Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
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ЛЮДИНА В КОСМОСІ!
12 квітня 1961 року в Радянському Союзі
виведено на орбіту навколо Землі перший у
світі космічний корабель-супутник „Восток"
з людиною на борту.
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Хай живе вічна, нерушима дружба і співробіт
1. Хай живе 1 Т равня—День міжнародної
солідарності трудящих, день єдності і братерства
ництво між радянським і монгольським народами!
робітників усіх країн!
22. Братерський привіт трудящим Польської
Народної Республіки, які будують соціалізм! Хай
2. Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
3 . Вище прапор пролетарського інтернаціона
живе вічна, нерушима дружба і співробітництво
лізму!
між радянським і польським народами!
23. Братерський привіт трудящим Румун
4 . Хай живе мир і дружба між народами!
ської Народної Республіки, які будують соціалізм!
5 . Хай живе марксизм-ленінізм— велике ре
Хай живе вічна, нерушима дружба і співробіт
волюційне вчення, провідна зірка робітничого
класу і трудящих усіх країн!
ництво між радянським і румунським народами!
6 . Полум’яний привіт комуністам усіх країн!
24. Братерський привіт трудящим Чехослова
Хай живе нерушима єдність і згуртованість усіх
цької Соціалістичної Республіки, які будують соці
братніх комуністичних і робітничих партій—бойо
алізм! Хай живе вічна, нерушима дружба і співробіт
вого авангарду робітничого класу і всіх трудящих!
ництво між радянським і чехословацьким народами!
7. Хай міцніє єдність дій, бойова солідарність
25. Братерський привіт трудящим Федератив
робітничого класу і трудящих усіх країн в бо
ної Народної Республіки Югославії! Хай розви
ротьбі за мир, національну незалежність, демо
вається і міцніє дружба і співробітництво радян
кратію і соціалізм!
ського і югославського народів в інтересах бороть
8. Народи всіх країн! Боріться за мир, за
би за мир і соціалізм!
загальне і повне роззброєння! Рішуче викривайте
26. Палкий привіт великому індійському на
імперіалістичних паліїв війни—найлютіших воро
родові! Хай розвивається й міцніє дружба і спів
гів людства!
робітництво між народами Радянського Союзу і
9. Народи світу! Добивайтеся ліквідації «хо
Індії!
лодної війни» і пом’якш ення міжнародної напру
27. Палкий привіт великому індонезійському
женості! Боріться за припинення випробувань
народові! Хай розвивається й міцніє дружба і спів
і заборону атомної та водневої зброї!
робітництво між народами Радянського Союзу і
10. Народи світу! Добивайтеся негайного на
Індонезії!
дання повної незалежності і свободи всім коло
28. Палкий привіт народам Бірми, Цейлону,
ніальним країнам і народам! Геть ганебну систе
Камбоджі, які борються за мир і зміцнення націо
му колоніального рабства!
нальної незалежності своїх країн!
11. Народи всіх країн! Рішуче виступайте
29. Палкий привіт народові Лаосу, який
проти перетворення Західної Німеччини в голов
мужньо відстоює свободу і незалежність своєї
не вогнище воєнної небезпеки в Європі, проти
батьківщини!
оснащення німецьких реваншистів ракетно-ядер
30. Палкий привіт афганському народові! Хай
ною зброєю! Вимагайте якнайшвидшого укладення
міцніють і розвиваються дружні, добросусідські
мирного договору з обома німецькими державами
відносини між Радянським Союзом і Афганістаном!
і перетворення Західного Берліна у вільне місто!
31. Палкий привіт народам арабських країн,
12. Палкий привіт мужнім борцям за свобо
які борються проти імперіалістичних п ідступів, за
ду і щастя своїх народів, за мир і соціалізм, які
повну ліквідацію колоніалізму, за зміцнення не
томляться в тюрмах капіталістичних країн! Сво
залежності і суверенітету своїх країн, за розвиток
боду жертвам реакції, в ’язням капіталу!
національної економіки!
13. Хай живе світова система соціалізму—мо
32. Палкий привіт алж ірському народові, який
гутня співдружність вільних і суверенних народів!
самовіддано відстоює свою свободу і національну
Хай живе соціалістична єдність і солідарність
незалежність!
народів, які йдуть по шляху соціалізму і комунізму!
33. Палкий привіт народам вільних афри
14. Братерський привіт трудящим Китайської
канських держав, які порвали кайдани колоніа
Народної Республіки, які будують соціалізм! Хай
лізму і самовіддано борються за зміцнення своєї
живе вічна, неруш има дружба і співробітництво
незалежності.
між великими народами СРСР і Китаю!
34. Палкий привіт конголезькому народові,
15 . Братерський привіт трудящим Народної
я кий бореться проти збройної агресії бельгійських
Республіки Албанії, які будують соціалізм! Хай
колонізаторів, за свою національну незалежність
живе вічна, неруш има дружба і співробітництво
і збереження територіальної цілісності Республіки
між радянським і албанським народами!
Конго! Геть імперіалістичних хижаків з Конго!
16 . Братерський п ривіт трудящим Народної
35. Палкий привіт народам Латинської Аме
Республіки Болгарії, які будують соціалізм! Хай
рики; які борються проти імперіалізму, за зміц
живе вічна, нерушима дружба і співробітництво
нення незалежності і суверенітету своїх країн,
між радянським і болгарським народами!
за мир і співробітництво між народами!
17. Братерський привіт трудящим Угорської
36. Палкий привіт героїчному народові Куби,
Народної Республіки, які будують соціалізм! Хай
який будує нове життя, самовіддано відстоює свою
живе вічна, неруш има дружба і співробітництво
свободу і незалежність! Руки геть від Куби!
між радянським і угорським народами!
37. Хай живе дружба народів Англії, Сполу
18. Братерський привіт трудящим Демокра
чених Штатів Америки, Франції і Радянського Сою
тичної Республіки В ’єтнам, які будують соціалізм,
зу, економічне і культурне співробітництво між
борються за мирне об’єднання своєї країни на
ними в інтересах міцного миру в усьому світі!
демократичних н а чалах! Хай живе вічна, неру
38. Палкий привіт трудящим і всім прогре
шима дружба і співробітництво між радянським і
сивним с илам Федеративної Республіки Німеччи
в ’єтнамським народами!
ни, які борються проти мілітаризму і відродж ен
ня фашизму! Хай міцніє дружба між радянським
19. Хай живе Німецька Демократична Рес
і німецьким народами!
публіка— оплот прогресивних сил усієї Німеччи
ни в боротьбі за мир, за єдину демократичну і
39. Хай розвиваються і міцніють дружні від
миролюбну Німеччину! Братерський привіт трудя
носини між народами Радянського Союзу і Італії!
40. Хай живе друж ба і співробітництво між
щим НДР, які будують соціалізм! Хай міцніє друж
народами Радянського Союзу і Фінляндської Рес
ба і співробітництво між радянським і німецьким
публіки!
н ародами!
41. Хай розвиваються і міцніють дружні від
20. Братерський привіт трудящим Корейської
носини між радянським народом і народами Ш ве
Народно-Демократичної Республіки, які будують
ції, Норвегії, Данії, Ісландії!
соціалізм, борються за мирне об’єднання своєї
42. Хай живе дружба і співробітництво між
країни на демократичних началах! Хай живе віч
народами Радянського Союзу і Австрії!
на, неруш има дружба і співробітництво між ра
43. Палкий привіт японському народові,
дянським і корейським народами!
який бореться проти американських воєнних баз
21. Братерський привіт трудящим Монголь
на своїй території, за незалежність і демократич
ської Народної Республіки, які будують соціалізм!

ний розвиток країни, за мир і дружбу з усіма су
сідніми державами!
44. Хай живе ленінська миролюбна зовніш
ня політика Радянського Союзу—політика мирно
го співіснування держав з різним суспільним ла
дом, зміцнення миру та безпеки народів, пова
жання їх свободи і незалежності, розвитку широ
ких економічних та культурних зв’язків!
45. Хай живуть овіяні славою перемог доб
лесні Радянські Збройні Сили, які пильно стоять
на сторожі миру, державних інтересів і безпеки
нашої Батьківщини !
46. Хай живе нерушимий союз робітничого
класу і колгоспного селянства—міцна і непохит
на основа радянського ладу!
47. Хай живе і міцніє нерушима братерська
дружба народів СРСР—джерело сили, могутності
і процвітання наш ої багатонаціональної соціаліс
тичної держави!
48. Трудящі Радянського Союзу! Зустрінемо
XXII з’їзд Комуністичної партії новими успіхами
в комуністичному будівництві! Вище прапор со
ціалістичного змагання на честь XXII з ’їзду КПРС!
49. Трудящі міста і села! Наполегливою ро
ботою в найкоротший історичний строк доб’ємося
перемоги в мирному економічному змаганні з ка
піталізмом! Наздоженемо і перевершимо Сполуче
ні Штати Америки по виробництву продукції на
душу населення!
50. Робітники, колгоспники, радянська інте
лігенція! Виконання соціалістичних зобов’язань —
справа честі колективу кожного підп риємства і
будови, кожного колгоспу і радгоспу! Достро
ково виконаємо план 1961 року—третього року
семирічки!
51. Слава колективам і ударникам комуніс
тичної праці, передовикам і новаторам виробниц
тва, які йдуть в перших рядах будівників кому
нізму! Досвід кращ их зробимо надбанням усіх тру
дящих!
52. Трудящі Радянського Союзу! Всемірно
зміцнюйте соціалістичну власність—основу даль
шого зростання могутності нашої країни і добро
буту народу! Боріться за неухильне перетворення
в життя принципу соціалізму: «Хто не працює,
той не їсть!».
53. Працівники промисловості, будівництва і
транспорту! Повніше використовуйте резерви під
вищення продуктивності
праці!
Сміливіше
впроваджуйте досягнення науки і техніки у ви
робництво!
54. Робітники і робітниці, інженери, техніки
і майстри! Зміцнюйте соціалістичну дисципліну
праці! Підвищуйте якість і знижуйте собівартість
продукції!
55. Працівники важкої індустрії! Боріться за
поліпшення роботи важ кої промисловості— основи
дальшого піднесен ня всього народного господар
ства, п ідвищення добробуту народу і зміцнення
оборонної могутності нашої Батьківщини!
56. Радянські металурги! Підвищуйте темпи
освоєння нових рудних родовищ! Більш е руди,
чавуну, сталі, прокату, труб, кольорових і рід
кісних металів народному господарству!
57. Радянські енергетики, будівельники і
монтажники електростанцій та електросіток! Швид
ше вводьте в дію і освоюйте нові енергетичні по
тужності, знижуйте вартість будівництва і експлу
атації енергосистем! Дамо країні більше електро
енергії!
58. Працівники машинобудування і п риладо
будування! Швидше освоюйте виробництво найно
віших високоп родуктивних і економічних машин
та п риладів, засобів комплексної механізації і ав
томатизації! Боріться за якнайшвидше технічне пе
реозброєння всіх галузей народного господарства!
59. Працівники нафтової і газової промисло
вості! Вище темпи геологорозвідувальних і бурових
робіт, освоєння нових родовищ! Нарощуйте потуж
ності нафтопереробних заводів, підвищуйте якість
нафтопродуктів! Дамо країні більше нафти і газу!
(Закінчення на 2-й сторінці).
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Повідомлення ТАРС
Про перший у світі політ людини
в косм ічний простір
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(Закінчення . Початок на 1-й стор.).

60 . Працівники вугільної промисловості!
12 квітня 1961 року в Радянському Союзі Ширше
впроваджуйте комплексну механ ізацію
виведено на орбіту навколо Землі перший у світі і ефективні способи видобування вугілля! Зни
космічний корабель-супутник „Восток“ з людиною жуйте собівартість і поліпшуйте якість вугілля!
61. Працівники хімічної промисловості!
на борту.
Пілотом-космонавтом космічного корабля-су- Швидше вводьте в дію і освоюйте нові по
Більше добротних і дешевих това
путника „Восток" є громадянин Союзу Радян тужності!
рів з хімічної сировини ! Більше мінеральних
ських Соціалістичних Республік льотчик майор добрив для сільського господарства!
Гагарін Юрій Олексійович.
62. Радянські будівельники! Зміцнюйте
Старт космічної багатоступінчастої ракети індустріальну базу будівництва! Будуйте еко
пройшов успішно, і після набору першої косміч номічні і добротні, зручні і красиві будинки
і споруди! Вище темпи і якість будівництва
ної швидкості та відокремлення від останнього нових
підприємств, житлових будинків, шкіл,
ступеня ракети-носія корабель-супутник почав лікарень і дитячих закладів!
вільний політ по орбіті навколо Землі.
63. Працівники промисловості будівельних
матеріалів!
Всемірно збільшуйте виробництво,
За попередніми даними, період обертання коцементу,
нових
ефективних будівельних мате
рабля-супутника навколо Землі становить 89,1
ріалів, виробів і збірних конструкцій!
хвилини; мінімальне віддалення від поверхні Зем
64. Працівники лісової, деревообробної і
лі (в перигеї) дорівнює 175 кілометрам, а макси паперової промисловості! Дамо країні більше
мальна віддаль (в апогеї) становить 302 кіломет деревини, меблів, целюлози і паперу високої
ри; кут нахилу площини орбіти до екватора 65 якості!
65. Працівники легкої промисловості!
градусів 4 мінути.
Збільшуйте виробництво, розширяйте асорти
Вага космічного корабля-супутника з пілотом- мент товарів! Більше міцних і красивих тка
космонавтом становить 4725 кілограмів, без ура нин, одягу, взуття, предметів домашнього
хування ваги кінцевого ступеня ракети-носія.
вжитку для населення!
66. Працівники харчової промисловості!
З космонавтом товаришем Гагаріним вста
Всемірно
збільшуйте виробництво, підвищуйте
новлений і підтримується двосторонній радіо
якість
і
розширяйте
асортимент продуктів хар
зв’язок. Частоти бортових короткохвильових пе чування!
редавачів становлять 9,019 мегагерца і 20,006
67. Працівники рибної промисловості!
мегагерца, а в діапазоні ультракоротких хвиль Збільшуйте вилов риби у відкритих морях,
143,625 мегагерца. З допомогою радіотелеметрич океанах і у внутрішніх водоймах! Поліпшуй
ної і телевізійної систем провадиться спостере те якість рибних продуктів!
68. Працівники радянського транспорту!
ження за станом космонавта в польоті.
Удосконалюйте і оснащуйте сучасними техніч
Період виведення корабля-супутника „Восток" ними засобами залізничний, морський, річко
на орбіту космонавт товариш Гагарін пере вий, автомобільний і повітряний транспорт!
ніс задовільно і тепер почуває себе добре. Системи, Скорочуйте строки доставки вантажів! Поліп
що забезпечують необхідні життєві умови в ка шуйте обслуговування пасажирів!
69. Працівники зв’язку! Розвивайте і
біні корабля-супутника, функціонують нормально. удосконалюйте
засоби зв’язку! Добивайтесь
Політ корабля-супутника „Восток" з пілотом- бездоганної роботи пошти, телеграфу, телефо
космонавтом товаришем
Гагаріним
на ор ну, радіо, телебачення! Поліпшуйте обслуго
вування населення!
біті триває.
70. Трудівники сільського господарства!
Дальше неухильне піднесення сільського гос
подарства—найважливіша умова побудови ко
МОСКВА, 12 квітня. (ТАРС). За одержаними дани мунізму. Боріться за виконання рішень січ
ми з борту космічного корабля «Восток» о 9 годині невого Пленуму ЦК КПРС!
71. Трудівники колгоспів і радгоспів! Да
52 хвилини за московським часом пілот-космонавт ма
йор Гагарін, перебуваючи над Південною Америкою, мо Батьківщині більше зерна, м’яса, молока,
передав: «Політ проходить нормально, почуваю себе яєць, вовни, бавовни, льону, цукрових буря
ків, картоплі, овочів, фруктів, чаю та інших
добре».
продуктів! Повністю задоволимо попит насе
лення на продукти сільського господарства!
72. Колгоспники і колгоспниці! Всемірно
МОСКВА, 12 квітня. (ТАРС). О 10 годині 15 хви розвивайте громадське господарство, збільшуй
лин за московським часом пілот-космонавт майор Гага те неподільні фонди—основу громадського ба
рін, пролітаючи над Африкою, передав з борту косміч гатства!
ного корабля «Восток»: «Політ проходить нормально,
73. Колгоспники і колгоспниці, працівни
стан невагомості переношу добре».
ки радгоспів і спеціалісти сільського госпо
дарства! Підвищуйте культуру землеробства!
Сміливіше впроваджуйте в усіх колгоспах і
радгоспах досягнення науки, техніки і пере
МОСКВА, 12 квітня. (ТАРС). О 10 годині 25 хви дового досвіду!
лин московського часу, після обльоту земної кулі від
Рівняйтесь на новаторів—наші маяки,
повідно до заданої програми, було включено гальмову які вказують шлях до зразкового ведення
рухову установку і космічний корабель-супутник з піло- сільського господарства!
том-космонавтом майором Гагаріним почав знижуватися
74. Колгоспники і колгоспниці, працівни
з орбіти для приземлення в заданому районі Радян ки радгоспів! Всемірно розвивайте громадське
ського Союзу.
тваринництво, підвищуйте продуктивн ість ху
доби! Створюйте міцну кормову базу, боріться
за високі врожаї кукурудзи, бобових, цукро
вих буряків!
Про успішне повернення л ЮДИНИ
75. Трудівники сільського господарства!
З першого космічного польоту
Ширше впроваджуйте комплексну механізацію
Після успішного проведення намічених досліджень і в землеробстві і тваринництві! Оволодівайте
виконання програми польоту 12 квітня 1961 року о 10 новою технікою!
76. Працівники радгоспів! Перетворимо
годині 55 хвилин московського часу радянський кора
всі
радгоспи
країни в зразкові, високотовар
бель «Восток» зробив благополучну посадку в задано
н
і,
рентабельні
підприємства!
му районі Радянського Союзу.
77.
Трудівники
цілинних земель! Доби
Льотчик-космонавт майор Гагарін повідомив: „Прошу
вайтесь
високих
і
сталих
урожаїв зерна! Все
доповісти партії і урядові і особисто Микиті Сергійо
мірно
розвивайте
громадське
тваринництво і
вичу Хрущ ову, що приземлення пройшло нормально,
птахівництво!
Краще
використовуйте
техніку!
почуваю себе добре, травм і ушибів не маю".
78.
Працівники
радянської
торгівлі
і гро
Здійснення польоту людини в космічний простір
мадського
харчування!
Боріться
за
високу
відкриває грандіозні перспективи підкорення космосу

Повідомлення ТАРС

Повідомлення ТАРС

Повідомлення ТАРС

Повідомлення ТАРС

л юдством.
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культуру обслуговування населення, краще
вивчайте і повніше задовольняйте зростаючі
потреби трудящих!
79. Працівники радянських установ! До
бивайтесь чіткої роботи всіх ланок радянсько
го а парату! Рішуче викорінюйте бюрократизм
і тяганину! Чуйно і дбайливо ставтесь до
потреб і запитів трудящих!
80 . Працівники науки і вищих учбових
закладів. Боріться за дальший розквіт науки,
за технічний прогрес! Добивайтесь якнайшвид
шого впроваджен ня у виробництво нових від
криттів і досліджень! Готуйте спеціалістів,
гідних епохи комун ізму!
Слава передовій радянській науці!
8 1. Слава радянським ученим, конструк
торам, інженерам, технікам і робітникам—п о
корителям космосу!
82. Діячі літератури і мистецтва! Яскра
віше відображайте у своїх творах велич і кра
су героїчних справ радянської людини! Бо
ріться за високу ідейність творів і художню
майстерність, за тісний, нерозривний зв’язок
літератури і мистецтва з життям народу, з
сучасністю!
83. Працівники преси, радіо і телебачення,
видавництв і культурно-освітніх закладів! Будь
те невтомними пропагандистами і провідниками
в маси всеперемагаючих комуністичних ідей, пе
редового досвіду, досягнень науки і техніки, ду
ховних багатств, нагромаджених людством!
84. Працівники народної освіти! Підви
щуйте якість навчання дітей, боріться за тіс
ний зв'язок інколи з життям, з виробництвом!
Виховуйте підростаюче покоління в дусі ко
лективізму, любові до праці, відданості Батьків
щині, справі комунізму!
85. Медичні працівники! Поліпшуйте і
розвивайте охорону народного здоров’я, підви
щуйте культуру в роботі лікувальних і сані
тарних закладів! Впроваджуйте в практику
найновіші досягнення медичної науки!
86. Хай живуть Ради депутатів трудящих—
справді народні органи влади в нашій країні!
87. Радянські профспілки! Всемірно роз
вивайте творчу ініціативу і активність робіт
ничого класу та інтелігенції в боротьбі за
здійснення семирічки! Безустанно дбайте про
дальше піднесення добробуту і культурного
рівня робітників і службовців!
Хай живуть радянські профспілки—школа
комунізму!
88. Хай живуть радянські ж інки —актив
ні будівники комуністичного суспільства!
89. Хай ж иве Ленінський комсомол— вір
ний помічник і резерв Комуністичної партії,
передовий загін молодих будівників комунізму!
90. Юнаки і дівчата! Вчіться жити і пра
цювати по-комуністичному! Виробляйте в со
бі працьовитість і дисципліну, високі мораль
ні якості! Будьте вірними охоронцями рево
люційних традицій, свідомими будівниками
комунізму!
Хай живе славна радянська молодь!
91. Піонери і школярі! Наполегливо ово
лодівайте знаннями, любіть і поважайте пра
цю! Готуйтеся стати активними борцями за
справу Леніна, за комунізм!
92. Комуністи і комсомольці! Будьте в
авангарді всенародної боротьби за гідну зустріч
XXII з ’їзду партії, за побудову комунізму в СРСР!
93. Хай живе великий радянський на
род – будівник комунізму!
94. Хай живе і міцніє нерушима єдність
партії і народу—джерело сили й неперемож
ності соціалістичного ладу, запорука нових
успіхів у будівництві комунізму!
95. Хай ж иве Союз Радянських Соціаліс
тичних Республік—твердиня дружби народів
нашої країни, незламний оплот миру, демо
кратії і соціалізму!
96. Хай живе наш рідшій Радянський уряд!
97. Хай живе створена Леніним славна
Комуністична партія Радянського Союзу—ве
лика запалююча і організуюча сила радянсько
го народу в боротьбі за побудову комунізму!
98. Під прапором марксизму-ленінізму,
під керівництвом Комуністичної партії—впе
ред, до перемоги комунізму!
99. Хай живе комунізм—світле майбутнє
всього людства!

Центральний Комітет Комуністичної партії Радянського Союзу

У промові на нараді передовиків сільського
господарства областей та автономних республік
Уралу М. С. Хрущов схвалив висловлену в листі
підполковника запасу А. Л. Антонова пропози
цію—готувати керівні кадри для сільського гос
подарства з числа офіцерів, увільнених із Зброй
них Сил. Прочитавши цю промову, полковник
запасу Герой Радянського Союзу П. М. Косола
пов запросив автора листа, свого колишнього то
вариша по службі А. Л. Антонова подивитися,
як працюють на селі увільнені з армії офіцери.
Тов. Косолапов керує радгоспом „Україна" Чер
нігівського району і одночасно вчиться на тре
тьому курсі агрономічного факультету Україн
ської сільськогосподарської академії.
На фото: полковник запасу Горой Радянсько
го Союзу П . М. Косолапов (справа) і підполков
ник запасу А. Л. Антонов у радгоспі „Україна".
Фото М. Романіки (Фотохроніка РАТАУ).

Х л іб о р о б и н аступ аю ть
Включившись у всенародне
змагання за гідну зустріч XXII
з ’їзду КПРС, хлібороби колгос
пу імені Кірова успішно про
водять весняні польові роботи.
За півтори доби механізатори
закрили вологу на площі 950
гектарів, вчасно заборонували
озимі на площі 8 30 гектарів,
30 березня завершили сівбу
ранніх культур на площі 230
гектарів.
На проведенні польових ро
біт відзначились механізатори
М. Добровольськи й, Г. Гранкін,
І. Маркушенко та В. Луценко,
які виконували завдання на
закритті вологи на 1 2 0 —150
процентів, трактористи М. Мар
кушенко та І. Лен , які що
зміни замість 14 гектарів за
нормою піднімали веснооранку
на площі 1 6 — 18 гектарів. На
агрегатах цих механізаторів
незмінно майорять червоні пра
порці.
Славно потрудилися на сівбі
ранніх зернових та однолітніх
трав сівальники О. Бойко,
Г. Городенко та К. Ващенко,
які при нормі 15 гектарів за
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сівали щозміни по 2 0 —22
гектари площі.
Зараз трудівники ланів го
тують грунт для сівби куку
рудзи, цукрових буряків та
пізніх культур.
Приклад подає високоврожайна
ланка, очолювана Г. Городен
ко. Колгоспниці цієї ланки бо
рються за звання колективу
комуністичної праці. У третьо
му році семирічки вони дали
слово виростити на кожному
гектарі по 80 центнерів зерна
кукурудзи. Добре трудиться та
кож комсомольсько-молодіжна
ланка, яку очолює зоотехнік
Н. Канюка. У цьому колекти
ві 26 доярок, і вон и теж вирі
шили виростити на кожному
гектарі по 80 центнерів кача
нистої. За високий урожай бо
реться також ланка, яку очо
лює О. Клисун.
Трудівниці вивозять на по
ле пташиний послід, попіл , а
механізатори вносять ці доб
рива під глибоку культивацію.
В. ЧЕРКІС,
голова правління колгоспу
імені Кірова.

Добрі вісті

Будуть хороші корови
Поліна Панасівна Савраненко
доглядає у колгоспі „Комінтерн"
групу телят в ід 20-денного до
чотиримісячного віку. Зайдіть на
ферму і ви впевнитесь, що тру
дівниця працює під душі. Твари
ни чисті, добре вгодовані. Добо
вий приріст живої ваги кожного
теляти становить 600 грамів.
—Я старанно доглядаю телят,
щоб у майбутньому з них були
високопродуктивні
корови,—го
ворить Поліна Панасівна.

О. ГАВРИЛЕНКО,
свинарка.

В и со к и й

п р и р іст

Успішно виконали квартальний
план по відгодівлі тварин робіт
ники райконтори „Заготскотовідгодівля". На відгодівлі свиней
одержано приросту живої ваги 223
центнери при плані 130 центне
рів. Середньодобовий приріст кож
ної тварини становив 559 грамів
при плані 520 грамів.
Високих показників домоглася
робітниця Ольга Пилипівна Панькова, яка доглядає 200 голів сви
ней. У її групі середньодобовий
приріст живої ваги кожної твари
ни становить 598 грамів.

П. ДОНЧЕНКО,
керуючий конторою.

АБРИКАМИ дешевої свини створили ми і в себе. У між споруджено три свинарники на
Ф
ни є міжколгоспні госпроз колгоспну організацію вступи 1800 голів кожний, зараз за
рахункові відгодівельні пункти, ли всі 12 артілей району. Па вершується будівництво четвер

Чи вірні ми своєму слову?
На початку нинішнього ро
ку тваринники нашої артілі
зобов’язалися виробити на кож
ні сто гектарів угідь по 300
центнерів молока, п о 55 цент
нерів м’яса, одержати в ід к о ж 
ної курки-несучки по 95 яєць.
Для виконання взятих зобов’я 
зань ми зробили певні розра
хунки, склали помісячні гра
фіки продажу державі молока,
м’яса та інших продуктів.
Закінчився перший квартал.
Коли підбили підсумку то ви
явилось, що в цілому колгосп
виконав квартальні зобов’язан 
ня по надоях молока. Від кож
ної фуражної корови одержали
по 460,9 кілограма молока, що
майж е на 50 кілограмів біль
ше, порівняно з минулим ро
ком.
Першість у змаганні серед
доярок завоювали Г. Корінна,
яка при зобов’язанні 440 кіло
грамів молока надоїла від
кожної фуражної корови по
799 кілограмів. Також додер
жали слова і доярки Д. Кар
мазин, О. Тупчій, Є. Тиха,
Г. Кармазин, Л. Дуденко.
Однак треба сказати і про
таких доярок, як Н. Стрілець
та Л. Бережна, які забули про
взяті зобов’язання, повільно
впроваджують досвід наших
передовиків-тваринників, мало
уваги приділяють доглядові та
годівлі корів. Внаслідок цього
вони мають низькі показники
но надоях молока.
По виробництву і продажу
м’яса державі колг осп квар
тального завдання не виконав.
Па кожні сто гектарів угідь
виробили лише по 6,7 центне
ра, а зобов’язувались вироби
ти у першому кварталі по 8
центнерів. Основна причина
відставання та, що я к слід не
годували свиней, добовий п ри
ріст ж ивої ваги тварин був
низьким. М’яса продали мало,
хоч на відгодівлі знаходилось
понад 300 голів свиней.
Справедливий докір треба

кинути й нашому зоотехніку
Т. Барвінок, яка ще недостат
ньо допомагає свинаркам у
роботі, погано здійснює конт
роль за годівлею тварин.
Нещодавно партійна органі
зація та правління колгоспу
п ровели виробничу нараду всіх
тваринників, па якій викрито
недоліки у виконанні взятих
зобов’язань, намічено шляхи
подолання відставання, щоб до
кінця другого кварталу вико
нати піврічний план виробни
цтва і продажу державі про
дуктів тваринництва.
За рахунок використання
золеного конвейєра, табірного
утримання і поліпшення до
гляду тварин добовий удій на
фуражну корову підвищимо до
10— 12 кілограмів.
Щоб виконати зобов’язан ня
по продажу м’яса державі; ми
поставимо на відгодівлю 20
бичків-кастратів, відгодуємо 60
голів свиней. Таким чином,
свинини у другому кварталі
п родамо державі 51 центнер,
яловичини—60 центнерів, реш
ту 26 центнерів м’яса буде
вироблено за рахунок вівце
ферми і птахоферми.
Поряд з цим ще краще про
пагуватимемо передовий досвід,
щоб не тільки словами, а й
на практиці вчити тваринни
ків артілі добиватися висо
ких показників по виробни
цтву молока, м’яса.
Наш колгосп змагається з
сільськогосподарською артіллю
імені Дзержинського. Але про
тягом першого кварталу н і
мартоносці, ні ми не провади
ли взаємоперевірки виконання
зобов’язань, не обмінювалися
передовим досвідом. Надалі
цього допускати не можна. Ци
ми днями наша делегація обо
в ’язково побуває у колгоспі
імені Дзержинського.
В. МАРТИНЮК,
голова правління колгоспу

імені Котовського.
створені в ряді районів республі йові вноски були визначені в того на 4000 голів. Таким чи
ки, зокрема в Запорізькій об розмірі 1,5 карбованця з гек ном в усіх приміщеннях роз
ласті. Так, у Червоноармій- тара сільськогос
Завдяки за поплавок у годівниці опускає
ському районі цієї області на подарських угідь.
стосуванню ме ться і відкриває при цьому
на
механізованому міжколгоспно Спершу
ханізмів тепер кульовий клапан. Корм знову
му пункті в нинішньому році пункті майже не
відго автоматично подається у го
механізми, міститься 9400 голів свиней. 4500 голів свиней
буде відгодовано не менше 30 застосовувались
тисяч голів свиней, тоді як більшість робіт виконувалась Збудовано також кормоцех, довуються лише трьома догля дівницю і утримується на вста
торік всі колгоспи району від вручну. І все ж за рік було автовагове і складське примі дачами та двома робітниками, новленому рівні. таким спосо
годували лише 2 3 тисячі го відгодовано близько 7600 го щення та ін. Будівництво про які готують корми. Цей же бом годівля тварин провадить
лів. Тваринам тут згодовують лів свиней, а на один кіло вадилось міжколгоспною орга невеликий штат обслуговувати ся автоматично 3 —4 рази на
корми у рідкому стані, що дає грам приросту ваги витрачено нізацією, куди входить на пра ме і літні відгодівельні пло день. На це витрачається 3,5
по 6 кормових одиниць— знач вах госпрозрахункової одиниці щадки, коли к ількість свиней години робочого часу.
хороші наслідки.
Тепер кілька слів про водо
збільшиться до 10 — 12 тисяч
Кропітку організаторську ро но менше, ніж на колгоспних і відгодівельний пункт.
постачання. У свинарнику про
Будівництво обійшлося нам голів.
боту по різкому збільшенню і фермах. Собівартість кілограма
Запитання: Як же п рактич кладено трубопровід, на якому
здешевленню виробництва м’я приросту ваги становила 6 кар в 104 тисячі карбованців, тоб
са, по впровадженню передових бованців 35 копійок. Було то по 10 карбованців на одне но організовано роботу на від встановлені механічні автона
пувалки— по типу автоматич
методів відгодівлі свиней про одержано понад 480 тисяч кар місце—значно дешевше, ніж годівлі?
Відповідь: На механізова них годівниць.
водить Червоноармійський рай бованців чистого прибутку (в у колгоспах. У приміщеннях
Я к зазначалось вище, у нас
ком КП України і особисто старих грошах). Я к бачите, немає ніяких перегородок, що ному міжколгоспному пункті
перший секретар райкому пар відгодівля свиней но-новому дозволяє в 2,5 раза збільшити свиней годують концентрова механізовано і прибирання
вмістимість свинарників. На ними кормами з домішкою пив приміщень. Робиться це досить
тії спеціаліст сільського гос цілком себе виправдала.
подарства Ю. П. Кудін .
Звичайно, ми не могли на далі пункт розширюватиметься ної дробини, молочних та ку просто—з допомогою шланга і
Кореспондент РАТАУ звер цьому спинитися. Ж иття влад за рахунок спорудження літ курудзяних відходів. Корми, струменя води. Гній, змитий
нувся до тов. Кудіна з прось но вимагало різко п ідвищити ніх відгодівельних площадок. розбавлені водою, дріжджую водою, надходить до каналіза
Запитання: А що зроблено ться у спеціальних установках ційного колектора, а потім по
бою поділитися досвідом орга продуктивність праці, знизити
н ізації праці на механізовано собівартість продукції. Для по механізації трудомістких місткістю 10 кубометрів. Піс трубопроводу, прокладеному під
ля дріжджування суміш кормів землею, до гноєсховища. Звід
му міжколгоспному свиновід цього необхідно було, перед робіт?
Відповідь: На пункті ком надходить до лопатевого кор си гноївка подаватиметься на
усім, механізувати
процеси
годівельному пункті.
Запитання: Я к зародився у приготування і роздачі кормів, плексно механ ізовано виробни мозмішувача, який знаходить сосом на поля зрошування.
Запитання: Які
переваги
прибирання приміщень та інші чі процеси: приготування і ся у підвальному приміщенні.
вас новий метод відгодівлі?
Відповідь: Виш укуючи шля роботи. Було вирішено розши роздачу кормів, водопостачання, Звідси підготовлений кашопо в ідгодівлі свиней рідкими кор
хи різкого збільш ення вироб рити відгодівельний пункт, напування, прибирання при дібний корм подається до а вто- мами?
Відповідь: Перш за все—це
ництва м'яса, зокрема свини вдосконалити організацію пра міщень, транспортування гною годівниці насосом по кормони, тваринники нашого району ці на ньому. Де ми і зробили. до гноєсховища та ін. Всі ме трубопроводу, прокладеному під повне поїдання їх тваринами,
тоді як при згодовуванні кормів
зацікавились і грунтовно ви Запитання: Я к же тепер ханізми сконструйовані і виго підлогою свинарника.
У приміщенні на 1800 голів у твердому, натуральному виг
товлені в райцентрі силами
вчили досвід харків’ян по орга працюють на пункті?
нізації міжколгоспних відгоді Відповідь: Наприкінці ми спеціалістів РТС і райпромком свиней обладнано 24 годівниці ляді частіш а їх розкидається, за
вельних пунктів. На початку нулого року на пайові внески бінату з участю працівників на 7 0 — 75 голів кожна. В мі топтується і, отже, втрачається.
ру поїдання тваринами корму (Закінчення на 4-й сторінці).
минулого року такий пункт всіх колгоспів району було райкому партії.

Фабрика дешевої свинини
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1 3 квітня 1961 року.

Фабрика дешевої свинини
(Закінчення.
Початок на 3-й стор.).

чалось 6 кормових одиниць,
то в першому кварталі цього
року приріст ваги становить
498 грамів, а на кілограм при
росту живої ваги уже витра
чається 5,7 кормової одиниці.
Але й тут ще не всі резер
ви вичерпані. Про це свідчить
хоча б такий факт: по конт
рольній групі свиней у 384 го
лови середньодобовий приріст
ваги становить 720 грамів
при затраті 4 кормових оди
ниць на кілограм приросту
ваги.
З введенням в дію нових
засобів механізації і автома
тизації один свинар зможе
відгодовувати 10 тисяч і біль
ше свиней на рік. Цс ще
більше знизить собівартість
продукції.
Запитання: Як пункт роз
раховується з колгоспами?
Відповідь: Порядок розра
хунку з колгоспами весь час
удосконалюється. Раніше за
поголів’я, що надходило на
відгодівлю, колгоспам випла
чувалась вартість його но дер
жавних закупочних цінах.
При здачі державі відгодова
них свиней артілям зарахову
валась вага, одержана після
відгодівлі.
При такому порядку розра
хунків колгоспи не були за
інтересовані у збільшенні при
плоду поросят і дорощуванні
їх до чотиримісячного віку.
Тепер відгодівельний пункт
прийматиме від колгоспів по
росят у двомісячному віці і
по дорожчій ціні. Це п ідви
щить матеріальну заінтересо
ваність колгоспів у вирощу
ванні молодняка. Крім того,
сільгоспартілі одержуватимуть
90 процентів чистого прибут

Важливо також, що п ід час
дріжджування поживна маса
збагачується білками. Нареш
ті, при згодовуванні рідких
пастоподібних кормів створю
ються можливості більш повної
механізації, — аж до автомати
зації подачі їх в годівниці.
Запитання: Яка економічна
ефективність відгодівлі свиней
по-новому?
Відповідь: Якщо торік на
один кілограм приросту живої
ваги витрачалось кормів на
40 копійок, а транспортні ви
14 квітня минає 60 років з дня народження нашого земляка,
відомого українського письменника Юрія Олексійовича Мокрієва.
трати становили 10 копійок,
Нещодавно Юрій Олексійович побував у Новомиргороді, зу
то в 1961— 1962 рр. ці затра
стрічався з громадськістю.
ти намічено довести відповід
На знімку: Ю. О. Мокрієв серед юних читачів нашого міста.
Фото Ф. Калашникова.
но до 29 і 3 копійок. В чоти
ри рази мають зменшитись
витрати по зарплаті, в два
Завзяті жовтенята
рази—виробничі витрати (на
паливо,
електроенергію тощо).
Вчителька
Новомиргород Пронозливі, завзяті першо
В
цілому
ж кілограм приросту
класники
з
жодного
двору
не
ської середньої школи № 2
ваги
обійдеться
в 38 копійок
Р іта Кіндратівна Матях досить вийшли з порож німи рукам и. проти 63,5 копійки в 1960
просто пояснила дітям значен За кілька годин вони знесли році. Дальшого зниження со
ня збирання металевого лому на ш кільне подвір’я понад бівартості продукції буде до
для промисловості країни: 175 кілограмів лому чорних сягнуто за рахунок вирощу
більше металу— у нас буде металів.
вання соковитих кормів біля
більше машин, паровозів, ди Зразково потрудились на не відгодівельного пункту.
дільнику
Ніна
Гладощук,
Таня
тячих залізниць тощо. І весе
Аналіз роботи механізовано
ла юрба жовтенят з великим Лукашенко, Вася Майоренко го міжколгоспного пункту за
та інші діти.
запалом пішла збирати мета
перший квартал нинішнього
І. ГЛАДОЩУК.
левий брухт.
року показує, що наші плани
пенсіонер.
і розрахунки цілком реальні.
Собівартість одного кілограма
Село тр еба благоустроїти
свинини за цей період стано
близько 39 колійок.
Велике гарне село Короб госпів імені Чапаєва та імені вить
У
першому
кварталі на пунк
чино і красивіш ає воно з Свердлова. Могли б з нею ті відгодовано і здано державі
кожним роком. Серед білень справитись і школярі Короб 2500 голів свиней середньою
ких мазанок то тут, то там чинської школи.
вагою 8 1,5 кілограма кожна.
виростають добротн і цеглові А ш ляхи... Та що там про шля Якщо
середньодобовий
будинки хліборобів. У самому хи говорити, адже широкі сіль приріст торік
ваги
на
одну голову
центрі села— н евеличкий за ські вулиці досі не впорядко становив 406 грамів
кі
тишний пар к—місце для куль вані. Тут такі вибоїни, що не лограм приросту ваги і навитра
турного відпочин ку колгосп тільки проїхати, в окремих
ників. Але прикро, що цей місцях п ройти неможливо.
Та забули чомусь про це і
парк спустошується. Він не
обнесений парканом, за дере правління колгоспів, що їх
вами ніхто не доглядає. Доб очолюють О. Вайпан та Д. Б от
Обов’язкове рішення № 118-2
ре було б і треба тут поста наренко, і деп утати сільської
виконкому Новомиргородської районної Ради
вити лавочки, упорядкувати Ради, де головою М. Сакара.
алеї. І справа ця по плечу ком Село треба благоустроїти.
депутатів трудящ их від 7 квітня 1961 року
сомольським організаціям кол
В. СТОРОЖЕНКО.
З метою своєчасного прове вачі й обпилювачі, працювати

Про боротьбу з буряковим довгоносиком

Спорт

Перемогли новомиргородці
Минулої неділі відбулося
відкриття літн ього спортивно
го сезону. Футболісти і волей
болісти Новомиргорода прий
мали на своєму стадіоні спорт
сменів з Хмельового.
У гострому, напруженому

темпі проходила гра в футбол.
Поразки зазнали наші гості з
рахунком 6 :0 .
Перемогу здобули і волей
болісти Новомиргорода—раху
нок 2 :1.
О. ШЛІФЕР.

Із залу с у ду

Хапуни і здирщики
д іс т а л и по з а с л у з і
ФРУНЗЕ. Хапун і здирщик
М. С. Огуль, який подвизався
на посту голови колгоспу «Ком
м унизм» Джети-Огузького ра
йону, викритий. Протя гом к іль
кох років, втершись в довір'я
людей, він розкрадав громад
ське добро. Огуль займався
окозамилюванням, створюючи
видимість благополуччя в гос
подарстві. Тільки за один рік
було придбано на стороні
понад сто центнерів вовни,
щоб продати її потім дер
ж аві. Це робилося для то
го, щоб одержати додатко
ву оплату за «п еревиконан

ня"планів настригу. В звітнос
ті приписувалося по кілька
десятків тисяч літрів молока,
приховувалась низька врожай
ність продовольчих і кормових
культур. Колгоспові заподіяно
шкоди в сумі близько двох
сот тисяч карбованців.
Виїзна колегія Верховного
суду республіки, яка розгля
нула справу п ро злочинну
діяльність колишнього голови
колгоспу М. С. Огуля , засу
дила його до дванадцяти ро
ків позбавлення волі. Заслу
женої кари зазнали і його
спільники.

дення боротьби з шкідниками увесь світловий день, а також ефе
цукрових буряків виконком ра ктивно застосовувати обприску
йонної Ради депутатів трудящих вання з літаків.
рі шає:
2. Для проведення заходів по
1. Зобов’язати голів колгоспів, боротьбі з буряковим довгоноси
сільських Рад та керуючого ком створити районну надзви
районним відділом сільськогос чайну комісію та комісії при
подарської техніки:
сільських Радах.
а) обкопати старі бурячища,
3. Винних у порушенні цього
нанести на них сітку напрямних рішення
притягати до відпові
канавок з ловчими колодязями;
10 крб. або
б) обкопати площі посівів цу дальності—штраф
робіт до одно
крових буряків цього року, а виправно-трудових
також площі посівів багаторіч го місяця.
Протокол про порушення цьо
них трав минулих років;
в) виділити в бригадах сигналь го рішення складається представ
ні пости на кожну плантацію никами сільської Ради, колгоспу,
цукрових буряків, сигналісти по спеціалістами сільського госпо
винні стежити за появою шкід дарства і направляється район
ників і доповідати правлінню ному відділу міліції для вжиття
адміністративних заходів впливу
колгоспу;
г) негайно вивезти колгоспних згідно цього рішення.
4. Накладення штрафу може
курей на позаторічні бурячища,
де не застосовуються отрутохі бути оскаржене протягом трьох
днів з часу одержання постанови
мікати;
д) систематично труїти довго про штраф до виконкому район
носиків у крайових і напрямних ної Ради депутатів трудящих.
5. Це рішення набирає чин
канавках, вносячи отруту через
1—2 дні під час масового ходу ності з дня його опублікування і
діє на території району до його
та льоту жуків;
е) щоденно
організовувати скасування.
ручний збір довгоносиків з учас
6. Нагляд за виконанням цього
тю всіх колгоспників;
рішення покласти на виконкоми
ж) включити в роботу всі трак міської, сільських Рад депутатів
торні, кінні та ручні обприску трудящих та райвідділ міліції.
Голова викон кому районної Ради депутатів трудя щих
X. КОВАЛЬ.
Секретар виконкому районної Ради депутатів трудящих
С. БОЛГАРИН.

„ЛЕНИ НЕЦ"—орган Новомиргородского райкома Коммунистической партии
Украины и районного Совета депутатов трудящихся, г. Новомиргород.

Зам. 433

ку, який матиме пункт під
продажу держав і підгодованих
свиней. 10 процентів прибутку
залишається для потреб пунк
ту— розширен ня його та по
повнення оборотного фонду.
Запитання: Як відгодівель
не поголів’я забезпечується
кормами?
Відповідь: Корми відгоді
вельний пункт закуповує у
колгоспах району по цінах,
які перевищують державні,
але не більше, ніж у півтора
раза. Соковиті корми—буряки
і силос, а також сінне борош
но пункту за договором поста
чає колгосп імені Дзержин
ського. У створенні фуражно
го фонду концентратів беруть
участь всі артілі. Крім того,
пункт закуповує відходи на
підприємствах харчової про
мисловості.
На закінчення бесіди Ю. П .
Кудін сказав:
—Колектив Червоноармійського міжколгоспного відго
дівельного пункту, включив
шись у соціалістичне змагання
на честь ХХІІ з ’їзду КПРС
зобов’язався у цьому році по
ставити на відгодівлю 40 ти
сяч свиней і з няти з відго
дівлі 30 тисяч.
Тваринники, всі трудівники
сільського господарства райо
ну не шкодують сил і енер
гії для виконання планів тре
тього року семирічки, завдань
по дальшому крутому підне
сенню всіх галузей колгоспно
го виробництва, поставлених
січневими
Пленумами ЦК
КПРС і ЦК КП України.
Редактор

Х. Соколовський.
Про продовження строку
чинності обов’язкового
рішення № 132-3 від
16 квітня 1960 р. „ Про
поліпшення благоустрою та санітарного стану
населених пунктів
Новомиргородського району
Рішення № 119 виконкому
Новомиргородської районної
Ради депутатів трудящих
від 7 квітня 1961 року
Надаючи великого значення
поліпшенню благоустрою та са
нітарного стану міста і населе
них пунктів району, виконком
районної Ради депутатів трудя
щих р і ша є :
1. Продовжити строк чинності
обов’язкового рішення виконкому
Новомиргородської районної Ра
ди депутатів трудящих від 16
квітня 1960 року № 132/3 „Про
поліпшення благоустрою та са
нітарного стану населених пунк
тів Новомиргородського району"
повністю на 1961 рік.
2. Контроль за
виконанням
цього рішення покласти на місь
ку, сільські Ради депутатів тру
дящих і районне відділення мі
ліції.
Голова виконкому районної
Ради депутатів трудящих
Х. КОВАЛЬ.
Секретар виконкому районної
Ради депутатів трудящих
С. БОЛГАРИН.
ФЕДЧЕНКО Марія Андріївна, яка про
живає в Новомиргороді по вулиці Лені на № 42 порушує справу про розлу
чення з чоловіком ФЕДЧЕНКОМ Васи
лем Григоровичем, який проживає в се
лі Дібрівці Новомиргородського району.
Справу розглядатиме
народний суд
Новомиргородського району.
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