

За планом в колгоспах, об
служуваних МТС, має бути посія
но 2070 гектарів кукурудзи і со
няшника, з пих 1507 гектарів 
силами МТС. Крім того, квадрат
но - гніздовим способом треба по
садити 261 гектар овочів і 403 
гектари картоплі.

Для виконання плану в МТС є 
17 квадратно-гніздових сівалок. 
Проте ремонтуються вони повіль
но. До 11 сівалок ще не торка- 
лась рука ремонтників. І кад
ри для роботи на цих сівалках 
по суті не готуються. Між тим, 
установлені строки підготовки 
сівальників давно минули.

Керівники МТС ігнорують та
ку справу, як підготовка ручних 
кукурудзосаджалок. Вони споді
ваються, що їх не доведеться ви
користовувати, що всю площу 
можна посіяти сівалками. І це 
тоді, коли 563 гектари кукуруд
зи і соняшника колгоспи повин
ні посадити своїми силами. 280 
кукурудзосаджалок, які вва
жаються наявними в колгоспах, 
досить, щоб виконати це завдан
ня. Але до роботи вони не готові, 
більшість лежать іржаві. Не роз
початі й практичні заняття по 
посадці сільськогосподарських 
культур кукурудзосаджалками.

Спеціалісти МТС уже тепер 
повинні перевірити наяві марке
ри в колгоспах. Адже частина з 
них виготовлена без врахування 
розміру ходових коліс, просапних 
тракторів. Коли цього не зробити, 
то площі не можна буде обробля
ти в двох напрямках.

Посів кукурудзи, соняшника і 
інших культур квадратно - гніз
довим методом — запорука одер
жання високих урожаїв. До ньо
го слід наполегливо, всебічно го
туватись.

В. ЛЕОНТЬЄВ.

ків радгоспу 56 курей. Тепер тут 
налічується близько 1500 штук 
птиці.

За 10 місяців бригада, якою 
керує т. Турлюн, одержала від 
кожної нссушки по 93 яйця, 
виростила 2500 курей і 1000 
каченят.

Висока продуктивність тварин
ників забезпечила дострокове ви
конання обов’язкових поставок 
державі. Понад встановлений 
план радгосп здав державі близь
ко 12.000 яєць, а план здачі пта
шиного м’яса перевиконано май
же в сім раз.

Такими практичними ділами 
відповідають тваринники радгос
пу на постанову вересневого Пле
нуму ЦК КПРС.

А. ВАЩЕННО, 
бухгалтер тваринництва 

радгоспу.

Але таких смільчаків в артілі 
мало. І тому насос і понині не 
діє. Це створює ненормальності 
в постачанні худоби водою.

Правління колгоспу (голова 
т. Ваіцук) примирилось з таким 
станом. Нічого не роблять і ке
рівники МТС, щоб справити на
сос.

П. ЗІНЧЕНКО, 
працівник ферми артілі 

«Комунар».
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АДАМ МІЦКЄВИЧ
(1798—1855 рр.)

24 грудня минає 155 років з 
дня народження Адама Міцкєвнча 
—геніального польського поета. 
Адам Міцкєвич народився побли
зу міста Новогрудка (тепер Біло
руська РСР).

Винятково важливу роль у 
формуванні світогляду і твор
чості Міцкєвнча відіграв гак зва
ний .російський період" його ді
яльності. Висланий з Польщі за 
участь у студентських патріотич
них. волелюбних гуртках, Міцке- 
вич протягом 1824 — 1829 років 
живе в Петербурзі, Москві, Оде
сі. В Росії він зближається з пе
редовими людьми свого часу, зна
йомиться з декабристами, дру
жить з Олександром Сергійови
чем Пушкіним. Тут під впливом 
передової російської літератури 
загартовується творча зрілість 
поета, міцніє його поетична май
стерність. В ці роки МІЦКЄВИЧ 
пише „Кримські сонети", поему 
„Конрад Валленрод", які закріпи
ли за ним славу найкращого поль
ського поета.

Після поразки польського пов
стання 1830—1831 рр. Міцкєвич,

Вечірній школі робітничої молоді—більше уваги
В нашому місті працює 9 се

редніх шкіл, в яких навчається 
близько 6000 учнів. В цьому 
році відкрились двері нової се
редньої школи №15.

Крім того, в місті працюють 
три вечірні школи робітничої 
молоді, які відвідують 611 мо
лодих робітників. Трудова мо
лодь, вміло поєднуючи працю 
на виробництві з навчанням, 
переборює всі труднощі і доби
вається хороших результатів у 
навчанні.

Збільшення числа робітни
чої молоді, яка прагне до знань,

СЛІДАМИ НЕРПУ БЛІ КОВАНИХ ЛИСТІВ

В листі до редакції газети 
«Сталінський прапор> група 
колгоспників артілі «Заповіт 
Леніна» писала про те, що зас
тупник голови правління т. Суш
ко при перегоні овець з пер
шої бригади в другу розпоря
дився без відома правління 
продати колгоспникам три вів
ці без ваги.

ОБЕРЕЖНИЙ З ВОГНЕМ!

Ялинку слід міцно укріпити' встановити її не ближчу 

1.5 м від печей і і м від ліжок, завісок, портьєр.
Категорично забороняється одягати діїсїї в костюми з вати\ 

марлі, паперу.
Освітлювати ялинки тільки електролампами до 12 вольт.
Освітлення ялинки свічками н квартирах допускається при 

свічниках, міцно закріплених на гілках, на безпечній відстані віл 
займистих іграшок,

Не дозволяйте дітям без дорослих запалювати 'ііа яліпіцТ 
свічки, бенгальські вогні. Не залишайте дітей без нагляду.

Виходи з приміщення, лс вс глііовліна ялинка, проходи її ко
ридори повинні бути ВІЛЬНИМИ,

На випадок пожежі мати воду, густе покривало ’і г, д,
При влаштовуванні громадських ялинок у місцях, де немає 

електроосвітлення. СВЯТО ,,ЯЛИНКИ" провидиці тільки вдень.

перебуваючи далеко від батьків
щини, створює третю частину по
еми ,Дзяди“, в якій проголошує

ідею національної боротьби за 
незалежність Польщі, ідею рево
люційного союзу польського і ро

вимагає розширення сітки ве- ; 
чірніх шкіл. З цією метою в 
цьому році в нашому місті від
крито ще одну школу робітни
чої молоді №4.

Новостворену вечірню школу 
розмістили в приміщенні педа
гогічного училища. Але про 
умови для нормальної роботи 
тут не подбали. З восьми клас
них кімнат п‘ять зовсім не 
опалюються. Учні і вчителі 
перебувають на уроках у верх
ньому одязі. Для школи не 
виділено канцелярії. Тому вчи
телі між уроками весь час зна
ходяться в коридорі.

Лист був надісланий в ра
йонну прокуратуру.

Як повідомив прокурор 
т. Сеймук, факти, наведені в 
листі, підтвердились.

Заступник голови правління 
артілі Сушко за незаконні 
дії притягнений до відповідаль
ності.

сійського народів у боротьбі про
ти самодержавства.

Вершина творчості Міцкєвнча 
поема „Пан Тадеуш" (1831). 

значення якої для польської лі
тератури аналогічне значенню 
„Євгенія Онєгіна" О. С. Пушкіна 
для російської.

Трудящі народно-демократичної 
Польщі по праву пишаються сво
їм національним поетом Адамом 
Міцкевичем. Прекрасні твори Міц- 
кєвича є надбанням не тільки 
польського народу, але й всього 
прогресивного людства.

Багатомільйонний радянський 
народ цінить і любить геніально
го польського поета. Його вірші, 
баллади, поеми, перекладені на 
російську, українську та інші мо
ви, видаються в СРСР величез
ними тиражами. Це—один з чис
ленних проявів нерушимої друж
би трудящих нашої країни з поль
ським народом, який при братер
ській безкорисливій допомозі ра
дянського народу, в єдиному та
борі миру, демократії і соціалізму 
будує нове життя.

Міським фінансовим відділом 
не передбачено асигнування 
вечірньої школи на учбові та 
господарські потреби, А місь
кий відділ народної освіти пере
рахував для вечірньої школи 
№4 на придбання наочних 
посібників... 200 карбованців.

До цього часу тут не зат
верджені штати вчителів, проте 
міський фінансовий відділ не 
проявляє оперативності в цій 
справі.

А. ГУРЖІЙ- 
директор вечірньої школи № 4

А. ВИШНЕВЕНЬКИМ — завуч.НОВІ КНИГИ
В магазин книготоргу надійшли 

в продаж нові книги російською 
та українською мовами.

„Двісті свідків". Видавництво 
„Радянський письменник". Тираж 
50.000. Ціна 5 крб. 75 коп.

І. ФРАНКО. „Проти Ватікану". 
Видавництво художньої літерату
ри. Тираж 50.000. Ціна 2 крб. 95 
коп.

М. ТРУБЛАЇН1. „Шхуна Ко- 
лумб". Видавництво „Молодь". 
Тираж 100.000. Ціна 6 крб.

7-і роковини збройного опору 
в’єтнамського народу

Заява Хо
ПЕКІН, 18 грудня. (ТАРС)' 

Агентство Сіпьхуа передало 
повний текст заяви президента 
Демократичної Республіки В'єт
нам Хо 111і Міна з нагоди сьо
мих роковин національного 
опору в'єтнамського народу 
Французьким загарбникам.

«На початку грудня цього 
року,—заявив Хо Ші Між
національні збори Демократич
ної Республіки В'єтнам одно
стайно затвердили закон про 
аграрну реформу з тим, щоб 
здійснити лозунг: «Земля—зем
леробам».

З того часу, як французькі 
колонізатори по-зрадницькому 
почали агресивну війну проти 
нашої країни, і з того часу, 
як наш народ рішуче піднявся 
на боротьбу на захист неза
лежності своєї батьківщини, 
сталися великі зміни. Спочат
ку ми зустрічалися із серйоз
ними труднощами, проте між
народна обстановка розвивала
ся все більше па користь на
шій війні опору. Сили миру і 
демократії в усьому світі, очо
лювані Радянським Союзом, з 
кожним днем становилися все 
більш могутніми і значно пе
ревершили сили імперіалістич
них паліїв війни. У нашій кра
їні героїчна війна опору роз
вивається від перемоги до пе
ремоги і досягла великих ус
піхів в усіх сферах діяльності: 
воєнній, політичній, економіч
ній і культурній. Мп завдали 
ворогові нищівпих ударів, і він 
зазнав великих втрат: протягом 
останніх семи років ми вивели 
із строю понад 320 тис. воро
жих солдатів.

За минулі сім років против
ник затратив на війну 3.000 
млрд. франків. Оскільки його 
економіка і фінанси виснажи
лися впаслідок них величезних 
витрат, противникові доводить
ся вимолювати додаткову аме
риканську допомогу, і внаслі
док цього він дедалі більше 
підкоряється Сполученим Шта
там. З другого боку, американ
ські імперіалісти користуються 
цією можливістю для того, щоб 
поневолити французький народ, 
безпосередньо втрутитись у 
війну у В'єтнамі, Кхмері і 

І Патет-Дао, намагаючись заміни
ти французьких колонізаторів 
в Індо-Кптаї.

Всі відмічені вище факти 
свідчать про зростаючу слабість 
противника і про нашу зроста
ючу силу. Оскільки наша вій
на опору є справедливою вій
ною, вона користується під
тримкою французького народу, 
народів, які перебувають під

ЗАСТОСУВАННЯ РАДЯНСЬКИХ МЕТОДІВ 
ПРАЦІ В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ

На залізничному транспорті 
Чехословаччини все більш масо
вого застосування набирають ра
дянські методи праці. Машиністи 
депо Прага-Вріповіце використо
вують у своїй роботі методи ра
дянських новаторів В. Блажено- 
ва, М. Луніна та інших. В ре
зультаті викоїйстаиня цих мето

Ші Міна
гнітом французьких імперіаліс
тів, усіх миролюбних людей. 
Вони дедалі енергійніше бо
рються проти французької аг
ресивної війни у В'єтнамі.

У зв'язку з сьомими 
винами війни опору я хочу 
від імені в'єтнамського народу 
передати сердечний привіт фран
цузькому народові і народам, 
які перебувають під гнітом 
французьких колонізаторів. Я 
хочу висловити вдячність ро
бітничому класові всього світу 
який відзначає 19 грудну 
«Міжнародний день активної 
солідарності з в'єтнамським на
родом», а також миролюбним 
людям усього світу за їх під
тримку нашої війни опору.

Захищаючи пашу національ
ну незалежність і мир в усьо
му світі, паша армія і народ 
ведуть героїчну боротьбу і до
билися багатьох великих пере
мог. При дедалі більшій єдності 
нашого народу і зростаючій 
підтримці французького народу 
і миролюбних людей всього 
світу наша війна опору буде 
безумовно побідопоєною...

Якщо французький уряд ба
жає перемир'я у В'єтнамі шля
хом переговорів і хоче розв'я
зати в'єтнамську проблему мир
ними засобами, то народ і уряд 
Демократичної Республіки В'єт
нам будуть готові вести пере
говори з французьким урядом.

Наша армія і народ повинні 
зробити всі зусилля, щоб здій
снити два найважливіші зав
дання, здатні забезпечити 
справжню незалежність і мир: 
посилити війну опору і здій
снити земельну реформу. Ці 
два завдання тісно зв'язані між 
собою. Ми повипні здійснити 
земельну реформу, щоб мно
жити сили народу і забезпечи
ти перемогу у війні опору. Ми 
повинні посилити війну опору 
для того, щоб забезпечити ус
піх земельної реформи. Подібно 
до війни опору, земельна ре
форма—це велика битва. Для 
того, щоб мобілізувати народні 
маси, ми повинні діяти вдум
ливо, у відповідності з добре 
підготовленим планом, без зай
вої поспішності. Тоді земель
на реформа буде безумовно про
ведена успішно.

Співвітчизники, бійці, адмі
ністративні кадри! Закликаю 
вас змагатися один з одним у 
справі виконання цих двох 
центральних завдань з тим, 
щоб добитися повної незалеж
ності нашої батьківщини і 
справжнього миру для нашого 
народу».

дів у жовтні цього року вршові- 
цькі залізничники зекономили 
1.439 тонн палива і велику 
кількість мастильних матеріалів. 
З 15 вересня по 15 жовтня цьо
го року вршовіцькі машиністи 
провели 294 великовагових сос
тавів.

(ТАРС).
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’ У спільній боротьбі за комунізм міцніє 
велика і нерушима дружба народів СРСР— 
могутня рушійна сила радянського 
суспільства, джерело непереможності і 
слави нашої великої Радянської Батьків
щини.

'! - ----

Весняній сівбі До 300-річчя возз'єднання України з Росією

високоякісне насіння
Щоб успішно впоратися | 

з завданнями, поставленн
ями вересневим Пленумом 

КПРС^в справі дальшо
го збільшення врожайності 
зернових, технічних, овоче
вих та Інших культур, не
обхідно в першу чергу за
безпечити кожен колгосп, 
радгосп висококондиційпим 
посівним насінням.

За роки радянської влади 
насінництво далеко пішло 
вперед. На основі агробіо
логічної науки 1 передового 
досвіду виведено багато но
вих високоврожайних сор
тів всіх сільськогосподар
ських культур.

Використовуючи ці до
сягнення науки 1 передово
го досвіду, вчасно 1 якісно 
готуючи насіння до сівби, 
багато колгоспів 1 радгос
пів району за будь - яких 
кліматичних умов щороку 
одержують високі врожаї. 
Так, рільнича бригада тов. 
Мірошниченка з бандурів- 
ської артілі їм. Сталіна, доб
ре підготувавши насіння 
озимої пшениці „ОД-З" до 
посіву, цього року на пло
щі 250 гектарів зібрала в 
середньому по 26 центнерів 
зерна з гектара. Щорічно 
вирощують високі врожаї 
соняшника, кукурудзи та 
інших культур колгоспники 
артілей їм. 18 партконферен- 
ції, їм. 18 з'їзду ВКП(б) та 
інші.

1 стає прикро, коли ще 
зустрічаються керівники, які 
зневажливо ставляться до 
підготовки насіння до сівби. 
Колгосп їм. Леніна (Прото- 
попівка) цього року одер
жав ду^е низький урожай 
кукурудзи, 1 все зло, як 
з'ясувалось, в тому, що тут 
висівали некондиційне, зіп
соване насіння. Є чимало 
фактів, коли деякі колгос
пи, запізнившись з очист
кою посівного матеріалу 1 
не. довівши його до конди
цій, повесні змушені висі
вати його в грунт.

Посівне насіння протягом 
місяця від часу його зби
рання повинно бути засипа
не, очищене і ретельно 
збережене до весни. Так 
роблять багато колгоспів 
нашого району. Проте чи
мало господарств не нада
ють цьому значення 1 зво

♦

ШІСТСОТИЙ НОМЕР ЩОДЕННОЇ КОЛГОСПНОЇ 
СТІННОЇ ГАЗЕТИ

Майже два роки тому хліборо
би сільськогосподарської артілі 
ім. Чкалова (Сахнівщина, Хар
ківська область) почали випуска
ти щоденну стінну газету «Впе
ред, до комунізму». Редколегія її 
поставила своєю метою щодня 

лікають очистку посівного 
матеріалу.

Чим, як не безгосподар
ністю правління артілі „Пра
пор комунізму" (голова тов. 
Теличко), можна пояснити 
той факт, що тут 1 нині не 
підготовлено до посіву жод
ного центнера насіння ярих 
культур, за виключенням 
незначної частини кукуруд
зи. Тільки насіння льону, 
гречки і кукурудзи відправ
лене на аналіз з колгоспу 
їм. Енгельса (голова т. Шей- 
ко). Причому насіння греч
ки виявилось некондицій
ним. Повільно готує посів
ний матеріал до весни 1 кол
госп їм. Хрущова, їм. Калі- 
ніна та ще деякі.

В районі ще багато на
сіння не очищено, а части
на того, що вважається під
готовленим, при перевірці 
виявилась некондиційним. 
Так, з 6.522 центнерів насін
ня, зданого колгоспами 
Олександрійської МТС на 
аналіз, 31 процент виявилося 
непридатним до посіву.

Крім того, в деяких кол
госпах невистачає посівно
го матеріалу картоплі, ба
гаторічних трав і деяких 
інших культур.

Між тим, є всі можливос
ті швидко виправити цей 
стан. В МТС району налі
чується 6 складних зер
ноочисних машин „ВІМ“. 
Такі машини є 1 в училищі 
механізації сільського гос
подарства, в конторах „За- 
готзерно", радгоспах. Ко
ли б їх раціонально викорис
тати, можна протягом тиж- 
ня-двох впоратись з цим зав
данням.

На жаль, „ВІМ" викорис
товуються незадовільно. В 
Олександрійській МТС, нап
риклад, дві потужні маши
ни вийшли з ладу І невідо
мо, коли вони будуть пра
цювати.

Зараз немає більш важ
ливої справи у працівників 
сільського господарства, ніж 
зразкова підготовка до вес
ни. Забезпечити сільгоспар
тілі висококондиційним на
сінням—найперший обов'я
зок керівників колгоспів, 
агрономів, партійних і ра
дянських організацій. Вони 
повинні завжди пам'ятати, 
що висококондиційне насін
ня--запорука високих уро
жаїв.

викривати неполадки в роботі, по
ширювати досвід передовиків.

Вийшов шістсотий номер газе
ти. На її сторінках часто висту 
пають передовики колгоспного ви 
робництва.

Документи 
народної слави

Понад 600 рукописних доку
ментів, що розповідають п>ро 
славні діла Богдана Хмельниць
кого, боротьбу українського на
роду за свою свободу, зберігають
ся у Львівській бібліотеці акаде
мії наук УРСР. Написані понад 
300 років тому, ці документи по
жовкли від часу. З хвилюванням 
читак наш сучасник перший уні
версал Богдана Хмельницького 
«До мешканців і козаків Украї
ни», написаний перед битвою 
під Жовтими Водами.

Наукові співробітники руко
писного відділу бібліотеки при
готували анотований покажчик 
документів XVII століття, що тут 
зберігаються, який буде виданий 
до 300-річчя возз'єднання Украї
ни з Росією.

По Історичних місцях 
Переяслав- 

Хмельницького
В Київ повернулась організо

вана інститутами історії і архео
логії Академії наук УРСР комі
сія по вивченню історичних 
пам'яток Переяслав - Хмельни
цького. Комісія вивчала місця, 
зв’язані з обороною міста його 
жителями від кочівників, зокре
ма, залишки укріплень, так зва
ні «змієві вали», місце, де від
бувалась Переяславська Рада, бу
динку колегіума, в якому викла
дав видатний український філо
соф Григорій Сковорода. Члени 
комісії побували в будиночку, де 
в 1845 і в 1859 роках прожи
вав Т. Г. Шевченко і написав 
свої твори «Заповіт», «Наймич
ка» і «Кавказ».

До знаменної дати — 300-річ
чя возз’єднання України з Ро
сією комісія готує довідник-пу- 
тівник по історичних місцях Пе
реяслав - Хмельницького.

(РАТАУ).

Республіканська нарада працівників промислової кооперації
У Києві закінчилась республі

канська нарада працівників про
мислової кооперації. Учасники 
наради обговорили доповідь го
лови правління Ради промислової 
кооперації Української РСР А. П. 
Єременка про заходи по вико
нанню постанови Ради Міністрів 
СРСР і ЦК КПРС «Про розширен
ня виробництва промислових то
варів широкого споживання і 
поліпшення їх якості».

Доповідач і ті, хто виступав 
у дебатах, відзначали, що пра
цівники промкооперації України 
сприйняли цю постанову партії 
і уряду як бойову програму бо
ротьби за дальше збільшення ви-' 
пуску продукції, розширення її 
асортименту і підвищення її доб
ротності, поліпшення зовнішньо
го оздоблення.

= Семеиівсьний розріз виконав річний план =
Новими успіхами в труді відзначають дні підготовки 

до історичної дати—300-річчя воззєднання України з Росією 
гірники Семенівського вуглерозрізу. 23 грудня колектив 
виконав річний план видобутку вугілля. В результаті зни
ження собівартості палива зекономлено 300 тисяч карбо
ванців державних коштів.

На трудовій вахті стахановськими ділами відзнача
ються екскаваторники тт. Вальков, Тендюк, машиністи 
електровозів тт. Роженко, Колеснік і інші. В ці дні кожний 
з них дає до двох норм.

Гірники розрізу ширять соціалістичне змагання, бо
рються за те, щоб до кінця року видати додатково до зав
дання десятки тисяч тонн палива.

Брошури про дружбу народів СРСР
До великого національного 

свята — 300-річчя возз’єднання 
України з Росією — Товариство 
для поширення політичних і на
укових знань Української РСР 
видало масовим тиражем цикл 
брошур, присвячених нерушимій 
дружбі народів нашої країни. Се
ред них брошури: Ф. Шеретюка 
«Дружба народів СРСР — дже
рело сили і могутності радян
ської держави», В. Смолярчука— 
«Радянський державний лад— 
зразок повної рівноправності і

На підприємствах Києва проводяться збори, тисячі агітаторів 
організують бесіди й читки, присвячені повідомленню про ухва
лену ЦК КПРС, Радою Міністрів Союзу РСР і Прези
дією Верховної Ради СРСР постанову про 300-річчя возз'єднан
ня України з Росією.

На знімку: помічник майстра котельного цеху Київської три
котажної фабрики ім. Рози Люксембург, агітатор Іван Миколайо
вич КОШМАНОВ проводить бесіду з працівниками цеху про 300- 
річчя возз'єднання України.

Фото В. Сичова. Прескліше РАТАУ.

В загальнореспубліканському 
виробництві товарів широкого 
споживання підприємства промис
лової кооперації Української 
РСР займають велике місце. В 
1953 році випущено понад план 
па десятки мільйонів карбован
ців різних товарів. Досягнутий 
рівень виробництва забезпечує 
виконання системою промкоопе
рації республіки завдань п’яти
річки в чотири роки.

Великі і відповідальні завдан
ні! поставлені перед кооператив
ною промисловістю у відповіднос
ті з постановою Ради Міністрів 
СРСР і ЦК КПРС. Випуск про
дукції лише в 1954 році зросте 
порівняно з нинішнім роком на 
13,4 процента. Готуючись до 
всенародного свята — 300-річчя 

співдружності націй», II. Балко
вого—«Великий російський на
род па чолі братньої співдружнос
ті народів СРСР», М. Гольнєва— 
« Комуністична партія—натхнен
ник і організатор будівництва ко
мунізму в СРСР», 0. Мазуркеви- 
ча— Творча спадщина Піеачен- 
ка—гостра зброя в боротьбі про
ти українського буржуазного на
ціоналізму» та інші.

Брошури надходять у книжко
ві магазини республіки.

возз’єднання України з Росією, 
—працівники промислової ко
операції УРСР на честь знамен
ної дати розгортають змагання за 
успішне виконання завдань пар
тії і уряду по розширенню вироб
ництва і поліпшенню якості то
варів широкого споживання, за 
забезпечення ритмічної роботи 
підприємств з перших дпів ново
го року.

На нараді з промовою висту
пив перший заступник Голови 
Ради Міністрів УРСР І. С. Сенін.

У роботі наради взяли участь 
Секретар ЦК КП України 0. І. 
Кириченко і Голова Ради Мініст
рів Української РСР Д. С. Ко- 
ротченко.

(РАТАУ).
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Заява Радянського Уряду
з приводу виступу Президента США Ейзенхауера 

8 грудня 1953 року
Президент США Ейзенхауер 

виступив 8 грудня в Генераль
ній Асамблеї 00Н з промовою, 
присвяченою питанню про атом
не озброєння.

Як вже повідомлялося, посол 
СІПА в СРСР и. Ч. Болен відві
дав 7 грудня Міністра закордон
них справ СРСР В. М. Молотова 
і, пославшись на доручення сво
го уряду, просив звернути увагу 
Радянського Уряду на пропози
ції, іцо їх містить промова Пре
зидента. 9 грудня п. Ч. Болен 
надіслав В. М. Молотову витяги 
з виступу Ейзенхауера.

21 грудня Міністр закордон
них справ СРСР В. М. Молотов 
вручив п. Ч. Болену текст публі
кованої нижче заяви Радянсько
го Уряду з приводу виступу Пре
зидента Ейзенхауера.

Одночасно публікуються лист 
посла США п. Ч. Болена В. М. 
Молотову і надіслані п. Боленом 
витяги з виступу Президента 
Ейзенхауера на засіданні Гене
ральної Асамблеї 00Н.

У заяві Радянського Уряду го
вориться:

У своєму виступі в Генераль
ній Асамблеї 00Н 8 грудня Пре
зидент США Ейзенхауер спинив
ся на проблемі гонки атомного 
озброєння.

З цілковитою підставою Пре
зидент США підкреслив небезпе
ку для народів світу становища, 
яке створюється, якщо урядами 
не буде вжито заходів проти гон
ки атомного озброєння. Це тим 
більш правильно тепер, коли, 
поряд з атомною зброєю, вже 
створена воднева зброя, яка ба
гато перевершує своєю могут
ністю атомну. Не можна забува
ти й про такі нові види озброєн
ня, як ракетна зброя, яку су
часна техніка дозволяє вико
ристовувати на тисячі кіломет
рів, не вдаючись до літаків, а 
також торпеди з атомними заря
дами та ін. •

Відкриття практичної можли
вості використання атомної енер
гії є величезним досягненням су
часної науки і техніки. Відкрито 
як можливість використання 
атомної енергії у воєнних цілях, 
так і можливість її використан
ня в мирних цілях. До останньо
го часу атомну енергію прагну
ли використовувати, головним 
чином, для виробництва озброєн
ня. Проте, людство заінтересова
не в тому, щоб атомна енергія бу
ла спрямована тільки на мирні 
потреби і щоб не було допущене 
використання атомної енергії в 
таких цілях, що суперечать 
честі і совісті народів, як масове 
знищення людей і варварське 
руйнування міст.

Майже ЗО років тому уряди 
49 держав дійшли до угоди і під
писали Женевський Протокол 
1925 року про заборону викори
стання хімічної і бактеріологіч
ної зброї, визнавши злочинність 
використання такої зброї масово
го знищення людей. Ця угода 
між урядами, підписана в свій 
час і Радянським Союзом, дала 
свої позитивні результати.

Всі знають, що під час першої 
світової війни широко застосову
валась така зброя масового зни
щення людей, як задушливі і 
отруйні гази, а також інші види 
хімічної зброї, використання якої 

зустріло рішучий осуд народів. 
Вже тоді нависла й загроза за
стосування шкідливої бактеріоло
гічної зброї, що мала на меті за
раження мирних жителів міст 
найтяжчими хворобами, з чим 
не могла миритися совість вели
чезної більшості людей. Це й 
викликало необхідність міжна
родної угоди у вигляді згаданого 
Женевського Протоколу, яким 
було осуджене і заборонене за
стосування хімічної і бактеріо
логічної зброї у війні.

Коли б не було цього Прото
колу, підписаного 49 державами, 
хоч ще й не всіма державами ра
тифікованого, то цілком очевид
но, що не існувало б ніякого 
стримуючого фактора для засто
сування хімічної та бактеріоло
гічної зброї і в другій світовій 
війні. Той факт, що в другій сві
товій війні ні один уряд не зва
жився застосувати хімічну і бак
теріологічну зброю, показує, що 
згадана Угода держав, спрямова
на проти хімічної і бактеріоло
гічної зброї, мала позитивне зна
чення. При цьому не можна, зро
зуміло, применшувати п ту об
ставину, що, спираючись на цю 
міжнародну угоду, держави анти
гітлерівської коаліції твердо зая
вили, що спробам противника 
використати хімічну зброю у вій
ні буде дана нищівна відсіч.

Наведені міркування повністю 
стосуються також атомної і вод
невої зброї. Відомо, що Об’єднані 
Нації не залічують цю зброю до 
звичайних видів озброєння, а 
розглядають її, як особливий вид 
зброї — зброю масового знищен
ня.

Можна зрозуміти ту обставину, 
що Президент Ейзенхауер, який 
відомий як один з видатних вій
ськових керівників в останній 
світовій війні, підкреслив руй
нівну могутність атомної зброї. 
Необхідно також мати на увазі, 
що з часом значення цієї пробле
ми ще більше посилюється.

Було б зовсім незрозуміло, ко
ли б держави, які мають атомну 
або водневу зброю, не надали на
лежного значення питанню про 
заборону атомної і водневої зброї, 
як і інших видів зброї масового 
знищення, або почали б відкла
дати до якогось невизначеного 
майбутнього здійснення міжна
родної угоди в цьому питанні. 
Таке ставлення до цієї важливої 
і невідкладної проблеми не знай
шло б ніякого виправдання.

Радянський Союз послідовно 
веде боротьбу за заборону атом
ної зброї і, разом з тим, за 
значне скорочення всіх інших 
видів озброєнь. Це відповідає по
літиці Радянської держави, спря
мованій на відвернення нової 
війни і на зміцнення миру і спів
робітництва між народами.

У своєму виступі про атомну 
зброю 8 грудня Президент США 
відмітив важливе значення проб
леми ослаблення міжнародного 
напруження і створення атмос
фери взаємного мирного довір’я. 
Це відповідає також поглядам 
Радянського Уряду, який незмін
но прагне сприяти зменшенню 
напруженості в міжнародних від
носинах і забезпечити зміцнення 
миру в усьому світі.

Щоб досягти успіхів на цьому 
шляху, необхідні взаємні зусилля 

по усуненню причин, які зава
жають зменшенню напруженос
ті в міжнародних відносинах. 
Щодо Радянського Союзу, то ми 
робимо все для того, щоб зосере
дити працю радянських людей і 
наші матеріальні ресурси на роз
в’язанні нових гігантських зав
дань дальшого піднесення мир
ної економіки і культури країни 
і щоб далі розширяти міжнародне 
економічне співробітництво на 
основах рівноправності і взаєм
ної вигоди. Радянський Союз на
лежить до тих держав, які праг
нуть до розвитку здорової міжна
родної торгівлі і рішуче осуджу
ють політику дискримінації 
і тиску. на економічно залежні 
країни, яка дискредитувала себе 
в цій галузі. Інтереси зовнішньої 
політики Радянського Союзу не 
вимагають створення воєнних 
блоків і союзів, спрямованих про
ти тих чи інших держав, не ви
магають і організації воєнних 
баз на територіях інших держав. 
Радянський Союз вважає несу
місним з нормальними відносина
ми між державами таку політи
ку, яка означала б підтримку 
диверсійно - підривних актів в 
інших країнах або фінансування 
агентів - диверсантів. Прагнення 
до поліпшення відносин між дер
жавами повинно було б привести 
до взаємного визнання цих прин
ципів, які не можуть суперечи
ти національним інтересам будь- 
якої держави і, в той же час, 
повністю відповідають інтересам 
зміцнення миру і міжнародної 
безпеки.

Саме тому Радянський Союз 
вважає такою важливою не тіль
ки наступну нараду в Берліні, 
але й нараду п’яти держав, з 
участю Китайської Народної Рес
публіки, оскільки в нинішніх 
умовах тільки об’єднані зусилля 
всіх великих держав, разом із 
зусиллями інших держав, можуть 
забезпечити зменшення напру
женості в усій міжнародній об
становці і відповідне розв’язання 
окремих назрілих міжнародних 
проблем. Це відповідає також 
Статутові Організації Об’єдна
них Націй, в силу якого особли
ва відповідальність за збережен
ня миру і міжнародної безпеки 
покладена на п’ять держав: США, 
Англію, Францію, СРСР і Китай. 
Разом з тим, цілком очевидно, що 
в Організації Об’єднаних Націй 
великий китайський народ по
винна представляти тепер саме 
Китайська Народна Республіка.

Бажаючи сприяти піднесенню 
ролі і авторитету Організації 
Об’єднаних Націй в справі зміц
нення загального миру, слід про
явити особливу наполегливість 
до зближення позицій п’яти ве
ликих держав у питанні про при
пинення гонки атомного озброєн
ня і всіх інших озброєнь. Вся
кий крок до угоди між цими дер
жавами, як по усуненню небез
пеки застосування атомної і вод
невої зброї, так і по припинен
ню гонки озброєнь взагалі, без
сумнівно був би одностайно під
триманий всіма об’єднаними на
ціями. Насамперед, на цьому 
шляху знаходяться важливі мож
ливості до зменшення напруже
ності в міжнародній обстановці, 
до зміцнення миру.

Виклавши свою думку про 
значення атомної зброї, Прези
дент Ейзенхауер висловився за 
бажаність проведення відповід
них конфіденціальних або дипло
матичних переговорів між заін
тересованими державами.

При цьому Президент Ейзен
хауер висунув пропозицію, щоб 
відповідні держави приступили 
тепер же і продовжували в даль
шому передавати, для вико
ристання в мирних цілях, «із 
своїх запасів нормального урану 
і розщеплюваних матеріалів 
якусь частину міжнародному ор
ганові по атомній енергії», який 
знаходився б під егідою Організа
ції Об'єднаних Націй. В цій про
позиції, крім того, вказується, 
що на міжнародний орган по 
атомній енергії «можна було б 
покласти відповідальність за зби
рання, збереження і охорону ви
ділених в його розпорядження 
розщеплюваних і інших матеріа
лів».

Необхідно розглянути, що оз
начає така пропозиція.

По-перше, ця пропозиція озна
чає, що з наявних і новостворю
ваних запасів атомних матеріа
лів пропонується виділити для 
мирних цілей лише «якусь» не
велику частину. Звідси випли
ває, іцо головна маса атомних 
матеріалів, як і раніше, буде 
направлятися на виробництво 
нових атомних і водневих бомб і 
що лишається повна можливість 
дальшого нагромадження атомної 
зброї і створення нових типів 
цієї зброї ще більшої руйнівної 
сили. Отже, ця пропозиція в її 
теперішньому вигляді нічим не 
зв’язує руки державам, які мають 
можливість виробляти атомну і 
водневу зброю.

По-друге, пропозиція Прези
дента Ейзенхауера ніскільки не 
обмежує саму можливість вико
ристання атомної зброї. Прий
няття цієї пропозиції нічим не 
обмежує агресора в застосуванні 
атомної зброї в будь-яких цілях 
і в будь-який час. Отже, ця про
позиція ні в якій мірі не ослаб
ляє небезпеки атомного нападу.

Таким чином, слід зробити 
висновок, що в теперішньому її 
вигляді пропозиція, висунута з 
боку СПІА, і не припиняє зрос
таючого виробництва атомної 
зброї і не обмежує можливості 
використання цієї зброї. При 
оцінці дійсного значення даної 
пропозиції цього не можна не 
враховувати.

Ця пропозиція мала б інше 
значення, якби вона виходила з 
визнання необхідності заборони 
атомної зброї, що є зброєю агре
сії. Але у виступі Президента 
США не згадується про необхід
ність заборони атомної зброї. Пи
тання про заборону атомної зброї 
обійдене в цьому виступі, незва
жаючи на те, що Президент Ей
зенхауер підкреслює особливу 
небезпеку атомної зброї, яка іс
нує для народів усього світу в 
теперішню атомну епоху.

Виникає питання, чи можна 
говорити про необхідність змен
шення міжнародної напруженос
ті і, разом з тим, обминути проб
лему заборони атомної зброї? На 
це питання не може бути двох 
різних відповідей. Всі ті, хто 
прагне до зменшення напруже

ності в міжнародних відносинах 
і до зміцнення миру, не можуть 
не вимагати, щоб уряди добива 
лись якнайшвидшого позитивШґ' 
го розв’язання цієї проблеми.

Добре відомо, що занепокоєн
ня, яке відчувають народи, зв'я
зане головним чином з можли
вістю виникнення атомної війни, 
небезпеку якої не можна усуну
ти без заборони атомної зброї. Це 
визнано з самого початку її ще» 
нування Організацією Об’єдіуг^Ц 
них Націй, яка висловилася за 
необхідність заборони атомної 
зброї.

Ніхто не може заперечувати 
труднощів, які зустрічаються на 
шляху розв’язання цього завдан
ня. Проте, не можна сказати, що 
вже були зроблені достатні зу
силля з боку Об’єднаних Націй і 
насамперед з боку тих держав, 
яких це особливо стосується, щоб 
прийти до міжнародної угоди в 
питанні про заборону атомної 
зброї і про встановлення дійово
го міжнародного контролю за 
проведенням у життя цієї забо
рони. Тому миролюбним народам 
неможливо було б пояснити ста
новище, при якому розв’язання 
цього питання відкладалося б і 
далі або якщо це питання було б 
обійдене, незважаючи на всю йо
го гостроту тепер.

Ось чому Радянський Уряд, як 
і раніш, вважає, що найважливі
шою і притому невідкладною 
проблемою є безумовна заборона 
атомної і водневої зброї, як і ін
ших видів зброї масового зни
щення, з одночасним встанов
ленням суворого міжнародного 
контролю за цією забороною. Всі 
миролюбні народи заінтересовані 
в якнайшвидшому розв’язанні 
цього завдання.

Якщо вся справа зведеться до 
того, що якась невелика частина 
атомних матеріалів буде иаправ- 

! лена на мирні цілі, а основна 
і маса цих матеріалів, кількість 
| яких безперервно зростає, буде 

направлена на виробництво де
далі більш руйнівної атомної 
зброї, то небезпека атомної вій
ни ніскільки не ослабне. Це мо
же послужити ослабленню пиль
ності народів щодо проблеми 
атомйої зброї, але не може сприя
ти зменшенню реальної небезпе
ки атомної війни.

Якщо угода між державами 
зведеться до того, що для мирних 
цілей виділяється лише якась 
мала частка атомних матеріалів, 
а виробництво атомної зброї і да
лі нічим не обмежується, то та
кою міжнародною угодою фак
тично давалася б пряма санкція 
на виробництво атомної зброї. 
Міжнародне санкціонування ви
робництва атомної зброї було б 
на руку агресивним силам. Таке 
становище не тільки не полег
шувало б досягнення угоди про 
заборону атомної зброї, а, навпа
ки, було б новою перешкодою на 
шляху до досягнення вказаної 
угоди.

Оскільки ми прагнемо до зміц
нення миру, в наші завдання не 
може входити ні ослаблення 
пильності щодо небезпеки атом
ної війни, ні міжнародне санкціо
нування виробництва атомної

(Закінчення на 3-й стор.).



.. >.т 25 грудня 1953 р. СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР З

Заява
Радянського Уряду

з приводу виступу
Президента США Ейзенхауера

У Верховному Суді СРСР

8 грудня
(Закінчення).

< >ме тому необхідно ВИВ- 
вдання всіх миролюб- 

■к к>хав не обмежується ви- 
м-шл тля мирних цілей 
■- -V «■• • •і частини атомних 

. в. Необхідно, щоб не 
нна. а вся маса атом- 

ріалів була направлена 
Н?=1 на мирні цілі, що від- 

с я* 'увалі можливості для
«£< ення промисловості, сіль- 
■х г ■ подарства і транспорту, 
не : тосіванкя найцінніших 
« «них відкрить в медицині, для

• .. ..іювання техніки в ба- 
=»:. >х галузях її застосування, 
Ш І . .ШОГм і більш високого 
«х:-у науки.

( дії також враховувати, що за- 
".р аїоМНОЇ І водневої зброї І 
в •; »і п- тання всіх атомних ма- 
гт»іалів для мирних потреб на- 
/•I- з проявленням при цьому 
ш- хншо піклування про нот- 
•» л економічно більш слабих 
н» =:» полегшило б разом з тим 
кз іивість досягнення угоди у 
итзнні про рішуче скороченпя

• звичайних озброєнь. Це, в 
чергу, привело б до вели-

ВЮНоГч полегшення того подат- 
і з . • тягара, який народи не- 
гугь у зв'язку з існуванням в

х державах роздутих ар- 
г 5, військової авіації, військо- 

> - морського флоту, тобто в 
- з триваючою тепер гон- 

и»ю озброєнь.
Вге це вимагає визнання не- 

«ї-хі шості заборони атомної зброї, 
*а»>м з встановленням міжнарод- 
ь.г контролю за цією забороною 

застережної відмови від за
тісування цієї зброї. Тому Ра- 

і -ськиГі Уряд буде й далі на- 
і тягати на невідкладності до
сягнення відповідної міжнародної 
у пі в цьому питанні.

Щодо заяви Президента Ейзен- 
■ зуера про конфіденціальні або 
іипломатичні переговори відносно 
;зголеної ним пропозиції, то Ре
йнський Уряд, незмінно додер
жуючись своєї миролюбної полі
тики, висловлює готовність взя- 
•а участь в таких переговорах.

Радянський Уряд завжди на
звав великого значення безпо
середнім переговорам між держа
вами з метою досягнення взаєм-

Підвищені зобов’язання
Всенародне свято — 300- 

річчя возз’єднання України з 
Росією—свинарки міського кол
госпу імені Леніна зустрічають 
високими виробничими показни
ками. За підсумками соціалістич
ного змагання за 1953 рік вони 
"держали і виростили від кожної 
з 136 свиноматок по 18,9 ділових 
поросят. Крім того, відгодовано 
на кожні 100 гектарів ріллі по 
14 свиней. За 11 місяців від сви
ноферми надійшло в колгоспну 
касу 306 тисяч карбованців до
ходу.

Найкращих результатів в со
ціалістичному змаганні добилися 
свинарки Марія Невгоденко, Ме-

1953 року
но прийнятних угод у спірних пи
таннях в інтересах зміцнення за
гального миру.

При цьому Радянський Уряд 
чекає, що Уряд США, як це від
повідає його заяві, дасть необхід
ні роз’яснення, оскільки пропо
зиція США в її істотних части
нах містить неясні положення і 
не передбачає необхідності забо
рони атомної зброї, так само як 
не передбачає і відмови від засто
сування цієї зброї.

Радянський Союз глибоко пе
реконаний в тому, що людство 
повинно і може бути врятоване 
від страхіть атомної війни. Особ
лива відповідальність в розв'я
занні цього завдання лягає на ті 
держави, які вже володіють мо
гутністю атомної зброї.

Щождо Радянського Союзу, то 
його позиція цілком ясна. Вона 
полягає в тому, щоб повернути 
велике відкриття людського ро
зуму не проти цивілізації, а на 
її всебічний прогрес, не на ма
сове винищення людей, а на мир
ні потреби, на всемірне забезпе
чення піднесення добробуту на
селення.

Радянський Уряд виходить з 
того, що в ході цих переговорів 
буде одночасно розглянута така 
пропозиція Радянського Союзу:

Держави — учасники угоди, 
керуючись прагненням до змен
шення міжнародної напружено
сті, беруть на себе урочисте і 
беззастережне зобов'язання не 
застосовувати атомної, водневої 
та іншої зброї масового зни
щення.

Досягнення міжнародної уго
ди в цьому питанні могло б бу
ти важливим кроком на шляху 
до повного вилучення з озброєнь 
держав атомної, водневої та ін
ших видів зброї масового зни
щення з встановленням суворо
го міжнародного контролю, який 
забезпечив би виконання угоди 
про заборону використання атом
ної енергії у воєнних цілях.

Радянський Союз, сповнений 
глибокої турботи про захист 
людства від смертоносної атом
ної і водневої зброї, докладе всіх 
сил до того, щоб ніколи ця зброя 
не могла бути повернута проти 
людей.

ланія Пазина. Марія Хоменко і 
інші. Кожна з них виростила по 
20—21 ділових поросят від кож
ної закріпленої свиноматки.

—На відзнаку знаменної дати 
в житті нашого народу,—заявляє 
завідуюча свинофермою Лідія Го- 
ловченко,—ми, працівники фер
ми, беремо зобов’язання в нас
тупному році одержати по 20 ді
лових поросят від кожної сви
номатки, довести живу вагу по
росят двомісячного віку до 16 
кілограм і одержати грошовий 
прибуток від свиноферми пів- 
мільйона карбованців.

С. ГЕТЬМАНЕЦЬ, 
зоотехнік Олександрійської МТС.

18—23 грудня 1953 року Спе
ціальне Судове Присутствіє Вер
ховного Суду СРСР у складі:

Головуючого — Голови Спе
ціального Судового Присутствія 
Маршала Радянського Союзу 
Конєва І. С. і членів Присутст
вія: Голови Всесоюзної Централь
ної Ради Професійних Спілок 
Шверника М. М., першого за
ступника Голови Верховного Су
ду СРСР Зейдіна Є. Л., генерала 
армії Москаленка К. С., Секре
таря Московського обласного Ко
мітету КПРС Михайлова М. 0., 
Голови Ради Професійних Спілок 
Грузії Кучава М. І., Голови Мос
ковського міського суду Громова 
Л. А., першого заступника Мі
ністра внутрішніх справ СРСР 
Лунєва К. Ф. розглянуло в зак
ритому судовому засіданні, в по
рядку, встановленому Законом 
від 1 грудня 1934 року, карну 
справу за обвинуваченням Берія 
Л. П. та інших.

.V відповідності з обвинуваль
ним висновком, до суду були 
віддані: Берія .1. II. по обвину
ваченню в злочинах, передбаче
них статтями 58-1 «б», 58-8, 
58-13, 58-11 Карного Кодексу 
РРФСР: Меркулов В. М., Дека- 
нозов В. Г., Кобулов Б. 3., Гог- 
лідзе С. А.. Мешик П. Я., Влод
зимирський .1. 0. по обвинува
ченню в злочинах, передбачених 
статтями 58-1 «б», 58-8, 58-11 
Карного Кодексу РРФСР.

Судове слідство повністю під
твердило матеріали попереднього 
слідства і пред'явлені всім під
судним обвинувачення, викладе
ні в обвинувальному висновку.

Судом встановлено, що, зра
дивши Батьківщину і діючи в 
інтересах іноземного капіталу, 
підсудний Берія створив ворожу 
Радянській державі зрадницьку 
групу змовників, в яку ввійшли 
зв'язані з Берія напротязі ба
гатьох років спільною злочин
ною діяльністю підсудні Мерку
лов В. М., Деканозов В. Г., Ко
булов Б. 3., Гоглідзе С. А., Ме
шик П. Я. і Влодзимирський 
.1. 0. Змовники ставили собі зло
чинну мсту використати органи 
Міністерства внутрішніх справ 
проти Комуністичної партії і 
Уряду СРСР, поставити Міністер
ство внутрішніх справ над Пар
тією і Урядом для захоплення 
влади, ліквідації радянського 
робітничо - селянського ладу, 
реставрації капіталізму і від
новлення панування буржуазії.

Суд встановив, що початок 
злочинної зрадницької діяльнос
ті Берія Л. П. і встановлення 
ним таємних зв'язків з інозем
ними розвідками належить ще 
до часу громадянської війни, ко
ли в 1919 році Берія Л. Я., пе
ребуваючи в Баку, вчинив зра
ду, поступивши на секретно- 
агентурну посаду в розвідку 
контрреволюційного муссава- 
тистського уряду в Азербайд
жані, яка діяла під контролем 
англійських розвідувальних ор
ганів.

В 1920 році Берія Л. II., пе
ребуваючи в Грузії, знову вчи
нив зраду, встановивши таємний 
зв’язок з охранкою грузинського 
меншовицького уряду, яка також 
була філіалом англійської роз
відки.

В наступні роки, аж до свого 
арешту Берія ,1. П. підтримував 
і розширював таємні зв'язки з 
іноземними розвідками.

Напротязі багатьох років Бе
рія Л. П. і його співучасники • 
старанно приховували і маскува
ли свою ворожу діяльність.

Після кончини ЇЇ. В. Сталіна, 
роблячи ставку на загальну ак
тивізацію реакційних імперіа
лістичних сил проти Радянської 
держави, Берія Л. П. перейшов 
до форсованих дій для здійснен
ня своїх антирадянських зрад
ницьких замірів, що й дозволило 
в короткий строк викрити Берія 
Л. II. і його співучасників і 
покласти край їх злочинній 
діяльності.

Ставши в березні 1953 року 
міністром внутрішніх справ 
СРСР, підсудний Берія .1. II., 
підготовляючи захоплення вла
ди, почав посилено просувати 
учасників змовницької групи на 
керівні посади як в центрально
му апараті МВС, так і в його 
місцевих органах. Берія .1. П. І 
його спільники розправлялися з 
чесними працівниками МВС, які 
відмовлялися виконувати злочин
ні розпорядження змовників.

У своїх антирадянських зрад
ницьких цілях Берія Л. 11. і йо
го співучасники вжили ряд зло
чинних заходів для того, щоб 
активізувати рештки буржуазно- 
націоналістичних елементів у 
союзних республіках, посіяти 
ворожнечу і розбрат між народа
ми СРСР і насамперед підірвати 
дружбу народів СРСР з великим 
російським народом.

Діючи як злобний ворог ра
дянського народу, підсудний Бе
рія Л. її., з метою створення 
продовольчих труднощів у нашій 
країні, саботував, заважав про
веденню найважливіших заходів 
Партії і Уряду, спрямованих на 
піднесення господарства колгос
пів та радгоспів і неухильне 
підвищення добробуту радян
ського народу.

Встановлено, що, приховую
чи і маскуючи свою злочинну 
діяльність, підсудний Берія 
Л. П. і його співучасники чини
ли терористичні розправи над 
людьми, з боку яких вони по
боювались викриттів. Як один 
з основних методів своєї злочин
ної діяльності змовники обрали 
наклеп, інтриги і різні провока
ції проти чесних партійних і ра
дянських працівників, які стоя
ли на шляху ворожих Радян
ській державі зрадницьких за
мірів Берія Л. її. і його спільни
ків і які перешкоджали їм про- [ 
биратися до влади.

Судом встановлено, що під
судні Берія Л. II., Меркулов 
В. М., Деканозов В. Г., Кобулов 
Б. 3., Гоглідзе С. А., Мешик 
її. Я. і Влодзимирський Л. 0., 
використовуючи своє службове 
становище в органах НКВС-

Вирок виконано
23 грудня виконано вирок 

Спеціального Судового Присутст
вія Верховного Суду СРСР щодо 
засуджених до найвищої міри 
кримінального покарання — роз

МДБ-МВС, вчинили ряд най
тяжчих злочинів з метою зни
щення чесних, відданих справі 
Комуністичної партії і Радян
ській владі кадрів.

Судом також встановлені зло
чини Берія Л. II., які свідчать 
про його глибокий моральний 
розклад, і факти вчинених Берія 
злочинних користолюбних дій і 
зловживань владою.

Винність усіх підсудних у 
пред'явлених їм обвинуваченнях 
була повністю доведена на суді 
документами - оригіналами, ре
човими доказами, власноручними 
записами підсудних, показання
ми численних свідків.

Викриті доказами підсудні Бе
рія Л. II., Меркулов В. М., Де
канозов В. Г., Кобулов Б. 3., 
Гоглідзе (’. А., Мешик її. Я. і 
Влодзимирський Л. 0. на судово
му слідстві підтвердили пока
зання, дані ними на попередньо
му слідстві, і визнали себе вин
ними у вчиненні ряду найтяж
чих державних злочинів.

Спеціальне Судове Присутст
віє Верховного Суду СРСР вста
новило винність підсудного Бе
рія Л. II. в зраді Батьківщині, 
організації антирадянської змов
ницької групи з метою захоплен
ня влади і відновлення пануван
ня буржуазії; у вчиненні теро
ристичних актів проти відданих 
Комуністичній партії і народам 
Радянського Союзу політичних 
•діячів; в активній боротьбі про
ти революційного робітничого ру
ху в Баку в 1919 році, коли Бе
рім був на секретно - агентурній 
посаді в розвідці контрреволю
ційного муссаватистського уря
ду в Азербайджані, зав’язав там 
зв'язки з іноземною розвідкою, а 
в дальшому підтримував і роз
ширював свої таємні злочинні 
зв'язки з іноземними розвідками 
до моменту викриття і арешту, 
тобто в злочинах, передбачених 
статтями 58-1 «б», 58-8, 58-13, 
58-11 Карного Кодексу РРФСР.

Суд встановив винними під
судних Меркулова В. М., Декано- 
зова В. Г., Кобулова Б. 3., Гог
лідзе С. А., Мешика її. Я. і 
Влодзимирського Л. 0. в зраді 
Батьківщині і вчиненні теро
ристичних актів і участі в ан- 
тирадянській зрадницькій групі, 
тобто в злочинах, передбачених 
статтями 58-1 «б», 58-8, 58-11 
Карного Кодексу РРФСР.

Спеціальне Судове Присутствіє 
Верховного Суду СРСР постано
вило:

Засудити Берія Л. 11., Мерку
лова В. М., Деканозова В. Г., Ко
булова Б. 3., Гоглідзе С. А., Ме
шика 11. Я. і Влодзимирського 
Л. 0. до найвищої міри кримі
нального покарання — розстрі
лу, з конфіскацією особисто їм 
належного майна, з позбавлен
ням військових звань і нагород.

Вирок є остаточним і оскар
женню не підлягає.

стрілу — Берія Л. її., Меркулова 
В. М., Деканозова В. Г., Кобуло
ва Б. 3., Гоглідзе С. А., Мешика 
її. Я. і Влодзимирського Л. 0.
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Поліпшувати культуру торгівлі, збільшувати 
виробництво предметів народного споживання 

На зборах міського партійного
Питанням завдань міської 

партійної організації по вико
нанню рішень Ради Міністрів 
СРСР і ЦК К1ІРС про заходи 
дальшого розвитку радянської 
торгівлі, збільшення випуску і 
поліпшення якості промисло
вих і продовольчих товарів бу
ли присвячені збори партійно
го активу міста, що днями від
булися.

Доповідач — секретар Олек
сандрійського міського коміте
ту КП України т. Луценко, 
відмічаючи значне зростання 
торговельної сітки, основну 
увагу зосередив на недоліках в 
роботі відділу робітничого пос
тачання Димитровського тресту 
і змішторгу. Тов. Луценко кри
тикував керівників цих органі
зацій тт. Прохоренка і Бабича 
за те, що вони погано борють
ся за культуру в торгівлі, не
задовільно вивчають і задоволь
няють попит населення па то
вари, допускають великі збит
ки. У відділі робітничого пос
тачання понаднормативні за
лишки становлять більше як 
на два мільйони карбованців, 
а в змішторгу—на 4 мільйони 
карбованців.

Тт. Прохорснко та Бабич не
задовільно займаються поширен
ням торговельної сітки. Чим, як 
не їх безвідповідальністю, мож
на пояснити те, що протягом 
п'яти місяців вони ніяк не 
спроможуться відкрити нові 
магазини на площі ім. Дзер- 
жпнського, по вулиці Шевчен
ка і в робітничих селищах.

Ці та інші недоліки в знач
ній мірі з'являються результа
том того, що партійні органі
зації відділу робітничого пос
тачання і змішторгу слабо вни
кають в роботу торговельних

—Автобус, що курсує між се
лищем Димитрово і містом, за 
графіком повинен робити ос
танній рейс о 23 годині 35 
хвилин, — пише в листі до ре
дакції група вчителів і учнів 
вечірньої школи № 2 з селища 
Перемога.—Але в дійсності віп 
проїжджає біля селища набагато 
раніше. Тому після уроків час
то доводиться користуватись по
путною автомашиною чи йти до
дому пішки.

Директор автотаксонарку т. 
Суботін знає про порушення 
графіку руху автобуса, але за
ходів до винних не вживає.

♦ *
—В минулому році артіль 

«Червона вишивальниця» органі
зувала масовий пошив бурок для 
продажу населенню, — пише 
громадянин Бичок К. А. — Та 
зараз, посилаючись на відсут

підприємств, занедбали вихо
вання кадрів, не займаються 
їх добором.

Говорячи про роботу місце
вої промисловості і промисло
вої кооперації, т. Луценко від
значив, що артілі «Червона 
вишивальниця» (голова т. Мар- 
тинцева), «Победа» (голова 
т. Сидоренко), міськпромкомбі
нат (директор т. Хохлов) не 
справляються з завданнями, 
випускають- продукцію низької 
якості. Не виконує планів по 
асортименту артіль «Червоний 
тесляр» (голова т. Додатно).

Як вказав т. Луценко, недо
ліки в роботі промислової ко
операції і місцевої промисло
вості пояснюються незадовіль
ним керівництвом з боку ви
конкому міської Ради (заступ
ник голови т. Константинов) і 
міськкому партії (завідуючий 
промислово-транспортним від
ділом т. Шевчук).

Доповідач поставив ряд зав
дань перед працівниками тор
гівлі, артілей, промкооперації і 
місцевої промисловості.

Директор швейної фабрики 
т. Кашуричев в своєму виступі 
говорив про те, що колективу, 
який він очолює, погано допо
магають у виконанні плаву. 
Часто виключають електроенер
гію, хоча її виробляється біль
ше, ніж потрібно підприєм
ствам міста.

Досі допускаються зустрічні 
перевозки готової продукції з 
Олександрії в Кіровоград і на
зад. Цим викликаються зайві 
витрати.

Працівник брикетної фабри
ки т. Коропа зупинився на 
недоліках в роботі торговель
ної сітки селища Дпмитрово.

—Я кщо хочбш купити цигар-

З редакційної пошти
ність матеріалу, правління ар
тілі припинило випуск ЦІЄЇ про
дукції.

ф >*к
—На міському паливному 

складі продають вугілля наполо
вину з землею,—повідомляє пра
цівник елеватора Єгудіс Т. І.— 
На наші зауваження відносно 
якості вугілля вагар Кашпу- 
ровський відповів: «Якщо не хо
чете, не беріть, продам іншим». 
Так і не змогли ми придбати 
палива.

■ * * *
—На подвір’ї будинків №№ 61 

і 59 по вулиці Червоноармій- 
ській розвалювався колодязь,— 
пише громадянин Сташков,— 
зараз його відремонтували, по
чистили. Жителі сподівались, 
що керуючий будинками т. Сі- 
ленко подбає і про очистку 
вигрібних ям біля колодязя або 

активу
ки «НрибоН , тобі пропонують 

Казбек ,табаку часто не буває 
зовсім, — заявив він.

Про поганий санітарний стан 
багатьох магазинів і їдалень 
розповів головний лікар сан- 
епідстанції т. Дік.

Виступив завідуючий міськ- 
торгвідділом т. Семеха. Він не 
говорив про те, які заходи ним 
вживаються для поліпшення 
торгівлі і обслужування трудя
щих. Тов. Семеха >| намагався 
проаналізувати діяльність тор
говельних організацій, але ні
чого путнього не сказав.

Недалеко від нього пішов і 
начальник відділу робітпичого 

і постачання т. Прохоренко.
— Ми, — почав віп свою 

промову, — не стоялп в сто
роні від завдань... Ми вживає
мо заходи, ми підбираємо кад
ри, ми завели книги попиту і 
пропозицій...

І далі в такому дусі. Які ж 
результати від цього — Прохо
ренко і словом не обмовився.

Тому міський прокурор т. Тю- 
рип цілком справедливо крити
кував т. Прохоренка за те, що 
він запасається різними папір
цями, багато разглагольствує, 
а діла не поліпшуються. Роз
трати не зменшуються, а збіль
шуються, ревізійний апарат 
відділу працює погано. Тов. Тю
рмі разом з тим вказав, що мі
ліція слабо бореться з спеку
лянтами.

В дебатах виступили також 
тт. Іванов, Бондар, Бережний 
і інші.

Збори міського партійного 
активу намітили заходи, спря
мовані на поліпшення тор
гівлі, роботи артілей промисло
вої кооперації і місцевої про
мисловості міста.

зовсім закриє їх. Але цього не 
зроблено, і тепер нечистоти про
сочуються в колодязь, забруд
нюючи воду. *❖

—Керівники міської бані не 
дбають про поліпшення об
служування трудящих, — пові
домляє вчителька т. Кондратен- 
ко. — В роздягалці холодно, на 
підлозі невистачає дерев’яних ре
шіток, тазики течуть. Середові 
замки в шафах для білизни по
ламані.

•» ♦Я
—Останнім часом значно по

жвавилась робота клубу Олек
сандрійського кінзаводу,—пові
домляє вчителька Лікарівської 
середньої школи т. Жежель.— 
Прочитано вже кілька лекцій, 
демонструються кінокартини, 
влаштовуються концерти.

Вперше в історії Китаю проводяться загальні вибори. В Ки
тайській Народній Республіці обираються місцеві органи влади— 
вибори народних представників. В ряді місць вибори закінчені.

На знімку; на одній з виборчих дільниць в передмісті Пекіна. 
Видача бюлетенів для голосування.

Фото агентства Сіньхуа. Прескліше ТАРС.

За припинення війни у В'єтнамі
Заява президента Демократич

ної Республіки В’єтнам про го
товність в’єтнамського народу 
добитись припинення війни в 
Індо-Китаї, якщо французький 
уряд «хоче розв’язати в'єтнам
ську проблему мирними засоба
ми», зустріла гаряче схвалення 
світової громадськості.

Величезна більшість французь
кого народу висловилася за не
гайне проведення переговорів 
між Францією і Демократичною 
Республікою В’єтнам. Навіть ба
гато представників французьких 
буржуазних кіл, переконавшись 
у неможливості добитись перемо
ги над в'єтнамським народом си
лою зброї, виступають тепер за 
припинення війни в Індо-Китаї, 
яку народ охрестив «брудною вій
ною». Відомо, що за сім років 
цієї війни французький уряд 
затратив на неї 1.677 мільярдів 
Франків; за неповними даними, 
300 тисяч французьких солдатів 
було вбито або поранено. Як вка-

Повідомлення нейтральної комісії 
по репатріації про наступний суд 
над 19 американськими агентами

ПЕКІН. 22. (ТАРС). За повідом
ленням кореспондента агентства 
Сіньхуа з Кесона, 16 грудня ней
тральна комісія по репатріації 
повідомила корейсько-китайську 
сторону про те, то 19 агентів 
американської сторони будуть 
віддані до суду за вбивство 4 ко
рейських військовополонених у 
таборі Тоншанні. Обвинувачені 
були арештовані 13 грудня, на 
другий день після того, як було 
вчинено вбивство в секторі №38.

У листі до нейтральної комісії 
по репатріації від 17 грудня пред
ставник корейської Народної ар
мії і китайських народних добро
вольців генерал Лі Сан Чо поста
вив вимогу, щоб комісія та індій
ські охоронні війська серйозно

Вирок у справі Мосаддика
ПАРИЖ, 22. (ТАРС). Як пере

дає тегеранський кореспондент 
агентства Франс Пресе, колишній 
прем'єр-міністр Ірану Мосаддик 
засуджений до трьох років тюр

зуе іноземна преса, французькі 
правлячі кола сподівалися на за
кінченій недавно нараді глав уря
дів США, Англії і Франції на 
Бермудських островах дістати 
схвалення Сполучених Штатів на 
припинення війни в Індо-Китаї.

Проте американські правлячі 
кола, намагаючись зберегти на
пруженість в Південно-Східній 
Азії і в усьому світі, заінтересо
вані в продовженні війни в Індо- 
Китаї. Державний секретар США 
Даллес, виступаючи цими днями 
в Парижі, наполягав, щоб Фран
ція не припиняла воєнних дій. 
Сполучені Штати, писала фран
цузька газета «Ліберасьон» в си
лу своїх прагнень до світового 
панування і в силу своїх страте
гічних міркувань в Азії вима
гають, щоб французький уряд 
продовжував вести війну в Індо- 
Китаї, незалежно від того, скіль
ки ллється крові і скільки ви
трачається мільярдів франків.

• С. ІВАНОВ.

поставились до цієї справи і суво
ро покарали вбивців. Це нове 
вбивство, вказав генерал Лі Сан 
Чо у своїй заяві, ще раз свідчить 
про те, що корейські і китайські 
полонені фактично зазнають жор
стокого терору з боку лісинманів- 
ських і чанкайшістських агентів.

21 військовополонений корей
сько-китайської сторони, які е 
свідками в справі про вбивство, 
відокремлені від решти військово
полонених. Всі вони звернулись 
до комісії з просьбою про репат
ріацію. Генерал Лі Сан Чо поста
вив вимогу, щоб нейтральна комі
сія по репатріації якнайшвидше 
репатріювала їх відповідно до 
умов угоди про компетенцію ко
місії.

ми. Колишній начальник гене
рального штабу іранської армії 
генерал Ріяхі засуджений до 2 
років тюрми.

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ ТВО редактора Т. АПОСТОЛ.
„ К о л

Під таким заголовком в га
зеті «Сталінський прапор» від 
11 грудня 1953 р. був опублі
кований фейлетон про порушен
ня правил радянської торгівлі 
завідуючою магазином № 21

чиста книга ск 
на шахті № 2—3 Тимошен- 
ко 6. П.

Як повідомив заступник на
чальника відділу робітничого 
постачання т. Андгуладзе, фак- 

р г..."
ти, наведені в фейлетоні, під
твердились.

За порушення правил торгів
лі Тимошепко Є. II. з роботи 
увільнена і притягнута до від
повідальності.

Народний суд другої дільниці м. Олександрії розглядатиме 
справу громадянина Дороша Павла Гавриловича про розторгнення 
шлюбу з громадянкою Дорош Ганною Никифорівною, які проживають 
в м. Олександрії.

Народний суд другої дільниці м. Олександрії розглядатиме 
справу про визнання безвісті відсутнього громадянина Сухацького 
Афанасія Ілліча, 1908 року народження—померлим.
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся'. Рік видання ХХ7-Й

СТАЛІНСЬКИЙ
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Хай живе і процвітає нерушима бра
терська дружба і тісне співробітництво 
Радянського Союзу і Китайської Народної 
Республіки на благо народів наших країн 
і зміцнення миру й міжнародної безпеки!

Ціна 15 коп.

№ 154(3984)

Неділя
27 

грудня 
1953 р.

Відзначимо всенародне свято 
„новими трудовими перемогами

Велике піднесення полі
тичної і трудової активнос
ті мас 'викликала постано
ва Центрального Комітету 
КГІРС, Ради Міністрів СРСР 
1 Президії Верховної Ради 
СРСР про 300-річчя возз'єд- 

^Ш^ння України з Росією. 
Ч"^^5^>туючись до знаменної 

Дати, трудящі нашого міста 
широко розгорнули соціа
лістичне змагання. Вони до
кладають зусилля до того, 
щоб всенародне свято озна
менувати новими трудовими 
перемогами.

У ці дні успішно викона
ли річний план колективи 
Ьайдаківського і Семенів- 
ського вуглерозрізів, шахти 
№ 2-3 та багатьох інших 
підприємств. Рапортував 
про завершення програми 
1953 року трест „Олександ- 
ріявугілля".

В місті налічуються тисячі 
виробничників, які достро
ково реалізували свої зобо
в'язання і зараз працюють 

рахунок 1954 року.
Рівнятись на передовиків, 

дідтягувати відсталих до їх 
рівня, популяризувати до
сягнення кращих—головне 
в змаганні.

•н 3 чудовою ініціативою 
.виступив колектив Ленін- 

ю градського заводу „Електро
не сила" їм. С. М. Кірова, який 

вирішив значно збільшити 
випуск продукції на ти х же 
виробничих площах і устат
куванні.

Цей почин повинні підхо
пити трудівники всіх під
приємств міста. Треба не 
тільки його обговорити, але 
й намітити конкретні заходи, 
виявити 1 пустити в дію но
ві внутрішні резерви.

Колективи багатьох під
приємств Олександрії взя
ли шефство’над селом. Прак
тичну допомогу сільгоспар
тілям в піднесенні колгосп
ного виробництва подають 
трудящі Байдаківського вуг
лерозрізу, деревообробних 
майстерень, теплової елек
тростанції. Вони беруть 
участь в механізації трудо
містких процесів на фермах, 
електрифікації колгоспів, 
розгортанні масово-політич
ної роботи.

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

Указ Президії Верховної Ради СРСР 
ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ТОВ. СЕНІНА І. С. ОРДЕНОМ ЛЕНІНА

У зв'язку з п'ятдесятиріччям з дня народження першого 
заступника Голови Ради Міністрів Української РСР тов. Сеніна 
І. С. і відзначаючи його заслуги перед Радянською державою, 
нагородити тов. Сеніна Івана Семеновича орденом ЛЕНІНА.

Голова Президії Верховної Ради СРСР 
К. ВОРОШИЛОВ.

Секретар Президії Верховної Ради СРСР 
М. ПЄГОВ.

Москва, Кремль.
25 грудня 1953 р.

Ширити шефську допомо
гу колгоспам прямий обо
в'язок працівників промис
ловості.

Сила змагання—в його 
масовості, дійовості, глас
ності. На жаль, деякі керів
ники артілей промкоопера
ції 1 місцевої промисловості 
цього не розуміють. Артіль 
„Червона вишивальниця" 1 
міськпромкомбінат не справ- 

[ ллються з планами, нерідко 
випускають продукцію низь
кої якості. Однак тут не 
видно, як працюють окремі 
бригади, хто йде попереду, 
а хто відстає. І Іаочна агі
тація відсутня. Голова прав
ління артілі „Червона ви
шивальниця" т. Мартинцева 
1 директор міськпромкомбі
нату т,. Хохлов самоусуну
лись від керівництва зма- 

| ганням, не створюють ви
робничникам умов для нор
мальної роботи.

Змаганням треба займа
тись конкретно, рішуче бо- 

■' ротись проти формалізму і 
; парадної шумихи, день у 
і день добиватись високих 
І показників в роботі.

Останнім часом Олександ
рійська швейна фабрика 
стала не тільки виконувати, 
але й перевиконувати план. 
Однак з якістю продукції 
тут ще не все гаразд. За
мість того, щоб зосередити 
увагу працівників фабрики 
на повсякденну боротьбу 
за високу якість випускає- 
мих виробів, тут стали на 
шлях оголошення „місяч
ників огляду якості продук
ції". Хіба не ясно, що ця 
бюрократична витівка нія
кої користі не дасть.

Ми напередодні Нового, 
1954 року. Спрямуймо твор
чі зусилля трудівників міс
та на успішне завершення 
річного плану, на те, щоб 
з перших днів січня забез
печити чітку, ритмічну ро
боту всіх підприємств.

Товариші вугільники, бу
дівельники, працівники міс
цевої і кооперативної про
мисловості! Множте свої 
виробничі успіхи, готуйте 
достойні трудові подарунки 
всенародному святу—300- 
річчю возз'єднання України 
з Росією!

Голові Центрального 
Комітету Комуністичної 

партії Китаю
Голові Центрального 
Народного Уряду

Китайської Народної 
Республіки 

товаришеві МАО ЦЗЕ-дуну
Дорогий товаришу Мао Цзе-дун!
В день Вашого шістдесятиріччя Цент

ральний Комітет Комуністичної партії Ра
дянського Союзу 1 Рада Міністрів Союзу 
РСР шлють Вам, випробуваному керівни
кові Китайської Комуністичної партії 1 
вождю китайського народу, свій братер
ський комуністичний привіт.

Все Ваше життя нерозривно зв'язане 
з героїчною боротьбою Комуністичної пар
тії Китаю за свободу 1 незалежність ки
тайського народу, яка увінчалась його ве
ликою Історичною перемогою—створенням 
Китайської Народної Республіки. Під ке
рівництвом Комуністичної партії Китайська 
народно-демократична держава вийшла на 
світову арену 1 стала могутньою силою 
табору миру 1 демократії.

У суворі роки тяжкої боротьби проти 
сил внутрішньої реакції та Імперіалістич
ного гніту 1 тепер, на посту Голови Цент
рального Народного Уряду, Ви завжди 
віддавали і віддаєте всі свої сили служін
ню народові, боротьбі за торжество спра
ви трудящих, за соціалізм. Ви мудро здій
снюєте з'єднання марксистсько-ленінської 
теорії з практикою Китайської антиімперіа
лістичної революції, з будівництвом ново
го, народно-демократичного Китаю, творчо 
розвиваєте марксистсько-ленінське вчення, 
є прапороносцем вічної дружби китайсько
го і радянського народів.

Від усього серця бажаємо Вам, доро
гий друг 1 товариш Мао Цзе-дун, багатьох 
років життя, сил 1 здоров'я на щастя вели
кого китайського народу, на благо 1 про
цвітання Китайської Народної Республіки, 
на благо миру в усьому світі.

Центральний Комітет 
Комуністичної партії 

Радянського Союзу. 
Рада Міністрів Союзу РСР.

Мічурінська медаль
Золота медаль імені І. В. Мічуріна при

суджується вперше за видатні оригінальні 
роботи і відкриття в галузі розвитку мічу
рінської агробіології, які мають велике нау
ково-теоретичне або практичне значення.

На загальних зборах дійсних членів 
Всесоюзної академії сільськогосподарських 
наук імені В. 1. Леніна вручена золота ме
даль імені І. В. Мічуріна дійсному членові 
академії П. II. Яковлеву. П. II. Яковлев ві
домий як один з найближчих помічників 
І. В. Мічуріна, який успішно продовжує 
справу великого перетворювача природи.

Золота медаль імені І. В. Мічуріна вру
чена також професорові М. А. Лісавепкові 
за видатну працю «По мічурінському шляху». 
ІІого роботам по створенню сибірського садів
ництва І. В. Мічурін надавав великого зна
чення. М. А. Лісавепко пройшов шлях від 
дослідника-самоука до видатного вченого. 
Виведені ним сорти плодових рослин виро
щуються під Ленінградом і Пензою, в Куз
басі, Ханти-Мансійську та інших місцях.

(ТАРС).

Найвищий ступінь трудової відзнаки
П’ятнадцять років тому, 27 

грудня 1938 року, Президія 
Верховної Ради СРСР видала 
Указ про встановлення найвищо
го ступеня відзнаки в галузі 
господарського і культурного 
будівництва — звання Героя 
Соціалістичної Праці.

Звання Героя Соціалістичної 
Праці присвоюється особам, які 
своєю видатною новаторською 
діяльністю проявили виняткові 
заслуги перед державою, сприя
ли піднесенню народного госпо
дарства, культури, науки, зрос
танню могутності і слави Радян
ського Союзу. За п’ятнадцять ро
ків тисячі новаторів промисло
вості, сільського господарства,

транспорту, діячів науки і тех
ніки були удостоєні Золотої Зір
ки Героя з одночасним вручен
ням ордена Леніна.

За особливі трудові заслуги 
перед Батьківщиною звання Ге
роя Соціалістичної Праці при
своєно багатьом передовим лю
дям Радянської України, в тому 
числі 1057 трудівникам соціа
лістичного сільського господар
ства. Всій країні відомі імена 
майстрів високих урожаїв двічі 
Героя Соціалістичної Праці лан
кової С. Д. Виштак, Героя Соціа
лістичної Праці бригадира трак
торної бригади 0. В. Гіталова, 
ланкової М. І. Гети, кращих кол
госпних тваринників — доярки

Мао Цзе-дун

М. X. Савченко, старшого чадана 
А. В. Жукова та багатьох інших. 
Велика група колгоспників, пра
цівників МТС і радгоспів респуб
ліки удостоєна звання Героя Со
ціалістичної Праці в нинішньо
му році за високі врожаї сіль
ськогосподарських культур, ви
сокі показники в тваринництві і 
на виконанні тракторних робіт.

Натхненні історичною постано
вою вересневого Пленуму ЦК 
ІЇ1ІРС, сотні тисяч трудящих на*' 
тої країни наслідують приклад 
новаторів, являючи нові зразки 
соціалістичного ставлення до 
праці.

(РАТАУ'
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Партійне життя

Поліпшувати роботу з інтелігенцією
Волю народу виконано!

З кожним роком ПОПОВНЮЄТЬ
СЯ загін інтелігенції міста: вчи
телів, медичних та інженерно- 
технічних працівників.

Історичні рішення XIX з’їзду 
КПРС та V сесії Верховної Ради 
СРСР поставили нові грандіозні 
завдання економічного й куль
турного розвитку нашої країни. 
Робітники й колгоспне селян
ство успішно здійснюють ці зав
дання. Зросла роль і активність 
інтелігенції. Одні з них вміло і 
кваліфіковано керують виробни
чими процесами на підприєм
ствах, організують працю робіт
ників, в співдружності з передо
виками виробництва рухають 
вперед механізацію трудомістких 
робіт, інші—озброюють нашу мо
лодь основами наук, виховуючи 
з них фізично здорових, стійких 
і сміливих майбутніх будівників 
комунізму.

Виконуючи рішення XIX з'їз
ду КІІРС, міськком партії поліп
шив роботу з інтелігенцією. В 
новому 1953—1954 навчально
му році в системі партійної ос
віти багато її навчається в 
гуртках підвищеного типу. По
над 150 чоловік виявили бажан
ня підвищувати свій ідейно-по
літичний рівень в гуртках по 
вивченню політекономії і філо
софії, в теоретичних семінарах, 
у вечірній міській партійній 
школі. Понад 280 чоловік інте
лігентів навчається у вечірньо
му університеті марксизму-ле- 
нінізму. Серед них—інженери тт. 
Бурцев, М’ясникова, лікарі тт. 
Груша і Корнєєва, учителі тт. 
Оздоба, Крижанівська та багато 
інших. їх наполеглива праця над 
підвищенням ідейного рівня по
зитивно позначається на прак
тичній роботі. Так, наприклад, 
інженер т. Бурцев, працюючи го
ловним механіком на Байдаків- 
ському вуглерозрізі і опираючись 
па передових механізаторів, за
безпечує безперебійну роботу 
екскаваторного парку й електро
возів. Це допомогло передовим 
механізаторам і всім -^колекти
ву вуглерозріз;7 -;л Ї5 днів рані
ше строку ..иконати річний план 

-ЬлдОЙуТКу вугілля.
Понад 100 чоловік вчителів, 

лікарів та інженерно - техніч
них працівників з’являються 
членами Товариства для поши

рення політичних і наукових 
знань і виступають з лекціями 
серед трудящих міста на полі
тичні,. наукові та економічні те
ми.

Велику роботу проводять вчи
телі, лікарі, інженерно - техніч
ні працівники в дні, коли ук
раїнський народ разом з усіма 
народами СРСР готується до зна
менної дати — 300-річчя воз
з’єднання України з Росією. Во
ни читають лекції, доповіді, 
проводять бесіди про визвольну 
війну українського народу 
1648—1654 рр., про велику 
дружбу українського народу з 
великим російським народом і 
всіма народами Радянського Сою
зу, про розквіт Радянської Ук
раїни в єдиній сім’ї братніх на
родів СРСР, про економічні й 
культурні зв’язки двох великих 
народів.

Велике значення має робота з 
інтелігенцією за професіями. 
Ввійшло в практику проводити 
збори вчителів, медичних та ін
женерно - технічних працівни
ків. На цих зборах вивчаються 
рішення партії й уряду, чи
таються лекції. Недавно прове
дено технічну конференцію ін
женерно - технічних працівни
ків - вугільників, де обговорено 
питання про шляхи зниження 
собівартості видобутку вугілля на 
розрізах і шахті. Готується тех
нічна конференція, яка обгово
рить питання про поліпшення 
технологічного процесу брикету
вання вугілля.

Однак в роботі з інтелігенцією 
ще є- й істотні недоліки.

Лише одні збори проведено з 
медичними й торговельними пра
цівниками. З вини керуючих Ди- 
митровського тресту т. Ларіонова 
та тресту «Укрвуглемонтаж» т. . 
Усошина не організуються тех
нічні конференції будівельників 
та монтажників. Такі конфе
ренції тут вкрай необхідні, бо 
якість будівництва низька, гра
фіки зриваються, державі зав
даються великі збитки. А під
приємства тресту «Укрвуглемон
таж» не виконують своїх планів. ■

Слабо поставлена робота з ін
женерно - технічними працівни
ками в первинних парторганіза- 
ціях Олександрійського будівель

но - монтажного управління, бу
дівельних управліннях Ди.мит- 
ровського тресту. Тут всю робо
ті зводять до проведення пла- 
ньорок та нарядів, які здебіль
шого носять характер чергової 

, «накачки», а не вчать команди
рів виробництва майстерності ке
рівництва, не озброюють їх не
обхідними знаннями з економіки 
підприємств, організації праці 
тощо. І невипадково в будівель
них управліннях Димитровського 
тресту погано організована пра
ця робітників, будівельні роботи 
ведуться неякісно, без технічного 
нагляду.

На Байдаківській брикетній 
фабриці з інженерно - технічни
ми працівниками теж не пра
цюють як слід. Окремі начальни
ки цехів і майстри ще слабо 
знають технологічний процес 
фабрики, недостатньо вивчили 
«вузькі» місця, внаслідок чого 
окремі механізми й вузли ви
ходять з ладу, порушується рит
мічність в роботі фабрики, зри
вається виконання виробничого 
плану.

Серед інтелігенції значну 
частину становлять жінки. Але 
робота з ними відділом пропаган
ди та агітації, виконкомом міської 
Ради та окремими парторганіза- 
ціями занедбана.

На Олександрійській тепло
електростанції, Байдаківському 
вуглерозрізі, рудоремонтному за
воді й на деяких інших під
приємствах створені групи допо
відачів, завдання яких — зна
йомити трудящих з рішеннями 
партії і уряду, вести пропаганду 
технічних та наукових знань, 
поширювати досвід новаторів ви
робництва. Проте більшість з них 
працюють незадовільно. А відділ 
пропаганди й агітації не подає 
їм належної допомоги.

На ці та інші недоліки спра
ведливо вказували комуністи на 
звітно - виборних партійних збо
рах та на VIII міській партійній 
конференції.

Завдання полягає в тому,, щоб 
ліквідувати ці недоліки, поліп
шувати роботу з інтелігенцією, 
підносячи її роль в справі гос
подарського й культурного будів
ництва.

Г. ЛОЗОВИЙ, 
сенретар міськкому КПУ.

Опублікований вирок Верхов
ного Суду СРСР у справі найза- 
пекліших ворогів радянського 
народу Берім та його злочинних 
спільників зустрінутий трудя
щими нашої країни з глибоким 
задоволенням. У цехах заводів і 
фабрик, установах, учбових зак
ладах, в колгоспах і МТС відбу
лися збори, учасники яких за
явили про цілковите схвалення 
вироку радянського суду підлій 
зграї агентів міжнародного ім
періалізму.

Багатотисячний колектив мос
ковського металургійного заводу 
«Серп і молот» сприйняв вирок 
суду банді змовників як спра
ведливий захід, вжитий в інте
ресах держави, в інтересах усьо
го радянського народу. У черво
ному кутку мартенівського цеху 
першим виступив сталевар т. Ря- 
бов. Він сказав:

—Московські металурги, як і 
весь радянський народ, одно
стайно схвалюють вирок Верхов
ного Суду СРСР. Волею народу 
знесені з лиця землі підлі зрад
ники Батьківщини — так буде 
з кожним, хто посягне на наше 
щасливе життя.

Знатна розмітниця Кіровського 
заводу (м. Ленінград) т. Федотова 
з гнівом говорила про злочинні 
махінації Берія та його спільни
ків.

—Вони хотіли відняти у ра
дянського народу щасливе жит
тя, завойоване під керівництвом 
Комуністичної партії, — заяви
ла т. Федотова.—Винесений ра
дянським судом справедливий ви
рок виконано! Нема і не може 
бути місця на Радянській землі 
запроданцям і зрадникам.

Справедлива кара
Трудящі рудоремонтного заво

ду одностайно схвалюють вирок 
Спеціального Судового Присутст- 
вія Верховного Суду СРСР щодо 
підлих зрадників Батьківщини 
Берія і його спільників. На збо
рах колективу інструментального 
цеху шліфувальник стахановець 
Василь Шевченко сказав:

—Я молодий. Попереду в ме
не, як і у всієї радянської моло
ді, щасливе творче життя і труд 
на благо нашої Батьківщини. 1 
ось це життя хотіли відібрати 
найманці міжнародного імперіа
лізму. Зрадники одержали по за
слузі.

На київському заводі «Ленін
ська кузня» відбулися багато
людні збори, присвячені пові
домленню Верховного Суду СРСР. 
Машинобудівники запевнили рід
ну Комуністичну партію і Ра
дянський уряд, що не пошко
дують своїх трудових сил для 
дальшого зміцнення могутності 
нашої великої Радянської Бать
ківщини. Машиніст преса т. Ки- 
сельов заявив:

—Я закликаю колектив заво
ду широко розгорнути борозжбу,. 
за те, щоб з перших днів 
1954 року, виконувати всі наші 
плани, особливо замовлення для 
сільського господарства. Хай 
кожний наш трудовий успіх і да
лі буде могутнім ударом по всіх 
і усіляких підступах ворогів на
роду...

Відбулись збори у машинно^^ 
тракторних станціях і 
Макарівського району. ІГЙЇвської 
області. Виступаючи на зборах у 
сільгоспартілі імені Сталіна, кол
госпник т. Стацюк сказав:

—Радянський суд своїм виро
ком виявив волю всього народу. 
Ніколи і нікому не вдасться за
тримати наш рух вперед до ко
мунізму. Наше життя з кожним 
днем стає все кращим, все багат
шим. Ми й далі зміцнюватимемо 
наше громадське господарство, 
забезпечуючи любиму Батьківщи
ну сировиною, продуктами харчу
вання.

Трудящі Радянської України в 
одностайно прийнятих резолюці
ях схвалюють вирок зрадникам, 
який винесло Спеціальне Судове 
Присутствіє Верховного Суду 
СРСР.

(РАТАУ).

—Підла зграя ворогів нашої 
Вітчизни, діючи в інтересах іно
земного капіталу, хотіла лікві
дувати радянський лад і відно
вити панування буржуазії. Вони 
хотіли віддати нас, у капіталіс
тичне рабство, — заявив у 
своєму виступі слюсар Омелян 
Чернявськип. — Ми одностайно 
схвалюємо вирок Верховного Су
ду. Ще тісніше згуртуємося нав
коло Комуністичної партії і Ра
дянського уряду, не пошкодує
мо сил для дальшого зміцнення 
могутності нашої рідної Вітчиз
ни.

До 300-річчя возз'єднання України з Росією

Велика братня дружба 
російського і українського народів
З великим патріотичним під

несенням зустріли трудящі на
шої Батьківщини повідомлення 
про прийняту Центральним Ко
мітетом КІІРС, Радою Міністрів 
СРСР і Президією Верховної 
Ради СРСР постанову про 300- 
річчя возз'єднання України з 
Росією, що сповняється в січні 
1954 року. Ця видатна історич
на подія є великим національ
ним святом не тільки україн
ського і російського народів, а й 
всіх народів Радянського Союзу, 
Цй під керівництвом Комуніс
тичної партії дружною сім'єю 
будують комунізм.

Велика і непорушна дружба 
українського і російського на
родів має глибокі історичні ко
рені. Український народ вий

шов з єдиного кореня древньо- 
руської народності, він зв’яза
ний з російським народом єд
ністю походження, такий близь
кий до нього і мовою, і місцем 
проживання, і характером, і іс
торією.

Протягом довгого чдсу Ук
раїна була під ігом іноземного 
поневолення, зазнавала страхіт
ливих руйнувань і спустошень 
від агресивних нападів турецько- 
татарських орд і польської шлях
ти. Перебуваючи під загрозою 
знищення, український народ 
постійно вів непримиренну бо
ротьбу проти іноземного гніту. 
Він завжди звертав свій погляд 
до братнього російського народу, 
постійно прагнув до возз’єднан

ня з ним в єдиній Російській 
державі.

У визвольній війни 1648— 
1654 років український народ 
вів героїчну боротьбу за виз
волення України від гніту поль
ської шляхти, за возз’єднання з 
своїм старшим братом — росій
ським народом. Широкому роз
махові і успіхам боротьби при
гнічених селянських мас, що 
були головною і вирішальною 
силою визвольної війни, сприя
ла постійна допомога і підтрим
ка російської держави і особли
во народних мас Росії.

Визвольною війною керував 
видатний державний діяч і пол
ководець’ Богдан Хмельницький, 
який виражав прагнення україн
ського народу до об'єднання і 

міцного союзу з російським на
родом, добре розумів, що по
рятунок українського народу 
можливий лише в возз’єднанні 
України з Росією.

Боротьба українського наро
ду проти польської шляхти за
вершилась історичним рішенням 
Переяславської Ради 18 січня 
1654 року про возз'єднання Ук
раїни з Росією. Цс рішення бу
ло могутнім волевиявленням во
лелюбного українського народу, 
виявом його вікових прагнень і 
сподівань і знаменувало поворот
ний етап в його житті. Україн
ський народ навіки зв'язав свою 
долю з єдинокровним російським 
народом, в якому він завжди 
бачив свого надійного захисника 
і союзника, і тим самим врятував 
і зберіг себе, як націю.

Об’єднання двох великих 
слов'янських народів, незва
жаючи на те, що на чолі Росії 
стояли тоді цар і поміщики, мало 
величезне прогресивне значення 
для дальшого політичного, еко
номічного і культурного розвит

ку українського і російського 
народів.

Російський народ, його про
гресивні діячі, всупереч реак
ційній царській політиці жор
стокого національно - колоніаль
ного гноблення, завжди допо
магали демократичному рухові 
українського народу, визнавали 
його право на національну не
залежність, вели спільну бо
ротьбу проти експлуататорських 
класів, проти великодержавних 
шовіністів і українських націо
налістів. Відзначаючи історичне 
значення возз’єднання України з 
Росією, російський революціонер- 
демократ В. Г. Бєлінський писав: 
«Злившись навіки з єдинокров
ною їй. Росією, Малоросія відчи
нила до себе двері цивілізації, 
освіті, мистецтву, науці... Разом 
з Росією перед нею тепер велике 
майбутнє».

Вирішальне значення для 
дальшого розвитку російського, 
українського і всіх інших на
родів нашої країни мала поява 
на історичній арені пайреволю-
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До '500-річчя возз'єднання України з Росією Зобов’язання хліборобів на 1954 рік
В боротьбі за повне 

використання гірничої техніки
Рік ще не закінчився, але ми 

можемо підвести деякі підсумки 
нашої роботи. Відрадні ці під
сумки. Колектив Вайдаківського 
вуглерозрізу з 15 грудня видач 
вугілля в рахунок січня. Від 
зниження собівартості палива 
зекономлено 580 тисяч карбован
ців. У порівнянні з минулим ро- 

продуктивність праці гірни- 
збільшилась на 50 нроцеп- 

■тїв.
Значно зросли коефіцієнти ви

користання механізмів. Так, про
дуктивність електровозів, що 
працюють на вивозці вугілля, 
підвищилась на 13 процентів, 
на вивозці породи — на 12 нро- 

к^^ентів, а екскаваторів — на 35 
центів.

Успіхи колективу — резуль
тат наполегливої боротьби за ви
сокопродуктивне використання 

'машин і механізмів, творчої пра
ці робітників та інженерно-тех
нічних працівників, освоєння по
тужної техніки.

В цій боротьбі авангардну 
роль займають комуністи, на 
них рівняються всі трудівники 
підприємства. Екскаваторники— 
комуністи тт. Могильний, Жу- 
равльов, Лепихін широко відомі 
за межами нашого міста. Вони 
добились на екскаваторі «УЗТМ» 
небувалого виробітку — дали 
128 тисяч кубометрів породи на 
місяць. їх приклад наслідували 
інші екскаваторники тресту 
«Олександріяву гілля».

Досконало оволоділи складною 
технікою екскаваторники від
вального агрегату комуністи 
тт. Романов, Євдокимов, Попов, 
їх показники — 130 процентів 
норми.

До двох річних норм
5.500 кілограмів заліза зеко

номила в цьому році бригада ар
матурників, яку очолює т. Анд- 

••^рущенко. За підсумками соціаліс
тичного змагання, вона зайняла 
перше місце серед колективу бу
дівельної дільниці Димитровсько- 
го тресту.

Арматурниками збережено 
4.000 карбованців державних 
коштів. Цього вони добилися 
внаслідок економії будівельного

З комуністів беруть приклад 
безпартійні. Так, зміни тт. Лог- 
винова, Рязанова та інших знач
но перевиконують графік.

На розрізі працює багато мо
лодих спеціалістів. Серед них 
відзначається Олександра Бари- 
біна. Зміна, якою вона керує, 
має найвищі показники. їй при
суджено перехідний Червоний 
прапор управління розрізу і 
шахтного комітету.

Добре справляються з своїми 
завданнями тт. Крошко, Череп
них, Ганжелюк.

Успіхам колективу сприяє та
кож творча думка раціоналізато
рів. Головний механік т. Бурцев, 
начальник відвального агрегату 
т. Банін, слюсар т. Велепа роз
робили і здійснили автоматичну 
очистку бункера екскаватора. В 
результаті значно полегшилась 
праця робітників, зменшились 
простої машин. Токар т. Кон- 
стантинов виготовив пристосу
вання до токарних і фрезерних 
верстатів, електрослюсарі кон
тактної сітки тт. ІІІульдяков і 
Сірий запропонували заливати 
ізолятори не. свинцем, а сіркою з 
графітом. Все це дало добрі ре
зультати.

В наступному році перед ко
лективом стоять нові завдання. 
Ми повинні ще вище піднести 
темпи видобутку вугілля і 
векриші породи, краще викорис
тати виробничі потужності. Ши
роко розгортаючи соціалістичне 
змагання, ми доб’ємось нових ус
піхів на славу Батьківщини.

Б. ШАБОЛТАС, 
головний інженер 

Вайдаківського вуглерозрізу.

матеріалу, використання відходів 
при виготовленні великої арма
тури.

Самовідданою працею тут від
значаються тт. Немченко, Кукса, 
Пащенко, Карнаущенко та інші. 
Вони вже дали майже по дві річ
них норми.

І. ГУСАК, 
начальник будівельної 

дільниці № 4 Димитровського 
тресту.

Горький. Контролеру централь
ної вимірювальної лабораторії 
автозаводу імені В. М. Молотова 
комсомолці Розі Лебедевій за від
мінну роботу три рази присвою
валось почесне звання кращого 
контролера заводу. Комсомольці 
обрали її групоргом. Тов. Лебе- 
дева успішно навчається в 9-му 
класі школи робітничої молоді.

На знімку: контролер Р. Лебе
дина одержує завдання від май
стра І. А. ҐІанфілова.

Фото ГІ. Вознесенського.
Прескліше ТАРС.

Токар-новатор
На рудоремонтному заводі од

ним з кращих токарів з’являєть
ся Іван Захарченко. Новатор без
перервно удосконалює методи 
своєї роботи. Це дає йому мож
ливість систематично виконува
ти по дві норми.

Раніше кожне ексцентричне 
кільце виготовляли окремо. З 
допомогою сконструйованого при
стосування т. Захарченко дає 
за вісім годин 120—150 кілець 
замість 16 за нормою.

ІЦе недавно квадратні ганки 
з кругловідлитої бронзи точили 
протягом багатьох годин. Стаха- 
новець зробив пристосування, 
що дало змогу вдвічі підвищити 
продуктивність праці.

Обробляючи 20 комплектів 
вкладників, т. Захарченко зеко
номив 160 годин робочого часу.

Токар - новатор вже. кілька 
місяців працює в рахунок 1954 
року.

Готуючи достойну зустріч 
300-річчю возз'єднання України 
з Росією, т. Захарченко доби
вається нових виробничих успі
хів.

Н. РОМАНОВ.

Колгоспи району підбивають 
підсумки своєї роботи за. 1953 
рік.

Недавно ці' питання було об
говорено па зборах хліборобів ар
тілі ім. Леніна. (Пршгопопівка). 
З доповіддю «Про підсумки ви
конання соціалістичних зобов'я
зань» виступив голова правлін
ня т. Андреєв.

Він вказав, що завдяки пов
сякденному піклуванню Комуніс
тичної партії і Радянського 
уряду колгоспне господарство 
зміцніло, поповнилось новою тех
нікою. Проте в роботі правління 
були серйозні помилки, що при
звели до недовиконання взятих 
зобов'язань по одержанню висо
ких врожаїв і підвищенню про
дуктивності громадського тварин
ництва.

Урожай зернових культур 
одержано низький. Якщо в тре
тій рільничій бригаді середня 
врожайність становить 13 цент
нерів з гектара, то інші бригади 
зібрали ще менше. Артіль недо
виконала планових завдань по 
врожайності кукурудзи, соняш
ника, цукрових буряків та ін
ших культур.

Малопродуктивним іце зали
шається громадське тваринниц
тво. Надій молока на фуражну 
корову за 11 місяців становить 
лише 1.292 літри проти 2.000 за 
зобов’язанням, вихід поросят на 
свиноматку на 6 голів менше 

і плану і т. д.
Проте в доповіді т. Андреєв 

по суті не розкрив справжніх 
причин одержання низьких вро
жаїв і продуктивності тварин
ництва. На це йому справедливо 
вказували виступаючі.

—Низький урожай кукурудзи, 
—говорить ланкова Меланія 
Клочко,—одержано через те, що 
правління артілі не подбало про 
підготовку висококондиційного 
насіння. Посівна кукурудза ви
явилась неякісною і, як наслі
док, не зійшла.

ВИСОКІ ДОХОДИ ВІД НАСІННИЦТВА 
ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР

Цього року городник артілі 
«Комунар» т. Дудник на площі 
6 гектар виростив по 15,5 цент
нера високоякісного насіння цп- 
булі-чернушки з кожного гекта
ра. Від його реалізації в кол

—Високий урожай кукуруд
зи, — говорив колгоспник т. 
(’апченко, — залежить від здійс
нення рекомендованих агротех
нічних заходів. Між тим, прав
ління артілі в ряді випадків не 
домагалось виконання цих вимог. 
Відомо, що значну надбавку вро
жаю передовики одержують за. 
рахунок підживлення посівів. 
Правління розміркувало так: ні
чого нам витрачати зайві трудо
дні на цю роботу.

Таким ставленням до агротех
ніки пояснюється низький уро
жай цукрових буряків, картоплі 
ІТ. д.

Доярка. Домаха Пономаренко 
критикувала, правління за недо
оцінку кормової бази для громад
ського тваринництва. Площі, 
посіяні на зелений конвейєр, 
правління артілі залишило на 
зерно, як «високоврожайні». 
Внаслідок чого зелена маса з 
площі 50 гектарів не була вико
ристана для годівлі худоби.

Постанова вересневого Плену
му ЦК КПРС зобов’язує праців
ників сільського господарства 
круто піднести врожайність всіх 
культур, забезпечити дальший 
розвиток громадського тварин
ництва. Та правління артілі, як 
вказували колгоспники, неза
довільно вирішує ці завдання, 
погано керує підготовкою до сів
би.

Загальні збори колгоспників 
прийняли нові підвищені соціа
лістичні зобов’язання на 1954 
рік і викликали на соціалістич
не змагання хліборобів артілі 
«Заповіт Леніна». Вони виріши
ли боротись за 21 центнер ози
мої пшениці, 18 центнерів со
няшника, 140 центнерів картоп
лі, 300 центнерів капусти з 
кожного гектара, різко підвищи
ти продуктивність громадського 
тваринництва.

М. СЕМЕХОВ.

госпну касу надійшло 116 ти
сяч карбованців.

Всього від насінництва город
ніх культур артіль одержала 
260 тисяч карбованців доходу.

ційнішого в світі російського 
пролетаріату і його авангарду— 
Комуністичної партії.

В спільній боротьбі україн
ського і російського народів 
•-щоти поміщиків і капіталістів, 
проти царизму і іноземних інтер
вентів зростала і міцніла непо
рушна дружба двох великих 
братніх народів.

яка 
до

Під керівництвом Комуністич
ної партії народи Росії 
снили Велику Жовтневу 
дієтичну революцію, 
крила для них шлях 
лізму і означала 
поворот в історії 

'"'Чваїнський народ першим 
дом'яа російським народом 
шов. цим шляхом і добився 
решті здійснення своєї 
пої мрії, створивши І 
ціональну українську 
і поклавши цим початок 
і дійсно славної епохи 
історії.

У боротьбі за Великий 
тень, у вогні громадянської 
війни проти внутрішньої контр

здій- 
соціа- 

від- 
соціа-

корін ний 
людства. 

слІ- 
11І- 
на-

віковіч- 
е.вою на

ді1 ржаву 
нової 
своєї

Жов-

революції та іноземної інтер
венції, в процесі соціалістичного 
будівництва зміцнилась і за
гартувалась братня дружба 
українського народу з великим 
російським народом і з усіма 
іншими народами нашої країни.

Заповітними для українсько
го народу були і є слова ве
ликого засновника і мудрого 
вождя Комуністичної партії 
В. І. Леніна про те, що тільки 
«при єдиній дії пролетарів ве
ликоруських і українських віль
на Україна можлива, без такої 
єдності про неї не може бути 
п мови».

Люті вороги народу—україн
ські буржуазні націоналісти 
намагались посіяти недовір'я і 
ворожнечу до великого росій
ського народу, розірвати друж
бу Народів нашої країни. Під ке
рівництвом Комуністичної пар
тії український народ викрив 
звіряче обличчя українських 
буржуазних націоналістів і роз
громив їх. Трудящі Радянської 
України свято бережуть велику 

дружбу з братнім російським на
родом і з усіма іншими народами 
нашої Батьківщини, в якій во
ни бачать запоруку своєї неза
лежності, свободи і, процвітання.

За допомогою свого старшо
го брата—великого російського 
народу і всіх народів могутньо
го СРСР український народ 
возз’єднав всі свої споконвічні 
землі в єдиній Українській ра
дянській соціалістичній держа
ві — складовій і невід'ємній 
частині великого Радянського 
Союзу.

Нерушима дружба україн
ського, російського і всіх на
родів СРСР «була тією силою, 
іцо допомогла українському на
роду визволитись від німецько- 
фашистських окупантів у роки 
Великої Вітчизняної війни.

Завдяки допомозі великого 
| російського народу і інших на

родів СРСР Радянська Україна 
швидко загоїла рани, заподіяні 
війною, і добилась нових успі
хів у розвитку народного госпо

дарства і соціалістичної куль
тури.

Промисловість Радянської Ук
раїни дає тепер продукції знач
но більше, ніж. у довоєнному 
1940 році. Розширилось також 
виробництво товарів народно
го споживання. За 9 місяців 
1953 року легка і харчова про
мисловість України випустила 
товарів на 13,4 процента більше, 
ніж за цей же період минулого 
року.

З кожним роком зростає тех
нічна оснащеність соціалістич
ного сільського господарства 
республіки. На Україні пра
цюють 1347 машинно - трактор
них та спеціалізованих стан
цій. Вони мають тракторів на 
68 процентів і комбайнів на 
63 проценти більше, ніж до 
війни.

Неухильне здійснення прин
ципів ленінсько-сталінської на
ціональної політики і дружби 
народів СРСР забезпечили бур
хливий розквіт науки, літера
тури і мистецтва українського 

народу. Тепер на Україні пра
цює ЗО тисяч шкіл, понад 
ЗО тисяч масових бібліотек, 
близько 28 тисяч будинків куль
тури і клубів, сотні театрів, кі
но та інших культурно-освітніх 
закладів, є Академія наук з її 
численними науково-дослідними 
інститутами. За роки радянської 
влади створені національні кад
ри інтелігенції, яка разом з усі
ма. трудящими вносить свій гід
ний вклад у справу комуністич
ного будівництва.

Український народ добре знає, 
глибоко усвідомлює, що всіма 
своїми успіхами як у створенні 
.Української Радянської Соціа
лістичної Республіки, так і в 
могутньому розквіті її економі
ки і культури він зобов’язаний 
великій Комуністичній партії Ра
дянського Союзу, нерушимій 
дружбі і безкорисливій допомозі 
свого старшого брата—росій
ського народу.

П. ЗАГОРСЬКИЙ, 
кандидат історичних наун.
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Куточок гумору
В деяких установах міста порушується трудова дис

ципліна і не ущільнений робочий день.

—Тут кожний зайнятий своєю справою, тільки ось приби
ральниця займається службовою-справою.

Рис. Семенова.

Істотне доповнення
Для закройщика міської швей

ної майстерні № 56 Гарасюти 
штани - галіфе мають особливе, 
досі невідоме призначення. Про 
його ми довідались з листа гру
пи читачів, які, побачивши ка
рикатуру в нашій газеті за 25 
жовтня ц. р., де критикувався 
бракороб Гарасюта, внесли до неї 
істотне доповнення.

Виявляється, що причиною 
коротких рукавів та куцих хо
лош в костюмах замовників, які 
виходять з-під рук Гарасюти, 
з'являються його штани-галіфе.

—При чому ж тут штани 
рас юти?—питаєте.

Скажемо. Відкриємо, так 
мовити, секрет.

Принесли ви, наприклад,
майстерню матеріал на костюм 

Хороший такий — око

Ра

би

в

—Куди ж оті шматки Гарасю
та діває? — питаєте.

Теж скажемо.
Оті шматки матерії Гарасюта 

ховає у своє просторе галіфе— 
заповнює, так би мовити, в ньо
му порожні місця.

—Навіщо ж оті шматки мате
рії Гарасюті? — питаєте.

Теж скажемо.
Шиє з них дома Гарасюта кар

тузи, багато шиє їх.
—А де ж діває ті картузи Га

расюта? — питаєте.
Теж скажемо.
Бере оті картузи жінка Га

расюти, несе їх на базар і тор
гує ними — спекулює, 
кажучи.

Он які штани-галіфе 
расюти. Що й казати,
штани. Радимо замовникам майс
терні остерігатись не лише Га
расюти, а п його галіфе.

просто

у Га- 
магічні

чи що.
вабить. Довго крутить його, роз
мірює, 
та>т 
ток.

мудрує над ним Гарасю- 
доки не відхватить шма

Тарас ШИПШИНА.

Непередбачена обставина
з цією заявою спізнились—Ви . ..

рівно на місяць! Де раніше були?
Чекав у вашій приймальній.

*

Незвичайні
пригоди

ЗАМЕРЗАЮТЬ працівники і 
відвідувачі в міськкому нгоспін 
ській иарикмахерській, що міс
титься по Першотравневі!! ву
лиці. До речі, поряд з комун
госпом. То не було тут ЗОВСІМ 
пічки, тепер змилувався началь
ник рембудконтори Ступа спо
рудив її. Але палити пічки не 
можна, бо димохідних груб не- 

---- : хвіст витягли 
ніс витягли—

має. І виходить: 
—ніс застряв, 
хвіст застряв.

* **
НАГРІВАЄ руки на продажі 

ялинок завідуючий магазином 
№ 9 змішторгу Вергілес. В ньо
го лише за одну „операцію" 
виявлено 113 карбованців лиш
ку, яких він не встиг прикар- 
манити.

Ф ф
ЗНИКЛИ ‘ з міської аптеки 

найнеобхідніші ліки: гірчишни- 
ки, настій валеріани з ландишем, 
хлорумент, пеніцилін в таблет
ках і вати тут немає. Навіть 
книги скарг немає. Зате в ап
теці є завідуюча Бондаренко.

Важко потрапити на прийом 
до начальника відділу робітни
чого постачання Прохоренка і 
завідуючого міським відділом 
соціального забезпечення Па- 
зинича. Вонн“в вигадали дні, 
в які зовсім нікого не прий
мають. а в прийомні дні нема 
прийому в них.

(З листів трудящих).

Бюрократові
Кожен знає, н(0 за штука — 
Зашкарублий бюрократ: 
Він завжди, як каменюка, 
Як бездушний автомат.
Легше чорту збити роги 
ЇІ зупинити рух планет, 
Ніж потрапити до нього 
На прийом у кабінет.

Текст П. Глазового.

НА НАУКОВО-ПРИРОДНИЧІ ТЕМИ

Про наш
Майже 2.000 років тому (в 46 р. 

до нашої ери) римський імпера
тор Юлій Цезар ввів календар, 
в якому кожний рік, крім висо
косних, мав 365 днів. Цей кален
дар відомий як „юліанський".

Роки, номера яких діляться без 
остачі на чотири (наприклад, 1812, 
1952), були названі високосними. 
Кожний з них має 366 днів.

В 325 р. нашої ери юліанський 
календар був прийнятий християн
ською церквою і поширився в 
багатьох країнах.

В 1582 р. папа римський Григо
рій XIII затвердив важливу зміну 
в календарі—роки, номера яких 
закінчуються двома нулями (на
приклад, 1800, 1900), з'являються 
високосними лише в тому разі, 
коли їхні перші дві цифри теж 
без остачі діляться на чотири. 
Цей календар був названий „гри
горіанським". З його введенням 
літочислення стали вести „по но
вому стилю".

календар
Як відомо, астрономічний рік 

рівний 365 добам 5 годинам 48 
хвилинам 46,0 секунди. Таким 
чином, і юліанське, і григоріан
ське літочислення не точні. Все 
ж календарний рік по новому 
стилю ближче до астрономічного.

З 325 р. до 1582 р. неточність 
юліанського календаря в порів
нянні з григоріанським досягла 
10 днів. Ця неточність була вип
равлена так: після 4 жовтня 1582 
року наступний день був прийня
тий 15 жовтня.

В царській Росії літочислення 
велось по старому стилю. В 1918 
році В. І. Ленін декретом Раднар- 
кому ввів в нашій країні новий 
стиль.

В XX столітті юліанський кален
дар відстав від григоріанського 
вже на ' 13 діб. Для виправлен
ня цієї неточності декретом Рад- 
наркому встановлено наступним 
днем після 31 січня 1918 року 
вважати не 1, а 14 лютого.

Найбільша тварина 
на Землі

далеку і 
відпливає 
флотилія 
на яких

Щороку з Одеси в 
холодну Антарктику 
радянська китобійна 
„Слава". Серед тварин,
полюють відважні китобої, є синій 
кит або блювал. Це — найбільша 
тварина на Землі. Довжина до
рослого синього кита—від 24 до 
33 метрів; вага його досягає 150 
тонн. Новонароджений блювал 
має 7 метрів довжини. За добу 
він набирає по 100 кілограмів 
ваги. 1 це не дивно, бо самка за 
один раз може дати своїй дитині 
до 6 відер молока.

Синій кит середнього розміру 
дає 20 тонн жиру. В один із сезо
нів „Слава" добула блювала, який 
дав 32 тонни жиру.

БК-06578.

На знімку: будинок, де народився і жив до 12 років Голова 
Центрального Народного Уряду Китайської Народної Республіки 
Мао Цзе-дун (село Шаошань. повіт Сянтань, провінція Хунань).

Фото агентства Сінь.хуа. Пресклішс ТАРС.

Єдність і згуртованість 
болгарського народу

20 грудня в Болгарії відбулися 
вибори до Народних зборів- вер
ховного органу державної влади. 
День виборів був справді всена
родним святом, яскравою демон
страцією народної єдності і згур
тованості, проявом глибоких по
чуттів любові і нерушимого до
вір'я народних мас до Комуніс
тичної партії—керівної сили на- 
народно-демократичного ладу.

У виборах взяли участь 99,48 
процента зареєстрованих виборців. 
За кандидатів Вітчизняного фрон
ту, що об'єднує політичні партії 
та інші громадські організації 
Болгарії, голосувало 99,8 процен
та тих, що взяли участь у вибо
рах. Одностайність, з якою вибор
ці голосували за єдиний список 
Вітчизняного фронту, наочно про
демонструвала життєву силу на
родно-демократичного ладу.

Цей лад дає болгарському на
родові можливість докорінно змі
нити обличчя своєї Батьківщини. 
З відсталої сільськогосподар
ської країни Болгарія пере
творюється в передову індустрі
ально-аграрну державу з власною 
металургією, машинобудуванням, 
електротехнічною та іншими га
лузями промисловості, яких у ста
рій Болгарії не було зовсім. Ви
конавши достроково—за чотири 
роки—план першої п'ятирічки, 
болгарський народ в цьому році 
здобув нові виробничі перемоги. 
З братньою допомогою Радян
ського Союзу збудовані великий 
металургійний завод імені В. І. 
Леніна, завод електроізоляторів,

ряд підприємств легкої 
галузей промисловості, 
піднесення народного 
ства створило всі умови для під
вищення матеріального і культур
ного рівня трудящих. Виробниц
тво предметів народного спожи
вання з 1948 по 1952 рік зросло в 
Болгарії в два рази. Нині в країні 
створена міцна база, яка дозволяє 
в дальшому ще краще задоволь
няти зростаючі матеріальні і куль
турні потреби населення.

Віддаючи свої голоси за канди
датів Вітчизняного фронту, болгар
ський народ бачить перед собою не 
тільки радісне сучасне, але й ще 
світліше майбутнє. У цьому році 
в країні успішно завершений план 
першого року другої п'ятирічки. 
Основне завдання другої п'ятиріч
ки,— говорив на передвиборних 
зборах голова Ради Міністрів Бол
гарії В. Червенков,—це далі.ший 
розвиток продуктивних сил краї
ни з тим, щоб забезпечити ус
пішне будівництво соціалізму. У 
другій п'ятирічці сільське госпо
дарство і легка промисловість 
Болгарії одержать у два рази 
більше коштів, ніж у першій. Ка
піталовкладення в культурно-по
бутове будівництво зростуть у 
З рази, а в житлове будівництво- 
майже в 4 рази.

Болгарський народ голосував 
на виборах за мир, за перемогу 
соціалізму, за зміцнення і розши
рення демократичних завоювань, 
за радість нового життя.

В ХАРЬКОВ.

та інших
Загальне 

господар-

До відмови полонених американців і південнокорейців 
бути присутніми на роз'яснювальних бесідах

ПХЕНЬЯН, 22 грудня. (ТАРС). 
Вже десять днів, як полонені пів- 
деннокорейці, американці і ан
глієць, іцо перебувають в таборі 
Сонкокні в північній частині де
мілітаризованої зони, відмовля
ються бути присутніми на роз'яс
нювальних бесідах, що їх прово
дить американська сторона.

Роз'яснювальна робота в таборі 
Сонкокні була почата американ
ською стороною після тривалих 
зволікань тільки 2 грудня. Кожно
го дня американо-лісинманівські 
представники розмовляли протя
гом кількох годин з 30—40 поло
неними. За кілька днів роз'ясню
вальні бесіди прослухали понад 
200 південнокорейських полоне
них, проте ні один з них не поба
жав репатріюватись у Південну 
Корею. Американо-лісинманівські 
представники, бачучи марність

І своїх спроб переконати військо
вополонених, стали поводитись 
надзвичайно задирливо. Вони об
ражали полонених, і їх .бесіди" 
звелися до коротких ультиматив
них заяв.

Протестуючи проти таких неза
конних дііі, 22 полонених амери
канці, 1 англієць і понад 100 
південнокорейців, які ще не прос
лухали „роз'яснювальні бесіди" 
американської сторони, відмови
лись бути присутніми на цих бе
сідах доти, поки не будуть задо
волені їх законні вимоги про точ
не додержання американо-лісин- 
манівськими представниками умов 
угоди про перемир'я. Досі аме
риканці не дали відповіді на цю 
вимогу, і роз'яснювальна робота 
в таборі Сонкокні тому не прово
диться.

ТВО редактора Т. АПОСТОЛ.

Правління, парторганізація та МК профспілки Олексан
дрійської гудзикової „фабрики з сумом сповіщають про смерть 
члена правління РАЙТОС'у

СУМЧЕНКА Івана Сергійовича,
що сталася 25.грудня 1953 року, і висловлюють співчуття 

сім'ї покійного.

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60.
Олександрійська міська друкарня, Кіровоградського обласного управління культури, м. Олександрія, вул. Шевченка, 71. Зам. № 2124 Т. 5.000.
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Двадця іикілометревйй

великого

ЦІЇ Мо ІірвСЬКоГй'', 
ралений парк к по-
'пінку імені М.« 
тій дільниці

Радянський Союз, сповнений глибокої
турботи про захист людства відсмергь 
носної атомної і водневої зброї, докладу 
всіх сил до того, щоб ніколи ця зброя не 
могла бути повернута проти людей.

пропозиція Радянського Союзу
’.і.Тява Радянського Уряду з 

приводу виступу президента СІІІА 
Епзенхауера викликала всюди 
широкі відгуки і численні ко
ментарі державних і громадських 
діячів, а також преси.

У своїй Заяві Радянський
І 'Ти
! в . . 8Ц

>ХДЛІД, незмінно додержуючи своєї 
'Миролюбної політики, висловив 
готовність взяти участь у за
пропонованих Еіізенхауером кон- 
фіденціальни.х або дипломатич
них переговорах відносно вико
ристання атомної енергії. Ра
дянський Союз завжди надавав 
великого значення безпосереднім 
переговорам між державами з ме
тою досягнення взаємно прийня- 

— угод у спірних питаннях в
іні-ереса?'“зАЇі!'н'-',ІНН загального 
миру.

ІЗ СВОГО боку. 1*ад'.';’:",І\І‘ИІ1 
Уряд висунув нову важливу лріг 
позицію, спрямовану на 
ненця загрози атомної 
зменшення напруженості 
ри.Ііївї обстановки.

Радянський Уряд, —
в Заяві, — виходить з того, що 
в ході цих переговорів буде од
ночасно розглянута така пропо
зиція Радянського Союзу: 

Держави — учасники Угоди, 
керуючись прагненням до змен
шення міжнародної напружено
сті, беруть .^а себе урочисте і 
беззастережне зобов'язання на

нідвер- 
війни і 
міжна-

в невіданні відносно цієї пропо
зиції, яка дозволяє по-новому і 
притому дуже плодотворно роз
глянути питання про атомну 
зброю.

В чому полягають «старі по
зиції» Радянського Союзу, про 
які говорить Даллес? СРСР зав
жди вважав і вважає, що най
важливішим і притому невідклад
ним завданням є безумовна за
борона атомної і водневої зброї, 
як і інших видів зброї масового 
знищення. Радянський .'ряд не
одноразово і недвозначно під
креслював своє прагнення вста
новити суворий і ефективний 
міжнародний контроль за цією 
забороною. Свою готовність до
биватися й далі заборони атом
ної, водневої та іншої зброї ма
сового знищення 
Уряд виявив знову в

■ З такою ж чіткістю
фінський Уряд 

свій

—застосовувати атомної, коднезоі 
та іншої зброї масового знищен
ня».

Ця пропозиція Радянською 
Союзу, яка відкриває великі мож
ливості для врегулювання питан
ня про атомну зброю і для по- 
мЗікшення міжнародного на- 

“ —""“іТруження, зустрінута з симпа
тією широкою громадськістю ба
гатьох країн. Не можна не від
мітити, однак, що в ряді країн, 
і в першу чергу в СІІІА, були 
зроблені спроби приховати, за
мовчати пропозицію Радянського 
.' ряду або перекрутити її.

А' цьому зв'язку привертає до 
себе увагу виступ державного 
секретаря СПІА Даллеса 21 
грудня. Обговорюючи Заяву Г’.і- 

_ . дянського .Уряду, Даллсе в явній 
і-уперечності з фактами вказав, 
що в цій Заяві нібито тільки 
«викладаються старі позиції, зай
няті Радянським Союзом». Па 
другий день представник англій
ського 
справ у свою чергу сказав, ніби 
Заява 
собою 
радянської точки зору в питан
ня’; атомної енергії з додатком 
висловлення готовності обгово
рити пропозицію Епзенхауера-. 
Додержуючи цих настанов, те ж 
неправильне витлумачення ра
дянської пропозиції дають і 
деякі інші офіціальні особи, а. 
також багато буржуазних газет 

\ СІІІА і Англії.

І
 Спроби замовчати або зобра

зити в перекрученому вигляді 
суть нової радянської пропозиції, 
очевидно, не випадкові. Вони яв
но продиктовані прагненням за
лишити широкі громадські кола

міністерства закордонних

Радянського Уряду являє 
лише «повторний виклад

Радянський 
своїй Заяві.

і ЯСНІСТЮ 
повторив і 

добиватися суворого 
міжнародного над цією
забороною.

Аж ніяк не з вини ГаДЯНсйііР- 
го Союзу досі но досягнута уго
да по цій широкій, життєво важ
ливій для всіх народів програмі 
лій. Уряд СПІД не проявив щиро
го бажання обговорити і розв'я
зати питання про'заборону атом
ної, водневої та іншої »бр<ч ма
сового знищення. Замість лілово
го обговорення ЦЬОГО ОСНОВНОГО і 
-мрішілщоп» питання ирсп-^ав; 
ніжи США в Комісії 0Ш1 по роз
зброєнню старались нав'язати 
свої плани обліку» або «пере
пису:- різних видів озброєнь 
звичайного типу. Ці плани не 
мали нічого спільного ні з забо
роною атомної зброї, ні з скоро
ченням звичайних озброєнь.

Нині СРСР, аж ніяк не від
мовляючись від своєї широкої 
програми і підтверджуючи її ак
туальність, висуває 
зицію, продиктовану 
знайти ви у і,і з того 
який 
завела 
зброю, 
труднощі 
зрушити з місця розв'язання цьо
го’ злитошип Радянський Уряд 
пропонує такиіГЧщхід, який мо
же бути здійснений без дальших 
зволікань при наявності доброї 
волі у заінтересованих країн.

Всім відомо, яку велику роль 
відіграв Женевський Протокол 
1925 року про заборону вико
ристання хімічної і бактеріоло
гічної зброї, підписаний 49 
країнами, в тому числі й СРСР. 
«Топ факт, що в другій світовій 
війні пі один уряд не зважився 
застосувати хімічну і бактеріоло
гічну зброю. — 
Заяві Радянського 
казує, що згадана 
спрямована проти 
теріологічної зброї, мала пози
тивне значення. При цьому не 
можна, зрозуміло, применшувати 
й ту обставину, Що еиираючись 
на цю міжнародну Угоду, дер
жави антигітлерівської коаліції 
твердо заявили, іцо спробам про-

лмерикамська 
питання 

.Усвідомлюючи 
і бажаючи

нову пропо- 
ирагненіьія 
тупика, ч 
дипломатія 

про атомну

говориться в 
Уряду, — ііо- 
Угода держав, 
хімічної і бак- 

мала

півника використати хімічну 
зброю у війні буде дана нищів
на відсіч».

Ці міркування повністю сто
суються і атомного та водневого 
озброєння. Якщо буде підписана 
Угода про відмову від застосу
вання атомної, водневої та ін
шої зброї масового знищення, то 
таке урочисте і беззастережне 
зобов'язання учасників 
ди стане таким же 
стримуючим фактором, 
Женевський Протокол 
другої світової війни щодо хіміч
ної та бактеріологічної зброї.

Зрозуміло, Угода про заборону 
атомної зброї і про встановлення 
ефективного міжнародного конт
ролю над додержанням цієї забо
рони мала б ще більше значен
ня. Ні.;- Женевський Протокол. 
Але навіть Угода про відмову від 
застосування атомної зброї мала 
б на даному етапі величезне зна
чення.
- Деякі органи буржуазної пре
си, зокрема лондонська «Тайме», 
виступаючи проти радянської 
/^опозиції про відмову від засто
сування атомної, водневої та ін
шої зброї матового знищення, ту
манно заявляють, що президент 
Ейзенхауер « мав намір забезпе
чити більш дійові гарантії про
ти загрози атомної війни». Про
те ік»-г, чому бажанні неможливо 
знайти ні ИтГм-п'чої згадки про 
і,, «більш дійові гаїїапі її»., пі в 
промові президента Ейзенха'уірн 
н;д * грудня 1953 року, ні в 
іальших заявах керівних діячів 
-’ІП А.

Як відомо, Ейзенхяугр запро
понував. щоб держави, які во
лодіють атомною зброєю, вереда’ 
вали для використання в мирних 
цілях .якусь» невелику части
ну своїх запасів нормального 
урану і розщеплюваних матеріа
лів міжнародному 
знаходився б під 
нації Об’єднаних

В нинішньому 
позиція Ейзеихауер,з 
зростаючого виробництва атомної 
зброї. Вона не обмежує можли
вості використання цієї зброї. 
Пропозиція Епзенхауера мала б. 
звичайно, інше значення, коли 
б вона виходила з визнання не
обхідності заборони атомної бом
би та інших видів зброї масового 
винищшшч.

цієї Уі'о- 
дійовим, 

яким був 
в роки

органові, який 
егідо»» Органі- 

Націіі.
її вигляді про

ти1 СПИЛЯЄ

Цілком очевидно, що найбільш 
«дійовою гарантією», про яку 
говорить «Тайме», було б прий
няття такого рішення, що усу
нуло б загрозу атомної війни і 
дозволило б використовувати в 
мирних цілях не якусь» неве
лику частину запасів розщеплю
ваних матеріалів, а всю атомну 
енергію.

Досягнення цієї великої бла
городної мети вимагатиме від 
державних діячів країн, яких це 
особливо стосується, серйозних, 
щирих зусиль. І ця мета буде 
досягнута тим швидше, чим 
більше доброї волі і бажання 
співробітничати проявлять заін
тересовані сторони. В цьому 
зв'язку не можна не відзначити, 
що радянська пропозиція значно 
полегшує розв'язання цього зав
дання. Досягнення міжнародної 
угоди про урочисте і беззасте
режне зобов'язання не застосо
вувати атомної, водневої та ін
шої зброї масового знищення бу
ло б важливим кроком на шля
ху до повного вилучення з озб
роєнь цих видів зброї з установ
ленням суворого міжнародного 
контролю, який забезпечував би 
виконання угоди про заборону 
використання атомної енергії у 
воєнних цілях.

Таким чином, пропозиція Р.н 
дянського Уряду дає можливість 
без дальших зволікань створити 
серйозний, стримуючий 
для застої унанни 
пішої та ініііо^ зброї 
знищення. 2 
позиції повело б до’ 
ослаблення міжнародної напруже
ності і серйозно П<» 1РГПІИЇП» Т/ 
розв'язання питання про цілкови
те усунення небезпеки атомної 
війни.

Радянський народ рішуче під
тримує пропозицію Радянського 
•'ряду. Він переконаний, що 
воєїша загроза може і повинна 
бути усунута при наявності доб
рої волі і бажання обговорити 
назрілі міжнародні питаїйтя, се
ред яких питання про врятуван
ня людства від страхіть нової 
світової війни займає найвизнач
ніше місце.

Розв'язання цих питань, без
сумнівно , сприятиме зміцненню 
миру і поліпшенню міжнародно
го співробітництва.

(Передова «Правдьі» 
за 26 грудня).

фактор 
атомної, вод- 

ї масового 
ЗДІЙСЙМНЩ цієї про- 

негайного

»/

України і Рада Міністрів.—- 
Української РСР палко ві
тають Вас, вірного сина ве
ликої Комуністичної партії, 
одного з керівників Радян
ської України в день Вашо
го п'ятдесятиріччя 1 поздо
ровляють Вас з високою 
урядовою нагородою—орде
ном Леніна.

Центральний Комітет 
КПРС і Уряд Союзу РСР 
високо оцінили Ваші заслу
ги перед Радянською держа
вою.

Працюючи на державних 
і громадських постах, Ви 
всі свої сили віддаєте спра
ві будівництва комунізму в 
нашій країні.

Від усього серця бажаємо 
Вам, наш друг і товариш, 
дорогий Іван Семенович, 
багатьох років життя, доб
рого здоров'я 1 дальших 
успіхів у влодотворнііі ро
боті на благо нашої соціа
лістичної Батьківщини.

Центральний Комітет 
Комуністичної партії України 

Рада Міністрів .
Україні

т" метро відійшов
ІНШІД: ПІСЛЯ ВП/ІеіІПЯ В ЄКІЧКСД1- 
тацію цієг гї.сі-ниці нова *лінія 
метри сполучить 18 районів сто
лиці.
шлях по великому кільцю метро 
забере у пасажирів всього близь
ко ЗО хвилин.

Найближчим часом москвичі 
одержать від будівників повий 
чудовий подарунок.

Нова 
Каховка-Снігурівка

На будівництві Верхньо інгу- 
лецької зрошувальної системи 
(Миколаївська область) почалося 
спорудження ліііії електропереда
чі Нова Каховка-Снігурівка дов
жиною понад 69 кілометр в. бу
дівники вже виготовили кілька 
десятків залізобетонних фундамен
тів і опори. (РАТАУ),

Республіканська нарада працівників промисловості продовольчих товарів
У Києві закінчилась р^ьпублі- 

канська нарада працівників про
мисловості продовольчих товарів. 
Учасники наради обговориш до
повідь міністра промисловості 
иродоволС’ги*лщварів УРсРтКЛ 
Рудницького про заході но вико
нанню постанови Ради Міністрів 
СРСР і ЦК КПРС «Про розши
рення виробництва продовольчих 
товарів і поліпшення їх якості».

Доповідач і ті, хто виступав 
у дебатах, відмічали, що, жгета- 
нова Ради Міністрі# 4‘РСР і ЦК 
КПРС про розширення вироб-

іїицтва продовольчих товарів і 
поліпшення їх якості є виявом 
піклування Комуністичної пар
тії і Радянського уряду про доб
робут народу. На основі уіуйіів 
у розвитку важкої промисловості 

нашій країні створені деі умо- 
організуватп 
виробництва 
епожйвжцця. 
на Україні

'Н“Є.нкНЯкруте 
предмет

За останні роки 
проведена велика робота їю ре
конструкції Діючих і будівниц
тву нових иідприємств^агярчойої 
промисловості. Чимраз ширше

м/хаиізуютбея і автоматизують
ся трудомісткі пр-'Цеси вироб
ництва. Неухильно збільшуєть
ся випуск і розширяється іа.ор 
тимент продуктів харчування. 
Перевиконаний- одинадцятіїмісяч- 
ниіі план випуску, іцщдукції

На нараді з промовою вш'ту 
нив перший застуїгіїик Голови 
Ради Міністрів УРСЕ І, 1 Селів.

Р) роботі нарад# взяли участь 
Секретар ЦК КІ1 А’кййїни 0. 1
Киричі'нко і Голова Радії Мііьет- 

ргр д. с; іґі 
(РАТАУ)

рів Української 
ротченкц.

І !
г



к Усувати недоліки в політичному навчанні
Пленум райкому КП України

Днями відбувся пленум район
ного комітету КП України, який 
обговорив питання про стан ро
боти сітки партійної освіти в 

-гг.'тлі завдань, поставлених ве
ресневим Пленумом ЦККГ1РС. З 
(ОПОВІДДЮ в цьому питанні ви
студив секретар райкому КП Ук
раїни т. Івашкевич.

Доповідач та учасники плену
му, які виступили в дебатах, 
відзначили, що учбовий рік в 
сітці партійної освіти розпочав
ся організовано. В гуртках та 
політшколах парторганізацііі ра
йону навчається 465 комуністів. 
2218 комсомольців, 262 безпар
тійних активісти. На високому 
ідейно - теоретичному рівні про
ходять заняття в гуртках, де 
пропагандистами тт. Завгород- 
нюк (радгосп «Комінтерн»), Про- 
копенко (колгосп ім. 18 з'їзду 
ВКП(б), Сухина (колгосп «Запо
віт Леніна»), Краснікова (стан
ція Користівка) та інші.

Тут партійні організації при
діляють постійну увагу політич
ному навчанню комуністів, конт
ролюють роботу гуртків, питан
ня ідейно - теоретичного росту 
членів і кандидатів партії обго
ворюються на партійних зборах.

Але пленум основну увагу зо
середив на викритті серйозних 
недоліків, що мають місце в спра
ві вивчення основ марксизму- 
ленінізму.

Доповідач і ті, що виступили, 
піДКреслили, що первинні пар
тійні організації, відділ пропа
ганди і агітації та бюро райкому 
до комплектування сітки партій-

підвищеного 
слухачі, які 

навчальну

СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР Середа, ЗО грудня 1953 р.

До 300-річчя возз'єднання України з Росією
ТИСЯЧА ТРАКТОРІВ 

ПОНАД РІЧНИЙ ПЛАН Поліпшуємо використання 
обладнанняГотуючи гідну зустріч всена

родному святу — 300-річчю 
возз’єднання України з Росією, 
колектив Харківського тракторо
складального заводу взяв зобов’я
зання випустити в цьому році по
над річний план тисячу тракторів. 
Своє зобов’язання він виконав з 
честю. На 9 днів раніше строку 
з заводського конвейєра зійшов 
тисячний надплановий трактор.

ж

- ленін-

питанню 
спрямо- 

маркспст- 
виховання

заво- 
потреб 

Завод 
понад

програмі

Молодість древнього Чигирина

ної освіти підійшли без достат
нього вивчення підсумків нав
чання в минулому році. Внаслі
док чого в гуртки 
т ип у з арахо в ув а лись 
торік слабо засвоїли
програму і частина з них зараз 
фактично працює по 
гуртків основного типу. Мали 
місце факти огульного запису 
слухачів в гуртки і політшколи.

Учасники пленуму відзначи
ли, що в партійних організаціях 
колгоспів ім. Ворошилова, ім. 
Жданова, ім. Молотова, «Прапор 
комунізму» Не здійснюється 
контроль за політичним навчан
ням комуністів, а це призводить 
до того, що заняття проводять
ся на низькому ідейно - теоре
тичному рівні, а відвідування 
становить 40—50 процентів.

Пропагандисти тт. Науменко, 
Демидович, Конограєнко, Плахот- 

’пий, Ниїжко та ще деякі безвід
повідально ставляться до своїх 
обов'язків, погано готуються до 
занять, проводять їх методом 
читки навчального матеріалу.

Пленум також вказав, що від
діл пропаганди і агітації слабо 
займається добором і вихованням 
пропагандистів, нерегулярно 
працює постійнодіючий семінар, 
а також не здійснюється конт
роль і допомога самостійно вив
чаючим марксистсько 
ську теорію.

По обговореному 
пленум намітив заходи, 
вані на поліпшення 
сько - ленінського 
кадрів.

ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА

Змагаючись на честь 300-річ- 
чя возз’єднання двох братніх на
родів, промисловість Львова 
достроково виконала річний план 
ііо випуску валової продукції 
Великих успіхів добились 
ди, що працюють для 
сільського господарства. 
«Львівсільмаш» виготовив
річний план 300 кормозапарни
ків, завод «Метал» — таку 
кількість віялок - сортувалок.

10-ТИСЯЧНЕ ПІАНІНО
25 грудня на фабриці музич

них інструментів у Чернігові ви
пущено десятитисячне піаніно 
марки «Україна». Перший такий 
інструмент був виготовлений у 
кінці 1950 року.

До 300-річчя возз’єднання 
України з Росією колектив фаб
рики випускає партію піаніно з - 
зображенням Богдана Хмельни
цького і окремих епізодів 
вольної війни українського 
роду.

Іваново. Понад 7о0 робітни
ків. службовців і інженерно- 
технічних працівників фабрики 
Великої Іпановськсї мануфак
тури навчаються в гуртках 
партійної освіти і комсомоль
ської політсітки.

На знімку: заняття комсо
мольської політшколи першо
го року навчання. Виступає 
робітниця ситцевої фабрики 
Н. Хромова.

,Фото Ф. Каришева.
ІІрескліше ТАІ’С.

Значних успіхів у змаганні па 
честь 300-річчя возз’єднання 
України з Росією домагаються 
слюсарі і електрозварювальним 
Байдаківської брикетної фабрики. 
Слюсарям тт. Федоренку і Зе.іея- 
ському, електрозварювальнику т. 
ІПкуренку доручили терміново 
замінити труби сушилки .¥ 1. 
Ущільнюючи робочий час, ста- 
хановці виконали роботу на два 
дні раніше строку.

Від них не відстав і слюсар 
т. Зарипов. На заміні формуваль
ного інструменту брикетних пре
сів він вдвічі швидше справився 
з виробничим завданням.

Борючись за нові трудові ус
піхи, брикетиики добиваються по
ліпшення технологічного проце
су, економії матеріалів.

Цінну ініціативу виявив май
стер дробильно-сортувального від
ділення т. Криворучко. Він 
районував застосувати в 
тах шарикові підшипники 
місто дорогокоштовних підшипни
ків повзання. Це дасть кілька 
тисяч карбованців економії дер
жавних коштів, допоможе бри- 
кетникам краще використати 
обладнання цехів.

А. ВОЛНОВ, 
сушильник Байдаківсьної 

брикетної фабрики.

Шофери-стотисячники
Славними трудовими подарун

ками зустрічають 1951 рік тру
дящі Олександрійської автобази. 
Шофери й ремонтники гаража, де 
начальником т. Шаменко, завер
шили річний виробничий плач 
29 грудня. їм знову присуджено 
перехідний Червоний прапор.

Шофер - стотисячний Григорій 
Грибок в цьому році пройшов на 
своїй машині без 
ремонту 132.500 
зекономив 21.260 
державних ф 
ську П,1^Тцо шофер 'Г.

капітальної’! 
кі.тометпі

сїрбованців
ЙВГ За стаханов-

Грибок

одержує лише преміальних 3.100 
карбованців.

Добрими виробничими пода
рунками зустрічають новий рік і 
водії Віктор Міхелєв, Іван Стрі- 
ленко та Мпкола Іїііиог^ріи 
ні виробничі заадді#<і^*^нИ ви- 

0 н зл 2 00 проценті в.
'Ч-Йг'Гахупку понад 50.000 кар
бованців зекономлених держав
них коштів і сотні літрів збере
женого бензину.

Г. ОЛІЙНИК, 
економіст планового відділу 

автобази.

Річний план—достроково
Колектив міськхарчокомбінату 1_низів

на шість днів раніше сл^ди-Т»7 
портував прщ шцінриЛпіня річно
го виробничого плану. Зараз кож
ний робітник працює в рахунок 
1954 року.

Перед в соціалістичному зма
ганні веде цех хлібе - булочних 
виробів, який очолює майстер 
Микола Іванов. Його бригада, що 
складається з п’яти робітників, 
уже виконала півтори річні нор
ми. Окремі стахаповці, як. на
приклад, Марія Коваленко, <[>'*- 
дір Корпуеенко та інші за зміну 
виробляють до двох норм.

В цьому році міськхарчоком- 
бінат освоїв випуск ще чотирьох

і хлібо-бу .точних виробів. 
Крім того, тут обладнано новий 
цех виготовлення яблучного і 
вишневого повидла. >

В наступному році чи значно 
збільшимо випуск безалкоголь
них напоїв. Якщо раніше вироб
лялось цієї продукції 20.000 літ
рів на Добу, то,, завдяки освоєнню 
нової апаратури, населення 
одержить до 50.000 літрів 
них безалкогольних напоїв.

Зараз в усіх цехах 
наджується механізація і 
метизація виробництва.

М. КІЗІЛЬ,
директор міськхарчокомбінату.

міста
ріа-

нпрн- 
автн-

/

І
у

Як символ могутності і слави 
стоїть над спокійною річкою 
Тясмин крута кам’яна гора, наз
вана місцевими жителями ім’ям 
славного сина українського на
роду Богдана Хмельницького. 
Скільки битв вона витримала! 
Скільки тут крові пролили на
родні маси, скільки подвигів 
звершили вони, відстоюючи свою 
свободу і незалежність від іно
земних поневолювачів — поль
ської шляхти і кочових орд ту

рецько - татарських ханів!
Гранітний пам'ятник, що ви

сочить на горі, є свідком жорсто
ких боїв, великого героїзму і са
мовідданості патріотів. На одній 
із плит його висічено:

«На —память о войсковом 
етаршине Юрие Богуне и Илье 
Сутьіге, преданьїх мучениче- 
ской емерти шляхтой, осаж- 
давшей в 1597 году город и 
отбитоіі и уничтоженой геть
маном Павлом Наливайко». 
Інший напис гласить:

нри защиге
году от па

«На Понять о воеводе Йва
не Ржевском, полковнике Яко
ве Коробко и прочих воинах, 
павших в бою 
Чигирина в 1678
надения 120.000 турецко-та- 
тарской ордьі». 
Історія Чигирина

зана з ім’ям- видатного держав
ного діяча і полководця Богдана 
Хмельницького, який віддав виз
воленню України від чужоземно
го іга і возз’єднанню України з 
Росією все своє життя. Історія 
Чигирина нерозривно зв’язана з 
подіями визвольної війни 
1648—1654 років. Влітку 1648 
року, як відомо, визвольна війна 
на Україні ще більш розгоряєгь- 
ся.~Щентром, звідки спрямовува
лась героїчна боротьба наради** 
мас України, і місцем^йреВу- 
вання гетьмана с "Чигирин.

Завдяки чезні'Гі допомозі 
російськ^Иіратів визвольна бо
ротьба українського народу 
увінчалася успіхом. Здійснилася 
його віковічна мрія. Він вАи’ед-

тісно зв’я-

великим, російським на- 
ЄДИНІЙ Російській

зберігаючи пам’ять 
минуле Чигирина, 
множать його

дер-

про
чи-

славу.

нався з 
родом в 
жаві.

Свято 
героїчне 
гиринці
Оновленим, докорінно перетворе
ним зустрічає він всенародне 
торжество — 300-річчя об 
щшня двох братніх наррдгв—ук
раїнського і російською .

Невпізнанним став Чигирин за 
роки Радянської влади. До Жовт
невої соціалістичної революції 
тут не було жодного більш-менш 
великого підприємства. Потреби 
населення задовольняли як мог
ли кустарі - одиночки. А тепер 
тут дйбть один з найбільших г. 
області промкомбінат, що об'єд
нує цегельно - керамічний і шкі
ряний заводи, обозомеблвову, 
взуттєві, швейні та інші май
стерні, промислові артілі «Черво
ний чигиринець», «Деревокомбі- 
наї», продукція яких іде і в ін
ші області нашої республіки. Да
леко за межами країни славлять-

ся своїми чудовими виробами ви
шивальниці артілі «Худож- 
експорт». Вишиті ними сорочки, 
скатерті і багато інших виробів, 
прикрашених українським орна
ментом, користуються великим 
попитом у трудящих республіки, 
Москви, Ленінграда, Мінська іі 
інших міст нашої країни.

Чигирин — центр 
с шкогосподарського 

міло використовуючи 
техніку, застосовуючи

великою? 
району.

потужну 
радян

ську агробіологічну науку і дос
від передовиків, колгоспники і 
механізатори щороку вирощують 
високі врожаї.зернових і техніч
них культур.

Більше від інших в області 
сіють чигиринські колгоспи та
кої цінної технічної 
як коноплі, 
було засіяно 
жай зібрано 
показників
імені Сталіна (с.
Молотова (с. Бітове) і ряд інших. 
За здану промисловості сировину 
колгоспи одержали сотні тисяч 
карбованців.

Дорідні врожаї п інших куль-

культури, 
В цьому році ними 
1.800 гектарів. Уро- 
чудовий. Найвищих 
добилися колгоспи 

Тіньки), імені

тур збирають чигиринські кол
госпи. Славляться вони своєю ма
хоркою, картоплею, овочами. Ха
рактерний факт: понад 3 мільйо
ни банок консервів виготовлено 
на заводах з овочів лише однієї 
городньої бригади Петра Матві
йовича Великого з колгоспу іме
ні Сталіна (с. Тіньки).

В останні роки Чигиринський 
район завоював славу і високи
ми врожаями сіна 
еспарцету. Творчо 
новітні досягнення 
ної науки і досвід 
сільського господарства, 
ники протягом ряду років методом 
народної селекції вивели свій міс
цевий високоврожайний еспар
цет, названий «чигиринським . 
Літні й пожнивні посіви еспар
цету свіжозібраним насінням па 
цілий рік прискорюють його ви
робництво. Еспарцет «чигирин
ський» тепер сіють не лише 
місцеві, а й багато інших кол
госпів нашої, Полтавської, Київ
ської, Дніпропетровської, Оде
ської і ряду інших областей Ук
раїни. Знають про нього і в Ро
сійській Федерації. Для колгоспів

та насіння 
застосовуючи 
агробіологіч- 
передовиків 

КОЛГОСІІ-



Середа. ЗО грудня 1953 р. 
}- —

сталінський прапор

За дальше круте піднесення сільського господарства

ДО НОВИХ УСПІХІВ
І.ія хліборобів нашої ріль- 
іої бригади 1953 рік бувро- 
I нових успіхів. Завдяки 
ріеглпвій праці всіх кол- 
іпнпків ми і за неспрпятди- 

кліматпчнпх умов нього 
виростили непогані вро- 
Озпмої пшениці, наприк- 

. на значній площі зібрали 
гектара, 

кукурудзи в 
центнерів, а 
центнера з

Ж
І.І
а: 1 ,(’> центнера 

урож.ій 
становить ЗО 

соняшника—19,3 
кожного гектара.

За підсумками 
ного змагання в 
наша бригада здобула першість 
в колгоспі. Але ми не заспо- 

уємось на досягнутому. Бо- 
-рюч’ись за виконання історич
ної постанови вересневого Пле
нуму ЦЕ КПРС, бригада роз
горнула боротьбу за високий 
урожай наступного року.

Сівбу озимих ми провели на 
високому рівпі агротехніки і 
в найкращі строки, своєчасно 
підняли зяб під увесь ярий 
клин Тепер наполегливо пра- 

конанням всього 
агрозахо-

з

соціаліетич- 
цьому році

зпмового компл 
дів. Під ярі ку.
ляємо достаток добрив. 451 
тонн перегною вже вивезено в 
поле. На цій роботі сумлінною 
працею відзначаються возії Ан- 
топіна Велика, Віктор .Іьовоч- 
кін, Марія Бандурко та інші.

В осінньо-зимовий період ми 
оглянули озимі культури і сла
бі посіви підживили перегноєм-

сипцем. Крім того, на 60 гек
тарах провели снігозатримання 
шляхом розстановки кулів з 
кукурудзи п хмизу.

В" бригаді вже очищене по
сівне насіння. Зразки його від
правлені на аналіз до контроль- 
но-насінньової лабораторії. Кол
госпники Федора Михайлова, 
Василина Іванченко, Мотря 
Хрущ та Петро Бугрій підво
зять корми до ферми, а Дома
ха Григоренко, Клавдія Голо- 
бородько, Тетяна Товстонос і 
тракторист Дмитро Степаненко 
працюють на їх подрібненні.

Наполегливо трудяться наші 
майстри Іван Коваленко, Ми
хайло Замша та Григорій Сте- 
панюк. 38 станів борін, дві 
сівалки, 3 культиватори та ба
гато іншого інвентаря ними 
вже відремонтовано.

Щоб забезпечити квадратно- 
гніздову посадку просапних 
культур, вже підготовлено 20 
кукурудзосаджалок і квадратно- 
гніздова сівалка «СІП—(і».

Кожної суботи 37 колгосп
ників бригади збираються на 
агротехнічні заняття. Агроном 
т. Повод розповідає їм про пе- 

і- редовий досвід, вчить, як прак- 
щчно впроваджувати у вироб- 
нИпЖ4£РОбіологічну науку.

1954 рі 
вами успіхами'Т—сільськогос
подарському виробництві?^, 

І. МАТЯШ, 
Ср.ігадир другої рільничої 

бригади артілі їм. 18 
партконференції.

ми ознаменуємо но-

Рівнятись 
на передовиків
Викопуючи зобов'язання, взя

ті у відповідь на заклик меха
нізаторів Малопомічнянської 
МТС, колектив Олександрій
ської машинно-тракторної стан
ції достроково викопав план 
ремонту тракторів і причіпного 
інвентаря четвертого кварталу 
цього року.

Включившись у соціалістич
не змагання на честь 300- 
річчя возз’єднання України з 
Росією, механізатори зобов'яза
лись завершити річний план 
ремонту тракторів до 15 січня, 
а комбайнів—до 1 березня.

Приклад самовідданої праці 
в ці дні подають трактористи 
бригади № 3 тт. Куцелощенко, 
Сагайдак і Синельников. Ущіль
нюючи робочий день, вони на
багато випередили графік ре
монту і вже виїхали на своїх 
машинах в обслужувану артіль 
ім. Сталіна, Ворошиловської 
сільради.

Але поряд з цим в роботі 
деяких бригад є чимало недо
ліків. 'Гак, тракторна бригада 
Л? 10 (бригадир т. Кисельов) 
незадовільно ремонтує тракто
ри і причіпний інвентар, зри
ває встановлені графіки.

Всі механізатори повинні 
брати приклад з передовиків.

П. НЕЧИПОРЕНКО, 
зав. майстернями МТС.

Вечори в сільської
Більше двадцяти років в селі 

Морозівці існувала невелика 
сільськогосподарська артіль «Обо
рона країни». Літом цього року 
воші об’єдналась з бандурівеьким 
колгоспом ім. Сталіна, ставши 
однією з його бригад.

В Морозівці є своя сільська 
Рада, магазин, школа, клуб. В 
сільському клубі тут відбувають
ся цікаві вечори.

...('.черкало. Яскравим світлом 
виблискували вікна білил хат, 
дрібними зірочками надали на 
землю легенькі сніжинки. Тихий 
вітер щносив чарівну мелодію 
пісні, що линула десь з другого 
кінця села:

«Ой, чого ти, земле,молодіти 
стала..л.

Люблять морозівці співагп 
пісні з теплими словами, в яких 
славиться натхненна праця ра
дянських людей, їх відданість 
Вітчизні і Комуністичній партії.

Приємно після трудового дня 
культурно провести дозвілля. То
му сільський клуб став центром 
відпочинку хліборобів.

—Чуєте, як гарно співають? 
То дівчата-гуртківці йдуть до 
клубу, — пояснює бригадир 
тракторної бригади Григорій Ря- 
боїпапка.

Клуб 
прийшли 
гос.пники 
піст грає 
ЛОМ хлопці 
шахи, 
вітно.

переповнений: 
провести час літні 
і молодь. Веселий 

довгим
в доміно 
тепло, ііріі-

вальс, за
і грають

В приміщенні

сюди 
кол
ба я- 
сто-

і

агіта-

—А недавно 
було майже не 
повідає завідуючий 
І’рицаєнко, — влітку цього рц 
зробили капіталі.ний ремонт. К<д 
сомольці Олекса Бондаренко, Вії 
тор Котляр й інші обладнали 
сцену, оформили декорації. Прид
бали ми костюми, грим. Зараз 
при клубі працює чотири гуртки 
художньої самодіяльності.

Особливо пожвавилась 
цінна, і культурно - масова робо
та після вересневого Пленуму 
ЦК КІ1РС. Тільки в грудні дано 
чотири концерти, прочитано чле
нами СІЛЬСЬКОГО лекторію 4 лек
ції, демонструвалося 7 кінофіль
мів.

До роботи клубу залучається 
сільська інтелігенція. Вчителька 
т. Бугайченко подає практичну 
допомогу гурткам художйьої са
модіяльності, викладач т. Кри- 
вонос — активний лектор.

Партійна і комсомольська ор
ганізації спрямовують роботу 
клубу, допомагають здійснювати 
намічені заходи.

Клубна рада прислухається до 
запитів та побажань колгоспни
ків і при складанні плану робо
ти на наступний місяць зважає 
на їх. Клубна робота була б по
ставлена ще краще, коли б пра
цівники районного відділу куль
тури подавали більше практич
ної допомоги на місці. Та вони 
тут рідкі гості.

М. САВЧЕНКО.

1
■ ‘ 1 «Жй І Сталінград. На навантажу

вальній площадці тракторного 
заводу імені Ф. Е. Дзержин- 
ського. Відправка дизельних 
тракторів ИДТ-5І“ в МТС.

Фото С. ІСропивницького.

Пресклішс 'ГАРС.

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ
«НЕПОРЯДКИ В ГУРТОЖИТКУ»

таким заголовком в газеті 
чський прапор» був над
пий ЛИСТ про те, ц 
и тку робі Тп чхіа—і Та ж - 

ного уііравлди.тГїі(‘ створені нор- 
мальніуумови.

Я-к повідомив голова місцев-

і Пензенської, Свердловської, 
, Псковської областей нинішньої 
| весни чигиринці відправили на- 
Ьіння еспарцету нового сорту.

А які прекрасні сади в Чиги- 
ачл: і навколишніх селах! ІІ.і.і- 

~їц.і юГш останні роки зросла, до 
2.000 гектарів. В окремих ко.і- 

Ііоспах — «Зоря комунізму», 
• імені Леніна, імені Сталіна та 
Ііншіп — під яблунями, сливами, 
Іг|і',ш.иіи. абрикосами зайнято по 
1150—1 70 гектарів, 
і Щороку відправляють 
І тини вирощені плоди 

(„столиці
^Москви, Ленінграда, Свердлов- 
ська, Молотова та інших великих 
промислових центрів країни.

Багатий Чигирин своїми кад- 
' рами. Тут працює велика армія 

організаторів і спеціалістів сіль- 
ького господарства. Вони віді- 

| грають велику роль у розвитку 
. піднесенні багатогалузевих гос
подарств колгоспів. Нині в кол- 
мпах і МТС трудяться 50 зо

отехнічних працівників, 42 аг- 
1» номи, десятки інших спеціа
лістів. Усі свої знання, досвід во- 
ія віддають справі впроваджен

Чигиринці 
сотнями 

трудящим 
нашої Батьківщини— 
Ленінграда,

ня у виробництво передової ра
дянської агробіологічної науки і 
досягнень передовиків. Вони не
втомно шукають, знаходять і 
пускають в хід нові резерви під
вищення врожайності всіх сіль
ськогосподарських культур, даль
шого зростання продуктивності 
громадського тваринництва.

У розвитку сільського госпо
дарства трудящі району одержу
ють повсякденну допомогу від 
усієї країни. На колгоспних ла
пах працюють десятки тракторів 
з марками Челябінського, Сті- 
лінградського, Харківського за
водів, багато комбайнів надійшли 
сюди з Ростова на Дону і бага
тьох інших міст. Сотні плугів, 
культиваторів, сівалок, які ви
користовуються тут на обробітку 
землі, виготовлені на підпри
ємствах братніх республік. Ма
шинний парк з кожним роком 
зростає. За останні три роки по
тужність лише одного трактор
ного парку збільшилась удвоє.

Заможно, радісно її культурно 
живуть трудящі району. Тисячі 
колгоспників, механізаторів і 
службовців за останні роки прин

населення. Досить сказ'і- 
лише в цьому році сно- 
кооперація продала тру- 
різних промислових това- 
33 мільйони карбованців 

більше, ніж

бали мотоцикли, радіоприймачі, 
велосипеди, швейні машини то
що. Зростає купівельна спромож
ність
ти, ЩО 
живча 
дящим 
рів на 
—у півтора раза 
торік.

Села Тіньки, Шабельники, 
Медведівка стали селами суціль
ної радіофікації. Голос рідної 
Москви щодня лунає з репродук
торів у трьох з половиною тися
чах хат колгоспників, квартир 
робітників і службовців. Трудящі 
одержують тисячі примірників 
газет і журналів.

Багато зроблено в районі для 
розвитку народної освіти. Якщо 
до революції тут було кілька 
двокласних церковно - приход- 
СЬКИХ шкіл, у яких вчилися ді
ти лише 
пер тут 
кови.х, 
шкіл. В

місцевих багатіїв, то те- 
налічується 45 почат- 
семирічних і середніх 
них навчається 10.000

кому профспілки житлово - ко
мунальної контори Д'имитровсько- 

з то тресту т. Хрущов, факти, н.
І. .СНІ В ЛИСТІ, ПІДТИС')'1” Ц 
Вжито заходів для не . 
рядку в гуртожитку, іи 
Сидоренко попереджений 

/ 

організації колгоспі т- Федо- 
ренко, факти, навед0п*в заміт
ці, підтвердились.

Замітку обговорено па*чцр- 
тіпііих зборах. Намічені заходи 
для посилення підготовки до 
весняно-польових робіт.

„Байдужість0
ІІід таким заголовком в газе

ті «Сталінський прапор» була 
вміщена замітка про тс, що в 
артілі «Шлях до комунізму» 
зволікається ремонт сільсько
господарського інвентаря.

Як повідомив секретар парт-

тера в Чигиринському техніку
мі. В районі працює 540 учи
телів.

Жодного медичного закладу не 
було в селах району до Жовтне
вої революції. Тепер тут відкри
то 3 лікарні, 16 родильних бу
динків, 47 медичних та акушер
ських пунктів.

Весело й культурно проводять 
свій вільний від роботи час ро
бітники, колгоспники, інтеліген
ція. До їх послуг 47 колгосп
них, бригадних.і сільських клу
бів, 56 масових бібліотек, 9 ста
ціонарних і пересувних кіноус
тановок.

Центром усієї культурно-ос
вітньої роботи є районний Буди
нок культури. Тут працюють 
драматичний, хоровий, хореогра
фічний, літературний та інші 
гуртки художньої самодіяльності. 
Вони виступають з концертам.! і 
виставами перед трудящими Чи
гирина, в колгоспних і сільських 
клубах. На облесному огляді ху
дожньої самодіяльності, що не 
давно відбувся, чигиринські ама
тори відзначилися май
стерніетю.

«

Коли сходиш нині на Богдано- 
ву гору, чудова ’ панорама від
кривається поглядові: рівними 
стрічками простягайся ряди кра
сивих, чепурних будинків, які 
потопають в садах, декоративних 
насадженнях. Багато нових квар
талів виросло за роки, що ми
нули після Великої Жовтневої 
соціалістичної революції. З кож
ним роком Чигирин розростаєть
ся, поповнюється новими будин
ками. І зараз він у риштованнях. 
Споруджуються красивий двопо
верховий адміністративний бу
динок, школа - десятирічка тощо.

У братерській сім'ї з великим 
російським народом і всіма ін
шими народами СРСР, завдяки 
невтомному піклуванню Кому
ністичної партії квітне Радян
ська Україна, а разом з нею роз
цвітає, молодіє древній Чигирин. 
І жителі його з законною гор
дістю і натхненням говорить:

«1 куди не глянь—серце радіє:
Наш славний Чигирин все 

молодіє й молодіє».
І. МАЧЕННО, 

Ю. ЛІСОВИЙ.
(«Кіровоградська правдах).

дітей колгоспників, робітників і 
службовців. Сотні юнаків і дівчат 
напувають спеціальність бухгал-
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СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР Середа, ЗО грудня 1953 р.

Астраханська область. В робітничому, селищі імені Фрідріха 
Енгельса, Мікояновського району відкритий новий продовольчий 
магазин.

Па знімку: в новому магазині.
Фото А. Заплетіна. Прескліше ТАРС.

Листи до редакції
Магазин відмінного обслужування

Позитивно відзиваються жи
телі селища Перемога про ма
газин № 1. Це магазин відмін
ного обслужування.

В приміщенні чисто, на віт
ринах красиво розкладені то
вари. Продавці привітно зуст
річають покупців, ввічливо й 
культурно обслужують їх.

Останнім часом тут значно 
збільшився асортимент продук
тових товарів. Тільки за дві 
декади грудня продано риби, 
рибопродуктів, кондитерських

виробів, круп, жирів та інших 
товарів у два рази більше, ніж 
за кілька попередніх місяців.

В книзі запитів трудящі ма
ють змогу замовляти необхідні 
їм продукти. Завідуючий ма
газином т. Крамарев дбає про 
те, щоб вчасно завезти в ма
газин необхідні товари і задо
вольнити запити покупців.

А. БЄЛОКОНЄВ, 
працівник тресту 

.Олександріявугілля1*.

Розширювати асортимент товарів
В мїгазитаг» нашого міста 

рідко бувають умивальники, 
оцинковані ночви, казанпющо.

Ложки, виделки і ножі о 
одногоякого-небудь сорту, 

треба було купити скло 
ї лампи, та його не 
окремо. Заради нього

довелось купувати й лампу.
Зростають запити радянсько

го споживача. Керівники торго
вельних організацій повинні 
"Додбати про розширення асор
тименту гов-’рів у магазинах.

К. БИЧОК, 
працівник міської бані.

Ватікан—гніздо реакції і мракобісся

ка-

На одному з семи горбів Ри
му — столиці Італії — знахо
диться карликова «держава», ре
зиденція папи римського — Ва
тікан. Територія його налічує 
всього лише 44 гектари, а насе
лення не багато більше тисячі чо
ловік.

Однак, недивлячись на свої кри
хітні розміри, Ватікан відіграє ве
лику роль в закулісних міжна
родних справах, з’являючись по
літичним центром римсько
толицької церкви, що діє у всіх ка
піталістичних країнах. Під впли
вом Ватікана перебувають міль
йони віруючих, і він активно втру
чається у внутрішнє життя бага
тьох країн.

Вірний страж інтересів паную
чих класів, Ватікан з особливою 
злобою і несамовитістю виступає 
проти комунізму. Ватікан бере 
найактивнішу участь в антира- 
дянських діях міжнародної реак
ції. Ватіканські «святі отці» під 
гримували білогвардійців і інтер
вентів, організовували змови, шкід
ництво і шпигунство проти СРСР. 
На початку 1930 р. папа Пій XI 
виступив ініціатором «хрестового 
походу» проти Радянської країни.

Ватікан допоміг Муссоліиі і йо
го приспішникам захопити в 1922 
р. владу в Італії, сприяв встанов
ленню панування Гітлера в Ні
меччині. Папа активно допомагав 
фашистській Німеччині розв’язу
вати другу світову війну і пов
ністю схвалював страхітливі зло
чини гітлерівців під час війни. 
Представники Ватікана ішли за 
гітлерівською армією і допома
гали встановлювати" кривавий 
вий порядок» в окупованих 
шистами країнах.

Коли гітлерівська імперія 
ла рушитись під могутніми 
рами Радянської Армії,
швидко знайшов спільну. МОВУ' з 
американськими імперіалістами.

Ватікан поставив на службу 
американському імперіалізму всю 
величезну,'рать католицького ду
ховенства, що налічує в різних 
країнах 70 кардиналів (наступний 
після папи духовний сан в ка
толицькій церкві), 1.578 епіскопів, 
700 тисяч монахинь і монахів і 
сотні тисяч священиків. Величез
ний пропагандистський апарат— 
преса, радіо, кіно і т. д. — бла
гословляє і розхвалює на всі ла
ди агресивний Північно-атлантич
ний пакт, атомну і водневу бом
би, прославляє гонку озброєнь і 
нову світову війну, що готується 
американськими гарматними маг
натами. Щоб перешкодити като
ликам брати участь в боротьбі за 
мир, папа в липні 1949 р. від
лучив від церкви комуністів і 
всіх, хто їх підтримує. В той же 
час Ватікан посилює злочинну, 
наклепницьку кампанію проти 
СРСР і країн народної демокра
тії, проти визвольного руху на
родів.

«но- 
фя-

ста- 
уда- 
папа

1\ільки назва,
Останнім кіасом у взуттєвій 

майстерні /відділу робітничого 
постачаная в селищі Перемога 
не модйіа полагодити взуття. 
Завідуюча т. Глушкова відмов
ляє замовцям, посилаючись па 
відсутність шкіри, цвяхів, драт
ви тощо.

Через це жителі селища зму-

що майстерня
шені їхати до міста і віддавати 
взуття в інші майстерні.

Відділ робітничого поста
чання замість того, щоб поліп
шувати обслужування населен
ня, зовсім не дбає про забез
печення майстерні ремонтним 
матеріалом.

Б. САВІН.

Управління пожежної охорони ЛІВО 
Української РС»

Ялинку слід міцно укріпнтіп встановити її не. ближче, 

І ) м від печей і І м від ліжок, завісок, портьєр.
Категорично забороняється одягати дітей в костюми з вати',, 

млрлг. паперу.
Освітлювати ялинки тільки електролампами до 12 вольт.
Освітлення ялинки свічками н квартирах допускається при 

свічниках, міцно закріплених на гіТіках, на безпечній відстаїїГ’втд 
займистих іграшок,

Не дозволяйте дітям без дорослих запалювати на ялїиіщ 
свічки, бенгальські вогні, Не залишайте дітей без нагляду.

Виходи з приміщення, де встановлена ялинка, проходи й ко
ридори повинні бути вільними.

На випадок пожежі мати волу, іусге покривало 7 т. д,
При влаштовуванні громадських ялинок у місцях, де немає 

електроосвітлення, гояіб . ІІ.ІІПІКИ" проводити тільки вдень

БК-06579.

Намагаючись встановити конт
роль над розумами, а також над 
гаманцями мільйонів людей і 
зробити їх слухняною зброєю в 
руках американських імперіаліс
тів, Ватікан застосовує найрізно
манітніші методи впливу. Като
лицька церква держить під своїм 
безпосереднім контролем багато- 
чисельні початкові, середні і вищі 
учбові заклади, в яких сотні ти
сяч дітей, юнаків і дівчат вихо
вуються в потрібному їй дусі. 
Церковники впливають на молодь 
через сітку різних організацій— 
студентських, робітничих, селян
ських, культурних і спортивних, 
якими керують «світські» католи
цькі діячі. Агенти Ватікана докла
дають особливо великі зусилля, 
щоб розколоти робітничий рух і 
тим самим послабити його. З цією 
метою створені християнські 
профспілки, різноманітні проф
спілкові католицькі групи.

Ватікан і католицькі організа
ції спрямовують свою діяльність 
па те, щоб задурманити свідомість 
трудящих мас, відвернути їх від 
боротьби за соціальні перетворен
ня, використати їх релігійні пе
реконання в інтересах пануючих 
класів. При цьому папа і його 
підручні намагаються представи
ти справу таким чином, наче про
паговані ними католицькі догми 
стоять вище «класових інтересів». 
Наприклад, із вчення католицької 
церкви випливає, що «сам бог» 
зробив так, щоб кучка людей во
лоділа всім, а народні маси жил 
в злиднях. Папи неоднор 
заявляли, що приватна
капіталістів з являєть^^ «вічною» 
і являє собо^дгар природи і бо- 
га».і<цо капіталістична система 
-Також «вічна» і «непохитна». 
Всіх, хто спростовує ці безглузді 
марення, папа предає прокляттю, 
загрожує їм всіма мукйми пекла.

Ватікан сам з’являється круп
нішим капіталістичним концер
ном, володарем несчисленних ба
гатств. Тому він і захищає з та
кою старанністю капіталістичний 
лад.

Релігія — далеко не єдина 
зброя в руках ватіканських най
митів імперіалізму. Вони широко 
вдаються до політичного банди
тизму, наклепу, підкупів, шанта-

роз-
Ба-

жу, диверсій. Ватікан має 
галужену шпигунську сітку, 
гато учбових закладів Ватікана 
з'являються школами по підго
товці шпигунів і диверсантів. Во
ни готують розвідників і дивер
сантів для засилки 
країни народної 
стери в сутанах 
тонуються для 
кості в країнах 
кратії, в 
Республіці.

Але як би не старались ваТГ- 
папські прислужники амернкан-

в СРСР і 
демократії. Ганг- 
широко викорис- 

підривної діяль- 
народмої демо- ] 

Китайській Народній

На ватіканському престолі

Зам. № 2126 Т. 5.000,

ТВО редактора Г. АПОСТОЛ.

МІськфінвідділ.

ІІапа римський і його “все 
вишний“.

Рис. В. Васильєва. 
Прескліше ТАРС.

сі ких агресорів, їм не ■ ■ 
затримати невблаганний р) 
торії. Для найширших мас . 
щих, в тому числі і като 
стає все більш очеві 
справжня роль Ватікана - 
жителя людської думки, з 
дя американського імперіє 
активного учасника в підгої, 
розв'язанні нової світової вію. .

Ю. ГРИЩЕНКО.

Олександрійський міський фінансовий відділ
доводить до відома населення міста Олександрії, що з 1 січ- 

1954 року в місті Олександрії та робітничих селищах Димитрово,ня . .. в ___
Октябрське, Перемога буде проводитись податковий облік платників 
та об'єктів оподаткування по міських податках.

Керівники будинкоуправлінь, коменданти будинків та всі при
ватні домовласники повинні заповнити та подати міськфінвідділу 
картки податкового обліку ф. № 1 не пізніше 6 січня 1954 року.

За несвоєчасне або ж неповне подання відомостей в картках 
ф. № 1. необхідних для оподаткування, особи підлягають штрафу до 
100 крб. Всі кустарі, ремісники та громадяни, що маю.ь 
прибутки від здачі в найми будинків або квартир, особи, 
що займаються приватною практикою (лікарі, зуфні техчі 
ки, викладачі музики, танцю та інші), а також особи, що мають 
прибутки від роботи не за наймом, зобов'язані подати до міськфінвід
ділу не пізніше 15 січня 195! року декларації (заяви) про прибутки, 
в яких зазначити всі одержані за 1953 рік прибутки.

Особи, винні в неподачі в зазначений строк декларацій про 
прибутки, підлягають штрафу до 200 крб.

За подання в картках форми № 1 і в деклараціях явно невірних 
відомостей, винні притягаються до кримінальної відповідальності.

Картки податкового обліку форми № 1 та декларації про при
бутки можна одержати і здати на приймальних пунктах, які розташо
вані:

конторі колгоспу імені Леніна.
конторі артілі „Червона вишивальниця'1,
Димитровській селищній Раді.
Октябрській селищній Раді,
приміщенні бригади колгоспу ім. Леніна (провулок Кірова).

і включно

в
в
в
в
в.
Пункти працюватимуть щоденно з 1 січня по 6 січня 

з 9' годин ранку до 5 годин дня.
На підставі правил реєстрації некооперовані кустарі та ре

місники, а також візники, грабарі і перевізники зобов'язані до 31 
грудня зареєструвати свої промисли в міському фінвідділі та вибрати 
на право заняття промислом реєстраційні посвідчення на 1954 рік.

Винні за невиборну в зазначений строк реєстраційних посвід
чень на свої промисли на підставі параграфа 15 правил реєстрації 
некооперованих кустарів і ремісників підлягають штрафу в розмірі! 
до 500 крб.
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