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Тепер нема і не може бути більш від
повідального завдання  у партійних о р 
ганізацій колгоспів і МТС,  ніж завдання 
— підняти найширші маси колгоспників 
і механізаторів  на д о с тр о к о ве  і ви соко
якісне проведення весняної  с івби і інших 
польових  робіт.

Указ Президії Верховної Ради Української РСР
Про перетворення союзно-республіканських 

Міністерств Української РСР

Хід соціалістичного змагання
між Ново-Миргородською і Панчівською МТС

(Виконання робіт у процентах до плану 
станом на 10 квітня 1953 року).

Відповідно до Закону Верховної Ради СРСР 
від 15 березня 1953 року "Про перетворення 
Міністерств СРСР", Президія Верховної Ради 
Української Радянської Соціалістичної Респуб
ліки постановляє:

1, Об'єднати Міністерство державної безпеки 
Української РСР і Міністерство внутрішніх 
справ Української РСР в одно Міністерство—  
Міністерство внутрішніх справ Української РСР.

2. Перетворити Військове Міністерство У к 
раїнської РСР у Міністерство оборони Україн
ської РСР.

3 . Об’єднати Міністерство сільського гос
подарства Української РСР, Мін істерство ба
вовництва Української РСР, Міністерство рад
госпів Української РСР, Міністерство лісового 
господарства Української РСР в одно Міністер
ство— М іністерство сільського господарства і 
заготівель Української РСР.

4. Об'єднати Міністерство кінематографії

Голова Президії Верховної Ради Української РСР М. ГРЕЧУХА. 
Секретар Президії Верховної Ради Української РСР В. НИЖНИК.

м. Київ, 10 квітня 1953 р.

Української РСР, Управління в справах вищої 
школи, Комітет в справах мистецтв, Комітет в 
справах культурно-освітніх установ, Комітет 
радіоінформації, Управління в справах полігра
фічної промисловості, видавництв і книжкової 
торгівлі в одно Міністерство —  Міністерство 
культури Української РСР.

5. Об’єднати Міністерство легкої промис
ловості Української РСР, Міністерство харчової 
промисловості Української РСР, Міністерство 
м'ясної та молочної промисловості Української 
РСР, Міністерство рибної промисловості Ук
раїнської РСР в одно Міністерство— М іністер
ство легкої і харчової промисловості Україн
ської РСР.

6 . Об'єднати Міністерство лісової промис
ловості Української РСР і Міністерство мебльо- 
вої промисловості і столярських виробів Ук
раїнської РСР в одно Міністерство— Міністер
ство лісової і паперової промисловості Україн

ської РСР.

Н а з ва р о б і т
Ново-Мир Панчівськагородська

МТС МТС

Веснооранка 54,5 40,4
Сівба ярих культур 30,6 23,6

78,7В тому числі колоскових 95,6
Сівба соняшників 35,0 12,6

Дирекція і партійна органі
зація Панчівської МТС не мо
білізували механізаторів на 
своєчасне виконання весняних 
польових робіт, формально пос
тавились до організації соціа
лістичного змагання. Саме в 
цьому слід шукати причини 
відставання. Директор МТС т. 
Гордєйко і секретар парторга

нізації МТС, він же заступник 
директора МТС по політчастині 
т. Бондаренко, нічого конкрет
ного не зробили, щоб вивести 
станцію із такого великого 
прориву.

Панчівські механізатори по
винні активізувати хід весня
них польових робіт і тим са
мим ліквідувати відставання.

Вручення перехідного Червоного прапора
Готуючи гідну зустріч все

народному святу трудящих —  
Першотравню, механізатори Но
во-Миргородської МТС з бригади 
№  6, де бригадиром т. Хмель
ницький, в обслужуваному кол
госпі імені Орджонікідзе закін
чили веснооранку на площі 
153 га і сівбу ранніх колоско
вих на площі 82 гектари. При 
цьому вони виробили по 64 
гектари умовної оранки на кож
ний 15-сильний трактор і зао

щадили 4 3 1 кілограм пального.
На них роботах відзначились 

Олекса Назаренко, Микола Хар
ченко, Василь Прокопчук, Во
лодимир Хмельницький та інші. 
Вони виконували змінні норми 
на 120— 130 процентів.

За досягнуті успіхи в соціа
лістичному змаганні бригаді 
вручено перехідний Червоний 
прапор МТС.

Сількор О. КАРТУНОВА.

СТАРАННА ПРАЦЯ ТРАКТОРИСТІВ
Включившись у соціалістичне 

змагання за дострокове завер
шення весняно-польових робіт, 
трактористи Панчівської МТС 
тракторних бригад № 10 і №  11, 
що обслужують колгосп імені 
Сталіна (с. Мартоноша), свої 
зобов’язання п ідкріплюють тру
довими ділами.

Товариші Діордіяшенко О. 
та Ільїн І., працюючи тракто

ром «ХТЗ-НАТІ" на закритті 
вологи, замість 120 гектарів 
закрили 130 га. Тов. Кваша С. 
закультивував замість 18 гек
тарів 25 га.

Трактористи працюють за 
погодинним графіком, борючись 
за економію пального. Зараз во
ни уже завершили сівбу ран
ніх к олоскових.

Агітатор В. ТОПОР.

НА ЧЕСТЬ ВСЕНАРОДНОГО СВЯТА
Робітничий колектив ремонт

ної майстерні Панчівської МТС 
включився у передтравневе со
ціалістичне змагання. Найкра
щих показників домоглися ста- 
хановці: токар Нестеров Ф., 
електрозварювальник Осипов П ., 
коваль Байбузан М. Ці товари
ші змінні норми виробітку ви
конують на 130— 150 проц.

Добрих показників на ремон
ті комбайнів добилися також 
комбайнери тт. Баркар Г., 
Стоян В. і ряд інших. Вони 
докладають зусиль, щоб до 1 
травня завершити ремонт ком
байнового парку МТС.

Приклад стахановської праці 
передовиків наслідують інші.

Сількор Д. ЧОК.

Указ Президії Верховної Рада Української РСР
Про призначення Міністрів Української РСР

Президія Верховної Ради Української Ра
дянської Соціалістичної Республіки постанов
ляє призначити:

Міністром сільського господарства і заго
тівель Української РСР— п ершого заступника 
Голови Ради Міністрів Української РСР тов. 
К ал ьченка Никифора Тимофійовича;

Міністром внутрішніх справ Української 
РСР тов. М е ш ика Павла Яковлевича;

Міністром культури Української РСР тов. 
Л итвина Костянтина Захаровича;

Міністром легкої і харчової промисловості 
Української РСР тов. Р у д ницько го  Петра 
Васильовича;

Міністром лісової і паперової промисловості 
Української РСР тов. К ул ьбей к ін а Михайла 
Павловича.

Голова Президії Верховної Ради Української РСР М. ГРЕЧУХА 
Секретар Президії Верховної Ради Української РСР В. НИЖНИК.

м. Київ, 10 квітня 1953 р.

Указ Президії Верховної Ради Української РСР
Про призначення тов. Сахновського Г. Л.

Міністром торгівлі Української РСР
Призначити тов. С ахн ов ськ о го  Георгія 

Леонідовича Міністром торгівлі Української
РСР, увільнивши його від обов'язків заступ
ника Голови Ради Міністрів Української РСР.

Голова Президії Верховної Ради Української РСР М. ГРЕЧУХА. 
Секретар Президії Верховної Ради Української РСР В. НИЖНИК.

м. Київ, 10 квітня 1953 року.

У Раді Міністрів Української РСР
Рада Міністрів Української 

РСР прийняла постанову, якою: 
1. Переселенське управління 

п ри Раді Міністрів УРСР, Голов
не управління в справах мислив
ського господарства при Раді Мі
ністрів УРСР, Управління в спра
вах сільського і колгоспного

будівництва при Раді Міністрів 
УРСР (в частині колгоспного 
будівництва) об’єднала з Мініс
терством сільського господар
ства і заготівель Української 
РСР.

2. Комітет у справах фізич
ної культури і спорту при Ра

ді Міністрів УРСР ліквідувала 
і передала його функції Мініс
терству охорони здоров’я Укра
їнської РСР.

Державний арбітраж при Раді 
Міністрів УРСР передала Мі
ністерству юстиції Української 
Р СР.

50 МІЛЬЙОНІВ КНИГ ТВОРІВ Й. В. СТАЛІНА
Трудящ і Радянської України 

проявляють величезний інтерес 
до геніальних праць великого 
вождя і  вчителя радянського 
народу Йосифа Віссаріоновича 

 Сталіна. В Київському книжко
вому магазині передплатних 
видань закінчена передплата 
на додатковий тираж Творів

Й. В. Сталіна російською мовою. 
Передплатниками стали ще сот
ні робітників, службовців, сту
дентів і учнів. Тепер магазин 
передплатних видань налічує  
понад 16 тисяч передплатників 
творів Й. В . Сталіна. За після
воєнний час трудящі міста одер
жали 200 тисяч томів Творів

Йосифа В іссаріоновича Сталіна.
З кожним роком на Україні 

збільшується видання Творів 
великого Сталіна. За даними 
книжкової палати УРСР за пе
ріод з 1917 по 1952 рік Твори 
Й. В . Сталіна були видані ти
ражем в 50, 651 тис. примір
ників. (РАТАУ).

ЗВЕДЕННЯ РАЙСІЛЬГОСПВІДДІЛУ
про хід сівби ярих культур, в тому числі колоскових, і веснооранки 

в колгоспах району станом на 10 квітня 1953 року
(в процентах до плану)

Назва колгоспів
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ім. Орджонікідзе 49 102 75
„Шлях Леніна" 43 100 30

ім. Петровського 37 100 10
ім. Чапаєва 33 101 20
ім. Молотова 32 100 94
ім. Жданова 32 94 114
ім. Шевченка 30 85 24
ім. Сталіна (Пурп.) 30 70 75

ім. Хрущова 27 115 114
ім. Сталіна (Март.) 27 100 47
ім. Свердлова 20 104 50

"Перемога" 26 «0 40
ім. Будьонного 26 62 27
ім. Ворошилова 25 72 38
ім. Чкалова 24 100 44
ім. Маленкова 24 62 34
ім. Калініна 23 90 —

ім. Куйбишева 22 73 44
ім. Кагановича 21 76 55
ім. Леніна 20 90 32

50

ім. Дзержинського 16 67
По району 26,4 85,6 45,4



2. ЗА СОЦІАЛІСТИЧНУ ПЕРЕБУДОВУ 12 квітня 1953 р.

Партійне життя

Більше уваги наочній агітації
Історичні рішення XIX з’їз

ду КПРС, геніальна праця 
Й. В. Сталіна "Економічні про
блеми соціалізму в СРСР», його 
промова на заключному засі
данні з'їзду накреслили перед 
нашим народом величну про
граму будівництва комунізму в 
нашій країні. Зараз усі радян
ські люди успішно здійснюють 
ці накреслення і показують 
чудеса трудового героїзму.

Партійні організації всю свою 
політичну агітацію повинні на
правляти на успішне здійснен
ня поставлених Х ІХ  з'їздом 
завдань. Зараз розпочалися ве
сняні польові роботи. Крім
того, що в польових станах 
рільничих  і тракторних бригад 
новітнє звучати палке, окри
лююче на подвиг слово агітато
ра, тут ще повинна бути як 
слід поставлена наочна агітація.

Значення наочної агітації 
важко переоцінити. Вона не 
тільки агітує, а й організовує 
і згуртовує радянських людей 
навколо партії Леніна— Сталіна, 
вона ставить конкретні завдан
ня, вказує як їх здійснити, 
популяризує передовиків со
ціалістичного змагання.

Добре зрозуміли значення 
наочної агітації партійні орга  
нізації колгоспів імені Молото
ва, імені Леніна, імені Сталіна 
(с. Мартоноша). Тут скрізь в 
польових станах рільничих і 
тракторних бригад, біля кол
госпних контор, в клубах 
вивішено плакати, лозунги, стен
ди, Дошки показників, Дошки со
ціалістичних зобов’язань. Вони
закликають колгоспників і ме
ханізаторів боротись за поліп
шення трудової дисципліни, за 
максимальне використання усіх 
резервів і можливостей для 
здійснення завдань, поставле

них X IX  з’їздом нашої партії.
Однак у районі є колгоспні 

парторганізації, в яких недооці
нюють значення наочної агіта
ції. Взяти, наприклад, парторга
нізацію артілі імені Куйбишева. 
Вона не дбає про цей важли
вий вид агітації. В рільничих 
бригадах і на тваринницьких 
фермах не можна побачити 
лозунгів або плакатів, які б 
закликали достроково виконати 
п ’яту сталінську п'я тирічку, 
підвищувати врожаї, поліпшу
вати якість громадського тва
ринництва. Колгоспна первин
на партійна організація не дбає 
про те, щоб виготовити лозун
ги і плакати. Тут можна зус
тріти плакати, які закликають 
виборців віддати голоси на ви
борах... народних судів або 
я кісно провести осінню сівбу.

Безвідповідально ставляться 
до наочної агітації у колгоспах 
імені Свердлова та імені Чапаєва, 
Коробчинсько ї сільради, імені 
Сталіна та «Перемога», П ур
пурівської сільради. Тут не 
тільки на полі, а й у селі не 
зустрінеш жодного плаката, 
який би закликав провести 
весняні польові роботи в стислі 
строки і на високому агротех
нічному рівні. Секретарі парт
організацій цих колгоспів тт. 
Кравченко, Зова, Похилюк і 
Кравцова безвідповідально по
ставились до справи налагод
ження наочної агітації.

Зазначені колгоспні партор
ганізації повніші виправити цей 
недолік, поліпшити наочну 
агітацію. І це в свою чергу до
поможе ліквідувати недоліки, що 
допущені в проведенні весняної 
сівби, мобілізує колгоспників 
на виконання поставлених Ко
муністичною партією завдань.

М. ЗАВАТІЙ.

Концерт для колгоспників
Нещодавно в Панчівському 

сільському клубі (завідуючий 
т. Босько) силами Панчівської 
середньої школи №  1 було да
но концерт для колгоспників.

В програмі концерту— пісні 
радянських композиторів, ук
раїнські і російські народні 
пісн і і танці.

А. ЩЕРБАЧЕНКО.

ПІДВИЩУЄМО ВРОЖАЙ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ
Н аша ланка почала вирощу

вати цукрові буряки в 1946 
році. В той час ми ще не мало 
достатнього досвіду і погано 
знали агротехніку вирощування 
цієї цінної технічної культури. 
В 1946 році ми зібрали лише 
по 150 центнерів буряків з 
гектара.

Підвищуючи свої знання, 
впроваджуючи досягнення мі
чурінської агрономічної науки 
і передового досвіду, ланка не
ухильно йшла до високої уро- 

жайності. Вже в 1947 році ми
зібрали з кожного гектара по 
200 центнерів буряків, в 1948 
— по 250, в 1949— по 380, а 
в 1951 році— по 497 центнерів.

Наблизившись до рівня п ’я- 
тисотенниць, наша ланка не 
заспокоїлася на досягнутому і 
взяла зобов'язання виростити в 
1952 році врожай, який пере
вищує 500 центнерів на гектарі.

Боротьбу за високий урожай  
ми почали з осені 1951 року. 
Попередником буряків на на
шій ділянці була просапн а
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культура. Зразу ж після її зби
рання був піднятий глибокий 
зяб. Під зяблеву оранку ми 
внесли суперфосфат і каїніт. 
Взимку члени ланки збирали 
місцеві добрива і провели сні
гозатримання. Навесні ще по 
таломерзлому грунту ми знову 
внесли мінеральні добрива. По
тім пустили борони, закрили 
вологу і почали розвозити пе
регній п ід культивацію. З цією 
роботою впоралися за два дні.

До початку сівби насіння у 
нас було добре обігріте на сонці 
і прояровизоване. Механізатори 
своєчасно розпочали сівбу і 
провели її за один день. Одно
часно з висівом насіння в ряд
ки вносилася суміш суперфос
фату з попелом і пташиним 
послідом.

Через три дні після сівби 
пройшов дощ з градом. Грунт 
сильно ущільнився, на ньому 
утворилася корка, що загрож у
вала загибеллю сходам. В кіль
кох місцях я розгребла рядки 
і побачила, що насіння ще не

дало ростків, воно тільки добре 
наклюнулося. Якщо так, дума
ла я, значить сміливо можна 
пустити гвоздівки, вони роз
пушать верхній шар грунту і 
не пошкодять насіння. Так ми 
й зробили.

Коли ясно позначилися 
рядки, ланка провела шаровку, 
а слідом за цим проривку. 
Після підживлення рослин се
літрою і першого розпушення 
міжрядь рослини швидко п іш
ли в ріст. Через 10 днів про
вели другу проривку, а потім 
до збирання буряків тричі роз
пушували плантацію за допо
могою тракторів і чотири рази 
— кіньми.

Старанний догляд за посіва
ми, глибоке розпушення грун
ту забезпечили високий урожай. 
На площі 5 гектарів ми зіб
рали по 642 центнери цукро
вих буряків з кожного гектара.

За нашу сумлінну працю ми 
одержали високу натуральну і 
грошову оплату. Ланка одер
жала багато цукру і 25.645 
карбованців грошима. Кожний 
член нашої ланки одержав у

середньому по 2— 3 центнери 
цукру і по 2.400 карбованців 
грошима.

В тісній співдружності з ме
ханізаторами ми боремося те
пер за одержання в 1953 році 
по 800 центнерів цукрових 
буряків з кожного гектара.

Члени ланки розуміють, що 
боротьбу за такий урожай 
треба починати із зразкової 
підготовки до весняної сівби. 
Ми вже вивезли на свою ділян
ку 250 тонн перепрілого гною,
зібрали 7 тонн попелу, 4 тон
ни пташиного посліду, прове
ли снігозатримання. На агро
технічних курсах члени ланки 
підвищують свої знання.

Всі ми зобов’язалися подвої
ти свої трудові зусилля з тим , 
щоб забезпечити високий уро
жай цукрових буряків у 1953 
році. Ц е  буде нашим найкра
щим пам’ятником великому 
вождю і „вчителю радянського 
народу— Йосифу Віссаріоновичу 
Сталіну .

3. ШАХ,
ланкова колгоспу імені 
РСЧА, Мізоцького рай
ону, Ровенської області.

Т В О редактора
Я. ДУГАРЕНКО.

Слідами неопублікованих 
листів

у»'

В анонімному листі із села 
Каніж вказувалося, що вчитель 
математики Канізької середньої 
школи І. К. Татаров з'являється 
на уроки п'яним. Лист було на
діслано в рай ВНО на розслі
дування. Завідуючий рай ВНО 
т. Заватій повідомив редакції про 
те, що факти, наведені в листі, 
підтвердилися. На Татарова за 
допущення п’янки накладено ад
міністративне стягнення.

Покінчити з бездіяльністю 
завідуючого клубом

Останнім часом робота Ко- 
робчинського сільського клубу, 
де завідуючим тов. Морозов, 
вкрай занепала. Зараз трудів
ники полів, не покладаючи рук, 
провадять весняну сівбу. Вся 
культурно-масова робота клубу 
має бути спрямована на ус
пішне завершення весняно-по
льових робіт. Гуртки худож
ньої самодіяльності повинні 
обслужувати колгоспників, да
вати їм концерти в польових 
станах. Замість цього ці гурт
ки зовсім не працюють.

На дверях сільського клубу 
завжди можна побачити замок, 
а т. Морозова і т. Дишканта, 
який «керує роботою гуртків" , 
можна бачити в буфеті. Тут во
ни діляться своїми «творчими 
планами».

І. НАЗАРЕНКО.

Б езту р б о тн е  господарю вання
Вкрай погано поставлена ро

бота на тваринницькій фермі 
колгоспу імені Кагановича, де 
зав. фермою тов. Поліщук М. 
Внаслідок поганої підготовки 
до зимівлі тут худобу не забез
печено соковитими кормами, а 
грубі корми згодовуються не
подрібненими. Дійним коровам 
концентровані корми подаються 
в недостатній кількості.

Не в кращому стані знахо

диться і молодняк великої ро
гатої худоби.

Тов. Поліщук не контролює 
роботи працівників ферми, тому 
бувають випадки, коли худобу 
несвоєчасно кормлять та поють. 
На тваринницькій фермі панує 
антисанітарний стан. Гній за
мість того, щоб складати в купи, 
розсипають навколо ферми, де 
завгодно.

Сількор Ф. НІМЧЕНКО.

Підвищують надої молока
Поряд із підвищенням уро

жайності всіх сільськогосподар
ських культур у Директивах 
X IX  з’їзду партії по новому 
п'ятирічному плану передбаче
но дальший розвиток поголів’я 
і піднесення продуктивності 
громадського тваринництва. По- 
справжньому борються за вико
нання цього завдання тварин
ники колгоспу імені Куйбишева 
(с. Панчево).

За перший квартал вони від 
кожної фуражної корови надої
ли по 138 літрів молока, що 
перевищує планове завдання. 
Ще вищі надої молока по групах 
корів, що закріплені за дояр
ками Л . Карауш, М. Дорогою. 
Високих показників добився та

кож досвідченйй дояр М. Тягай.
Перевиконання плану надою 

молока в колгоспі домоглися 
завдяки добре налагодженій го
дівлі корів, яким у раціон вве
дено різноманітні корми. Корми 
старанно готуються до згодову
вання. Велике значення в під
вищенні надоїв відіграли ще 
ряд інших заходів, здійснених у 
колгоспі.

Набагато підвищились надої 
молока в колгоспі імені Будьон
ного. Найвищих показників у 
змаганні серед доярок домогли
ся колгоспниці тт. Я. Сорочан, 
Л. Першич, Н . Чоботар та інші.

с. коник,
головний зоотехнік райсіль- 
госпвідділу.

Дніпропетровська область. Тваринники колгоспу ім. Чкалова, 
Ново-Московського району, добиваються високої продуктивності 
маточного поголів'я свиней.

Н а  з н і м к у: завідуюча свинофермою М. А. ХИРЯ (ліворуч) 
і голова колгоспу А. Р. ЩЕРБИНА розмовляють з свинаркою 
М. А. КАРНОЗОЮ, яка взяла зобов’язання в 1953 році одержати 
від 9 свиноматок по 22 поросяти. За перший опорос цього року 
вона одержала від кожної з 7 свиноматок по 10 поросят.

Фото Г. Пазенка (Прескліше РАТАУ).

БІБЛІОТЕКА— ШКОЛА 
ТРУДЯЩИХ

Людно вечорами в Панчів- 
ській сільській бібліотеці, де 
завідуючого тов. Бринза Н. 
Сюди сходяться колгоспники, 
щоб провести своє дозвілля за  
читанням газет, журналів, х у 
дожньої літератури. Зараз біб
ліотека налічує близько двох
сот читачів. Великий попит тут 
на художню літературу та на 
твори класиків марксизму - ле
нінізму.

Активними читачами є молодь 
села, комсомольці. Комсомолець 
тов. Сочінський прочитав близь
ко 70 книг. Серед них— «Лю
ди з чистою совістю»— Верши- 
гори, «Это было под Ровно»—  
Медведева, «Біла береза» —  
Бубеннова та багато інших.

Вдало поставлена робота біб
ліотеки допомагає відвідува
чам колгоспникам поповню
вати свої знання.

Сількор Б. ЩЕРБАНЬ.

Сумлінне виконання 
своїх обов’язків

З радістю зустрічають кол
госпники с. Мар’ївки свого 
листоношу Івана Гайдая, коли 
він приносить їм листи, газети, 
журнали, літературу.

Тов. Гайдай працює чесно, 
добросовісно. Завжди в його 
сумці є крім газет  плакати, 
портрети , лозунги, які з охотою 
купують колгоспники. За сум
лінне виконання своїх обов’яз
ків райвідділ зв’язку вручив 
т. Гайдаю грошову премію.

О. МАЩЕНКО.
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