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ЧЕТВЕР

14
квітня

1949 року

8 квітня 1949 року закрився XI з'їзд

ВЛКСМ.
З‘їзд обрав керівні органи ВЛКСМ: членів Цент
рального Комітету ВЛКСМ— 303 чоловіка, кандидатів
в члени Центрального Комітету— 47 чоловік; Цент
ральна ревізійна комісія ВЛКСМ обрана в складі
31 чоловіка.

Ціна 15 Коп.

ГЕНІАЛЬНИЙ СТАЛІНСЬКИЙ ПЛАН ПЕРЕТВОРЕННЯ
ПРИРОДИ ПРОВОДИТЬСЯ В Ж ИТТЯ

УСПІХИ БРИГАДИ КОМУНІСТА ЛИХОДІДА
Високими трудовими по
казниками зустрічають першотравневе свято тракто
ристи бригади т. Лиходіда І.,
що працює на ланах кол
госпу ім. Молотова.
Сівбу ранніх ярих на
площі 230 га бригада про
вела за 5 робочих днів при
відмінній якості. Протягом
2 днів трактористи закрили
вологу на 330 га. Тепер
бригада приступила до оран
ки парів. Виорано вже пер
ші 20 гектарів. Перевико
нують змінні норми виро
бітку трактористи: Довген

ко П., Кармазин С., Вайвала С., Кравченко О., При
сяжний Л. На 12 квітня
бригада виробила на кож
ний
15-сильний
трактор
101 га умовної оранки.
У артілі закінчено обко
пування старих бурячищ,
ловчими канавками. Кол
госпники: Нечитайло Я.,
Жадовець Я., Макодзей Ф.,
Мірошник Т., Вайвала Л.,
Лимар В. і інші при зав
данні 70 погонних метрів
викопали 140 – 160 метрів
кожний.
В. Поліщук.

Кращі трактористи радгоспу
7 днів на 91 %. Кращі трак
тористи бригади—тт. Шев
ченко Герасим, Сугак Іван,
Вороха Іван,
Сторчовий
Теофан. Вони кожної зміни
виконують норми на 150% .
Л. Бідний.
РОБОТА АГІТАТОРІВ

34 агітатори працюють
серед колгоспників колгос
пу ім. Сталіна, Пастирської
сільради. Кращі з них: Ба
люк П., Желябов Л., Бі
лоус Г., Рогатенко П., з по
чатку
польових робіт у
рільничих бригадах випус
тили 35 „бойових листків".
В. Давиденко.

Зведення
про хід сівби всіх ярих культур
в колгоспах району станом на
10 квітня 1949 року
(дані райвідділу сільського
господарства в процентах до
плану)
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Назва колгоспів
„Комінтерн"
ім. Кагановича
„9 Січня 1905 р.“
Рубаний Міст
ім. Шевченка
„Комуніст"
„Червона нива"
ім. Кірова
„12-річчя Жовтня"
ім. Молотова
ім. Петровського
ім. Чапаєва
Андріїв ка
ім. Шевченка
ім. Боровського
„III Інтернаціонал"
„Революційна хвиля"
імЛеніна
Межигірка ім. Сталіна
Капітанівка
ім. Шевченка
ім. ВЛКСМ
ім. газети „Правда"
„Шлях до комунізму"
ім. Ворошилова
Тишківка ім. Сталіна
ім. Жданова
Пастирське
ім. Сталіна
„Перемога"
„Тсоавіахім"
„XVIII партз‘їзд“
„Пролетарій"
„Нове життя"
„Червоний степ"
„Червоний шлях"

Проц.ви-конання

п
.

Успішно проводить вес
няно-польові роботи на Ка
колгоспних коштів. Агро- пітанівському в і д д і л к у
лісоме ліоративними
робо бурякорадгоспу тракторна
тами керують ланкові Н. Да- бригада т. Довгенка. Місяч
виденко і О. Корешок.
ний план в переводі на
♦ У сільгоспартілі ім. 9 середню оранку виконано за
Січня 1905 року відремон
товано 1,9 га старої захис
Працюють власними
ної смуги і закладається
коровами
розсадник на площі 0,90 га.
♦ 2,5 га лісосмуг посад Колгоспники сільгоспар
жено в колгоспі і м . Сталіна тілі „Червоний степ" с. Пи
с. Межигірки. До кінця сарівки Віктор
Дяченко,
цього місяця буде посад Олекса Осіпов, Іван Люль
жено 45 тис. штук деко ка, Тетяна Коваленко і ін
ративних і фруктових де ші з самого початку вес
рев. Найкраще працюють няних робіт вийшли працю
на лісопосадці колгоспники вати в поле з власними
Колісник О., Решетник М. коровами. Вони закривали
і Решетняк П. З метою вологу, боронують озимі
озеленення рідного села, посіви.
кожен житель посадив біля
Сумлінно працюють на
свого двору дерева. Всього сівбі ярих культур Сава
посаджено по вулицях 3 тис. Кислун, Петро і Василь
дерев.
Тищенки, щодня виконуючи
♦ Ганебно відстають на виробничі завдання на 120
полезахисних
роботах у — 130 % .
І. Петрович.
колгоспах: „Перемога", ім.
Чапаєва,
„Комінтерн",
У КОЛГОСПНОМУ САДУ
„XVIII партз'їзд", ім. Ж да
Старанно працюють члени
нова. Тут досі не присту
садо-городньої
бригади кол
пили до лісопосадок.
госпу „Шлях до комунізму".
Роботами в артільному са
РОБОТИ ПО СУЦ ІЛЬНІЙ РАДІОФІКАЦІЇ РАЙОНУ
ду та городі керують бри
гадир Іван Гончаренко та
Поряд з успішним прове но працюють по радіофіка
Значно покращились ро досвідчений садовод Григо
денням
весняно-польових ції свого села. На ділянці
робіт, колгоспники колгос радіолінії, яка проходитиме боти по суцільній радіофі рій Мірошник.
Дбайливо
вирощується
пу ім. Кірова, Лип'янської з с. Лип'янки, викопано 410 кації в с. Писарівці. Цю
розсада
помідорів
і капус
сільради, добре працюють ямок. На цю трасу вивезе справу очолили активісти
на народній будові—суціль но 50 стовпів, які днями сільради та колгоспу. Тру ти. Вже розпікірувано 25
ній радіофікації села. 9 буде встановлено. В и с о к і дівники села виконали план рам капусти і помідорів.
колгоспників щодня працює зразки продуктивності пра по копанню ямок на 80 На грядки висіяно цибулю
на заготівлі стовпів. Виго ці на заготівлі стовпів по проц. З потрібної кількості і перець. Садок старанно
товлено вже понад 160 стов дають колгоспники тт. Ли вже половина стовпів заго обкопаний, побілені стов
дерев,
розчищено
пів. Найкращих показників сий Т. та Краснощок О., товлена колгоспними лісо бури
заготовили 160 рубами. Також розгорнув крони. Зараз сад займає 25
у цій справі домоглись чле які вже
ни артілі: Заєць П., Майст- стовпів. На вивозці стовпів ся збір коштів на придбан га. У майбутньому він знач
ренко К., Білик І., Зануда до місця встановлення доб ня матеріалів для встанов но розшириться. Д ля цього
закладено розсадник, прид
Р. По вулицях села прово ре працюють тт. Ковтун Д. лення радіоточок.
бано 15 тис. садженців.
диться копання ямок. Неза та Іваненко І. Колгоспники
І. Поліщук.
баром будуть встановлені Осадчий З . та Масленко М.,
В саду розміщено пасіку
Протягом трьох днів кол у 90 бджолосімей. По-стаякі минулого тижня закін
стовпи.
О. Голець.
чили семінар по оволодінню госпники артілі ім. Чапає хановському трудяться КиКолгоспники сільгоспар справою радіофікації, тепер ва с. Турії Гончаренко Г., лина Лихожон, Фросина
Пасека В., Бережний П. і Присяжна, Іван Чередник,
тілі ім. Сталіна, Межигір
ської сільради, включив приступили до практичної Сергатин А. заготовили для Марія Присяжна, Дмитро
радіолінії 30 стовпів.
шись в передтравневе со роботи.
Лихожон і інші.
Л. Хижняк.
ціалістичне змагання, діяль
С. Ситник.
І. Чернявський.

№№

„Справа честі більшови
ків України і всіх праців
ників сільського господар
ства,— говорив М. С. Хру
щов на XVI з 'їзді КП(б)У,
—скоротити на декілька ро
ків виконання встановлено
го урядом плану агролісо
меліоративних робіт" .
Тепер по всій країні роз
гортається всенародне зма
гання з а д острокове пере
творення в
життя історич
ної постанови уряду і пар
тії „Про план полезахисних
лісонас аджень,
запровад
ження травопільних сіво
змін, будівництво ставів і
водойм для забезпечення
високих і сталих врожаїв в
степових і лісостепових ра
йонах Європейської части
ни СРСР".
Велику роботу по насад
♦ 2 ,38 га при плані 2,38 га
женню лісосмуг треба про
посаджено
у колгоспі „Ре
вести цією весною в такі
волюційна
хвиля"(ланковий
строки, я к і б забезпечили ви
соку якість робіт і значно т. Демиденко).
♦ 1,16 га помад план по
перевищили
встановлене
саджено
лісосмуг у сільгосп
завдання по лісонасаджен
артілі
ім.
Шевченка с. Ка
ню.
пітанівки,
де
ланковим
Виступаючи 16 березня
т.
Кирнос.
Крім
цього,
тут
ц. р. на пленумі РК КП(б)У,
відремонтовано
1,9
га
ми
секретар райкому партії
тов. Голишев сказав, що нулорічної захисної смуги.
♦ Щодня на лісопосад
ми можемо і п о в и н н і
кових
роботах в колгоспі
сталінський план перетво
рення природи виконати в ра ім. Кірова (ланковий т. Маййоні не за 15, а за 8 років. стренко) працює 20 — 35
Трудящі нашого району колгоспників. Вже посад
ведуть вперту боротьбу за жено 2,5 га декоративних
До
скорочення строків л ісопо дерев і чагарників.
садкових робіт,
успішно кінця квітня буде посад
наступають на посуху. Вес жено ще 3,9 га лісосмуг.
♦ Розсадник деревних і
ною цього року проробле
но значні агролісомеліора чагарникових порід на пло
тивні роботи. Станом на 10 щі 0,15 га закладено в кол
квітня у колгоспах району госпі ім. Сталіна с. Пас
посаджено до 20 га поле тирського. Одночасно тут
провели посадку полезахис
захисних лісових смуг.
♦ У колгоспі ім. Леніна, ної смуги на 0,70 га. Перед
де ланковим лісопосадко бачено посадити 3 гектари
вої ланки т. Шестун, по лісосмуги, для чого заго
саджено 2 , 7 га полезахис товлено 33 тис. штук дерев.
них смуг при плані 2,71 га. Цим заощаджено 792 крб.

НА ПОЛЯХ РАЙОНУ
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СТАЛІНСЬКИМ ШЛЯХОМ

2 сторінка

На допомогу агітаторові

БЮ ДЖ ЕТ
РАДЯН СЬКО Ї ДЕРЖ АВИ

торгівлі.

Видатки бюджету на потреби
сільського господарства збільшу
ються з 20,5 мільярда карбованців
у 1948 році до 32,7 мільярда кар
бованців у 1949 році. Основна
частина коштів відпускається на
придбання тракторів, автомобілів,
комбайнів і інших машин.
БК 01725

Адреса

М. Ф. В А Т У Т І Н
(5 років з дня смерті)
15 квітня ц. р. минає 5 років з дня смерті видатного полко
водця сталінської школи, вірного сина партії Леніна— Сталіна,
Командуючого військами 1-го Українського фронту, генерала ар
мії Миколи Федоровича Ватутіна.
Син великого російського на
роду товариш Ватутін все своє
свідоме життя, з 19-річного віку,
присвятив справі служіння на
родові, справі зміцнення війсь
кової могутності радянської дер
жави.
Солдат,
командир
взводу,
слухач вищих військових ака
демій, потім— відповідальна ро
бота в
Генеральному
штабі
РСЧА, начальник штабу Київсь
кого Особливого
Військового
Округу, командуючий фронтом в
роки Великої Вітчизняної війни
— такий ж иттєвий і бойовий
шлях прославленого полководця.
Багато років життя і діяльності
тов. Ватутіна зв'язані з Радянсь
кою Україною.
В боях проти німецько-фа
шистських загарбників М. Ф. Ва
тутін вкрив себе невмирущою
славою. Він громив німців під
Сталінградом, у завороті Дону,
в Донбасі і на БєлгородськоКурській дузі. Війська 1-го У к
раїнського фронту під його ко
мандуванням визволили столицю України— Київ. У лютому 1944
року, звільнивши Ровно і Луцьк, доблесні радянські воїни виру
шили на захід, маючи завдання—розгромити південну групу ні
мецької армії і вийти до передгір'їв Карпат.
Тяжко поранений, на початку березня 1944 року, М. Ф. Вату
тін був змушений залишити командування фронтом.
Ім'я незабутнього сталінського полководця і героя Великої
Вітчизняної війни М . Ф . Ватутіна, який віддав своє життя за
справу партії Леніна— Сталіна, за справу нашої любимої Бать
ківщини, ніколи не забуде радянський народ.
Український народ високо шанує пам'ять М. Ф. Ватутіна. В
столиці України—м. Києві в саду, проти будинку— Верховної Ра
ди УРСР, встановлено достойний пам'ятник полководцю.
(Прескліше РАТАУ).

60,8 мільярда карбованців, на
охорону здоров'я—21,7 мільярда,
на соціальне забезпечення—21,4
мільярда, на допомогу багатодіт
ним матерям—3,4 мільярда кар
бованців і т. д. Відпущені кош
ти забезпечують проведення в
1949 році загального семирічного
навчання і дальше розширення
середньої освіти.
В результаті культурної рево
люції, здійсненої в нашій країні,
наш героїчний радянський народ
своїм культурним рівнем пере
вершив і залишив далеко позаду
культурний рівень народів усіх
без винятку капіталістичних країн.
В нашій країні (якщо взяти до
уваги всі системи народної осві
ти) кожний третій громадянин
СРСР учиться. Але наша Бать
ківщина, не затримуючись на до
сягнутому, незмінно йде шляхо м
дальшого розвитку соціалістичної
культури.
В той же час у царстві долара
—в Сполучених Штатах Америки,
як це змушений був визнати пре
зидент Трумен, мільйони дітей
позбавлені можливості здобути
освіту через нестачу шкіл і вчи
телів. Трудящі люди Америки не
мають можливості користуватися
безплатною медичною допомогою.
Витрати на рекламу в США пе
ревищують витрати на утримуван
ня громадських шкіл і дитячих за
кладів, а витрати американських
мільйонерів на утримування... сво
їх собак значно перевищують за
трати американського „демокра
тичного" уряду на утримування
лікарень.
Тільки одна стаття в бюджеті
ПОЛІПШИТИ ФІНАНСОВУ РОБОТУ НА СЕЛІ
капіталістичних країн щедро фі
нансується ї х реакційними прави
Практика роботи показує, працюють голови сільрад,
телями—це воєнні витрати.
що
в тих сільрадах, де податкові агенти, фінактив.
Державний бюджет СРСР від
пускає на потреби оборони 19 створено фінансовий актив, Так, по Василівській сіль
процентів усіх державних видат постійно працює фінансово- раді (голова т. Шаренко,
ків—тобто менше однієї п'ятої.
бюджетна комісія, прова агент т. Грушовий) план
А ось у Сполучених Штатах
диться
масово-політична ро І кварталу ц. р. виконано
Америки, які провадять шалену
підготовку до війни, воєнні вит бота серед населення, всі лише на 38,5%, по Бударати пожирають більше половини, фінансові
завдання вико Макіївській (тт. Кошовий і
а ще точніше—не менше 70 про нуються достроково.
Сарапин)—на 49,2%,
по
центів видаткової частини бюдже
Оситнязькій
(тт.
Тюмін
і
МатОсь
конкретні
приклади.
ту. Воєнні витрати США зараз у
15 разів більші, ніж у 1938—1939 Добре працює фінактив у ненко)—на 73,9%. Зупини
роках.
селі Пастирському (голова мось на Лип'янській сіль
У нинішньому році воєнні вит сільради т. Поліщук, по раді (голова
сільради т.
рати Англії в три рази перевищу
Гроз,
податковий
агент т .
датковий
агент
т.
Підгорють витрати на народну освіту.
Комуніст Уільям Галлахер при ний). У 1948 р. плани мо Барвінок). Тут фінплан І
обговоренні в англійській па білізації коштів з кварталу кварталу 1949 р. виконано
латі громад (парламенті) воєнних в квартал тут перевикону на 62,5%. Голова сільвиасигнувань так охарактеризував
реакційну, імперіалістичну пози вались. План першого квар конкому Гроз погано керує
цію англійського лейбористського талу 1949 р. виконано на фінансово-бюджетною комі
уряду: „Герінг прославився кину 123,4%, по всіх масових сією, вважає, що виконан
Ці кошти сприятимуть розв'я тим
лозунгом „гармати за платежах річну суму вико ня фінплану справа подат
занню головного завдання земле містьним
масла",
а сьогодні в Англії
робства—дальшому підвищенню
кового агента. Увесь час
жител, лікарень нано на 71,6%.
урожаю зернових культур, збіль ігармати—замість
Непогано йдуть справи у Гроз скаржиться, що, мов
шкіл".
Таке
саме
становище—і
в
шенню виробництва технічних інших капіталістичних країнах,
Межигірській сільраді (го ляв, агенти працюють пога
культур, особливо бавовника, цук очолюваних
реакційним англо-аме- лова т. Крюк, податковий но. У 1948—49 рр. по кло
рових буряків, льону-довгунця,
конопель, а також насіння бага риканським імперіалістичним бло агент т. Сидоренко), Листо потанню Гроза було заміне
торічних трав. Ці кошти перед ком.
Весь тягар шаленої підготовки падівській (тт. Титаренко і но вже три податкові аген
бачають також проведення захо
держав до агре Король), Тишківській (тт. ти, а справи все не посу
дів для здійснення сталінської імперіалістичних
війни проти СРСР і країн Попенко і Зіменков), Ви- ваються вперед.
програми перетворення природи . сивної
народної демократії несуть міль
Кількість тракторів у 15-силь йони
Тт. Шаренку, Кошовому,
трудівників, платників по ноградівській (т. Шляхов),
ному обчисленні весною нинішньо датку.
Андріївській (тт. Блажен Грозу, Тюміну треба пов
затиснутих
невблаганним
го року проти весни минулого податковим пресом капіталістич
читися
працювати у пе
року збільшується на 17 проц., них держав. Прибуткова частина но і Пастушенко).
редових
голів сільрад.
Проте,
є
ряд
відсталих
і
плугів на 11 проц., культивато бюджетів цих країн складається,
рів—на 19 проц., сівалок—на 20 головним чином, з надходжень по сіл, де вкрай незадовільно
С. Колісниченко.
проц. Сільське господарство одер податках.
жує щораз більшу масу добрив.
Налагодити роботу в крамниці с. Василівки
Прибуткова частина бюджету
З метою дальшого розвитку тва радянської
держави
в
нинішньо
ринництва держава витрачає ве
Працівник
прилавку — хідності. Саме приміщення
році намічена в 446 мільярдів
ликі кошти на виробництво різних му
карбованців.
Ця
сума
складається
провідник
радянської
тор крамниці має поганий виг
машин для тваринницьких ферм. в основному з відрахувань від
Намічено широку програму елект обороту і прибутків промисло гівлі в місті і на селі. Він ляд : вікна без шибок, стіни
рифікації колгоспів, МТС і рад вості та інших державних під повинен віддавати всі сили, обвалені.
госпів. За планом 1949 р. повинно приємств. Тільки 8,2 проценти ста щоб якнайкраще обслужи
Правління
райспожив
бути електрифіковано ще 800 новлять
суми,
які
вносить
насе
ти
трудящих.
Однак,
крам
спілки
(голова
тов. Іва
МТС, 11,460 колгоспів і побудо
у вигляді податків.
ник т. Лобзенко М. З . в нов М. С.) повинно нала
вано 5.600 сільських гідроелектро лення
Виконання Державного бюдже с. Василівці
станцій.
бездіяльнить, годити роботу крамниць на
ту—всенародна
справа. Це—викоКожна цифра бюджету показує, нання і перевиконання
крамниця
майже
щодня на селі, забезпечити культур
плану чет
як наша радянська держава, ве вертого завершального року
замку.
Трудящі
села не ною торгівлею трудівників
після
ликий Сталін безустанно дбають воєнної сталінської п'ятирічки. Це
завжди мають змогу купи села, борців за високий
про дальше поліпшення обслуго —новий
могутній вклад у здій ти тут товари першої необ урожай.
С. Боднюк.
вування матеріальних і культур снення сталінської
програми по
них потреб трудящих.
Затрати Державного бюджету будови комунізму в нашій країні.
Редактор Р. П. ДОЛЯ.
(РАТАУ).
СРСР на освіту становитимуть і

У минулому році трудящі на
шої Батьківщини, під випробува
ним керівництвом партії ЛенінаСталіна, добились нових чудових
успіхів у боротьбі за дострокове
виконання післявоєнної сталінсь
кої п'ятирічки.
Працівники промисловості ви
конали на 106 процентів план по
випуску валової продукції і під
вищили продуктивність праці на
15 процентів. За рахунок знижен
ня собівартості продукції про
мисловість Радянського Союзу зе
кономила для держави понад план
6 мільярдів карбованців.
Майже 7 мільярдів пудів хліба
зібрали торік трудівники соціалі
стичних полів. Середня урожай
ність зернових культур з одного
гектара перевищила довоєнний
рівень.

Як видно з наведеної вище таб
лиці, сума видатків передбачена
в 415,3 мільярда карбованців. З
них 272 мільярди карбованців бу
де витрачено на фінансування на
родного господарства і соціальнокультурних заходів.
Розподіл коштів Державного
бюджету по союзних республіках
відбиває принцип сталінської на
ціональної політики, що забезпе
чує національні інтереси кожної
республіки зокрема і спільні ін
тереси всіх трудящих Радянсько
го Союзу.
Четвертий рік післявоєнної п'я
тирічки є роком високих темпів
розвитку всіх галузей народного
господарства. По валовій продук
ції промисловості повинен бути
значно перевершений рівень ми
нулого року.
Величезні капіталовкладення ви
кличуть до життя нові підприєм
ства, створять ще могутніші потоки
різноманітних промислових това
рів. Значно розширюється житло
ве будівництво. Різко збільшуєть
ся обсяг роздрібного товарообо
роту державної і кооперативної

Разом з зростанням економічної
могутності нашої держави значно
зріс матеріальний добробут ге
роїчного радянського народу. Гро
шова реформа і скасування карт
ковій системи сприяли впорядку
ванню грошового обігу в країні і
зміцненню карбованця. Відомо, що
від першого зниження роздрібних
цін громадяни СРСР виграли що
найменше 86 мільярдів карбован
ців. Другий етап зниження цін
дасть населенню виграш протягом
року ще в 71 мільярд карбован
ців.
Ще більшого розквіту досягне
наша соціалістична Вітчизна в ни
нішньому, 1949 році. Про це пе
реконливо говорить Державний
бюджет Радянського Союзу, прий
нятий п'ятою сесією Верховної
Ради СРСР.

14 квітня 1949 р.
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