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Успіх наших позик є показником 
високої патріотичної свідомості ра- 
дянських людей, їх безмежної відда- 
ності соціалістичній Вітчизні і згурто- 
ваності навколо свого уряду, навколо 
партії Леніна—Сталіна.

У Раді Міністрів СРСР

Про випуск Четвертої Держ авної позики відбудови 
і  розвитку народного господарства СPCP

З метою залучення коштів населення 
для виконання Державного плану відбу- 
дови й розвитку народного господарства 
СРСР четвертого року післявоєнної п'я- 
тирічки і дострокового здійснення всього 
п'ятирічного плану господарського і куль- 
турного будівництва Рада Міністрів Со- 
юзу РСР п о с т а н о в и л а :

1. Випустити Четверту Державну по- 
зику відбудови й розвитку народного 

господарства СРСР на суму 20 мільярдів 
карбованців строком на 20 років.

2. Облігації позики і доходи від них, 
у тому числі і виграші, звільнити від 
оподаткування державними й місцевими 
податками і зборами.

3. Затвердити подані Міністерством 
фінансів СРСР умови випуску Четвертої 
Державної позики відбудови й розвитку 
народного господарства СРСР.

Позика четвертого року п'ятирічки
Рада Міністрів Союзу 

РСР прийняла рішення 
про випуск Четвертої Дер- 
жавної позики відбудови й 
розвитку народного госпо- 
дарства СРСР.

Позика випущена з ме- 
тою залучення коштів насе- 
лення для успішного вико- 
нання плану 1949 року і 
дострокового здійснення 
всієї післявоєнної п'ятиріч- 
ки.

Трудящі СРСР зустріли 
звістку про випуск позики 
з великим задоволенням і 
забезпечують швидку реа- 
лізацію нової позики.

Вони знають, що величез- 
ні кошти, які надходять від 
розміщення державних по- 
зик, використовуються в ін- 
тересах процвітання нашої 
Батьківщини, в інтересах на- 
роду. Про це переконливо 
свідчать чудові підсумки 
перших трьох років після- 
воєнної п'ятирічки. За цей 
короткий строк промисло- 
вість перевершила довоєн- 
ний рівень виробництва, 
збудовано і відбудовано 
близько 4000 промислових 
підприємств, досягнуто знач- 
не піднесення сільського 
господарства, а також зрос- 
тання добробуту трудящих.

Підсумки першого квар- 
талу 1949 року говорять 

Дружно і організовано передплатили позику

про дальші успіхи радян- 
ського народу в усіх галу- 
зях економіки і культури. 
Триває дальше зростання 
матеріального рівня трудя- 
щих. 1 березня був завер- 
шений другий етап знижен- 
ня цін на товари масового 
споживання, від якого на- 
селення виграє протягом ро- 
ку по всіх секторах роз- 
дрібної торгівлі близько 
71 мільярда карбованців. В 
усіх цих досягненнях нашо- 
го господарства велику 
роль відіграли заощаджен- 
ня населення, на які при- 
дбані державні позики.

Радянським людям добре 
відомо, що народні заощад- 
ження, дані в позику дер- 
жаві, використовуються для 
блага народу, для зміцнен- 
ня соціалістичного суспіль- 
ства. В цьому — основа ве- 
личезного успіху держав- 
них позик в нашій країні. 
Торік, наприклад, Третя Дер- 
жавна позика відбудови й 
розвитку народного госпо- 
дарства СРСР, випущена 
3 травня на суму 20 мільяр- 
дів карбованців, була роз- 
міщена на кінець дня 4 
травня на 20 мільярдів 119 
мільйонів карбованців, тоб- 
то з перевищенням встанов- 
леної суми випуску на 119 
мільйонів карбованців.

Нова позика також випус- 
кається на суму 20 мільяр- 
дів карбованців, і на таких 
же умовах, як і торішня 
позика.

Передплата на позику 
провадиться на добровіль- 
них началах під лозунгом 
„3—4 тижневий заробіток — 
в позику державі”.

У 1949 році ми повинні 
добитись нового піднесення 
економіки і культури краї- 
ни та дальшого зростання 
добробуту народу. У ви- 
конанні цих завдань важ- 
ливу роль відіграють кош- 
ти, одержані від розміщен- 
ня нової позики. Нова по- 
зика допоможе також і ус- 
пішному виконанню вели- 
кої сталінської програми 
перетворення природи та 
здійсненню 3-річного плану 
піднесення тваринництва.

Дружною передплатою, 
масовим придбанням облі- 
гацій позики робітники, се- 
ляни і радянська інтеліген- 
ція ще раз покажуть перед 
усім світом свою відданість 
соціалістичній Батьківщині, 
свою згуртованість навколо 
більшовицької партії і ве- 
ликого Сталіна, свою рішу- 
чість боротися за торжество 
комунізму.

(ТАРС).

3 травня 1949 року до 
подвір'я колгоспу „Черво- 
ний трудовик”, Троянівсь- 
кої сільради зійшлися всі 
колгоспники, щоб довіда- 
тися про випуск нової 4-ої 
Державної позики відбудо- 
ви й розвитку народного 
господарства СРСР. Всіх 
понад 197 чоловік.

Мітинг. З промовою про 
випуск нової державної по- 
зики виступає уповноваже- 
ний РК КП(б)У т. Баглюк. 
Вона зупиняється на вели- 
чезних досягненнях радян- 
ської країни за роки після- 
воєнної сталінської п'ятиріч- 
ки, простою, дохідливою 
мовою з'ясовує колгоспни- 
кам, на що йдуть державні 
позики, як наша рідна со-

ціалістична Батьківщина 
турбується про добробут 
трудящих, говорить про 
умови передплати та роз- 
міщення позики.

Після виступу т. Баглюк, 
голова правління колгоспу 
т. Довбиш передплачує но- 
ву позику і вносить готів- 
кою 500 карб., закликаючи 
останніх колгоспників ак- 
тивною передплатою допо- 
могти нашій країні зростати 
і міцніти.

З великим патріотичним 
піднесенням передплачує і 
вносить готівкою 150 карб. 
бувший учасник Великої 
Вітчизняної війни т. Кри- 
венко. Він пригадує жахли- 
ві роки війни, свою участь 

у ній і закликає колгосп- 
ників своїми заощадженнями 
громити наміри нових па- 
ліїв світової війни.

Щедрою рукою колгосп- 
ники вносять готівкою все 
нові і нові кошти. О 10 го- 
дині вечора всі колгоспни- 
ки були охоплені перед- 
платою і внесли готівкою 
14000 карб.

З великим захопленням 
колгоспники виносять рі- 
шення про звернення до 
трудящих району — друж- 
ною передплатою нової по- 
зики і внесенням грошей 
готівкою допомогти країні 
відбудувати соціалістичне 
господарство.

І .  С у х о р е б р и й .

На зміцнення рідної Батьківщини
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На фото: плакат роботи художника П. Мухіна, випущений Дер- 

жавним фінансовим видавництвом.
Прескліше РАТАУ.

Внесено готівкою 29000 крб.
Одностайно схвалюють 

декрет про нову 4-ту Дер- 
жавну позику відбудови і 
розвитку народного госпо- 
дарства СРСР колгоспни- 
ки колгоспу „Ленінський 
шлях”, Панчівської сільра- 
ди. З великим патріотичним 
піднесенням виступив на 
мітингу, який був склика- 
ний з приводу випуску де- 
крету, колгоспник Гросул 
Степан, який передплатив 
нову позику на 1000 карбо- 
ванців і всю суму перед- 

плати вніс готівкою.
Старик Клочко Андрій 

вносить готівкою 200 карб.
З піднесенням підпису- 

ються на позику і вносять 
готівкою суму передплати 
і останні колгоспники.

До 10 годин ранку 4 
травня передплата на нову 
позику по колгоспу „Ленін- 
ський шлях” була закінче- 
на. Колгоспники передпла- 
тили і внесли готівкою 29 
тисяч карбованців.

М. Овчаренко.

З великим патріотичним 
піднесенням

Загальне почуття — обо- 
в'язково допомогти країні 
своїми заощадженнями охо- 
пило всіх службовців і ро- 
бітників Новомиргородської 
МТС після того, як вони 
довідались про випуск но- 
вої 4-ої Державної позики 
відбудови й розвитку народ- 
ного господарства СРСР. 
Всі вони передплатили нову 
позику на суми не менше 
місячного заробітку.

Бригадири тракторних 
бригад тт. Ткаченко, Сой- 

ченко, Погорілий передпла- 
тили нову позику на суму 
по 300 карб. кожен. На цю ж 
суму передплатили тракто- 
ристи тт. Чорний, Красно- 
щок та інші. Сума перед- 
плати серед трактористів 
і бригадирів тракторних 
бригад за 1 день — 3 травня 
— склала 30500 карб.

Вся сума передплати на 
нову позику по Новомирго- 
родській МТС склала 60625 
карб.

М. Петров.

Передплачують нову позику і 
вносять готівкою

Після оголошення по pa- 
діо декрету про випуск Чет- 
вертої Державної позики 
відбудови й розвитку народ- 
ного господарства СРСР в 
колгоспі ім. Чкалова (Софіїв- 
ка) був скликаний мітинг, на 
якому з інформацією про 
випуск нової позики висту- 
пив уповноважений райко- 
му КП(б)У т. Гаврилюк.

Активну участь у висту- 
пах на мітингу взяли 
тт. Андріанова Ф., Кучеря- 
вий С., Покотілов І.

— Я вже маю похилий вік, 
але я добре знаю, на що 
йдуть державні позики у 
Радянському Союзі. Я пе-

редплачую і вношу готів- 
кою 100 карбованців і за- 
кликаю всіх колгоспників 
наслідувати мій приклад, 
говорить колгоспниця Ан- 
дріанова Феня.

Приклад Андріанової Ф. 
наслідує тов. Кучерявий 
С., який передплачує і вно- 
сить готівкою 200 карб. 
Старик Височин М. перед- 
плачує і вносить готівкою 
150 карб., Покотілов І. — 
передплачує і вносить готів- 
кою 400 карб. Через 
півгодини передплатили по- 
зику 35 чоловік і внесли го- 
тівкою 3000 карб.

І. Саєнко.
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День більшовицької 
преси

ЗА СОЦІАЛІСТИЧНУ ПЕРЕБУДОВУ 5 травня 1949 р.

Буду боротись за міць і силу нашої держави
Вперше почав я писати 

ще в 1938 році. Коли мій 
перший допис був уміщений 
в районній газеті „За соці- 
алістичну перебудову”, я 
був дуже задоволений. Це 
викликало бажання писати 
і далі. Кожного разу я пе- 
речитував свої дописи в га- 
зеті, порівнював з тим, що 
я писав, бачив свої недолі- 
ки і виправляв їх в наступ- 
них дописах.

Редакція газети допомога- 
ла мені в зростанні. Вона 
надсилала тематику, інструк- 

тувала. Багато допомогли 
районні наради і зльоти 
селькорів і читачів, де кри- 
тикувались хиби, вказува- 
лись досягнення як район- 
ної газети, так і селькорів.

Я люблю писати до 
газети. Ця робота не відні- 
має багато часу, але вона 
дуже цікава. Адже те, що 
я написав, читають мої од- 
носільчани та весь район.

Я обіцяю писати і далі до 
районної газети. В своїх 
дописах буду висвітлювати 
передових людей нашого 

колгоспу, їх методи роботи, 
досягнення, буду допомога- 
ти виправляти недоліки. Але 
поруч, пам'ятаючи про зав- 
дання більшовицької преси, 
як гострого знаряддя проти 
ледарів і рвачів, гострим 
селькорівським пером бити- 
му по тих, хто намагати- 
меться підірвати міць со- 
ціалістичного будівництва, 
перешкоджатиме дальнішо- 
му зростанню нашої дер- 
жави.

І. Каптенар,
селькор.

Активний селькор нашої газети

В. І. ЛЕНІН, Й. В. СТАЛІН і В. М. МОЛОТОВ 
в редакції „Правды”.

Репродукція з малюнка П. ВАСИЛЬЄВА.
(Прескліше РАТАУ).

Сьогодні радянський на- 
род відзначає День більшо- 
вицької преси. 37 років то- 
му, 5 травня 1912 року, 
вийшов перший номер що- 
денної масової більшови- 
цької газети „Правда”.

Ленін і Сталін стояли бі- 
ля колиски „Правди”. Вони 
її заснували, редагували і 
співробітничали в ній. Під 
їх керівництвом газета стала 
колективним пропагандис- 
том, агітатором і організа- 
тором більшовизму, ідейним 
центром, що скеровував бо- 
ротьбу трудящих на роз- 
гром самодержавства, на 
пролетарську революцію.

Тепер ленінсько-сталін- 
ська „Правда” стала першою 
газетою радянської країни. 
Разом з нею багато тисяч 
газет беззавітно служать 
великій справі партії Леніна — 

Сталіна на всій неосяжній 
території нашої Батьківщи- 
ни.

Перший номер „Правди” 
вийшов тиражем в кілька 
десятків тисяч примірників. 
Зараз у країні соціалізму 
тираж центральних газет і 
журналів, республіканських, 
обласних, краєвих і район- 
них газет перевищує 27 
мільйонів примірників. Крім 
того, видаються тисячі мі- 
ських, заводських, транс- 
портних друкованих газет, 
а на підприємствах, у кол- 
госпах, в установах і нав- 
чальних закладах виходить 
величезна кількість стінних 
газет.

У цій великій сітці газет 
співробітничають мільйони 
кореспондентів з робітників, 
селян та інтелігенції. Через 
цю сітку партія щодня, що- 
години говорить з народом 
зрозумілою і близькою йо- 
му мовою, спрямовуючи всі 
думки і енергію трудящих 
на успішне будівництво ко- 
муністичного суспільства.

Наша газета, як і тисячі 
інших районних газет краї- 
ни, роз'яснює своїм читачам 
політику більшовицької пар- 
тії, бореться за успішне ви- 
конання післявоєнної сталін- 
ської п'ятирічки, за високий

Б К—02037. Адреса редакції: м. Новомиргород, районна друкарня.

Г. Зелененко.

урожай, за виконання в  
строк всіх державних зав- 
дань, за заможне колгоспне 
життя. В цій боротьбі бе- 
руть участь і численні стін- 
ні газети колгоспів на- 
шого району, маса наших 
селькорів.

Сьогодні, в День більшо- 
вицької преси, редакційний 
колектив районної газети, 
редакції стінних газет, всі 
селькори нашого району 
дають слово більшовицькій 
партії докласти всі свої си- 
ли, здібності й уміння, щоб 
виконати покладені на них 
завдання.

Районна преса ще ширше 
організовуватиме соціаліс- 
тичне змагання колгоспів, 
бригад, ланок і окремих 
колгоспників, ще енергійні- 
ше поширюватиме досвід пе- 
редовиків, ще міцніше би- 
чуватиме ледарів і дезорга- 
нізаторів виробництва, ще 
наполегливіше боротиметься 
за високий урожай, за даль- 
ший розквіт колгоспного 
життя.

Більшовицька преса силь- 
на своїм нерозривним зв'яз- 
ком з масами, з народом. 
Треба, щоб цей зв'язок ріс 
і міцнів, щоб ще більше 
зросло число наших сель- 
корів передових борців за 
високі урожаї, за підвищен- 
ня культури землеробства і 
тваринництва.

Критика і самокритика — 
могутня рушійна сила роз- 
витку радянського суспіль- 
ства. Без неї немислима ус- 
пішна робота радянських 
газет. Всі наші робкори, 
селькори, всі активісти під- 
приємств, колгоспів, радгос- 
пів і установ повинні шир- 
ше використовувати пресу 
для сміливої критики всього 
старого, ворожого, всього, 
що заважає нашому побідо- 
носному рухові вперед.

Під керівництвом більшо- 
вицької партії, йдучи за вка- 
зівками товариша Сталіна, 
наша преса і далі стоятиме 
на передових позиціях бо- 
ротьби радянського народу 
за перемогу комунізму.

Неприпустимий
факт

Включившись у всенарод- 
не соціалістичне змагання і 
взявши на себе підвищені 
соціалістичні зобов'язання 
по одержанню високих вро- 
жаїв сільськогосподарських 
культур на колгоспних ла- 
нах колгоспу „Шлях Леніна” 
(Лікарево), ланка Мірошні- 
ченко Марії показує зразки 
у своєчасному і високоякіс- 
ному виконанні всіх польо- 
вих робіт. Ланка доглядає 
сортові ділянки ярої та ози- 

мої пшениці, жита, ячменю.
Зараз разом з посадкою 

картоплі, ланкова з членами 
ланки садить кукурудзу 
квадратно-гніздовим спосо- 
бом. Члени ланки практич- 
но освоїли простий меха- 
нізм ручної кукурудзосад- 
жалки, яких закріплено за 
ланкою 4. За перші 3 дні 
посаджено 2,4 та кукуруд- 
зи. Всього треба садити 
11 га.

По-ударному працюють 

Товариш Романенко І. — 
активний селькор районної 
газети „За соціалістичну пе- 
ребудову”. Він має вже по- 
над 15 років стажу, незва- 
жаючи на свою молодість. 
Писати почав він ще 12 ро- 
ків. Зразу писав вірші, але 
писати вірші потрібно мати 
здібності, багато читати по- 
літичної та художньої літе- 
ратури. Ось чому він почав 
писати дописи, висвітлювати 
досягнення, викривати недо- 
ліки і хиби колгоспного 
життя.

Матеріал, який надсилає 
т. Романенко, ідеологічно 
витриманий, змістовний, ске- 
рований на боротьбу за 
здійснення постанов партії 

та уряду. Пише він про 
передовиків соціалістичного 
землеробства, про запро- 
вадження і здійснення соці- 
алістичного змагання в різ- 
них галузях життя, викри- 
ває ледарів, рвачів, тих, 
хто не хоче працювати.

Товариш Романенко — 
активний учасник громад- 
ського життя. Відбуваючи 
практику студента-зоотехні- 
ка, він одночасно допомогає 
організувати матеріал в кол- 
госпну стінну газету, читає 
колгоспникам газети, роз'яс- 
нює незрозумілі питання, 
допомогає комсомольцям і 
молоді в проведенні масо- 
во-політичної роботи.

— Я люблю газетну спра-

ву. Люблю писати. Коли 
пишу, подекілька разів об- 
робляю статтю чи допис, 
щоб він був і політично ви- 
триманий і змістовний, а 
головне, щоб відповідав 
дійсності. Така обробка ма- 
теріалу допомогає мені зрос- 
тати, краще розуміти жит- 
тя. Копії дописів я збері- 
гаю — говорить т. Романенко.

Товариш Романенко обі- 
цяє і далі бути активним 
селькором, викривати леда- 
рів, рвачів, допомогати тим, 
хто відстає в роботі, вести 
масово-політичну роботу, 
взяти активну участь у 
здійсненні трирічного сталін- 
ського плану розвитку тва- 
ринництва.             М. Лісова.

П р а ц ю ю т ь  п о - у д а р н о м у
на посадці кукурудзи лан- 
кова т. Мірошніченко, кол- 
госпниці Мірошніченко М., 
Шаломай Д. Старанно про- 
водять маркеровку площі 
під посів кукурудзи тт. Піс- 
ковий О. та Бойко О.

Всі старання і уміння при- 
кладає ланкова, щоб у цьо- 
му році одержати врожай 
кукурудзи по 40 цнт. з гек- 
тара на площі 11 га.

І. Романенко.

Не допустити пошкодження 
цукрових буряків

Для підняття парів в кол
госп ім. Сталіна (Пурпурів- 
ка) був виділений трактор 
із тракторної бригади № 4 
Новомиргородської МТС, 
де бригадиром працює тов. 
Туник. Голова правління 
колгоспу тов. Похилюк та 
бригадир п о л е в о д с ь к о ї 
бригади т. Свистун не за- 
безпечили трактор прицеп- 
щиком і трактор простояв 
10 годин. В зв'язку з цим 
бригадир т. Туник дав на- 
каз трактористові переїхати 
в колгосп „Більшовик”, при- 
пинивши оранку пару в кол- 
госпі ім. Сталіна.

Цей неприпустимий факт 
необхідно урегулювати ди- 
рекції Новомиргородської 
МТС. Колгосп ім. Сталіна 
не може запізнюватись і 
відставати з оранкою пару 
від останніх колгоспів рай- 
ону. До того ж затягування 
строків оранки пару може 
привести до значного зни- 
ження врожайності озимих 
культур в майбутньому ро- 
ді.

П О В І Д О М Л Е Н Н Я
8 травня 1949 року, в неділю, о 10 го- 

дині ранку в районному будинку культури 
відбудеться районна нарада секретарів 
парторганізацій, редакторів стінних газет 
та селькорів, приурочена дню більшови- 
цької преси.

Явка всіх секретарів парторганізацій, 
редакторів стінних газет та селькорів 
обов‘язкова і своєчасна.
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П. Слесарчук.

Після посіву цукрових 
буряків треба негайно при- 
ступити до боротьби з шкід- 
никами. Знає добре про це 
голова правління колгоспу 
ім. Ворошилова (Пурпурів- 
ка) т. Прокофьєв, але він 
до боротьби з шкідниками 
не підготував колгосп. З 
220 коритець є лише 17, із 
плану виготовлення 4 бло- 
холовок в колгоспі є 2 та й 
ті не відремонтовані.

Недоброякісно проведена

обкопка старих бурякових 
плантацій ловчими канавка- 
ми. Канавки мілкі, а коло- 
дязі знаходяться один від 
одного на віддалі 25—30 см., 
тобто дуже рідко.

Не завезені повністю в 
колгосп і ядохімікати — пре- 
парат ДДТ та гексохлоран.

Така непідготовленість 
може привести до втрат 
врожаю цукрових буряків.


