
би: обробіток площ, підготов
ку насіння, глибину його за- 
робки тощо. Правління подба
ли про належні умови для ро
боти механізаторів.

Головне зараз — раціональ
но використати кожну годину. 
Хто пам’ятатиме про це, вчас
но і якісно посіє ярі, той буде 
з хлібом. Хто ж промарнує 
час, посіє пізно і неякісно, у 
того на полі, як кажуть, стеб
лина стеблину не дожене. Не 
можна так безвідповідально 
ставитись до польових робіт, 
як це допускають керівники та 
спеціалісти колгоспу імені Кі
рова. Кілька агрегатів тут 
вийшло з ладу, а ті, що й 
працюють, не виконують змін
них норм, розтягують строки

ДОРОГИЙ ЧАС У ХЛІБОРОБІВ

ІНФОРМАЦІЙНе ПОВІДОМЛЕННЯ 
про Пленум ЦК КП України

27 квітня 1965 року в Києві відбувся Пленум Центрального 
Комітету Комуністичної партії України.

Пленум обговорив питання:
І. Про плани закупок сільськогосподарських продуктів 

на 1965 — 1970 рр. та заходи по дальшому розвитку сільсько
господарського виробництва Української РСР (Доповідач 
Голова Ради Міністрів УРСР тов. І. П. Казанець).

ІI. Про організаційно-господарські заходи республіки 
по забезпеченню виконання Постанови березневого (1965 р.) 
Пленуму ЦК КПРС. (Доповідач секретар ЦК КП України 
тов. В. Г. Комяхов).

В обговоренні доповідей взяли участь тт. В. І. Дрозденко 
(перший секретар Київського обкому КП України), О. Ф. Вад- 
ченко (перший секретар Черкаського обкому КП України), 
М. В. Пашов (голова виконкому Дніпропетровської обласної 
Ради депутатів трудящих), І. К. Лутак (перший секретар 
Кримського обкому КП України), Л. Ф. Юрген (голова кол
госпу імені Тельмана Червоноармійського району Донецької 
області), М. К. Кириченко (перший секретар Кіровоградського 
обкому КП України), В. Н. Замула (голова виконкому Черні- 

гівської обласної Ради депутатів трудящих), Г. і. Ващенко 
(перший секретар Харківського обкому КП України), 
Л. А. Любченко (голова колгоспу «Більшовик» Андрушів- 
ського району Житомирської області), М. В. Хорунжий (го
лова виконкому Одеської обласної Ради депутатів трудящих), 
А. С. Кочубей (перший секретар Херсонського обкому КП Ук
раїни), Ф. Я. Мокроус (голова виконкому Запорізької облас
ної Ради депутатів трудящих), О. М. Мужицький (перший 
секретар Полтавського обкому КП України), М. Д. Бубнов- 
ський (перший секретар Хмельницького обкому КП України), 
Т. Г. Варильник* (голова виконкому Миколаївської обласної 
Ради депутатів трудящих).

На Пленумі виступив член Президії ЦК КПРС, Перший 
секретар ЦК КП України тов. П. Ю. Шелест.

В обговорених питаннях Пленум Центрального Комітету 
КП України прийняв відповідні постанови.

Пленум ЦК КП України розглянув організаційне питання.
Пленум увільнив від обов’язків члена Президії ЦК КП Ук

раїни тов. і. С. Сеніна за станом здоров’я.
Пленум ЦК КП України закінчив свою роботу.

Орган Новомиргородського райкому КП України та районної  29 квітня 1965 р. Четвер
Ради депутатів трудящих, Кіровоградської області  № 13(3788) | Ціна 2 коп.

У Центральному Комітеті КПРС 
і Раді Міністрів СРСР.

Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР прийняли рі
шення знизити з 25 квітня 1965 р. державні роздрібні ціни на шер
стяні і напівшерстяні тканини, тканини з штучного і натурального 
шовку, на льняні тканини і бавовняну тканину вельвет-корд, на одяг 
і білизну з зазначених тканин, капронові панчохи, фотоапарати, а 
також на оселедці і какао-порошок у середньому в таких розмірах: 

на шерстяні і напівшерстяні тканини та штучні
вироби з них — на 8 процентів

на тканини і штучні вироби з штучного шовку — на 11 процентів 
у тому числі на плюш — на 30 процентів
на тканини з штапельного волокна і штучні

вироби з них — на 14 процентів
на тканини з натурального шовку і штучні

вироби з цих тканин — на 15 процентів
на льняні тканини і штучні вироби з цих тканин — на 12 процентів 
на бавовняну тканину вельт-корд — на 20 процентів
на дитячий одяг з шерстяних і напівшерстяних

тканин — на 18 процентів
на чоловічий і жіночий одяг з шерстяних та

напівшерстяних тканин — на 6 процентів
на чоловічий, жіночий і дитячий одяг та білизну 

з шовкових тканин — на 9 процентів
на текстильно-галантерейні вироби із шов

кових тканин — на 9 процентів
на панчохи капронові (без шва), вироблювані

на круглопанчішних автоматах — на 28 процентів
на фотоапарати «ФЭД», «Зоркий», «Ленин

град», «Киев» і об’єктиви до них — на 21 процент
на жирні міцносолоні оселедці — на 25 процентів
на жирні слабо і середньосолоні оселедці, на

нежирні оселедці, оселедці пряного посолу та
імпортні оселедці — на 15 процентів

на какао-порошок — на 45 процентів
З метою забезпечення зниження роздрібних цін на дитячий одяг 

з шерстяних і напівшерстяних тканин в зазначеному підвищеному 
розмірі і створення необхідної заінтересованості підприємств швейної 
промисловості у виготовленні одягу для дітей в широкому асорти
менті ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР встановили, що підпри
ємства швейної промисловості при використанні шерстяних і напів
шерстяних тканин вартістю до 15 карбованців за метр для виготов
лення дитячого одягу одержуватимуть додаткову знижку з роздріб
них цін на ці тканини в розмірі 25 процентів за рахунок державного 
бюджету.

Одночасно ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР прийняли рішення 
скасувати з 25 квітня 1965 р. націнку на роздрібні ціни на деякі то
вари, які продаються в сільській місцевості (шкіряне, гумове і валя
не взуття, льняні тканини та штучні вироби з них, хутряні вироби, 
клейонку, дерматин, гранітоль і плащові тканини), з тим, щоб зазна
чені товари в дальшому продавались як у місті, так і на селі по 
єдиних цінах.

Сума зниження державних роздрібних цін на вказані вище това
ри в розрахунку на рік становить 1.124 млн. карбованців, у тому чис
лі по товарах, що їх купує сільське населення,—520 млн. карбованців.

Крім того, сума зниження цін на залишки товарів, які є в торго
вельній сітці і призначені для продажу населенню, становить 558 млн. 
карбованців, не рахуючи вже проведеного в грудні 1964 р. — люто
му 1965 р. зниження цін товарів, що були в торговельній сітці, на 

суму 400 млн. карбованців.

Зарудний Іван Миколайович — майстер шев
ського цеху Новомиргородського побутового ком
бінату.

Степанова Поліна Яківна — майстер швейного 
цеху Новомиргородського побутового комбінату.

Кужелов Павло Григорович — робітник цеху 
збірного залізобетону Новомиргородського між
колгоспбуду.

Лічевецька Олександра Дмитрівна — листо
ноша райконтори зв’язку.

Гребенюк Яків Никифорович — шофер Капіта- 
нівської автоколони.

(Далі буде).

ПОНАД 42.800 гектарів 
ярих треба посіяти в 

цьому році хліборобам ра
йону. В умовах нинішньої вес
ни — це складне завдання. 
Напружено слід попрацювати, 
щоб у мінімально стислі стро
ки завершити сівбу, закласти 
фундамент майбутнього уро
жаю.

Як же колгоспи справля
ються з відповідальним зав
данням?

— Березневий Пленум ЦК 
КПРС розв’язав нашу ініціа
тиву, розбудив почуття твор
чості, — розповідає агроном 
артілі «Комуніст» Олекса Ти
хонович Довбиш. — Тепер 
хлібороби диференційо в а н о 
підходять до кожного поля, 
кожного агротехнічного при
йому. Самі визначаємо, яку 
культуру і на якій площі сія
ти, яку запроваджувати агро
техніку. Творча ініціатива до
зволяє в кращі строки сіяти 
ярі, добиватись високої якості 
робіт. Одними з перших у 
районі ми посіяли ранні куль
тури, успішно сіємо цукрові 
буряки.

По-господарськи підійшли 
спеціалісти артілі до поліп
шення структури посівних 
площ. За рахунок низьковро
жайних культур розширено 
площі під пшеницею, просом, 
гречкою. Це дозволить артілі 
збільшити виробництво зерна, 
підвищити прибутки.

Доброю організацією польо
вих робіт можуть похвалитись 
хлібороби колгоспів імені Чка
лова, імені Чапаева, імені 
Щорса, ряду інших госпо
дарств. Кожному агрегату тут 
доведені конкретні змінні зав
дання, виконання яких регу
лярно перевіряється. Спеціа
лісти контролюють якість сів-

сівби. Це тому, що агроном 
тов. Савостін, бригадири трак
торних бригад тт. Гранкін та 
Ружин не контролюють робо
ту сівачів.

Тривожні сигнали про недо
ліки в агротехніці сівби над
ходять з колгоспу імені Куй- 
бишева, де агроном тов. Віт- 
ряченко. Тут порушують пра
вила передпосівного обробітку 
насіння. Допускалась мілка 
культивація грунту, внаслідок 
чого зерно зароблялось не на 
потрібну глибину.

Спеціалісти повинні ретель
но слідкувати за якістю сівби, 
самі визначати глибину за- 
робки насіння, в залежності 
від якості грунту. Якщо на
сіння має слабку енергію про
ростання, його заробляти міл
кіше, сильніше — на більшу 
глибину. Та головне — по
класти насіння у вологий шар 
грунту.

Хлібороби завершують сівбу 
цукрових буряків. І хоч сходи 
їх ще не з’явилися, вже зараз 
мають бути напоготові усі за
соби боротьби з шкідниками. 
Плантації обкопати ловчими 
канавками з колодязями, об
пилити їх отрутохімікатами, 
створити сигнальні пости, які 
слідкуватимуть за появою 
шкідників.

Добре зробить той, хто вже 
зараз поставить на лінійку го
товності знаряддя для між
рядного обробітку посівів. Тре
ба обладнати потрібну кіль
кість культиваторів пристро
ями для внесення сухих і рід
ких добрив, придбати запасні 
комплекти робочих органів 
тощо.

Битва за врожай тільки по
чалася, і виграє її той, хто 
в кращі строки і високоякісно 
завершить сівбу, органі з у є 
зразковий догляд за посівами.

Рішенням бюро райкому КП України та 
районної Ради-депутатів трудящих на районну 
Дошку Пошани заносяться такі працівники сіль
ського господарства і промислових підприємств, 
які добилися високих успіхів у передтравневому 
змаганні:

(Продовження. Початок див. в №12).
Костюков Дмитро Іванович — доглядач телят 

колгоспу імені Чапаева.
Семеновський Андрій Федорович — шофер кол

госпу імені газети «Правда».
Дорошенко Ніна Мануїлівна телятниця колгос

пу імені Ватутіна.
Мироненко Надія Антонівна — доярка колгос

пу імені Суворова.
Плохута Катерина Іванівна — телятниця кол

госпу імені Суворова.
Попенко Данило Софронович — агроном кол

госпу «Жовтень».
Решетняк Петро Микитович — голова колгос

пу імені Леніна.
Воропай Іван Маркович — голова колгоспу 

імені Чапаева.
Лисенко Павло Михайлович — голова колгос

пу імені Суворова.

УКАЗ
Президії Верховної Ради СРСР

Про оголошення 9 травня неробочим днем
Президія Верховної Ради СРСР постановляє:
День 9 травня — свято Перемоги радянського 

народу у Великій Вітчизняній війні 1941 — 1945 рр. 
— надалі вважати неробочим днем.

Голова Президії Верховної Ради СРСР
А. МКОЯН.

Секретар Президії Верховної Ради СРСР
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль.
26 квітня 1965 р.



НА ПРОФСПІЛКОВІ 
ТЕМИ Постійно-виробнича—на чолі змагання

Як член заводського ко
мітету, я очолюю виробничо- 
масову комісію профспілко
вої організації Капітанів- 
ського цукрового заводу. 
До складу її ввійшли пере
дові, ініціативні люди: на
чальник зміни О. Однокоз, 
інструментальник Б. Ко
вельський, старший турбі
ніст О. Піскарьов, обліко
вець житлового фонду 
В. Дворніченко, обліковець 
транспортного цеху В. Тере
щенко, тракторист В. Харін.

Всю свою роботу ми пла
нуємо поквартально, вихо
дячи з завдань, поставле
них перед колективом. Пер
шочергового значення на
даємо розгортанню соціаліс
тичного змагання серед змін, 
бригад, дільниць заводу, 
щоб кожна людина не ли
шилась осторонь цієї вели
кої рушійної сили нашого 
суспільства. Вироблення 
соціалістичних зобов’язань, 
їх прийняття колективом, 
своєчасна і ретельна пере
вірка виконання, щомісячне 
підбиття підсумків—ось та 
важлива ділянка роботи, яку 
виконує кожен член нашої 
комісії.

Соціалістичне змагання 
не повинно і не може живи
тись лише одними словами, 
проголошенням красивих

Ще крок вперед

„Червона
29 квітня 1965р. ЗІ РІС

Минулого тижня в школах на
шого міста проходив районний 
семінар вчителів-предметників. на 
порядку денному стояло питання 
про стан викладання історії, су
спільствознавства, географії.

Учасники семінару звернули 
особливу увагу на ліквідацію 
відриву навчання від виховання 
учнів, вивченню передових форм 
і методів педагогічної роботи.

Вчителі відвідали ряд показо
вих уроків з історії та географії 
в Новомиргородських середніх 
школах № 1 і № 2, ознайомили
ся з виставкою, на якій були 
представлені наочні посібники, 
виготовлені школярами.

Цікаво і змістовно пройшов 
урок з суспільствознавства в 
XІ класі середньої школи № 1 
на тему: "Боротьба з пережитками 
минулого в свідомості окремих 
людей". Тактовно, з грунтовним 
фактичним матеріалом подала 
урок В. К. Пономаренко. Тема 
викликала цікаву дискусію 
учнів.

Добре пройшов урок з історії 
в VІII класі, поданий вчителькою 
Н. Д. Ільніцькою.

Хочеться окремо спинитися на 
відкритому уроці з географії в 
XI "а" класі середньої школи 
№ 2, який вела О. П. Гуртова. 
Тема: "Прибалтійські радянські 
республіки". Вчителька провела 
цей урок семінарським заняттям. 
Кожен учень був підготовлений 
до виступу з міцним знанням 
матеріалу. Відповіді супроводи
лися показом діафільмів. О. П. 
Гуртова прекрасно використала 
наочні посібники, географічні 
карти, макети тощо.

В цей день учасники семінару 
відвідали заняття секцій істо
ричного та географічного гурт
ків, якими керують О. П. Гурто
ва та Н. Д. Ільніцька.

Змістовною була виставка на
очних посібників с географії та 
суспільствознавства. Перше міс
це визнано за Новомиргород- 
ською середньою школою № 2.

ЦІЛКОВИТА ЄДНІСТЬ ПОГЛЯДІВ
На запрошення ЦК КПРС і уряду 

СРСР з 11 по 23 квітня в Радянсько
му Союзі з офіціальним дружнім візи
том перебувала партійно-урядова деле
гація МИР на чолі з Першим секрета
рем Центрального Комітету МНРП 
Головою Ради Міністрів МИР товари
шем 10. Цеденбалом.

У радянсько-монгольському комюні
ке говориться, що під час перебування 
в СРСР партійно-урядова делегація 
МИР мала зустрічі і переговори з ке
рівниками Комуністичної партії і Ра
дянського уряду.

В ході переговорів, що відбулися в 
атмосфері повного взаєморозуміння, 
сторони поінформували одна одну про 
актуальні завдання будівництва соціа
лізму і комунізму в своїх країнах, об
говорили питання радянсько-монголь
ських відносин та їх дальшого розвит
ку, а також проблему сучасного між
народного становища і світового кому
ністичного і робітничого руху.

В комюніке підкреслюється цілко
вита єдність поглядів в оцінці сучас
ного міжнародного становища.

Радянський і монгольський народи 
висловлюють свою солідарність і під

тримку в справедливій боротьбі, яку 
веде із зброєю в руках народ Півден
ного В'єтнаму під керівництвом Націо
нального Фронту Визволення проти 
агресії США.

Уряди СРСР і МИР висловлюють 
підтримку справедливій боротьбі китай
ського народу за визволення Тайва
ню—невід’ємної частини території Ки
тайської Народної Республіки: вислов
люють повну підтримку боротьбі ко
рейського народу за якнайшвидше 
виведення американських військ з Пів
денної Кореї; солідарність з боротьбою 
японського народу проти використання 
американською вояччиною території 
Японії у своїх агресивних цілях; рішу
че засуджують політику агресії і про
вокацій, яку проводять імперіалістичні 
кола СІІІА проти революційної Куби: 
виступають за ліквідацію в Європі за
лишків другої світової війни на основі 
конструктивних пропозицій, висунутих 
урядами СРСР і НДР відповідно доко
рінних інтересів німецького народу, 
інтересів захисту миру.

Радянський Союз і Монгольська 
Народна Республіка, говориться в ко
мюніке, послідовно ведуть боротьбу

за загальне і повне роззброєння, за 
розрядку міжнародної напруженості.

Уряди СРСР і МИР виступають за 
повну ліквідацію залишків колоніаліз
му, проти всіх форм неоколоніалізму і 
висловлюють повну підтримку народам 
Азії, Африки і Латинської Америки,  
які борються за завоювання та зміц
нення свободи і національної незалеж
ності та проти всяких підступів імпе
ріалістів.

Обидві сторони з задоволенням від
значають цілковитий збіг їхніх поглядів 
і позицій у питаннях сучасного між
народного комуністичного та робітни
чого руху.

КПРС і МНРП мають намір і далі 
розвивати різні форми міжпартійних 
зв’язків і контактів, провадити взаємні 
консультації і обмін думками по акту
альних проблемах міжнародного кому
ністичного і робітничого руху.

Партійно-урядова делегація МИР за 
дорученням Центрального Комітету 
МПРІІ і Ради Міністрів МИР запросила 
товаришів Л. І. Брежнєва і О. М. Ко- 
сигіна відвідати МИР в зручний для них 
час. Це запрошення з вдячністю прий
няте. (ТАPC).

учні якої виготовили досить 
вдало матеріал для ілюстрування 
уроків. Частину унаочнення ві 
дібрано на обласну виставку.

Другий день семінару відкрив
ся пленарною частиною. "Вив
чення на уроках суспільствознав
ства законів переростання соціа
лізму в комунізм"—з такою до
повіддю виступила вчителька 
М. М. Олійник.

Непогано пройшов семінар. 
Він відіграв роль своєрідної 
школи по засвоєнню педколек- 
тивом нових прогресивних форм 
і методів навчання та виховання 
молодого покоління.

Г. ЛАНц, 
бібліотекар.

ПІОНЕРСЬКИМ ГАЛСТУК КУТОЧОК
АТЕЇСТА

Виховати у підростаючого 
покоління риси людини кому
ністичного суспільства — таке 
відповідальне й почесне зав
дання поставлено перед ра
дянською школою, громад
ськістю.

Але в нашому робітничому 
селищі є ще такі сім’ї, які, 
маючи зв'язок з сектою хрис
тиян євангелістів - баптистів, 
виховують дітей в релігійному 
дусі.

Катерина Бондаренко разом 
із своїми «братами во христе» 
заборонила дочці Ліді пов'яза
ти червоний галстук. Цей ви
падок жителі Капітанівки 
сприйняли з обуренням. Все 
частіше можна почути такі 
розмови:

— Що ж це робиться? Гапь- 
ба всьому селищу.

— Та де це бачено, щоб

ці бузувіри так вороже, з та
ким презирством ставились до 
піонерського галстука.

Своїх дітей євангелісти го
тують не до життя, а до без
порадності. А життя—це бо
ротьба. Воно вимагає від кож
ної людини умінь, знань, твор
чої праці.

Ось чому так стурбована 
молодь явищами, які мають ще 
місце в нашому селищі. Вона 
озброюється знаннями атеїзму, 
веде пропагандистську роботу 
серед тих, хто виховується в 
сім’ях баптистів.

Що ж собою являє піонер
ський галстук? Чому він ви
кликає таку неприязнь чи, 
можливо, навіть страх у ві
руючих? Як і піонерський 
червоний прапор, галстук — 
атрибут дитячої організації, 
що носить високе ім’я Володи
мира Ілліча Леніна.

Ця організація виховує чес
них, правдивих, ідейно загар
тованих, сміливих борців за 
справу, яку розпочав вождь 
усього людства.

Піонерський галстук черво
ного кольору, бо він -частина 
нашого революційного прапо
ра. Колір символізує кров, 
пролиту борцями за справу ре
волюції за- щасливе майбутнє.

Наш радянський народ з 
червоним стягом в руках від
стояв незалежність Батьківщи
ни, врятував людство від фа
шизму і успішно будує кому
нізм.

Підтримувати честь піонер
ського галстука — цс значить 
дорожити високим званням 
юного ленінця.

л. Мороховський,
вчитель.

 ВІДМІННИЙ 
 ВИРОБНИЧНИК
 Столяром на складаль н і й 
дільниці у Новомиргородсько- 

 му цеху№ 2 Знам’янського 
 мебльового об'єднання працює 
 Яків Якович Дегтяр. Відмін

ний виробничник, профспілко- 
вий активіст — так характери- ! 
зують його в цеховій конторі. 

Кожну робочу зміну на  
передсвятковій вахті Яків Яко-  
вич закінчує перевиконанням  
завдання на 25 — 30 процен- 
тів. 

На знімку: Я. Я. ДЕГТЯР.

промов. Такий підхід до 
справи ми глибоко засуджує
мо. Тому поряд з вручен
ням перехідних Червоних 
прапорів та вимислів пере
можцям' змагання видаються 
грошові та речові премії.

Наша комісія постійно 
займається доведенням ви
робничих планів до трудя
щих, робить все для того, 
щоб соціалістичному змаган
ню падати широкої гласнос
ті. Соціалістичні зобов’язан
ня, умови змагання, як і 
підсумки, широко висвітлю
ються на дошках показни
ків, плакатах, вивішених в 
цехах, на людних місцях 
території заводу.

Великого значення ми на
даємо роботі низової преси. 
Загальнозаводська стінна 
газета «Цукровик» користує
ться доброю славою всього 
колективу. Цінність її у 
тому, що вона має широке 
коло дописувачів, різнома
нітну тематику і актуаль
ність питань, які зводяться 
до одного—поліпшення ро
боти всього підприємства. 
Все це враховують в своїй 
діяльності члени редколегії, 
очолюваної головним техно
логом заводу Василем Шуль
гою.

Показ прогресивних мето
дів праці, застосування ра
ціоналізаторських пропози-

З семінару вчителів

цій у виробництво, що да
ли лише за минулий рік по
над 7 тисяч карбованців 
надпланової економії,—ось 
на що звертає особливу ува
гу редколегія. Кращі народ
ні умільці заводу — слюсар 
Володимир Назаренко, заві
дуючий цегельним виробниц
твом Григорій Токаренко та 
багато інших. Всі вони ді- 

 литься досвідом своєї робо
ти на сторінках газети.

Їх фотографії—на спеці
ально виготовленому стенді, 
що є в цеху заводу та в 
клубі. Це одна із форм по
пуляризації передовиків.

Наша комісія поряд з цим 
проявляє неухильно піклу
вання про високу культуру 
роботи. В цехах, до дозво
ляють умови, наприклад, в 
ремонтній майстерні, у ва
зонах стоять квіти, на сті
нах—репродукції з картин, 
плакати. Дбаємо ми і про 
оздоровлення трудящих. Ба
гато наших трудівників у 
минулому та в цьому році 
побували в будинках відпо

чинку, санаторіях, турист
ських подорожах.

Все для людини, все в 
ім’я її благополуччя—так ро
зуміє свої завдання завком 
і, зокрема, наша комісія. 
Постійно відчуваючи великі 
і почесні завдання, покла-
дені на профспілки, ми ро
німо все для того, щоб їх 
з честю виконати.

А. ДОБРОвОлЬСЬКИЙ, 
інженер-нормувальник 

заводу.



Досвід передовиків - н а озброєння

ВІДПОВІДАЛЬНА РОБОТА У СВИНАРКИДОБРЕ працюють тва
ринники нашого кол

госпу, прагнуть ділом від
повісти на піклування пар
тії про трудівників села. 
Кожна з нас вчиться одна 
в одної, старається вико
ристати всі резерви під
вищення продуктивності 
худоби.

Я, наприклад, вирішила 
одержати в цьому році не 
менш, як по 18 поросят від 
кожної свиноматки. Певна, 
що справлюсь, бо вже зараз 
маю по 10 поросят на сви
номатку.

Почесна і відповідальна 
робота у свинарки, вимагає 
вона багато вміння і напо
легливості. творчих пошу
ків. У цьому я перекона
лась ще чотири роки тому, 
коли вперше прийшла на. 
ферму. дe кожна свинарка, 
мала високі показники, 
тільки наполегливі й доби
вались успіху.

Вчилась і я. уважно при
дивлялась до роботи по
друг, переймала, «секрети» 
догляду свиноматок, виро

щування поросят. Разом із 
спеціалістами переглянули 
маточне поголів'я, кращих 
залишили у групі, а низь- 
коплідних вибракували. На 
їх місце поставили молод
няк з ремонтної групи.

З досвіду бачу я, що важ
ливо правильно провести 
парування свиноматок. Ра
ніше у нас допускалось 
вільне парування, та толку 
з нього не було. І продук- 
тивність маток знижува
лась, і відбирати краще по
голів'я не можна. Тепер 
паруємо маток в окремому 
станку, потім пускаємо їх 
у гурт, а за. півтора місяця 
до опоросу знову вилучаємо 
в станки. Парування про
водимо протягом місяця, то
ді й опороси проходять друж
но. Можна раціональніше 
використати корми, при
міщення, краще організува
ти догляд та годівлю тварин.

Приймання опоросів — 
найвідповідальніший період

у роботі свинарки. Можли
во, це здасться комусь не
правдоподібним, але повір
те, що в цей час я ні 
вдень, ні вночі не залишаю 
ферму. Мало чого буває: то 
свиня придавить порося, то 
воно десь на прохід вибі
жить. Турботи мої даремно 
не проходять: цього року 
одержала 280 поросят від 
своєї групи і жодне не за
гинуло.

Не менш важливо вміти 
правильно відлучити молод
няк. Роблю я це через 50 
днів після опоросу. Порося
та вже такі, що можуть і 
без свиноматки обійтись, а. 
для неї це користь: і від
почине добре, і швидше

можна її спарувати, щоб 
раніше одержати другий 
опорос.

Відлучаю поросят посту
пово, протягом кількох днів. 
Виділяю їх за перегородку 
і з кожним днем все мен
ше разів підпускаю до сви
номатки. Робиться це для 
того, щоб поступово прису
шити молоко у матері. Інак
ше тварина хворіє, що не
гативно впливає на її про
дуктивність. Але й тут сви
нарка повинна знати інди
відуальні особливості кож
ної свиноматки. Якщо вона 
перед відлученням годує по
росят, скажімо, 9 разів на 
добу, то відлучати молод
няк слід протягом трьох

днів, якщо годує 7 разів, 
то краще відлучати по
росят чотири - п’ять днів.

Із знанням справи треба 
й годувати тварин. Знати, 
скільки і яких кормів дати 
поросній чи підсисній сви
номатці, як годувати їх пе
ред паруванням, перед опо
росом.

Вдається мені, що всі 
свинарі знають, як краще 
організувати свою роботу, 
щоб добитися високих по
казників.. Але біда в тому, 
що не кожний робить те, 
що треба. То давайте разом 
позмагаємось за високу 
продуктивність тварин, ви
робимо для трудящих біль
ше м'яса.

В. ДУЛЬСЬКА, 
свинарка колгоспу 
імені Леніна.

Не кури винніЗа високу 
продуктивність птиці

Кури є в колгоспі імені Ка- 
лініна, а от яєць, можна ска- 
зати, немає. За три місяці 
спромоглися одержати лише по 
десятку на несучку.

Керівники артілі намагають
ся звалити вину на курей. 
Вони, мовляв, винні, но хо
чуть нестися. А про умови 
для високої продуктивності 
птиці не подбали. Глиняне 
приміщення, яке тут назива
ють пташником, обдерте, не 
обладнане. Кілька засклитих

В лабораторії
і на колгоспному полі

Ім'я українського селекціонера, лауреата Ленінської премії, ака
деміка ВАСГНІЛ Василя Миколайовича Ремесла добре відоме хлібо
робам нашої країни. Виведені ним нові високоврожайні сорти пше
ниці та ячменю культивуються в багатьох районах і областях. Вче
ний продовжує наукові дослід
ження. На першому фото ви ба
чите В. М. РЕМЕСЛ А і старшого 
техніка Г. П. ПИЛИПЕНКО в 
лабораторії Миронівської дослід
ної селекційної станції.

Друге фото зроблено на полях 
колгоспу імені Жданова Миронів- 
ського району Київської області. 
Ліворуч — В. М. РЕМЕСЛО, 
праворуч — голова артілі Герой 
Соціалістичної Праці О. Г. БУЗ- 
НИЦЬКОЇ. Вони оглядають стан 
кореневої системи пшениці "київ- 
ська-893", під якою зайнято вели
кі площі.

Фото П. ЗДОРОВИЛА
(Фотохроніка РАТАУ).

у стіні дірок служать вікнами.
Не краще і з годівлею. На 

580 курей—п’ятеро невелич
ких коритець, в які і корми 
насипають, і воду ллють. До 
речі, воду дають нерегулярно, 
бо на той день у коритцях 
було сухо. А комбікорм, який 
видається з розрахунку по 
100 грамів на голову, більше 
псується, ніж згодовується, бо 
потрапляє па долівку. Міне
ральної підгодівлі взагалі не 
існує.

Торік у колгоспі збудували 
цегляний пташник. Добротне 
приміщення, велике, світле: 
Тільки використовують його 
не за призначенням: зайняли 
під міндобрива.

Низька продуктивність пти- 
ці, неощадливе витрачання 
кормів, безгосподарність при
шли до високої собівартості 
продукції. Одна тисяча яєць 
обходиться артілі в 50 карбо
ванців, хоч планова собівар
тість—43.

Ще гірше, становище з ви- 
рощуванням молодняка. Із за
везених десятого березня 1440 
курчат майже половина заги- 
нула. І знову ж таки через 
погані умови утримання, не
задовільну годівлю.

Одне дивує: чому мирять
ся з безгосподарспістю зоо- 
технік тов. Нечуйвітер, за
відуючий фермою тов. Пірко?

А. КОЖУХАР.

У ЛИСТОПАДІВСЬКИХ ТВАРИННИКІВ
Далеко лине слава про кращих доярок колгоспу «Комуніст». 

Добре потрудились вони в першому кварталі і зараз, на передтрав- 
невій вахті, домагаються ще кращих успіхів. Марія Іванівна Чорно- 
іван надоює щодня по 12,5 кілограма молока від кожної з 12 за
кріплених корів.

Наполегливо трудиться пташниця Дарія Галайда. На кожну 
курку-несучку вона одержала більше 30 яєць.

Старанно доглядає телят Валентина Дреженюк. В її групі 30 го
лів. Добрий вигляд мають тварини. Відчувається праця справжньої 
господарки.

Правління створює всі умови для продуктивної праці і культур
ного відпочинку трудівників сільгоспартілі. В. БАХТАРОВ.

Про присадибне землекористування Консультація 

колгоспників, робітників та службовців
Колгоспники, робітники, службовці звертаються до редакції 

з запитаннями про норми присадибного землекористування. 
Нижче публікуємо відповідь на ці запитання.

ЦК КП України та Рада Мі
ністрів УРСР прийняли Постанову 
„Про усунення необгрунто
ваних обмежень особистого до
поміжного господарства колгосп
ників, робітників та службов
ців*. В ній рекомендується пе
реглянути доповнення та зміни 
в Статуті сільськогосподарської 
артілі, прийняті колгоспами після 
1955 року, щодо зменшення роз
мірів присадибних ділянок і об
меження поголів’я худоби в осо
бистому користуванні колгосп
ників, а також відновити розмі
ри присадибних ділянок і норми 
утримання худоби, що існували 
до схвалення зазначених змін у 
Статуті.

У нашому районі Статути сіль
ськогосподарської артілі пере
глянуті на загальних зборах всіх 
колгоспників. Норми присадиб
ного землекористування прийма
тись в залежності від умов кол- 
госпного господарства. За осно
ву брались наявність вільного 
присадибного фонду.

Так у колгоспах імені Чкало-  
ва, імені Чапаева, імені XXII , 
з’їзду КПРС, імені Калініна та  
інших прийняті ті ж норми, які

були після 1955 року тому, що в 
цих артілях обмежений вільний 
присадибний фонд.

Залишились без змін норми 
присадибних ділянок і там, де 
в 1955 році вони не змінювались. 
До цієї групи колгоспів нале
жать: імені Ілліча, „Жовтень", 
„Прогрес", імені Суворова, іме
ні Литвинова. Але в багатьох 
колгоспах району норми приса
дибного землекористування змі
нені. В артілі „Комуніст", на
приклад, прийняті норми від 0,30 
до 0,65 гектара, імені Котов- 
ського—від 0,40 до 0,60, імені Куй- 
бишева -від 0,40 до 0,70 гектара 
тощо.

Землекористування колгоспно
го двору вважається законним,як
що цей двір наділений присадиб
ною ділянкою рішенням загаль
них зборів колгоспу і зроблено 
відповідний запис у шнуровій 
книзі колгоспу. Згаданою поста
новою рекомендується колгос
пам не зменшувати присадибну 
ділянку колгоспного двору в 
тих випадках, якщо розмір цієї 
ділянки не перевищує граничної

„Червона
29 квітня 1965 р. ЗІРКА"

норми встановленої Статутом. .
Зменшення присадибної ділян

ки колгоспника може провади- 
 тися лише за постановою загаль

них зборів колгоспу (зборів 
уповноважених) затвердженою 
райвиконкомом. 

Але є багато випадків (особ- 
 ливо в селі Андріївні), коли од

ні колгоспники позбавляють 
можливості користуватись при
садибною землею інших. Деякі 
колгоспники зрозуміли Постано
ву так, ніби можна самовільно 
захоплювати землю лише па тій 
основі, що цією землею колись 
користувались вони. Це не пра
вильно. Громадяни, які прово
дять самозахвати, будуть притя
гатись до відповідальності.

Робітники та службовці, які 
проживають в сільській місце
вості, але не працюють в сіль
ському господарстві користу
ються присадибною землею до 
о,15 гектара.

В. ДОБРОВОЛЬСЬКий, 
старший інженер землевпо
рядник сільськогосподар
ського управління.

Далі відкладати ніяк
Дбайливі господарі знають, що 

правильна організація літнього 
утримання худоби—один з важ
ливіших резервів підвищення її 
продуктивності. Розуміють це й 
керівники та спеціалісти колгос
пу імені Енгельса, однак про 
обладнання літнього табору для 
тварин поки що не думають. Ще 

минулого року стоять на по
двір’ї годівниці, навіть не очи
щені від бруду. їх треба полаго
дити, вирівняти долівку, зроби
ти сечозбірники, збудувати на
віси. Причому, можна легко 
знайти і лісоматеріал для цього. 
Скажімо, із старих будівель, які 
підлягають знесенню. А солома 
була б доброю покрівлею.

У минулі роки біля приміщень

 свиноферми були добрі вигульні 
майданчики, теж з навісами. За
раз їх немає, а біля свинарника- 
відгодівельника хоч і є загони, 
та не обладнані як слід, навіть 
вода не підведена. Цілими днями 
тварини не мають змоги, на
питись.

—Не встигаємо зробити,—бід
каються у конторі.—Зараз посів
на і люди всі на полі.

Дивно звучать такі слова. Ад
же про обладнання літніх табо
рів слід було турбуватись ще до 
польових робіт. А коли й про
гаяли час, то хоч би зараз самі 
тваринники взялись за це діло, 
бо відкладати ж ніяк.

І. ЛЮБОМИРОВ, 

с. Мар'ївка 



.............. КОНКУРС
на зразкове господарство

Жіноча ада колгоспу „Україна" оголосила кон
курс на зразкове господарство кожного мешканця 
с. Коробчино. Зараз повсюдно проходить прибирання 
дворів, тротуарів, побілка дерев на вулицях, приве- 
дення в порядок захаращених місць. Вулиця вступи
ла в змагання з вулицею, кожна господарка проводить 
побілку всередині і зовні будинку, створює квітники.

Цей конкурс присвячений міжнародному святу 
трудящих — Першому травня. На його проведення 
колгосп виділив кошти. Днями буде підбито підсумки 
боротьби за чистоту і красу села. На садибі пере
можниці конкурсу буде прикріплена дошка з напи
сом „Дім кращої господарки".

В. БАРАКУЛ,
праціник контори колгоспу «Україна».

Щоб не псувати 
людині настрій

Людина приїжджає у від
рядження. Її чуйно зустрі
чають працівники готелю №2, 
де завідуюча Н. Іванова. В 
кімнатах завжди чисто, білиз
на свіжа, на вікнах — квіти. 
Оформитись на проживання 
або виписатись з готелю мож
на не марнуючи часу.

Непогане обслуговування 
приїжджих і в готелі № 1.
Добре працюють перукарні 
№ 1 і № 2, де бригадирами 
М. П. Ксинюта і Г. Л. Співак. 
Відвідувачі завжди задоволе
ні їх роботою. Відрадним є й 
те, що в перукарні № 1 нещо
давно став працювати жіночий 
зал, де можна зробити будь- 
яку модну зачіску. Це про вас, 
жінки, подбав комбінат кому
нальних підприємств.

Однак не можна мовчанкою 
обійти нестерпно погані умо
ви праці в перукарні № 2, де 
вже давно не було капіталь
ного ремонту. Особливо важ
ко доводилось працювати 
т. Співаку і його колективу 
в зимових умовах. І не див
лячись на це, місячні і квар
тальні плани тут не лише ви
конувалися, але й перевико
нувалися.

Отож, директору комбінату 
комунальних підприємств С. О. 
Ворожку слід подбати про 
поліпшення умов праці перу
карів.

Жителі нашого міста теплим 
словом згадують працівників 
бані № 1, бригадира О. Д. Гаї- 
ну, подружжя Юрченків. Фі
нансовий план—березневий та 
квартальний—тут виконано на 
112—114 процентів. За цими 
показниками — жива турбота 
про людину, про її хороший 
настрій.

Але цього не скажеш про

баню № 2, де бригадиром В. І. 
Діжур. Невиконання фінан
сових планів, погане відвіду
вання він мотивує невдалим 
розташуванням бані. Умовчує 
про основне — нечуйне став
лення працівників до відві
дувачів, про те, що давно 
потрібно замінити непридатні 
шафи для одягу, створити 
умови для хорошого обслужу
вання населення.

В минулому році в Ново- 
миргороді став до ладу во
допровід. Проте краще буде 
сказати вийшов з ладу з пер
ших же днів. За сім місяців 
налічується 78 проривів труб, 
в тому числі і зараз 11. Важ
ко доводиться робітникам 
ліквідувати пориви, розплачу
ючись за гріхи обласної орга
нізації Мілводбуду, яка вкрай 
безвідповідально поставилась 
до прокладення мережі водо
проводу. Ось чому зараз жи
телі Новомиргорода не ко
ристуються колонками по 4-5 
днів підряд.

Протягом останніх двох ро
ків мешканці комунальних 
будинків та приватного сек
тора одержали 236 газових 
плит. Налагоджується достав
ка газу із Кіровограда. Кожну 
точку обслуговуватиме мото
ролер. В Новомиргороді за
плановано відкрити прокатний 
пункт, в селах Турії, Капіта- 
нівці, Листопадовому—перу
карні. Все це добре, необхід
но лише одне: щоб комбінат 
комунальних підприємств ви
являв більшу розворотливість 
в справі реалізації своїх 
планів. в. Войтенко.

ДОЧКА НАРОДУ
Читачам добре відоме ім'я нашої землячки — кіноартистки 

Валентини Владимирової (Дубини). До речі, всі ми нещодав
но дивилися кінокартину "Голова", в якій Валентина Харлам- 
піївна виступає в ролі Поліни Кортикової.

Цими днями пошта принесла 
великий пакунок від артист
ки — добірка фотографій та 
лист. 

Валентина Харлампіївна 
теплими словами говорить про 
своє дитинство, розповідає в 
листі про навчання в Капіта- 
нівській середній школі, де їй 
на все життя прищепили не
згасну любов до літератури. 
Вона безмірно вдячна за це 
своєму вчителеві і наставнику, 
справжньому майстрові педа
гогічної справи П. П. Дворні- 
ченку (він і зараз працює в 
цій школі).

Як вірна дочка народу, Ва
лентина Владимирова не пори
ває зв’язку з простими людь
ми, чуйно прислухається до їх 
зауважень.

Іван БОЙКО.
На знімку: кадр з фільму «Никогда». В. Владимирова 

в ролі Маші. 

Спорт
ЗА ПРАВО УЧАСТІ В ЗОНАЛЬНИХ ЗМАГАННЯХ

Цими днями в Новомиргороді 
відбулися районні спортивні 
змагання з волейбола та баскет
бола, в яких взяли участь ко
манди середніх шкіл та школи- 
інтернату імені Ю. Гагаріна.

Найкраще виступили волей
больна, баскетбольна юнацькі 
команди та волейбольна дівоча

команда школи-інтернату. Вони 
завоювали почесне право участі 
в зональних спортивних зма
ганнях.

Л. ТИЩЕНКО,
юнкор.

І засвітив місяченько...
Хто не знає Надії Воскобой- 

ник, Галини Демиденко, Лідії 
Заграничної? Вони на пекарні 
хліб випікають, та так випікають, 
що бува він несмачний, неякіс
ний, а іноді такий гливкий, хоч 
бери коники ліпи з нього.

Словом, ліплять вони хліб. А 
іноді й до їхніх рук дещо лип
не. Недавно намагалися вони ви
нести вкрадених 14 буханок. 
Працювали саме в другу зміну. 
Була дванадцята година ночі. 
Кажуть, хтось із них і пісню 
почав:

Ой не світи місяченьку,
Не світи нікому,
Бо із хлібом далеченько
Нам іти додому...

Та як не благали, а капосний 
місяць світив, і народні контро
лери побачили, як до воріт пека
рні йшли. Витрусили хліб. До ре
чі, були тут і Галина Токмачен- 
ко та Валентина Барановська. У 
них теж липкі руки.

Протри їх, 
з пісочком

Шановний Юхиме Протиро 
Завітай, будь ласка, до місько
го парку, що на північній 
стороні Новомиргорода. Поди
вися уважно: дерев’яний 
паркан наполовину зруйнова
ний, штахети лежать на землі, 
на алеях купи минулорічного 
листя, навколо брудно, непри
вітно. Крони дерев не підріза
ні, нікому підправити алеї. А 
ось величезна купа сміття, яке 
з школи вивозять на територію 
парку. Дивну позицію займа
ють вчителі. Замість того, щоб 
взяти разом з учнями шефство 
над парком, вони перетворили 
його на звалище сміття та 
бруду.

А що завідуючий відділом 
комунальних підприємств 
тов. Ворожко? Він чекає, може 
хто те сміття прибере, а воно, 
як па гріх, ніхто не береться: 
ні вчителі, ні учні, ні навіть 
комунальники.

Отаке-то, Юхиме. Протри 
кого слід з пісочком, щоб на
вели порядок в міському парку.

М. ІВАНОВ.

Коротка пам’ять у Г. Демиден
ко, Н. Воскобойник та Л. Загра
ничної. Минулого року в них теж 
було виявлено крадений хліб, на 
зборах давали слово більше не 
робити цього, та видно ціну їх 
обіцянок.

А якже змінний майстер Любов 
Рибка? Вона запевняє, що нічого 
не знає, що все це без її відома 
сталося...

Чи місце тим на пекарні, хто 
любить поласувати краденим 
хлібом?..

В. АЛТАЄВ.

Лише назва „Шкільний"
Наш ларьок носить лише назву 

"Шкільний". Він підлягає керів
ництву Мартоноського ССТ (го
лова правління Г. Г. Топор).

Продовольчі товари розпроду
ють тут всім жителям села, тому 
після закінчення уроків вчителі 
не мають можливості їх купити.

Неодноразово ми зверталися 
до Г. Г. Топора з проханням 
вжити заходів, та дуже важко 
знайти з ним спільну мову: крім 
образ нічого не почуєш.

Г. БоРСА, 
студентка-практикантка.

А для чого ж оголошення?..
Якщо ви зайдете до Новомир- 

городського магазину господар
ських товарів з метою купити 
лист віконного скла, вам скажуть: 
"Прийдіть пізніше". Потім ви по
чуєте: „Все скло заброньовано 
колгоспам”. Запишіть в книгу 
скарг, але вона ніким не буде 
розглянута.

А якщо надумаєте здати кіль
канадцять порожніх пляшок, бу
дете ходити з чайної до комісій
ного магазину, з комісійного в

Бесіда з читачем

ГОВОРИТЬ КРАЇНА РАД
Минулого тижня ми дізнались 

ще про одну перемогу, досягнуту 
радянськими людьми в освоєнні 

 далекого космічного радіозв’язку. 
Радянська літаюча радіостан
ція — супутник зв’язку «Мол- 
ния-І» дала змогу Москві прийня
ти пряму телепередачу з Влади
востока, а потім Владивостокові 
з Москви.

Ось уже 70 років радіо слу
жить людям. Народженням цього
чудового засобу зв’язку людство 

 зобов’язане видатному російсько
му вченому О. С. Попову. Пер
ший радіоприймач, який про
демонстрував наш співвітчизник 
27 квітня (7 травня) 1895 року, 
поклав початок виникненню зов
сім нового засобу спілкування 
між людьми. На честь цього ви
датного відкриття 7 травня щоро
ку відзначається, як «День радіо».

Радіо проникло в найвіддалені- 
ші райони нашої Радянської кра
їни. Як повідомляється в пресі, в 
СРСР налічується понад 40 міль
йонів радіоприймачів і близько 
40 мільйонів трансляційних ре
продукторів, приблизно 150 міль
йонів чоловік слухають радіопере
дачі. Саме радіо примусило вели
чезні маси радянських людей до 
повсякденного повнокровного 
життя нашої Батьківщини. Голос 
Країни Рад чути в усіх частинах 
земної кулі.

Більш як чверть століття тому 
радіосигнали вперше дали можли
вість жителям багатьох радян
ських міст і сіл не тільки чути, 
але й бачити події, які відбува
ються в різних галузях різнобіч
ного життя країни. Телебачення 
все ширше входить в побут ра
дянських людей. Виробництво 
телевізорів зростає рік у рік. 
В 1964 році їх було випущено
2 млн. 900 тисяч штук, у цьому

 році намічено випустити 3,7 млн., 
а через 5 років — 7 млн.

і Телебачення це не тільки кіно
фільми, передачі концертів, показ 
спортивних змагань, демонстра
цій, репортажів з місця подій. 
Телебачення — це могутній засіб 
технічного прогресу. Воно заво
йовує все міцніші позиції в кон
тролюванні виробничих процесів, 
роботи засобів транспорту і т. д. 
Про те, наскільки широко теле
бачення вторгається у вироб
ництво, можна судити хоча б по 
Магнітогорському металургійно
му комбінату, де налічується кіль
ка десятків телевізійних приладів.

Блискучим досягненням наших 
вчених була організація телепере
дачі з космічних кораблів, коли 
світ міг стежити за славними под
вигами радянських людей.

Жителі багатьох міст і сіл кра
їни дивляться телепередачі, здій
снювані місцевими телевізійними 
центрами, а також передачі з 
Москви. Тепер телепередачі з 
Москви дивляться в 100 великих 
містах СРСР. На просторах Бать
ківщини часто можна бачити ви
сокі ажурні щогли радіорелейних 
ліній, розташовані одна за одною 
в межах прямої видимості на від
стані 30 — 60 кілометрів. Вони 
приймають сигнали і передають 
їх далі по трасі. Так, зображення, 
передане Москвою, досягає інших 
міст.

Це ж завдання можна розв’я
зати інакше, запустивши в космос 
штучний супутник Землі, який би 
приймав радіосигнали з одного 
пункту і передавав в інші. Супут
ник «Молния-1» і став такою над
висотною радіощоглою, яка забез
печує наддалекий зв’язок через 
космос.

В. ПИМЕНОВ.

продовольчий... І скрізь почуєте: 
"Не приймаємо, нема куди з ни
ми дітися”, або—"Без етикетки 
не візьмемо”.

Хочеться запитати працівників 
райспоживспілки, міськторгу, 
продавців магазинів: для чого ж 
вивішують оголошення, що за
кликають населення здавати скля
ний посуд? Чому деякі праців
ники прилавку так неуважно 
ставляться до покупців?

І. ЛИТВИНЕНКО.


