
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

За соціалістичну
перебудову

ОРГАН НОВОМИРГОРОДСЬКОГО РК КП(б)У ТА РАЙОННОЇ 
РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

КВІТНЕВІ ПАРИ- З АПОР УКА 
ВИСОКОГО ВРОЖАЮ

Зараз на полях колгоспів 
йде напружена боротьба за 
високий урожай всіх зерно
вих і технічних культур. 
Хлібороби наш ого району, 
як і всієї країни, доклада
ють усіх зусиль, щоб в цьо
му році виростити високий 
і сталий урожай.

В здійсненні взятих перед 
Батьківщиною зобов 'язань 
по підняттю культури соці
алістичного землеробства 
партійні, комсомольські ор
ганізації , виконкоми сіль
ських Рад і відділ сіль
ського господарства райви
конкому повинні подавати 
всебічну д ілову допомогу 
колгоспам і МТС.

Наукою і досвідом пере
довиків сільського госпо
дарства доведено, що висо
кий урожай основних про
довольчих культур—жита й 
пшениці — у великій мірі 
залежить від вчасного і 
якісного підняття ранніх па
рів. Ось чому невідкладним 
завданням кожного колгос
пу і МТС з 'являється не
обхідність уже зараз, по
руч з іншими польовими 
роботами, проводити оран
ку парів. На цій роботі тре
ба використати не тільки 
трактори, а й живе тягло 
колгоспу.

Найкращі пари —квітневі. 
Вони—основа високого вро
жаю. Про це свідчить дос
від минулих років. Там, де 
озимина була посіяна на 
добре оброблених квітневих 
парах, —врожай зібрано на
багато вищий, ніж на пізно 
обробленому грунті.

Про значення квітневих 
парів в збільшенні валового 
збору жита й пшениці доб
ре знають директори МТС 
тт. Каліновський, Гордєйко 
та старші агрономи тт. Вра- 
д ій і Коломієць, але вони 
оранку парів поставили в 

   чергу. По Новомиргород
ській МТС із плану  3200 гек

тарів виорано лише 120 гек
тарів. По Панчівській МТС 
розпочали оранку парів ли
ше 2 колгоспи із 26.

По колгоспах району під
нято пару тільки 145 гекта
рів при завданні 7200 гекта
рів. Це свідчить про те, що 
справою оранки парів не 
займається і відділ сіль
ського господарства райви
конкому, зокрема завідую
чий відділом т. Самченко 
та старший агроном тов. 
Мільєв.

Таке положения непри
пустиме. Треба рішуче бо
ротися проти шкідливої тен
денції, коли говорять — за- 
кінчимо веснооранку, під
готовку грунту під посів, 
тоді візьмемось за оранку 
парів.

Завдання первинних парт
організацій, к е р і в н и к і в  
МТС, відділу сільського 
господарства райвиконкому
та правлінь колгоспів по
лягають у тому, щоб пра
вильно, по-господарському 
керувати механічною і 
живою тягловою силою, 
всі польові роботи прово
дити вчасно і на високому 
рівні агротехніки.

Зараз по всій країні ши
роко розгорнулося перед
травневе соціалістичне зма
гання. Працівники соціаліс
тичної промисловості пра
гнуть дати країні якнайбіль
ше вугілля, металу, машин, 
різних товарів для населен
ня. Хлібороби горять ба
жанням достроково і висо
коякісно закінчити весняні 
польові роботи, закласти 
міцний фундамент майбут
нього врожаю. Ширше роз
горнемо передтравневе со
ціалістичне змагання за д о 
строкове завершення вес
няних польових робіт, за 
своєчасне підняття парів! 
Це буде кращим подарун
ком міжнародному святу — 
Першому травню.

Покращити якість і темпи роботи
Погано працює тракторна 

 б ригада Панчівської МТС 
№ 16 (бригадир т. Яровий) 
в колгоспах Защитянської 
сільради. За перші 5 днів 
роботи вона має 87 просто
їв із-за поганого ремонту, 
відсутності вночі електро
освітлення.

Відстає тракторна бригада 
у всіх польових роботах. 
Замість закрити вологу, 
згідно договору, за 2 дні, 
вона виконувала цю роботу 
4 дні, не заборонувала 10 
гектарів зябу в колгоспі 
„Перше травня". Посів 
ранніх зернових культур 
вона повинна була закін
чити 8 квітня, але на сьо
годні по колгоспу „Комсо
молець" залишилось недо
с іяних 11 гектарів, в кол
госпі "Перше травня" із 125 
гектарів засіяно лише 67.

Ще гірше обстоїть справа 
з веснооранкою: в колгос
пі " Перше травня" із 99 
гектарів виорано лише 15. 
Причому веснооранка про
водиться без передплужни
ків.

Особливо погано працює 
тракторист тов. Яшан. Він 
систематично не виконує 
норми виробки.

Проте в бригаді є і такі 
трактористи, як тт. Павл юк 
і За іченко, які сумлінно 
працюють, щоденно пере
виконують норми виробки.

Недостатньо дбають прав
ління колгоспів про відповід
ні культурно-побутові умо
ви для трактористів. Трак
торних вагончиків нема. Ні
якої масово-політичної і 
культурної роботи серед 
трактористів не ведеться.

І. Сухоребрий.

Про хід виконання договору між Новомиргородського 
МТС і колгоспом „Червоний трудовик"

У р а й к о м і  КП (б ) У

6 квітня ц. р. бюро рай
кому КП(б)У розглянуло пи
тання "Про хід виконання 
договору між Новомирго
родською МТС і колгоспом 
"Червоний трудовик", Троя- 
нівської сільради".

Перевіривши х ід весняної 
сівби в колгоспі "Червоний 
трудовик", бюро райкому 
КП(б)У відмітило, що вико
нання договірних зобов'я
зань з колгоспом „Черво
ний трудовик" і постанови 
Ради Міністрів і ЦК КП(б)У 
від 5 січня 1949 року про
ходить вкрай незадовільно. 
Так, з 30 березня по 6 квіт
ня ц. р. веснооранка з бо
ку МТС виконана всього на
30 процентів, закриття во
логи—на 24 проценти, посів 
ярих — на 40 проц.

Бюро райкому КП(б)У 
особливо відмітило погану 
організацію технічного об
слуговування тракторних 
бригад, внаслідок чого трак
тори мали великі простої. 
Наприклад, трактор „ЧТЗ" з
31 березня по 6 квітня про
стояв 65 годин, чотири рази 
виплавлявся один і той же 
підшипник. З великими пе
ребоями працювали і трак
тори „ХТЗ" та „У-2".

Хоч дирекція МТС і зна
ла про ці хиби в роботі, 
проте рішучих мір не вжи
вала для їх виправлення.

Вкрай незадовільно об
стоїть справа і з розгортан
ням соціалістичного змаган
ня за сумісне виконання до
говірних зобов'язань серед 
трактористів, між трактор
ними і полеводськими бри
гадами. А тому трактористи 
цієї бригади систематично 
не виконують норм виробки.

Не знають трактористи і 
постанови Ради Міністрів 
УРСР і ЦК КП(б)У від 5 січ
ня ц. р., не обговорюють 
результати роботи за зміну, 
не випускають в бригаді бо
йових листків, нерегулярно 
проводиться агітаційно-ма
сова робота.
Бюро райкому КП(б)У нема

лу вину поклало і на викон
ком райради депутатів тру
дящих, райвідділ сільського 
господарства, які несерйоз
но віднеслись до затверд
ження договору МТС з кол
госпом "Червоний трудо
вик", допустивши нереаль
ний строк проведення весно
оранки машинно - трактор
ною станцією за 10 робочих 
днів, в той час як ця площа 
повинна бути засіяною за 
5– 6 днів.

Таке розтягування стро
ків виконання договірних 
зобов'язань бюро райкому 
КП(б)У розглядає як безвід
повідальне відношення ди
рекції МТС до виконання 
договорів з колгоспами, від
сутність належного контро
лю за роботою тракторних 
бригад, за ходом виконання 
норм виробки кожним трак
тористом,  як наслідок низь
кого рівня масово-політич
ної і виховної роботи серед 
механізаторів МТС.

За вкрай незадовільну ор
ганізацію роботи трактор
ної бригади в колгоспі „Чер
воний трудовик", за погане 
технічне обслуговування, 
що привело до таких про
стоїв тракторів та порушен
ня договору з колгоспом, 
бюро райкому КП(б)У ди
ректору МТС т. Калінов-

ському та старшому меха
ніку т. Бестакі винесло до
гану і попередило, що в 
разі на протязі двох днів 
вони не приймуть рішучих 
мір для усунення недоліків, 
до них буде вжито більш 
суворих мір партійного та 
державного впливу.

За формальне відношен
ня до організації масово- 
політичної роботи в трак
торних бригадах, соцзма- 
гання між тракторними і 
полеводськими бригадами, 
серед трактористів, за без
відповідальне відношення
до перевірки ходу соцзма- 
гання заміснику директора 
МТС по політчастині т. Кор
сакову бюро р а й к о м у  
КП(б)У винесло догану.

Зобов'язано директора 
МТС т. Каліновського не

г айно усунути технічні не
справності тракторів і за 
безпечити їх безперебійну 
роботу.

Замісника директора МТС 
по політчастині т. Корсако
ва бюро райкому КП(б)У 
зобов'язало негайно покра
щити масово-політичну ро
боту і організацію соцзма- 
гання, поклавши в основу 
рішення 16 з 'їзду КП(б)У, 
постанову ІІ Пленуму ЦК 
КП(б)У і постанову Ради 
Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У 
від 5 січня 1949 року

Бюро райкому КП(б)У 
вважає головним завданням 
первинних парторганізацій 
МТС — посилення органі
заційно-партійної і масово- 
політичної роботи серед 
механізаторів і спеціалістів 
сільського господарства, 
яку потрібно зосередити в 
тракторних бригадах.
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Працювали з 
піднесенням

Всі свої старання прикла
ли колгоспники колгос
пу „Комсомолець України" 
(Мар'ївка), щоб вчасно і 
високоякісно закінчити по
сів ранніх колоскових. Сі- 
вачі біля сівалки працюва
ли в 2 зміни і при нормі 5 
гектарів засівали по 6—6½ . 
Так працювали тт. Нецький 
і Ропай І.

На боронуванні були ви
користані корови власного 
користування та воли. Ко
ровою власного користуван
ня колгоспниця Присяжна 
Поля при нормі 2 гектари 
виконувала 3. Тов. Самар
ська працювала волами і 
при нормі 3 гектари вико
нувала 3,5 гектара. Таким 
чином посів ранніх колос
кових був закінчений до
строково.

Зараз в колгоспі присту
пили до обкопки канавками 
старих бурякових площ.

І. Каптенар.

"Посіяти цукрові буряки в кращі 
агротехнічні строки за 6—7 днів 
і з одночасним внесенням в рядки 
мінеральних добрив, суворо додер
жуючи прямолінійності посівів".

(Із постанови Пленуму ЦК КП(б)У).

За постановою бюро райкому КП(б)У та ви
конкому районної Ради депутатів трудящих на 
районну дошку пошани заносяться тракторні 
бригади Новомиргородського району, які до
строково виконали план весняних тракторних 
робіт в колгоспах, що вони обслуговують:

1. Бригада № 5 Панчівської МТС (бригадир 
т. Клименко Микола Григорович).

2. Бригада № 2 Новомиргородської МТС 
(бригадир т. Пишоха Яків Петрович).

3. Бригада № 8 Новомиргородської МТС 
(бригадир т. Сойченко Арсентій Сидорович).

4. Бригада № 11 Новомиргородської МТС 
(бригадир т. Погорілий Петро Антонович).

5. Бригада № 7 Новомиргородської МТС 
(бригадир т Пономаренко Василь Федорович).

6. Бригада № 11 Панчівської МТС (бригадир 
т. Ніколаєв Федосій Іванович).
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К о л е к т и в н и й   о р г а н і з а т о р 
к о л г о с п н и х   м а с

П о р а д и  а г р о н о м а

Агротехніка квадратно-гніздового посіву кукурудзи
Кукурудза є однією з 

найурожайніших зернових 
культур. Тому боротьба за 
підвищення урожайності 
цієї дорогоцінної культури 
є і боротьбою за підвищен
ня валового збору зерна, за 
виконання постанови лютне
вого Пленуму ЦК ВКП(б).

Що ж треба робити, яким 
с пособом сіяти кукурудзу, 
щоб одержати найвищий 
урожай?

Найкращим, рекомендо
ваним наукою, методом ви
рощування високих урожа
їв кукурудзи вважається
квадратно-гніздовий спосіб 
посіву з додержанням всіх 
агротехнічних вимог і стро
ків. Він дає можливість рів
номірно розподілити площу 
між окремими коренями ку
курудзи, забезпечуючи їх 
рівномірне живлення і роз
виток. Крім того, наявність 
широких і правильних між
рядь дає можливість вико
ристати машини і цим під
вищити я кість обробітку.

В цьому році сівба куку
рудзи на всій площі посіву 
буде проведена квадратно- 
гніздовим способом спеці
альними тракторними сівал
ками і ручними саджалками. 
Щоб провести сівбу куку
рудзи в стислі агротехнічні 
строки, колгоспники, виді
лені на цю роботу, повинні 
ще до виходу в поле на
вчитися в агрогуртках пра
ц ю в а т и  кук у рудзосаджал
кою. Правлінням колгоспів 
треба завчасно подбати про 
виготовлення саджалок (по 
одній на кожні 3 гектари
посіву) і маркерів (по одно
му на кожні 30 гектарів по
сіву).

Дружні сходи і дальший 
розвиток кукурудзи в знач
ні й мірі залежить від пра
вильної підготовки грунту, 
особливо від наявності до
статньої кількості в ньому 
вологи. Тому боротьба за 
нагромадження волог и і 
збереження її є одним з го
ловних завдань ланок, бри
гад і колгоспів.

Н авесні, як тільки гребе
ні скиб перестануть маза
тись, необхідно відведен ий 
під кукурудзу зяб за 1 - 2 
робочих дні заборонувати в 
два сліди по діагоналі поля.

Вслід за боронуванням 
необхідно провести першу 
культивацію на глибину 10 
— 12 см. з одноразовим вне
сенням добрив (в першу чер
гу, на ті ділянки, на які не 
вносили їх під зяб), з розра
хунку: 10 – 1 2 тонн перегною
с ипцю, або 5 – 6  центнерів 
пташиного посліду і 7 — 8 
цнт. попелу на гектар, або 
мінеральних добрив з роз
р ахунку —2—2,5 цнт., амо
ній ної селітри— 1— 1,5 цнт., 
калійної солі—0,75 цент.

Друга культивація прова
диться перед самим почат
ком сівби на глибину загор
тання насіння.

На легких супіщаних грун
тах, якщо вони достатньо 
розпушились при весняному 
боронуванні, можна обме
житись тільки однією куль
тивацією перед початком 
сівби на глибину загортання 
насіння, коли ж зяб засмі
чений пирієм, культивацію 
слід робити культиваторами 
з пружинними лапами і ви
чісувати кореневища боро
нами .

П ісля передпосівної куль
тивації слідом за боронами 
треба пустити шлейф або 
легкі котки, щоб на полі чіт
ко позначалися сліди мар
кера.

Для садіння кукурудзи 
ручними кукурудзосаджал
ками маркерування треба 
провадити вздовж і впопе
рек, а при посіві спеціаль
ною тракторною гніздовою 
с івалкою — тільки впоперек.

Щоб рядки були розта
шовані строго прямолінійно 
(а це потрібно для механі
зованого обробітку міжрядь) 
перший і кожний десятий
прохід маркера треба роби
ти по виставлених віхах.

Якщо температура грунту 
на глибину 10 сантиметрів 
досягла 10—12 градусів теп
ла, треба розпочинати посів 
кукурудзи.

Перед посівом саджалку 
треба відрегулювати так, 
щоб вона висаджувала по 
3 — 4 зернини в гніздо. Це 
робиться при допомозі ре
гулюючої планки в саджал
ках конструкції Черніве
цької дослідної станції або 
регулюючої заслінки в сад- 
калках конструкції інжене
ра  Настенка.

  Висаджувати кукурудзу 
потрібно в місцях перетину 
подовжного і поперечного 
слідів маркера.

При садінні треба стежити 
за тим, щоб сошник саджал
ки вгрузав у землю на 8 — 
10 сантиметрів—до обмежу
ючої скоби. П ісля того, як 
сошник виймається з грун
ту, залишається видавлена 
ним ямка. Щоб через неї не 
випаровувалася волога, цю 
ямку затоптують ногою. А 
вся площа засіву кукуруд
зи в той же день повинна 
бути заборонована легкими 
боронами.

Для додатковог о запилен
ня поряд з основним маси
вом кукурудзи засівається 
ще 1 — 2 проц. (до загаль
ної площі) кукурудзи на 15 
— 17 днів пізніше. Це дає 
можливість мати запас мо
лодого життєздатного пил
ку, яким буде запилюва
тись і цвіт основного посіву.

На насінних ділянках, де

має вирощуватись гібридне 
насіння кукурудзи, сорти 
батьківських пар треба роз 
міщувати так, щоб два ряд
ки материнського сорту чер
гувалися з двома рядками 
батьківського сорту. А щоб 
при зриванні султанів не 
сплутати рядків, до насіння 
батьківського сорту (наприк
лад, до сорту грушівської 
кукурудзи) треба домішати 
0,5 проц. насіння соняшника.

Роботу рекомендується 
організувати так, щоб вряд 
працювали зразу чотири 
члени ланки: у двох серед
ніх колгоспниць повинна 
бути кукурудза тільки ма
теринського сорту і у двох
крайніх -  насіння кукурудзи 
батьківського сорту з до
мішкою насіння соняшника. 
В кінці гоней всі четверо 
повинні повертати тільки в 
один бік і ні в якому разі 
не міняючись пара з парою 
місцями. Керувати садінням 
кукурудзи на вирощування 
гібридного насіння повинен 
агроном або досвідчений і 
добре проінструктований аг
ротехнік.

Від якості насіння куку
рудзи у великій мірі нале
жить майбутній урожай. То
му на посів уже зараз слід 
відібрати качани найвищої 
посівної якості —кондиційні 
по вологості і схожості, з 
розрахунку від 16 до 20  кгр. 
на кожний гектар.

Качани кукурудзи, які 
мають підвищену вологість, 
треба негайно підсушити на 
сонці або в сушарках. Пра
вильно проведене сонячне 
або термічне підсушування 
кукурудзи в качанах підви
щує енергію проростання, 
дає зерну силу росту, а та
кож стійкість проти гриб
кових і бактеріальних за
хворювань  і захищає від не
гативного впливу пониже
них температур грунту в
період проростання.

Сіяти треба тільки з се
редньої частини качана, бо 
зерна з верхньої і нижньої 
частини (по 1,5—2 см. кож
на) мають понижені посівні 
якості.

Вилущувати посівне зер
но треба тільки руками, щоб 
не допустити його дроблен
ня і пошкодження.

Підготовлене насіння слід 
обов'язково протруїти гра
нозаном, з розрохунку 1 кгр. 
на тонну, або препаратом 
АБ—по 1,5 кгр. на тонну.

Суворе додержання кож
ним колгоспом, бригадою, 
ланкою всіх рекомендова
них заходів по підготовці 
і проведенню сівби куку
рудзи забезпечить вирощен
ня високого урожаю.

М . Василюк,
начальник відділу кукурудзи 
і проса Міністерства сіль
ського господарства УРСР.

Правильні висновки зро
била редколегія стінної га
зети колгоспу „12-річчя 
Жовтня" (Кам'янка) з вмі
щеної в райгазеті „За со
ціалістичну перебудову" 
статті "Бойові завдання стін
них газет" від 20 березня 
1949 року. Стінна газета 
дійсно стала колективним 
організатором колгоспників 
на успішне проведення вес
няних польових робіт.

Редколегія стінгазети 
„Колгоспник", в яку вхо
дять комсомольці тт. Тіль
ний М., Амандій В., Кізіль 
М. в цьому році випустила 
7 номерів стінгазети. Стінга
зета відіграла велику роль 
в підготовці і проведенні 
весняної посівкампампанії. 
На її сторінках поруч з ви
світленням досвіду роботи 
кращих колгоспників, вис
вітлюються переможці в со
ціалістичному змаганні і 
ті, що відстають, нещад
но критикуються леда
рі-рвачі, симулянти-поруш

ники дисципліни. Кожна за-  
мітка в газеті грамотно 
написана, політично направ
лена на виконання завдань, 
поставлених перед колгос
пами в час весняних польо
вих робіт.

В кожній газеті редколе
гія практикує вміщення 3– 4 
карикатур на відстаючих в 
роботі і не дає можливість  
підтягнути їх до рівня кра- 
щих.

Художньо оформлює га
зету т. Тільний М., він же 
і редактор. Зараз на сто
рінках газети висвітлюється 
хід весняної сівби, досяг
нення і недоліки, які зуст
річаються в роботі. Робота 
редколегії стінгазети „Кол
госпник" і досвід її роботи 
заслуговує якнайширшого 
застосування для редколе
гій колгоспних стінгазет, на 
які покладені величезні зав
дання по здійсненню в жит
ті вказівок партії та уряду 
і рішень XVI з'їзду КП(б)У.

І. Романенко.

к і но „ЗУСТРІЧ НА ЕЛЬБІ“

КАДР З НОВОГО Х УДОЖНЬОГО ФІЛЬМУ 
„ЗУСТРІЧ НА ЕЛЬБІ" 

Сценарій — бр. Тур і Л. Шейніна.
Постановка — Г. Олександрова.
Оператор — Е. Тиссе.

Виробництво Ордена Леніна Кіностудії „Мосфільм" 1949 р.

11 — 12 березня на екрані Н о
во миргородського райкінотеатру 
буде демонструватися новий 
художній фільм "ЗУСТРІЧ НА 
Е Л Ь Б І" по сценарію братів Тур 
та А. Шейніна, в постановці Г. 
Олександрова, виробництва о рде
на Л е ніна кіностудії "Мосфільм" 
1949 року.

Виконуючи наказ товариша 
С тал іна—добити остаточно воро
га в його власному лігві, частини 
героїчної Радянської Армії не- 

 в т р и мною лавиною просуваються 
на захід все вперед і вперед. С ол
дати Радянської Армії, пересл і
дуючи ворога, вступають у місто 
А льтенштадт на східному б ер езі 
ріки Ельби. З заходу до ріки п і
дійшли американські війська. Від
бувається радісна зустріч. "П е р е 
мога! С алю т, Сталін!"—Солдати 
американської армії вітають р а 
дянських воїнів, міцно т и снуть 
руки нашим бійцям. Так почина
ється фільм "Зустріч на Ельбі".

По обидва боки ріки починають 
діяти органи управління радян
ської та американської в ійс ь к о 
вих адміністрацій. Але як різко 
протилежна їх діяльність! Ясні й 
б л агородні завдання радянської 
в ійськової адміністрації: допо м о г
ти німецькому народу позб у тися 
фаш истського  чаду, з корінням 
вирвати фашистське мракобісся, 
почати будувати нове дем о кр а
тичне ж иття.

Інакше діють американці. Вій
ськова адміністрація прагне зб е
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ШИРШЕ РОЗГОРНУТИ ДОБРОВІЛЬНЕ ДЕРЖАВНЕ СТРАХУВАННЯ
Велике значення має до

бровільне державне страху
вання. Воно на час стихій
ного лиха дає можливість 
встановити господарство. 
Так колгосп „Комсомолець" 
(Защита), який добровільно 
застрахував свої посіви, 
одержав страхове попов
нення 95942 карб., „12-річчя

Жовтня" (Кам'янка) 88867 
карб. Колгоспи, які не про
вели добровільного держав
ного страхування одержали 
значно менші суми. Так 
колгосп ім. Сталіна (Марто- 
н оша) за загиблі посіви 
одержав лише 6527 карб.

Громадяни Доброволь
ський К., Крюк П., Журав-

ський М. одержали по 500 
карб. за корів, що загинули. 
А якби вони застрахували 
їх в порядку добровільно
го державного страхування, 
то одержали б по 4000 карб.

Правління колгоспів та 
громадяни! Страхуйте своє 
майно добровільним страху
ванням. Ф. Волошін.

регти не тільки воєнні заводи. 
Вона прагне зберегти все р еак 
ційне, береже кадри старих гіт
лерівських верховодів і в той же 
час душить все нове, що викли
кано до життя самим фактом роз
грому гітлерівської Німеччини. 
А мериканській вояччині нема ді
ла до німецького народу. Її ціка
вить одне—розпалити нову війну 
в Європі проти Радянського Со
юзу і країн нової народної демо 
к р а тії, використати для цієї мети 
і гітлерівських вояк і н імецьку 
воєнну промисловість.

Як справжнього радянського 
патріота показано в картині ко
менданта міста Альтенштадт май
ора Кузміна. Він допомагає швид
ко налагодиш в місті нормальне 
життя, викриває кожну ворожу 
спробу виправдати воєнні задуми 
імперіалістів, або очорнити, звес
ти наклеп на мирну політику Ра
дянського Союзу.

У к артині „Зустріч на Ельбі" 
викривається підла роль паліїв 
війни, їх підступні зад у м и підго
товки нової світової в ійни на до 
году імперіалістам Уолл-стріта. 
Водночас вона палко закликає 
всіх передових миролюбних лю
дей —не покладаючи сил боротися 
з паліями війни, непохитно й  
мужньо відстоювати справу миру 
в усьому світі.

Редактор А. ГАВРИЛЮК.
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