Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
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Сталінським
Ш ЛЯХОМ
ОРГАН ЗЛАТОПІЛЬСЬКОГО РК КП(б)У ТА РАЙОННОЇ РАДИ
ДЕП УТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ширше соціалістичне змагання
на ремонті збиральних машин
В колгоспах району завершується весняна сівба. З почуттям задоволення трудівники полів оглядаються на пройдений перший етап боротьби
за високий урожай. Наполеглива праця хліборобів дає свої
результати. Добрий стан озимих і ярих культур обіцяє багатий урожай. Широко застосовуючи радянську агробіологічну науку і практику передовиків, трудівники полів краще, ніж торік проводять усі
польові роботи.
Зараз вирішальною передумовою одержання високого
врожаю всіх культур є вчасне
і високоякісне проведення обробітку і догляду за посівами.
Необхідно розгортати боротьбу
з бур’янами, старанно доглядати посіви, вести нещадну
боротьбу з шкідниками сільськогосподарських
культур,
зо к р е м а , з буряковим довгоноси ком.
Разом з цим треба, щоб кожен колгосп, МТС і радгосп
по-справжньому розгорнув підготовку до збирання врожаю.
Особлива увага первинних партійних організацій, райсільгоспвідділу, правлінь колгоспів,
МТС повинна бути приділена
підготовці комбайнів, молотарок
і жаток.
Трудову перемогу в передтравневому змаганні здобули
механізатори Златопільської
МТС. Комбайнери, взявши зобов’язання до 1 Травня цілком
підготувати до роботи свої машини, на сьогодні вже завершили ремонт всіх комбайнів.
Провадиться ремонт молотарок
і двигунів. Закінчив ремонт
молотарки «МО— 900» машиніст т. Суржок (колгосп ім. Калініна). Достроково провели
ремонт комбайнів у Капітанівській МТС комбайнери: Коваль І., Бондаренко І., Григораш В., Левченко А. і інші.

Все ж тут ще не відремонтовано два комбайни, більшість
молотарок і двигунів.
По-справжньому готуються
вже зараз до жнив в колгоспі
ім. Сталіна с . Тишківки. Тут
відремонтували 2 жатки, 4 гребки, виготовили 30 грабель.
Розгорнули підготовку збиральних машин і інвентаря в колгоспах ім. Леніна, ім. Сталіна
с. Межигірки.
Однак слід відмітити, що в
ряді колгоспів до цього часу не
приступили до ремонту збиральних машин і іншого збирального інвентаря, а там, де
й проводять його, то дуже повільними темпами.
Незадовільний стан з ремонтом молотарок, збиральних машин і інвентаря пояснюється
поганою організацією праці,
відсутністю дійового соціалістичного змагання серед людей,
зайнятих на ремонті. Такий
стан з ремонтом можна пояснити і тим, що райсільгоспвідділ не вживає рішучих заходів
до посилення темпів ремонту
збиральних машин. Більше того, райсільгоспвідділ на сьогодні немає ніяких відомостей
про хід ремонту жаток, гребок,
зерноочисних машин і іншого
інвентаря в колгоспах району.
З таким станом не можна миритись. Вже зараз в кожному
колгоспі треба високими темпами проводити ремонт збиральних машин, приділивши особливу увагу якості. Ремонт на
швидку руку неминуче приведе до простоїв машин під час
жнив, до втрат хліба.
Завдання первинних парторганізацій колгоспів і МТС— широко розгорнути соціалістичне
змагання серед працівників майстерень, рішуче піднести темпи ремонту всіх збиральних і
зерноочисних машин, інвентаря, в повній готовності зустріти жнива 1951 року.

Урядові нагороди багатодітним матерям
21 квітня цього року голова Антонині Григоровні, Гуцало
районної Ради депутатів трудя- Ользі Семеновні, с. Виноградівщих тов. Коваль від імені Пре- ки — Зайцевій Дарії Пентелейовзидії Верховної Ради СРСР вру- ні. Тов. Коваль поздоровив їх
чив урядові нагороди — ордени з урядовою нагородою.
«М ати — героїня» і грамоти Пре- Нагороджені з почуттям люзидії Верховної Ради СРСР ма- бові і відданості дякували партерям, що народили та вихова- тії, Уряду і великому Сталіну
ли по десять дітей: громадян- за допомогу, піклування і
кам с. Кам'яноватки Письмак увагу багатодітним матерям.

Вихід у світ 25 тома Творів В. І. Леніна українською мовою
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Трудівники сільського господарства! Вище прапор соціалістичного
змагання за високий урожай, за
виконання зобов'язань, взятих перед
великим Сталіним!

Назустріч святу 1 Травня
На передтравневій
вахті
Готуючи трудовий подарунок
славному Першотравню, трактористи тракторної бригади
К арм азина М., що обслуговують
колгосп ім. Чапаєва, добре
працюють на оранці квітневих
парів.
В передтравневому соціалістичному змаганні найкращих
показників домоглися трактористи Ж ижка І. та Сапожинський С. Вони, працюючи позмінно, вже виорали по 25 га
парів. Оранку проведено виключно на глибину 27 см. плугами з передплужниками.
Непоганих трудових успіхів
д о м огл и ся в ц і д н і і к ол госп ники садо-городньої бригади
(бригадир Дуденко Я.). На колгоспному городі проведено посадку 3 га розсади ранньої капусти, 2 га помідорів та посіяно 0,50 га столової моркви.
Найкращі зразки в роботі подали колгоспники Павленко В.,
Хижняк К., Ященко Н., Гончаренко Т. й інші.
І. Микитенко,
голова колгоспу.

ВІСТІ З КОЛГОСПІВ
Йосипівка. Щоб збільшити
врожайність озимих майбутнього року, механізатори тракторної бригади Тупиці В. провели оранку квітневих парів на
площі 40 га.
Зараз трактористи, готуючи
трудовий подарунок Першотравню, старанно працюють на
обробітку чорних парів. Трактористи Москаленко Л., Дорошенко М. та причіпники Бурдіян С., Шарпай С. трактором
«С— 80» закультивували понад
80 га парів.
Ф. Римар.
Капітанівка. Ставши на не-

редтравневу вахту, робітники
Капітанівського відділку бурякорадгоспу добре працюють
на посадці картоплі. При нормі 0,08 га проводять посадку
картоплі на площі 0,10 га робітники Нетеса В., Красота В.,
Онученко Г., Сідлецька X. й
інші. За три робочі дні посаджено 19 га картоплі.
Поряд з цим робітники завершили сівбу фабричних і
маточних буряків на площі
105 га. Високопродуктивно працювали на сівбі агрегати Сугака І. та Сторчового Т.

О. Пеліпась.
видання здійснений Українським філіалом Інституту Маркса
Тишківка. На полях кол—Енгельса—Леніна при ЦК госпу добре ростуть озимі й
ВКП(б).
ранні ярі культури. Працівни(РАТАУ).
ки колгоспної майстерні розгорнули
підготовку до жнив.
ВИКОНАНО ПЛАН СІВБИ КОЛОСКОВИХ
Колгоспники Лабунський К. ,
Колгоспи України до 20 квіт- часно на 106,4 процента вико- Hex Є. й ін. вже відремонтуня закінчили сівбу ранніх ко- нано план сівби багаторічних вали 2 жатки, 4 гребки, вилоскових культур. План вико- трав під покрив колоскових готовлено 30 ручних грабель.
нано на 102,1 процента. Одно- культур.
Я. Канюка.

Державне видавництво політичної літератури «Української
РСР випустило в світ 25-й том
Творів В. І. Леніна українською
мовою. Переклад з російського

Терпіннівська МТС Запорізької області має тракторний парк в
110 машин і обслуговує 10 укрупнених колгоспів. В МТС прекрасно налагоджено радіозв'язок з усіма тракторними бригадами, які
працюють на полях колгоспів. До диспетчерської станції щогодини надходять відомості про хід робіт в тракторних бригадах,
про пересування і технічний стан кожної машини.
На знімку: черговий диспетчер МТС Клавдія Олексіївна ЛОТ
ВИН відмічає на карті колгоспних полів пересування тракторів і
тракторних бригад.
Фото М. Мельника (Прескліше РАТАУ).

Закінчили підняття парів
Серед трактористів тракторних бригад Златопільської МТС
широко розгорнуто соціалістичне змагання на честь Першого Травня. Виконуючи взяті
соціалістичні зобов'язання у
вирощенні високих врожаїв,
механізатори борються за стислі строки і високу якість весняно-польових робіт.
Трактористи бригади т. Бурдяді (колгосп «III Інтернаціонал»), ставши на передтравневу стахановську вахту, виконали завдання по підняттю квітневих парів. Гетьман С. і Литвин І., працюючи трактором
«С— 80», щозміни виконували

норми на 110— 115 процентів.
Підняття парів закінчили
трактористи тракторних бригад
тт. Дорошенка Д. в колгоспі
ім. газети «Правда», Килівного Я . — в колгоспі ім. Бульонного., Криштопи Ф.— в колгоспі ім. Калініна.
Оранка парів проведена плугами з передплужниками. Трактористи обробляють чорні пари. Окремі трактори поставлені на черговий техогляд. Тракторні бригади готуються до
міжрядного обробітку просапних культур.
Г. Д іх тяр,
старший агроном МТС.

Доглядають посіви
Борючись за виконання со- вища ланкових, їх зооов'язанціалістичних зобов'язань, взя- ня по вирощенню врожаю.
тих у листі до товариша Сталіна,
За всіма озимими встановхлібороби сільгоспартілі «Ко- лено суворий нагляд. Там, де
мінтерн», Туріянської сільради утворилася корка, зараз провостаранно доглядають посіви димо обробіток ротаційними моозимих. На площах пшениці й тигами. Найкращі зразки в рожита на початку весни прове- боті по догляду за посівами подено боронування на всій пло- дають трактористи Голоцван А.
щі 385 га в один слід та на і Немна І. Вони вже провели
мотиження на площі 65 га
120 — га дворазове.
Озимі старанно оборані бо- озимих.
рознами, виставлені етікетки,
М. Бережна,
агроном.
на яких зазначено площі, прізДОСІ НЕ ПІДГОТУВАЛИ ПЛОЩ ДЛЯ ОРАНКИ ПАРІВ

В колгоспах ім. Хрущова,
«Комуніст», «Перемога» до цього часу не підняті чисті пари.
Трактори в цих колгоспах простоюють лише тому, що правління артілей, бригадири рільничих бригад не потурбувалися підготувати площі для оранки парів. Досі в цих колгоспах
на площах, призначених для
оранки чистих парів, не приб-

рані стебла кукурудзи, також
не висилають людей і підвід
для розвезення і рівномірного
розкидання гною.
Кращі строки для підняття
ранніх парів минають. Необхідно, щоб керівники цих колгоспів негайно організували підготовку площ, забезпечили
нормальну роботу тракторних
бригад на оранці парів.

Х удобі —міцну кормову базу
6-го квітня ц.р. Рада Міністрів Української PСP і ЦК КП(б)
України прийняли постанову
«Про заходи до підвищення
урожайності кормових культур
і збільшення виробництва кормів у колгоспах і радгоспах
Української Р С Р в 1951 році».
Тепер від колгоспів залежить створення таких умов для
громадського тваринництва, щоб
не тільки перевиконати план
розвитку його поголів'я, а й
нагромадити велику кількість
різних кормів, цим самим підняти на високий рівень продуктивність тваринництва.
Це добре усвідомили в колгоспі ім. Сталіна с. Тишківки
(голова т. Канюка). Тут організовано кормодобувну бригаду в
кількості 39 працездатних чоловік, де бригадиром т. Купріян
Юхим. Бригада провела значну роботу: на сьогодні повністю посіяно кормовий буряк,
багаторічні трави, силосні культури, перевиконано план посіву однорічних трав.
Однак, не так справа поставлена в ряді інших колгоспів.
Так, наприклад, в артілі «Нове
життя» (голова т. Довгаленко)

кормодобувна бригада існує лише на папері —до її складу
ввійшла переважна більшість
колгоспників непрацездатних.
крім того до цього часу не
призначено бригадира. Тому
не дивно, що тут зволікають
план посіву кормових культур,
створення міцної кормової бази
для громадського тваринництва.
Ще гірші справи в колгоспах
ім. 12-річчя Жовтня та ім. Воровського. Тут досі не створено кормодобувних бригад. Ці
колгоспи різко відстають з проведенням посіву силосних культур і кормових корнеплодів.
Між тим кращі строки посіву
вже минають.
З таким станом, що створився в ряді колгоспів, слід негайно покінчити. Правління
колгоспів повинні приділити
серйозну увагу комплектуванню кормодобувних бригад цілком працездатними людьми, побільшовицькому вирішити важливе питання в підвищенні
продуктивності худоби — створення міцної кормової бази для
громадського тваринництва.
К. Коробка,
агроном райсільгоспвідділу.

Ледарі та їх покровителі
Колгоспники сільгоспартілі часу вона зайнята спекулятивім. Ворошилова в цьому році ними поїздками у великі прозобов'язались виростити висо- мислові міста та працює на
кий урожай всіх сільськогос- власній присадибній ділянці.
подарських культур.
Не одиниці тут таких ледаПереважна більшість членів рів. Колгоспники Микитюк Я.,
артілі щодня приймає активну Ш арпінська Т., Литвин О. й
участь на всіх роботах, праг- інші, в усьому наслідуючи друнучи виконати свої зобов'я- жину колгоспного агротехніка,
зання.
не приймають участі в гроЗовсім по-іншому ставлять- мадському виробництві артілі.
ся до цього окремі колгоспни- Чому ж це так? А тому, що
ки. Наприклад, дружина агро- правління колгоспу, сам голотехніка колгоспу Миколенко ва т. Ленча, якому добре віНемидора за минулі роки не домо про діяльність Миколенвиробляла мінімуму трудоднів. ко Н. і їй подібних, покровиТак вона ставиться до колгосп- тельствує ледарям, не вживає
них робіт і зараз. За чотири заходів до зміцнення трудової
місяці 1951 року Миколенко дисципліни в артілі.
Немидора виробила в колгоспі
лише 20 трудоднів. Більшість
П. Козир.

Табірне утримання худоби
і впровадження зеленого конвейєра
1951 рік є роком, що завершує виконання трирічного
плану розвитку громадського
продуктивного тваринництва.
Рада Міністрів Української РСР
і ЦК КП(б) України у постанові від 6 квітня 1951 року
«Про заходи до підвищення
урожайності кормових культур
і збільшення виробництва кормів у колгоспах і радгоспах
Української РСР в 1951 році»
вказують, що тепер найважливішим завданням, що забезпечує успішне виконання трирічного плану, є правильна
організація табірного утримання худоби з впровадженням зеленого конвейєра, широке використання нагромадженого в
цій справі передового досвіду
тваринників України в усіх
колгоспах і радгоспах.
Практика багатьох передових
колгоспів і радгоспів показує,
що тільки при табірному утриманні худоби, з обов'язковим
застосуванням зеленого конвейєра. можна досягнути найБК 01228
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Ст а л ін с ь к и м ш л я х о м

2 сторінка

більш високих показників у
розвитку тваринництва і підвищенні його продуктивності. Н априклад, передові колгоспи ім.
Мічуріна, ім. Сталіна, Селидівського району, Сталінської
області, організувавши табірне
утримання худоби і застосувавши зелений конвейєр, добилися в 1950 році удою молока
понад 5000 літрів у середньому
на кожну корову.
Настає стала тепла погода.
Вся худоба, спочатку пройшовши ветеринарно-зоотехнічний
огляд і відповідну ветеринарну
обробку, незабаром повинна
бути виведена в літні табори.
Треба, заздалегідь провести вибір місця для таборів і, не гаючи жодного дня, приступити
до їх будівництва і обладнання,
закінчивши його не пізніше
30 квітня.
Табір для худоби слід розміщати в сприятливих у ветеринарно-санітарному відношенні місцях, на природних пасовищах поблизу кормової сіво-

Про п о х о д ж е н н я і суть пасхи
план виступає тут не безпомічність людини перед природою, а
безсилля трудящих перед гнобителями. „Безсилля експлуатованих
класів у боротьбі з експлуататорами так само неминуче породжує віру в краще загробне життя, як безсилля дикуна в боротьбі з природою породжує віру в
богів, чортів, у чудеса і т. п.”
(В. І. Ленін, Тв., т. 10, стор. 63).
Разом з зміною соціального змісту релігії в цілому в класовому
суспільстві змінився і соціальний
зміст пасхи.
Більшість племен, що виконували обряд „пасхи” („умилостивлення ”), в І віці н. е. опинилась
під владою рабовласницького Рима. Відбиваючи сподівання наро
ду, який боровся проти римських
завойовників, народна фантазія
включила в пасху месіанський
елемент. Пасха з‘єдналася з віруваннями в скорий прихід „месії”,
тобто „рятівника” від жорстокої
експлуатації власних багатіїв і
римських імператорів.
Ранні християни вдержали свято пасхи, зв'язавши його з закінченням „земного” життя свого
вигаданного „месії”—Ісуса Христа, породженного фантазією народу, який жадав визволення від
жорстокого рабства.
Саме цим „рятівничим” характером раннього християнства пояснюється масовий перехід язичників у нову віру в ІІ в. н. е.
Язичники внесли в християнство багато своїх забобонів і обрядів, серед них і „пасху воскресення”, яку вони святкували
кожної весни на честь відродження
природи. Протягом ІІ-ІІІ вв. н. е.
відбувався процес змішування
християнської „скорботної пасхи”
з язичеським святом весни. В
результаті з'явилася об'єднана
пасха, в якій головне місце зайняла „пасха воскресення”. Але
це вже було не колишнє язичеське свято весняного відродження природи. Християнська „пасха

У далекому минулому людської історії, коли людина тількино виділилася з царства тварин,
релігійних свят зовсім не було.
В цей період розум людини був
ще зовсім не розвинутий і не
міг дати ніякого пояснення явищам природи.
Поступово, під
впливом праці, мозок людини вдосконалювався. Людина навчилася
робити різні знаряддя, з допомогою яких вона добувала собі ї жу
і захищалася від диких звірів.
Люди почали більш-менш складно мислити. На цьому ступені
розвитку дикуна виникла релігія.
Релігія була фантастичним відображенням в головах людей тих
зовнішніх сил, які панували над
ними в їх повсякденному житті.
Незрозумілі явища людина наділила неземними властивостями і
обожила їх, приписавши всі ці
явища волі і дії добрих і злих
духів.
З появою релігії виникли релігійні обряди, що виявлялися в
жертвоприношеннях і інших подібних діях, необхідних з точки
зору віруючих, щоб задобрити
духів і вимолити у них підтримку в боротьбі за існування. Одним з таких обрядів є релігійне
свято пасха.
Примхлива природа Аравії, де
населення змушене було голодувати, породила серед скотарських
племен віру в існування могутніх духів пустині. Племена ці
влаштовували бенкети, на яких
різали худобу, призначену в жертву духам. Кров'ю
жертовних
тварин во ни сподівалися відвести
від себе і своїх стад „божественний” гинів неіснуючих духів пустині і умилостивити їх. Зазначений релігійний обряд мав назву
„пасха”, що означає „умилостивлення”. Пасха швидко поширилась серед племен, що населяли
узбережжя Середземного моря.
З виникненням класового суспільства різко змінюється соціальний зміст релігії. На перший

воскресення” стала означати мниме „відродження” Христа. Наприкінці ІІІ в. н. е. встановився звичай святкувати пасху в першу
неділю після весняного рівнодення і повного місяця. Цей звичай
був закріплений спеціальним рішенням першого
Вселенського
собору, який відбувся в 325 р.
н. е. в м. Нікеї.
При хрещенні Русі пасха у
східних слов'ян також злилася з
весняними святами, включивши
в себе елементи останніх: поминання померлих, крашення яєць,
боротьбу з „нечистою силою”,
„очищення” жител і худоби і т. п.
Християнська релігія закликала
пригноблених до терпіння і страждань на землі, як „страждав” Христос, щоб покірливістю і смиренням заслужити собі рай на небі.
Затуркані і темні, втративши всяку віру в можливість свого визволення від рабства на з емлі,
пригноблені маси піддалися цьому
обману. Відвертаючи їх релігійними проповідями від революційної боротьби за своє визволення, експлуататорські класи
завжди використовували релігію
як засіб для того, щоб тримати
в покорі маси трудящих. В наші
дні американо-англійські імперіалісти поставили релігію на службу своїм загарбницьким цілям,
розпалюванню і підготовці нової
світозої війни, боротьбі проти
всього прогресивного людства.
Як бачимо, свято пасхи вигадане служителями церкви. Був час,
коли люди не мали ніякого уявлення про пасху. Пасха є результат тривалого процесу змін у віруваннях людей. Успадкувавши
від темних язичників уявлення про
смерть і життя, „просвічена” християнська релігія пере н е с л а ці
фантастичні уявлення н а св о говигаданого „месію”.
Свято пасхи є пережиток далекого минулого людської історії,
дикунства і рабства.

А. Введенськнй,
доктор історичних наук.
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„Шість днів не виймали листів із скриньки”
Під таким заголовком у газеті
«Сталінським шляхом» 22 квітня ц. р. була вміщена стаття.
Як повідомив нас начальник
райконтори зв'язку тов. Москвич, факти, зазначені в статті,
цілком підтвердились. Стаття

обговорювалась на поширеній
нараді працівників контори, намічені заходи до поліпшення доставки листів. Наказом начальника райконтори зв'язку винна у несвоєчасному вийманні
листів з поштових скриньок

зміни. При відсутності таких
пасовищ — на одному з полів
сівозміни. Цс дозволить уникнути дальніх перевезень кормів
з поля до табора. Збудувати
табір — це означає збудувати і
обладнати приміщення для тварин (навіси, загони для дорослої худоби і приміщення для
молодняка), збудувати приміщення для зберігання кормів
та інвентаря, для первинної
переробки і тимчасового зберігання молочних продуктів,
устаткувати водопої. Одночасно
з влаштуванням таборів треба
підготувати добре впорядковані
житлові приміщення для працівників тваринницьких бригад.
Найважливішою ланкою системи табірного утримання худоби є застосування зеленого
конвейєра. Враховуючи місцеві
особливості, спеціалісти сільського господарства — агрономи,
зоотехніки —повинні подати допомогу кожному колгоспу і
радгоспу в розробленні найкращих строків сівби та організації правильного використання зеленого конвейєра, в
проведенні агротехнічних заходів для одержання високих

урожаїв кормових культур. ра. Додатковим джерелом одерЗелений конвейєр запро- жання кормів є змішані посіваджується за рахунок загаль- ви кукурудзи і гарбузів, куних площ посіву кормових курудзи і соняш ника, гарбузів
культур, що відводяться за і кормових буряків, підсів судержавним планом. Але було б данки по озимих і т. д.
неправильно обмежуватися тіль- Велике зн ачення має праки цими площами. Для сівби вильна організація використанзеленого конвейєра треба ви- ня культур зеленого конвейєкористати міжряддя в садах, ра. В перший час, коли зелераніше зорані природні кормо- ного корму мало, худобу треба
ві угіддя, провести оранку підгодовувати грубими та інмалопродуктивних сіножатей і шими кормами, поступово пепасовищ.
реводячи її на зелену масу.
У колгоспах південних райо- Всі культури зеленого конвейєнів для одержання раннього ра слід скошувати і згодовувакорму слід розширити посіви ти з кормушок, бо при випасоняшника, а для більш пізніх санні затоптується і втрачаєтькормів — кукурудзу, сорго, су- ся 30—50 процентів корму.
данку, чумизу та інші куль- З переведенням худоби на
тури, а також провадити раннє табірне утримання вся зоотехскошування культур на зеле- нічна і ветеринарна робота
ний корм з тим, щоб одержа- спеціалістів повинна бути зоти більш високий урожай дру- середжена в таборах, де вирігого укосу.
шується успіх виконання триДля збільшення збирання річного плану розвитку грозелених кормів треба провади- мадського продуктивного твати сівбу поукісних і пожнив- ринництва.
них культур на всіх площах
В. Крементуло,
начальник Управління кормо озимих, що використовуються
добування Міністерства сільна зелений корм і сіно, а таського господарства УРСР.
кож після раннього укосу однорічних трав зеленого конвейє- Тво редактора В. Д ІМІТР0В.

листоноша Я йкун Г. з роботи
звільнена.
Крім цього дано вказівку
всім підприємствам зв'язку району посилити контроль над
вийманням листів з поштових
скриньок згідно графіку.
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