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ТРУДІВНИКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА! НОВИМИ ВИРОБНИЧИМИ УСПІХАМИ
НА СІВБІ ВІДПОВІМО НА ПЕРШОТРАВНЕВІ ЗАКЛИКИ ЦК ВКП(б)!

В колгоспному ладі закладені
винятково багаті можливості для
На багатьох тракторах, що працюють в колгоспах діяль
успішного розвитку всіх галузей
ності Златопільської МТС, майорять червоні прапорці. Їх вру
сільського господарства і особли
чено трактористам— передовикам передтравневого соціалістич
во такої, як громадське тварин
ного змагання.
ництво. Завдяки повсякденній до
Червоні прапорці вручено трактористам бригади № 2 (брига
помозі партії і уряду колгоспи ус
дир т. Криштопа) тт. Кравченку І. та Сириці С., які засівали
пішно розвивають громадське тва
по 22—23 гектари цукрових буряків при нормі 18.
ринництво.
Тракторист т. Ковтун С. (бригада №4), працюючи в колгоспі
Швидкий ріст поголів'я громад
„Комуніст" 25 квітня засіяв 25 гектарів цукрових буряків,
ської худоби вимагає від правлінь
виконавши змінну норму на 139 процентів.
колгоспів приділити найсерйознішу
Трактористи тт. Москаленко і Дорошенко у колгоспі ім. Ка
увагу будівництву тваринницьких
лініна, працюючи трактором „С-80" в нічну зміну за три дні ви
приміщень та виготовлення буді
орали 40 гектарів пару.
вельних матеріалів— цегли, чере
Тракторна бригада т. Пастернака С. в колгоспі ім. Хрущова
пиці, саману тощо.
підняла 60 гектарів квітневих парів при плані 80.
Ряд правлінь колгоспів, правиль
но зрозумівши необхідність забез
печення
тварин приміщеннями,
Збереж емо посіви цу крових буряків
повним ходом зараз розгорнули
будівництво громадських будівель.
Зараз в колгоспі ім. Сталіна, обсіяне ловчими посівами бу
Це такі колгоспи, як ім. Сталіна,
с. Пастирського, ім. Леніна, ім. Ко с. Межигірки, закінчується по ряків. Сьогорічна площа та
мінтерну. В колгоспі ім. Сталіна, сів цукрових буряків. Завчас кож старанно обкопується к а
с. Пастирського, безперервно в
повному складі працює будівель но ми вживаємо всіх заходів навками. Тут в повній готов
на бригада, зараз вона будує по боротьбі з буряковим дов ності стоїть к інний оприску
зерносховище, заготовила 40 кубо гоносиком.
вач. На площі багаторічних
метрів лісоматеріалу, 25 тис. шт.
В колгосп завезено достатню трав вивезено курей.
цегли. В колгоспі ім. Леніна бу
Докладемо всіх зусиль, щоб
дівельна бригада в складі 14 чо кількість отрутохімікатів, виго
товлено
8
блохоловок.
Старе
не
допустити пошкодження
ловік приступила до будівництва
пташарні і свинарника, заготовила бурячище обкопане канавками, сходів цукрових буряків довго
50 кубометрів лісоматеріалу і за які посилані гексохлораном, та носиком та іншими шкідниками.
везла 25 тонн вапна.
одночасно з ранніми ярими
О. Тюмин.
Але в більшості колгоспів роз
гортанню будівельних робіт не
приділено належної уваги. В кол
Більше уваги боротьбі з шкідниками
госпах ім. Воровського, ім. Чапає
ва, ім. Ворошилова до цього часу
В колгоспі «Перемога» у ня довгоносиків. А сьогорічну
не приступили до вивезення лісу
і інших будівельних матеріалів. великій к ількості з 'явився дов і минулорічну п лощі цукрових
Більше того, тут навіть не укомп гоносик, але тут не використо буряків розділяє лише вузька
лектовані будівельні бригади, не
затверджені бригадири. Колгосп вують всіх засобів для боротьби польова дорога.
Правлінню колгоспу, партор
ім. Молотова досі не приступив до з ним. Кінний оприскувач досі
виготовлення цегли. А в колгоспі стоїть в дворі біля майстерні ганізації потрібно негайно мо
ім. Воровського вже другий рік непридатний для використання, білізувати всіх к олгоспників і
придбаний цегельний агрегат ви
до нього невистачає шлангів. використати всі засоби на бо
сокої продуктивності не працює.
Колгоспи району
завершують На поле ще не вивезено курей ротьбу з шкідниками сільсько
весняну сівбу і мають всі можли тому, що заран і, не підготовле господарських культур, н і в
вості в основному до початку зби ні пересувні курники. Ловчі якому разі не допустити по
ральних робіт закінчити будів посіви на старому бурячищ і по шкодження
ж одного кореня
ництво громадських будівель. Бу
сіяні
пізно
і
не
можуть
бути
цукрових
буряків
довгоносиком.
дівельні бригади повинні негайно
П. Іванов.
бути укомплектовані майстрами і використані зараз для знищ ен
використовуватись лише по ї х пря
мому призначенню. В кожному кол
госпі необхідно вже зараз присту
Завершили посадку бурякових висадків
пити до виготовлення будівельних
матеріалів.
Робітники
Капітанівського шили посадку бурякових виса
Завдання партійних організацій і
правлінь колгоспів—надавати пов відділку бурякорадгоспу озна док на площі 50 гектарів.
сякденну допомогу будівельним менували підготовку до першо
Добре працювали на посадці
бригадам, зміцнювати ї х склад, травневого свята трудовим по висадок члени ланок Костен
здійснювати контроль за виконан
ням плану будівництва, широко дарунком. 24 квітня робітники ко Я ., Фесенко Я. і ін.
В. Уриш.
розгорнути серед членів будівель і механізатори відділку завер
них бригад соціалістичне змаган
ня, поставити на високий рівень
масово-політичну роботу.
Ширше розгортати будівництво
в колгоспах!

Сіють кукурудзу

Обслужуєм о хліборобів

Колгоспники сільгоспартілі
ім. Калініна з честю несуть
передтравневу вахту. Вони зо
бов'язалися до свята 1 Травня
завершити весняну посівкам
панію.
Вже закінчено сівбу всіх ко
лоскових, цукрових буряків на
площі 195 гектарів, виконано
план посіву коренеплодів.
В колгоспі провадиться сів
ба кукурудзи квадратно-гніздо
вим способом. Вже засіяно 15
гектарів.

Сіяти швидко, сіяти якісно—під
таким лозунгом йдуть веснянопольові роботи в колгоспі імені
Молотова. Всі колгоспники стали
на передтравневу вахту і зобов'я
зались Першотравень зустріти
новими трудовими перемогами. В
цьому колгоспникам допомагає
сільська інтелігенція. Під керів
ництвом парторганізації агітаторивчителі тт. Старобор О. Г., Кроп
ліс В. Г., Непомнящий Г. П. ви
пускають в полі „бойові листки".
Агіткультбригада, в яку входять
вчителі і учні, виступила з двома
концертами,
культорганізатори
проводять бесіди.
В. Кротенко.

А. Тронь,
сількор.

Знищують ховрахів

Натхнені першотравневими
Закликами ЦК ВКП(б), колгосп
ники колгоспу ім. Комінтерну
прикладають всіх зусиль, щоб
успішно завершити весняну
сівбу. Зараз проводиться посів
кукурудзи . Вже засіяно 33
гектари.
Г. Титаренко.

про хід сівби ярих культур в
колгоспах району на 25 квітня
1952 року в процентах до плану
(за даними райсільгоспвідділу)
Назва колгоспів
ім.
ім.
ім.
ім.

Комінтерну
Будьонного
18 партз'їзду
Сталіна
(с. Тишківка)
Ім. 12-річчя Жовтня
ім. Сталіна
(с. Пастирське)
ім. III Інтернационалу
ім. ВЛКСМ
ім. Жданова
ім. Молотова
ім. Калініна
ім. Леніна
ім. Хрущова
„Комуніст"
„Перемога"
ім. Ворошилова
ім. Куйбишева
„Нове життя"
ім. Чапаєва
ім. газети „Правда"
ім. Воровського
ім. Шевченка
ім. Сталіна
(с. Межигірка)
ім. Кірова

ЗАТЯГУЮ ТЬ СІВБУ БУРЯКІВ, НЕ БОРЮТЬСЯ З ДОВГОНОСИКОМ

Учні Дібрівської семирічної
школи допомагають колгоспникам
у боротьбі з шкідниками сільсь
когосподарських культур. Лише
за один день 20 квітня знищено в
полі 600 ховрахів. Учень Воло
димир Лисенко знищив 125 шт.,
Микола Білоцерківський — 124
штуки.
Л. Дарснек.
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В недільнику по лісонасаджен
ню прийняло участь 143 учні та
всі учителі Йосипівської семиріч
ної школи. За день вони посади
ли 2300 дерев. Найактивніше пра
цювали учні Мартинов, Снісарен
ко, Душленко, Проценко, Кохан,
Москаленко, Савкін, Сарана і ба
гато інших.
К. Гордієнко.
ДОПОМАГАЮТЬ КОЛГОСПНИКАМ
У ЛІСОНАСАДЖЕННІ

Активну допомогу колгоспни
кам у лісонасадженні подають уч
ні шкіл нашого району. Протягом
одного дня у минулу неділю учні
Андріївської школи посадили 6912
садженців, в тому числі 4 тис.
садженців дуба, вирощеного у
шкільному розсаднику. На полях
і шляхах колгоспу ім. Чапаєва
учні Туріянської школи № 1 і №2
посадили 11 тис. садженців.
Л. Снісаренко.

Проводимо озеленення
Всі учні і вчителі Листопадів
ської семирічної школи 20 квітня
прийняли участь по озелененню
вулиць села і подвір'я школи. По
саджено 2130 штук дерев. Шко
лярі упорядкували квітник в по
льовому таборі трактористів.
Ф. Щербина.

Працівники дитячого садка № 2
в Златополі за допомогою бать

ків

привели в порядок

садибу,

В колгоспі ім. Воровського дні сівачі чекаю ть поки закуль у правління колгоспу (голова посадили 75 дерев в подвір'ї, а
ще 19 квітня розпочали сівбу тивують площу, бо трактори т. Котляренко) і бригадирів також на вул. Леніна проти ди
рільничих бригад, зокрема тячого садка.
Будують зерносховище цукрових буряків, а на 24 квіт простоюють на цій роботі. То тт.
М. Кохан.
Юрченка М. і Стороженка Г.
ня тут засіяли лиш е 6 0 гекта му агрегат засіває щодня 7 — 10
Гаряча пора зараз у членів бу рів з плану 245. Такі «темпи» гектарів при нормі 25. Не до Із 20 тис. метрів ловчих кана
дівельної бригади колгоспу імені не випадкові.
рожать тут часом. Зміни трак вок вони спромоглися викопати
ЗБИРАЮТЬ МЕТАЛОЛОМ
Сталіна, с. Пастирського. 12 май
4,5
тис.
метрів.
На
боротьбу
з
тористів
проводяться
не
на
міс
Щ
одня
дається
в
знаки
вкрай
стрів під керівництвом бригадира
Комсомольці і піонери шкіл ра
тов. Колісниченка спорудж ують незадовільна робота тракторної ці роботи, а біля вагончика. ш кідниками не вивезено, п тиці, йону приймають активну участь у
зерносховище. Вже закінчений бригади № 16 Капітанівської Майже щодня тут нові сіва не використовують отрутохімі збиранні лому чорних і кольоро
фундамент, приступають до клад МТС (бригадир т. Щ ербина С.). чі, возії зерна, що також від катів.
вих металів. Протягом дня 20
ки стін. До місця роботи підвезе
квітня школярі зібрали 20 тонн
Зволікання
сівби
цукрових
бивається
на
нормальній
робо
Агрегати
часто
простоюють.
23
не з цегельні 25 тисяч штук
металолому. Учні Капітанівської
буряків
і
такий
стан
боротьби
з
цегли. Заготовлено і доставлено квітня трактор «Х Т З— НАТІ» ті агрегатів.
школи Оберемок, Бриженко, Мо
в колгосп 40 кубометрів лісома на ремонті простояв 20 годин.
На старих бурячищ ах і ба шкідниками на полях повинні сур. Боровиков вже зібрали по
теріалу.
Ія к тільки його відремонтува гаторічних травах з ' явилося ба заслужити серйозну увагу ди 113—180 кг металолому.
Всього уже зібрано учнями по
Йдуть підготовчі роботи до бу ли, зіпсувався трактор «ХТЗ», гато ш кідників сільськогоспо рекції МТС і райвідділу сіль
над 40 тонн чорних і кольорових
дівництва контори
колгоспу, а
який працює в сівальному аг дарських культур. Такий стан ського господарства.
металів.
також черепичної майстерні.
І. Снісаренко.
М. Миргородська.
Юрченко. регаті. 24 квітня та й в інші аж ніяк не викликає тривоги

2 сторінка

СТАЛІНСЬКИМ ШЛЯХОМ

27 квітня 1952 року.

Надкартою Радянської Батьківщини

ПЕ Р ША
Великий
російський
народ

СЕ Р Е Д

РІВНИХ
країні. В зв'язку з цим, як вка
зував товариш Сталін на ХVIIІ
з'їзді партії, база товарного
зерна перемістилась з України,
яка вважалась раніше житни
цею нашої країни, на північ
і схід, тобто в РРФСР.
Колгоспи і радгоспи досягли
великих успіхів у своєму роз
витку тільки завдяки допомозі
з боку держави тракторами, ма
шинами, кредитами, добривами.
В минулому році понад дві тре
тини всіх польових робіт у кол
госпах проводили МТС. При
цьому вся оранка і три чверті
сівби були механізовані. В 1951
році комбайнами зібрано 68 про
центів зернових. Величезна
кількість колгоспів електрифі
ковані.
Успіхи, досягнуті в рільниц
тві, забезпечили бурхливий роз
виток поголів'я і підвищення
продуктивності
громадського
тваринництва у колгоспах і рад
госпах. Лише протягом мину
лого року колгоспи РРФСР до
бились приросту великої рога
тої худоби на 10 проц., сви
ней— на 25 проц., овець і кіз
—на 16 проц, і птиці— більш
як у півтора раза.
Зростання громадського ба
гатства колгоспів забезпечило
неухильне підвищення замож
ності колгоспників, культури
колгоспного села.

Подивіться на карту світу.
Величезні простори на сході
Європи і на півночі Азії, наче
гігантський стяг, пофарбовані
в червоний колір — колір бороть
би і ж иття. Ц е — наш а Батьків
щ ина — Союз Радянських Соціа
лістичних Республік.
У багатонаціональній друж
ній, братерській сім ' ї народів
СРСР, створеній великими вож
дями Леніним і Сталіним, про
відне місце належ ить першій
серед рівних, найбільш ій і наймогутніш ій — Російській Радян
ській Федеративній Соціалістич
ній Республіці.
Російський н арод — провідна
Не злічити багатств землі
Ж итниця країни
нація серед народів СРСР. В
соціалізму
Російської
двох сот мільйонів чоловік на
селення наш ої кр аїн и понад
Велика Жовтнева соціалістич
Незліченні багатства землі
Російська Ф едерація— най
1 0 9 мільйонів проживає в
на
революція здійснила спокон
Російської.
Але
воістину
каз
більша
республіка
СРСР
і
за
РРФСР, у тому числі— понад 80
вічні
сподівання трудового се
кові
скарби
знаходяться
в
її
своєю
територією.
Площа
її—
мільйонів росіян. Р осійський
лянства.
Понад 150 мільйонів
надрах—
на
Уралі
і
в
Кузбасі,
17
мільйонів
квадратних
кіло
народ живе по-братерському, в
десятин
землі,
я кими володіли
в
Хібінах
і
Підмосков'ї,
в
Пе
метрів—понад
75
процентів
усієї
тісній єдності і співдружності з
чорському
басейні
і
на
Дале
поміщики
і
буржуазія,
цар і мо
площі
СРСР.
Вона
вдвічі
більша
народами 15 інш их союзних
настирі,
перейшли
до
кому
Сході.
За
розвіданими
за
від
США
і
в
70
разів—
від
республік СРСР, з усіма націо Великобританії! Швидше ніж пасами кам 'яного вугілля наша лян Радянської Росії. рук се
нальностями і народностями,
Але земля, сама земля без
пролітає гарматний снаряд обер країна займає друге місце в
що населяю ть Російську Феде тається
світі,
90
процентів
його
зосе
машин,
і агрономічної
зем
на
ку
л
я
навколо
рацію. До складу РРФСР вхо своєї осі, але потрібні цілих 10 реджено в РРФСР. В одному науки, щедобрив
не
могла
принести се
дять 12 автономних радянських
лише
Кузбасі—
450
мільярдів
ля
нинові-біднякові
і
середнякові
годин,
щоб
територія
РРФСР
соціалістичних республік і 10 пройшла під сонцем.
тонн
вугілля.
В
СРСР
більше
визволення
від
куркульської
к а
національних округів, народи
половини
всіх
світових
запасів
бали,
від
злиднів
і
темноти.
Береги
РРФСР
омивають
12
яки х тільки при радянській
Партія більшовиків повела Русь вже не та
руди, з яких 80 про
владі дістали можливості буду морів і три океани. По її про залізної
селян
к олгоспному і росіяни не ті
центів
знаходиться
в
РРФСР.
вати с воє ж иття, с вою еконо сторах течуть найбільш і ріки: У межах Російської Федерації ш ляху,попоновому
шляху,
м іку, с вій побут, свою культу Волга, Об, Єнісей, Лена, Амур. зосереджено близько 95 про Леніним і Сталіним, вказаному
Тепер у Російській Федера
ш ляху
р у — соціалістичну змістом, на За запасами гідроенергії вона — центів запасів торфу і 50 про заможного і щасливогопо життя.
ції
налічується 119 тисяч по
перша
країна
в
світі.
В
морях,
ц іональну формою.
центів за гальносоюзних запа Колективізація допомогла селян чаткових, семирічни х і середніх
ріках
і
озерах—
н
езліченні
риб
РРФСР перш а серед рівних
сів нафти. Тут знаходяться най ству пересісти з дерев'яної со шкіл, в яких навчається 2 0 ,6
тому, щ о великий російський ні багатства.
Величезні простори півночі більші поклади золота і плати хи на трактор. Завдяки колек мільона чоловік. У 7 разів
народ — найбільш видатна нація
ни, кольорових і рідкісних ме тивізації докорінно з мінились зросла кількість вищих учбових
серед націй, я к і населяю ть на РРФСР на карті пофарбовані в талів, будівельних матеріалів і характер і структура сільсько закладів. В 1914 році їх було
зелений колір. Ц е— лісові ма
ш у країну.
сиви,
що розкинулись на ти цінних мінералів, які йдуть на го господарства Російської Фе 71, а тепер 502, з 697 тися
Р о с ія —батьківщ ина ленініз сячі кілометрів.
дерації. Якщо до революції тут чами студентів.
Тут зосеред виготовлення добрив.
му. Російський народ, запалю  жено більше третини
сіяли
переважно ж ито, то тепер
Волею
партії
більшовиків,
Не менш бурхливими темпа
лісових
ваний партією більш овиків, ве багатств світу: сотні деревних
генієм великого Сталіна, само провідного культурою стала пш е ми зростає і сітка культурноликою партією Л ен ін а— Сталіна, порід— від карликової берези, відданою працею радянського ниця. Розширились площі по освітніх закладів. Тут налі
першим підняв прапор Жовт
народу багатства надр Росій сівів цукрових буряків, льону, чується 21 тисяча лише сіль
невої революції, згуртував і по я ка вкриває обледенілі скелі ської Федерації дедалі ширше кукурудзи, гречки, рису.
ських і колгоспних клубів, по
вів за собою народи колишньої Кольського півострова, до пальм ставляться на службу усього
Перед великою Вітчизняною над 12 тисяч бібліотек. У
царської Росії н а боротьбу за і цитрусових, вічно зелених Радянського Союзу, для вели війною РРФСР збирала 60 про РРФСР видається величезна
владу Рад, за соціалізм.
порід у субтропіках Кавказу. кої мети— побудови комунізму. центів усіх зернових культур в кількість книг. За роки радян
ської влади багатомільйонними
Російський народ йшов пер
тиражами вийшли твори Маркса,
шим в індустріалізації країни
Енгельса, Леніна, Сталіна.
і колективізації сільського гос
Р е с п у б л і к а п е р е д о в ої і н д у с т р ії
Повсякденне піклування біль
подарства. Великий Сталін пал
Виконуючи план сталінських вих ламп. Тепер же підприєм друге Баку, на берегах Печори шовицької партії, радянського
ко дякував російськом у наро
дові за героїзм, виявлени й у п'ятирічок, радянський народ ства Російської Федерації виго видобувається вугілля і нафта, уряду і особисто товариша
Великій В ітчизняній війні, за менш я к за 13 років пробіг товляють трактори і автомобілі, справжньою кузнею країни став Сталіна про виховання нашого
його ясний розум, безстраш відстань у 5 0 —100 років,— комбайни і літаки, небачені в старий Урал, найбільшою ву народу в дусі комунізму, все
відстань, я к а відділяла по рівню світі парові турбіни і гідрогене гільною кочегаркою—Кузбас. світньо-історичні перетворення,
ність і терпінн я.
промислового розвитку СРСР ратори, кораблі і гігантські про Далеко на сході, на берегах що відбулися в СРСР, визначи
Великий російський народ у від передових країн світу. Ан катні стани, радіоприймачі і Амура виникло місто юності— ли і той глибокий процес онов
п іслявоєнні роки проявив вели глії для такого стрибка потріб телевізори, а також велику кіль Комсомольск. Лише за останні лення людей, який за роки ра
чезний трудовий героїзм. Достро
8 — 9 років понад 70 нових міст дянської влади відбувся в країні.
було майже 200 літ. За роки кість іншої продукції.
ково виконавш и плани після но
передвоєнних п 'яти річок Росій Невпізнанно змінилось облич з'явилось на карті РРФСР.
І саме тому сьогодні ще яскра
воєнної стал інської п 'ятирічки, ська Федерація стала країною чя країни. До революції про
Вся Російська Федерація— в віше і значніше звучать слова,
він подав всебічну допомогу високорозвиненої промислово мисловість Росії зосереджува риш туваннях новобудов. Коли б
сказані А. О. Ж дановим у 1946
трудящ им всіх братніх радян сті.
В 1940 році валова про лась у центрі—навколо Москви ми могли піднятись так високо, році: «Ми вже не ті росіяни,
ськи х республік у відбудові і дукція великої промисловості і Петербурга. Нескінченні про щоб звідти можна було оглянути
дальш ому розвитку народного РРФСР у 12 разів перевищу стори Південного Сходу, Сибі всю країну,— ми б побачили, я кими буди до 1917 року, і
господарства і культури, у під вала рівень 1 9 13 року. Тут випу ру, Півночі я вляли собою глухі я к, переборюючи морози і хур Русь у нас вже не та, і ха
н есенні м атеріального добробу скалось понад 65 процентів усієї місця, де, за визначенням товини, будівники споруджують рактер у нас не той. Ми змі
нились і зросли разом з тими
ту всього н асел ен н я СРСР.
В. І. Л еніна, панувала напів Куйбишевську і Сталінградську величезними перетвореннями,
промислової продукції СРСР.
Російський народ своїм при
Глибоко змінився і характер дикість і справжня дикість. За гідростанції, прокладають гі я кі докорінно змінили обличчя
клад ом у боротьбі і творенні промислового виробництва. До роки радянської влади проми гантський канал, який з цієї нашої країни».
весни з'єднає великі російські
нового ж иття запалю є всі на
(РАТАУ).
роди СРСР на самовіддану пра революційна Росія ввозила з-за словість досягла високого роз ріки Волгу і Дон, як створю
цю , вказує ї м ш лях і впевнено кордону буквально все —від ме витку в усіх к інцях Російської ються нові підприємства і за 
Редактор Є. ФЕСИК.
талорізальних верстатів до гасо Федерації. В Заволжі створено кладаються нові міста.
веде вперед до ком унізм у.
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