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З почуттям законної гордості за
свою могутню Батьківщину зустріли
трудящі України Повідомлення Дер
жавного Планового Комітету СРСР і
Центрального Статистичного Управлін
ня СРСР про успішне виконання після
воєнного п'ятирічного плану.

Ціна 15 коп.

ВІДКРИТТЯ СЕСІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
17 квітня, о 6 годині вечо
ра, в Сесійному залі Верхов
ної Ради Української РСР від
крилась перша сесія Верхов
ної Ради Української РСР
третього скликання.
В обстановці величезного по
літичного і виробничого підне
сення в країні почала свою
роботу сесія.
З радістю і законною гор
дістю зустрів радянський на
род опубліковане повідомлення
Державного Планового Комітету
СРСР і Центрального Стати
стичного Управління СРСР
Про підсумки
виконання
четвертого (першого післявоєн
ного) п'ятирічного плану СРСР
на 1946—1950 роки». Вико
нання п'ятирічного плану в
галузі промисловості і сіль
ського господарства, транспор
ту і зв'язку, національного
доходу і державного бюджету,
в галузі підвищення матеріаль
ного і культурного рівня жит
тя трудящих є величезною пе
ремогою радянського народу,
досягнутою під керівництвом
більшовицької партії, під муд
рим проводом великого вождя
народів товариша Й. В. Сталіна.
Ця перемога запалює робітни
ків. колгоспників, інтелігенцією
Радянської України на нові
трудові подвиги для блага і
процвітання радянської Бать
ківщини.
Шоста година вечора. В
урядових ложах займають міс
ця товариші Л. Г. Мельников,
Д. С. Коротченко, О.І. Киричен

ко, М. С. Гречуха, В. В. Мацке
вич, Л. Р. Корнієпь, І. С. Сенін,
І. Д. Назаренко, З. Т. Сердюк,
члени Президії Верховної Ради
УРСР, міністри.
За дорученням Ради старій
шин депутат О. П. Давидов вно
сить пропозицію відкриття пер
шої сесії Верховної Ради Ук
раїнської РСР доручити одно
му з найстаріших депутатів
К. М. Пелехатому. Ця пропо
зиція приймається одностайно.
Депутат К. М. Пелехатий, від
криваючи сесію Верховної Ра
ди Української РСР, звернувся
до присутніх з промовою.
Сесія одностайно обирає Го
ловою Верховної Ради Україн
ської РСР депутата О. Є. Кор
нійчука, а заступниками Го
лови Верховної Ради Україн
ської РСР—депутатів О. Ф. Фе
дорова, В. О. Кременицького,
К. Ф. Стародубова, М. С. Кіх.
Верховна Рада прийняла та
кий порядок денний сесії:
1. Вибори Мандатної комісії
Верховної Ради Української
РСР.
2. Обрання постійних комі
сій Верховної Ради Українсь
кої РСР.
3. Затвердження Державного
бюджету Української РСР на
1951 рік і затвердження звіту
про виконання Державного бюд
жету Української РСР за 1950
рік.
4. Затвердження Указів Пре
зидії Верховної Ради Українсь
кої РСР.
5. Обрання Президії Верхов

ної Ради Української РСР.
6. Утворення Уряду Україн
ської РСР—Ради Міністрів Ук
раїнської Радянської Соціаліс
тичної Республіки.
Для перевірки повноважень
депутатів Верховної Ради Ук
раїнської РСР сесія одноголос
но обирає Мандантну комісію
в складі 13 чоловік.
Голова Мандатної комісії
Гриза О. А.
За пропозицією депутата
Шовкопляс Є. І. Верховна Ра
да Української РСР обирає Ко
місію законодавчих передбачень
Верховної Ради Української
РСР у складі 11 чоловік.
Голова Комісії — Яворський І. Й.
За пропозицією депутата Маркіна М. С. Верховна Рада Ук
раїнської РСР обирає Бюджет
ну комісію в складі 13 чоловік.
Голова Комісії — Карава
ев К. С.
За пропозицією депутата Го
робця І. Г. Верховна Рада Ук
раїнської РСР обирає Комісію
у закордонних справах у
складі 9 чоловік.
Голова Комісії — Паламар
чук Л. Х.
Після обрання Комісій Голо
ва Верховної Ради Української
РСР Корнійчук О. Є. оголошує
перше засідання Верховної Ра
ди Української Радянської Со
ціалістичної Республіки закри
тим.
(РАТАУ).

Змагання колгоспів
за високий урожай
ім. Калініна
с. Йосипівни

ім. газети „Правда"
с. Кам'яноватки

Хлібороби колгоспу ім. Ка
лініна, змагаючись з Кам'яноватцями. вляли на себе такі
зобов'язання у вирощенні вро
жаю (в центнерах):

В цьому році колгоспники
колгоспу ім. газети «Правда»,
укладаючи договір па соціаліс
тичне змагання з колгоспни
ками сусідньої артілі ім. Калініна, зобов'язались виростити
такий урожай з кожного гек
тара (в центнерах):

Всіх зернових
Озимої пшениці
Озимого жита
Ярої пшениці
Ячменю
Вівса
Кукурудзи
Гречки
Цукрових буряків

24
26
26
12
20
20
50
15
400

Всіх зернових
Озимої пшениці
Озимого жита
Ячменю
Вівса
Кукурудзи
Цукрових буряків

29
28
28
21
21
49
400

Калінінці досяглії значних
успіхів у виконанні своїх зо Щоб виконати ці зобов'язан
бов'язань. Хороший вигляд ня колгоспники восени, засто
мають озимі культури, які по совуючи досвід шполянців, по
сіяні восени минулого року за сіяли озимі перехресним спо
досвідом передовиків перехрес собом. Взимку на посівах ози
ним способом. 400 га озимих мих і зябу провели снігозатри
забороновано. Ранні ярі куль мання. Озимі культури зараз
тури посіяні теж перехресним мають хороший вигляд, пробо
способом в кращі агротехнічні роновані. В стислі строки по
строки—за 4 робочі дні. Посі добре обробленому грунту по
ви ячменю, вівса і ярої пше сіяно ранні ярі перехресним
ниці кілька днів тому дали способом. Ці культури дали
хороші дружні сходи.
дружні сходи і добре розвива
На 15 квітня в колгоспі ються.
план сівби ярих виконано на
На 15 квітня в колгоспі ви
53 проценти.
конано план сівби ярих на 48
Тут вчасно обкопали ловчими проц. Це говорить про те, що
канавками старі бурячища, по тут затягують сівбу цукрових
сіви багаторічних трав, план буряків, кукурудзи. Не розпо
тації цукрових буряків. Канав чали па 15 квітня посадку
ки затравлені гексохлораном. картоплі і інших овочевих
Однак, ще не завершено сів культур. Ловчими канавками
би цукрових буряків, а також ще не обкопана значна площа
кукурудзи, затягують посадку старих бурячищ, багаторічних
трав і нових бурякових план
картоплі.
Калінінці мають всі можли тацій.
Кам'яноватці значно відста
вості ліквідувати відставання
ВЕЛИЧНІ ПІДСУМКИ МИРНОЇ ПРАЩ
в сівбі цукрових буряків і ють у змаганні з колгоспника
ми колгоспу ім. Калініна.
З почуттям законної гор | го Планового Комітету СРСР і хи нашої палко любимої Бать кукурудзи.
Статистичного ківщини. На прикладі нашого
дості за свою могутню Бать Центрального
ківщину зустріли трудящі Ук Управління СРСР відзначають району ми бачимо, як зростає
- ПО НАШІЙ БАТЬКІВЩИНІ раїни Повідомлення Державно ся великі успіхи Донбасу, який громадське господарство колгос
го Планового Комітету СРСР і знову став найбільшим і най- пів, міцніє матеріально-техніч
БУДИНОК ВІДПОЧИНКУ ДЛЯ БУДІВНИКІВ ГОЛОВНОГО
Центрального
Статистичного механізованішим вугільним ба на база сільського господарст
ТУРКМЕНСЬКОГО КАНАЛУ
Управління СРСР про успішне сейном країни. Оволодівши но ва. Майже 80 процентів усіх
виконання післявоєнного п'яти вою технікою, колектив нашої польових робіт виконується ме Рада Міністрів Туркменської з пятигектарним фруктовим
річного плану. На підприєм шахти перевиконав п'ятирічку ханізмами. Ми палко вдячні РСР вирішила створити будинок садом. Проводиться плануван
ствах і в установах, в колгос і дав додатково до завдання рідній більшовицькій партії, відпочинку для будівників Го ня нових будинків, почалось
пах, МТС і радгоспах прохо близько 200 ешелонів високо радянському урядові і велико ловного Туркменського каналу. спорудження водного басейну.
дять збори, проводяться бесі якісного вугілля. Тепер ми му Сталіну за постійну батьків В містечку Фірюза, в мальов В липні будинок відпочинку
ди. присвячені великій пере боремося за першість у зма ську допомогу сільському гос ничій гірській долині, під Аш прийме першу партію будівни
ганні з шахтарями Кузбасу. подарству. Наш колгосп зма хабадом, віділена велика дача ків каналу.
мозі радянського народу.
—У підсумках післявоєнної На піклування любимої Бать гається за те, щоб виростити
Металевий лом—у мартени
сталінської п'ятирічки,—сказав ківщини про шахтарів ми від в цьому році урожай зернових,
на зборах бригадир слюсарів повімо новими трудовими ус цукрових буряків, кок-сагизу,
На Україні проводиться ма брали десятки тисяч тонн лому
картоплі ще вищий, ніж торік,
Київського
машинобудівного піхами.
совий
збір металевого лому— понад план. Старший стрілоч
З великим піднесенням об ще більше посилити могутність цінної сировини
заводу Ленінська кузня» тов.
для мартенів ник станції Пост Волинський,
Гудзивний. — відображені ве говорюють Повідомлення Дер нашої Радянської держави, під ських печей. У березні підпри Південно-західної магістралі,
личні успіхи мирної творчої жавного Планового Комітету вищити життєвий рівень тру ємства Харківської, Дніпро т. Костенко у вільний від ро
праці радянського народу. На СРСР і Центрального Статистич дящих.
боти час зібрав понад півтонки
Натхненні новою історич петровської, Сталінської, Во- металу.
приклад нашого заводу, який ного Управління СРСР про
рошиловградської,
Київської
та
завершив п'ятирічку за три ро підсумки післявоєнної сталін ною перемогою радянського на інших областей республіки зі- _ _ _ _ _ _ _ _ _
(РАТАУ).
ки і 10 місяців, видно, які ської п'ятирічки колгоспники роду шахтарі, металурги, машинобудівники, нафтовики, лі
СІЛЬСЬКІ РАДІОАМАТОРИ РАДІОФІКУЮТЬ КОЛГОСПИ
прекрасні плоди дає самовід України.
соруби, залізничники, хліборо
Висловлюючи
думки
і
почуття
дана праця радянських людей.
Активно працюють сільські понад 400 детекторних прийма
Під оплески присутніх тов. своїх односельчан, ланкова кол би Радянської України беруть радіоаматори
Ініціа чів і закінчили монтаж шкіль
Гудзивний від імені своєї брига госпу імені Шевченка, села підвищені зобов'язання по ви тори змаганняКиївщини.
ра ного радіовузла.
ди бере зобов'язання виконати Гланишів, Переяслав—Хмель пуску продукції, достроковому діофікацію сіл іза ксуцільну
олгоспів
К
и Всього радіоаматори області
місячне виробниче завдання ницького району, на Київщині, завершению виробничих планів, ївської області—члени радіоза рік у колгоспах, школах і
Марія Коваленко в своєму вис вирощуванню високих урожа
до 22 квітня.
будинках колгоспників вста
гуртка
15
-ої
залізничної
школи
їв
усіх
сільськогосподарських
Машиніст комбайна рудчен- тупі на зборах у другій бригаді
новили понад 13 тисяч детек
селища
Клавді
є
ве,
Бородя
н
ськультур, по дальшому підне
ківської шахти № 29 імені сказала:
торних
і лампових приймачів.
кого
району,
виготовили
і
-Нас. колгоспників, радують сенню і розвитку громадського
Сталіна Петро Амелін заявив:
(РАТАУ).
встановили
в
колгоспах
району
— У повідомленні Державно- і запалюють післявоєнні успі продуктивного тваринництва.
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З честю виконаємо зобов'язання, дані товаришеві Сталіну!

ОРГАНІЗУВАТИ СТАРАННИЙ ДОГЛЯД
ЗА ПОСІВАМИ

ДРУЖНІ СХОДИ РАННІХ ЯРИХ

На полях колгоспу ім. ІІІ Ін
тернаціоналу ранні ярі дали
хороші сходи. На площі 140 га
прекрасно розвиваються сходи
ячменю, посіяного перехресним
способом. Рівні зелені кліточ
ки вівса і вікозерна. Добрі схо
ди ярої пшениці.
І. Грінченко, сількор.

Трактори—на соціалістичне
збереження

В цьому році колгоспи, рад ступили до ремонту кінних
госп і МТС нашого району просапників, не виготовляють
значно краще провели весня і не закуповують нових. МТС
ний посів в стислі строки, на не закінчили ремонту культи
високому агротехнічному рівні ваторів УКС—12.
з застосуванням таких нових
Необхідно в найближчий час
передових агротехнічних захо закінчити ремонт культивато
дів, як перехресний посів зер рів в МТС і просапників в
Борючись за високий уро
нових колоскових, гніздовий колгоспах, а також виготовити
посів цукрових буряків, квад і закупити нові. Укомплекту жай 1951 року, колгоспники
ратно-гніздовий посів картоплі вати повністю всі культивато сільгоспартілі ім. Сталіна села
і овочевих, значно забезпечи ри робочими органами. Велике Пастирського в стислі строки і
ли посів кращим добірним значення має підготовка кад високоякісно посіяли ранні ярі.
сортовим насінням.
рів—трактористів і мотижників На площі 280 гектарів з'яви
Проте, успішне проведення та проведення з ними семіна лись дружні сходи всіх ранніх
весняної сівби це лише поча ру по міжрядному рихленню. культур. Особливо хороші схо
ток боротьби за високий уро
Крім міжрядного рихлення ди ячменю і вівса, які вперше
жай. В
рішеннях
партії велике значення мас і ручна цієї весни були посіяні пере
Механізатори тракторної бригади Карпа Росича з Розі уряду по підвищенню урожай праця колгоспників на шаровці, хресним способом з підсівом дільнянської МТС, Одеської області, застосувавши передові
ності всіх культур звернено проривці цукрових буряків, на багаторічних трав. Вони швид методи праці, виробили в 1950 році на 15-сильний трак
особливу увагу на зразковий ручному обробітку кукурудзи, ко йдуть в ріст.
тор по 1135 гектарів оранки і зекономили понад 2 тонни
догляд за посівами. Це є один соняшника, картоплі і овочевих
За посівами встановлено ста пального та 16.800 карбованців на ремонті тракторів. Кол
з найвідповідальніших періодів культур, а також на прополці ранний догляд.
госп, обслужуваний цією бригадою, одержав найвищий
роботи, під час якого треба зернових культур. Ці роботи
Н. Шепель,
урожай серед колгоспів району.
агроном артілі.
боротися з не меншим напру треба забезпечити значно в
Механізатори не заспокоїлись на досягнутому. Вклю
женням. ніж за стислі строки стислі строки і якісно, особли
чившись у соціалістичне змагання, бригада Росича зо
та високу якість сівби.
бов'язалась в цьому році в обслужуваному нею колгоспі
во велику увагу звернути на Посадили 30 гектарів
Вирішальне значення в ус густоту
зібрати озимої пшениці—по 25 центнерів з гектара, яч
корне насаджень як
картоплі
пішному проведенні догляду за цукрових буряків, так і куку
Серед колгоспників рільни меню та соняшника—по 18 центнерів з гектара, зеконо
посівами мають організація пра рудзи.
мити 4.400 кілограмів пального та 28 тисяч карбованців
чих
бригад Глущенка Г. і
ці, висока трудова дисципліна в Провести і такі допоміжні
на
ремонті тракторів.
колгоспах. Треба домогтися то заходи, як боронування посівіе Довгенка П. з колгоспу ім.
Члени
тракторної бригади Росича прийняли на соціаліс
го, щоб всі до одного колгосп кукурузи, соняшника, картоп Молотова широко розгорнуте тичне збереження свої трактори і сільськогосподарські
соціалістичне машини.
ники брали участь в роботі. лі до появи сходів і після появи передтравневе
Основна робота припадатиме на їх. Особливу увагу треба при змагання.
На знімку: К. І. РОСИЧ (ліворуч) перевіряє технічний
Старанно працюють на по
ланки і механізаторів, а тому ділити насінньовим ділянкам.
стан
агрегата тракториста-комсомольця Петра КОЛЧАНА.
треба добитися постійного їх В період цвітіння жита, греч садці картоплі О. Дуйко, О. Ли
Фото С. Хорошко (Прескліше РАТАУ).
складу і постійного для їх міс ки, кукурудзи, соняшника та мар, О. Клименко, К. Самар
ська і ін. При нормі 0,10 га
ця роботи.
люцерни провести додаткове вони щодня садять по 0,11 —
Необхідною умовою своєчас опилення.
Трудові успіхи комбайнерів
0,12 га. За два дні колгоспни
ного проведення догляду за по
Організація
зразкового
про

ці
посадили
квадратно-гніздо

сівами є готовність колгоспів і
Все ширше розгортається своїм товаришам—-комбайнерам
МТС до міжрядного обробітку. ведення догляду за посівами вим способом 30 га картоплі. передтравневе
соціалістичне
Станом на 15 квітня вж
Адже в цьому році значно вимагає від партійних, радян На маркеровці площі добре змагання серед механізаторів цілком підготовлено до збиран
збільшився обсяг робіт по між ських, сільськогосподарських працює колгоспник А. Сташен- Капітанівської МТС па ремонті ня нового врожаю 13 комбайнів
рядному обробітку. Тільки один органів, а також спеціалістів ко, при завданні 5 га він мар- збиральних машин. Більшість Для підвищення знань ком
цукровий буряк, потрібно про- сільського господарства, МТС і керує по 7 га.
комбайнерів уже здобули знач байнери слухають лекції, як
М. Лимар, агроном.
рихлити 5 разів, кукурудзу—3 колгоспів підвищити відпові
них
трудових успіхів.
читають агроном тт. Попенко
рази вздовж і 3 рази впоперек. дальність в своїй роботі в цей
Першими
завершили
ремонт
Д.
С., механік Хворостяний П.
Картопля, овочеві культури і важливий період. Досвід пере
комбайнів І. Коваль, І. Бонда і ін. спеціалісти сільського
Перевиконує
норми
дових
колгоспів
показав,
що
соняшник, які посіяні в цьому
ренко, В. Григораш і ін. Вони господарства.
виробітку
році в колгоспах квадратно-гніз зразкове проведення догляду за
зараз
подають соціалістичну
І. Горобець,
Ставши на передтравневу допомогу в ремонті комбайнів
довим способом, також вима посівами матиме вирішальне
механік МТС.
гають трикратного обробітку значення в одержанні високого вахту, тракторист О. Салан з
урожаю
в
1951
р.
всіх
куль

колгоспу ім. Воровського на
вздож і впоперек. Широкоряд
ні посіви чумизи, проса і греч тур за будь-яких метеорологіч сівбі кукурудзи квадратно-гніз
довим способом щодня виконує
ки забезпечити 2—3-разовим них умов.
Немає сумніву в тому, що норми виробітку. При нормі 8
розпушуванням.
Полезахисні
лісосмуги прорихлити не мен колгоспи і МТС докладуть усіх га він засіває 10 га. За 2 ро
зусиль, щоб виростити в 1951 бочі дні він провів сівбу куше чотирьох разів.
Своєчасний ремонт та підготов році високий урожай всіх куль курудзи на площі 20 га.
І. Проценко.
ка до роботи тракторів «У—2» тур і з честю виконають зобо
і культиваторів міжрядного об в'язання, взяті в змаганні з
робітку як тракторних, так і Шполянським і Ново-Мирго
ЗВЕДЕННЯ
кінних, є показник готовності родським районами.
про хід сівби ярих культур
до міжрядного обробітку. Од
Г. Діхтяр,
району станом на
нак, ряд колгоспів ще не при- ст. агроном Златопільської МТС. по колгоспах
15 квітня 1951 року
(в процентах до плану)
1. ім. Будьонного
ЗАВЕРШИЛИ СІВБУ КУКУРУДЗИ
2. „Перемога"
3. „ІІІ Інтернаціонал"
Колгоспи „Перемога", ім. ІІІ Інтернаціоналу, їм. Будьонного,
4. "12-річчя Жовтня"
які в минулому році добились хорошого врожаю кукурудзи, вже
5. ім. Комінтерну
завершили сівбу цієї культури. Сівба проведена квадратно-гніздовим
6. ім. Сталіна с. ТИШківКа
способом на всій площі в кращі агротехнічні строки.
7. ім. Воровського
8. ім. ВЛКСМ
9. ім. Кірова
10. ім. Молотова
11. ім. Жданова
12. ім. Леніна
Проходять кращі агротехнічні ників, використати всі куку 13. ім. Сталіна с. Пастирське
строки посіву кукурудзи. До рудзосаджалки, забезпечити ви 14. ім. Хрущова
цього часу неприпустимо зво користання квадратно-гніздових 15. ім. Калініна
16. ім. Куйбишева
лікають сівбу цієї культури сівалок на всю їх потужність 17.
ім. Сталіна с. Межигірка
колгоспи ім. Хрущова, "Кому і негайно завершити сівбу. 18. „Комуніст"
ніст, 12-річчя Жовтня", ім. Треба домогтись, щоб кожен 19. ім. XVІІІ партз'їзду
Шевченка, ім. 18 партз'їзду. колгоспник виконував і пере 20. ім. газети „Правда"
21. ім. Шевченка
Правління колгоспів повин виконував норми виробітку. 22
. ім. Чапаева
ні організувати на посів ку Садити кукурудзу тільки квад 23. ім. Ворошилова
курудзи якнайбільше колгосп ратно-гніздовим способом.
24. „Нове життя"

ЗВОЛІКАЮТЬ ПОСІВ КУКУРУДЗИ
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ЧОМУ НЕ ПОМІЧАЮТЬ ЛЕДАРІВ?

Тепер, коли колгоспники кол тичний образ життя ведун
госпу ім. Молотова наполегли Глущенко Т., Зінченко М., як
во борються за високий уро не виробили в 1951 році жод
жай, окремі члени артілі уни ного трудодня. Основне занятті
кають від роботи в громадсько їх—робота на присадибних ді
му господарстві. Наприклад, лянках з метою спекуляції.
Чому ж ці ледарі і симулянГрушовий А. був призначений
обслуговувати тракторний аг ти залишаються для правління
регат, але па роботу не вихо колгоспу і його голови т. Cтopдить. В цьому році він виро чака непомітними? Заходів до
бив лише 5 трудоднів. Парази них не вживають. П. Олійник.
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