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СВЯТО ПРАЦІ І МИРУ

Хай живе велика партія комуністів, пар
тія Леніна—Сталіна, загартований у боях
авангард радянського народу, натхненник і організатор наших перемог!
Під прапором Леніна, під прово
дом Сталіна —вперед, до перемоги
комунізму!
ПОДАРУНОК ПЕРШОТРАВНЮ

Працівники Златопільської
Сьогодні, в цей радісний вес швидшими темпами йти до ко
автороти
«Союззаготтрансу»,
няний ранок, мільйони трудя мунізму.
включившись у передтравневе
щих земної кулі, люди різних
Зростають сили соціалізму
змагання, брали зобов'язання
націй і рас виходять на свят Разом з нами вільно й радієш
достроково виконати чотири
кову першотравневу демонстра відсвяткують день Першого
місячний план. Слово дотри
цію. Передове людство прово- Травня трудящі країн народмано.
дить бойовий огляд своїх сил, ної демократії, які успішні
26 квітня авторота виконала
огляд рядів активних борців будують соціалізм, великий ки
чотиримісячне завдання по
за мир. за демократію, за со- тайський народ. Під непере
вантажоперевезеннях на 127
ціалізм. Тверда хода мільйонів, можним прапором Маркса—
процентів, по тоннокілометрах
що йдуть під першотравневими Енгельса—Леніна—Сталіна бу—на 123 проц. Першість у
прапорами,—нова пересторога дують нове життя народи, ще
змаганні завоював третій взвод
паліям війни - американо-анг- населяють гігантську терито
(командир тов. Копитченко).
лійським імперіалістичним роз рію, яка простягається віл
4-місячний план вантажопере
бійникам.
Південно-Китайського моря до
везень він виконав на 133 проц.
Погляди всіх людей доброї Ельби.
Кращих показників домоглись
волі спрямовані до нашої Бать Зростають сили миру. Рішен
шофери стотисячним: Дудкеківщини, де втілені в життя ня Всесвітньої Ради Миру знай
вич,
Лахно, Коровин, Ніколаєнмрії і
сподівання
багатьох по- шли відгук у серцях багатьох
ко,
Андросов, Бергельсон,
колінь трудящих усього світу. сотень мільйонів простих людей
Ш
емшур,
Сорочан, Неживенко,
Мільйони людей, пригноблюва в усіх країнах земної кулі.
Я
й
кун
,
які
викопали план пе
них і експлуатованих капіта Величезним вкладом у справу
ревезень
до
дня Першого Трав
лізмом, з захопленням і надією боротьби за мир є розмова
ня
на
15
0
—
200 проц.
дивляться на Радянський Союз товариша Й. В. Сталіна з ко
Авторота
значно знизила
—незламний оплот миру і друж респондентом «Правды». Вели
собівартість
тоннокілометра.
би між народами, який освіт кий вождь викрив злочинні
Дано
11
2
тис.
крб. зверхплалює шлях до щастя й свободи. махінації імперіалістичних па
нов
и
х
нагромаджень.
З величезною вдячністю звер ліїв війни і намітив програму
М. Тупиця.
тають вони слова любові до дальшої боротьби за міцний
товариша Сталіна, чиє ім'я є мир в усьому світі.
прапором борців за мир в усьо
«Мир буде збережений і
Наші трудові успіхи
му світі, до великого вождя, зміцнений, -говорить товариш
Свято Першого Травня ко
якого все прогресивне людство Сталін,—якщо народи візьмуть
лектив
артілі «Красный кожев
вважає розумом, честю і совістю справу збереження миру в
ник»
зустрічає
сьогодні тру
нашої епохи.
свої руки і відстоюватимуть
довими
успіхами.
План І квар
Занесені
Радянський народ зустрічає його до кінця».
талу
артіль
виконала
на 116
Першотравень з гордою свідо
Ця мудра вказівка великого
на
обласну
Дошку
пошани
процентів,
випустивш
и
більш
містю того, що під проводом вождя все глибше й глибше
як
н
а
п
івмільйона
карбованців
партії Леніна—Сталіна він по- проникає в свідомість найширЗа постановою виконкому обласної Ради депушкіряної і хутрової продукції.
будував соціалізм і тепер впев ших мас трудящих.
татів трудящих та бюро обкому КП(б)У за успіш
Розгорнувши змагання на
нено йде до світлих вершин
Яскравим проявом мирної
не проведення весняних польових робіт у 1951 ро
честь
Першого Травня, робіт
комунізму. Комунізм у нашій сталінської політики Радян
ці на обласну Дошку пошани заносяться:
ники
артілі
достроково викона
країні — це не перспектива, ської держави є прийняття
ли
квітневий
план випуску
1.
Златопільський
район
—
с
екретар
райкому
КП(б)У
відділена десятиліттями, а на другою сесією Верховної Ради
продукції
на
100,6
проц. до
то
в
.
І
.
Р.
Романов
,
голова
виконкому
райради
тов.
ше завтра. Будівництво кому СРСР Закону про захист миру.
25
квітня
і
п'ять
днів
працюХ
.
К.
Коваль.
нізму—безпосереднє практичне Цей акт історичної ваги про
вали
в
рахунок
плану
травня
2.
Капітанівський
бурякорадгосп,
Златопільського
завдання радянських людей. демонстрував перед усім світом,
мі
с
яц
я.
району
—
д
иректор
радгоспу
тов.
О
.
А.
В
іткун,
секретар
Гігантські будови на Волзі і що Радянський Союз непохит
Першість в передтравневому
партійної організації тов. П. Ф. Косенко.
Дніпрі, на Дону і в Туркменії, но проводить мирну зовнішню
змаганні
завоював шкіряний
здійснення великого Сталін політику.
цех,
виконавши
виробниче зав
ського плану перетворення
Американські
імперіалісти
дання
н
а
1
1
8
проц.
По-стахаК
А
П
ІТАНІВСЬ
К
А
МТС
ЗАВЕРШИЛА
ОРАНКУ
РАННІХ
ПАРІВ
природи нашої країни є най вже близько року проливають
новському
працювали
робітни
важливішою складовою части кров корейського народу. Всі
Механізатори Капітанівської гака І. з колгоспу ім. Молото ки: Толкаченко С., який ви
ною сталінської програми бу чесні люди земної кулі сьогод МТС на честь всенародного ва. Щербини А., Кропиви О. з
дівництва комунізму.
ні шлють братерський привіт свята здобули нову трудову пе колгоспу ВЛКСМ, Приза П. з конував норми на 200 проц.,
Прощаликін К.—на 160 проц.,
Партія кличе нас до нових бійцям Народної армії Корей ремогу. Станом на 30 квітня колгоспу "Комінтерн» і ін.
Мартинов
В. — на 135 проц.,
перемог В іМ'Я комунізму, в ської народно - демократичної 19 тракторних бригад в обслу
Переможцеві у передтравне
ім'я зміцнення могутності на республіки, які героїчно від говуваних колгоспах завершили вому соціалістичному змаганні Ткаченко В. — на 125 проц.,
шої Батьківщини—оплоту ми- стоюють свободу і незалежність оранку квітневих парів на пло — тракторній бригаді нашої Раненко О. — на 120 проц.,
Шапкіна Л. — на 115 проц.
ру в усьому світі. Радянські корейського народу від амери щі більше 1200 га.
МТС, де бригадиром т. Лиходід І.,
М. Шапкін.
люди, безмежно віддані справі канських загарбників, і тав
Першими достроково провели вручено Червоний перехідний
партії Леніна — Сталіна, до- ]рують ганьбою імперіалістич оранку парів трактористи трак прапор МТС.
б'ються нових видатних успі- них розбійників.
Передові робітники
торних бригад Лиходіда І. і СуД. Онищенко.
хів, щоб в країні було більше
Братерський привіт усім наВ передтравневому соціаліс
металу, вугілля, машин, ману- родам, які борються за мир,
тичному
змаганні серед членів
Одержали
перехідний
Червоний
прапор
фактури, хліба, продуктів тва- за демократію, за соціалізм!
промартілі
ім. Горького вий
ринництва, щоб ще вище під
Під прапором Леніна, під
Внаслідок
широко
розгорну

дукції
становить
165
проц.
шли
переможцями
столяр Поднялась могутність нашої соціа- проводом Сталіна—вперед, до
того
соціалістичного
змагання
Досягнуто
сто
п
роцентої
я
кості
ві
н
ський
І
.,
я
кий
щ
одня вико
лістичної держави, щоб ще перемоги комунізму!
і стахановських методів праці масла вищих гатунків.
нує норми на 150 проц., сто
колектив Златопільського мас
За успішне виконання пла ляр комуніст Скиба С.—на 115
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО
ПІДСУМКИ ПІСЛЯВОЄННОЇ П'ЯТИРІЧКИ
ВИДАНО ОКРЕМОЮ БРОШУРОЮ
лозаводу в І кварталі цього ро ну першого кварталу маслоза проц., розпиловник Смірнов А.
Державне видавництво полі «Про підсумки виконання чет ку здобув значних виробничих воду вручено перехідний Чер —на 130 проц.
тичної літератури випустило вертого (першого післявоєнно успіхів. План випуску масла воний прапор Кіровоградського
Колектив артілі розгорнув
брошуру з текстом Повідомлен го) п'ятирічного плану СРСР на виконано на 278 проц., сиру— тресту маслопрому і обкому змагання за дострокове вико
ня Державного Планового Комі 1946- 1950 роки». Тираж бро на 138 проц., морозива викона профспілки працівників м'ясо- нання плану випуску возів і
меблі.
тету СРСР і Центрального Ста шури-500 тисяч примірників. но—на 130 проц.. казеїну—на молочної промисловості.
Д. Тихоненков.
120 проц., Випуск валової про
(РАТАУ).
тистичного Управління СРСР
Ф. Жорняк.

2 сторінка

СТАЛІНСЬКИМ ШЛЯХОМ

1 травня 1951 року

Честь і слава передовикам соціалістичного змагання!

ДОШКА П О Ш А Н И
За постановою виконкому районної Ради депутатів трудящих та бюро райкому КП(б)У за успішне проведення весняних
польових робіт і виконання виробничих планів першого кварталу 1951 року на районну Дошку пошани заносяться:
1. Колгосп ім. Леніна с. Лип'янки — голова
76. Ланкова колгоспу ім. Сталіна с. Пастирсь
35. Старший механік Златопільської МТС тов.
колгоспу тов. Криворучко, секретар парторганіза- Й. Б. Редько.
кого тов. А. М. Коренюк.
ції тов. Майданик, секретар комсомольської орга
36. Ланкова колгоспу ім. Будьонного с. Руба 77. Бригадир будівельної бригади колгоспу ім.
нізації тов. Барвінок.
ного Мосту тов. П. А. Майтала.
Сталіна с. Пастирського тов. С.М. Колісниченко.
37. Ланкова колгоспу ім. Будьоного с. Рубано 78. Завідуючий конефермою колгоспу ім. Хру
го Мосту тов. Г. К. Плахута.
щова с. Андріївни тов. Г. Г. Галайда.
38.
Ланкова
колгоспу
«Перемога»
с.
Маслово
79. Колгоспник колгоспу ім. Хрущова с. Андрі2. Колгосп ім. Кірова с. Лип'янки —голова
ївки тов. С. Т. Тамко.
колгоспу тов. Гончар, секретар парторганізації тов. Н. А. Тетервак.
39. Ланкова колгоспу «Перемога» с. Маслово 80. Бригадир рільничої бригади № 3 колгоспу
тов. Костенко, секретар комсомольської організатов. Г. К. Суржок.
ім. Леніна с. Лип'янки тов. В. М. Гончар.
ції тов. Чорнуха.
4
0
.
Пасічник
колгоспу
«Перемога»
с.
Маслово
81. Ланкова колгоспу ім. Леніна с. Лип'янки
3. Колгосп ім. Молотова с. Журавки— голова
тов. Г. Ю. Яновська.
колгоспу тов. Сторчак, секретар парторганізації тов. К. К. Малий.
82. Телятниця колгоспу ім. Леніна с. Лип'янки
тов. Присяжний, секретар комсомольської органі 41. Свинарка колгоспу ім. Ill Інтернаціоналу
с. Нечаєво тов. О. П. Литвин.
тов. Н. О Плахтій.
зації тов. Бараненко.
83. Коваль колгоспу ім. Сталіна с. Межигірки
4. Колгосп ім. Воровського с. Оситняжки- го 42. Причіпник тракторного агрегата з колгоспу
лова колгоспу тов. Котляренко, секретар парторга- ім. ІІІ Інтернаціоналу с. Нечаєво тов. Г. С. Голець. тов. Д. О. Колісник.
43. Ланкова колгоспу ім. Кірова с. Лип'янки
84. Колгоспниця колгоспу ім. газети «Правда»
нізації тов. Мірошниченко, секретар комсомольської
тов. В. М. Уманець.
с. Кам'яноватки тов. В. П. Олійник.
організації тов. Щербина.
44. Ланкова колгоспу ім. Кірова с. Лип'янки
85. Ланкова колгоспу ім. газети «Правда» с. Кам'я
5. Колгосп ім. ВЛКСМ с. Оситняжки — голова
новатки тов. О. Т. Макоїд.
тов. Махиня, секретар парторганізації тов. Ктов.
ра- М. І. Тригуб.
86. Дільничний механік Златопільської МТС
сіліч, секретар комсомольської організації тов. Пи- 45. Ланкова колгоспу ім. Кірова с. Лип'янки
тов. Л. І. Загородня.
тов. М. А. Замашний.
лявський.
46. Свинарка колгоспу «Комуніст» с. Листопа 87. Тракторист тракторної бригади № 7 Злато
дово тов. У. Г. Панченко.
пільської МТС тов. П. П. Близнюк.
47. Колгоспниця колгоспу «Комуніст» с. Лис 88. Бригадир тракторної бригади № 16 Злато
топадово тов. К. Т. Качур.
пільської МТС тов. Я. І. Килівний.
6. Колгосп ім. 12-річчя Жовтня с. Турії—го 48. Ланкова колгоспу ім. 12-річчя Жовтня с.Ту 89. Бригадир тракторної бригади № 3 Злато
пільської МТС тов. Д. П. Дорошенко.
лова колгоспу тов. Калеуш, секретар парторга рії тов. Г. М. Синиця.
49.
Бригадир
рільничої
бригади
колгоспу
ім.
1290. Тракторист тракторної бригади № 2 Злато
нізації тов. Колодяжний, секретар комсомольської
річчя Жовтня с. Турії тов. Т. А. Брюшенко.
організації тов. Маркевич.
пільської МТС тов. Л. Й. Москаленко.
50. Ланкова колгоспу ім. Молотова с. Журавки 91. Механік Капітанівської машинно-тракторної
7. Тракторна бригада №16 Златопільської МТС
тов. В. С. Горбенко.
—бригадир тракторної бригади тов. Килівний.
станції тов. П. М. Хворостяний.
51. Ланкова колгоспу ім. Молотова с. Журавки 92. Бригадир тракторної бригади № 2 Капіта
тов. Г. Т. Заікова.
нівської МТС тов. П. Т. Приз.
52. Коваль колгоспу ім. Молотова с. Журавки 93. Бригадир тракторної бригади № 3 Капіта
тов. Ю. К. Орел.
нівської МТС тов. І. М. Лиходід.
53. Ланкова колгоспу ім. Шевченка с. Капіта- 94. Тракторист тракторної бригади № 13 Капінівки тов. Ф. О. Кальницька.
МТС тов. Й. А. Крамаренко.
54. Свинарка колгоспу ім. Шевченка с. Капі танівської
8. Тракторна бригада № 3 Златопільської МТС
95.
Коваль
Капітанівської машинно-тракторної
танівки тов. М. П. Царенко.
—бригадир тракторної бригади тов. Дорошенко.
станції
тов.
Я.
О. Макаренко.
9. Тракторна бригада № 3 Капітанівської МТС 55. Ланкова колгоспу ім. Ворошилова с. Пас 96. Трактористка тракторної бригади № 4 Ка
тирського тов. О. Д. Миколенко.
—бригадир тракторної бригади тов. Лиходід.
пітанівської МТС тов. О. І. Сугак.
10. Рільнича бригада №2 колгоспу ім. Сталіна 56. Чабан колгоспу ім. Ворошилова с. Пастир 97. Свинарка колгоспу ім. Леніна с. Лип'янки
ського тов. М. К. Онученко.
с. Тишківки— бригадир тов. Кваша.
тов. Л. П. Отелепко.
11. Рільнича бригада № 3 колгоспу ім. Ка- 57. Бригадир рільничої бригади колгоспу ім.
98. Керуючий Капітанівським відділком буряколініна с. Йосипівни—бригадир тов. Пономаренко. Куйбишева с. Дібрівки тов. Д. П. Зеленюк.
радгоспу
тов. Г. І. Прищепа.
12. Рільнича бригада № 3 колгоспу ім. Леніна 58. Ланкова колгоспу ім. Куйбишева м. Дібрівки
99.
Директор
Капітанівського цукрового заводу
тов. Ф. П. Вербівська.
с. Лип'янки - бригадир тов. Гончар.
тов.
О
.
А.
В
іткун.
13. Рільнича бригада №1 колгоспу ім. Сталіна 59. Ланкова колгоспу ім. 18 партз'їзду с. Ва
100. Доярка Капітанівського відділку радгоспу
силівни тов. О. Д. Пригула.
с. Межигірки —бригадир тов. Шкварка.
тов.
Є. О. Олійник.
14. Рільнича бригада № 1 колгоспу ім. 12- 60. Ланкова колгоспу ім. 18 партз'їзду с. Ва
101.
Тракторист Капітанівського відділку рад
річчя Жовтня с. Турії—бригадир тов.. Брюшенко. силівни тов. Н. А. Дубина. .
госпу
тов.
І. Д. Сугак.
61. Доярка колгоспу ім. Сталіна тов. О. Є. Hex.
15. Рільнича бригада № 3 колгоспу ім. Кipoвa
102.
Бригадир
бригади Тишківського
62. Доярка колгоспу ім. Сталіна с. Тишківки відділку радгоспу рільничої
с. Лип'янки—бригадир тов. Шевченко.
тов.
О.
І
.
Анікеєнко.
22.
апітанівс- ька
колгоспна
—завім.
і- тов. Л. С. Лапина.
16. КМолочно
товарна
фермабібліотека
колгоспу
103.
Ланкова
рільничої
Рейментарів63. Доярка колгоспу ім. Сталіна с. Тишківки ського відділку радгоспу тов. бригади
дуючІнтернаціоналу
а бібліотекою тов.
Гребенюк. тов. Косенко.
—завідуючий
П.
Г.
Сотченко.
23.
апітанівськколгоспу
ий відділок
радгоспу
17. ККонеферма
ім. Кірова
с. —
Ликперу'ян- тов. Н. І. Довгенко.
Столяр Капітанівського цукрового заводу
64. Бригадир рільничої бригади колгоспу ім. тов.104.
ючий
відділком
тов.
Прищепа.
ки—старший конюх тов. Майстренко.
О. В. Кучеренко
Калінін
а
села
Йосипівни
тов.
П.
П.
Дорошенко.
24.
апітанівська семирічна
—директор
18. КВівцеферма
колгоспу школа
ім. Комінтерну
105. Котельник Капітанівського цукрозаводу
ш
Мимрик.чабан тов. Білоус.
65. Ланкова колгоспу ім. Калініна с. Йосипівни тов. І. Г. Бондаренко.
с.коли
Туріїтов.
- старший
25.
кожевник""—сг. олова
арті
19. Артіль
Пасіка „Красный
колгоспу „Перемога
Маслов
о— тов. Л. І. Громова.
106. Секретар парторганізації Капітанівського
лізавідуючий
тов. Зелінпасікою
ський. тов. Малий.
66. Доярка колгоспу ім. Калініна с. Йосипівки цукрозаводу тов. П. Ф. Косенко.
26.
колгоспу
ім. Кірова
20. Голова
Тишківська
сільська
Рада—с.
головЛип'янки
а сільра- тов. М. М. Ракицька.
107. Агент райуповмінгагу тов. Ф. Г. Титарюк.
тов.
П. В.
Гончар.секретар тов. Йегода.
67. Колгоспниця колгоспу ім. Воровського
ди тов.
Попенко,
108. Фальцовщик Златопільсккої артілі «Крас
27.
первинної
парторанізації
колгоспу с. Оситняжки тов. О. К. Щербина.
21. Секретар
Тишківськи
й сільський
клуб—завідуючий
ный кожевник» тов. В. П. Мартинов.
ім. Кірова
Лип'янки тов. В. М. Костенко.
клубу
тов. с.Топчій.
68. Ланкова колгоспу ім. Воровського с. Осит
109. Слюсар-стахановець Златопільської авторо
28. Голова колгоспу ім. ВЛКСМ с. Оситняжки няжки тов. Є. І. Кієнко.
ві тов. Г. Т. Кривохатько.
тов. В. М. Махиня.
69. Бригадир рільничої бригади № 1 колгоспу
110. Шофер-стотисячник Златопільської авторо
29. Голова колгоспу ім. 12-річчя Жовтня ім. ВЛКСМ с. Оситняжки тов. М. Д. Решетняк.
ти тов. В. І. Дудкевич.
с. Турії тов. В. С. Калеуш.
70. Ланкова колгоспу ім. ВЛКСМ, с. Оситняж 111. Шофер-стотисячппк Златопільської авторо
30. Голова колгоспу ім. Леніна с. Лип'янки ки тов. О. С. Мушта.
ві тов. В. Д. Колодяжний.
тов. А. П. Криворучко.
71. Доярка колгоспу ім. ВЛКСМ с. Оситняжки
112. Інспектор бюджету Златопільського рай
31. Голова колгоспу ім. Молотова с. Журавки тов. Ф. С. Підлубна.
фінвідділу тов. Т. А. Сивак.
тов. Г. С. Сторчак.
72. Ланкова колгоспу ім. ВЛКСМ тов. Л. Т. Драч.
113. Завідуюча Оситнязькою лікарською діль
32. Секретар первинної парторганізації колгоспу
73. Ланкова колгоспу ім. Комінтерну с. Турії
ницею
тов. Л. І. Климова.
ім. Молотова с. Журавки тов. Г. Ф. Присяжний. тов. О. І. Кельбас.
114.
Контролер Капітанівської ощадної каси
33. Голова колгоспу ім. Воровського с. Осит74. Ланкова колгоспу ім. Чапаева с. Турії тов.
№3282-01 тов. П. І. Паливода.
няжки тов. А. П. Котляренко.
Г. І. Хижняк.
115. Голова правління артілі «Красный кожев
34. Директор Златопільської машинно-тракторної
75. Завідуюча свинофермою колгоспу ім. Сталіна
станції тов. Н. А. Хільченко.
ник» тов., У. Л. Зелінський.
с. Пастирського тов. В. Д. Палагейченко.

