Зараз в розпалі весняна сівба. Попереду велика напружена робота по виконанню почес
них зобов'язань, даних працівниками сільсько
го господарства товаришеві Сталіну.
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Ширше розмах передтравневого соціалістич
ного змагання! Посіємо швидко і високоякісно,
старанно доглянемо посіви!

квітня

1950 року

ОРГАН ЗЛАТОпІлЬСЬкОГО РК КП(б)У ТА РАЙОННОї РАДИ
ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОї ОБЛАСТІ

Організаційно-масову роботу
сільрад—на вищий рівень
Сільські Ради депутатів тру
дящих—це місцеві органи дер
жавної влади і державного уп
равління. їх права і обов'язки
чітко сформульовані в Консти
туції Союзу РСР.
Робота сільських Рад багато
гранна. Вони керують гос
подарським і культурним бу
дівництвом, в своїй роботі є
безпосередніми провідниками
політики партії, мобілізовують
радянський народ на виконан
ня великих завдань будівницт
в комуністичного суспільства
в нашій країні.
Ці завдання правильно ро
зуміють сільські Ради депута
тів трудящих сіл Журавки. Не
чаеве, Тишківки, Йосипівки.
Тут регулярно проводяться се
сії, засідання виконкомів, в ро
боті яких участь бере широ
кий актив. Вищезгадані ви
конкоми сільрад і їх депутати
забезпечили добру роботу ко
місій. Наприклад, в с. Тишківці
фінансово-бюджетна комісія (го
лова т. Негода) та її члени
Попенко, Зименков і інші своєю
наполегливою роботою серед на
селення забезпечили виконан
ня, фінансового плану І кварта
лу на 221%. Добре також пра
цює фінансова комісія Йосипівської сільради: план 1 кварталу цього року виконано на
247 процентів.
Правильно організували ро
боту з активом та інтелігенцією
села культурно-освітні комісії
сільрад Журавки, Тишківки.
Між тим, в ряді сільських
Рад району організаційно-масо
ва робота знаходиться в за
недбаному стані. Особливо
це позначається в сільських
Радах Виноградівки, Пастирсь
кого, Будо-Макіївки, Кам'яноватки та селищної Ради Златополя. Сесії і засідання ви
конкомів тут проводяться від
випадку до випадку. Постійні
комісії не працюють. Так, в
селищній Раді Златополя на
протязі І кварталу ц. р. не
відбулося жодної сесії, а засі
дань виконкому проведено тіль
ки два. В сільраді Виноградівки не працює жодна комі

сія. Робота з активом та інте
лігенцією села не проводиться.
Ці сільвикоикоми мало приді
ляють уваги благоустрію сіл,
зовсім не займаються ліквіда
цією порушень Статуту сіль
госпартілі.
В цьому році перед пашим
районом поставлені великі зав
дання—завоювати першість в
змаганні між районами Кіро
воградської області. Тому-то і
вимоги до сільських Рад повин
ні бути більшими. В першу
чергу необхідно на вищу сту
пінь піднести організаційномасову роботу сільських Рад.
Виконкоми сільських Рад по
винні пред'явити підвищені ви
моги депутатам і завжди нага
дувати їм, що вони є слугами
народу. Також необхідно орга
нізувати роботу комісій, залу
чати до активної участі в них
передовиків сільського госпо
дарства, інтелігенцію села. Обо
в'язок сільських Рад проводи
ти велику роботу по зміцнен
ню трудової дисципліни в кол
госпах. Питання ліквідації по
рушень Статуту сільгоспартілі
повинні бути постійно в полі
зору сільрад.
Сільські Ради та їх куль
турно-освітні комісії мусять на
вищий рівень піднести масовополітичну роботу серед насе
лення, приділяти більш уваги
клубам, зробити їх центрами
комуністичного виховання тру
дящих. Завдання виконкомів
сільрад також дбати про за
гально-обов'язкове навчання ді
тей, оточити батьківським пі
клуванням школу.
Всі ці завдання можна вико
нати при тій умові, якщо ко
жен голова сільради і секре
тар будуть наполегливо підви
щувати свій ідейно-політичний
рівень і ділову кваліфікацію.
Первинним партійним, органі
заціям потрібно подавати пов
сякденну допомогу сільрадам
у їх роботі, вимагати від них
чуйного ставлення до запитів
трудящих з тим, щоб всю ор
ганізаційно-масову роботу по
ставити на рівень завдань сьо
годнішнього дня.

Чому відстає селищна Рада
Златопільська селищна Рада
відстає по всіх роботах тому,
що тут особливо погано по
ставлена організаційно-масова
робота. Виконком розгубив ак
тив, послабив зв'язки з депу
татами, а такі депутати, як
Ткач В., Говденко Ф., Курінна
А., Бергельсон М., Хайченко С.
давно вже відвідували Селищну
Раду. Виконуюча обов'язки го
лови виконкому т. Власова ось
уже три місяці ніяк не може
скликати сесію селищної Ради.

Крім того, вона занедбала й ве
дення справ у селищній Раді.
Досі не складено плану роботи
на квітень. 34 заяви трудящих
лежать у безладді, нереєстровані, більшість без реагу
вання.
Такий стан справ можна по
яснити й тим, що довгий час
тут немає голови виконкому.
Тому і селищна Рада тепер
відстає по всіх показниках.
К. Дорошенко.

У райкомі КП(б)У

ПРО ФАКТИ ГРУБОГО ПОРУШЕННЯ АГРОТЕХНІКИ
ПРИ ПОСАДЦІ КУКУРУДЗИ В КОЛГОСПІ „КОМУНІСТ"
9 квітня 1950 року бюро
райкому КП(б)У розглянуло
питання про факти грубого по
рушення агротехніки при посад
ці кукурудзи в колгоспі «Ко
муніст» с. Листопадово. З ві
дома голови правління т. Бон
даренка бригадири рільничих
бригад тт. Мартишок, Чебалда,
Совенко і Приз 6-8 квітня
ц. р. посадили під сапу 4,91
га кукурудзи по немаркированій площі на глибину 6-8
сантиметрів, що і є найгрубішим порушенням агротехніки.
За безконтрольність і грубе
порушення агротехніки при
посадці кукурудзи бюро РК
КП(б)У своєю постановою ого
лосило голові колгоспу т. Бон
даренку сувору догану. Зо
бов'язано слідчі органи райпрокуратури протягом 3-х днів
провести розслідування і вин
них в порушенні агротехніки на
посадці кукурудзи притягнути
до державної відповідальності.
Бюро РК КП(б)У також зо

бов'язало голову колгоспу т.
Бондаренка в дводенний строк
провести повторну посадку ку
курудзи кукурудзосаджалками
на площі 4,91 га; нанесені
збитки колгоспові віднести за
рахунок винних. Директора
Златопільської МТС т. Хільченка зобов'язано розглянути
в адміністративному порядку
безвідповідальне
ставлення
дільничного агронома т. Вели
кої М. до своїх обов'язків, за
безконтрольність і лібералізм
до порушників агротехніки.
Бюро РК КП(б)У ще раз по
переджує всіх голів колгоспів,
бригадирів рільничих і трак
торних бригад, директорів МТС
і агрономів, що вони особисто
несуть відповідальність за пов
не додержання встановлених
агротехнічних правил при по
садці кукурудзи і якщо по
рушать ці правила, то будуть
притягнуті до суворої держав
ної відповідальності.

ЗМАГАННЯ МТС РАЙОНУ НА ВЕСНЯНО-ПОЛЬОВИХ РОБОТАХ
(Дані райвідділу сільського господарства на 10 квітня
1950 року в процентах до плану)

КАПІТАНІВСЬКА

ЗЛАТОПІЛЬСЬКА

Посіяно всіх ярих
Піднято парів
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Посіяно всіх ярих
Піднято парів

61
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Як видно з наведених цифр, Капітанівська МТС відстає від
Златопільської. Особливо загрозливий стан у Капіанівській
МТС з оранкою квітневих парів. До цього часу в шести кол
госпах не впорали жодного гектара. Дирекція МТС і особисто
директор т. Онищенко невміло керують тракторними бригада
ми; з серйозних застережень з боку райкому К1І(б)У потріб
них висновків не зробили.

В колгоспі ім. Петровського
продовжують порушувати
Статут с.г. артілі
Колгосп ім. Петровського
(Златопіль) відстає в проведен
ні всіх польових робіт. Це в
першу чергу пояснюється тим,
що тут на низькому рівні тру
дова дисципліна колгоспників.
І перші порушники її члени
правління.
Факти говорять ось про що.
З 50 членів колгоспу більше
15 чол. по виробили в цьому
році жодного трудодня, до 10
трудоднів виробили 10 чол. Не
працюють в колгоспі дружини:
голови колгоспу т. Кіченка,
бухгалтера т. Долі, колгоспни
ків: Повєткіна, Чорновірова,
Гончара, Колоднього і багатьох
інших. Дивні й такі порядки.
Тут увійшло в традицію, коли
чоловік колгоспник, то дружи
на його не колгоспниця, або
навпаки, якщо колгоспники
дочка чи син, то мати не кол
госпниця, користується права
ми колгоспників. Або так. Не
щодавно прийнята в члени кол
госпу Сичевська Настя, а її
чоловік—коваль працює в кол
госпі по найму, йому трудодні
не нараховують, а щомісяця
виписують з комори хліб, кру
пу, жири і інші продукти.
Довгий час в колгоспі працю
ють такі, як т.т. Фурманський і
Довгаль, їм нараховують тру
додні, але вони не члени ар
тілі. Цим грубо порушується
Статут с. г. артілі.
Бухгалтер артілі т. Доля В.
занедбав звітність і облік. До
цього часу не рознесені тру
додні колгоспників в особисті
рахунки за три місяці. з по
чатку сівби немає актів про
приймання робіт, відсутня кни
га нарядів.
Правління колгоспу, первин
на парторганізація замість то
го, щоб до кінця ліквідувати
факти порушень Статуту с.г.
артілі, продовжують порушу
вати закон колгоспного життя.
АНДРІЇВСЬКІ
"ТІТКи-КВіТКи"

Нещодавно у районній газе
ті розповідалось про «тіток-квіток»—дружин окремих голів
колгоспів, сільрад, які в арті
лях не працюють.
Такі «квітки» є і у нашому
колгоспі ім. Шевченка, Андрі
ївської сільради. Так, не пра
цюють дружини — польовода Ми
коли Галайди. бригадира трак
торної бригади Степана Пас
тернака, старшого конюха Гри
горія Галайди, працівника май
стерні Івана Коноваленка, ко
нюха Івана Притули, шофера
Василя Пастушенка, тракторис
та Івана Чорпоівапа.
Їх стежкою йдуть і інші ле
дарі—Фросина Кличко, Марія
Трохименко, Євдокія Чорноіван.
Г. Грифелев.
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СТАЛІНСЬКИМ шляхом

ОГЛЯД НИЗОВОЇ ПРЕСИ

В боротьбі за зміцнення
трудової дисципліни

ЗАКІНЧИЛИ ПІДНЯТТЯ
ПАРІВ
Включившись в передтравневе соціалістичне змагання,
трактористи тракторної бригади
№ 8 Златопільської МТС (бри
гадир тов. Дібрівський Данило)
зобов'язувались достроково до
15 квітня закінчити підняття
ранніх парів у колгоспі ім.
Леніна, Лип'янськоъ сільради.
Свого слова трактористи до
держали. Ще на 10 квітня
бригада виконала план піднят
тя парів на 100 процентів.
Добре попрацював на оранці
тракторист т. Фартушний Іван.
Працюючи трактором «ХТЗ—
ПАТІ», він щозміни викопував
завдання на 150—160 проц.

"На роботу у колгосп
Трудова дисципліна—основ
—Немає охоти,
не правило колгоспного життя. Краще дома за рублі
Без неї немислимі: вирощуван Пошити чоботи".
ня високого врожаю, підви Украдизі В. виявилося не
щення продуктивності громадсь під силу керувати бригадою. До
кого тваринництва, висока оп вівши бригаду до ганебного
лата трудодня і невпинний ріст відставання у підготовці до сів
артільних прибутків.
би, він знайшов собі притулок
Питання зміцнення трудової біля бочки з водою—став до
дисципліни в центр уваги своєї ставляти воду на ферми.
роботи поставила редколегія
Ця важлива тема не сходите
стінгазети «За сталінський уро зі шпальт і в наступних номе
жай»—орган правління і парт- рах газети. У номері за 17
організації тишківського кол лютого питанню труддисциплі
госпу ім. Сталіна.
ни присвячено чотири замітки.
Важливо пригадати, що у ми В одній з них, віршованій,—
Г. Барвінок.
нулому році у колгоспі було «З орла та у ворону» пишеть
допущено серйозні порушення ся, як Ісак Середа нещодав
ЗВЕДЕННЯ
Статуту сільськогосподарської но був бригадиром рільничої
артілі. Мали місце факти, ко бригади, а, ставши рядовим про хід сівби всіх ярих культур
ли окремі нечесні люди намага колгоспником, зовсім відмов і підняття парів по колгоспах
лися розтягувати громадське ляється працювати. Тут є такі району станом на 10 квітня 1950
року за даними райсільгоспвідділу
багатство, коли десятки леда рядки:
(в процентах до плану).
рів займались чим завгодно, „Недавно сам він працював
тільки не працею на колгосп (Хоча й з бідою) бригадиром,
Завжди в сльозах він повторяв:
ному виробництві.
Народ не слуха командира.
Назва колгоспів
Зараз у колгоспі ведеться —
Тепер же сам він рядовий,
рішуча боротьба з порушни Бо плаксії у нас не в моді,
ками Статуту, ледарями і си І сам не слуха, хоч убий,
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мулянтами. У цій боротьбі Робить не хочеться, та й годі!" ім. Воровського
9 Січня 1905 р.
73
80
дужо лунає і голос колгоспної Дошкульно перепало Кале- ім.
„Комуніст"
72
39
стінгазети.
нику Лабунському, який біль Рубаний Міст
71
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Вже у першому номері в ше відсиджується дома, ніж ім. Шевченка
71
6
передовій статті газета нещадно працює в колгоспній майстер"Комінтерн"
ім. Кагановича
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критикує бригадира п'ятої ріль ні, Саві Лисенку і іншим.
ім. ВЛКСМ
70
28
ничої бригади Василя Укради- Значну увагу зміцненню ім. Петровського
69
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гу, який розвалив труддисцип труддисципліни приділяє газе „Червоний степ"
„12-річчя Жовтня"
67
49
ліну, внаслідок чого члени та і в третьому номері.
Кірова
67
39
бригади у січні не виробили Але, як недолік те, що ред ім.
„Червона нива"
66
21
жодного трудодня. Тут же вка колегія газети «За сталінсь „Перемога"
64
81
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зується, що негаразд з труд кий урожай» не домагалася "IІІ Інтернаціонал"
Леніна
61 100
дисципліною і в бригаді Сте реагування на вміщені замітки ім.
до комунізму"
61
17
пана Неха. По заслузі діста як з боку правління колгоспу, „„Шлях
XVIII партз'їзд"
61
—
лося лжеколгоспникам О. Жу так і парторганізації.
Андріївна
60
89
кову, Ф. Неху, П. Троню у за Питання зміцнення труддис ім. Шевченка
мітці "Тріо спекулянтів», де ципліни, досвід роботи передо Тишківка ім. Сталіна 60 42
"
60 41
розповідається, як вони, ко вих колгоспників повинні ши і„Пролетар
м. газети „Правда"
58 84
ристуючись правами колгосп роко висвітлювати стінгазети „Тсоавіахім"
58 —
57 22
ників, в артілі не працюють, всіх колгоспів району, дома ім. Молотова
57 —
а займаються спекуляцією. Під гаючись дійового реагування ім. Жданова
Ворошилова
56 16
вдалою карикатурою пояснен на вміщені сигнали. Це допо ім
„Революційна хвиля"
55 23
ня: «Бур'ян на пашім полі». може хліборобам з честю ви Капітанівка
55 —
Йосип Романенко свої приват конати свої почесні зобов'язан ім. Шевченка
новласницькі інтереси ставить ня у соціалістичному змаганні Межигірка ім. Сталіна 54 63
ім. Чапаева
54 —
вище колгоспних:
:з шполянцями.
,30-річчя ВЛКСМ"
53 44

По нашому району
Одноденна нарада вчителів

„Нове життя"
Пастирське
ім. Сталіна

52

—

50

4

На допомогу

Було обговорено також питан
сільським
ня підготовки до іспитів та
агітаторам
екзаменів. У роботі паради взя
ла участь заст. завідуючого Вийшов з друку і надійшов
відділом пропаганди і агітації у продаж спеціальний випуск
обкому КП(б)У т. Городиська. «Блокнота агітатора», присвя
чений весняним польовим ро
Т. Недопас.
ботам 1950 року.
ПЕРЕВИКОНАЛИ КВАРТАЛЬНИЙ ПЛАН
Номер відкривається передо
Чотирп сільські споживчі то року. Лип'янське ССТ план ви вою «Весняні польові роботи
вариства перевпконали план конало на 113,3%, Нечаївське 1950 року і завдання агітато
рів», складається з чотирьох
товарообороту І кварталу 1950 —на 111,1%.
розділів: «Бесіди агітатора»,
ШКОЛЯРІ У ПОЛЬОВОМУ СТАНІ
«Поради агронома», «Слово—
агітаторам»
і «Поради агітато
Піонери та учні Йосипівсь- торної бригади № 3 (Злато
рам».
В
цьому
номері «Блокно
кої школи взяли участь у ма пільська МТС) і влаштували
совому недільнику по озеле- концерт для механізаторів та агітатора» вміщені вислов
ненню та впорядкуванню сіл, Особливо хороше враження за лювання керівників партії та
який відбувся повсюдно мину лишають виступи Юрія Орєхо уряду про політичну агітацію,
промірна тематика лекцій, до
ва, Олі Макодзьоби і інших.
лої неділі.
повідей і бесід на період вес
Школярі посадили декора
Д. Комаров,
няно-польових
робіт та інші
тивні дерева по дорозі, а потім
пом. бригадира трактор матеріали.
завітали до трактористів трак
ної бригади.
Спеціальний випуск «Блок
УЧНІ ПОСАДИЛИ 7.860 ДЕРЕВ
нота агітатора» видано україн
На недільник по озелененню коративних дерев. Школярі Зла ською і російською мовами.
сіл і селпща вийшли 3.260 уч топільської середньої школи Тираж видання 70 тис. при
нів шкіл. За один тільки день посадили 800 дерев, Дібрівської мірників, розмір —160 стор.,
ціна окремого номера—1 крб.
9 квітня посаджено 7.860 де семирічки—600 дерев.

Понад 300 вчителів нашого
району були присутніми на одноденній нараді, що відбулася
9 квітня. Учасники наради про
слухали доповідь завідуючого
райВНО т. Умілевського «Ідей
но-політичне виховання учнів».

13 квітня 1950 року.

Протест Радянського Уряду
урядові США
11 квітня Міністр Закордон
них Справ СРСР А. Я. Вишинський прийняв посла США
т. А. Керка і вручив йому та
ку ноту:
«Уряд Союзу Радянських
Соціалістичних Республік вва
жає необхідним заявити уря
дові Сполучених Штатів Аме
рики таке.
За перевіреними даними 8
квітня ц. р. о 17 годині 39
хвилин на південь від Лібави
був помічений чотиримоторний
військовий літак Б—29 (лі
таюча кріпость) з американсь
кими розпізнавальними зна
ками, який заглибився на те
риторію Радянського Союзу на
21 кілометр. У зв'язку з тим,
що американський літак про
довжував заглиблюватись на
радянську територію, підняла

ся з близько розташованого
аеродрому ланка радянських
винищувачів, яка зажадала від
американського літака летіти
за нею для посадки на аерод
ром. Американський літак не
тільки не підкорився цій ви
мозі, але відкрив вогонь по
радянських літаках. Зважаючи
на це, передовий радянський
винищувач був змушений дати
вогонь у відповідь, після чого
американський літак повернув
у сторону моря і зник.
Радянський Уряд заявляє
рішучий протест урядові США
проти цього грубого порушен
ня американським військовим
літаком радянського кордону,
що є разом з тим нечуваним
порушенням елементарних норм
міжнародного права».
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В. В. МАЯКОВСЬКОГО

В. В. Маяковський про Америку
"Може статися, що сполу
чені Штати спільно стануть
останніми збройними захисни
ками безнадійної буржуазної
справи..."
Америк цілих три: Північна,
Центральна і Південна.
Північно-Американські Спо
лучені Штати не займають на
віть всю Північну—а от має
те!—відібрали, привласнили і
вмістили назву всіх Америк.
Мабуть тому, що право на
зивати себе Америкою Сполу
чені Штати взяли силою, дред
ноутами й доларами, наганяю
чи страх на сусідні республі
ки і колонії".
„В Америці байдуже, яким
шляхом ви здобули ваші міль
йони. Все—„бізнес" справа,—
все, що ростить долар. Одер
жав проценти з поеми, яка
розійшлася.— бізнес, обікрав,
не піймали—теж".

Володимир Володимиром
МАЯКОВСЬКИЙ — найталановиті
- Чисто на головних вулицях... ший поет нашої епохи.

Там, куди розвозять біль
шість робітників і службов
ців—грязь...
Стоять ящики із всілякими
покидьками, з яких жебраки
вибирають не зовсім об’їдені
кістки й шматки. Стигнуть
смердючі калюжі
і сьогод
нішнього і позавчорашнього
дощу.
Папір і гниль валяються по
кісточку—не образно по кі
сточку, а дійсно, навсправжки".

ваї і тут же
ши".

засинали, знесилів

„Що ж до американської пре
си, то вона живе сенсаціями,
вбивствами і т. д. Вбивства, до
речі, там трапляються
щодня,
але якби їх не було, не було б
убивством
для
американської
преси. Американські журналісти
на вигляд не такі продажні, як
французькі,
але це тому, що
"...Я дивився біля фордівських американські газети продаються
воріт на зміну, яка виходила, цілком, разом із своїми хазяями,
—люди
валились у
трам- раз і назавжди".
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