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СВЯТО БІЛЬШОВИЦЬКОЇ ПРЕСИ

Завтра—День більшовицької преси.
„Преса—найсильніша зброя, з до
помогою якої партія щодня, щогодини
говорить з робітничим класом своєю,
потрібною їй мовою".

Й. СТАЛІН.

ВСІ СИЛИ І ЗАСОБИ НА БОРОТЬБУ
З БУРЯКОВИМ ДОВГОНОСИКОМ!

5 травня цього року минає вий тираж яких становить
сорок років з дня виходу в близько 40 мільйонів примірсвіт першого номера масової ників. Крім того, виходить по З допомогою авіації
В колгоспі ім. Чапаева на старих позиціях
більшовицької газети «Правда», над 1400 журналів.
створеної на основі вказівки
Боротьба з буряковим довго Торішній урожай цукрових ками. Так з 4944 метрів вико
Більшовицька партія створи
В. І. Леніна, з ініціативи і під ла всі умови для розквіту пре носиком проводиться з допомо буряків у колгоспі ім. Чапае пано лише 1932 метри ловчих
безпосереднім керівництвом то си мовами всіх народів нашої гою авіації. З травня пілоти ва був найнижчим. Це сталося канавок. Особливо цю справу
країни. Одним з славних бойо тт. Хаєцький і Корпій на по тому, що посів буряків не був зволікають бригадири рільничих
вариша Й. В. Сталіна.
Народження газети «Правда» вих загонів більшовицької пре лях колгоспів ім. Жданова, своєчасно оброблений, значну бригад Довгаленко І. і Підопристало справжнім святом для ро си є преса Радянської України. ім. Сталіна, с. Тишківки, «Ко кількість площі було пошкод гора М.
В колгоспі є багато птиці,
бітничого класу і всіх трудя В республіці виходить 1190 га мінтерн» та «Комуніст» провели жено довгоносиком.
щих нашої країни. День вихо зет, в тому числі близько 800 обприскування отрутохіміката Як свідчать факти, правлін проте вона не вивезена на ста
ня колгоспу досі не зробило рі бурячища. Хімічні засоби не
ду першого номера «Правды» — міських і районних. Загальний ми 250 га бурякових площ.
відповідних висновків. Більше використовуються, хоч на це є
С. Шевченко.
5 травня 1912 року — став разовий тираж всіх газет Укра
тижня, як колгосп посіяв цук всі можливості.
вятом більшовицької преси. їни становить близько 5 міль
рові буряки на площі 100 га.
йонів
примірників.
Чапаївці в цьому році мають
Правда» виховала ціле покоПеревиконують норму
На старому і новому бурячи все необхідне для вирощення
На підприємствах, в устано
ління революційного пролетавиробітку
щах з'явилася велика кількість високого врожаю технічних
ріату, яке під керівництвом вах, у колгоспах, МТС і рад
госпах
виходять
десятки
т
исяч
партії Леніна—Сталіна побідоДругий день на полях кол довгоносиків, але з ними не культур. Треба лише покінчи
носно здійснило Велику Жовт стінних газет і бойових листків. госпу ім. Кірова проводиться організовано рішучої боротьби ти з благодушністю, яка згубно
неву соціалістичну революцію.
В газетах беруть участь сівба проса. Трактором «У—-2» всіма засобами. Станом на 3 позначається на збереженні
3 перших днів свого існу мільйони робітників, колгосп тракторист т. Баглюк В. при травня не завершено обкопу сходів цукрових буряків.
А. Васильченко.
вання більшовицька преса не ників і радянської інтелігенції. нормі 15 га засіває по 16. В вання бурячищ ловчими канав
змінно є могутньою зброєю Наш народ любить свою пресу роботі відзначаються агрегат
комуністичної партії, колек- за її правдивість, за її більшо чики тт. Підірка П., Химентивним пропагандистом, агіта вицьку пристрасність, за її чу ко Ф., доставщик посівматеріатором і організатором мас на ле ставлення до запитів тру лу т. Махиня І.
всіх етапах боротьби за пере дящих. Радянська преса вірно
Вже засіяно 50 гектарів з
могу великої справи Леніна— служить інтересам народу і є плану 62.
Сталіна. В роки громадянської найдемократичнішою, найідейВ. Костенко.
війни більшовицька преса кли нішою і найвільнішою у світі.
кала робітників і селян на за В жодній капіталістичній краї
ЗМАГАННЯ ЗА СТИСЛІ
хист завоювань Великого Жовт ні нема і не може бути свободи
СТРОКИ СІВБИ ПІЗНІХ
ня; в період мирного соціаліс друку для трудящих. Викри
тичного будівництва вона була ваючи брехливу легенду про
Колгоспники артілі ім. Леиіна
вірним помічником партії в так звану «свободу» буржуазної успішно провели сівбу ранніх
організації всенародної бороть преси, В. І. Ленін писав, що ярих. На всіх масивах з'яви
би за здійснення сталінського «свобода» капіталістичної пре лися дружні сходи. Зараз про
плану індустріалізації країни і си «є свобода для багачів ку ходить сівба пізніх ярих куль
колективізації сільського гос пувати і підкупати пресу, сво тур. Змагаючись за стислі
Колгоспники сільськогосподарської артілі "Жовтень", Кобеляць
подарства. В роки Великої Віт бода багачів споювати народ строки, першість тримає агрегат кого
району, Полтавської області, змагаються за одержання висо
чизняної війни наша преса за сивухою буржуазної газетної тракториста т. Барвінка С. Він кого врожаю буряків. Для боротьби з шкідниками вони обкопали
палювала радянський народ на брехні...»
уже засіяв 30 га проса ши бурякові плантації ловчими канавками, вивезли на поля курей з
колгоспних птахоферм.
священну боротьбу проти ніНа досвіді і бойових тради рокорядним способом.
На знімку: пташниця артілі "Жовтень" Марія Олексіївна СУП
мецько-фашистських загарбни- ціях більшовицької преси вчить
М. Вербовий.
РУН з курми на торішній плантації цукрових буряків.
ків, за честь, свободу і неза ся справи організації мас і бу
лежність Радянської Батьків дівництва нового життя, спра
щини.
ви пропаганди революційних
ВСЕНАРОДНЕ СВЯТО
Після побідоносного закін ідей Маркса—Енгельса—Леніна
чення Великої Вітчизняної вій —Сталіна преса країн народ
Радісно зустріла столиця на- маренко, М. Ф. Шкірятов. ллються найбільш юні учас
ни радянська преса і її багато ної демократії, робітнича преса шої Батьківщини—Москва між Товариш Сталін тепло і сердеч ники парадусуворовці і намільйонний авторський актив всього світу.
народне свято трудящих.
но вітає присутніх на площі. хімовці. Через площу проходить
допомогли партії мобілізувати
Великі і відповідальні зав
В урочисто-святковому вбран Довго не стихає захоплена ова кіннота, піхотинці роблять свій
радянських людей і розгорнути дання стоять перед радянською ні Красна площа. На трибунах ція на честь товариша Сталіна, марш на машинах.
всенародне соціалістичне зма- пресою. Газети повинні день у —члени ЦК ВКП(б), депутати на честь керівників партії і
На площу вступають час
гання за найшвидшу відбудову день роз'яснювати на своїх Верховної Ради СРСР і Верхов уряду.
тини сталінської артилерії.
і дальший розвиток народного сторінках трудящим політику них Рад союзних республік,
10 годин ранку. З Спаських Повз трибуни проходять зна
господарства і культури, за комуністичної партії і радян міністри, Герої Радянського Со воріт Кремля виїжджає Маршал мениті «катюші», грізні самохід
дострокове виконання після ського уряду, систематично про юзу і Герої Соціалістичної Пра Радянського Союзу М. О. Гово
воєнної сталінської п'ятирічки. пагувати передовий досвід но ці, лауреати Сталінських пре ров, який приймає парад. Після ні гармати, важкі танки «ЙС».
Парад закінчено. Він ще раз
Більшовицька преса бере ак ваторів промисловості і сіль мій, передові люди промисло прийняття рапорту від коман
наочно
продемонстрував могут
тивну участь у боротьбі радян ського господарства, чимраз вості, будов і транспорту, на дуючого,
парадом генерал- ню силу великої Радянської
ського народу за перетворення ширше і глибше висвітлювати уки, техніки, культури, май полковника П. А. Артем'єва і
в життя великого сталінського всенародне соціалістичне зма стри соціалістичного землероб об'їзду військ, він піднімається держави—оплоту миру в усьо
плану побудови комунізму в гання, виявляти і піддавати ства, генерали, адмірали і на трибуну мавзолею і звер му світі.
нашій країні, допомагає успіш гострій критиці недоліки в ро офіцери, а також іноземні гості. тається з промовою до воїнів
Демонстрацію трудящих від
ному здійсненню великих бу- боті, сприяючи загальному під
На самій площі і прилег радянської Армії, до трудящих
дов комунізму на Волзі і Дону, несенню на всіх ділянках гос лих до неї вулицях вишику нашої країни, до зарубіжних криває колона знатних моск
вичів, які супроводжують пра
на Дніпрі і Аму-Дар'ї, досяг подарського і культурного бу вались готові до параду вій гостей.
пор Московської Ради. Появ
ненню все нових успіхів на дівництва.
Після подачі команди почи ляються піонери. Від колони
ська.
У великій боротьбі радян
всіх ділянках комуністичного
Погляди присутніх звернуті нається парад. Урочистий марш
будівництва.
ського народу за перетворення до ленінського мавзолею. По відкривають слухачі військових відділяється учениця першого
Керована партією Леніна— в життя сталінського плану бу площі лунає грім оплесків. На академій. Над площею показа класу 612-ї середньої школи
Сталіна, радянська преса зро дівництва комунізму більшо трибуну мавзолею піднімають лись могутні повітряні кораб Віра Кондакова. Вона збігає на
вицька преса з честю виконує ся товариш Й. В. Сталін, това лі, з величезною швидкістю трибуну мавзолею, підходить до
стає рік у рік.
Тепер у нашій країні вихо завдання, поставлені перед нею риші В. М. Молотов, Г. М. Ма проносяться реактивні вини Иосифа Віссаріоновича Сталіна
і під захоплені оплески всіх
дить більше 8000 газет, разо- партією і товаришем Сталіним. ленков,
Л. П. Берія, К. Є. Воро щувачі.
присутніх підносить йому бу
Парад триває. Колону вій кет квітів.
шилов, А. І. Мікоян, М. О. Булганін,
Л. М. Каганович, ськових моряків змінюють кур
СТІННА ПРЕСА НАШОГО РАЙОНУ
По площі проходять демон
А. А. Андреев, М. С. Хрущов, санти Московського Червоно- странти всіх районів столиці.
В нашому районі випускається 194 стінні газети. Вони виходять у
24 колгоспах, підприємствах і установах, машинно-тракторних стан О. М. Косигін, М. М. Шверник, прапорного піхотного училища,
Поно- прикордонники. Потім появ- (Закінчення на другій сторінці)
ціях, бурякорадгоспі. Газети також виходять в усіх школах району. М. А. Суслов, П. К.

2 сторінка

СТАЛІНСЬКИМ шляхом

В БОРОТЬБІ ЗА ДАЛЬШЕ
ЗМІЦНЕННЯ КОЛГОСПУ
Редколегія стінної газети
колгоспу ім. Сталіна, с. Па
стирського, керована партійною
організацією колгоспу, докла
дає всіх зусиль, щоб допомог
ти колгоспникам виростити у
цьому році високий урожай
зернових і технічних культур,
підвищити продуктивність гро
мадського тваринництва.
В цьому році ми вже випус
тили 10 загальноколгоспних
стінгазет "За комуністичне се
ло" і таку ж кількість до неї
сатиричних додатків «Соломо
тряс». Крім цих газет регуляр
но виходять «бойові листки» у
5 рільничих бригадах і на
тваринницьких фермах. Най
краще організували випуск
«бойових листків» у бригадах
учителі тт. Бродська Я., Шарпінська М., Білоус Г. й інші.
Вони вже випустили 132 стін
газети. У стінних газетах при
діляємо багато уваги висвіт
ленню досвіду стахановської
праці колгоспників, механіза
торів, їздових і тваринників.
Одночасно вміщуємо матеріали,
де гостро критикуємо ледарів,
симулянтів і інших порушни
ків трудової дисципліни.
Особливою популярністю у
колгоспників користується са
тирична газета. Редколегія має
постійний актив дописувачів—
50 чоловік. Серед них бригади
ри рільничих бригад тт. Гуца
ло Л. і Щербатюк І., шофер
т. Стороженко, ланкова т. КИрнос А. та багато інших.
Л. Желябов,
редактор загальноколгоспної стінгазет".
ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ ЧИСЛО
ПЕРЕДПЛАТНИКІВ ГАЗЕТ
І ЖУРНАЛІВ

З кожним роком збільшуєть
ся число передплатників нашої
більшовицької преси. Трудящі
району в цьому році одержу
ють 1116 екземплярів центральних газет, 1460 — республікан
ських, понад 2.000 екземпля
рів обласної і районної газет.
Робітники, колгоспники, інте
лігенція району передплачує
930 екземплярів журналів.
А. Каламурза.

4 травня 1952 року.

ВСЕНАРОДНЕ СВЯТО
(Закінчення. Початок на 1-й стор.)

чоловік взяли участь у демон
страції.
О 10 годині вечора на озна
менування 1 Травня в Москві
проведено салют двадцятьма ар
тилерійським залпами.

Над їх колонами—любовно
прикрашені квітами портрети
В. І. Леніна, Й. В. Сталіна,
керівників партії і уряду. Вся
площа від краю до краю ви
блискує, переливається яскра
Військові паради і святков
вими барвами травневого свята.
демонстрації
трудящих відбули
— Під прапором Леніна, під
ся
також
у
Ленінграді,
Києві
проводом Сталіна—вперед, до
Мінську, Тбілісі, Ризі, Талліні
перемоги комунізму!
Ці слова Заклику Централь Кишиневі, Ташкенті, Ашхабад
ного Комітету ВКП(б) накрес і інших містах країни. В об
лені па багатьох транспарантах і становці великого патріотично
плакатах, які несуть демон го піднесення святкували 1
Травня трудящі Тахіа - Таша,
странти.
Мальовничі пано і плакати Нової Каховки, будівники Волрозповідають про успіхи, здо го-Донського каналу, Сталінбуті трудящими Радянського градської ГЕС.
Разом з усім радянським на
Союзу за минулий рік.
Почуття, що сповнюють сер родом урочисто відзначили перця всіх радянських людей, де шотравневе свято трудівники
монстранти висловлюють у ві колгоспних полів.
Святкування 1 Травня пере
тальних вигуках, якими нев
пинно оголошується широка творилось по всій країні в мо
гутню демонстрацію незламної
площа:
—Слава партії Леніна— морально - політичної єдності
трудящих нашої Батьківщини,
В. І. Ленін, Й. В. Сталін і В. М. Молотов в редак Сталіна!
—Хай живе товариш Сталін! їх найглибшої любові і відда
ції "Правды" у 1917 році.
—Товаришеві Сталіну—ура! ності партії більшовиків, Ра
З картини художника П. Васильєва.
Тисячі людей виголошують дянському урядові, великому
слова глибокої подяки героїч Сталіну, їх беззавітної ріши
ній партії комуністів, Радянсь мості зміцнювати справу миру,
Організатор соціалістичного
кому
урядові,
товаришеві спрямувати всі свої сили, всю
Сталіну за батьківське піклу творчу енергію на досягнення
змагання
вання про благо і щастя народу. нових перемог у комуністичноНад просторим подвір'ям Ка- інших. Послідовників незабаром
6 годин тривав святковий по му будівництві.
пітанівського цукрозаводу роз стало більше. Своє виробничі хід москвичів. Понад мільйон
(ТАРС).
дається гудок. Він сповіщає завдання виконали і робітники
робітників про обідшо перерву. бригади т. Підлубного М. на
СВЯТКУВАННЯ ПЕРШОГО ТРАВНЯ ЗА РУБЕЖЕМ
Незабаром у цю пору біля га ремонті силових установок
зетної вітрини збирається ба бригади т. Негоди Ф. — на ре
У цьому році трудящі всього тьох плакатах демонстрантів. „Хай
гато робітників і робітниць, монті устаткування котельного світу в 62 раз відзначили своє тра живе велика і нерушима дружба
диційне свято—1 Травня. В усіх між народами СРСР і Китаю!",
учнів ФЗУ. Вони із захоплен цеху й інші.
кутках земної кулі мільйони лю „Хай живе Сталін!"—цими лозун
ням читають свіжий номер за
Наша газета приділяє бага дей
вийшли в цей день на вули гами Китайський народ виразив
водської стінгазети «Сахарник». то уваги висвітленню досвіду ці, щоб
продемонструвати свою свою любов до Радянського Сою
Стінна газета цукрозаводу стахановської роботи, культур єдність і рішимість у боротьбі за зу, до товариша Й. В. Сталіна, пал
(редактор т. Довгаль Т. С.), як но-побутовим умовам, вміщу велику справу миру.
ку вдячність радянському наро
і під час виробничого сезону, ємо статті про масово-політич- Велично і урочисто пройшло дові за його безкорисливу допо
стала справжнім організато ну роботу серед робітників святкування Першого Травня в могу, що забезпечує дальші успі
країнах табору демократії і соціа хи у будівництві народно-демо
ром соціалістичного змагання Газета виготовляється на дру- лізму.
кратичного Китаю.
серед робітників, які працю карській машинці, добре ілюс
Радісно відзначив першотравнеМальовничою і радісною була
ють на ремонті заводу. Серед трується.
ве свято великий китайський на першотравнева демонстрація у
ремонтників відзначилась брига
Стінна газета нашого заводу род. В усіх містах і селах краї Варшаві. Вона яскраво показала
да т. Запорожця Н. Вона, пра —бойовий помічник партійній ни пройшли могутні Першотрав прагнення польських трудящих
неві демонстрації. Понад три го віддати всі сили боротьбі за мир,
цюючи на ремонті силового і профспілковій організаціям дини
тривала демонстрація в Пе безустанно зміцнювати нерушиму
цеху, достроково виконала план в організації соціалістичною кіні. В ній взяли участь більш як дружбу польського і радянського
першого кварталу. Про це на змагання, в мобілізації робіт півмільйона чоловік. "Ми сповне народів. З величезним піднесенписала стінгазета, було висвіт ничого колективу на виконан ні рішимості завершити під керів ням відзначили міжнародне свято
комуністичної партії ре трудящих народи Чехословаччилено кращих робітників брига ня виробничих планів 1952 р. ництвом
волюцію до кінця! Попереду—со ни, Угорщини, Румунії, Болгарії і
ди: Сергатого Д., Перевезія В.,
ціалістичне майбутнє!"—цей на Албанії.
С. Закурев,
(ТАРС).
Махиню С., Колісниченка П. й
голова завкому цукрозаводу пис можна було бачити на бага

вірці дорівнювала 26 грамам. 50 вуликів з бджолами. Коси левою оранкою добре заправили
Врахувавши досвід Поліської ти гречку ми почали в стадії органічними і мінеральними
науково-дослідної станції, ми по побуріння зерен на абсолютній добривами, на кожному гектарі
більшості стебел. При цьому поставили понад 100 щитів для
Під посів гречки нам відве плужниками; взимку провели сіяли в рекомендований нею користувалися жатками-само- снігозатримання, відсортували і
ли масив, який у попередні ро снігозатримання, створивши на строк 16—17 травня. Норма скидками. Покоси на два дні довели до високої кондиції 100
ки дістав велику кількість мі всій площі снігові вали впо висіву була по 0,9 центнера залишали для підсихання на центнерів насіння; зібрали 250
неральних і органічних добрпв. перек пануючих вітрів і нав- на гектар. Сіяли гречку зви полі, потім вночі і рано вранці центнерів попелу, 120 центне
У 1949 році тут було озиме жи кіс борознам оранки. Ранньою чайною зерновою сівалкою в в'язали снопи і ставили їх ра рів курячого посліду, заготов
то після картоплі, у 1950 ро весною закрили вологу, а щоб тракторному агрегаті. Загорну зом по 6 -8 штук для проси ляємо місцеві добрива, які вно
ці—цукрові буряки. За попе зберегти грунт в розпушеному ли насіння на глибину до 7 хання; на початку вереспя про ситимемо в грунт.
редні три роки було внесено стані, в третій декаді березня сантиметрів і відразу ж пусти вели скиртування безпосередньо
на кожний гектар цього маси пустили важкі борони в два ли важкі дерев'яні триланкові біля місця молотьби. Обмолоти Бригада докладе всіх зусиль,
ву по 15 тонн гною, 6 тонн пе сліди, потім у першій декаді котки, щоб ущільнити грунт і ли врожай молотаркою ДСК. З щоб з честю виконати зобов'я
регною, до 5 центнерів куря квітня провели перехресну підняти вологу до його верхніх площі 65 гектарів ми зібрали зання, дані товаришеві Сталіну,
чого посліду, 3 центнери попе культивацію глибиною на 10 — шарів. Сходи з'явились па шос по 14 центнерів гречки з кож виростити ще вищий врожай
гречки, цієї найціннішої кру
лу, 4центнери суперфосфату і 12 сантиметрів і заборонували. тий день після посіву.
ного гектара. За свою працю п'яної культури, внести свій
Разом
з
ними
пробились
і
по 1 центнеру аміачної селіт Передпосівну культивацію про
ми одержали в рахунок додат
ри, калійної солі, кайніту. Не вели на таку ж глибину в два бур'яни, які ми старанно вир кової оплати 46 центнерів греч вклад у створення достатку
продуктів харчування в нашій
вали в перші дні червня, а че
використаний попередніми куль сліди, теж з боронуванням.
ки.
Успіхи
були
б
кращими,
країні.
турами запас добрив ми збага Подбали ми і про насіння: з рез два тижні провели конт якби гречку збирали комбайном.
В. Нечипорук,
тили передпосівною дозою по осені старанно очистили його рольне прополювання. Гречка
бригадир
колгоспу
імені Леніна.
швидко
почала
рости,
зміцніла,
0,5 центнера суперфосфату і від домішок, а після зимового
Усуваючи хиби агротехніки Вчорайшенського району,
Жи
зберігання обробили вдруге, розлистилась.
кайніту на кожний гектар.
минулого року, ми готуємось в томирської області.
Коли все поле зацвіло, для цьому році зібрати ще більший
Після збирання цукрових бу відсортувавши кращі, повновагі
:
ряків поле було зоране на зяб зерна через трієр. Абсолютна кращого
запилення гречки, врожай гречки. Відведено під
тракторними плугами з перед вага 1000 зерен при пере- колгосп вивіз до гречаного поля цю культуру поле ми перед зяб-

Як ми вирощуємо високі
врожаї гречки

