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Гідну зустріч 
Першому Травню

29 квітня цього року ми
нає 20 років з того дня, як 
XVІ конференція ВКП(б) 
звернулась до всіх робітни
ків і трудящих селян на
шої країни з полум'яним 
закликом розгорнути зма
гання на всіх ділянках со
ціалістичного будівництва.

Наближається велике 
свято трудящих—Перше 
Травня. Трудівники колгос- 
них ланів сільгоспартілей 
„Комуніст", ім. ВЛКСМ, 
ім. Воровського, ім. Леніна 
готують святу гідну зустріч. 
Вони вийшли переможцями 
в соціалістичному змаганні 
за ущільнені строки сівби 
і високу якість польових 
робіт. Трудовий подарунок 
великому святу приготува
ла тракторна бригада Зла- 
топільської МТС тов. Дя- 
ченка Микити. Трактористи 
бригади забезпечили вико
нання в строк договору МТС 
з колгоспом ім. Кірова. За
раз вони успішно працюють 
на оранці квітневих парів.

Працівники кооператив
ної торгівлі зобов'язалися 
культурно проводити тор
гівлю, виконати план то
варообігу ІI кварталу в 
квітні на 40 процентів. По
чесні зобов'язання взяли 
на себе ремонтні працівни
ки Капітанівського цукро
заводу. Розгорнулося соціа
лістичне змагання серед 
членів промислових артілей 
Златополя.

Передтравневе змагання 
в цьому році яскраво відоб
ражає творчу ініціативу мас 
в боротьбі за дострокове 
виконання п'ятирічки.

Механізатори сільського 
господарства! Справа вашої 
честі забезпечити успішне 
проведення польових робіт, 
викисати план підняття па- 
рів у квітні. Це буде кра
щий подарунок святу Пер
шого Травня!

Первинні партійні і ком
сомольські організації! Очо
люйте передтравневе со
ціалістичне змагання трудів
ників району. Мобілізовуй- 
те маси на успішне і якіс
не проведення весняної сів
би, на виконання взятих зо
бов'язань кожним колгос
пом, МТС, підприємством.

Комуністи і комсомольці! 
Несіть більшовицьке слово 
в маси! Будьте в авангарді 
борців за дострокове вико
нання четвертої сталінської 
п'ятирічки!

Зустрінемо день Першо
го Травня новими виробни
чими подарунками. З честю 
виконаємо взяті зобов'язан
ня. Виростимо високий ста
лінський урожай, здержи
мо слово, дане в листі ук
раїнських хліборобів това
ришеві Сталіну.

На Херсонщині розпочались весняні лісонасадження. Колектив 
новоствореної Цюрупйнської лісозахисної станції Міністерства лісо
вого господарства посадив понад 50 гектарів полезахисної смуги. 
Серед працівників станції розгорнулось соціалістичне змагання за 
дострокове виконання плану лісонасаджень.

На фото (на передньому плані): Микола Шейко і Надія Жмурко 
за насадженням лісу.

Фото Т. Овчаренка. (Прескліше РАТАУ).

У К АЗ
Президії Верховної Ради Української РСР

Про скликання Верховної Ради
Української РСР

Скликати п'яту сесію Верховної Ради Української Радян
ської Соціалістичної Республіки 12-го травня 1949 року в 
місті Києві.

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

___ м. Київ, 13 квітня 1949 р.

БОРОТИСЬ ЗА ПЕРШІСТЬ В ЗМАГАННІ З НОВОМИРГОРОДЦЯМИ!
ЗМАГАННЯ

Златопільського і Новомиргородського районів
на весняно-польових роботах

(Дані райвідділів сільського господарства на 15 квітня 1949 року в процентах до планів)

РОБОТИ ПО РАДІОФІКАЦІЇ
 РАЙОНУ 

Добре організована спра
ва по суцільній радіофіка
ції в с. Оитняжці. Члени 
сільгоспартілі ім. ВЛКСМ 
по вулицях, напроти своїх 
садиб, вже закінчили копан
ня ямок. На відведеній ді
лянці лісу колгоспники 
заготовили 240 стовпів, з 
яких в село, до місця вста
новлення, завезено 206 стов
пів. Днями стовпи будуть 
встановлені. К о м у н і с т 
т. Плахотній М. та колгосп
ники тт. Гетьман К. і Сло
бодянин М. проводять збір 
грошей серед трудящих ар
тілі. Вони вже зібрали 
3.400 крб. Т. Красіліч.

 

Колгоспники колгоспу 
„Шлях до комунізму" заго
товили 140 стовпів, майже 
половина їх встановлена. 
На встановленні стовпів най
краще працюють колгосп
ники Гончаренко І., Гонча
ренко М., Крева Г. Протя
гом кількох днів вони за
копали 50 стовпів.

Ф. Бараненко.

На території колгоспу 
„12-річчя Жовтня" по ву
лицях викопано 130 ямок, 
в лісі заготовлено 100 стов
пів. Розпочалась вивозка 
стовпів, тут працює щодня 
три підводи.

М. Литвин.

Зведення
про хід сівби всіх ярих культур 

в колгоспах району станом на 
15 квітня 1949 року

(дані райвідділу сільського 
господарства в процентах до 

плану)

 
  Назва колгоспів 

____1. "Комінтерн"_63
2 ім. Кагановича 61
3 „комуніст” 60
4 "9 Січня 1905 р." 59
5 ім. Кірова 57
6 „Червоний шлях” 56
7 Рубаний Міст

ім. Шевченка 56
8 І„Ш Інтернаціонал" 56
9 ім. Петровського 52

10  ім.Леніна 52
11 ім. Чапаева 52
12 Тншківка ім. Сталіна 52
13 „Червона нива” 51
14 "Перемога" 51
15 „12-річчя Жовтня” 51
16 ім. ВЛКСМ 51
17 [Андріївна

ім. Шевченка 50
18 ім. Молотова  50
19 ім. Ворошилова 49
20 Капітанівка

ім. Шевченка 49
21 „Шлях до комунізму” 48
22 „Червоний степ" 48
23 ім. Воровського 48
24 Межигірка ім. Сталіна 47
25 „Революційна хвиля” 47
26 „Тсоавіахім" 46
27 ім. газети „Правда” 45
28 "Пастирське

ім. Сталіна 45
29 „XVIII партз'їзд" 43
30 "Пролетарій" 42
31 „Нове життя" 41
32 ім. Жданова 41

На посадці 
лісосмуги

Одночасно з проведенням 
весняно-польових робіт
колгоспники сільгоспартілі 
ім. Чапаева провадять по
садку полезахисної лісо
смуги. Роботами по насад
женню смуги керує досвід
чений в цій справі колгосп
ник Олекса Лук'янович 
Приз.

За кілька днів члени 
лісопосадкової ланки від
ремонтували минулорічну 
лісосмугу на площі 0,50 
гектара. Успішно прово
диться посадка нової лісо
смуги. Колгоспники Приз Ф., 
Вербенко Г., Хижняк М., 
Сергата В. й інші вже по
садили лісосмугу площею 
1,95 гектара. Роботи по 
посадці продовжуються.

Г. Сергатий.

ЦУКРОВІ БУРЯКИ ПОСІЄМО ЗА 2 ДНІ
Наша четверта бригада з 

колгоспу ім. Сталіна с. Тиш- 
ківки за 4 робочі дні про
вела сівбу ранніх ярих. 
Найкраще на сівбі працю
вали Парасковія Кваша, 
Марія Оберемок, Мотря 
Hex, Фросина Копотій, Га
лина Сіряченко. 15-річний 
Ваня Лубенський, пра
цюючи на підвозці зерна 
до сівального агрегату, 
замість 20 цнт. вивозив по 
35 цнт. Щодоби бригада 
засівала по 40 га при нор
мі 32 га.

Зараз ми готуємося до 
сівби цукрових буряків.

ПОСІЯНО 20 ГЕкТАРів ТРАВ

Успішно завершивши сів- 
бу колоскових культур, кол
госпники нашої бригади 
проводять посів багаторіч
них трав. При завданні 4,5 
га колгоспники Махиня М.

і Чалий Г. кінною сівалкою 
засівають щодня по 5 га.

За два робочі дні сівачі 
посіяли 20 гектарів багато
річних трав. О. Голець, 

бригадир колгоспу ім. Кірова.

Змагання колгоспів
НА ВЕСНЯНО-ПОЛЬОВИХ РОБОТАХ

(Дані райвідділу сільського господарства на 15 квітня 1949 року 
в процентах до плану)

ЛИП'ЯНКА іМ. КІРОВА
Посіяно всіх ярих 57
Підживлено озимих 103
Забороновано озимих 45
Піднято парів 9

► ЛИП'ЯНКА іМ. ЛЕНІНА
Посіяно всіх ярих 52
Підживлено озимих 135
Забороновано озимих 62 
Піднято парів —

Златопільський
Посіяно всіх ярих . . 51
Підживлено озимих . . 189
Забороновано озимих . . 70
Піднято парів . . 9

Новомиргородський
Посіяно всіх ярих . . 48
Підживлено озимих . •116

Забороновано озимих . . 89
Піднято парів . . 13

Піднімають квітневі пари
Серед трактористів трак

торної бригади тов. Приза Т. 
з Капітанівської МТС ши
роко розгорнулося соціа
лістичне змагання на честь 
наступного свята трудящих 
— 1 Травня.

Бригада працює на ла
нах колгоспу ім. Комінтер
ну, Туріянської сільради.

Перед в змаганні ведуть 
трактористи Кармазин Антін 
і Литвин Олекса. Вони ус
пішно провадять оранку на 
пар. Лише за один робочий 
день трактористи виорали 
25 гектарів квітневих парів. 
Сумлінно працює з тракто
ристами причіпник тов. Май- 
борода Олекса.

Трактористи цієї бригади 
зобов'язалися зустріти пер- 
шотравневе свято повним 
виконанням плану оранки 
на пар на площі 150 гекта
рів.

І. Олійник, 
польовод колгоспу.

Успішно проводять оран
ку парів тракторні бригади 
Капітанівської МТС тов. 
Добролежі в колгоспі імені 
Воровського с. Оситняжки, 

і тов. Лиходіда в колгоспі 
ім. Молотова с. Журав
ки.

Для цього закрили вологу 
 на всій площі 40,8 га, слід- 
куємо за вистиганням грун
ту, яровизуємо насіння. Ми 
дали слово, що сівбу бу
ряків проведемо за 2 ро
бочі дні. Лише самовіддана 
праця дасть нам можливість 
виростити на всьому маси
ві по 250 цнт. буряків з га, 
а ланковим: Мотрі Hex—по 
650 цнт., Парасковії Кваші 
—по 550 цнт., Марії Обе
ремок і Фросині Копотій— 
по 500 цнт., Ганні Коробці 
-по 450 цнт. з кожного га.

Фросина Кваша, 
бригадир рільничої бригади.
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КОМСОМОЛЬСЬКЕ життя пО РАЙОНУ Нарада працівників кооперації
Районна Дошка 

Пошани
У Златополі на розі ву

лиць Леніна та Шолом-Алей- 
хема будується велика 
Дошка Пошани, на яку за 
рішенням райкому КП(б)У 
і виконкому райради бу
дуть заноситися передові 
колгоспи, рільничі і трак
торні бригади, ланки, окре
мі стахановці соціалістич
них полів і підприємств. 
Вже зроблено дерев'яний' 
каркас Дошки, підготовле
но площу, посаджено ялин
ку. Спорудження Дошки 
буде закінчено до 1 травня 
цього року.

ВЕЛИКІ КУЛЬТУРНІ 
ЗАПИТИ

Робітники, колгоспники і 
службовці району з почат
ку року купили у Злато- 
пільському культмазі 170 
лампових і детекторних 
радіоприймачів та 120 репро
дукторів. В зв'язку з су
цільною радіофікацією райо
ну ближчим часом у культ- 
маг надійде ще 4.000 ре
продукторів.

Златопільська артіль "ХХ-річчя Жовтня" доводить до відому

населення, що відкрито механічну майстерню
кравецьких машинок, примусів, патефонів. ПРАВЛІННЯ АРТІЛІ.

Днями в Златополі відбу
лась нарада працівників 
споживчої кооперації райо
ну.

По першому питанню з 
доповіддю „Охорона соціа
лістичної власності" висту
пив начальник райвідділу 
МВС тов. Шевченко А. О.

Доповідь про підсумки 
виконання плану това
рообігу за І квартал і 
завдання на II квартал 1949 
року зробив голова рай- 
споживспілки т. Іванов М. С. 
Він відмітив, що окремі 
споживчі товариства райо
ну не тільки виконали, а й 
перевиконали план товаро
обігу І кварталу. Так, 
Лип'янське ССТ виконало 
план на 106%, міське спо
живче товариство — на 
102,8%, Капітанівське ССТ
— на 102%. У числі пере
дових і Тишківське ССТ, 
де план товарообігу І квар
талу виконано на 96,3%. В 
цілому по району план ви
конано на 95,5%.

Далі т. Іванов зупинився 
на роботі відстаючих ССТ. 
Лише на 68% план товаро
обігу виконали у Пастирсь
кому ССТ, у Йосипівсько- 
му —на 79%, Дібрівському
— на 76%, Журавському — 
на 70,2%. Дуже відстають 
Андріївське і Туріянське 
споживчі товариства. Наба
гато гірше, ніж минулого
року, працює Златопільсь- 
ка чайна (директор т. Век- 
сельман). Тут план товаро
обігу І кварталу виконали

БІЛЬШЕ Б ТАКИХ КОНЦЕРТІВ
У колгосп "Перемога" 

завітала агіткультбригада 
районного будинку культу
ри. Перш за все учасники 
бригади познайомились з 
станом польових робіт в 
сільгоспартілі, з передови
ками сівби, що дало мож
ливість побудувати концерт
ний виступ на місцевих, 
злободенних матеріалах.

Бригада випустила у нас 
показковий „бойовий лис
ток", у якому показала 
кращих людей артілі: Ру

денко Параску, Лихолаза  
Василя, Бідного Сигіна і 
інших. Нищівній критиці 
були піддані окремі нероби 
і симулянти: Зеленюк Ок
сана і Мікуліна Олена.

Крім виступу в польово
му стані, бригада влашту
вала ввечері великий кон
церт у клубі.

Колгоспники залишилися 
дуже задоволеними приїз
дом культбригади.

П. Головко, 
зав. клубом.

Молодь, яка досягла 16-річного віку, 
повинна мати паспорти 

У паспортизованій місцевості 
всі громадяни, починаючи з 16 
років і старше, повинні мати пас
порти. Отже діти, яким минуло 
16 років, в паспорт своїх батьків 
не вносяться, а стають повноправ
ними громадянами і самі одержу
ють паспорти в органах міліції.

Однак, є випадки, коли грома
дяни. які досягли вже 16-річного 
віку, ще й досі проживають без 
паспортів. Це—порушення пас
портного режиму. Громадянам 
Златополя і Капітанівки (паспор
тизована місцевість) необхідно 
врахувати це і направити своїх 
дітей 16-річного віку в паспорт
ний стіл за одержанням паспорта.

Треба пам'ятати, що без доку
ментів не можна проживати як в 
місті, так і в селі жодної години. 
Є випадки, коли громадяни, маю
чи паспорти, проживають не при
писані при РВ МВС по будинко
вій книзі. Так, гр. Голубенко В. К. 
прибув в Златопіль ще в серпні

Редактор Р. П. ДОЛЯ.

1948 р. і проживав не приписаним 
до 19. 3. 1949 р. Його оштрафо- 
вано в 50 крб. Гр. Цяпкало про
живав у Капітанівці не приписа
ним більше 6 місяців, за що теж 
оштрафований в 50 крб.

Для того, щоб одержати паспорт 
треба такі документи: свідоцтво 
про народження (обов‘язково для 
всіх громадян), при заміні—ста
рий паспорт, для військовозо
бов'язаних— військовий квиток, 
свідоцтво про шлюб і довідку 
про сім'ю, видану сільрадою, 
довідку з місця роботи чи учоби, 
довідку з місця проживання 
(ф. № 1) і дві фотокартки (одна 
для наклеювання на ф. № 1, дру 
га—до паспорта).

Свідоцтво про народження тре
ба і для одержання нового пас
порта 1 при заміні старого. Бу
динкову книгу можна прид
бати в паспортному столі при 
райвідділі МВС.

А. ПОСТОЛЕНКО.

тільки на 81,4%. Причини 
відставання окремих коопе
рацій ясні: некультурне об
слуговування трудящих, 
несвоєчасне відкривання 
крамниць, непривабливість 
приміщень як зовні, так і 
всередині. Вказані ССТ по
гано обслуговують колгосп
ників в польових станах. 
Потім доповідчик дав прак
тичні вказівки, як треба 
працювати, щоб план това
рообігу не тільки виконати, 
а й перевиконати.

У обговоренні доповіді 
т. Іванова виступили тт. Го
лець (голова Лип'янського 
ССТ), Дахно (голова Пас
тирського ССТ), Лисенко 
(голова МСТ), Неміровський 
(завторг райспоживспілки), 
Добровольський (райінспек- 
тор ЦСУ). 

У своєму виступі керую
чий Златопільським відділ
ком Держбанку тов. Іщен- 
ко М. І. вказав, що окремі
 споживчі товариства райо- 
 ну  несвоєчасно здають у 
Держбанк гроші за реалізо- 

і вашій крам. Це стосується, 
в першу чергу, Пастирсь- 

 кого ССТ, де крамник По
ліщук здає гроші всього 
4—5 разів на місяць.

В роботі наради взяли 
участь тт. Білан (секретар 
РК КП(б)У) і Король (пред
ставник облспоживспілки).

Учасники наради також 
розглянули питання наступ
них виборів споживчих то
вариств, які розпочались 
з 15 квітня 1949 року.

Минулої неділі у юних 
піонерів нашого району бу
ло велике свято—вручення 
районній піонерській орга
нізації Червоного піонер
ського прапора. Біля двох
сот піонерів — посланців 
шкільних організацій зібра- 
лиси у кінотеатр Златополя. 
Перед цим юні делегати 
під звуки духового оркест
ру пройшли головною ву
лицею селища.

У залі— піонери, численні 
гості. О 12 годині дня го
лова ради дружини ім. 
Олександра Матросова Алла 
Макаренко (Златопільська 
середня школа) віддає ра
порт секретареві райкому 
ЛКСМУ тов. Холкіній П. Я. 
про те, що піонери району 
зібралися на урочистий збір, 
присвячений врученню Чер
воного піонерського пра
пора ЦК ВЛКСМ районній 
організації юних піонерів. 
Прийнявши рапорт, тов. 
Холкіна тепло вітає піоне
рів і дозволяє провести уро
чистий збір.

Під овації присутніх оби
рається почесна президія— 
Політбюро ЦК ВКП(б), 
Політбюро ЦК КП(б)У на 
чолі з вождем народів, рід
ним батьком і вчителем ве
ликім Сталіним. Звучать 
величні мелодії Гімну Ра
дянського Союзу.

У робочій президії збору : 
—піонери-відмінники, пар
тійні, радянські і komco-

Зразково проведемо 
літні канікули школярів

Комсомольці, піонери, 
школярі району завершу
ють учбовий рік, старанно 
готуються до перевідних 
іспитів та екзаменів. Неза
баром і літні канікули. Ком
сомольські і піонерські ор
ганізації шкіл розгорнули 
велику роботу по якнай
кращому проведенню літ
нього відпочинку.

Вже точно відомо, коли 
піонери і школярі допома
гатимуть колгоспникам у 
боротьбі за високий уро
жай, коли підуть у походи, 
мандрівки, екскурсії по рід
ному краю. У травні у піо
нерських загонах будуть 
обрані молодші піонерво- 
жаті, які зможуть проводи
ти роботу з дітьми протя
гом канікул. Як і завжди, 
центром відпочинку учнів 
буде школа і клас.

Більшість школярів прий
ме участь в походах по 
вивченню рідного району. 
Вже укомплектовано 61 за
гін юних мандрівників. На 
вчительських нарадах, ком
сомольських зборах виділе
ні керівники походів—вчи
телі, комсомольці старших 
класів.

У піонерській дружині ім. 
Олександра Матросова (Зла
топільська середня школа) 
в походи і екскурсії підуть 
111 піонерів-відмінників і

ударників навчання. Керів
ники загонів тут кращі 
комсомольці Маргарита Хо
хол, Леонід Шустерман, 
вчителі-комсомольці.

Більшість загонів вже 
розробила маршрути похо
дів. Ось один з них. Юні 
мандрівники Нечаївської се
мирічної школи вирішили 
ознайомитися з промисло
вістю, сільським господар
ством та історичним мину
лим нашого району. Вихід
ним пунктом намічено село 
Нечаєво. Далі — ланцюг скіф
ських могил біля сіл Іванів
ни, Трояново, Андріївни. 
Відпочинки будуть на річці 
Вись і в Андріївському лі
сі. Цього ж дня учасни
ки походу прийдуть у Зла
топіль для ознайомлення з 
райцентром. Наступного 
дня мандрівники вирушать 
до Капітанівського цукро
заводу, де ознайомляться з 
процесом цукроваріння. По
вернуться діти додому че
рез Журавку, Межигірку, 
Лип'янку. В поході учні 
збиратимуть колекції, гер
барії, фольклорні матеріали, 
проведуть воєнізовані гри.

Справа честі вчителів, 
комсомольців - організувати 
зразковий літній відпочи
нок дітей.

П. Бойко,
зав. відділу піонерів РК ЛКСМУ.

Вручення районній піонерській 
організації Червоного прапора

 мольські працівники району.
Група прапороносців - ко- 

лишні офіцери Радянської
 Армії тт. Майдебура, Пас-

тушенко і Туркін вносять
до залу прапор для вручен- 
 ня. Від імені Центрального

Комітету ВЛКСМ і облас- 
ного комітету ЛКСМУ Чер
воний піонерський прапор 
вручає тов. Холкіна. Його 
приймає делегація юних пі
онерів на чолі з головою 
районної ради юних піоне
рів тов. Бойко П. К. Цілую
чи прапор, тов. Бойко за 
дорученням всіх піонерів 
району дає урочисту клят
ву берегти Червоний пра
пор як зіницю ока, виправ
дати високе довір'я Ленін
сько-Сталінського комсо
молу.

З словами величезної по
дяки рідній більшовицькій 
партії, комсомолу, любимо
му другу радянських дітей 
товаришеві Сталіну висту
пили піонери - відмінники з 
дружини ім. Матросова Зла- 
топільської середньої шко
ли—Валерій Пшеничний і 
Валентина Карабан. Вони 
запевняють партію і комсо
мол, що піонери району 
будуть вчитися так, щоб 
великий Сталін сказав: „Від
мінно, реб'ята!"

Після урочистого збору 
піонери і гості проглянули 
новий художній фільм „Зуст- 
річ на Ельбі".

Поповнилась 
бібліотека

Колгоспна бібліотека ар
тілі ім. Сталіна с. Межи- 
гірки поповнилась новою 
літературою. Надійшло 360 
політичних і художніх книг. 
Тепер у бібліотеці налі
чується 150 постійних чи
тачів. Крім цього, колгосп
ники придбали 20 велоси
педів, два мотоцикли, 12 
лампових і детекторних 
радіоприймачів.

САТИРИЧНА СТІНГАЗЕТА
З ініціативи партійної і 

профспілкової організацій у 
Златопільській автобазі ре
гулярно випускається сати
рична стінгазета „їжак". 
Газета великого формату, 
добре оформлена, вміщає 
18—25 матеріалів, гостро 
висміюючи ледарів, поруш
ників труддисципліни. Ка
рикатури малює шофер Іван 
Бринза.

УЧНІВСЬКА ДОПОМОГА
Учні Капітанівської шко

ли ФЗН, де директором 
т. Матеуш, взяли шефство 
над колгоспом ім. Сталіна, 
Тишківської сільради. Шефи 
вирішили зразково облад
нати колгоспні майстерні. 
Вони вже передали колгос
пу 4 комплекти слюсарних 
інструментів: молотки, зу
била, слюсарні ключі тощо.

Успіх фільму 
„В. І. Ленін"

14 і 15 квітня трудящі 
райцентру з великим інтере
сом проглянули нову хроні
кально-документальну кіно
картину „Володимир Ілліч 
Ленін", удостоєну нещодав
но Сталінської премії пер
шого ступеня.


