
Грошова реформа і скасування карткової 
системи — величезна перемога політики 
Радянського Уряду, партії Леніна — Сталіна.

Радянський народ від усього серця дякує своєму 
Урядові, своїй Партії, великому Сталіну за дальше 
зміцнення могутності країни, за підвищення рівня 
матеріального добробуту трудящих.

Постанова Ради Міністрів СРСР і ЦК ВКП(б)
Пр о проведення грошової реформи 
і скасування карток на продовольчі 

й промислові товари
Зараз перед радянською державою постало завдання проведений 

грошової реформи з метою зміцнення курсу карбованця, а також — 
завдання скасування карткової системи постачання і переходу до роз
горнутої торгівлі по єдиних державних цінах.

Велика Вітчизняна війна 1941—1945 рр. зажадала напруження всіх 
сил радянського народу і мобілізації всіх матеріальних ресурсів країни. 
В роки Вітчизняної війни різко зросли витрати радянської держави на 
утримування армії і на розгортання воєнної промисловості. Величезні 
воєнні, витрати зажадали випуску в обіг великої кількості грошей. 
Кількість грошей, що знаходяться в обігу, значно збільшилась, як і в 
усіх державах, що брали участь у війні. В той же час скоротилось вироб
ництво товарів, призначених для продажу населенню, і значно зменшив
ся роздрібний товарооборот.

Крім того, як відомо, в період Вітчизняної війни на тимчасово за
хопленій радянській території німецькі та інші окупанти випускали у ве
ликій кількості фальшиві гроші в карбованцях, що ще більше збільшило 
зайвину грошей в країні і засмітило наш грошовий обіг.

В результаті всього цього в обігу виявилось значно більше грошей, 
ніж це потрібно для народного господарства, купівельна сила грошей 
знизилась і тепер потрібні спеціальні заходи для зміцнення радянського 
карбованця.

Незважаючи на умови воєнного часу, радянському урядові вдалося 
на весь час війни зберегти без зміни довоєнні державні ціни на нормова
ні товари, що було забезпечено запровадженням карткової системи по
стачання продовольчими і промисловими товарами. Проте скорочення 
державної і кооперативної торгівлі предметами широкого споживання і 
збільшення попиту населення на колгоспних ринках привели до різкого 
підвищення ринкових цін, які в окремі періоди були вищі за довоєнні 
ціни в 10—15 разів.

Зрозуміло, що спекулятивні елементи скористувалися наявністю 
великого розриву між державними і ринковими цінами, так само, як і 
наявністю маси фальшивих грошей, для нагромадження грошей у вели
ких розмірах з метою наживи за рахунок населення.

Тепер, коли на чергу стало завдання переходу до відкритої торгівлі 
по єдиних цінах, велика кількість випущених під час війни, грошей nepe-w 
шкоджає скасуванню карткової системи; бо зайві гроші в обігу наганя
ють ринкові ціни, створюють перебільшений попит на товари і полегшу
ють можливість спекуляції.

Не можна також допустити, щоб спекулятивні елементи, які нажи
лися в період війни і нагромадили значні суми грошей, дістали можли
вість скуповувати товари після скасування карткової системи.

Тим-то Рада Міністрів СРСР і ЦК ВКП(б) вирішили провести грошо
ву реформу, яка передбачає випуск в обіг нових повноцінних грошей і 
вилучення з обігу як фальшивих, так і неповноцінних старих грошей. Ця 
реформа буде проведена на таких основах.

По-перше. Обмін наявних грошей, які нині є в обігу і знаходяться на 
руках, на нові гроші провадитиметься з обмеженням, а саме десять кар
бованців старими грішми на один карбованець новими грішми.

По-друге. Грошові вклади в ощадних касах і Державному банку 
переоцінюватимуться на більш пільгових умовах, ніж обмін наявних 
грошей, причому вклади до трьох тисяч карбованців переоцінювати
муться карбованець за карбованець. Це означає, що вклади, які належа
ли переважній більшості вкладників, зберігаються в попередній сумі.

По-третє. Буде проведена конверсія всіх раніше випущених держав
них позик, за винятком позики 1947 року, тобто раніше випущені позики 
об’єднуються в єдину позику, причому обмін провадиться за спів
відношенням три карбованці в облігаціях попередніх позик на один кар
бованець в облігаціях нової єдиної позики, тобто по більш пільговому 
курсу, ніж обмін наявних грошей. При цьому Рада Міністрів СРСР і 
ПК ВКП(б) виходять з завдання всемірно захистити заощадження, які 
населення надало в позику державі. Не можна, проте, не зважати на 
те, шо значна частина державного боргу по позиках утворилася в роки 
війни, коли купівельна спроможність грошей упала, а тимчасом, після 
грошової реформи держава погашатиме цей борг повноцінним карбо
ванцем.

По-четверте. При проведенні грошової реформи заробітна плата ро
бітників і службовців, а також прибутки селян від державних заготівель 
і інші трудові прибутки всіх верств населення не зачіпаються реформою 
і сплачуватимуться новими грішми в попередніх розмірах.

Проведення грошової реформи є звичайною справою в усіх держа
вах після великих воєн. Проте, проведення грошової реформи в нашій 
країні докорінно відрізняється від проведення реформи в капіталістич
них країнах.

В капіталістичних державах ліквідація наслідків війни і грошова 
реформа супроводжуються великим підвищенням цін на споживчі това
ри, отже — зниженням реальної зарплати робітників і службовців, ско
роченням зайнятих робітників і службовців, збільшенням армії безробіт
них. Таким чином, капіталістичні держави головний тягар наслідків вій
ни і грошової реформи перекладають на трудящих.

В СРСР ліквідація наслідків війни і грошова реформа проводяться 
не за рахунок народу. Кількість зайнятих робітників і службовців у нас 
не скорочується. У нас нема і не буде безробіття. Розміри заробітної 
плати робітників і службовців не тільки не знижуються, а навпаки — 
збільшуються, бо в кілька разів знижуються комерційні ціни, а на хліб 
і крупу знижуються і пайкові ціни, що означає підвищення реальної за 
робітної плати робітників і службовців.

Проте, при проведенні грошової реформи потрібні певні жертви. 
Більшу частину жертв держава бере на себе. Але треба, щоб частину 
жертв взяло на себе і населення, тим більше, що це буде остання 
Жертва. Обмін наявних грошей на нові, в зв’язку з зазначеними обме
женнями, зачепить майже всі верстви населення. Проте цей порядок об
міну' вдарить насамперед по спекулятивних елементах, які нагромадили 
великі запаси грошей і тримають їх у «кубушках». Втрати ж переваж
ної більшості трудящих, зв’язані з обміном грошей, будуть короткочасні 
і незначні й будуть повністю перекриті завдяки скасуванню високих 
комерційних цін і зниженню існуючих пайкових цін на хліб і крупу.

Одночасно з проведенням грошової реформи Рада Міністрів СРСР 
і ЦК ВКП(б) вирішили провести скасування карткової системи на продо
вольчі й промислові товари, скасувати високі комерційні ціни і перейти 
до продажу товарів по єдиних державних цінах при зниженні пайкових 
цін на хліб і крупу. Тим самим для населення створюються великі мате
ріальні вигоди.

Скасування карткової системні на продовольчі й промислові товари 
буде здійснене на таких основах. І

По-перше. Продаж продовольчих і промислових товарів провадити
меться в порядку відкритої торгівлі без карток.

По-друге. Запроваджуються єдині державні роздрібні ціни замість 
існуючих комерційних і пайкових цін.

По-третє. Єдині ціни на хліб і крупу встановлюються на більш низь
кому рівні, ніж нинішні пайкові ціни, причому пайкові ціни на хліб зни
жуються в середньому на 12 процентів, на крупу — на 10 процентів, 
а в порівнянні з нинішніми комерційними цінами знижуються більше ніж 
у два з половиною рази.

По-четверте. Єдині ціни на інші продовольчі товари в основному 
зберігаються на рівні діючих пайкових цін.

Пс-п’яте. Єдині ціни на промислові товари встановлюються на 
трохи підвищеному рівні в порівнянні з низькими пайковими цінами, а з 
порівнянні з комерційними цінами знижуються в середньому більше ніж 
у три рази. І

Таким чином, в результаті грошової реформи, скасування карток і 
переходу до відкритої торгівлі по єдиних цінах населення, замість кар
бованця з зниженою купівельною' спроможністю, який нині є в обігу, 
одержить повноцінний карбованець. Впорядкування грошового обігу, 
зростання виробництва товарів широкого вжитку і роздрібного товаро
обороту зроблять можливим зниження цін і далі, тобто приведуть до 
нового підвищення реальної заробітної плати і прибутків колгоспників.

Грошова реформа проводиться в нашій країні не вперше.
Після першої світової війни/ громадянської війни та інтервенції 

гроші зовсім знецінились, а грс-ііова система була підірвана в самій 
основі. Потрібна була докоріннаї-грошова реформа. Знецінення грошей 
було таке велике, що при завершенні грошової реформи один карбованець 
новими грішми дорівнювався да 50 тисяч карбованців старих грошей

зразка 1923 року або до 5 мільйонів карбованців старих грошей зразка 
1922 року. В результаті грошової реформи, проведеної в 1922—24 рр. за 
вказівками і під керівництвом Леніна, були створені нові гроші, які 
сприяли швидкому розвиткові народного господарства СРСР.

Велика Вітчизняна війна була незмірно тяжча за всі попередні вій
ни. Однак, становище з грошовим обігом в Росії в період першої світової 
війни, коли грошовий обіг зазнав повного краху, не можна ніяк порів
няти з станом грошового обігу в СРСР після другої світової війни. Ра
дянська держава успішно витримала виняткові випробування війни 
1941 —1945 рр., незважаючи на те, що ця війна була багато спустош
ливішою і супроводжувалась у багато разів більшими жертвами в ре
зультаті німецької окупації, ніж перша світова війна. Сила і життєвість 
радянського ладу, створеного трудящими Радянського Союзу під керів
ництвом більшовицької партії, та героїчні зусилля всього народу, який 
піднявся на захист своєї соціалістичної Батьківщини, забезпечили воєн
ну та економічну перемог} над ворогом. Радянська грошова система 
витримала тяжкі випробування війни 1941 —1945 рр. Незважаючи на 
зниження купівельної сили карбованця, грошовий обіг нашої країни 
не має потреби в докорінній перебудові.

Тепер при обміні старих грошей на нові ми не маємо потреби в тих 
крайніх заходах, які проводились у період грошової реформи 1922 — 
1924 р.р. Грошова реформа 1947 року покликана ліквідувати наслідки 
другої світової війни в галузі грошового обігу, відновити повноцінний 
радянський карбованець і полегшити перехід до торгівлі по єдиних цінах 
без карток. Грошова реформа посилить значення грошей в народному 
господарстві, підвищить реальну заробітну плату робітників і службовців 
і підвищить цінність грошових прибутків сільського населення. Прове
дення грошової реформи сприятиме підвищенню рівня матеріального 
добробуту трудящих, відбудові й розвиткові народного господарства і 
дальшому зміцненню могутності Радянської держави.

Рада Міністрів Союзу РСР і ЦК ВКП(б) постановляють:

І.

Грошовареформа
ТЬ- , . - 1 .... .1. Випустити в обіг з 16 грудня 191F року йбвґгроші в карбованцях 

зразка 1947 року.
2. Вся грошова готівка, що є у наделения, державних, кооператив

них і громадських підприємств, організацій і установ, а також колгоспів, 
підлягає обмінові, за винятком розмінної)монети.

Розмінна монета обмінові не підлягає і залишається в обігу по 
номіналу. ]

3. Проведення обміну старих грошей на гроші зразка 1947 року 
покласти на Державний банк СРСР. .

Обмін грошей на всій території СР ЗР провести протягом тижня, 
тобто починаючи з 16 грудня до 22 грудня включно, а у віддалених 
районах — протягом двох тижнів, тобто з 16 грудня до 29 грудня 
включно, за списком, затвердженим Радою Міністрів СРСР.

4. Провести обмін наявних грошей, які є нині в обігу, на нові гроші 
за співвідношенням десять карбованців грішми старого зразка на один 
карбованець грішми зразка 1947 року.

5. З дня випуску грошей зразка 1947 року і до закінчення строку 
обміну гроші старого зразка приймаються в усі платежі з розрахунку 
однієї десятої їх номінальної вартості.

Гроші старого зразка, не пред’явлені для обміну в установлений 
строк, анулюються і втрачають свою платіжну силу.

6. Виплата окремим громадянам грошових сум по внутрішніх пере
казах, акредитивах і депонентських рахунках, по яких кошти надійшли 
до державних установ до випуску грошей зразка 1947 року, провадить
ся за співвідношенням десять карбованців грішми старого зразка на 
один карбованець грішми зразка 1947 року.

7. Заробітну плату робітникам і службовцям за першу половину 
грудня 1947 року, грошове довольство військовослужбовцям, стипендії, 
пенсії і допомогу за грудень 1947 року виплатити грішми зразка 
1947 року протягом 16, 17, 18, 19 і 20 грудня 1947 року скрізь на терито
рії СРСР, незалежно від встановлених строків виплати зарплати.

8. Одночасно з випуском грошей зразка 1947 року зробити в ощад
них касах і Державному банку СРСР переоцінку вкладів і поточних ра
хунків населенню за станом на день випуску грошей зразка 1947 рокунз 
таких підставах:

а) вклади розміром до 3.000 карбованців включно залишаються без 
зміни в номінальній сумі, тобто переоцінюються карбованець за карбо
ванець;

б) по вкладах розміром до 10.000 карбованців включно до вкладу 
зараховуються: перші 3.000 — без зміни номінальної суми, а решта 
вкладу переоцінюється: за три карбованці старих грошей — два карбо
ванці нових грошей;

в) по вкладах розміром понад 10.000 карбованців до вкладу зара
ховуються: перші 10.000 карбованців у розмірах, передбачених вище в

пункті «б», а решта вкладу переоцінюється: за1 два карбованці старих 
грошей — один карбованець нових грошей.

Операції по прийому і видачі вкладів в ощадних касах і касах Держ
банку протягом 15, іб і 17 грудня провадитись не будуть, а починаючи з 
18 грудня будуть провадитись у звичайному порядку.

9. Кошти, які є на розрахункових і поточних рахунках кооперативних 
підприємств і а організацій, а також колгоспів переоцінюються з розра
хунку за п’ять карбованців старих грошей — чотири карбованці нових 
грошей.

10. Одночасно з грошовою реформою провести конверсію всіх ра
ніше випущених державних позик і свідоцтв ощадних кас по спеціаль
них вкладах на таких підставах:

а) облігації Державної позики другої п’ятирічки (випуск четвертого 
року), Позики зміцнення оборони СРСР, всіх випусків Позики третьої 
п’ятирічки, випусків воєнних позик, Позики відбудови й розвитку народ
ного господарства, а також зобов’язання, видані кооперативним органі
заціям по позиках, і свідоцтва ощадних кас обмінюються на облігації 
конверсійної позики, що підлягає випускові з 2% річних в 1948 році. 
Облігації нової конверсійної позики обмінюються на облігації поперед
ніх позик за співвідношенням три карбованці в облігаціях раніше випу
щених позик нч один карбованець в облігаціях конверсійної позики.

Обмін облігацій попередніх позик і свідоцтв ощадних кас провади
тиметься з 3 травня до 1 серпня 1948 року;

б) Друга державна позика відбудови й розвитку народного госпо
дарства СРСР випуску 1947 року не підлягає конверсії. Передплатники 
на зазначену позику продовжують оплату передплати на попередніх під
ставах і на всю суму внесків одержують облігації цієї позики по їх но
мінальній вартості після закінчення оплати передплати;

в) облігації Державної виграшної позики 1938 року обмінюються па 
облігації випущеної ІЗ грудня цього року нової Державної 3% внут
рішньої виграшної позики, що має вільний обіг, причому обмін облігацій 
позики 1938 року провадиться протягом строку, встановленого для об
міну грошей, за співвідношенням п’ять карбованців в облігаціях позики 
1938 року н^ один карбованець в облігаціях 3% внутрішньої виграшної 
позики. Протягом зазначеного строку ощадні каси провадять купівлю 
облігацій позики 1938 року за готівку за тим же співвідношенням.

11. З дня оголошення конверсії державних позик до 1 серпня 1948 
року відкладається проведення чергових тиражів і оплата чергових ку
понів по облігаціях позик, що підлягають конверсії. З серпня 1948 року 
відновлюються чергові тиражі й виплати, в тому числі за попередній 
період.

12. Ставки податкових платежів, розміри боргових і договірних 
зобов’язань між підприємствами, установами і організаціями, розміри 
зобов’язань по платежах населення державі, а також розміри договірних 
зобов'язань між СРСР та іноземними державами залишаються без змін.

II.
Скасування карткової системи постачання

1. Одночасно з проведенням грошової реформи, тобто з 16 грудня 
1947 року, скасувати карткову систему постачання продовольчих і проми
слових товарів, скасувати високі ціни по комерційній торгівлі і запрова 
дити єдині знижені державні роздрібні ціни на продовольство й промто
вари.

2. При встановленні єдиних роздрібних державних цінена продо
вольчі й промислові товари виходити ось з ЧОГО:

а) на хліб і борошно знизити ціни в середньому на 12 процентів 
проти нині діючих пайкових цін;

б) на крупу і макарони знизити ціни в середньому на 10 процентів 
проти нині діючих пайкових цін;

в) на м’ясо, рибу, жири, цукор, кондиторські вироби, сіль, картоплю 
і овочі зберегти ціни на рівні нині діючих пайкових цін;

г) на молоко, яйця, чай, фрукти, на скасування нині діючих високих 
комерційних цін і надто низьких пайкових цін, встановити нові ціни, сто
совно до рівня діючих пайкових цін на основні продовольчі товари;

д) на тканини, взуття, одяг, трикотажні вироби, на скасування нині 
діючих високих комерційних цін і надто низьких цін нормованого поста
чання, встановленого в містах і робітничих селищах, встановити нові 
піни на рівні в 3,2 раза нижче комерційних цін;

є) на тютюнові вироби і сірники зберегти ціни на рівні діючих пай
кових цін;

ж) на пиво знизити ціни в середньому на 10% проти нині діючих 
цін;

з) на горілку і вино зберегти нині діючі ціни.
3. Доручити Міністерству торгівлі СРСР встановити, у відповідності 

з цією постановою, нові знижені державні роздрібні ціни на продоволь- 
чі товари по поясах, а також нові державні роздрібні ціни на промислові 
товари для міста і села.

4. Ціни, встановлені цією постановою, не поширюються на колгосп
ний ринок і на кооперативну торгівлю товарами власних закупівель.

Голова Ради Міністрів Союзу РСР 
Й. СТАЛІН.

Секретар ЦК ВКП(б) 
А. ЖДАНОВ.

14 грудня 1947 р.



ЗАТВЕРДЖЕНА РАДОЮ МІНІСТРІВ СРСР

Інструкція
Міністерства фінансів СРСР про порядок проведення грошової реформи

Відповідно до постанови Ради Міністрів 
СРСР і ЦК ВКП(б) від 14 грудня 1947 р. 
«Про проведення грошової реформи і ска

сування карток на продовольчі и промисло
ві товари» встановлюється такий порядок 
проведення грошової реформи:

І. Умови і порядок обміну старих грошей, що е в обігу, 
на нові гроші зразка 1947 року

1. З 16 грудня 1947 року в обіг ви
пускаються нові гроші зразка 1947 року: 
білети Державного банку Союзу РСР вар
тістю в 10 карбованців, 25 карбованців, 
50 карбованців та 100 карбованців і дер
жавні скарбницькі білети СРСР вартістю 
в 1 карбованець, 3 карбованці і 5 карбо
ванців.

2. Гроші всіх вартостей, крім розмінної 
монети, які нині є в обігу, обмінюються 
Державним банком Союзу РСР на нові гро
ші всьому населенню, державним, коопе
ративним і громадським підприємствам, 
організаціям і установам, а також колгос
пам без обмеження сум за співвідношен
ням 10 карбованців старими грішми за 
один карбованець новими грішми зразка 
1947 року.

До обміну приймаються лише ті гроші, 
які зберегли встановлені правилами Держ
банку ознаки платіжності.

Розмінна монета всіх вартостей і зраз
ків, що є в обігу, обмінові не підлягає і 
приймається в усі платежі за номіналом.

3. Обмін старих Грошей на нові гроші 
провадиться протягом 7 днів, тобто з 16 
по 22 грудня 1947 року включно.

У віддалених районах за списком, за
твердженим Радою Міністрів СРСР, обмін 
провадиться протягом двох тижнів, тобто 
з 16 по 29 грудня 1947 року включно, 
про що у відповідних районах Держбан
ком (робляться оголошення.

4. Обмін грошей відповідно до пп. 2 і З 
цієї інструкції провадиться всіма устано

вами Державного бзнку СРСР і спеціаль
но організовуваними виплатними пункта
ми Держбанку. Як виплатні пункти мо
жуть бути притягнуті ощадні каси, нош-' 
тобі підприємства, установи комунальних 
банків, великі виробничі та інші підпри
ємства, установи та організації.

Перелік залучуваних до проведення об
міну ощадних кас, поштових підприємств, 
установ комунальних банків, а також під
приємств, установ і організацій затверд
жується відповідним виконкомом міської 
або районної Ради депутатів трудящих.

У -поїздах далекого напряму, які пере
бувають у дорозі до початку обміну гро
шей і прибувають на станцію призначення 
після 20 грудня 1947 року, обмін грошей 
провадиться через організовувані Держ
банком у цих поїздах виїзні виплатні 
пункти.

5. Установи Державного банку СРСР 
доводять до загального відома, через міс
цеву пресу і спеціальними оголошеннями, 
про місце розташування виплатних пунк
тів Держбанку, які провадять обмін гро
шей. а також про час їх роботи.

6 На керівників і головних бухгалте
рів підприємств, установ і організацій, 
залучуваних для проведення обміну, а та
кож на працівників виплатних пунктів 
покладається персональна відповідаль
ність за додержання правил обміну і за 
цілість довірених їм грошових сум по опе
раціях обміну.

II. Порядок і строки прийому в платежі грошей 
старого зразка, які е в обігу

7. Гроші старого зразка з 16 грудня 
1947 року приймаються всіма підприєм
ствами, установами і організаціями та 
окремими громадянами в усі платежі з 
розрахунку 10 карбованців за один кар
бованець номіналу платежу, протягом 
усього строку обміну грошей, встановле
ного для даної місцевості відповідно до 
її. З цієї інструкції. Після закінчення за
значеного строку обіг старих грошей у 
даній місцевості припиняється, і вопи 
втрачають свою платіжну силу.

8. Службові особи, що прийняли в пла
тежі старі гроші по повній їх номіналь
ні вартості, починаючи з 16 грудня 
1947 року, або ж прийняли ці гроші піс
ля закінчення строку їх обігу в даній 
місцевості, несуть матеріальну відпові
дальність в повній сумі виниклих унаслі
док цього втрат.

9. Всі підприємства, установи і організа
ції зобов’язані не пізніше, ніж до початку 
своїх операцій з 16 грудин 1947 року, 
зробити повний перерахунок грошових 
остач, які є в їх касах за станом на 16 
грудня 1947 року, і скласти акти з за
значенням в них фактичної остачі наяв
них грошей у касах — окремо грошовими 
білетами і розмінною монетою.

Перелічування каси і складання актів 
проводиться спеціальними комісіями в 
складі керівника, головного бухгалтера і 
касира підприємства- (установи, організа
ції) або — осіб, що їх заміняють, а в роз
дрібних торговельних підприємствах — з 
участю представників відділу торгівлі і 
Фінансового відділу виконкому місцевої 
Ради депутатів трудящих. Остача каси в 
старих грошах переоцінюється, на підста
ві зазначеного акта, підприємствами, уста
новами і організаціями до однієї десятої 
частини суми остачі цих грошей. Остача 
розмінної монети в касах підприємств, ор
ганізацій і установ переоцінці не підля
гає.

Результати переоцінки відбиваються 
підприємствами, установами і організа
ціями на спеціальному балансовому ра
хунку переоцінки остачі каси, що відкри
вається для цього. Надходження і видачі 
старих грошей обраховуються в період їх 
обігу підприємствами, установами і орга

нізаціями на рахунку каси по одній деся
тій частині но-мішальної вартості.

10. Старі гроті, що є на 16 грудня 
1947 року в касах підприємств, установ 
і організацій, а також ті, що надходять 
в їх каси у період обміну, повинні здава
тись в установленому порядку на рахунки 
підприємств, установ і організацій у від
повідні установи банку або ощадної каси, 
а в необхідних випадках можуть бути 
обмінені в загальному порядку на нові 
гроші.

11. Видача готівки банками і ощадни
ми касами з рахунків і вкладів провадить
ся з 16 грудня 1947 року новими грішми.

12. Банки, ощадні каси і поштові під
приємства, починаючи з 16 грудня 1947 
року, приймають старі гроші для зараху
вання на розрахункові, поточні рахунки і 
у вклади по одній десятій частині їх но
мінальної вартості.

13. Суми, прийідя,ті інкасаторами бан
ку або внесені у вечфні каси банку до 16 
грудня 1947 року і не зараховані до за
значеного дня на рахунки підприємств, 
установ, організацій і бюджету, зарахо
вуються на ці рахунки в банках по пов
ній номінальній вартості.

14. Виручка підприємств установ і ор
ганізацій в старих грошах, а також по
датки та інші платежі, зібрані в старих 
грошах податковими агентами і зби
рачами, приймаються банками, ощадни
ми касами і поштовими підприємства
ми для зарахування по одній десятій час
тині їх номінальної вартості на відповідні 
рахунки протягом періоду, встановленого 
для обміну грошей у тій місцевості, де ці 
гроші надійшли підприємствам, організа
ціям, установам, податковим агентам і 
збирачам; при цьому старі гроші, що над
ходять до них в останній день ебміну, 
приймаються банками, ощадними касами 
і поштовими підприємствами не пізніше 
наступного дня.

Приймання старих грошей установами 
Держбанку від ощадних кас, комунальних 
банків і поштових підприємств проводить
ся протягом двох днів після закінчення 
періоду обміну в місцевостях, звідки пі 
гроші надійшли.

III. Виплата заробітної плати і грошового довольства, стипендій, 
пенсій і допомоги новими грішми зразка 1947 року

15. Всі державні, кооперативні й гро
мадські підприємства, установи та органі
зації повинні виплатити скрізь на терито
рії СРСР новими грішми протягом 16, 17, 
18, 19 і 20 грудня 1947 року:

а) заробітну плату робітникам і служ
бовцям та заробіток членам артілей про
мислової кооперації і кооперації інвалідів 
за першу половину грудня 1947 року;

б) заробітну плату робітникам і служ
бовцям, які одержують її один раз на мі
сяць, грошове довольство військовослуж
бовцям, стипендії, пенсії і допомогу за 
грудень 1947 року.

16. Установи Державного банку спові
щають кожне підприємство, установу : 
організацію про день одержання ними го
тівки для платежів, перелічених у п. 15 
цієї інструкції.

17. Відділи соціально» забезпечення 
виконкомів районних і міських Рад' депу
татів трудящих здають протягом 16, 17 і 
18 грудня 1947 року поштовим підпри
ємствам грошові перекази на виплату 
пенсій і допомоги за грудень 1947 року. 
Поштові підприємства забезпечують пер
шочергову доставку і оплату цих грошо
вих переказів.

IV. Порядок переоцінки коштів, що зберігаються в ощадних 
касах і в Державному банку СРСР

18. Вклади і поточні рахунки населен
ня в ощадних касах, сільськогосподарсь
ких кредитних товариствах і Держбанку 
переоцінюються на таких підставах:

а) вклад, остача якого на 16 грудня 
1947 року не перевищує 3000 карбован
ців, залишається без зміни в номінальній 
сумі, тобто переоцінюється карбованець 
за карбованець;

б) по вкладу, остача якого на 16 груд
ня 1947 року становить до 10.000 карбо
ванців включно, перш! 3000 карбованців 
переоцінюються карбованець за карбова
нець, а решта вкладу переоцінюється з 
розрахунку за 3 карбованці старих грошей 
2 карбованці нових грошей;

в) по вкладу, остача якого на 16 груд
ня 1947 року становить понад 10.000 
карбованців, перші 10.000 карбованців 
переоцінюються в порядку, передбаченому 
в пункті «б», а решта вкладу переоці
нюється з розрахунку за 2 карбованці 
старих грошей 1 карбованець нових гро
шей;

г) при визначенні остачі вкладу, що 
підлягає переоцінці, проценти за поточ
ний рік не враховуються.

19. Проценти за 1947 рік по вкладах 
підлягають переоцінці в такому порядку;

по вкладах до 3000 карбованців включ
но проценти нараховуються без зміни;

по вкладу, остача якого становить не 
вище 10.000 карбованців, сума нарахо
ваних процентів зменшується на

по вкладу, остача якого становить по
над 10.000 карбованців, сума нарахова
них процентів зменшується на '/і.

Переоцінка сум від нарахованих про
центів по вкладах провадиться в порядку 
і в строки встановлювані Міністерством 
ріпансів СРСР.

20. Пепеоцінка вкладу і процентів по 
ньому провадиться в залежності від оста
чі вкладу на кожному особистому рахун
ку вкладника.

В разі, коли ощадній касі або установі 
Держбанку відомо, що одному й тому ж 
вкладникові належить кілька рахунків, роз
рахунок по переоцінці провадиться, виходя
чи з загальної суми вкладів по всіх ра
хунках даного вкладника.

21. Кошти, які є на всіх розрахункових 
і поточних рахунках кооперативних під
приємств і організацій, а також колгоспів, 
у банках і ощадних касах, включаючи 
кошти на рахунках неподільних фондів 
колгоспів і фондів дострокового кредитуван
ня кооперації, переоцінюються з розрахуй-

ку чотири карбованці новими грішми за 
п’ять карбованців старими грішми.

Різнпця від переоцінки враховується 
кооперативними організаціями і колгос
пами на окремому рахунку, що відкри
вається з цією метою. Банки, ощадні каси 
і сільськогосподарські кредитні товариства 
зараховують різницю від переоцінки на ра
хунки, які спеціально відкриваються.

Кошти на рахунках інших юридичних

ое.іб і релігійних товариств не переоціню
ються.

22. Операції по прийому і видачі вкла
дів в ощадних касах, сільськогосподарських 
кредитних товариствах і установах Держ
банку протягом 15. 16 і 17 грудня 1947 
року не провадяться, а починаючи з 1,8 
грудня 1947 року провадяться у звичай
ному порядку.

V. Конверсія державних позик
23. У зв’язку з грошовою реформою 

проводиться конверсія таких державних 
позик:

а) Державної позики другої п'ятирічки 
(випуск четвертого року);

б) Державної позики зміцнення оборони 
Союзу РСР;

в) Державної позики третьої п’ятирічки 
(випуск першого року);

г) Державної позики третьої п’ятирічки 
(випуск другого року);

д) Державпої иозики третьої п’ятирічки 
(випуск третього року);

е) Державної позики третьої п’ятирічки 
(випуск четвертого року);

ж) Державної воєнної позики 1942 ро
ку;

з) Другої державної воєнної позики;
і) Третьої державної воєнної позики;
к) Четвертої державної воєнної позики;
л) Державної позики відбудови й роз

витку народного господарства СРСР.
Облігації перелічених державних позик 

обмінюються, в зв’язку з конверсією, на 
облігації копверсіипої позики, що випу
скається з 2 процентів річних в 1948 ро
пі. Обмін облігацій проводиться в період з 
З травня по 1 серпня 1948 року.

Конверсія не поширюється на Другу 
державну позику відбудови и розвитку на
родного господарства СРСР. Облігації цієї 
позики залишаються в обігу на .попередніх 
підставах, і виплата виграшів по пій пози
ці проводиться в строки і розмірах, вста
новлених умовами її випуску.

Передплатники на зазначену позику про
довжують оплату передплати на попередніх 
підставах і на всю суму внесків одержують 
облігації цієї позики по їх номінальній 
вартості після закінчення оплати передпла
ти.

24. На облігації конверсійпої позики 
обмінюються також свідоцтва Державної

трудової ощадної каси на одержання спе
ціального вкладу з неоплаченими на них 
талонами 3 і 4.

Крім того, на облігації конверсійної по
зики обмінюються облігації державних по
зик, придбаних кооперативними організа
ціями і колгоспами, а також зобов’язання, 
видані цим організаціям замість облігацій.

25. Обмін облігацій, свідоцтв і зобов'я
зань, перелічених у пп. 23 і 24, прова
диться з розрахунку три карбованці в об
лігаціях, свідоцтвах і зобов'язаннях, які 
підлягають конверсії, за один карбованець 
в облігаціях конверсійної ^позики.

26. З дня оголошення конверсії, тобто 
з 16 грудня 1947 р., відкладається про
ведення чергових тиражів виграшів і ти
ражів погашення, а також оплата черго
вих куповів по облігаціях державних по
зик. що підлягають конверсії, 3 серпня 
1948 року ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ проведення чер
гових тпражів виграшів по конверсійній 
позиці, в тому чпслі за попередній період.

27. По облігаціях державних позик, які 
підлягають конверсії і на які припали 
виграш: у тиражах виграшів, що відбули
ся. а також по облігаціях цих позик, що 
вийшли в тираж погашення, і по купонах 
закінчених строків від облігацій Позик, 
перелічених у п. 23, виплата належних 
держпям цих облігацій сум провадиться 
за співвідношенням, встановленим для об
міну грошей, незалежно від строку пред’яв
лення облігацій до сплати.

У такому ж порядку провадяться ви
плати по неоплачених талонах XslN? 1 і 2 
свідоцтв Державної трудової ощадпої ка
си па одержання спеціального вкладу.

28. Строки, умови й порядок проведен
ня обміну облітаній, а також умови ви
пуску конверсійпої позики встановлюються 
окремо.

VI. Порядок обміну облігацій Державної внутрішньої виграшної 
позики 1938 року

29. Облігації Державної внутрішньої
виграшної позики 1938 року обмінюються 
на облігації випущеної 13 грудня ц. р. 
нової Державної 3% внутрішньої виграш
ної позики, що має вільний обіг, або, на 
бажання власників облігацій, оплачується 
ГОТІВКОЮ. І

Обмін або оплата вартості облігацій 
Державної кнутрішйьої виграшної позики 
1938 року провадяться, виходячи із сі/'в- 
відношення п’ять карбованців в облігаціях 
позики 1938 року за один карбованецїь в 
облігаціях 3% позики або за один кар
бованець новими грішми. 7 ’

30. По Державній внутрішній виграш
ній позиці 1938 року дальші тиражіі ви
грашів не провадяться. І

Виграші, що припали на облігації цієї 
позики по 57 тиражах, які відбулися, 
сплачуються ощадними касами за співвід
ношенням. встановленим для обміну гро
шей.

31 Обмін і оплата облігацій Державної 
вщЬріїф&і виграшної позики 1938 ро= 
ку, її також виплати виграшів по обліга
ціях цієї позику ,,іі^ва.дяд;і!ся.,. ощадними 
Касами-' Протягом строку" встановленого 
для обміну^’ррде^уіядіювідноеіі; з п. З 
цієї інструкції. Після закінчення цього 
строку облігації Державної внутрішньої 
виграшної позики 1938 року, не пред’яв
лені для обміну, оплати або для одержан
ня виграшу, вважаються такими, що втра
тили силу, і обмінові або оплаті далі не 
підлягають.

VII. Порядок розрахунків по боргових і договірних зобов’язаннях 
і по підзвітних сумах

32. Суми боргових і договірних зобов’я
зань між державними, кооперативними і 
громадськими підприємствами, установами 
та організаціями, ставки податків, страхо
вих платежів та інших зборів як з під
приємств. установ і організацій, так і з 
окремих громадян, зобов'язання по інших 
платежах населення підприємствам, уста
новам і організаціям, а також розміри до
говірних зобов’язань між СРСР та інозем
ними державами залишаються після ви
пуску нових грошей без зміни і переоцін
ці не підлягають.

33. Всі належні окремим громадянам 
від державних, кооперативних і громад
ських підприємств, установ та організа
цій грошові суми — заробітна плата, пен
сія і допомога, грошові суми по орденах 
і медалях, по заготівлях і всі інші плате
жі, не одержані громадянами до випуску 
нових грошей, сплачуються з 16 грудня 
1947 року новими грішми з розрахунку 
однієї десятої частини суми належного 
платежу.

В такому ж порядку сплачуються суми, 
які належать окремим громадянам і пере- 
іувають на депонентських і депозитних 
ахунках.

34. Грошові суми по переказах, акреди- 
ивах на ім я окремих громадян і дору

ченнях (талон — ордер) установ Держ
банку на виплату вкладів, а також по 
переказах на ім’я уповноважених під
приємств, установ і організацій, прийня
ті банками, поштою і ощадними касами до 
16 грудня 1947 року, сплачуються з 
16 грудня 1947 року з розрахунку однієї 
десятої суми переказу або акредитиву.

З такого ж розрахунку сплануються з 
16 грудня 1947 року всі внутрішні пере
кази на ім’я підприємств, установ і орга
нізацій, прийняті до цієї дати, в разі, 
якщо оплата їх провадиться готівкою.

Суми, переказані до 16 грудня 1917 
року з однієї ощадної каси або установи 
Держбанку до іншої ощадної каси або 
установи Держбанку для зарахування у 
вклад, на поточні і розрахункові рахунки, 
переоцінюються в загальному порядку, 
встановленому для переоцінки вкладів і 
остач коштів на поточних і розрахункових 
рахунках яагкдення, кооперативних орга- 
ншацій і кр.ігоспів.

35. Дата прийому грошей по переказах 
і акредитивах визначається:

а) в поштових переказах — по кален
дарному штемпелю, проставленому на пе- 
роказовому бланку поштовим підприєм
ством, яке прийняло переказ;

б) у телеграфних переказах — по даті 
передачі переказу до поштового підприєм
ства, зазначеній у переказовій телеграмі;

в) у банківських переказах — по даті 
складення установою банку поштового або 
телеграфного авізо на, прийнятий переказ;

г) у переказах, відправлених ощадкаса
ми, — по даті складення переказу, зазна
ченій на бланку переказу;

д) в акредитивах, виданих ощадкасами, 
і в дорученнях установ Держбанку на ви
плату готівки з вкладів—по даті вида
чі їх, зазначеній на бланку акредитиву 
або доручення.

36. Підзвітні особи підприємств, установ 
і організацій повинні в день випуску но
вих грошових білетів, тобто 16 грудня 
1947 року, здати звіт про витрачені до 
цього дня суми і повернути невитрачену 
остачу одержаного авансу.

Особи, які не здали повністю в зазна
чений строк остачу авансу по підзвітних 
сумах, невитрачену до 16 грудня 1947 
рову, повинні погасити иездану частину 
авансу з розрахунку 1 карбованець нови
ми грішми за 1 карбованець незданої ча
стини авансу.

37. Підзвітні особи, які перебувають у 
день випуску нових грошей поза містом 
розташування даного підприємства, уста
нови або організації і не можуть прибути 
у цей же день для здачі зівіту, повинні 16 
грудня 1947 року вислати своєму під
приємству, установі або організації цінним 
листом звіт про зроблені до цього числа 
витрати і про остачу невитрачеиого на 
це число авансу'по підзвітних сумах з 
доданням виправдувальних документів. В 
тому рааі, кати зазначені підзвітні особи 
не вишлють 16 грудня 1947 року звіту 
про витрачені суми, погашення ними 
невитраченото на цю дату авансу повинно 
провадитись з розрахунку 1 карбованець 
новими грішми за 1 карбованець підзвіт
ної суми. Фактична дата вислання звіту 
визначається по календарному штемпелю 
поштового підприємства на цінному листі.

38. Чеки, видані вкладниками ощадних 
кас (як окремими громадянами, так і ор
ганізаціями) до 16 грудня 1947 року, не 
оплачуються ощадними касами і підляга
ють заміні новими чеками. Так само пе 
оплачуються і підлягають заміні чеки, ви
дані підприємствами, установами і органі
заціями на установи банків до 16 грудня 
1947 року, якщо ці чеки виписані на 
пред'явника або на ім’я фізичної особи на 
сплату належних їй грошових сум.

39. Суми боргових зобов'язань, що під
лягають відповідно до цієї інструкції ви
платі з розрахунку однієї десятої частини 
боргу, переоцінюються плприємствами, 
установами і організаціями за станом на 
16 грудня 1947 року. Переоцінка прова
диться шляхом списання з відповідних 'ра
хунків 9/ю частини суми, боргу на рахунки 
переоцінки боргових зобов'язань, які спе
ціально відкриваються підприємствами, 
установами і оргастсаціями.

Міністр фінансів СРСР ЗВЄРЄВ.
14 грудня 1947 іоку.

Наказ №550
Міністерства торгівлі СРСР

14 грудня 1947 р. м. Москва
Нові єдині державні роздрібні ціни 
на продовольчі й промислові товари

і.
У зв’язку з скасуванням карткової си

стеми і на виконання постанови Ради Мі
ністрів СРСР і ЦК ВКП(б) від 14 грудня

1947 р. ввести в дію з 16 грудня 
1947 р. єдині державні роздрібні ціни на 
продовольчі й промислові товари:

1. Поясні єдині роздрібні ціни на хліб та інші продовольчі товари (в карбованцях 
і копійках за кілограм):

І пояс II пояс III пояс

Хліб Житній 2—80 3—00 3—20
Хліб пшеничний з

борошна 2 с. 4—ОО 4—40 4—80
Хліб пшеничний з

борошна 1 с. 6—20 7—00 7—80
Борошно житнє

обойне 4—40 4—80 5—-20
Борошно пшеничне

2 сорту 5—70 6—20 7—00
Борошно пшеничне

1 сорту 7—00 8—00 9—00
Пшоно товчене

і сорту 5—50 6—00 6—50
Крупа гречана ядро 11—00 12—00 13—00
Макарони з борошна

; 1 сорту 9—00 10—00 11—00

Цукор рафінад дріб-
Ноколотий 13—50 15—00 16—50

М’ясо яловиче серед.
вгодованості 1 с. 28—00 ЗО—00 32—00 

Масло вершкове со
лоне вищого сорту 62—00 64—00 66—00 

Олія рафінована
■ нерозфасована 28—00 ЗО—00 32—09
Риба-судаК свіжомо-

рожений 1 с. 10-—50 12—00 10—50
Оселедці каспійські

бочкового засолу
великі 17—00 20—00 17—00

Сіль молота № 2 1—60 1—60 1—89
Сіль молота № 3 1—40 1—40 1—60
Овес 2—20 2—50 2—80

2. На фрукти, молочні продукти і яйця такі сезонні поясні роздрібні ціни (в кар
бованцях і копійках):

І пояс II пояс III пояс

Яблука першої групи «Канділь» 1 с. кг 8—00 12—00 12—00 18—00 16—00 25—09
Молоко незбиране літр 2—50 3—50 3—00 4—00 4—00 5—09
Яйця столові 1 категор. десяток 10—00 14—00 12—00 16—00 14—00 18—09

3. Єдині роздрібні ціни (для всіх Поясів) на такі товари (в карбованцях і копійках):
Чай байховий грузинський 1 сорт 100 гр. 16—00
Кофе натуральний жарений в зернах 1 сорт 1 кг 75—00
Пиво жигульовське в пляшках 0,5 літ. 7—00
Морозиво молочне в розфасовці по 100 гр. 1 кг 20—00
Ікра білужа, калуЖа. осетрова, стерляжа, ’

зерниста баночна 1 сорт 1 кг. 400—09
Горілка особлива московська 0.5 літ. 60—00

4. Єдині роздрібні ціни на промислові товари (в карбованцях і копійках):

& К 0
f S| « •5Іо. =4 ’ З
< С « CO co з

Ситець набивний крап Д шир. 60—62 см. -6 метр 10—10 11—20
Сатин «Екстра» мерсеризований шир.

60—63 см. 144 метр 25—20 28—00
Шерсть байка меланж шир. 142 см. 384 метр 108—00 120—00
Бостон чистошерстяний шир. 136 см. 125 метр 450—00 510—00
Креп-де-шин чистошовковий набивний в 1,

2, 3 кольори А шир. 92—94 см. 5 метр 137—00 151—75
Плаття жіноче бавовняне з кашеміру

170—>171, плетениці 184, шерстянки 199 157—208 шт. 77—00 86—00
Плаття жіноче шерстяне з крепу Жак

кард 20 141—23 шт. 510—00 560—00
Костюм чоловічий двійка, однобортний,

з трико камвольного, напівшерстяного 38 12—16 шт. 430—00 450—00
Костюм чоловічий шерстяний двійка, одно

бортний з бостону 124 12—46 шт. 1400—00 1500—00
Полуботинки чоловічі на шкіряній підошві

всіх видів крою з чорного шевра Р4004СЧШ пара 260—00 288—00
Туфлі жіночі Р4144ЧШ . пара 260—00 288—00

Галоші гумові чоловічі звичайні НО пара 45—00 45—00
Валянки чоловічі непофарбовані 0129Н пара 195—00 216—00
Жакет жіночий напівшерстяний розм. 48 534 шт. 190—00 210—00
Панчохи жіночі бавовняні 8 пара 7—00 7—59
Шкарпетки чоловічі малюнчасті з віскозою 86 пара 17—00 19—00
Нитки бавовняні на катушках білі І чорні катушка І— 75 і—75
Сірники коробка 0—20 0—20
Мило туадетие (сімейне) кусок 100 гр. 4—00 - 4—-00
Мило господарське вищого сорту 60 проти кусок 400 гр. 5—20 5—20

Гас '. ; j літр 2—00 2—50
Цигарки «Казбек» вищ. сорту № 3, 25 шт. коробка 6—ЗО 6—30
Гребінь жіночий целулоїдовий 462—130 штука 4—00 4—00
Годинник металічний наручний «Звезда»

і «ЗІФ» Т—18 штука 900—00 900—ОО
Патефон модель ПТ—3 штука 900—00 900—ОО
Радіоприймач «Рекорд» 5-ламповий штука 600—00 600—00
Фотоапарат «ФЕД-1» штука 1100—00 1100—00

II.
Віднести республіки, краї і області до таких поясів за цінами:
На хліб та інші продовольчі товари 

І пояс
Українська,, Туркменська, Узбецька, 

Латвійська, Таджицька, Казахська; Кир
гизька, Молдавська, Литовська і Естон
ська РСР; Башкірська, Татарська, Мор
довська, Кабардинська, Північно-Осетин
ська і Дагестанська АРСР; Краснодар
ський. Ставропольський, Алтайський краї; 
Калінінградська, Воронезька, Тамбовська, 
Пензенська, Курська, Брянська, Орлов
ська, Куйбишевська, Ульяновська, Чкалов- 
ська. Саратовська, Сгалінградська, Астра
ханська, Ростовська, Грозненська, Крим
ська, Омська, Новосибірська, Курганська, 
Тюменська, Томська області.

II пояс
м. Москва, м. Ленінград, Білоруська, 

Азербайджанська, Вірменська, Грузинська 
РСР; Бурят-Монгольська. Марійська, Чу
васька і Удмуртська АРСР; Краснояр
ський край. Вологодська, Ленінградська, 
Псковська, Смоленська. Рязанська, Туль
ська, Калузька, Московська, Великолуць
ка, Новгородська. Калінінська, Івановська, 
Владимирська, Ярославська, Костромська, 
Горьковська. Кіровеька, Свердловська, Мо- 
лотовська, Челябінська, Іркутська, Чітпп- 
ська, Кемеровська області.

Ill пояс
Карело-Фінська РСР, Якутська і Комі 

АРСР; Хабаровський і Приморський краї; 
Архангельська, Сахалінська і Мурманська 
області, а також райони Крайньої Півночі 
в інших областях.

На молочні продукти і яйця
I пояс

Українська, Білоруська, Казахська, Кир
гизька, Литовська, Латвійська, Естонська 
РСР; Башкірська, Татарська, Кабардин
ська, Північно-Осетинська АРСР; Красно
дарський, Ставропольський, Алтайський 
краї; Вологодська, Курганська; Тюмен
ська, Омська, Чкаловська. Воронезька, 
Курська, Саратовська, Сгалінградська, 
Ростовська; Грозненська, Новосибірська, 
Томська, Калінінградська області.

II пояс
.Азербайджанська, Грузинська, Вірмен

ська, Туркменська, Узбецька, Таджицька, 
Молдавська РСР; Мордовська, Марійська, 
Чуваська, Удмуртська,Бурят-Монгольська, 
Дагестанська АРСР; Красноярський край; 
Псковська, Ленінградська, Новгородська,

Смоленська. Рязанська, Тульська, Калузь
ка, Московська, Великолуцька, Калінін
ська, канівська, Владимирська, Ярослав
ська, Костромська, Горьковська, Кіров- 
ська, Свердловська, Молотовська, Челя
бінська, Куйбишевська, Ульяновська, Там
бовська, Пензенська, Брянська, Орловська, 
Астрахансьва, Кримська, Кемеровська, 
Іркутська, Чітинська області.

Ill пояс
Карело-Фінська РСР, Якутська і Комі 

АРСР; Хабаровський і Приморський краї; 
Архангельська, Сахалінська і Мурманська 
області; райони Крайньої Півночі і інших 
областей, країв і республік.

На свіжі І сухі фрукти 
І пояс

Азербайджанська, Грузинська, Вірмен
ська, Киргизька, Таджицька, Узбецька, 
Туркменська, Молдавська, Білоруська РСР; 
Дагестанська, Північно-Осетинська, Ка
бардинська АРСР; Краснодарський, Став
ропольський краї; Кримська, Ростовська, 
Грозненська, Одеська, Вінницька, Мико
лаївська, Дніпропетровська, А.тма-Атин- 
ська, Південно-Казахстанська, Курська, 
Брянська області.

И пояс
Казахська (за винятком Алма-Атин- 

ської і Південно-Казахстанської областей), 
Українська РСР (за винятком Одеської, 
Вінницької, Миколаївської, Дніпропетров
ської областей), Литовська, Латвійська, 
Естонська РСР; Башкірська, Татарська, 
Мордовська. Марійська, Чуваська, Уд
муртська- АРСР; Алтайський край, Куйби
шевська, Ульяновська, Чкаловська, Сара
товська, Сгалінградська, Астраханська, 
Псковська, Смоленська, Рязанська, Туль
ська, Калузька, Великолуцька, Новгород
ська, Калінінська, Івановська, Владимир
ська, Ярославська. Костромська, Горьков
ська, Кіровеька, Воронезька, Тамбовська, 
Пензенська, Орловська, Вологодська, Мо
лотовська, Св&рдловська, Челябінська, Кур
ганська, Омська, Тюменська, Новосибір

ська, Томська, Кемеровська, Калінінград
ська області.

III пояс
Карело-Фінська FCP; Бурят-Монголь

ська, Якутська, Комі АРСР; Ерасяояпський, 
Хабаровський, Приморський краї; Москов
ська, Лен інградська, Архангельська, Мур
манська, Чітинська, Іркутська, Сахал н- 
сьзд області; райони Крайньої Півночі ін
ших областей.

III.
Мінстрам торгівлі республік, завідую" 

чим обласними, крайовими, міськими, по
вітовими і районними в'аділами торгівлі та 
керівникам торгуючих організацій негайно

довести прейскуранти єдиних роздрібних 
цін до всіх підприємств торгівлі і громад
ського харчування.

IV.
Ціни, встановлені иим наказом, не по

ширюються на колгоспний ринок і на ко
оперативну торгівлю товарами власних за
купівель.

Міністр торгівлі СРСР О. ЛЮБИМОВ.

І



До дальшого зміцнення радянської держави і підвищення 
рівня матеріального добробуту трудящих 

Український народ гаряче вітає історичну постанову Ради Міністрів СРСР і ЦК ВКП(б) про проведення 
грошової реформи та скасування карток на продовольчі й промислові товари

На дальше зміцнення і процвітання 
нашої держави

СТАДИЮ, 14. (Hop. «Радянської Ук
раїни»). Радіо сповістило: о 18 годині пе- 
P .лизатиметься постанова Ради Міністрів 
СРСР і ЦК ВКП(б) «Про проведення грошо- 
г- ї іреформи і скасування картав на про- 
давольчі і промислові товари».

На центральних вулицях міста Сталіне 
б'ля репродукторів зібралися металурги, 
шахтарі, інтелігенція міста послухати ра
дісну звісти/.

Постанова партії і уряду була вислуха- 
ва з винятковою увагою. В'їли замовк го
лос диктора, тут же біля репродуктора 
Р’згорнувся обмін думками. В одній групі 
старий гірник шахти «Заводська» Федір 
Едловинкін з захопленням говорив:

— Вчасна і правильна постанова. Вона 
спрямована на зміцнення нашої Батьків
щини й поліпшення добробуту трудящих.

більш як півв ку працюю на шахті, маю 
п ятере синів і дочок, які теж оволоділи 
р зними гірничими професіями й чесно за
робляють трудову копійку. Грошова ре
форма не зачіпає інтересів таких сімей, як 
гоя. А людей, що дбали тільки про нажи
гу, щ-‘ займалися спекуляцію, вже час 
закликати до порядку.

В іншій групі вів розмову слюсар

сталінського юоксох.мічвого заваду тов. 
Карпенко:

— Тепер набагато краще буде, — гово
рив він. — У мене місячний заробіток 
непоганий, цінні знижуються набагато. 
Отже, на свій заробіток, який за иною 
зберігається, я зможу купити товар® у 
к льва разів більше, ніж досі. Від щирого 
серця я скажу:

—- Опасно, партії, урядові і рідному 
Сталіну за цю 'сторичну постанову.

— Скасування карток і -зниження цін 
на продовольчі й промислові товари — 
яскраве свідчення того, що наша країна 
стає міцно на попі після тяжких років 
в:йни, — ділився своїми думками токар 
заводу ім. 15-річчя Комсомолу Донбасу, 
кандидат у депутати Сталінозаводської ра
йонної Ради тов. Селезньоїв. — Буду ще 
краще працювати, щоб далі міцніла і квіт- 
ла наша рідна Батьківщина.

Довго ще не розходилися люди від ре
продуктора, палкими словами висл «влюва- 
ли вони свою щиру подяку партії і урядові 
за мудру постанову, за батьквське піклу
вання про трудовнії народ. У кожного з 
них од» і бійками я — відповісти на пе 
сталінське піклування новими виробничи
ми перемогами.

☆

Для блага народу
Знову, як у незабутні роки Вітчизняної 

війни, на заклик рідної мелодії пісні про 
Батьківщину, біля репродуктор’в, на ву
лицях і площах, у громадських установах і 
в приватних квартирах учора зібралися гру
пи людей. Добре знайомий усім голос мос
ковського диктора,, той самий голос, який 
повідомляв нам у дні війни про перемога 
славної Радянської Армії, сповістив про 
мудре рішення партії і уряду, спрямоване 
до поліпшення народного добробуту, до 
зміцнення народного господарства та оборо
ноздатності нашої країни.

Це справді нова історична перемога, но
ве велике завоювання радянської держави, 
нашого народу!

Кожне положення постанови Ради Мі
ністрів СРСР і Центрального Комітету 
ВКП(б) про зміцнення державного карбо
ванця та скасування карткової системи 
сповнене сталінської турботи про трудя
щих.

Кожна фраза мудрого рішення пройнята 
неухильним прагненням в найкоротший 
час загоїти важкі рани війни, відбудувати 
господарство країни, поліпшити добробут 
радянських громадян.

У нас, в країні соціалізму радянський 
народ під керівництвом партії Леніна — 
Сталіна ліквідує наслідки війни та фашист
ської окупацї, успішно відбудовує народ
не господарство, створюючи тим самим усі 
умови для дальшого піднесення матеріаль
ного добробуту трудящих.

Серце кожного чесного радянського гро
мадянина у ці години сповнюється гордо
сті за нашу країну, за напгу партію, яка 
під геніальним проводом товариша Сталіна, 
нашого вождя і вчителя, веде радянський 
народ від перемоги до перемоги.

Здійснення заходів, накреслених поста
новою, вдарить по спекулятивних елемен
тах, які нажилися на народному нещасті, 
на тимчасових труднощах, зв’язаних з во- 
чпппм часом.

Для чесного трудящого, якому гаран
тується його трудове заощадження, ця по
станова є новим доказом великого піклу 
вання партії та уряду ігоо радянську лю
дину. Цього не знає жодна держава в світ'.

Радісно й приємно відчувати себе гро
мадянином країни, де трудящій людині за
безпечені всі умови для творчої ДІЯЛЬНОСТІ 
па благо пароду.

Під прапором партії Леніна—Сталіна 
радянський парад впевнено йде вперед н> 
■лавних вершин комунізму!

Юрій ШУМСЬКИЙ, 
народний артист Союзу РСР.

' Іа агітпункті виборчої дільниці № 51 сталінського району міста Києва виборці слухають по радіо постанову Ради М.ні- 
стрів СРСР і ЦК ВКП(б) про проведення грошової реформи і скасування карток на продовольчі й промислові товари.

Фото Я. Давидзона.

Багатолюдні мітинги в Хаонові
ХАРКІВ. 14. (Мор. «Радянської Украї

ни»), 3 почуттям великого задоволення 
зустріли трудящі індустріального Харкова 
постанову Ради Міністрів СРСР і ЦК 
ВКП(б) «Про проведення грошової рефор
ми і скасування карток на продовольчі і 
промислові товари».

На підприємствах, агітпунктах, в чер
воних кутках, клубах, навчальних закла
дах відбулося колективне слухання і обго
ворення переданого по радіо важливого 
документа.

У Палаці «Металіст» зібралися вибори 
225 дільниці — робітники, інженери, ма- 
гпнобудівельники підприємств Комінтер
нівського району.

Закінчилася радіопередача. Перший ви
ступає робітник тричі орденоносного заво
ду транспортного машинобудування тов. 
Капуст'н.

— Ми з великою увагою. — говопить 
він. — прослухали постанову Ради Міні
стрів СРСР і ЦК ВКГ(б). Весь радянський 
народ схвалює заходи партії й уряду, як, 
t здуються про нас. трудівників. Скасу
вання карток і зниження цін ще більше 
ПОЛІПШИТЬ ЖИТТЄВИЙ рівень населення. У 
В’ДПОВІДЬ на пе мп ще вище піднесемо 
продуктивність праці, збільшимо випуск 
могутніх магістральних тепловозів для за- 
л змичного транспорту і шахтних електро
возів для вугільного Донбасу.

Майстер заводу тов. Хитров заявив:
— Постанова Ради Міністрів СРСР і 

ЦК ВКП(б) — свідчення про могутність 
нашої Батьківщини. Зміцнивши наш кар
бованець, ми швидше загоїмо рани, зав
дані війною, і піднімемо народне госпо
дарство на вищий рівень. Для цього ко
лектив вашого заводу ще з б'льшою само
відданістю працюватиме над здійсненням 
узятих зобов'язань — виконати п’ятиріч
ку за чотири роки.

На мітингу виборців 73 дільниці. За
лізничного району м. Харкова, виступця 
актор ордена Леніна Українського драма
тичного театру ім. Шевченка народний 
артист УРСР Кононенко.

— Історична постанова партії і уряду 
— це вияв сталінського піклування про 
народний добробут. — говорить він. — 
Радянський карбованець пде більше зміц
нюється. Зниження цін і бе.ікарткона тор 
гівля підносить реальну заробітну плату 
всіх категорій трудящих Радянського Со
юзу.

Багатолюдні мітити відбулися також 
на агітпунктах селиш ХТЗ. заводу «Серп 
і молот», електромеханічного заводу ім. 
Сталіна, па Харківському залізничному 
вузлі, в інститутах і установах. Всюди 
трудящі Харкова одностайно схвалюють і 
вітають історичну постанову партії і уря
ду, скеровану на дальше поліпшення до
бробуту радянського народу.

Це можливо тільки у нашій країні
ВІННИЦЯ. (Hop. «Радянської України»), 

Еечїр. Знайомі позивні Московської радіо
станції. На центральна магістралі м. Він 
пиці в цей час особливо людно. Біля р* 
продуктпрів швидко виростають натовпи. 
Затаївшп дух, слухають сотні трудящих 
пютаноріу Ради ІГністрів СРСР і ПК 
ВКП(б) про проведення грошової реформи 
і скасування карток на продовольчі і про
мислові товари. Слова постанови про по- 
л'пшення добробуту трудящих і заходи, 
спрямовані проти спекулятивних елемен
тів, викіикають щире схвалення.

На вулицях м. Козятина біля репродук
торів зібралося 400 чоловік. 200 праців
ників місцевих підприємств та устапот. 
прийшли послухати передачу важливої по
станови по радіо в приміщення районної 
філії Держбанку.

Колективне слухання по радіо відбулося 
tw -ж на підприємствах Жмеринського за
лізничного віузла, в райцентрах та бага
тьох колгоспах області.

У численних колективах зараз же, піс
ля передачі постанови, виникли мітинги.

На вінницькій швейній фабриці ім. В0’ 
лодарського відбувся мітинг, в якому взя
ло участь понад 300 чоловік. Стахановка 
фабрики тов. Викова заявила:

— Сьогодні ми довідалися про велику 
подію в житті радянського народу. Немає 
слів, якими можна було о висловити нашу 
безмежну радість. Сьогоднішня постанова 
партії та уряду є чудовим виявом сталін
ського піклування про нас, про всіх лю
дей. Це можливо тільки в країні соціаліз
му. В той час, як у країнах буржуазної 
демократії життєві умови трудящих гірша
ють день у день, ми, будівники комуніс
тичного суспільства, пожинаемо все кращі 
плоди своєї прані. Від щирого серця хоче
ться заявити: «Відповімо вам, рідний 
товаришу Сталін, на батьківське піїклу- 
вання новими перемогами на трудовому 
фронті, зробимо свсю Батьківщину ще ба
гатшою і могутнішою».

Па мітинпу виступили також голова міс
цевкому тов. Бурштейн, бригадир проти
пожежної охорони тов. Когудей, головний 
інженер фабрики тов. Вахиовський та 
інші.

Гаряче вдаючи постанову Ради Мін'стрів 
СРСР та ЦК ВКП(б). промовці висловили 
одностайну волю усього колективу — до 
дня вибер’в у місцеві Ради будь-що вивер
шити річну програму, для розгортання 
масовч торгівлі дати країні більше одягу, 
зробити все необхідне, щоб виконати 
п'ятирічку за чотири роки.

Щоб радянським людям жилося добре
Світлий багатоповерховий будинок по

ряд із заводськими корпусами. У вікнах—■ 
яскраві вогні. Чути пісню й переливи бая
на. Тут у чистих, дбайливо прибраних 
кімнатах живуть молоді робітники київ
ського заводу «Ленінська кузня». Сьогодні 
неробочий день. У юнаків та дівчат весе
лий відпочинок. Відбувається звичайна туг 
вечірка — життєрадісна, барвиста само
діяльність молоді.

Ось виступає з власного гуморескою 
юна ще розмітниця — випускниця школа 
фабрично-заводського навчання.

Молодий токар — так само ще у шкіль- 
н'й формі — декламує написаний ним 
в’рш — «Наші кандидати» — про кращих 
людей заводу, висунутих кандидатами в 
депутати районної Ради.

В розпал веч рви до гуртожитку зайшли 
секретар заводського партійного комітету 
Михайло Синиця і голова завкому Арон 
Каиовський — часті тут гості. Вони ін
формували молодь:

— За к'лька хвилин передаватиметься 
постанова Ради Міністрів СРСР і ЦК 
ЕКІІ(б) про проведення грошової реформи 
і скапування карток.

Всі підлипли до репродуктора.
З увагою, сяючи від задоволення, про

слухали юнаки й дівчата життьово-важ
ливу, мудру постанову уряду і партії. По-

чався жвавий обмін думкам», що вилився 
в мітинг. Виступив секретар заводського 
партійного комітету тов. Синиця. Нагоди
лись знатні кадровики заводу — Анастас 
Чайковський і Микола Шинкарук. Вони 
теж часто приходять сюди до своїх вихо
ванців.

Обидва виступили, сказали своє слово.
— Ми, радянські люди, щасливі, — по- 

чаз Анастас Чайковський, — що нас згур
товує, що нами керує рідна більшовицька 
партія і свій, народний, близький і доро
гий народові уряд. У них тільки й думок, 
турбот, що про Батьківщину. її людей. — 
як зробити нашу Батьківщину ще сильні
шою, багатшою, а люди, щоб жили доб
ре, як ніде на світі добре. Грошова рефор
ма і скасування карток — це велика 
справа, що принесе щасливе життя міль
йонам трудових людей.

— Іще я скажу вам, мої молоді това
риш:. Навчені радянською владою, осві
чені нею. ви читаєте газети, журнали, зна
єте. що робиться за кордоном, у таких, 
наприклад, країнах, як Америяга. Англія. 
Заворушилась там. підняла голову всяка 
фашистська погань, оббріхує нас з вами, 
нашу Батьк вщину, підбурює до війни про
ти нас. І от ця постанова нашого уряду 
і нашої партії — добрий, дошкульний

удар по чорній реакції. Світ побачить. Що 
он які у нас з вами, товариші, сили. Ми 
можемо дозволити собі ге, чого не може 
добитися проста людина в країнах капі
талу. де сидить на її шиї фабрикант, по
міщик.

— У нас партія і уряд роблять вст, 
щоб нашим людям жилося добре, краще і 
краще. Велике ж спасибі рідному Сталіну, 
робітниче, сердечне спасибі.

Стахановепь інструментального цеху 
Микола Шинкарук тут же заявив, що 
особисто він і його сусіди по цеху, ставши 
завтра до верстатів, свою рад еть і вдово
лення мудрим державним заходом під
твердять високопродуктивною роботою.

— У нашого народу — свято,—гово
рить далі тов. Шинкарук. — Адже те, шо 
оце здійснюється у нашій країні, — вели
ка перемога соціалізму. Тільки соціалізм, 
тільки радянський лад дає блага трудя
щим. А хто забезпечив цю перемогу? Її 
забезпечило мудре, далекогляїне керівни
цтво нашої партії, нашого уряду, і тому 
своїй рлн’й партії, своєму урядові ми, 
радянські люди, безмежно довіряємо і без
межно віддані. За партією, за Сталіним ра
дянські лютп йшли і йтимуть згуртоваш. 
як одна дружна сім'я.

*. КЛИМЕНКО.

В інтересах трудящих
СПАСИБІ РІДНОМУ СТАЛІНУ

ОДЕСА, 14. (Hop. «Радянської Украї
ни»). Трудящі міста з великою радістю 
зустріли постанову про проведення гро
шової реформи і скасування карток на 
продовольчі та промислові товари.

На підприємствах відбулися багатолюд
ні мітинги, присвячені цій знаменній події 
в житті нашої країни.

Робітники, інженерно-технічні праців
ники, службовці гаряче схвалюють заходи 
партії і. уряду,' спрямовані на поліпшення 
добробуту радянського народу. Вони ви
словлюють свою безмежну радість і щиро 
дякують партії, урядові та ірідному Сталіну.

На машинобудівному заводі ім. XVI 
партз’їзДу було організовано колективне 
слухання ісТоритноГ постанови Ради Мі
ністрів СРСР ї ЦК ВКП(б). Відбувся мі
тинг. Виступали робітники, інженери, 
службовці.

Слюсар-стахановець тов. Бондаренко, 
який вже виконай п’ять річних норм, ска
зав:

— Ми глибоко вдячні партії й урядові, 
нашому любимому вождю товаришеві 
Сталіну за проведення винятково важли
вих заходів, які принесуть велику користь 
нашому народові.

Після тяжкої війни, яку пережив наш 
народ, партія і уряд в короткий строк змог-

ли здійснити грошову реформу і скасува
ти картки. Це зроблено в інтересах тру
дящих.

Я виконав у 1947 році п’ять річних 
норм. Але мені хочеться працювати ще 
краще й краще, ще наполегливіше на 
благо нашої Вітчизни. Будемо працювати 
так, щоб достроково виконати п'ятирічку 
за чотири роки, щоб дати країні ще біль
ше продукції. Слава нашій партії і уряду, 
слава рідному Сталіну!

Колективне слухання історичної поста
нови партії й уряду та мітинги відбулися 
також у вузах міста. В інститут: інжене
рів зв’язку зібралося понад вісімсот чоло
вік студентів і викладачів.

Тут відбувся мітинг, який перетЕсрни- 
ся в нову демонстрацію любові і в'дда: о- 
сті партії та радянському урядові, вели
кому Сталіну.

Студенти тт. Рогозіїна. Большаков, Ко
вальов, Бєложицький, доцент Аухтер від 
щирого серця дякували партії і урядові за 
поліпшення матеріальних умов радянсько
го студентства та викладачів.

Багатолюдні мітинги й колективне слу
хання постанови відбулося на бататьох 
агітпунктах. Великі натовпи людей можна 
було бачити і на вулицях біля репродук
торів.

Зростає реальна зарплата
ПОЛТАВА. 14. (Hod. «Радянської Украї

ни»).. Постанова Ради Міністрів Союзу РСР 
і ЦК ВКП(б) про проведення грошової ре
форми і скасування карток викликала ве
лику радість серед трудящих Полтави й 
області.

Біля репродукторів на вулицях міста, а 
також па підприємствах і в установах сот
ні громадян слухали повідомлення з Мо
скви.

На взуттєвій фабриці відбувся мітинт, на 
якому були присутні понад 300 чоловік. У 
своєму виступі інженер тов. Ямпольськпй 
сказав:

—- Від щирого серця висловлюю подяку 
нашій більшовицькій партії та радянському 
урядозі й рідному Сталіну за вияв піклу
вання про дальше поліпшення матеріаль
ного добробуту трудящих. Ця постанова 
забезпечує підвищення реальної зарплати, 
вона спрямована нал користь трудящих 
нашої Батьківщини, вона не дає спекулян
там далі наживатися. Виловлюючи свою 
подяку партії та уряду, я зобов'язуюся 
віддати всі свої сиди і знання, ще краще 
працю чати, щоб тгкопатп п'ятирічку до
строково.

Стахановці 0. Трофименко, Н. Кожевни
кова, майстер П. Данішенськігіі гаряче ві
тали постанову партії та уряду і зобов’я
залися підвпшитн продуктивність своєї 
праці.

На виборчих дільницях Ленінського ра
йону м. Полтави понад 2.500 чоловік ко

лективно слухали по радіо повідомлення з 
Москви. На виборчій дільниці ЛІ 53 бри
гадир ливарного цеху паровозорамсдітііюго 
заводу тов. Листівко у своєму виступі ска
зав:

— Постанова Ради Міністрів Союзу РСР 
і ЦК ВКП(б) має велике значення в житті 
народів Радянського Союзу. Про неї ді
знаються трудящі всього світу. В той час, 
коли в капіталістичних країнах запровад
жують карткову системі’ на картоплю її 
інші продукти, знижують реальну зарпла
ту трудящих, наш радянським уряд, біль
шовицька партія і рідний Сталій виявили 
батьківське піклування про нас.

Багатолюдний мітинг відбувся в район
ному центрі Великій Багачці, па якому бу; 
ли присутні близько 250 колгоспників. А' 
своєму виступі колгоспниця артілі Ім. 1-го 
Травня Уляна Якименко сказала:

— Від усієї душі щиро дякую великому 
Сталщу за вияв піклування про радян
ський народ. Я зобов’язуюся ще краще 
працювати на благо Вітчизни. В 1^48 році 
завоюємо ще більший урожай. щоб наша 
країна мала вдосталь всіх сільськогоспо
дарських продуктів.

Учасники мітингу звернулися з приві
танням до товариша Сталіна, в якому .ви
словлюють йому велику подяку за піклу
вання про радянський народ.

Відбулися також мітинги в колгоспах 
Кнішеньківслжого, Іркліївського, Полтав
ського та багатьох інших районів.

Наша відповідь — самовіддана праця
ЛЬВІВ. (РАТАУ). Шоста година вечо

ра. Репродуктор розносить по світлому, 
просторому цеху львівського електроком- 
бінату голос диктора з Москви. Кожие 
слово історичної постанови Ради Міністрів 

і СРСР і ЦК ВКПіб) викликає .₽ енергети
ків почуття гордості за свою Вітчизну, по
чуття радості за радянський уряд, кому
ністичну партію і вежія народів това
риша Сталіна, які виявили нове вели
чезне піклування про трудящих Радян
ського Союзу.

— Постанова партії і уряду, — гово
рить один з кращих стахановців електро
станції, машиніст турбіни тов. Антонов,— 
спрямована на поліпшення нашого мате
ріального добробуту, на зміцнення радян
ського карбованця. Ми повинні відпов зти 
на це піклування партії і уряду само

відданою працею, виконанням післявоєн
ної сталінської п’ятирічки за 4 роки.

Людно було в агітпункті виборчої діль
ниці Сталінського району Львова ЛІ 22. 
Виборці прослухали переїзну по йдіо по
станову Ради Міністрів СРСР і ЦК ВКЛ(і). 
Агітатор Василь Клпментійовпч Мошийін 
почав бесіду.

— В той час, коли капіталістрчні дер
жави зазнають економічних труднощів, 
коли там вибухають страйки і трудящі 
голодують, у нас. в Радянському Союзі, 
наш уряд і партія більшовиків ухвалили 
історичну постанову, спрямовану на по
ліпшення нашого добробуту, на зміцнення 
могутності любимої Вітчизни, — говорить 
він. — Спасибі великому Сталіну, вели
кій партії більшовиків: за піклування пре 
нас! Ми в боргу не залишимось.’ Будемо 
працювати з новою силою і енергією.

15 грудня 1S47 року.

1

тов.

МІЦНІЄ ДЕРЖАВА — 
ПІДНОСИТЬСЯ ДОБРОБУТ 

ЛЮДЕЙ
ЗАПОРІЖЖЯ. 14. (Hop. «Радянської 

України»), Сотні виборців Сталінського 
району Запоріжжя слухали постанову Ради 
Міністрів Союзу РСР і ЦК ВКП(б) про про
ведення грошової реформи і скасування 
карток на продовольчі і промислові товари. 
Після слухання її в приміщенні 20-ї і 
7-ї виборчих дільниць відбувся жвавий 
обмін думок з приводу історичного доку
менту, який щойно був оголошений.

Тов. Бражник заявив:
— Переможне закінчення Вітчизняної 

війни й успішна відбудова народного гос
подарства в післявоєнні роки дали вмпгу 
нашому урядові зміцнити радянський' кар
бованець і шляхом скасування карток по
вернутися до нормальної торгівлі. Все це 
має на меті зміцнити нашу державу, по
ліпшити добробут трудящих.

Робітник Запорізького паровозоремонтно, 
го заводу тов. Полевой, звертаючись до ви
борців, які зібралися на виборчій дільниці 

7. сказав:
— В роки війни наш народ віддавав 

Вітчизні всі свої сили й трудові заоща
дження. Ми дбали про одне — відстояти 
нашу соціалістичну державу, здобутки 
Жовтня. Наші жертви не були марними. А 
тепер ми впевнено йдемо шляхом підне
сення й розквіту.

Радянський уряд і комуністична партія, 
які завжди не на словах, а на ділі дбають 
про інтереси держави й трудового народу, 
знайшли можливість провести реформу, яка 
зміцнить наш карбованець і підвищить 
реальну заробітну плату трудящих. Кож»н 
тпудяшпЙ сьогодні, дякуючи урядові, пар
тії, особисто товаришеві Сталіну, скаже:

— Ми докладемо всіх сил, щоб міцніла 
наша держава.

І

Уряд горою стоїть 
за народ

У колгоспах Поділля
ПРОСКУРІВ, 14. (Кор. «.Радянської Ук

раїни»). Колгоспники летавеької артілі 
ім. Леніна. Чемервецького району, слуха
ли сьогодні по радіо постанову Ради Міні
стрів СРСР і ЦК ВКП(б) про проведення 
грошової реформи і скасування карток па 
продовольчі і промислові товари.

Радісна звістка облетіла все село. її 
передають з уст в уста., з хати в хату. 
Сотні колгоспників і колгоспниць зібрали
ся в своєму клубі. Кожному хочеться ви
словити свої почуття, свої думи, сказати 
гаряче слово подяки комуністичній партії,. 
РЗДЯНСЬКОХУ УЙяІові і великому вождю 
народів товаришеві Сталіну.

Іо присутніх звернувся з гарячим сло- 
во4 голова колгоспу Давид Васильович 
Борко.

І— Всі радянські люди, — говорить 
вій. — з величезною радістю і гордістю 
зустрінуть цю посташову партії та уряду, 
яка є новим виявом батьківського піклу- 
ввшня про добробут трудящих. Тільки в 
радянській держав: уряд горою стоїть за 
сйій народ. Тільки у пас інтереси народу 
та інтереси держави — єдині.

Великих .збитків завдала війна нашій 
артілі, та з допомогою радянської держави 
ми тепер знову міцно стали на йоги. Вже 
торік наша артіль цілком освоїла довоєнну 
посівні' площу, встановила 8-пільну сіво
зміну, відновила всі тваринницькі ферми. 
Цей рік ознаменувався новими досягнен
нями. Вирощено по 18 центнерів зернових 
з кожного га на всій площі, по 386 цент
нерів цукрових буряків. Заможність йде у 
кожну хату колгоспника.

Виступає колгоспник Сава Шутяк.
— Я від щирого серця вітаю постанову 

Ради Міністрів СРСР і ЦК ВКП(б). Її віта
тиме кожна радянська людина. У відпо
відь на постанову партії і уряду я закли
каю ще краще готуватися до весняної 
сівби, щоб наступного року завоювати 
високий урожай і цим ще більше зміцни
ти нашу державу, ще більше піднести до
бробут народу.

Колективне слухання по радіо постано
ви Ради Міністрів СРСР і ЦК ВКП(б) від
булося також у багатьох колгоспах Ру- 
жичнянсьвого. Кам’янгЬь-Подільського. 
Цолонського й інших районів області.

НА АГІТПУНКТАХ
Сотні киян зустріли історичну постано

ву Ради Міністрів СРСР і ЦК ВКП(б) на 
агітаційних пунктах столиц', де відбіува,- 
лися зустрічі з кандидатами або лекції та 
концерти. -

На агітпункт 63 виборчої дільниці 
Сталінського району зійшлося більше сот
ні виборців, щоб зустрітися з своїми кан
дидатами у депутати.

Шоста година вечора. Серед напруже
ної тиші раптом прозвучав голос Москви. 
З увагою вислухали виборці рішення пар
тії та уряду про гроппву рефірміу і лікві
дацію карток на продовоіьч та проми
слові товари. Слова диктора ие раз вкри
вались оплесками. П'сля родірелухання на 
агітпункті відбувся мітинг.

— Наша рідна радянська 'влада вияв
ляє глибоке піклування про і"рудящпх, бо 
це є справді народна влАд^, — говорить 
у своєму виступі керівник аҐІТКО'П-КТ'Ву, 
доцент Давид Скуратовський. — Грошова 
реформа ще більше посилить м ць Радян
ського Союзу, поліпшить наш дсбрс-'іут.

Кандидат у депутати Сталінської рай
ради, викладач педшетитуту Віра Войту- 
шеико в своєму виступі говорить про те 
величезне піклування, яке проявляє біль
шовицька партія і радянський уряд до 
всіх трудящих нашої країви.

— Грошова реформа і ліквідація кар
ток наочпа демонстрація пеіреа очима всьо
го світу поліпшення матер ального стано
вища радянського народу. Ось вони, пер
ші наслідки пової сталінської п'ятирічки!



Перемога страйкуючих 
трудящих Рима

РПМ, 13. (ТАРС). За рішенням виконко
му Римської палати праці загальний 
страйк у Римі і в провінції був припинений 
о 0 годин 13 грудня.

В результаті 48-годпнного страйку тру
дящі столиці добилися від уряду, як пові
домляє палата праці, додаткових асигну
вань на громадські роботи (в першу чергу 
па житлове будівництво), організація яких 
може поглинута значну частину безробіт
них. Новоаспгновані суми, які підлягають 
невідкладному використанню, становлять, 
за повідомленням газети «Уніта», 7.770 
мільйонів лір. Крім того, уряд погодився на 
сплату надзвичайних різдв’яних субсидій 
безробітним і пенсіонерам.

Палата праці оголосила в своєму комю
ніке, що уряд, і особисто міністр внутріш
ніх справ Шельба, зобов’язався звільнити 
з-під арешту' всіх незаконно затриманих у 
Римі у зв'язку із страйком і обіцяв забез
печити дальші асигнування на громадські 
роботи в провінції. Палата праці підкрес
лює, що «рішуче проведений страйк був 
пінним вкладом національного значення у 
справу захисту профспілкових та демокра
тичних свобод і поліпшення умов життя 
трудящого населення».

Викриваючи перед народними масами 
«зрадницьку роль тих, хто відмовився під
тримати боротьбу», комюніке палати праці 
вітає «населення Рима і провінції, яке 
проявило високу свідомість громадянського 
обов’язку в тяжкій боротьбі», а також 
«згуртованість і солідарність, які зламали 
спроби саботажу, штрейкбрехерства та про
вокаційних дій, вжитих загонами поліції 
за наказом уряду».

Угода між урядом і представниками 
профспілок на чолі з секретарем Римської 
палати Массіні і секретаріатом ЗІКП у 
складі ді-Вітторіо, Бітоссі і Санті була до
сягнута після того, як виконком палати 
праці постановив, що у зв’язку з упертою 
відмовою уряду прийняти вимоги трудящих, 
провокаційною поведінкою поліції і спро
бами організації штрейкбрехерства за до
помогою поліцаїв 13 грудня страйк буде 
розширений за вже виробленим планом, 
який передбачає припинення телефонного 
зв’язку, подачі газу, електроенергії, заліз
ничного руху та перехід до активних дій 
проти штрейкбрехерів.

Протягом вечора вчорашнього дня полі
ція продовжувала марно провокувати на
селення, б’ючи, розганяючи, затримуючи 
перехожих і зриваючи плакати і маніфести 
палати праці. Поліція супроводила по ву
лицях кілька десятків вантажних автома
шин, що намагалися замінити міський 
транспорт, охороняла католицьких активі
стів, які поширювали спеціальне видання 
газети «Пополо», надрукованої у ватікан
ських друкарнях, і тримала сильно озброє
ні загони біля дверей шикарних барів і кі
нотеатрів, що відкрилися. Для залякуван
ня трудящих «християнський демократ» 
Шельба наказав поліції «енергійно» роз
правлятися з мирним населенням, яке за
повнило вулиці центру, і продемонструвати 
«залізний кулак», вивівши на показ тан
ки і бронемашини. Неофашистські елементи 
намагалися організувати банду криміналь
них злочинців для «захисту свободи пра
ці», однак вонп були швидко розігнані гру
пами трудящих і колишніх партизанів.

Римське радіо було зайняте 12 грудня 
поліцією і передавало виключно урядову 
інформацію. Нелінійному міністру Шельба 
не вдалось, однак, спровокувати жодного

інциденту, який дозволив би відкрити во
гонь по страйкуючих, і поліція змушена 
була відмовитися ВІД своїх спроб зняти си
ломіць застави на шляхах, що ведуть до 
Рима.

Як повідомляє газета «Уніта», у страй
ку взяло участь 100 процентів робітників 
промисловості, міського та приміського 
транспорту і муніципальних служб, близько 
70 процентів чиповників міністерств і ве
личезна більшість торговельних службов
ців, а також торгівців.

Урядові газети, що вийшли, в безсилій 
люті галасують про те, що страйк був «за
махом комуністів на підвалини держави». 
Щоб «врятувати особу» уряду і не знизи
ти його престижу в очах , американських 
спостерігачів, урядові кола та їх органи 
преси твердять, що страйк «провалився» і 
шо уряд нібито не обіцяв ніяких нових 
асигнувань з метою скорочення безробіття, 
крім тих. на які він погодився до страйку.

Орган соціалістичної партії «Аванті» за
являє в передовій, що трудящі Рима здобу
ли перемогу загальнонаціонального значен. 
ня. «Підла спроба християнських демо
кратів, — пише газета, — скористатися 
своїми прихильниками в профспілках для 
того, щоб розколоти єдність і солідарність 
трудящих і зламати страйк, зазнала жалю
гідного провалу. Перед лицем спокійної і 
твердої рішучості страйкуючих зазнала 
провалу провокаційна техніка Шельба, 
який привів у дію всю свою машину з 
тим, щоб зламати волю до опору населення 
Рима».

РИМ, 13. (ТАРС). Як повідомляє агент
ство АПСА, після оголошення про закінчен
ня страйку відповідальний секретар За
гальної італійської конфедерації праці ді- 
Вітторіо зробив заяву кореспондентові 
агентства АНСА.

Я задоволений, сказав ді-Вітторіо, закін
ченням загального страйку в Римі, який 
дав позитивні результати. Страйкуючі до
бились асигнування ліквідних фондів, при
чому значна сума з них може бути негайно 
витрачена для виконання громадських ро
біт, які, крім використання безробітної ро
бочої сили, сприятимуть розв’язанню го
строї проблеми — житлової кризи, і особ
ливо оздоровленню околиць Рима. Велика 
заслуга загального страйку в Римі полягає 
в тому, що на національний порядок денний 
було поставлене питання про безробіття, а 
також питання про необхідність вжити тер
мінових заходів до забезпечення мінімаль
них життєвих потреб безробітних трудя
щих. З цієї точки зору трудящі Рима зро
били велику послугу трудящим усієї Іта
лії. Іншим позитивним наслідком загаль
ного римського страйку є ось що: існувала 
небезпека розколу між трудящими, що ма
ють роботу, і безробітними. Цей розкол міг 
мати згубні наслідки не тільки для трудя
щих, але і для всього італійського наро
ду. Завдяки загальному страйкові в Римі 
вдалося уникнути цього розколу. Трудящі 
Рима конкретною маніфестацією солідарно
сті з їх безробітними братами показали пе. 
реконлпвий приклад всім трудящим Італії. 
Починаючи з сьогоднішнього дня, боротьба 
трудящих, які мають роботу, і безробітних 
трудящих виллється в єдину боротьбу, яка 
ставить собі за мету' захист спільних інте
ресів усіх трудящих, інтересів, що збі
гаються з загальними інтересами всієї на
ції.

Перебування делегації радянських партизанів в Італії
РИМ. 13. (ТАРС). Вчора делегація ра

дянських партизанів на чолі з генералом 
Ковпаком, яка перебуває в Італії на за

прошення «Національної асоціації італій
ських партизанів», виїхала з Рима до Фло
ренції.

До голландсько-індонезійських переговорів
ДЖАКАРТА, 13. (ТАРС). Радіо Джок'я

карти передало заяву міністра інформації 
Індонезійської республіки, в якій гово
риться, що, аналізуючи хід переговорів, 
які відбуваються на кораблі «Ренвіл», 
можна зробити такий висновок: «Нема ні
яких ознак того, що найближчим часом 
буде досягнута угода. Переговори про при
пинення вогню поки що нічого не д_али, 
оскільки голландці відкинули пропозиції ко-

місії трьох держав з цього питання, в той 
час як .республіка прийняла їх».

ДЖАКАРТА, 13. (ТАРС). За відомостя
ми, одержаними в секретаріаті комісії 
трьох держав, переговори між голландця
ми та індонезійцями відкладені на невизна- 
чений строк. Голландська та індонезійсь
ка делегації, а також комісія трьох дер
жав облишили борт корабля «Ренвіл».

В одному театрі
(Лист із Львова)

Колективові Львівського театру' ім. Горь
кого належить від громадськості міста щи
ра подяка: завдяки йому Львів вперше за 
час свого існування побачив на сцені 
«Лихо з розуму» 0. Грибоедова.

До 1939 року шлях у Галичину для 
великої російської літератури був закритий, 
дарма, що офіційної заборони не було. Роль 
цензорів виконували добровільні тодішні 
непрошені «батьки народу». Це було за 
Австрії, це було і за Польщі. Скільки б 
зубри польської реакції не вимахували 
кулаками під носом Костя Левицького та 
йому подібних, скільки б прокльонів не 
кидали українські мракобіси на голови 
мракобісів типу голуховських, потоцьких 
і гломбінських, — і одні й другі відразу 
знаходили спільну мову, як тільки чули 
імена Некрасова. Льва Толстого, Горького. 
Це був спільний фронт ненависті й страху, 
фронт, з усіх сил підтримуваний ці
сарсько-королівським Віднем, а потім — 
Варшавою Пілсудського.

Всі засоби були добрі, аби вони вели до 
мсти. Метою було ізолювання народу Гали
чини від російської культури, від прогре
сивних ідей, що ними променіла російська 
література. Двері шкіл були закриті перед 
мовою великого братнього народу, на поли
цях бібліотек і книгарень не знаходилося 
місця для творів Пушкіна, Гоголя, Лєрмон
това. Російська книжка у книжній шафі 
вважалася свідченням неблагонадійності її 
власника, і був час, коли людям доводи
лось розплачуватися волею або й життям 
за знайдений у них томик Пушкіна, Гер
цена або Чернишенського.  

Були видавництва, які мали відвагу ви
пустити невеличким тиражем роман Тол
стого, були театри, що наважувалися по
ставити «На дні» Горького. Можновладні, 
насамперед їх преса, відповідали на ці не
сміливі спроби — в кращому випадку — 
змовою мовчання, а коли цей випробува
ний засіб не допомагав, голос надавався 
поліції.

Ті часи минули, на щастя, без ворот
тя. Немає сьогодні на Західній Україні 
школи, де б учні не читали в оригіналі 
«Євгенія Онєгіна» та «Кому на Русі жити 

добре», як немає й учня середньої шко
ли, що не знав би вірша Маяковського 
про радянський паспорт. У концертних за
лах лунають шедеври класиків російської 
музики, в репертуар Львівського оперного 
театру ввійшли Чайковський і Глазунов, 
зі сцени театру імені М. Заявковецької за
говорили до нас Островський і Чехов. I one 
Театр юного глядача показав нам безсмерт
ну комедію 0. Грибоедова (в перекладі 
М. Рильського, Д. Бобиря та Є. Дроб’язка).

Епоха фамусових — давно минула епо 
ха. Вони не керують більше державними 
установами, немає вже й установ, якими 
всии керували. Полковники скалозуби 
якщо й красуються ще де-небудь, то хіба 
лише серед музейних експонатів, де вони 
мають єдину можливість зустрітися і з пла- 
тонами Михайловичами, і з князями туго- 
уховськими, і з молчаліними, і з репетіло- 
вими.

Проте спектакль не тільки смгішив, не 
тільки чарував глибиною думок, красою 
вірша і блискучістю діалогу, але й хвплю-

вав. Старожили Львова впізнавали у всій 
цій фамусовській братії своїх — дарма 
що модернізованих — знайомих; тих, з 
якими мали щастя розпрощатися так не
давно, й тих, які ще блукають упирями, 
наперекір сонцю нового дня.

Фамусов? Були такі й у нас. Вони нази
валися фамусовичі або фамусенки і хоч 
замість ордена св. Анни носили на грудях 
орден Марії-Терези, так само ненавиділи 
й боялися народу, з такою самою впер
тістю тупоумних невігласів відкидали кож
ну нову, прогресивну думку й готові були 
служити самому дияволові, аби тільки збе
регти свої класові привілеї.

Молчалін? Ох, яка багата ними була на
ша нещасна земля. Втілення дволикості, 
вони з ренегатською запопадливістю вислу- 
говувались перед сильним світу цього і під 
вивіскою радикальної або соціал-демокра
тичної партії продавали цей народ, і якщо 
замислювались коли-небудь, то тільки над 
ціною.

А скалозуби? Вони тут* різнилися від 
свого грибоєдовського прототипа тим, що 
солдафонське тупоумство не заважало їм 
працювати ? в політиці. Та ще як працю
вати! Офіцери Франца-Йосифа, а потім 
Петлюри, вміли робити кар’єру. Коли ж ні
чого не вийшло з мрії про генеральські 
лампаси, вони одразу ж віддалися під опі
ку Меркурієві—богу купців і халамидни
ків. В надії на кращі часи вони торгували 
достоту всім: маслом, яйцями, милом, решт
ками власної честі, душами своїх земляків, 
їх головним клієнтом був Гітлер. Вони про
дали йому всю Україну, а коли для здій
снення цієї торговельної операції руки ви
явились закороткими, вони запропонували 
йому гарматне м’ясо для дивізії СС. Свій 
войовничий дух вони задовольняли, зма
гаючись із гестапівцями за першість у ма-

совому винищуванні беззахисних жінок і 
дітей. Не стало Гітлера — вони метнулись 
до його англо-саксонсьЕих політичних 
спадкоємців. У лондонській і вашінгтонсь- 
кій розвідках пропозиція була поквапно 
прийнята, нові штати затверджені, лицарі 
довгого ножа й горобиної ночі мали знову 
свій директивний центр, а їх господарі — 
готових до найбрудніших послуг кондотьє
рів.

...На сцені з’являється Чацький іу вико
нанні молодого, талановитого актора-льво- 
в’янина Я. Геляса. Минають хвилини, в 
залі наче маком посіяв. Більшість гляда
чів не читала й не бачила «Лихо з розу
му». Пі люди не знають іще й Чацького, 
але вони з перших його слів, з його пер
шої, широкої усмішки відчувають, їло пе
ред ними інша, нова людина, яку ні в яко
му разі не переплутаєш ні з Фамусовым, ні 
з його безхарактерним чадом, ні з Молча- 
ліним, яка раніш або пізніш потрапить у 
глибокий конфлікт з цією чепурною, роз
пинаюче ною наволоччю.

Напруження в залі зростає, кожну поя
ву Чацького вітають теплим блиском очей. 
Наближаємось до фіналу. Рештки ілюзій 
Чацького зникають, .місце обіурення й 
сердечної скорботи займають гнів і презир
ство. Чацькпй не полемізує вже, а обви
нувачує: розпеченим словом шмагає те
пер, як бичем, цю череду зарозумілих па
разитів. І ось актор перетворюється на 
трибуна. Гості Фамусова один по одному 
зникають, мов миші, у мороці ночі: при
нишк мокриця-Молчалін; німіє, щу
литься й тане в досвітньому сутінку Фа
мусов... Глядач бачить тепер перед собою 
лише Чацького, схвильованого, пристра"- 
пого обличителя й сіуддю, що в ім’я пере
моги прийдешнього ясного дня оголошує 
смертний вирок силам мороку й темряви.

Дзвінко лунають остзніні рядки патетичної 
комедії, Чацького м’яко сповивають сувої 
завіси і такий мовчазний досі зал вибу
хає раптом; бурею оплесків...

Недавно той самий театр поставив «Лю
дей з чистою совістю» П. Вершигори. На 
цей раз місце режисера Скляренка зайняв 
режисер Гріншпун. Треба було глядача 
«Лиха з розуму» перенести на сто років 
вперед, у ваші дні, і показати йому, яка 
глибоченна прірва відділяє світ фамусових 
від величного світу радянських людей. 
Треба було розрізнені картини цього видо-‘ 
вища пов’язати так, шоб у ньому ожнли не 
тільки діла наших найкращих людей, але 
й велич їх душ. Треба було на мікроско
пічній сцені розташувати табір партизанів. 
Треба було...

І ось результати. Вже третій тиждень, 
день у день, у невеличкому театрі, схова
ному в глибині якогось подвір’я, гля
дачі зустрічаються з своїм героєм Ков
паком і його безстрашними солдата
ми. На очах у них воскресає недавнє 
минуле, перед яким кожен з них схиляє 
голову. Люди то плачуть, то сміються, во
ни з обуренням хитають головами! засу
джуючи недисциплінованість Карпенка, ве
ни ж — разом з Ковпаком і Руднєвим — 
прощають йому провини за те. що в нього 
серце героя, але ніхто, ніхто з них ні на 
хвилину не лишається байдужим.

І ось над героїчним лицедійством во
станнє падає завіса, і виконавець ролі 
Ковпака артист Ю. Заховай знімає за ку
лісами грим, а глядачі поринають у гус
тий осінній туман. Але в серпях у них — 
шіуми вмни, наче пісня радості й гордості 
за свою країну, за радянських людей.

Така бо сила і такий чар справжнього 
мистецтва.

Ярослав ГАЛАН.

Схвалення палатою представників 
законопроекту 

про „тимчасову допомогу"
ВАШІНГТОН, 12. (ТАРС). Палата пред

ставників США поіменним голосуванням 
схвалила законопроект про асигнування 
.590 млн. доларів на «тимчасову допомо
гу» Франції, Італії, Австрії і Китаю. Те
пер цей законопроект має бути розгляну
тий на спільній нараді з групою сенаторів 
— членів сенатської комісії у закордон
них справах для врегулювання незгод між 
варіантами палати представників і сена
ту-

Перед остаточним голосуванням пала
та представників поіменним голосуванням 
відхилила другий варіаят законопроекту, 
внесений представником робітничої пар
тії Маркантоніо (від штату Нью-Йорк). 
Цей варіант передбачав надання півтора 
мільярдів доларів для допомоги всій Євро
пі під керівництвом організації Об’єднав 
них націй. Вносячи свій законопроект, 
Маркантоніо заявив, що так звана програ
ма «тимчасової допомоги» є «початком 
програми, яка приведе до війни та еконо
мічної кризи»,

•На початку своєї промови Маркантоніо 
сказав, що ухвалення рішення на його 
пропозицію назавжди визначить, чи по
дає конгрес допомогу, чи створює лише 
«новий вид політичної зброї для підтри
мання і збереження економічної і політич
ної систем у формі урядів, які стають са
телітами нашого державного департамен
ту, чого народи цих країн, безумовно, не 
хочуть».

Критикуючи законопроект про «тим
часову допомогу», як «імперіалістичний 
захід», Маркантоніо заявив, що багато 
членів палати представників у ході дис

кусії припускали можливість, що цей за
конопроект є «воєнним заходом у. так 
званій холодній війні — заходом для бо
ротьби з комунізмом. Борючись проти ко
мунізму, ми боремося проти спроб наро
дів Європи одержати хліб, землю і мир»

Маркантоніо заявив, що під приводом 
боротьби з комунізмом США «подали до
помогу фашистському урядові Греції». Так 
само під приводом боротьби з комунізмом 
США підтримали італійський уряд, «вся 
стратегія якого спрямована на те, щоб 
відхилити вимоги італійського народу... 
Уряд де-Гаспері, підтриманий американсь
кими грішми, використовує танки і куле
мети, щоб перешкодити італійським селя
нам одержати землю». Однак, заявив далі 
Маркантоніо, «мільярди доларів ніколи не 
зупинять навального маршу чоловіків і 
жінок Європи до кращих днів... Вони де 
підуть на поводу у імперіалістів Уолл- 
стріту».

Намагаючись спростувати заяви Марк
антоніо, республіканець від штату Іллі- 
нойс Дірксен повторив свої колишні анти
комуністичні заяви, сказавши, шо він ба
жав би використати всі види , зброї, щоб 
зупинити «хвилю зловмисної ідеології».

Член палати від штату Південна Каро- 
ліна Дорн, якого т. Вишинський охаракте
ризував як палія війни, заявив, що єди
не, що втримало б комунізм, це «повітря
ні сили, які зможуть літати навколо зем
ної кулі і позертатися. повітряні сили, 
які здатні і бажають застосувати атомну 
бомбу... Повітряні сили є силами миру. Я 
вірю в таку політику, шоб в одній руці 
тримати рушницю, а в другій — біблію».

Про можливість створення третьої 
політичної партії у США

НЬЮ-ЙОРК, 13. (ТАРС). В міру набли
ження виборчої кампанії великого інтере
су набуває можливість створення третьої 
партії і висунення Уоллеса кандидатом у 
президенти. Уоллес не говорив про свої 
наміри, але він не раз виступав за ство
рення третьої партії, якщо демократична 
партія не змінить докорінно здійснювану 
нею тепер зовнішню політику. На загаль
ну Думку, створення третьої партії мало б 
важливий вплив на результат президент
ських виборів, оскільки Уоллес притяг би 
на свою сторону в таких важливих шта
тах, як Нью-Йорк, Іллінойс і Каліфорнія, 
багато виборців, яких демократи потребу
ватимуть для своєї перемоги на виборах.

За повідомленням Асеошіейтед Пресс, 
10 грудня Генрі Уоллес на прес-конферен
ції в Ітаці (штат Нью-Йорк) заявив, що 
нинішній американський уряд додержу
ється «політики війни». Уоллес заявив, 
що «питання миру буде основним питан
ням у виборчій кампанії 1948 року. Як
що триватиме двопартійна зовнішня по
літика, Спрямована на розпалювання вій
ни, країні потрібна буде Фретя партія».

Виступаючи в той же дейь у Корнелл- 
ськомуі університеті в Ітаці, Уоллес та
кож критикував кампанію реакціонерів у 
СІІІА ї заявив, що «сьогодні нашій країні 
загрожує небезпека, оскільки більшість 
осипаних американських свобод розтопту
ється. Десяткам американців, які не да
ли комісії в справах розслідування аме-

риканської діяльності залякати себе, за
грожує тюрма за їх відвагу. Інші амери
канці через свої переконання віддаютьгя 
до суду і засуджуються за порушення 
формальності. Письменники зазнають пе
реслідування, їм загрожує цензура. Два з 
половиною мільйони урядових службовців 
США шляхом декрету позбавляються сво
їх невід’ємних прав громадян... Цей похід 
на американські свободи виходить не від 
будь-якого зовнішнього ворога, а від аме
риканців»’.

Недавно організована «прогресивна пар
тія» в Іллінойсі на початку цього тижня 
офіціально запропонувала Уоллесу стати 
кандидатом у президенти від третьої пар
тії. Хоч «прогресивна партія» лише ве- 
давно ствоірена, вона набула великого зна
чення, одержавши значну кількість голо
сів на недавніх виборах у Чікаго на су
дові посади. При участі у виборах трохи 
більше 700 тисяч виборців кандидати 
«прогресивної партії», які виступали про
ти коаліції демократів і республіканців, 
одержали 133 тисячі голосів.

Результати чікагських виборів, великий 
вплив американської робітничої партії в 
Нью-Яорку, зростання незалежного про
гресивного руху в Каліфорнії, а також ве
лика відвідуваність мітингів Уоллеса, го
ворять про те, що в США існують великі 
прогресивні сили, які підтримають Уол
леса у виборчій кампанії.

Трудящі Франції вступають до комуністичної партії
ПАРИЖ, 12. (ТАРС). Газета «Юмані- 

те» публікує статтю секретаря комуністич
ної федерації департаменту Сени Раймона 
Боссю, який пише: «У відповідь на брех
ню Мока тисячі трудящих з гордістю всту
пають в ряди французької комуністичної 
партії. Переходячи всі межі, началь 
ник поліційних палиць, міністр Мок, 
насмілився 3 грудня заявити про те, 
що комуністична партія дала своїм членам 
розпорядження про знищення партійних 
квитків. Його бажання далекі від дійснос
ті, бо комуністи не лише не знищують сво
їх партквитків, якими вони пишаються, 
але щодня велике число чоловіків і жінок, 
серед яких налічується багато молоді, 
веиупають в ряди комуністичної партії.

За останні місяці до Сенської федерації 
комуністичної партії вступило 19 тисяч 
нових членів. За останні ж дні кількість 
нових членів зросла ще більше. Так, на
приклад, за останні 48 годин до комуні
стичної партії вступили 52 робітники- 
металісти заводів Рено, 38 вчителів, 12 
робітників заводів телефонного устаткуван
ня, 13 робітників заводу Лавалетт, з міста 
Сент-Уана, 16 залізничників. Такі ж по
відомлення надходять з різних корпорацій: 
залізничників, будівельників, державних 
службовців і т. ін. Залишається ще 20 
днів до кінця цього року, пише Раймон 
Боссю, а вже видано 75 тисяч партійних 
квитків 1948 року».

ВИРОК У СПРАВІ 
ПРО ЗЛОЧИНСТВА 

німецько-румунських 
ЗАГАРБНИКІВ НА ТЕРИТОРІЇ 

МОЛДАВСЬКОЇ РСР
КИШИНІВ. 13. (ТАРС). Військовий три. 

бунал Одеського військового округу ухва
лив вирок у справі про «лочинства німець
ко-румунських загарбників на території 
Молдавської РСР, які обвинувачувались у 
вчиненні злочинів, передбачених ст. І 
Указу Президії Верховної Ради СРСР від 
19 квітня 1943 року.

Обвинувачені — кол. комендант Киши-/ 
нева генерал-майор колишньої німецької 
армії Станіслаус фон-Девіц-Кребс, кол. пол
ковник румунської армії Джустн Маріною, 
кол. капітан румунської жандармерії Аурел 
Бугнару, колишні лейтенанти румунської 
жандармерії Радукан Шонтя, Іон Журя, 
Іордан Деметріан, обер-лейтенант кол. ні
мецької армії Гайнц Клік, кол. зондерфю- 
рер Вільгельм Гайсельгардт •— колишній 
сільгосикомендант Білолуцького району, 
Ворошиловградської області, і комендант 
сільгоспколонії села Нозо-Князівкд, Леов- 
ського району. Молдавської РСР, — засу
джені до 25 років ув’язнення в поправно- 
трудових таборах кожний, ко.іпшігі лей
тенанти румунської жандармерії Негре 
Шувар і Васіле Марінаш — до 20 років 
кожний.

Трудящі Кишинева, які заповнили зал 
Державного театру російської драми, де 
проходив судовий процес, зустріли вирок 
з величезним задоволенням

Судовий процес у справі 
про злочинства 

німецько-фашистських 
загарбників на території 

Гомельської області
ГОМЕЛЬ, 13. (ТАРС). Сьогодні тут по

чався судовий процес над групою гітле
рівських загарбників, обвинувачуваних у 
масовому винищенні мирних радянських 
громадян та військовополонених, у вигнан
ні радянських людей на німецьку катор
гу, у знищенні та розграбуванні народно
го добра в період тимчасової окупації те? 
риторії Білорусії.

Німецько-фашистських злочинців су
дить Військовий трибунал Білоруського 
округу під головуванням полковника 
юстиції Сахарова.

Перед судом Військового трибуналу ста
ли 16 колишніх військових службовців ні
мецької армії різних чинів і звань: гене
рали, офіцери, єфрейтори. Першим у спи
ску обвинувачених є генерал-лейтенант 
Ебергард фон-Куровський. За ним ідуть: 
підполковник Карл Білліиг, майор Губерт 
Карлсфельд, генерал-майор Ганс Еольсдор- 
фер, підполковник Ернст Єнзен, підпол
ковник Макс Гільдеогайм. майор Пауль 
Гільмаи, капітан Адольф Шютте, обер-єф- 
рейтор Макс Шмук, єфрейтор Гейнц ГінТ- 
це, обер-єфрейтор Енно Вульф, генерал- 
лейтенант Артур Еульмер, генерал-майор 
Гюнтер Кламт, обер-єфрейтор Гайни Гецііе, 
обер-єфрейтор Ерік Грундман та капітан 
РіХарД Гейне.

Всі вони обвинувачуються за ст. І Ука
зу Президії Верховної Ради СРСР від 19 
квітня 1943 року.

Як видно з оголошеного ’ в суді обвину
вального висновку, підсудні в складі гіт
лерівської армії, яка тимчасово окупува
ла територію Білорусії, орудували пере
важно в Гомельській області. Тут ні
мецько-фашистські загарбники вбили і 
закатували понад 53 тисячі мирних' ра
дянських жителів і 114,5 тисячі військо
вополонених, тисячі людей вигнали на 
рабську працю до Німеччини, зруйнували 
і висадили в повітря десятки підприємств, 
школи, технікуми, театри, клуби, лікарні, 
залізничні вузли, засоби поштового зв’яз
ку.

ЛЕКЦІЇ
Оргкомітет товариства для поширення 

політичних та наукових знань Української 
РСР оголошує, що в приміщенні клубу 
працівників мистецтв (вул. Леніна, 22) >15 
грудня, о 7 год. ЗО хв. вечора відбудеться 
публічна лекція літературного критика 
А. В. Трипільського на тему: «Про основи 
соціалістичної естетики».

Квитки продаються в касі клубу та ■ 
філіях Центральної театральної каси.

★ ★ ♦
У понеділок, 15 грудня, о 7 год. вечо- 

,ра, в залі філіалу Музею В. І. Леніна (Во
лодимирська. 57) відбудеться чергове за
няття лекторів на допомогу самостійно ви
вчаючим історію ВКП(б) (післяжовтневий 
період). Тема: «Партія більшовиків — орга
нізатор і натхненник робітників 1 селян на 
якнайшвидшу відбудову народного госпо
дарства (1921—1925 рр.)». Лектор—тов. Яб- 
лонська.

Вхід. за абонементами і разовими квит
ками, які можна одержати в Будинку пар
тійної пропаганди (бульвар Шевченка, 18, 
кімната ЗО).

Відповідальний редактор
Л. ПАЛАМАРЧУК.
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ЧЕХОСЛОВАЦЬКА ПРЕСА 
ПРО РАДЯНСЬКО- 
ЧЕХОСЛОВАЦЬКУ 

ТОРГОВЕЛЬНУ УГОДУ
ПРАГА, 13. (ТАРС). Звістка про підпи

сання нової радянсько-чехословацької тор
говельної угоди зустрінута всіма трудя
щими Чехословаччини з величезною радіс
тю. Всі газети публікують повідомлення 
про підписання угоди на перших сторінках 
і під великими заголовками. Багато газет 
підкреслює, що радянсько-чехословацька 
торговельна угода, підписана строком на 
5 років, є своїми масштабами найбільшою 
торговельною-угодою, будь-коли підписаною 
між цими державами. Газети зазначають, 
що ця угода служить яскравим свідченням 
дедалі поглиблюваної дружби між СРСР і 
демократичною Чехословаччиною, яскравим 
доказом того, що велика й мала держави 
можуть співробітничати в галіузі економіки, 
як рівний з рівним.

Газети «Обрана ліду», «Руде право», 
«Право ліду» та інші особливо підкреслю
ють вигідність торговельної угоди для 
обох сторін і особливе її значення для Че
хословаччини, оскільки їй не доведеться 
оплачувати товари, що їх поставлятиме 
СРСР в доларах, які є, як .відомо, засобом 
закабаления малих країн деякими захід
ними державами.

«Радянський Союз, — пише газета 
«Праце», — завжди проявляв до нас по
чуття дружби. 1 цього разу СРСР підписав 
з нами угоду, яка на багато років забез
печує нашу промисловість сировиною і га
рантує нам збут промислової продукції. Пе 
тим більш важливо в момент, коли в ка
піталістичному господарстві назріває еко
номічна криза. Нема сумніву в тому, що 
підписана угода викопуватиметься в дусі 
дружби і братерства між нашими народа
ми».

БОЛГАРСЬКИЙ НАРОД 
ВІТАЄ НОВИЙ УРЯД 

ВІТЧИЗНЯНОГО ФРОНТУ
СОФІЯ, 13. (ТАРС). Болгарський народ 

гаряче вітає оновлений уряд Вітчизняного 
фіронту, очолюваний народним вождем 
Г. М. Димитровым; У привітаннях, одер
жаних на ім’я уряду, говориться, що тру
дящі бачать у новому уряді Вітчизняного 
фронту гарантію остаточної перемоги нал 
реакцією і повної ліквідації експлуатації. 
Робітники, селяни, ремісники і трудова 
інтелігенція обіцяють віддати всі свої си
ли і вміння для дострокового здійснення 
дворічного народно-господарського плану і 
для швидкого економічного розквіту Бол
гарії.

Прибуття Енвер Ходжі 
до Белграда

БЕЛГРАД, 13. (ТАРС). По дорозі в Со
фію, до Белграда вчора прибув прем’єр- 
міністр Албанії генерал-полковник Енвер 
Ходжа, в супроводі членів (урядової Делега
ції. На вокзалі Енвер Ходжу зустріли 
заступник голови ради міністрів Югославії 
Кардель, міністр внутрішніх справ Рані.чу- 
вич. міністр закордонних сррав С.імич, го
лова ради мійстдив Народної Ррспублііи 
Сербії Нешкович, начальник генеральн-ІЬ 
штабу генерал-лейтенант Коча Попович 
та інші. )

ЗРОСТАННЯ ЦІН У США
ВАШІНГТОН, 14. (ТАРС). У Сполуче

них Штатах ціни на товари продовжуючі, 
зростати. За даними міністерства праїй, 
індекс гуртових цін на минулому тижні 
зріс на 42,3 проц. дроти рівня, що існу
вав у червні 1946 року, коли був знятий 
контроль над цінами на більшість товарів. 
Ціни на сільськогосподарські продукти за 
минулий тиждень зросли на 1.7 проц.

Вибух бомби в будинку 
компартії в Ліоні

ПАРИЖ, 13. (ТАРС). Під заголовком 
«Блакитний план» в дії»‘газета «Юманіте» 
повідомляє: «Вчора о другій годині ночі 
в центрі Ліона пролунав страшенний ви
бух. вибухнула бомба, підкладена члена
ми РПФ (деголлівська партія «Об’єднання 
французького народу». — Ред.) у будинок 
секції комуністичної партії. Будинок по
шкоджений, а в інших будинках в радіусі 
ста меірів від місця вибуху вибиті всі 
шибки».
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В ТЕАТРАХ
ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ їм. Т. Г. ШЕВ

ЧЕНКА (вул. Володимирська, 50). 15/ХІЇ— 
Конференція глядачів. Вхід за запрошення
ми. 16/ХІІ—Мадам Беттерфляй. 17/Х1І. — 
Молода гвардія. (Дійсний абонемент се
рії А-5).

РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ ім. ЛЕСІ УК
РАЇНКИ (вул. Леніна, 5). 15/ХІІ—Безум
ный день или женитьба Фигаро.

МУЗКОМЕДІЇ (вул. Червоиоармійська, 
51-а). 15/ХІІ—Вільний вітер. 16/ХІІ—Бід
ний студент. 17/ХІІ—Весілля в Малинівці.

УКРАЇНСЬКИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕ
АТР ім. ФРАНКА в приміщенні театру ро
сійської драми: 23, 24 та 31/ХІІ—Глибоке 
коріння. 25. 29 та 30/ХІІ—Молода гвардія. 
26/ХІІ—Платон Кречет. 27 та 28/ХІІ (вве
чері) — Вишневий сад. 28/ХІІ вранці—Сто 
тисяч.

Відкрито завчасний продаж квитків у 
касі театру російської драми, в ЦТК, а та
кож через уповноважених театру з 12 год. 
дня до 8 год. вечора щодня.

Початок о 7 год. ЗО хв. вечора.
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА ФІЛАРМО

НІЯ — Колонний зал (вул. Кірова 16). 
15/ХІІ—Заслуж. артистка УРСР О. М. Бла
говидова. Партію фортепіано виконує 
Є. Дублянська. Початок о 8 год. вечора.
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