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Головне тепер полягає в тому, щоб якнай- 
швидше усунути будь-які неполадки до виходу 
в поле, підняти всіх механізаторів і колгоспни
ків на бойове виконання завдань весняної сівби, 
забезпечити високопродуктивну і безперебійну 
роботу тракторів, кожного передпосівного і 
посівного агрегатів.

Передтравневе 
змагання

Радянські люди ідуть назустріч 
 радісному святові весни, дню солі

дарності трудящих усього світу— 
Першому Травневі. У нашого наро- 
ду вже ввійшло в традицію зустрі
чати це свято трудовими подарун
ками, широким розгортанням co-  
ціалістичного змагання на всіх  
ділянках комуністичного будівниц- 
тва. 

Як і весь великий радянський  
народ, у передтравневе соціаліс-  
тичне змагання включилися трудя
щі нашого району—робітники про-  
мислових підприємств і артілей, 
хлібороби і тваринники колгоспів,  
механізатори машинно-тракторних  
станцій. Всі вони прагнуть доби-  
тися нових трудових успіхів.

Робітничий колектив промартілі 
„Перше Травня" достроково вико-  
нав виробниче завдання першого 
кварталу і зараз напружує свої 
сили, щоб завдання квітня значно 
перевиконати. Включившись у пе-  
радтразневе соціалістичне змаган-  
ня, хлібороби артілей імені Moлo-  
това, імені Сталіна (с. Мартоно
ша), імені Хрущова, імені Мален-  
кова набагато перевиконали план  
підживлення озимих посівів та ви- 
везення гною на поле. Зараз вони  
ще й ще раз перевіряють свою 
готовність до початку весняних  
польових робіт, які за день—два  
мають розпочатися.  

Але це лише початок. Його ні  
в якій мірі не можна кваліфіку
вати як успіх. Про успіхи можна  
буде говорити лише тоді, коли  
своєчасно, по-бойовому виконаєш 
завдання, що стоять перед хлібо
робами у передтравневому соціа
лістичному змаганні. А вони—ве
ликі і почесні. Треба у максималь
не стислі строки закрити вологу, 
провести сівбу ранніх ярих, цукро
вих буряків, СОНЯШНИКІВ, кукуруд-  
зи та інших сільськогосподарських  
культур.

Цієї весни польові роботи роз-  
почнуться значно пізніше, ніж то- 
рік. Це зобов’язує партійні орга- 
нізації колгоспів націлювати і мо- 
білізовувати хліборобів на якнай-  
швидше їх проведення. 

Обов’язок кожного комуніста  
і комсомольця, кожного механіза- 
тора і колгоспника бути в перших 
рядах передовиків соціалістичного 
змагання, підхоплювати і узагаль-  
нювати досвід новаторів, запро- 
ваджувати його у повсякденній  
роботі на полі.

В передтравневому змаганні  
хліборобів величезну роль відігра
ють агітатори. Вони повинні палким 
правдивим закликаючим словом 
вести широкі маси колгоспників 
до нових трудових подвигів. Їхній 
обов’язок бути у перших рядах 
цього змагання.

Включившись у передтравневе 
соціалістичне змагання, проведемо 
в стислі строки, на високому агро
технічному рівні усі польові робо
ти, достроково виконаємо вироб
ничі плани квітня. Порадуємо Бать
ківщину новими трудовими под
вигами. Внесемо новий вклад в її 
зміцнення.

Вище прапор передтравневого 
соціалістичного змагання!

Новий метод економії пального
В автотранспортній 

конторі тресту „Ішим- 
байнафта" (Башкирія) за
стосовується новий метод 
економії пального. На 
машині „ЗИС-5" встанов
люється нескладне при
стосування, яке дозволяє 
шоферові закрити доступ 
пального в два з шести 
циліндрів мотора. В ка
біні встановлено підойму.

 Натискаючи на неї, шо-
 фер закриває циліндри

спеціальною заслінкою і 
 залежно від стану доро- 
 ги припиняє їх роботу.

Тільки за три місяці зав-
дяки цьому нововведен- 
 ню зекономлено пально- 
го більш як на 28 тисяч
 карбованців.

(ТАРС).

ПО-БІЛЬШОВИЦЬКОМУ ЗУСТРІНЕМО СІВБУ! Культосвітні 
заклади весною

Серед трудівників колгоспного 
 села панує зараз велике патріо- 
 тичне піднесення, викликане одно

стайним прагненням з честю вико
нати взяті соціалістичні зобов’я
зання по вирощуванню високих 

; урожаїв і піднесенню продуктив
ності громадського тваринництва.

Найважливішим завданням для 
колгоспів і МТС, всіх механізато
рів і хліборобів є сьогодні забез- 

, печення всесторонньої підготовки, 
своєчасного і високоякісного про
ведення весняної посівкампанії. 
Для успішного виконання цих важ
ливих завдань треба всемірно по
силити масово-політичну і куль
турно-освітню роботу.

Сільські культосвітні заклади 
повинні нести в широкі маси кол
госпників політичні й наукові знан
ня, повсякденно допомагати пар
тійним організаціям в комуністич
ному вихованні трудящих.

За останній час помітно поліп
шилась робота Панчівського сіль
ського клубу. Тут влаштовуються 
художні концерти, вечори молоді, 
читаються лекції. Проте в бригад
них клубах колгоспу імені Куйби- 
шева змістовна культосвітня ро
бота відсутня. Вони ще не стали 
справжніми вогнищами культури. 
А саме ці клуби стоять найближче 
до колгоспників, можуть задоволь
нити культурні запити всіх хлібо
робів. Осторонь цих фактів не 
повинна стояти колгоспна партср- 
ганізація (секретар т. Бантиш).

Клуби сіл Мартоноша, Шпаково, 
Коробчино проводять певну роботу, 
однак вона ще не відповідає тим 
вимогам, які стоять сьогодні перед 
культосвітніми закладами. Всю 
роботу треба перенести в брига
ди, ланки, на ферми. А цього тут 
немає.

Багато сільських, колгоспних і 
бригадних клубів недостатньо до
помагають первинним парторгані- 
заціям у проведенні масово-полі
тичної роботи. В їх роботі панує 
кампанійщина, сезонність, безсис
темність. Саме це характерне 
для Бровківського, Пурпурівського, 
Оситнівського та інших сільських 
клубів.

Клуби і бібліотеки зобов’язані 
забезпечити зразкове культурне 
обслужування колгоспників і ме
ханізаторів безпосередньо в полі. 
Про це необхідно вже тепер вияв
ляти повсякденну турботу.

Відділ в справах культурно- 
освітньої роботи (завідуючий 
т. Глікін) ще недостатньо вникає 
і націлює роботу культосвітніх 
закладів, не подає конкретної до
помоги колгоспним і бригадним 
клубам. В ряді колгоспів не при
діляють належної уваги клубам і 
первинні парторганізації.

На весняній сівбі сільські культ
освітні заклади повинні забезпечи
ти зразкову роботу агіткультбригад 
у польових станах, склавши для 
них змістовний репертуар, виділи
ти читців і агітаторів, створити 
пересувні бібліотечки.

Бойовим завданням первинних 
партійних і комсомольських орга
нізацій є забезпечення змістовної 
роботи культурно-освітніх закладів 
на весняній сівбі, посилення всієї 
масово-політичної агітації.

Організовано агіткультбригаду
При районному Будинку 

культури організована агіт- 
культбригада в складі 9 чоло
вік, яка буде культурно обслу
говувати хліборобів безпосе
редньо в полі під час сівби.

В репертуар агіткультбригади 
входить одноактна п'єса Грота 
«Невісточка", танці, пісні, ху
дожнє читання.

А. ГЛІКІН, 
зав. відділом культосвіт
ньої роботи.

По нашій Батьківщині 
Видання українською мовою роботи 

В. І. Леніна "Про продовольчий податок"
Державне видавниц

тво політичної літерату
ри Української РСР ви
пустило в світ окремою 
брошурою у перекладі 
на українську мову робо

ту В. І. Леніна "Про 
продовольчий податок".

Тираж видання — 50 
тисяч примірників.

(РАТАУ).

Твори Й. В. Сталіна казахською мовою
Казахське державне 

видавництво випустило в 
світ у перекладі на ка
захську мову твори Й. В. 
Сталіна „Коротко про 
партійні незгоди", "Ще

раз про соціал-демокра- 
тичний ухил в нашій 
партії". 

Брошури видано ма
совим тиражем.

(ТАРС).

ПРОВЕДЕМО РОБОТИ 
В СТИСЛІ СТРОКИ

Торік наша тракторна брига
да посіла п’яте місце в соціаліс
тичному змаганні серед бригад 
Панчівської МТС. На кожний 
15-сильний трактор вироблено 
по 917 гектарів м’якої оранки, 
заощаджено понад 230о  кіло- 
грамів пального.

Основним показником роботи 
механізаторів є одержання ви
соких урожаїв зернових і тех
нічних культур. Саме на це 
ми і звертаємо зараз свою ува
гу. зміцнюємо співдружність з 
колгоспниками.

До весняних польових робіт 
в обслужуваному колгоспі імені 
Бульонного ми вчасно підготу
вались і проведемо їХ в стислі 
строки і високоякісно. Разом 
з хліборобами колгоспу ми бо
ремось за одержання врожаю 
озимої пшениці по 25 центне
рів і цукрових буряків по 300 
центнерів на кожному гектарі. 
Щоб ці зобов’язання виконати, 
організовано проведемо закрит
тя вологи, сівбу, зразково до
глянемо посіви.

Ф. СТОГУЛ, 
бригадир тракторної бригади.

В польовому стані
Тракторна бригада С. Бон

даренка з Панчівської МТС 
старанно підготувалась до роз
гортання польових робіт в об
служуваному колгоспі імені 
Сталіна (с. Мартоноша).

Всі трактори і причіпний 
інвентар—в польовому стані. 
Механізатори пильно стежать 
за вистиганням грунту, щоб не 
запізнитись з початком робіт, 
провести їх вчасно і на висо
кому агротехнічному рівні, за
класти міцний фундамент до
рідних врожаїв.

Сількор С. БАЙБОРОША.

Їздовий мартоноської артілі 
імені Сталіна тов. Язан К. В. 
Зразково виконує свої обов'язки. 
В зимовий період він вивіз на 
поле 120 тонн гною. Під час 
сівби працюватиме в агрегаті 
кінної сівалки.

На знімку: їздовий тов. ЯЗАН 
Кузьма Васильович.

НЕГАЙНО ВИПРАВИТИ 
НЕДОЛІКИ

Останнім часом поліпшилась 
трудова дисципліна в рільничій 
бригаді № 2 колгоспу імені 
Чкалова. Бригадир Сергій Ку
черявий значну увагу приділяє 
роботі з ланковими. Зараз ланки 
Г. Редкостін, Н. Тупаєнко, 
Л. Федорової та інші вивозять 
зібрані місцеві добрива на пло
щі, де буде посіяно цукровий 
буряк.

Проте в бригаді мають місце 
серйозні недоліки. План під
живлення озимих культур і 
вивезення гною до цього часу 
не виконаний. Не підготовлено 
також потрібної кількості важ- 
ких котків та шлейфів. На ці 
недоліки слід звернути увагу 
тов. Кучерявому і негайно їх 
виправити.

Агроном С. ГОНЧАРЕНКО.

НЕТЕРПИМА БАЙДУЖІСТЬ
Незабаром почнуться польо

ві роботи. Тракторна бригада 
Федора Похилюка з Ново-Мир
городської МТС, що обслужує 
першу рільничу бригаду пур- 
пурівської артілі імені Сталіна, 
до них не готова.

На подвір'ї бригади стоять 
розібраними два трактори. Тут 
же лежать, чекаючи ремонту, 
два прицепи. Відсутні цепки і 
тяги для зчеплювання борін в 
агрегатах.

Все це не завадило т. Похи- 
люку ще 3 квітня повідомити 
директорові МТС т. Коломійцю 
про те, що трактори і причіп
не знаряддя вже в полі. Він 
повідомив і заспокоївся, навіть 
сам у бригаду зараз не з’яв
ляється.

Байдуже ставиться правлін
ня колгоспу до вчасного виго
товлення тракторного вагончи
ка, який будують ще з осені.

Таке становище вимагає не
гайного втручання дирекції 
МТС у справи цієї бригади. 
Правлінню колгоспу слід вжити 
негайних заходів, щоб вагон
чик був виготовлений за два— 
три дні.

П. ІВАНЕНКО.

Обладнати вагончики
Механізатори тракторних 

бригад тт. Афанасьева і Хмель
ницького з Ново-Миргородської 
МТС, що обслужують артіль 
ім. Молотова, готові розпочати 
польові роботи. Однак правлін
ня і насамперед голова т. Ба- 
баліч не подбали про своєчасне 
обладнання тракторних вагон- 
чиків, які досі невідремонто- 
вані.

Правлінню треба подбати про 
їх ремонт і створити сприятли- 
ві умови для праці трактористів.

П. МОРОЗ.

Стахановські показники
Робітники промартілі «Перше 

Травня» включилися у перед
травневе соціалістичне змаган
ня.

Стахановських показників у 
виконанні виробничої програми 
домоглися коваль т. Шифрин 
И. М , кравець т. Іванов О. Ю., 
фотограф т. Гусєв О. Г., пра
цівники ковбасного цеху тг. 
Свинопаров Н. Г. та Бойко І. К. 
Вони змінні норми виконують 
на 120—140 проц.

Робкор М. БОНДАРЕНКО.

Близько 50 років існує 
в Києві бібліотека імені 
Гоголя. Її книжковим 
фондом користуються ти
сячі трудящих Кагано- 
вицького району міста. 
Понад 30 років завідує 
нею Олександра Гараси- 
мівна Трескіна.

На знімку: завідуюча 
бібліотекою О. Г. ТРЕС- 
КІНА біля книжкової 
виставки.

Фото В. Сичова 
(Прескліше РАТАУ).

Комсомолка-стахановка 
гальванічного цеху Київ
ського мотоциклетного 
заводу Марія Кобзар од- 
цією з перших на під
приємстві включилась у 
соціалістичне змагання 
за відмінне виконання 
виробничих операцій.

Марія Кобзар на шлі
фуванні деталей щодня 
виконує по 1.5 норми.

На знімку: М. КОБЗАР.
Фото Ф. Федорова 

(Прескліше РАТАУ).
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Вітаємо нове зниження цін
Велике спасибі товаришеві Сталіну

З великим задоволенням зу
стріли трудящі села Пурпурівкп 
повідомлення про нове—п'яте 
числом — зниження державних 
роздрібних цін на продовольчі 
товари.

Загальну думку колгоспників 
сільгоспартілі імені Сталіна ви
словив т. Грек. Він заявив:

— Нове зниження цін на 
продовольчі товари ще раз під- 
тверджує миролюбність політи
ки нашого уряду. Ми від усьо
го серця дякуємо товаришеві 
Сталіну за піклування про по
ліпшення нашого життя. Кра
щою відповіддю на це піклу
вання буде наша ще більш 
самовіддана праця в боротьбі 
за високі врожаї всіх сільсько
господарських культур.

— В той час,—сазав дирек
тор Пурпурівської семирічної 
школи т. Заватій, — коли ці- 

 ни у капіталістичних країнах 
підвищуються, у нашій краї
ні ціни на промислові і 
продовольчі товари послідовно 
зменшуються. Це є великий 
вияв сталінського піклування 
про добробут трудящих.

У своїх виступах ланкові 
колгоспу імені Сталіна тт. Бон
даренко К., Комарова П., Ма- 
рищенко К. сказали, що вони 
у відповідь на батьківське 
піклування товариша Сталіна 
про добробут народу, докладуть 
всіх сил, щоб у цьому році 
виростити високі врожаї зерно
вих і технічних культур.

в. похилюк.

Нові зобов’язання механізаторів
Панчівські механізатори пал

ко схвалюють рішення Ради Мі
ністрів Союзу РСР і ЦКВКП(б) 
про нове—п'яте числом—зни
ження державних роздрібних 
цін на продовольчі товари. На 
мітингу, присвяченому цій зна
менній події, виступаючі това
риші дякували партію, уряд і 
особисто товариша Сталіна за 
батьківське піклування.

—Нове зниження цін,—сказав 
у своєму виступі слюсар т. Це- 
руш В.,—свідчить про дальше 
зміцнення нашої держави. В 
той час, коли в маршалізова- 
них країнах матеріальний доб
робут трудящих весь час погір
шується, в країні соціалізму 
зростає життєвий рівень людей.

Голос робітників-консервників
Робітничий колектив Ново- 

Миргородського консервного за
воду, зібравшись на мітинг, ви
словив подяку великому вождю 
народів товаришеві Сталіну за 
батьківське піклування про до
бробут народу.

—Нове зниження цін,—ска
зав працівник заводу т. Моска
ленко, — свідчить про дальше 
зміцнення нашої Батьківщини 
і набагато підвищує мій влас
ний матеріальний рівень.

Випускатимемо продукцію тільки відмінної якості
Члени артілі "13-річчя Жовт-

ня гаряче вітають постанову 
Ради Міністрів СРСР і Цен
трального Комітету ВКП(б) 
про нове зниження державних 
роздрібних ціп і висловлюють 
сердечну подяку більшовицькій 
партії, уряду, великому Сталіну.

На мітингу, присвяченому 
цій радісній події, колективи 
кравецького і шевського цехів.

Слова гарячої любові
З кожним днем все кращим 

і заможнішим стає життя ра
дянських людей. Партія, вели
кий вождь товариш Й. В. Сталін, 
повсякденно піклуються про 
добробут трудящих нашої кра
їни. У відповідь на постанову 
партії та уряду про нове зни
ження цін на продовольчі то
вари ми працюватимемо ще

Комбайнер т. Яценко Л., ви
ступаючи, говорив, що нове зни
ження цін на продовольчі то
вари є ще одним доказом 
зміцнення фінансової могутнос
ті нашої країни.

Па мітингу виступили також 
механік но комбайнах т. Хо
менко Г. та завідуючий нафто
базою т. Бантиш А.

У відповідь на батьківське 
піклування, механізатори зо
бов’язалися провести весняні 
польові роботи у найкоротші 
строки та на високому агротех
нічному рівні. Закрити вологу 
за два дні, посіяти ранні ярі 
за три дні, цукровий буряк— 
за 3 дні тощо.

Сількор Д. ЧОК.

Винороб заводу т. Маневич 
говорив, що тоді, коли амери
канські палії війни збільшують 
асигнування для озброєнь і це 
знижує добробут народних мас, 
у нас збільшуються асигнуван
ня на поліпшення життя ра
дянських людей. Він висловив 
подяку товаришеві Сталіну.

На мітингу виступили дирек
тор заводу т. Ревенко, секре
тар парторганізації т. Кубай.

А. ЖУРБЕНКО.

зобов’язалися план квітня вико
нати на 120 процентів, ви
пускати продукцію тільки від
мінної якості, боротпся за зни
ження собівартості продукції.

Виконати план квітня па 
170 процентів — таке зобов’я
зання взяв на себе майстер 
кравецького цеху комсомолець 
Городищанов.

Робкор Г. ІВАНОВ.

краще, ще продуктивніше. Нове- 
зниження цін—яскравий прояв 
сталінського піклування.

Про це говорили у своїх ви
ступах на мітингу медичних 
працівників районної лікарні 
тт. Курис, Тараненко, Павлу- 
щенко, Бойко та інші.

М. СЕМЕНОВА, 
секретар парторганізації.

О. І. ГЕРЦЕН—великий ро
сійський революційний демократ, 
філософ-матеріаліст, публіцист і 
письменник. Помер в 1870 році.

(До 140-річчя з дня народ
ження—6 квітня 1812 року).

(Прескліше РАТАУ).

КОНФЕРЕНЦІЯ 
ГЛЯДАЧІВ

Днями відбулася перша кон
ференція глядачів Ново-Мир
городського кінотеатру. Звіт 
про роботу райвідділу кінофі
кації за 1951 рік і перший 
квартал 1952 року зробив 
тов. Ракуленко.

На конференції виступили 
тт. Баглюк Р., Карпов Л., 
Цьома Р., Ракитянська Н. та 
інші. Вони вказали на ряд 
істотних недоліків у роботі 
кінофікації. Мало читається 
лекцій перед сеансами, не 
практикувалось обговорення 
фільмів, незадовільно організо
вано кінообслужування дітей.

Присутніх обурила поведінка 
працівників Будинку культури 
тт. Розгона, Яцкула і Мартинова, 
які покинули зал, а повинні 
були організувати концерт.

Учасники конференції пере
глянули кольоровий кінофільм 
«Спортивна слава".

Л. ПАНАСЕНКО.

Колгоспний духовий оркестр
Недавно колгосп імені Моло

това придбав інструменти для 
духового оркестру.

Зараз молоді колгоспники 
І. Кравцов, В. Подурець, І. Мель
ниченко та інші під керівниц
твом досвідченого музиканта 
тов. Черниша вчаться грати.

Сількор П. МЕЛЬНИЧЕНКО.

У колоніальних і напівколо
ніальних країнах Північної Афри
ки дедалі сильніше розгорається 
полум'я визвольної боротьби. Єги
петський народ сповнений ріши
мості вигнати англійських окупан
тів із своєї землі Населення 
Марокко вимагає відновлення не
залежності країни і ліквідації на 
своїй території американських 
воєнних баз. Патріоти Алжіру 
об’єднуються в національний фронт 
боротьби проти колоніального 
гноблення, проти режиму злиднів і 
голоду.

За останні два місяці різко 
посилився національно-визвольний 
рух в Тунісі.

Французька колонія Туніс 
розташована в середній частині 
Північної Африки. Площа її ста
новить 125 тисяч квадратних кі
лометрів. Населення Тунісу — 
близько 3,5 мільйона чоловік, 
переважно арабів і берберів.

Столиця країни місто-порт 
Туніс розташоване на березі Се
редземного моря.

Колонізація почалася з безсо
ромного земельного грабежу. Най
краща земля відбиралась у туні
ських селян і передавалась фран
цузьким капіталістам, генералам,

Відкритий лист бухгалтерові артілі імені Бульонного 
ПАЛИВОДІ В. Г.

Здоровенькі були, Василю Гри
горовичу!

Бухгалтер ви молодий та ран
ній. Не знаєте і не хочете знати 
відомої істини, що бухгалтер кол
госпу—це людина, яка всіх шанує 
і всі її шанують. Шанують за те, 
що стоїть на сторожі кожної 
букви Статуту сільськогосподар
ської артілі, не допускає хай най
менших його порушень. Вас не 
поважають колгоспники. Це тому, 
що ви завжди порушуєте закон 
колгоспного життя.

Ви чомусь почали вважати, що 
не бухгалтер для колгоспу, а кол- 
госп для бухгалтера. І ось, виходя
чи з цього, своє службове стано
вище використовуєте у своїх влас- 
ношкурних інтересах. Я розповім 
зараз, як ви просто і хитро це 
робите.

Свою дружину не хочете ба
чити на полі, де вирішується доля 
високої урожайності, боронь бо
же, щоб вона туди появлялася, 
ще ніжки білі попсує. „Цьому не 
бувати!"—сказали ви. Скористали
ся тим, що у вас тимчасово була 
печатка колгоспу, заднім числом 
виписали їй документ, що прав
ління не проти, щоб вона працю
вала на молокозливному пункті. 
І вона стала молочницею. По
тихеньку собі „працює", у колгосп
ників жироодиниці розкрадає та

ШАНОВНИЙ ПЕРМЕ!
Ще наприкінці минулого року 

я передплатив у Коробчинському 
поштовому відділенні газети "Зір
ка", „Юный ленинец" і „Молодь 
України". Коли почався 1952 рік, 
я одержав не три, а дві газети. 
Виявилося, що мене не включили 
у список для одержання газети 
"Молодь України". Коли я звер
нувся з запитанням до працівни
ків відділу „Союздруку", мені 
відповіли, що одержуватиму її в

ПЕРЕЦЬ ДОПОМІГ
В нашій газеті за 9 березня 

було вміщено замітку „Ні вперед, 
ні назад". Як повідомив директор 
плодоконсервного заводу тов. Ре
венко, факти, викладені в ній, під
твердилися. Головному механікові

міністрам, депута
там, великим чи
новникам. Фран
цузькі акціонерні 

товариства привласнили і всі ба
гатства надр Тунісу: фосфати, за
лізну руду, кольорові метали.

В Тунісі на кожного землевлас- 
ниа-француза в середньому при
падає по 300 гектарів, а на кож
ного туніського селянина—по 1 
гектару. Дуже багато тунісців зов
сім не мають землі, бо вже давно 
перетворилися в батраків, то пра
цюють у маєтках і на плантаціях 
іноземних капіталістів.

За виснажливу працю в шах
тах і рудниках робітники-тунісці 
одержують мізерну заробітну пла
ту, якої ледве вистачає на напів- 
голодне існування.

Постійне недоїдання і жахливі 
житлові умови викликають велике 
поширення хвороб. Смертність 
серед дітей надзвичайно висока. 
84 проценти населення Тунісу не
письменні.

Колоніальний гніт у багато ра
зів посилився, відколи американ
ські палії війни облюбували Туніс 
як плацдарм для підготовлюваної 
ними агресії проти країн миро
любного демократичного табору. 
В різних районах Тунісу зараз 
будуються американські військові 
аеродроми і склади військового 
спорядження розширюються порти.

вас сливками частенько напуває.
Скажу прямо, любите ви не 

тільки сливки, а й сало-шпик. Йо
го приємно їсти. Щоб було сало— 
кормите кабанчика. Спідтишка 
помаленьку берете для цієї мети 
із колгоспу кукурудзяну дерть. 
Так і недавно, прямо із млина взя
ли і „небагато"—два лантухи. Буде, 
значить, сало-шпик!

Не зупинились ви на цьому. Ні.
У своїх порушеннях Статуту 

далі пішли. Захотілося вам картоп
лі—взяли та й виписали аж два з 
половиною центнери, звичайно, но 
дешевій ціні: по 30 копійок за кі
лограм. Ще б пак, собі ж випису
вали.

Так само взяли без відома прав
ління 8 гарб соломи. Взяли й не 
оглянулися.

А скільки разів ганяли кол
госпну автомашину в Кіровоград 
на базар у своїх власних потребах 
—спродуватися та скуповуватися. 
Де не з'явитеся—залишаються слі
ди, де не повернетеся—золоті вер
би ростуть. Воно і звісно: своя 
рука—владика!

Невже правління артілі та ор
гани прокуратури не укоротять її? 
Занадто вона у вас виросла, стала 
ворожою колгоспному’ ладові. І 
саме тому передаю вам привіт від 
душі і серця

од вашого ПЕРЦЯ.

лютому. Але і в цьому місяці я не 
одержав жодного номера цієї га
зети. Більше того, замість "Зірки" 
листоноша став мені приносити 
газету „Юный ленинец", Таким 
чином я одержую два "Юных 
ленинца".

Шановний Перче, переконай 
працівників контори зв'язку, що 
цього не можна допускати.

Юнкор В. ЛОПУШНЯН.

заводу т.. Буяну, а також шоферам 
вказано на недопустимість прос- 
тоїв заводського автотранспорту. 
Замітка обговорювалась на вироб
ничих нараді, яка визнала критич
ні зауваження правильними.

Посилення колоніального гніту 
і засилля американської вояччини 
в Тунісі викликали небувалий що
до сили і згуртованості народний 
опір. Тунісці поставили вимогу 
про ліквідацію протекторату, на
в’язаного їм сімдесят років тому. 
І коли французький уряд підкинув 
цю вимогу, вони відповіли масо
вими страйками, що паралізували 
все господарське життя колонії.

Французькі правлячі кола об
рушились на туніський народ кри
вавими репресіями. Проте імперіа
лістам не вдалося залякати туні
ський народ. Навпаки, каральні 
дії французького уряду сприяють 
ще більшому згуртуванню туніс
ців у їх справедливій боротьбі за 
свободу і незалежність. У ряді 
міст населення чинить збройний 
опір карателям. Прогресивні ту
ніські організації на чолі з ком
партією Тунісу вимагають звіль
нення арештованих, припинення 
воєнних каральних операцій, ство
рення справді туніських органні 
законодавчої та виконавчої влади.

Визвольна боротьба туніського 
народу зустрічам співчуття і під
тримку у трудящих Франції, а та
кож в арабських державах та ін
ших країнах Європи і Азії.

С. ДАТЛІН.

Редактор І.ГОРБУЛІн.
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