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Радянський народ, згуртований навколо своєї 
Комуністичної партії, досяг таких вершин, 
здійснив такі грандіозні перетворення, як і дають 
можливість нашій країні вступити тепер в 
новий найважливіший період свого розвит ку—пе
ріод розгорнутого будівництва комуністичного 
суспільства.

По нашій Батьківщині
(З а повідомленнями ТАРС і РАТАУ)

Дніпропетровськ. У бесемерівському цеху ме
талургійного заводу імені Петровського вже ви
плавлено на кисні мільйон тонн конверторної 
сталі. Виконуючи рішення XX з’їзду КПРС, ко
лектив цеху першим у країні впровадив цю 
прогресивну технологію сталеваріння. За два ро
ки дніпропетровці освоїли десять нових марок 
конверторного металу, який своєю якістю не по
ступається перед виплавленим у мартенівських 
печах.

На фото (зліва направо): передові конвертор
ники бесемерівського цеху І. С. Виблий і В. Л. 
Бондаренко.

Фото Г. Пазенка (Фотохроніка РАТАУ).

Новий кольоровий художній фільм
Новий кольоровий ху

дожній фільм „Червоне 
листя“ створили праців
ники Білоруської студії.

Основна тема фільму— 
с п і л ь н а  революційна 
боротьба українських, 
білоруських і польських 
трудящих.

Збірка пісень „Наш край“
Збірку пісень „Наш 

край" композитора-по- 
чатківця Миколи Донця 
випустило Полтавське 
обласне видавництво.

М. Донець — викладач 
Гадяцького технікуму 
підготовки культосвіт
працівників є автором 
понад 20 хорових і соль
них пісень.

    Новий успіх 
  хліборобів Ставрополля
У хліборобів Ставропол

ля—нова велика радість: 
соціалістичне зобов’язан
ня на честь ХХІ з'їзду 
партії по додатковому 
продажу державі зерна 
значно перевиконано. В 
засіки Батьківщини зси
пано 114 мільйонів пу
дів хліба—на 40 мільйо
нів пудів більше плану.

Видатних успіхів доби
лись Кукурудзоводи. Во
ни в шість раз переви
щили планове завдання, 
продавши державі більш 
як 18 мільйонів пудів 
кукурудзи.

  Будинок культури
Будинок к у л ь т у ри 

збудовано в Луцьку. В 
триповерховому будин
ку розмістилися зал для 
глядачів на 550 місць, 
кімнати для р о б о т и  
гуртків, читальний зал з 
книгосховищем.

Пам’ятник великому 
російському 

письменникові 
А. П. Чехову

Пам’ятник великому 
російському письменни
кові А. П. Чехову від
крито в м. Чехов Саха
лінської області. До 
підніжжя пам’ятника 
покладено вінки і квіти.

Велика р а д ість хл ібороб ів
За досягнуті п оказники у 

збільшенні виробництва сіль
ськогосподарських продуктів і 
за успішне виконання соціа
лістичних зобов’язань по про
дажу державі в 1958 році 
хліба Президія Верховної Ради 
СРСР нагородила Кіровоград
ську область орденом Леніна. 
Ця радісна звістка швидко об
летіла всі куточки нашого ра
йону. Багатолюдні мітинги 
відбулися в сільськогосподар
ських артілях.

В клуб села Веселівки при
йшло на мітинг понад 200 
хліборобів сільгоспартілі імені 
Кірова. У кож ного— піднесе
ний настрій, радістю сяють 
очі.

Мітинг з нагоди нагороджен
ня Кіровоградської області 
орденом Леніна відкрив голова 
виконкому Веселівської сіль
ської Ради т. Куценко.

В  урочистій тиші, що запа
н увала в залі, директор Весе
лівської семирічної ш коли 
т. Швець зачитує Указ Прези
дії Верховної Ради СРСР про 
нагородження Кіровоградської 
області орденом Леніна.

—Висока нагорода, якою

Радянський уряд відзначив на
шу область, зобов’язує працю
вати ще краще. Члени нашої 
бригади будуть ще наполегли
віше боротись за підвищення 
врожаїв усіх культур і підне
сення продуктивності тварин
ництва,—сказав у своєму ви
ступі бригадир четвертої комп
лексної бригади т. Коркін.

З промовами на мітингу ви
ступили секретар первинної 
парторганізації т. Суржиков, 
обліковець т. Бондаренко, го
лова колгоспу т. Бодашко.

Трудівники колгоспу імені 
Кірова Мар 'ївсько ї сільської 
Ради з новою силою розгорта
ють соціалістичне змагання на 
честь позачергового ХХІ з ’їзду
Комуністичної партії. В цьому 
змаганні добрих виробничих 
показників домагається комп
лексна бригада, яку  очолює 
Раїса Березовська. В цьому 
році бригада зібрала на кожно
му гектарі по 350 центнерів 
цукрової сировини.

Виступаючи на мітингу з
нагоди нагородження Кірово
градської області ор деном Ле
ніна, бригадир Раїса Березов
ська заявила:

— Від усього серця дякуємо 
ми за високу нагороду, якою 
відзначена наш а область. Кол
госпники наш ої бригади зобо
в ’язуються в наступному році 
виростити по 400 центнерів 
цукрових буряків на кожному 
гектарі.

Ланка Ганни Городенко зо
бов’язалася в 19 5 9  році вирос
тити по 600 центнерів цукро
вої сировини на кожному гек
тарі.

Високі соціалістичні зобо
в’язання взяли на себе й ін
ші трудівники, зокрема дояр
ка В. Гранкіна, пасічник 
П. Сердюченко та інші.

Радісна звістка про нагород
ж ення Кіровоградщини орде
ном Леніна надійшла до села 
Канежа. Це викликало при
плив творчої енергії у хліборо
бів колгоспу імені Л еніна. Від
бувся мітинг к олгоспників.

Члени сільгоспартілі В. Ш ка
тула, С. Гончар та інші ви
словили глибоку подяку рідній 
Комуністичній партії і Радян
ському урядові за велике п ік 
лування про трудівників к ол
госпного села.

Півроку навколо Землі
15 листопада минуло півро

ку  з дня запуску третього ра
дянського штучного супутни
ка Землі. Запуск третього 
супутника був загальновизна
ним яскравим показником ви
сокого рівня розвитку науки і

техніки в СРСР і, зокрема, ра
кетної техніки.

Зараз успішно тривають 
спостереження за супутником 
і ракетою-носієм за  допомо
гою радіотехнічних і оптичних 
засобів. Одночасно провадиться 
вивчення  численних даних.

Організовано провести 
зимівлю худоби

Трудящих нашого району об
летіла радісна звістка: Указом 
Президії Верховної Ради СРСР 
за великі успіхи, досягнуті в 
збільшенні виробництва зерна, 
цукрових буряків, м’яса, мо
лока та інших сільськогоспо
дарських продуктів, за успіш
не виконання зобов’язань по 
продажу державі в 1958 році 
хліба Кіровоградську область 
нагороджено орденом Леніна.

Колгоспні трударі Н ово-Мир
городського району пишаються
тим, що високою урядовою на
городою відзначена і їх частка 
праці. На зборах і мітингах 
хлібороби у відповідь на на
городу зобов’язуються примно
жити свої зусилля у боротьбі 
за збільшення виробництва 
п родуктів рільництва й тварин
ництва.

Успішно завершивши польо
ві роботи, колгоспники створю
ють всі умови для зразкової 
зимівлі громадської худоби. У
колгоспі імені Фрунзе своєчас
но відремонтовано всі тварин
ницькі приміщення. В корів
никах, свинарниках є електро
освітлення, механізовано водо
постачання та підвезення кормів.
Ферми повністю укомплектова
но доярками, свинарками, те
лятницями.

Хлібороби колгоспу подбали 
про створення міцної кормової 
бази. Заготовлено по 20 тонн
силосу на кожну корову та 
по 5 тонн консервованих ка 
чанів на кожну свиноматку. 
Б іля тваринницьких ферм за
кагатовано кілька тисяч цент
нерів буряків. Можна з упев
неністю сказати, що фрунзен
ці добре проведуть з имівлю 
тварин і в наступному році 
доб’ються ще вищих показни
ків у змаганні.

Колгоспи району в цьому 
році, як  ніколи, заготовили 
велику кількість цінного куку
рудзяного силосу, виростили 
високий урожай кукурудзи, 
кормових буряків, гарбузів.
Правильно організувавши до
гляд та годівлю худоби, можна 
добитися різкого збільшення 
виробництва молока, м’яса, 
вовни, я єць тощо.

Але з окремих к олгоспів 
надходять сигнали п ро безгос
подарне витрачання кормів. В 
колгоспі імені Леніна коровам 
зараз згодовують в необмеженій 
к ількості силос, кормові буря
ки, кукурудзиння, гарбузи. А 
прийде весна і тварини можуть 
залишитись без потрібних кор

мів. Цікаво, за чим же слід
кують правління та первинна 
парторганізація колгоспу?

Завдання полягає в тому, 
щоб добиватися підвищення 
продуктивності громадського 
тваринництва при найменших
затратах. Для цього треба всі 
грубі, соковиті і концентрова
ні корми взяти на облік і 
контролювати їх  витрачання 
згідно складених раціонів.

В кожному колгоспі необ
хідно відремонтувати і при
вести в дію кормопереробні 
машини, кормокухні. Грубі 
корми необхідно подрібнювати, 
запарювати, обробляти хіміч
ним способом. Це позитивно 
вилине на підвищення продук
тивності худоби.

В ряді колгоспів до цього 
часу повністю не підготовлені 
до зими корівники, свинарни
ки, телятники. В приміщеннях 
не відремонтовані підлоги, стан
ки, годівниці. Поки стоять по
гожі дні, необхідно негайно 
утеплити всі тваринницькі при
міщення.

Деякі керівні товариші, дба
ючи про створення теплої і
ситої зимівлі дійним коровам, 
зовсім забувають про молод
няк великої рогатої худоби. 
Ось що, наприклад, повідоми
ли в редакцію райгазети з Ка
нежа: «У колгоспі імені Лені
на понад 160 голів молодняка
великої рогатої худоби, не
зважаючи на холодні осінні 
ночі, утримують до цього часу 
в літніх загонах. Приміщення 
ж ремонтують вкрай повіль
но...» Прикрий факт. Адже го
лові колгоспу її .  Петрову відо
мо, що частина цього молод
няка призначена для поповнен
ня молочного стада.

Молодняк великої рогатої 
худоби, як  і всіх тварин, тре
ба негайно розмістити у відре
монтованих і добре утеплених 
приміщеннях, забезпечити зраз
кову годівлю.

Правління та первинні парт
організації колгоспів повин н і 
подбати про створення праців
никам тваринницьких ферм

Друга
парова турбіна

Колектив Харківського 
заводу імені Кірова ви
пустив другу парову 
турбіну потужністю 150 
тисяч кіловат. Її випро
бування дали добрі ре
зультати.

Двадцять п’ять 
змінних норм

Видатного трудового 
успіху на передз’їздів
ській вахті добився бу
рильник рудника імені 
Кірова в Кривбасі Олек
сій Фещенко. За дні ос
танні зміни він обрушив 
п’ять тисяч тонн руди, 
виконавши норму 25 гір
ників.

Олексій Фещенко пра
цював на перфораторі 
своєї конструкції.

18 мільярдів 
кіловат-годин 
електроенергії

Волзька ГЕС імені 
В. І. Леніна завершила 
вироблення 18 мільярдів 
кіловат-годин електро
енергії. Колектив стан
ції, змагаючись за гідну 
з у с т р і ч ХХІ з ’їзду 
КПРС, зобов’язався на 
кінець року дати 180 
мільйонів кіловат-годин 
електроенергії понад 
план.

необхідних умов для роботи . 
Доярок, свинарок, телятниць 
треба забезпечити теплим одя
гом, потрібним інвентарем. На 
кожній фермі обладнати кімнати 
відпочинку тваринників, вста
новити аптечки першої медич
ної допомоги.

Товариші тваринники! Орга
нізовано проведемо з имівлю 
громадської худоби!
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Д Е Н Ь  А Р Т И Л Е Р І Ї

Артилеристи Н-ської частини на тактичних заняттях.

я к  4 1 тисяча гармат і міно
метів.

Батьківщина гідно оціни
ла подвиги своїх синів. За 
виявлені в боях мужність і 
героїзм понад 1800 воїнів- 
артилеристів удостоєно висо
кого звання Героя Радянсько
го Союзу; солдатам, сержан
там, офіцерам і генералам 
артилерії за роки війни Су
ло вручено близько 2,5 міль
йона орденів і медалей СРСР.

У післявоєнні роки завдя
ки постійному піклуванню 
Комуністичної партії і Ра
дянського уряду про зміц
нення оборони країни, зрос
лій економічній та індустрі
альній могутності СРСР на
ші Збройні Сили оснащені 
першокласною бойовою тех
нікою і новою зброєю різ
них типів, і в тому числі
атомною та ракетною. Арти
лерія має тепер  такі засоби 
боротьби, які дають змогу 
надійно поражати цілі, від

далені навіть на великі від
стані.

День артилерії в цьому 
році відзначається в обста
новці величезного політич
ного і трудового піднесення, 
викликаного всенародною під
готовкою до ХХІ з ’їзду КПРС. 
Своє свято радянські арти
леристи зустрічають новими
успіхами в бойовій і полі
тичній підготовці. Цьому ве
ликою мірою сприяє пере
творення в ж иття рішень 
жовтневого Пленуму ЦК 
КПРС (1957 р.) про поліп
шення партійно-політичної 
роботи в Радянській Армії і 
Флоті.

Воїни Збройних Сил, у то
му числі і славні артиле
ристи, тісно згуртовані нав
коло Комуністичної партії, 
надійно охороняють мирну 
працю радянських людей, 
стоять на сторожі миру і 
державних інтересів СРСР.

Сьогодні радянський 
народ і його Збройні Си
ли відзначають традицій
не свято— День артилерії, 
вшановують артилеристів 
і працівників артилерій 
ської промисловості з а їх 
заслуги в справі зміцнен
ня обороноздатності СРСР 

У пам’яті радянських 
людей, народів усього сві
ту н іколи не померкнуть 
подвиги наш ої Армії і 
Флоту, я кі громили гіт
лерівських загарбників під 
Москвою і Ленінградом. 
Одесою і Севастополем, 
билися за Сталінград, що 
увійшов в історію я к сим
вол непохитної стійкості
і мужності радянських вої
нів. Під стінами цього міс
та-героя 19 листопада 1942 
року могутньою артилерій
ською канонадою було пок
ладено початок розгрому гіт
лерівської армії, а потім і 
вигнання окупантів з меж 
радянської землі.

Успішно громили підступ
ного ворога радянські арти
леристи і в дальших битвах. 
Курськ і Дніпровські рубежі, 
Україна і Білорусія, При
балтика і Заполяр’я, Польща, 
Чехословаччина, Болгарія, 
Румунія, Угорщина, Югосла
вія були свідками героїчних 
подвигів воїнів Радянської 
Армії, в складі якої діяли 
й артилеристи. Їх могутній
смертоносний вогонь громив 
живу силу і техніку ворога, 
прокладаючи дорогу піхоті і 
танкам, забезпечував перемо
гу над ворогом. На заключ
ному етапі війни—в битві 
за Берлін брали участь більш

Концерти агіткультбригади районного Будинку культури
Учасники гуртків художньої 

самодіяльності при районному 
Будинку культури ще напере
додні свята Великого Ж овтня 
підготували нову концертну 
програму і з того часу для 
трудящих райцентра дали кіль
ка концертів.

Поповнивш и свій склад, агіт

культбригада побувала з кон 
цертами в селах Оситній, Кам’
янці, Мартоноші і П’ятоіванів
ці. В програмі хорові і сольні 
пісні, колективні танці, сати
ричні куплети, художнє читан
ня, декламація.

Надовго запам ’ятовують гля
дачі виступи художнього ке

рівника Петра Я цкула, який 
читає на антирелігійну та інші 
теми. Добре виконують п існі 
Юрій Ж овна, Тамара Макарова,
Віталій Багмет, танці Анатолій 
Лимборський і Валентина Гри
гор’єва. В бригаді майже ко
жен гуртківець виступає в 
кількох ж анрах .

В один із останніх днів жовт
ня 1958 року Галину запроси
ли на урочисти й пленум райко
му комсомолу. Тут вона поба
чила багато молодих трудівни
ків з такими ж  палкими серця
ми, я к і в н е ї .

Секретар райкому комсомолу 
Федір Ткаченко повідомив, що 
вона, Галина Афанасьєва, за 
високі показники у змаганні на
честь ювілею комсомолу н а 
городжується грамотою райкому 
комсомолу і ц інним подарунком.

Приймаючи нагороду, Галина 
з хвилюванням п ромовила:

— Спасибі рідній Комуніс
тичній партії і комсомолу за 
те, що вони навчили мене люби
ти працю, пізнати радість 
ж иття.

Сьогодні Галина Афанасьєва  
несе трудову вахту на честь 
наступного ХХІ з ’їзду партії, 
який намітить світлі шляхи 
дальшого розвитку нашої краї
ни.

П. ЛИТВИНОВ, 
техкерівник промартілі 
„П’ятирічка“.

р ік попрацювати, допомог
ти матері відремонтувати дім.

Ще в школі Галина вступи
ла в комсомол і вона щиро 
виконувала всі доручення.

Одного разу на комсомоль
ських зборах секретар комсо
мольської організації Олександр 
Настич сказав, що із-за не
сприятливих умов артіль може 
не виконати місячне завдання. 
Тоді піднялася з місця Галина 
і промовила:

 — Давайте попрацюємо у
вихідний день!..

Її підтримали. Упущене на
верстали.

Незабаром колективу артілі 
вручали перехідний Червоний
прапор за досягнуті успіхи в 
соціалістичному змаганні. Ім’я 
Галини Афанасьєвої  як однієї 
із кращих робітниць, було наз
ване першим.

1957 рік приніс деякі зміни 
в житті Галини. Молодий і пра
цьовитий хлопець з колгоспу
імені Ж данова Дмитро Назарен
ко запропонував одружитись. 
Дівчина дала згоду з умовою 
працювати в артілі. 

Перед ним стояла рум’яна дів
чина з двома чорними косима, 
спущеними на плечі. Очі її 
дивились прямо і ніби говори
ли: «Ви ще побачите яка я ...»

— Гаразд, ми вас зарахуємо 
до  п реса у зміну майстра Ри
совича!..

Так і зосталась Галина працю
вати біля преса. Спочатку бу
ло дуж е важко. І все ж , коли 
в кінці зміни майстер оголошу
вав, що змінне завдання пере
виконане , у Галини від радос
ті де і втома дівалась. Адже 
в зміні, в якій Галина працю
вала, була і ї ї  часточка зусиль.

І як  було не радіти! Йшли
і йшли автомашини з готовою 
цеглою і черепицею всіма ш ля
хами на села. Там виростали 
нові ферми, клуби, дитячі ясла,
будинки трудівників.

З кожним днем молода ро
бітниця все більше відчувала, 
що тільки в праці можна знай
ти справжню радість, що тіль
ки праця приносить щастя лю
дині.

Так і не поїхала Галина 
в ч и  тися у тому році.  Вирішила ще

У неї на обличчі пробіг легкий 
рум’янець. Тільки тепер збаг
нула, що треба було б зразу 
викласти свій намір працювати 
біля преса.

Ї ї вж е давно приваблю
вала техніка. З великою зазд
рістю дивилась вона на того, хто
сидів за кермом і легкими руха
ми заставляв автомобіля чи трак
тора виконувати роботу. І те
пер ще дужче почервонівши, 
вона промовила:

— Дозвольте стати біля пре
са ...

— Але ж ви там ще не пра
цювали,— трохи здивовано від
повів Бориско,— Прес по виго
товленню цегли хоч і проста 
машина, однак вимагає великої
чіткості в роботі на кожній 
операції.

— Я  зможу... Справляються 
ж з цією роботою інші дівчата...

Не в перший раз Бориску до
водилось говорити з молодими 
людьми, приймаючи на роботу, 
але такого палаючого вогнику 
в очах він ще не бачив.

Щастя Галини Афанасьєвої
Немає більшої радості, як  від

чувати радість перемоги, здобу
тої у праці. Про цс Галина Афа
насьє ва не раз чула від стар
ших.

Але перш ніж відчути цю ра
дість, Галині довелось пройти 
хоч і короткий, проте нелегкий  
трудовий шлях. Ще зовсім мо
лодою дівчиною одного чудово
го червневого дня 1956 року 
вона ввійшла до кабінету го
лови правління промислової 
артілі «П’ятирічка».

 — Я закінчила десять кла
сів і бажаю працювати, — 
сказала дівчина, подаючи за
яву.

Голова правління Василь Бо
риско, беручи заяву, запитав:

— А що ви думаєте про своє 
дальше навчання?

— Буду вчитися, але в яко
му вузі твердо ще не вирі
шила.

— Тоді добре. Ми зарахуємо 
вас в допоміжну бригаду по 
сушінню цегли-сирцю.

Саме цього і не чекала Галина.

Новий етап в розвитку радянської школи
Тези доповіді ЦК КПРС і Ра

ди Міністрів СРСР «Про зміц
нення зв ’язку школи з ж иттям 
і про дальший розвиток систе
ми народної освіти в країні» 
знаходять повне схвалення вчи
телів, вихователів, всіх трудя
щих Ново-Миргородського райо
н у. Ідеї тез знаменують собою 
дальший розвиток вчення марк
сизму-ленін ізму з освіти і ви
ховання на новому етапі роз
витку СРСР.

В семирічному плані перед
бачається розширення загаль
ної середньої освіти, вечірньої 
та заочної вищої і середньої 
спеціальної освіти, збільшення 
сітки вечірніх шкіл робітничої 
і сільської молоді. Число учнів 
у початкових, семирічних і се
редніх школах у 1965 році

збільшиться до 38 — 40 мільйо
нів чоловік проти 90 м ільйонів 
у 1958 році.

Нові завдання, розв’язувані 
радянським суспільством, да
дуть можливість повністю охопи
ти загальним обов’язковим
навчанням всіх дітей і підліт
ків 7 — 16 річного віку, підви
щити якість опанування осно
вами наук в школі, набути 
учням потрібних трудових на
вичок і вмінь на базі поєднан
ня навчання з суспільно-корис
ною працею, одержувати в шко
лах другого стану як  середню
загальну і політехнічну освіту, 
так і спеціальну підготовку до 
масової професії ш ирокого про
філю.

 П. ЮРДАН, 
інспектор шкіл райВНО.

В ЧОМУ МИ УПЕВНЕНІ
Колектив Ново-Миргородської 

РТС з великим політичним під
несенням зустрів схвалені лис
топадовим Пленумом ЦК КПРС 
тези доповіді товариша М. С. 
Хрущова на ХХІ з ’їзді Комуніс
тичної партії «Контрольні циф
ри розвитку народного госпо
дарства СРСР на 19 5 9 — 1965 
роки».

Робітники й службовці сприй
няли цей документ я к чітку 
програму дальшого соціалістич
ного будівництва в нашій кра
їні на наступні сім років. 
Здійснення величних накреслень 
нового могутнього зростання 
соціалістичної економіки дозво
лить піднести на небувалу ви
сочінь культуру і добробут ра
дянських людей.

Перебудова роботи ремонтно- 
технічних станцій в світлі зав
дань семирічки, щедре оснащен
ня колгоспів найновішою тех
нікою сприятиме швидкому роз
виткові всіх галузей сільського 
господарства. Одним із найваж 
ливіших питань, як і порушу
ються в тезах, є електрифіка
ція колгоспів і РТС. Цій спра
ві приділятиметься величезна 
увага. Вже в нинішньому квар
талі колгоспи імені Ш евченка, 
імені Калініна та імені Кірова 
одержали від держави прек рас

ні електростанції на двигунах 
ДТ-54, а ремонтно-технічна стан
ц ія— на двигуні С-80.

Йдучи назустріч ХХІ з ’їзду 
рідної партії, робітники, інж е
нерно-технічні працівники та 
службовці взяли на себе під
вищені соціалістичні зобов’я 
зання. Виконуючи план ремон
ту тракторів і сільськогосподар
ських машин, вони виріш или
добитися в нових умовах робо
ти хорошої рентабельності і да
ти 40 тисяч карбованців понад 
план у 1958 році.

Ставши на передз’їздівську 
трудову вахту, постійно вико
нують норми виробітку на 
150— 200 процентів ковалі В ік
тор Горохов і Михайло Андреєв, 
токарі Георгій Литвинов, Гри
горій Барбой, Борис Босько, 
Іван Забудько, слюсарі Михай
ло Янок, Іван Литвинов, Ва
силь Царуш та інші.

Ми упевнені, що трудівники 
сільського господарства Ново-  
Миргородського району разом 
з механізаторами будуть в пер
ших рядах у змаганні за безу
мовне перетворення в ж иття 
нового семирічного плану.

М. СУШКО, 
директор Ново-Миргород

      ської РТС.



19 листопада 1958 року.

На честь Х Х І з 'їзд у  КПРС 

ПЕРЕВИКОНУЮТЬ НОРМИ
Трудову передз’їздівську вах

ту успішно несе тракторист 
колгоспу імені Свердлова Ан
дрій Олександрович Чижма. Він 
значно перевиконував змінні 
завдання на піднятті зябу, а 
зараз виконує теж важливу 
роботу—оре колгоспникам го
роди.

Андрій Олександрович разом з 
своїм причіплювачем Андрієм 
Локоцьким повністю відремон
тував закріплений за ним 
сільськогосподарський інвен
тар.

Ф. ВАСИЛЕНКО, 
бригадир тракторної 
бригади.

Річний план—достроково
З ащитянська сільська Рада, 

де головою виконкому Олек
сандр Бирзул, готує достойну 
зустріч ХХІ з ’їздові КПРС. 
Річний план по сільгоспподат
к у тут вже виконано на 93,7 
процента.

Члени виконкому дали слово 
до дня Конституції повністю 
викопати річний фінансовий 
план.

Н. АДОНЬЄВА, 
старший бухгалтер рай
фінвідділу.

Т РУДОВИЙ УСПІХ
Трудівники сільськогоспо

дарської артілі імені Фрунзе, 
де головою правління М. Іль
тус, достроково завершили ко
пання і вивезення цукрових 
буряків. Середній урожай цу
крової сировини п о колгоспу 
становить близько 300 цент
нерів з гектара.

Завершили вивезення коре
нів на завод буряководи кол
госпів імені Чапаєва, «Шлях 
Леніна». Кожний гектар ви
дав в середньому по 2 5 0 — 300 
центнерів буряків.

М. ПАНАСЕНКО, 
економіст планового від
ділу райвиконкому.

Перетворюючи в життя рішення XX з’їзду КПРС, колектив 
складального цеху № 1 Харківського тракторного заводу імені 
Орджонікідзе підвищив продуктивність праці на 35,5 процента, 
в той же час знизивши собівартість продукції на 16 процентів. 
Завод почав серійний випуск високопродуктивних тракторів 
„ДТ-20“. Змагаючись за гідну зустріч ХХІ з’їзду КПРС, дільни
ця головного конвейєра, керована майстром І. І. Зайцевим, 
склала за останні місяці десятки тракторів понад план.

На фото: в складальному цеху № 1. Слюсар-складальник 
головного конвейєра М. І. Краснов виводить з конвейєра над
плановий трактор. Передовий виробничник виконує за зміну 
по дві норми.

Фото С. Гендельмана (Фотохроніка РАТАУ).

Трибуна передового досвіду

По 27  поросят від кожної свиноматки
Трудящі нашої країни бо

рються за те, щоб протягом 
ближчих років наздогнати ка
піталістичну Америку по ви
робництву молока, масла та 
м’яса на душу населення. Свій 
скромний вклад у виконання 
цього благородного завдання 
вносять і працівник и свинар
ської ферми колгоспу «Шлях 
Леніна», яку за успіхи у пе
реджовтневому змаганні зане
сено на районну Дошку по
шани.

В ці дні працівники ферми 
ще ширше розгортають змаган
ня за достойну зустріч ХХІ 
з ’їзду Комуністичної партії. З 
великою радістю і задоволен
ням зустріли ми звістку про 
нагородження Кіровоградської 
області орденом Леніна. Висо
ка нагорода зобов’язує працю
вати ще краще.

Н а к о ж н і 1 00  гектар ів  р іл 

лі ми виробили за 10 місяців 
по 2 1 ,5 центнера свинин и. І 
хоч цей показник один з кра
щих у районі, але ми можемо 
і повніші виробляти набагато 
більше свинини.

Різкого збільшення в ироб
н ицтва свинини можна домог
тися завдяки вирощуванню ра
зових свиноматок. Адже необ
хідно мати певну кількість по
росят, щоб згодом поставити 
їх  на відгодівлю. На фермі на
шого колгоспу в цьому році
поставлено но дві разові сви
номатки на кожну основну.

В моїй групі припадає по 
чотири разових свиноматки на 
кожну основну. Разова сви
номатка — це молода свинка,
від якої одержуємо один опо
рос, а потім ставимо її на від
годівлю. Отже, разові свиномат
ки допомагають збільшити ви
хід порося т і виробництво м’я 

са. Крім цього, кращ их разо
вих свиноматок, я к і дали ве
ликий приплід, відбираємо на 
плем’я .

На початку року за мною 
закріпили 42 свиноматки, а за
раз їх  залишилось 26. Решту 
після опоросів та відгодівлі 
здали на м’ясо. За 10 місяців 
я одержала по 27 поросят на
кожну основну свиноматку.

Як же я домоглася успіху?
Чітко дотримуюся розпоряд

ку дня. Вчасно проводжу всі 
роботи по догляду за свинопо
голів’ям. Слідкую за чистотою 
в станках, приміщен ні. Особ
ливу увагу приділяю таким пи
танням, як  парування, опорос, 
відгодівля поросят. Якщо сви
номатку своєчасно спаровувати, 
то від неї можна щороку одер
жати по 2 —3 опороси . Щоб
викликати у свиноматки охоту 
до парування, згодовуємо ї й 
кращі корми в період, коли 
настає час відлучати поросят.

Дуже важливо правильно го
дувати свиней. Я дбаю про те,

щоб тварини поїдали різнома
нітні і поживні корми. Зараз, 
наприклад, згодовуємо свиням 
ячну та кукурудзяну дерть, 
гарбузи та буряки. Корми ре
тельно підготовляємо. Гарбузи 
та буряки подрібнюємо на ко
ренерізці, концентрати та грубі 
корми запарюємо.

Свиноматкам, що плодоносять, 
згодовую кращі корми і збіль
шую їх к ількість перед опоро
сом, щоб підтримати її  сили. 
За кілька днів до опоросу 
зменшую даванку об’є мних 
кормів. Під час опоросів сви
номаток обов’язково чергую 
на фермі.

Новонароджених поросят 
зразу ж насухо витираю. З 
першого ж дня привчаю поро
сят до сосків—слабих поросят 
до передніх, більш молочних. 
В тому разі, коли для окремих 
поросят невистачає сосків, пе
реношу їх до тих свиноматок, 
я кі опоросилися в ці ж дні і 
мають вільні соски.

Після опоросу свиноматки 
концентровані корми і корене
плоди вводяться в раціон по
ступово. В перші ж  день—два 
такій свиноматці даємо пійло 
з дерті. Вже через тиждень — 
другий після опоросу починаю 
підгодовувати поросят. Якщо 
свиноматка маломолочна, то 
підгодовую поросят коров’ячим 
молоком. Охоче поїдають во
ни смажене ж ито, кашу з 
ячної дерті тощо. Не можна 
забувати і про мінеральні 
корми.

Відлучаю поросят в двомі
сячному віці. Це також роби
ться поступово, протягом кіль
кох днів. Зараз відлученим по
росятам варимо ячну кашу і 
здобрюємо ї ї  з нятим молоком.
Догляд за поросятами забезпе
чую такий, щоб весь молодняк 
був збережений і поставлений 
на відгодівлю.

М. МІРОШНИЧЕНКО, 
свинарка колгоспу „Шлях 
Леніна“, депутат район
ної Ради.

Заспокоїлись на досягнутому
Молочно-товарна ферма сіль

ськогосподарської артілі імені 
Калініна довгий час в важала
ся передовою в районі по на
доях молока. Щодоби від кож 
ної корови тут надоювали по 
9 — 10 і більше літрів молока. 
Та й не дивно: в колгоспі є 
високопродуктивні корови, за
готовлено достатню кількість 
кормів. Доярками працюють 
молоді, енергійні дівчата.

Але, на ж аль, керівники 
колгоспу заспокоїлись на до
сягнутому. Останнім часом про
дуктивність худоби різко зни
зилась. За першу декаду лис
топада від кож ної корови одер
жано тільки по 28,6 літра 
молока. Це майже на 9 літрів 
менше проти попередньої де
кади.

А все це тому, що в артілі 
послабили увагу до тварин

н ицтва. Корів зараз не випа
сають на пож нивних рештках 
та на озимині, посіяній на ці 
цілі. На прогулянку тварин 
виганяють рідко.

Працівники ферми порушу
ють раціони годівлі. Кукуруд
зиння не подрібнюють, грубі 
корми не зацарюють, не об
робляють х імічним способом. 
І все це проходить поза ува
гою голови правління І . Деку
сара та бригадира комплексної 
бригади Г. Чорноуса.

На молочно-товарній фермі 
занедбано соціалістичне зма
гання серед доярок. Результа
ти змагання не підсумовують
ся і не висвітлюються на дош
ці показників. Не влаштовують
ся наради тваринників.

О. КРИКОТНЕНКО, 
головний зоотехнік рай
сільгоспінспекції.
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Сім'я комбайнера
Відгриміли залпи громадян

ської війни. Керовані Комуніс
тичною партією робітники і се
ляни наголову розбили внут
рішню контрреволюцію, вигна
ли геть іноземних окупантів, 
відстояли від ї х посягань здо
бутки Великого Ж овтня.

В рідне село Кам’янку по
вернувся до мирної творчої 
праці солдат революції Юхим 
Якович Самарський. Тяжко 
склалася доля демобілізованого 
червоноармійця. Розруха, го
лод, заподіяні окупантами, зу 
стріли його в Кам’янці. Не бу
ло хати. Не було ні братів, ні 
сестер. Давно померли батьки. 
Треба було трудитись, труди
тись, не покладаючи рук, тру
дитись...

Згодом Юхим поступає на 
роботу в МТС. Йому доруча
ють трактора. З того часу й 
почалося його справжнє життя. 
Скільки гектарів землі зорав 
він своїм сталевим конем,
скільки виростив високих вро
жаїв!

Причіплювачем на тракторі 
працювала молода колгоспни
ця Ольга, трудолюбива, кміт
лива. Міцно покохали одне од
ного, а згодом одружилися. Від
тоді ще к ращим стало їх  жит
тя. Допомагав колгосп, това

риші. В 1936 році за  хорошу 
роботу колгосп подарував Са
марським хату і корову.

...Минали роки. Юхим Са
марський змінив свою спеціаль
ність — пересів на комбайна. 
Високі врожаї збирає він на 
колгоспних полях.

Щаслива тепер і його сім’я. 
Старша дочка Валентина нав
чається в технікумі, Галина— 
трудиться в городній бригаді, 
вирощує високі врожаї овочів. 
Ліза — вчиться в шостому 
класі, а найменший Вася—в 
цьому році в п е р т е  сів за 
ш кільну парту.

Культура і достаток прий
шли до хати комбайнера Ю хи
ма Самарського. У  1958 р. тіль
ки за один м ісяць він заробив 
38 центнерів хліба, понад три 
тисячі карбованців. За відмін
ну роботу м еханізатора неод
норазово премійовано.

Часто вечорами, коли вся 
сім’я збереться в хаті, Юхим 
Якович розповідає дітям про 
щасливе життя, що вирує нав
коло, з болем в серці згадує 
тяж ке минуле, в якому в ін 
виріс, в якому померли його 
батьки.

П. САМОЙЛЕНКО.
с. Кам’янка.

Л Е Н І Н Е Ц Ь

Дніпропетровська область. 
Група вчених Всесоюзного на
уково-дослідного інституту ку
курудзи під керівництвом ака
деміка Б. П. Соколова вивела 
гібриди кукурудзи з безплідною  
волоттю. Впровадження їх 
спростить і здешевить вирощу
вання гібридного насіння, бо 
відпаде потреба обривання во
лотей на материнських росли
нах. Качани їх запліднювати
муться пилком сусідніх бать
ківських рослин.

На фото: академік Б. П. Со
колов порівнює місцевий сорт 
з новим недавно виведеним 
гібридом кукурудзи.

Фото Г. Пазенка
(Фотохроніка РАТАУ).

Вчасно підготувати 
посівне насіння

Колгосп імені Чкалова є на
сіннєвим господарством. Це 
вимагає від керівників артілі з 
усією серйозністю ставитися 
до підготовки посівного мате
ріалу.

Але факти говорять про ін
ше. За станом на 15 л истопа
да посівне насінин кукурудзи 
зовсім не засипане. Насіння 
проса і гречки до цього часу 
не очищене і некондиційне по 
с хожості. Не доведено до по
сівних  кондицій насіння вівса, 
соняш ників.

Посівний фонд в артілі збе
рігається в добрих приміщен
нях, але правління не органі
зувало колгоспниць на вчасне 
очищення насіння. Мало про
я вляє турботи про це і агро
ном-насіннєвод колгоспу О. Мос
тіцький, обов’язок якого слід
кувати за неухильним до
держанням правил і строків 
підготовки та збереж ення по
сівного фонду.
     Треба негайно підготувати 
все посівне насіння.

Є. СТЕЦЕНКО, 
завідуюча контрольно-на  
сінною лабораторією.
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На пасовищі.
Фотоетюд Г. Сажнева (Фотохроніка РАТАУ).

Нова техні ка
Навісний о б п р и с к у в а ч  

,,ОСШ-8“  випустив завод 
«Львівсільмаш». Ця компактна 
і зручна в експлуатації маши
на призначена для боротьби з 
шкідниками польових культур.

нафтових і газових свердловин 
глибиною до чотирьох з поло
виною кілометрів.

Торфодобувний комбайн
створило Центральне конструк
торське бюро Держплану УРСР. 
Він повністю механізує проце
си видобування і вистилання 
торфу для суш іння. Продуктив
ність агрегату 12— 15 тисяч 
тонн торфу за  сезон. Обслуго
вують його два чоловіки.

Електродвигун для глибин
ного буріння потужністю сто 
кіловат сконструйовано на Хар
ківському електромеханічному 
заводі. Електрична машина 
призначається для проходки

П о р а д и  л і к а р я

Висипний тиф і боротьба з ним
Висипний тиф—тяжке інфек

ційне захворювання, яке відоме 
людству з далекої давнини.

Це захворювання завжди 
розповсюджувалось з великою 
швидкістю й уражало все на
селенн я . Особливо великі епі
демії висипного тифу виникали 
в період народного лиха: голо
ду, воєн.

Висипний тиф викликається 
особливими мікробами—рикет
сіями. Ц і збудники хвороби 
названі іменем учених Рикет
са і Провачека, які їх відкри
ли. Проводячи досліди, вони 
заразилися і вмерли в 1915 році.

Російські вчені Г. Н. Мінх 
і М. О. Мочутковський встано
вили, що збудники хвороби 
знаходяться у крові хворої лю
дини під час гарячкового пері
оду і в перші дні після з ни
ж ення температури, а  пере
нощиком висипного тифу є во
ша і що хворий не є небез
печним для оточуючих його
осіб, якщо ні у нього, н і у 
останніх немає вошей. Тому 
основою профілактики висип
ного тифу є боротьба з воши
вістю.

Нассавшися крові хворої 
на тиф людини, воша стає 
заразною через 4 —6 днів п іс
ля цього і спроможна заразити 
здорову людину протягом свого 
життя. Отже, чим раніше в и
явлений хворий на висипний 
тиф і чим скоріше його пере
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везуть до лікарн і, тим більше 
можливостей для запобігання 
захворювання серед людей, що 
оточують хворого.

Збудники хвороби живуть і 
розмножуються в кишечнику 
зараж ених вошей. Заражена 
воша під час ссання крові здо
рової людини забруднює шкіру 
випорожненнями, я кі містять 
мільйони мікробів. Укус вош і 
викликає сверблячку, і лю ди
на, розчісуючи ш кіру, втирає 
випорож нення воші разом із 
мікробом висипного тифу в ран
ку ш кіри, звідки рикетсії пот
рапляють у кровоносні судини .

Особи, я кі х воріли висипним 
тифом, набуваю ть несприятли
вості до ц ієї інф екції, так зва
ний імунітет, однак не виклю
чається можливість і повтор
них захворювань, які в остан
ні роки реєструвалися досить 
часто.

Хворі  н а  висипний тиф по
винні бути своєчасно госпіта
лізовані, що відповідає інтере
сам не тільки хворого, а й 
всієї громадськості.

Другим н е менш важливим 
заходом по попередженню за
хворювання є постійна і нео
слабна боротьба з вошивістю.

Г. МЕРИНГЕР, 
лікар.

Первинна партійна організація Ново-Миргородського 
районного відділення міліції, народного суду та прокуратур и 
з глибоким сумом сповіщає, що після тяжкої хвороби 
передчасно, 16 листопада 1958 року, помер член КПРС, заві
дуючий районним архівом,

Сташенко Борис Кирилович 
і висловлює співчуття родині покійного.
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А к т  і  ф а к т
(ФЕЙЛЕТОН)Акт не завжди розповідає 

ясно й правдиво про факт.
У одному селі, у  одній ор

ганізації нашого ж таки Но
во-Миргородського району го
тувалися  до одного свята. І всі 
згодились, щоб після урочис
тої частин и поїхати у Котов
ський ліс, де  с ріблом  грає став, 
де зеленіють трави і дерева 
шепочуть одвічну пісню про 
красу, молодість і к охання...

Зробили складчину, навари
ли холодцю, насмажили риби, 
купили горілки і сховали все 
це у коморі. 

Прийшли уранці, а там ли
шилось кружало, де все лежало.

І тоді сувора, непідкупна іс
торія залишила про цей дуже 
неприємний і сумний факт 
надзвичайно цікавий і веселий 
акт: «Ми, завгосп Андрій Бур
кан, свідки Павло Книш і Кар
по Ратиця склали цього акта 
про те , що в темн у ніч з по
неділка на вівторок невідома 
ряба куцохвоста собака п роб
ралася через віконце в комору 
і з ’їла весь свинячий холодець, 
сім великих мисок смаженої
риби, десять паляниць і випи
ла вісім літрів сорокаградусної 
горілки».

Одного тільки не сказав, 
скромно п ромовчавши, акт: як 
оту «невідому рябу куцохвосту 
собаку» та не розперло після 
такої вечорі?!

Любителі таких актів н е пе
ревелись й досі, у нашому ж 
таки Ново-Миргородському ра
йоні.

В одному селі один їзд о в и й  
приїхав до току, поставив га
рячих коней до вороха ще во
логої зеленкуватої пшениці, 
та й пішов точити тари-бари 
з сторожем. Поки скурили по 
цигарці, з ’їли кавуна, згадали 
як парубкували і по чому під
свин ки на базарі, сонечко доб
ре піднялося . Вернувсь той їз 
довий до коней, а їх  уж е й 
рознесло. До вечора й дуба 
дали.

Є на світі хвороби, бувають 
нещасні випадки. Але тут у 
загибелі двох коней винен їз 
довий. І коли винен, то мусив 
негайно сплатити вартість ко
ней колгоспові.

Проте... У їздового ветери
нар—перший кум, завгосп— 
родич, бригадир— сват, голова 
колгоспу дружині того ї здового 
двоюрідний брат. І тоді п ро цей 
факт з ’являється такий акт:
«Ми, ветеринар, бригадир і 
завгосп склали цього акта про 
те, що в другій бригаді на то
ку загинула пара коней, ча
лий кінь по кличці «Казбек» 
та булана кобила но кличці 
«Заноза». Ми стверджуємо, що 
«Казбек» був надзвичайно не

свідомий. Не раз було помічено, 
що він забиравсь у посіви пше
ниці, вівса й кукурудзи. Їздо
вий кожного дня  усно виносив 
йому догани, але нічого не по
магало. «Заноза» теж  дуже не
вихована, ще й до того бри
кається дуже, і хто біля неї 
проходить, того б’є брудним у 
реп’яхах хвостом. Незважаючи 
на неодноразові попередження 
їздового але до вживання бато
га, пужална і навіть орчика, в 
понеділок вранці «Казбек» і 
«Заноза» самовільно підійшли 

 до вороха пшениці, наїлись без 
раціону й загинули.»

Що ж було далі?
«Казбека» й «Занозу» від

правили туди, де Макар телята
пасе, акт підшили до справ, 
а їздовий їздить на інших бу
ланих.

Що ж треба, щоб було далі? 
Щоб їздовий, ветеринар,

бригадир і завгосп сплатили 
вартість коней колгоспові.

Щоб про подібні факти не 
народжувались отакі «веселі» 
акти.

Щоб кожен акт розповідав 
ясно і правдиво про кожен 
факт.

Тоді в колгоспах м енше бу
де різних «нещасливих» ви
падків.

Микола СТОЯН.
с. Панчево.

Щ е раз про обслужування 
пасажирів

Потрапити в автобус, особли
во в базарний день, дуже 
складна справа. На кінцеву зу 
пинку біля цегельно-черепич
ного заводу автобус п риходить 
переповнений. Але ніхто тут не 
сходить. Можна простояти кіль
ка годин і не поїхати.

Чому це так? Водії автобу
сів набирають людей на зупин
ках біля інкубаторної станції, 
райвиконкому, везуть їх через 
усе місто і повертаються назад, 
не розвантажуючись на кінце
вій зупинці.

Нерідко можна бачити, як  
через другі двері в автобус 
входять знайомі шофера. Часто 
водій може в першому-ліпшому 
місці зупинити автобус, щоб 
взяти своїх родичів чи знайо
мих, зокрема тих, що обіця
ють «гостинці».

Така поведінка ш оферів і 
кондукторів суперечить усім 
правилам вулич н ого руху. Ін
спекторам руху та органам мі
ліції давно пора навести поря
док в справі обслужування па
сажирів. Керівники автороти 
також повинні подбати про це.

Г. ПОКОТИЛОВА, 
вчителька, депутат Мар’
ївської сільської Ради.

Від редакції: Звертаємо увагу 
командира Ново-Миргородської 
автороти М. Проценка на те, що 
раніше наша газета вже писала 
про подібні недоліки в роботі авто
бусного парку. У своїй відповіді 
редакції М. Проценко повідомляв, 
що заходів буде вжито. Але, як 
бачимо в  обслужуванні пасажи
рів автобусами ще немає зразко
вого порядку.

З редакційної пошти
Смачну їжу готує Зоя

Багато є різних спеціально
стей і п рофесій! І Зоя Урденко 
вирішила стати поваром. Як 
тільки закінчила школу пова
рів у Кіровограді, одержала 
призначення і прибула в село 
Панчево.

Дівчині сподобалось село, йо
го просторі, обсаджені дерева
ми, вулиці. В центрі села— ве
лике світле приміщення чай
ної.

—Ось тут і  будете працю
вати,— сказали дівчині голова 
правління ССТ т. Гросул і за
відуючий чайною т. Чімпой. 
—Сподіваємось, що їж а у нас 
готуватиметься поживна і смач
на...

Радісно і з теплотою зустрі

ли Зою в селі. Це додало їй 
сил і впевненості, що вона об
рала правильний шлях у жит
ті, що своєю працею принесе 
користь людям.

—Працюю я  помічником по
вара. Тепер на практиці зас
тосовую набуті в школі знан
н я ,— розповідає Зоя .

Дівчині подобається чайна, 
любить вона свою роботу. Ко
ли запитаєш клієнта, дуже при
ємно почути, що обід приготов
лено смачний, поживний.

Просимо всіх, хто буває в 
Панчево, завітати до чайної 
пообідати. Смачну їж у  готує 
молодий повар комсомолка Зоя 
Урденко!

Григорій ЦУРКАН, 
працівник школи.

РОЗПОВІДЬ ОЛЬГИ Щ ЕРБАНЬ
—Помер мій Андрій в  1942 

році. Залишилось біля мене 
четверо діток, одне одного мен
ш е,— починає свою розповідь 
Ольга Щербань.

Важкий то був час. У селі 
Мартоноші лютували німецькі 
окупанти. Фашисти забирали 
свиней, корів, навіть курей не 
залишали.

— Щ е одне горе спіткало 
сім’ю ,— продовжує Ольга Щер
бань.— Фашисти нашу хату спа
лили, вікна й двері повирива
ли... Залишились ми голодні і 
в холоді, в обгорілих стінах.

Однією ми жили надією, що 
скоро настане кінець фашис
там, прийдуть наші визволи
телі, рідні радянські воїни ...

І вони прийшли.
Зразу ж  після війни посла

ла я в школу старшого сина 
Дмитра (тепер він у Москві, в 
рядах Радянської Армії слу
жить). Другому синові Анато
лію вже 19 років, працює ча
баном у колгоспі імені Сталі
на. В цьому році більше 700 
трудоднів виробив. Менший син 
Андрій також в колгоспі тру
диться.

Одним словом, всі діти при 
ділі. Втрьох ми виробили біль
ше 1000 трудоднів, багато хлі
ба та грошей одержали. Купи
ли корову, різні хатні речі.

—Від щирого серця спасибі 
Комуністичній партії за вели
ке піклування про людей,— 
цими словами закінчила розпо
відь Ольга Щ ербань.

С. БАЙБОРОША, 
депутат районної Ради.
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