
Москва. Обе
ліск, споруджений 
на честь підко
рення космосу бі
ля головного вхо
ду на В Д Н Г  
СРСР Біля під
ніжжя обеліска— 
скульптура вели
кого російського 
ученого К. Е . Ці
олковського.

Фото Н. Гра- 
новського.

(Фотохроніка
РАТАУ).

ПОВНИМ Х ОДОМ ВЕСТИ ПОЛЬОВІ РОБОТИ
У д в і з м і н и

Польові роботи на ланах колгоспу «Заповіт Ілліча» розпоча
лися дружно. Головне завдання зараз — зберегти у грунті дорого
цінну вологу. Першими вивели у загінки свої агрегати трактористи 
Іван Занога, Леонід Ткаченко та Іван Захаров. Сьомого квітня за
крили вологу на 300 гектарах. Другого дня фронт робіт розширився, 
в боронування зябу включилися ще шість агрегатів. До вечора було 
закрито вологу ще на 1.200 гектарах, Агрегати працюють у дві 
зміни.

Розпочали ми й культивацію та сівбу однорічних трав. Тільки 
дев’ятого квітня трактористи закультивували 200-гектарну площу, 
У другій бригаді вже посіяно 200 гектарів однорічних трав.

В. ПОЛИКАРПОВ, 
голова колгоспу «Заповіт Ілліча».

Початок організований
Організовано розпочали  

весняні польові роботи м е
х а н ізатори к олгоспу ім е 
ні Котовського. За перший  
день вони заборонували  
645 гект арів зябу, прове
л и  к ул ьт и в а ц ію на п ло щі 
50 гектарів, а також по
с іяли  п 'ять гектарів ви- 
коміш а нк и.

Першого дня  на польових  
робот ах відзначились  
трактористи Семен Кова
ленко, М икола  Перехрест, 
Павло Скічко та інші.

Почалися весняні роботи  
й на  к о л госпному городі. 
Вже посіяно 0,5 гект ара 
редиски, інших овочевих  
культ ур .

Л. ТАМКО.

Право розпочати весняно-польові роботи в колгоспі імені ХХІ 
з'їзду КПРС цього року надали кращим трактористам Григорію 
Горбенку та Віктору Лимборському. За перший день вони закрили 
вологу на площі 350 гектарів. Зараз у закриття вологи включилися 
всі призначені для цього агрегати. Тільки за два дні в артілі за
бороновано 1.150 гектарів зябу. Почали також сівбу трав.

А. ЯЦЕМІРСЬКИЙ, голова колгоспу.
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У  ВИКОНКОМІ РАЙОННОЇ РАДИ

ПРО СТАН ГОТОВНОСТІ ДО ВЕСНИ 
В КОЛГОСПІ „ПРОГРЕС"

Виконком районної Ради де
путатів трудящих відмічає, 
що в колгоспі «Прогрес» (го
лова правління Г. Свідер- 
ський) виконано певний об’єм 
робіт по підготовці до весни, 
але повністю господарство не 
готове до проведення посівної 
кампанії.

Досі в тракторних бригадах 
не завершено ремонт зернових, 
бурякових сівалок, культивато
рів та іншого реманенту, не 
складено робочих планів. 
Особливо безвідповідально по
ставилися до підготовки сіль
ськогосподарського інвентаря 
в тракторній бригаді №2 
(бригадир Л. Хижняк). Тут 
ще немає до деяких сівалок 
котків, чистиків коліс, спрямо
вуючих планок дискових сош
ників. Техніка не забезпечена 
повністю пальним і мастилами.

Запізніла весна дуже скоро
чує строки польових робіт, 
умови складаються такі, що 
техніка повинна працювати 
тільки у дві зміни. Однак 
правління артілі досі не за
кріпило механізаторів для дру
гої зміни.

Колективам механізаторів не 
створено нормальних побуто
вих умов у полі. У першій 
і другій бригадах відсутні по
льові стани, а примітивні трак
торні будки потребують капі
тального ремонту. Секретар 
парторганізації Р. Зозуля не 
подбав про засоби наочної 
агітації, які б кликали, мобілі
зували механізаторів на зраз
кове проведення польових ро
біт. Нічого не зроблено ще для 
налагодження громадського 
харчування.

Посівний матеріал не про
труюється, а насіння картоплі 
взагалі немає. Агроном В. Ми
роненко не організовує бо
ротьби з гризунами на площах 
багаторічних трав і озимих 
зернових. А потреба в цьому 
є велика. Під час обслідування 
посівів виявлено по 3  –  5 нір 
шкідників на квадратному 
метрі.

Виконком районної Ради 
депутатів трудящих зобов’язав 
керівників і спеціалістів артілі 
протягом найближчих двох 
днів усунути вище зазначені 
недоліки.

Зоряне містечко. Льотчики-космонавти (зліва направо) — 
в першому ряду: Борис Єгоров, Костянтин Феоктистов, Вален
тина Ніколаєва-Терешкова, Володимир Комаров, Павло Беля
єв. У другому ряду — Валерій Биковський, Герман Тітов, 
Юрій Гагарін, Андріян Ніколаєв, Павло Попович і Олексій 
Леонов.

НА БУДІВНИЦТВІ СТАДІОНУ
Позавчора відбувся комсомольський недільник по будівництву 

стадіону, організований райкомом ЛКСМУ. Комсомольці районного 
центру копали траншеї, виконували інші роботи.

Добре потрудилися юнаки і дівчата плодок онсервного заводу, 
райлікарні, зоотехн ікуму, інших підприємств та установ.

ПЛЕНУМ ОБКОМУ 
КП У К РА Ї НИ

Нещодавно відбувся пленум 
Кіровоградського обкому КП 
України. Пленум розглянув 
організаційне питання. У 
зв’язку з обранням М. К. Ки- 
риченка першим секретарем і 
членом бюро Кримського обко
му КП України пленум увіль
нив його від обов’язків першо
го секретаря і члена бюро 
Кіровоградського обкому КП 
України.

Пленум обрав першим сек
ретарем і членом бюро Кірово
градського обкому КП Украї
ни М. М. Кобильчака.

На пленумі з інформаційною 
доповіддю про розгортання 
весняних польових робіт у 
колгоспах і рагоспах області 
виступив голова виконкому 
обласної Ради депутатів тру
д ящих П. С. Кошевський.

У роботі пленуму взяв 
участь член Політбюро, секре
тар ЦК КП України І. К. Лу
так.
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Високими трудовими дарунками 
прагнуть ознаменувати славне пів
століття Великого Жовтня тваринни
ки району. На колгоспних фермах 
все ширшого розмаху набирає зма
гання за збільшення виробництва 
і продажу державі молока, м'яса, 
яєць, інших продуктів.

Підсумки роботи за перший квар
тал яскраво свідчать про те, що в 
багатьох колгоспах, переборюючи 
труднощі в годівлі, уміло викорис
товують наявні резерви підвищення 
продуктивності худоби. Наполегли
во трудяться тваринники колгоспу 
імені Чкалова, де головою правлін
ня В, Бориско, секретарем партор
ганізації П. Литвинов. На кожні сто 
гектарів землі артіль виробила по 
80 центнерів молока, по 28,7 цент
нера м'яса, по 4,3 тисячі штук яєць.

З високими виробничими показ
никами завершили перший квартал 
тваринники колгоспів «Прогрес»,

імені Суворова, «Комуніст», імені 
Ватутіна. Завдання по продажу про
дуктів державі вони значно пере
виконали.

У ювілейному році зростають 
ряди передовиків змагання. Трудову 
славу здобули собі доярки М. І. Ба
бенко з колгоспу «Комуніст», М. М. 
Панасенко з колгоспу імені Чкало
ва, М. А. Микитенко з колгоспу 
«Прогрес», свинарі І. О. Тішевич з 
колгоспу імені Фрунзе та Л. І. Кова
ленко з колгоспу імені Чкалова, 
пташники Х. Ю. Гречишкіна з кол
госпу «Жовтень» та Ф. А. Каптинар 
з колгоспу імені Чкалова, телятниці 
М. М. Колодяжна з колгоспу імені 
Ватутіна та В. П. Більченко з кол
госпу імені Енгельса та багато 
інших.

Наші досягнення були б ще біль
шими, якби у кожному господарстві 
працювали за прикладом передови
ків, сповна використовували резер

ви підвищення продуктивності худо
би. Та в тому й біда, що в окремих 
колгоспах тваринники працюють 
нижче своїх можливостей.

Взяти для прикладу колгосп імені 
Кірова, де головою правління 
В. Черкіс, секретарем парторгані
зації І. Волошин, зоотехніком 
М. Єфімов. Артіль виробила най
менше в районі молока, м'яса, про
дуктивність худоби і зараз залиша
ється вкрай низькою. А причина вся 
в тому, що керівники та спеціалісти 
оситнівського колгоспу погано дба
ють про годівлю худоби, не створили 
серед тваринників трудового на
пруження.

Не можуть похвалитися результа
тами своєї роботи у першому квар
талі й тваринники колгоспів імені 
Литвинова, «Заповіт Ілліча», імені 
Крупської, імені 40-річчя ВЛКСМ, 
ряду інших господарств.

Зараз у роботі тваринників —

найвідповідальніший період. Останні 
дні стійлового утримання вимагають 
творчого підходу до організації 
годівлі та догляду за худобою. 
Треба раціонально використати 
кожний кілограм корму а таким 
розрахунком, щоб успішно справи
тися із завданням по виробництву 
молока, м'яса, яєць.

Правління і первинні партійні ор
ганізації повинні організувати ді
йове змагання тваринників, запрова
дити моральне і матеріальне стиму
лювання передовиків за зразкову 
роботу.

Вже сьогодні необхідно готуватись 
до літнього утримання худоби.
У кожному колгоспі слід привести 
в належний стан літні табори, подба
ти про забезпечення худоби достат
ньою кількістю зелених кормів, 
створити необхідні умови для робо
ти і відпочинку тваринників.
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     ема на світі гірше нікому, Н   ніж круглому сироті, най
митові молодому. Хіба мало 
про колишнє гірке життя скла
дено тужних пісень? За старих 
часів скуштував я цієї долі, 
багато років гнув спину на 
куркулів та поміщиків, щоб 
заробити на шматок хліба та 
сіру свитину.

Почалась перша світова вій
на. Забрали мене в солдати, 

 відправили на фронт. Тут і зу
стрівся я з більшовиками, 
котрі відкрили мені правду, 
розповіли про боротьбу проти 
експлуататорів.

По-іншому став я дивитися 
на світ. Зрозумів, хто мої дру
зі, а хто вороги. На фронті 
вперше почув про Леніна, ве
ликого друга, вождя і вчителя 
трудового народу. Радо зу
стріли одягнені в сірі солдат
ські шинелі робітники і селя
ни звістку про повалення не
нависного царизму. Ще радіс
ніше стало на серці в кожно
го, коли прилетіла звістка про 
перемогу Великої Жовтневої 
соціалістичної революції. У 
1917 році наша військова час
тина стояла в Румунії. Солдати 
рвалися додому, щоб на міс
цях взяти участь у боях проти 
ворогів влади Рад.

Повернувся я додому у 1918 
році. Та недовго затримався у 
рідному селі Дібрівці. Всюди

лютували вороги, які хотіли 
при допомозі іноземних оку
пантів утопити в крові владу 
трудящих. І тоді я твердо ви
рішив: моє місце в Червоній
Армії. Служив у червоному 
козацтві, був командиром кін
ної батареї. Немало пройшов 
доріг за роки громадянської 
війни, багато разів брав участь 
у боях.

Гармата, котру мені довірив

ПОЛУМ'ЯНІ РОКИ

шугали бандити. Знову довело
ся тримати напоготові зброю. 
Став я старшим чекістом, гро
мив разом з іншими бійцями 
ворогів Радянської влади.

То були полум'яні роки, 
згадка про які завжди застав
ляє сильніше битися серце, 
хвилює. Багато бойових друзів 
навіки залишилися спочивати 
серед широких степів і на

РОЗПОВІДЬ ВЕТЕРАНА С. П. В'ЯЗКОВСЬКОГО

У 1929 році селяни вступили 
до колгоспу, давши йому гор
де ім'я «Революційна хвиля». 
Як не шаленіли куркулі, але 
перешкодити колгоспові не 
могли, бо кожний сільський 
трудівник серцем відчув, що 
його щастя — у колективі.

Усуспільнили ми робочу ху
добу, інвентар. Багато допо
могла рідна держава, відпус
тивши колгоспові кредит. Зав
дяки цьому ми купили кілька 
пар робочих коней, двигуна та

молотарку. З року в рік ріс і 
міцнів наш колгосп, до нього 
вступили всі сільські трудівни
ки. Вирощували високі врожаї, 
примножували грошові при
бутки.

Весь час працював я в кол
госпі. Був і бригадиром, і 
старшим конюхом, і рядовим 
хліборобом. Дружина моя 
Домаха Кирилівна працювала 
ланковою. Разом ми виховали 
шістьох дітей: трьох синів і
трьох дочок. Син Володимир 
загинув у бою проти фашистів 
під Кенігсбергом.

сільських майданах. Та кров їх 
пролилася недаремно. Подив
люся навколо, і серце радістю 
сповнюється. Розцвітає, мов 
пишна квітка, нове життя, по
чаток якому поклав Великий 
Жовтень.

Зараз мені пішов сімдесят 
п'ятий. Немало пережито за ці 
роки. У 1924 та 1925 роках я 
очолював у Дібрівці комне
зам, а в 1926 році дванадцять 
найбідніших сімей вступили до 
товариства спільного обробіт
ку землі. Свій ТСОЗ ми назва
ли «Серп і Молот», символізу
ючи цим вічну і непорушну 
дружбу робітників і селян.

народ, нещадно била ворогів. 
Одного разу знищив паровоз, 
який віз состав з німецькими 
окупантами. Це трапилось не
подалік від станції Цибульово. 
Обстановка складалася так, що 
доводилося не лише стріляти 
з гармати, а й бити ворогів 
шаблею, рушницею. Згодом 
пересадили мене на броньовик 
«Гром», яким командував мос
ковський робітник Іонін.

Били німецьких окупантів, 
гнали денікінців, а згодом 
польську шляхту. Кілька разів 
я був поранений. Навесні 1921 
року повернувся на Новомир- 
городщину, щоб підлікуватися. 
Та час був тяжкий: навколо

В. І. Ленін у Смольному 
в Жовтневі дні.

Художник М. СОКОЛОВ.

Д О ЛЕНІНСЬКИХ ДНІВ

З дум ою  про Ілліча
Товариство «Знання» Укра

їнської РСР активно готуєть
ся до відзначення Дня пам’я
ті В. І . Леніна. В усіх цент
ральних лекторіях при прав
ліннях обласних організацій 
товариства проходять ленін
ські читання, зі спогадами про 
зустріч з вождем виступають 
старі більшовики, демонстру
ються документальні та ху
дожні кінофільми.

На протязі квітня у всій 
республіці пройдуть тематич
ні вечори, присвячені 97-річ- 
чю з дня народження В. І. 
Леніна.

Рідкісна колекція книг
Колекція із 1.500 рідкісних 

книг надійшла із Архангель
ська в бібліотеку Академії 
наук СРСР в Ленінграді. 
Особливу історико-бібліогра- 
фічну цінність становлять два 
видання XVI століття, випу
щені друкарнею першодрука
ря Івана Федорова, і ряд дру
кованих книг XVII — XVIII 
століть. У колекції — близько 
400 іноземних книг, що від
носяться до XVI — XVIII сто
літь. (РАТАУ).

В ОСИТНІВСЬКІЙ С Е Р Е Д Н ІЙ

БІОГРАФІЇ
ОРДЕНОНОСЦІВ С Т А Р І Й Ш И Н А ДИНАСТІЇ ЦУКРОВИКІВ

і на завод знову. Був і коче
гаром, і водоглядом, і брига
диром зміни, а в період під
готовки заводу до виробничо
го сезону — старшим слюса
рем по ремонту парокотельно
го устаткування...

— Оце, мабуть, і все, — 
ніби підсумовуючи, сказав 
Опанас Сергійович.

Проте він не сказав того, що, 
працюючи на будь-якій діль
ниці, завжди вносив щось 
своє, нове, таке, що допома
гало не лише перекривати 
встановлені норми, а й працю
вати заводові ритмічніше, 
злагодженіше.

рів. Це — Іван Степанович 
Сисоєв, Іван Іванович Воло
шин (до речі, вони і зараз 
працюють біля свого старшого 
товариша) та багато інших. 
Стежкою батька пішли доч
ка Олександра (вона зараз 
працює водоглядом) і її чоло
вік Павло Барбушенко — 
старший машиніст парових 
котлів.

...Опанас Сергійович замис
люється. Неначе недавно, мов
би вчора, це було, коли прий
шов він па завод чубатим 
хлопцем, а сьогодні вже вну
ки навчаються, щоб трудову 
сімейну естафету династії Не
годи понести далі широким 
життям, щоб залишити на 
його сторінках хороший слід. 
На очах у Опанаса Сергійо
вича удосконалювався завод, 
зростала його потужність, 
все більше і більше видавав 
він країні цукру. І в цьому 
певна заслуга і його, скромного 
народного умільця, раціоналі
затора, ударника комуністич
ної праці, майстра «Золоті ру
ки», нагородженого ще до 
війни значком «Техника реша
ет все», а в 1966 році — ор
деном Трудового Червоного 
Прапора.

...Дощ ущух. На шибках 
його сліди—краплі. А в них— 
сонце. Сонце і в очах Опанаса 
Сергійовича. Це сонце 50-річчя 
Радянської влади, якому він 
готує свій трудовий подарунок.

В. Ш УЛ Ь ГА ,
позаштатний кореспон
дент «Червоної зірки».

— Зараз, — говорить май
стер, — знову готуємо завод 
до сезону. Новинки? Розпо
вім. Ось, приміром, розточу
вання та шліфування гнізд 
для клапанів вентилів. Раніше 
це робили вручну, витрачали 
багато часу, до того ж якість 
ремонту при всьому бажанні 
була не дуже високою. Зараз 
робимо це механічно. За змі
ну встигаємо реставрувати 
4 — 5 деталей, тоді як рані
ше — одну.

І знову хтось з робітників 
згадав, що новий спосіб рес
таврації клапанів і ветилів 
запропонував він, Опанас 
Сергійович Негода.

Скромність заважає йому 
сказати, що його учнями і по
слідовниками є кілька поко
лінь парокотельників-слюса

лі на шибках, і на мить при
тихлі в майстерні люди щиро 
усміхаються, немов раді при
ходу запізнілої весни.

А старий слюсар розповідає, 
веде нас стежкою свого нелег
кого, повного змісту життя.

— На цукрозаводі працюю 
з 1926 року... А 43 роки тому 
трудився у відділенні радгос
пу. Коли у 1926 році прийшов 
сюди, легкого не шукав: був 
на різних роботах. Це допомог
ло мені добре вивчити всі ви
робничі процеси. А, правду 
кажучи, тягнуло в парокотель
ню. Ще в дитинстві дуже по
любив машини, все думав 
над тим, щоб щось своє вига
дати, своє сконструювати, по
легшити працю людини...

У 1931 році пішов до лав 
Червоної Армії. Відслужив —

Опанас Сергійович, ледь 
примруживши очі, дивиться 
крізь скельця окулярів, на
трудженими, в синіх прожил
ках руками пригонить клапа
ни вентилів у їх гнізда, ще і 
ще раз старанно перевіряє, 
обережно, але впевненими ру
хами шліфує деталі.

Та ось роботу закінчено. 
Опанас Сергійович на хвили
ну — другу замислюється, 
потім, не кваплячись, підшу
кує кожне слово, старанно 
зважує його, і здається, теж 
ніби шліфує...

За вікнами пароремонтної 
майстерні Капітанів с ь к о г о 
цукрозаводу йде дрібний вес
няний дощ, лунко барабанить 
краплями в скло, а коли не
сподівано визирає з-за хмари 
сонце, то здається, що і крап

В Оситнівській середній школі систематично 
проводяться заняття викладачів з техмінімуму. 
Тут вивчають різні технічні прилади, посібники, 
кіноапаратуру.

Теоретичні заняття по вивченню кіноапарату
ри провадить директор школи Василь Пилипо
вич Гарбузенко, а практичні — вчитель Іван Пет
рович Доносій.

На знімку: на практичних заняттях. Крайній 
зліва І. П. Доносій.

Фото П. МАЛЄЄВА.

У Москві чотири тисячі дер
жавних і профспілкових біб
ліотек. Вони мають 172 міль
йони томів. Кожного дня біб
ліотеки відвідують 200 тисяч 
чоловік.

Бібліотеки Москви
Найпопулярніша в місті 

бібліотека імені Леніна — 
найбагатша в світі (25 міль
йонів томів). В її сховищах

зібрано 95 процентів усіх книг, 
що видавалися в Росії з ХVI 
століття. Щороку бібліотека 
фіксує до 2,7 мільйона разо
вих відвідань.

(РАТАУ).

Д ЛЯ Р А Д Я Н С Ь К О Ї Л Ю Д И Н И
Супутником села називають 

свій польовий табір механіза
тори бригади Георгія Кіссак 
колгоспу імені Калініна Бол
градського району Одеської 
області. 60 трактористів брига
ди мають усі умови для 
високопродуктивної роботи і 
культурного відпочинку. Тут с 
п'ятигектарний сад, виноград
ники, свій стадіон. Після зміни 
трактористи ідуть в баню з 
душовими ваннами, заміняють 
спецівки костюмами або лег
кою спортивною формою.

За підсумками районного 
конкурсу на кращий польовий 
табір степовому селищу 
бригади присуджено перше 
місце.

Башкирська «агідель» стане 
суперником електробритви 
«Харків». Її «плаваючі» ножі

вдвоє тонші, а в діаметрі — 
більші. Новинка Уфімського 
приладо б у д і в н о г о  заводу 
зручніша в користуванні, ніж 
інші моделі.

«Елегант» допоможе чоло
вікам швидко і легко випрасу
вати брюки. Такий електрич
ний прилад почав випускати 
горьковський завод імені 
Ульянова. Він дуже простий: 
дві дошки, в одній з яких 
схована спіраль, укріплені на 
ніжках. Апарат має реле часу.

Новинка ростовчан — бу
дильники, які спочатку пода
ють кілька слабих сигналів, а 
коли їх не досить для того, 
хто спить, лунає тривалий го
лосний дзвінок. Такі годинни
ки почав випускати Ростов
ський годинниковий завод.

Тепер у нашому селі відді
лок радгоспу. Багато у нас 
техніки, всюди працюють осві
чені люди, майстри своєї спра
ви. Ми, ветерани, одержуємо 
пенсію, допомагаємо, чим мо
жемо. При зустрічах з пред
ставниками молодого поколін
ня часто розповідаю про роки 
громадянської війни, про те, 
як старше покоління радян
ських людей відстоювало у 
битвах завоювання Жовтня, 

с. Дібрівка.



3 стор. ЧЕРВОНА ЗІРКА 11 квітня 1967 року
КОНКУРС НА КРАЩИЙ ВЕТЕРИНАРНИЙ ПУНКТ ТРИВАЄ ЗУСТРІЧ З ОРДЕНОНОСЦЕМ

Ос н о в н и й  показник ро
боти спеціаліста тварин

ництва — продуктивність фер
ми. Це в однаковій мірі стосу
ється і зоотехніка, і ветери
нарного фельдшера. Бо від 
того, як у колгоспі організо
ване ветеринарне обслугову
вання тваринництва, залежить 
і його продуктивність.

Всім відомі успіхи тваринни
ків колгоспу імені Чкалова. 
За перший квартал вони най
більше в районі виробили мо
лока, мають високі показники 
на відгодівлі худоби, підвищу
ють продуктивність птахофер
ми. В успіхах цих — немалий

нує він свої обов’язки чітко, з 
душею.

Останнім часом у багатьох 
колгоспах спостерігається за
хворювання телят на токсичну 
диспепсію. Причина відома: 
раціон годівлі тільних корів 
не збалансований за вмістом 
вітамінів. Хвороба починається 
ще при формуванні і розпитку 
плоду. У колгоспі імені Чкало
ва кормова база для худоби 
не відрізняється від інших гос
подарств, а захворювання те
лят на токсичну диспепсію 
немає. Заслуга в цьому — 
ветеринарних працівників, які 
заздалегідь попередили мож

як і на інших фермах, панує 
зразковий санітарний стан, а 
це у значній мірі сприяє по
передженню захворю в а н н я 
тварин.

На молочно-товарній фермі 
колгоспу імені Чкалова можна 
повчитись тому, як боротися 
із яловістю худоби. У цьому 
році, за попередніми підрахун
ками, на кожні сто корів буде 
одержано не менше 95 телят. 
Цього досяглії спільними зу
силлями зоотехніки і ветери
парні фельдшери. У кожному 
випадку яловості корови тут 
з’ясовують, з яких причин вона 
сталася. Потім в індивідуаль
ному порядку застосовують 
ліки. Звертає на себе увагу 
чіткий облік лікування ялових 
корів.

Значну роботу проводять 
ветеринарні спеціалісти. І в 
тому, що артіль добивається 
високої продуктивності худо
би, є і їх вагома частка праці. 
Та заради об’єктивності треба 
сказати, що і тут не все ще 
гаразд. Передусім кидається у 
вічі безгосподарність у збері
ганні гною. Обладнаного гноє
сховища в колгоспі немає, 
тому розвантажують гній там, 
де кому заманеться. Пора вже 
правлінню колгоспу подбати й 
про те , щоб тваринницьке міс
течко було обнесене парканом. 
Робота ця вимагає, звичайно, 
певних затрат, але вони окуп
ляться сповна.

І. ОТЕЛЕПКО,
заступник начальника 
ветстанції по боротьбі 

з захворюванням тварин.
А. КОЖУХАР, 

працівник редакції газе
ти «Червона зірка».

ЛЕГШЕ ПОПЕРЕДИТИ, 
Н І Ж Л І К У В А Т И

вклад і колгоспних зоовет- 
спеціалістів.

Поряд з фермами розташо
ваний ветеринарний пункт 
колгоспу. В ньому є ветапте- 
ка. В яку б з її кімнат не зай
шов — всюди чисто, затишно. 
Ліки зберігаються за всіма 
правила ми. Треба зазначити, 
що правління артілі не шко
дує коштів для обладнання 
ветеринарного пункту, для 
придбання медикаментів.

Приємне враження справляє 
стан обліку ветеринарних за
ходів.  У журналах зафіксова
на вся робота ветспеціалістів. 
Можна встановити, коли і яка 
тварина захворіла, який по
ставлено діагноз, як проходи
ло лікування, які застосовува
лись препарати тощо. Заслуга 
в цьому насамперед старшого 
ветфельдшера артілі Леоніда 
Григоровича Ломакіна. Вико

ливу хворобу. Тільним коро
вам вони ввели концентрати 
вітамінів «А» і «Д», а також 
вітамінізований риб’ячий жир.

  Внаслідок цього телята на
роджуються здоровими, добре 
розвішаються.

Спеціалісти артілі приділя
ють увагу профілактичній 
роботі на фермах. Та це 
й зрозуміло, адже захворю
вання легше попередити, ніж 
лікувати. Телятам у двадцяти- 
денному віці обов’язково вво
дять кормові антибіотики. Роб
лять це для того, щоб попере
дити захворювання і стимулю
вати ріст молодняка.

Не в кожному колгоспі зай
маються впрощуванням зеле
ної маси гідропонним спосо
бом, а чкаловці щодня вво
дять її в раціон годівлі поро
сят, причому в достатній 
кількості. На свинофермі, так

В історії соціалістичного бу
дівництва й індустріалізації 
нашої країни особливе місце 
займає будівництво Д ніпрогесу 
імені В. І. Леніна. На споруд
женні одного з первенців ле
нінського плану ГОЕЛРО не
бачений трудовий героїзм ви
явили будівники, набагато 
перекривши існуючі на той час 
темпи робіт. Вже через п’ять 

    років — 1 Травня 1932 року — 
станція дала струм.

Після Великої Вітчизняної 
війни Дніпровська ГЕС наро
дилася вдруге. Піднята з руїн 
і попелу, вона дає тепер енер
гії більше, ніж раніше.

В майбутньому намічено 
збільшити її потужність більш, 
ніж вдвоє й довести до пів
тора мільйонів кіловат. Спе
ціалісти харківського інститу
ту «Гідропроект» вже розро
били проект будівництва «Дні- 
прогесу-2».

За післявоєнні роки на Дніп
рі виріс цілий каскад гідро
електростанцій, але слава 
Дніпрогесу ніколи не по
меркне.

На фото вгорі над пла
ном Дніпрогесу (справа налі
во): начальник «Дніпробуду» 
О. В. Вінтер, автор проекту

гідростанції І. Г. Александров, перший секретар ЦК КП (б) У, а 
пізніше заступник голови ВРНГ СРСР Е, І. Квірінг та 
заступник голови правління «Дніпробуду» В. І. Вікторов. 
(Фото з архівних матеріалів). Внизу — одна з перших будівників 
Дніпрогесу М. Г. Белик. Вона прийшла на будівництво дев’ятнад
цятирічною дівчиною у 1928 році. А через чотири роки молода 
бетонниця була нагороджена орденом Леніна. В 1930 році її обрали 
делегатом Надзвичайного VIII Всесоюзного з’їзду Рад. Тепер 
М. Г. Белик—пенсіонерка. Внизу праворуч—макет проекту «Днінро- 
гесу-2» (лівобережний варіант). В центрі — гребля Д ніпровської 
гідроелектростанції імені В. І. Леніна.

(Фотохроніка РАТАУ).

В одному колгоспі— 
три заводи

Першу продукцію видав за
вод по виробництву кормових 
дріжджів у колгоспі імені Бла
гоєва Полтавської області. 
Підприємство забезпечуватиме 
ними всі господарства Полтав
щини. Це трете велике вироб
ництво в колгоспі. Вже кілька 
років тут працюють консерв
ний і комбікормовий заводи. 
Чистий прибуток колгоспу від 
допоміжних галузей вироб
ництва становить десятки ти
сяч карбованців на рік.

НАЙБІЛЬША БУДОВА ПЕРШОЇ П’ЯТИРІЧКИ

НЕ ПО-ГОСПОДАРСЬКИ
У колгоспі імені Котовсько

го останнім часом зростає ви
робництво молока. Від кожної 
корови його щодня надоюють 
по 5 і більше кілограмів. Для 
господарства, яке місяць тому 
було у числі відстаючих у ра
йоні, це непоганий показник.

Однак товарність продукції 
дуже низька. Щодня для 
внутрігосподарських потреб 
залишають майже третину 
одержуваного молока. Більша

частина його йде на випою
вання телят, підгодівлю поро
сят. Але дивно, чому ж керів
ники та спеціалісти артілі не 
займаються виготов л е н н я м 
штучного молока? Це дало б 
можливість підвищити товар
ність продукції , збільшити 
прибутки господарству від 
ферми.

А. ПЕТРЕНКО.
м. Новомиргород.

ДЛЯ СІЛЬСЬКИХ М Е Х А Н І З А Т О РІВ
Вдвоє зросте продуктивність 

тракторів і самохідних зерно
вих комбайнів, на яких буде 
встановлено новий шести
циліндровий двигун «СМД-60», 
потужністю 150 кінських сил. 
Такі дизелі почав випускати 
Харківський завод «Серп і 
Молот». (РАТАУ).

О П Е Р А Т И В Н І  Д А Н І  
ПРО ДОБОВИЙ НАДІЙ МОЛОКА 

НА ФУРАЖНУ КОРОВУ (в кілограмах)
Колгоспи
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"П р о гр ес” 8 7,3
ім. Ч калова 7,7 6,8
"Ком уніст" 6,9 6,9
ім. "П р авд ы " 5,6 5
ім. XXI з ’їзду КПРС 5,1 3,1
ім. К отовського 5,1 5,7
ім. Л еніна 5 5,3

"У к р а їн а " 4,9 4,8
ім. С уворова 4,9 5
ім. Ф рунзе 4,8 4
ім. С вердлова 4,8 5
ім. Мічур іна 4,5 4
ім. Ч апаєва 4,5 7,8
ім. Ілліча 4,4 5,3
ім. В атутіна 4,4 5,4
ім. Калініна 4,3 4,9
"М аяк комунізм у" 3,9 3,9
ім. Щ орса 3,7 3,7
ім. Л итвинова 3,7 4,8
ім. Крупської 3,5 4,5
ім. Куйбишева 3,3 4,1
ім. XXII з ’їзду КПРС 3,1 5
ім. 40-річчя ВЛКСМ 2,6 3,6
ім. Кірова 2,6 3,8
ім. Енгельса 2,5 4,5
"Зап овіт  Ілліча" 2,3 4,8

По колгоспах 4,4 5
Радгосп 5,6 4,4

Про те, що у Т ишківський 
відділок радгоспу приїдуть на 
роботу дівчата із західних об
ластей України, знали з теле
грами. Готувались до зустрічі.

Востаннє обійшли кімнати 
гуртожитку голова комітету 
профспілки Микола Степано
вич Мочиморда та секретар 
парторганізації Микола Пили
пович Косенко.

Все напоготові.
А через кілька годин кімна

т и наповнились дівочим смі
хом, веселими жартами.

У  дверях з’явилась Олек
сандра Іванівна Анікеєнко. 
Привіталась, підійшла до сто
лу, сіла на запропонований 
стілець. Присутні одразу звер
нули увагу на два ордени Ле
ніна, що сяяли на грудях 
Олександри Іванівни. Прийшла 
прославлена трудівниця, щоб 
поговорити з новачками, дати 
ї м напутнє слово перед вели
ким ж иттєвим шляхом.

—  Майже все своє життя 
я працюю у відділку, віддаю 
йому знання, енергію, —  
говорила Олександра Іванів
на. —  Батьківщина високо 
відзначила мою працю. Стати 
героєм —  не поле перебігти. 
Працею і тільки сумлінною 
працею кожна з вас може за
воювати собі людську шану...

Дівчата слухали, затамував
     ши подих, а Олександра Іва

нівна все розповідала про свій 
трудовий шлях, про дружній 
колектив відділка радгоспу. 
А коли скінчила, дівчата по
дякували за цікаву бесіду і 
просили Олександру Іванівну 
частіше заходити до них.

Г. КРЕЩЕНКО, 
бригадир тракторної 
бригади Тишківського 
відділка радгоспу.



У НАШ ИХ КУБИНСЬКИХ Д Р У З ІВ
У братніх країнах соціалізму

тво для Куби справа важка: 
не вистачає будівельних мате
ріалів, немає достатньої кіль
кості техніки, мало спеціаліс
тів. Однак кубинці, люди 
енергійні і безжурні, як і 
завжди в таких випадках 
кажуть:

— Венсеремос! Ми перемо
жемо!

І вони з властивим їм темпе
раментом взялися за споруд
ження жител, лікарень, шляхів. 
За сім післяреволюційних ро
ків у сільській місцевості збу
довано 28 тисяч впорядкова
них квартир — майже поло-

Б І ЛЬШЕ уваги розвиткові 
сільського господарства! 

(по-кубинськи «Мас ру- 
раль!») — заклик, дуже попу
лярний на острові Свободи.

До революції сільське гос
подарство тут розвивалося 
однобоко. Куба була одним 
з головних поставни ків цукру 
на світовий ринок. В той же 
час багато продуктів сільсько
го господарства, необхідних 
людям, завозилися на острів

Куба — тропічна країна, і в 
деякі місяці (квітень — ли
пень) через нестачу вологи 
природні пасовища вигора
ють, худоба іноді гине від 
браку кормів. Штучні пасо
вища дають змогу мати запас 
кормів, підвищувати продук
тивність худоби.
Створюються також нові зони 

вирощування кофе. Досі кофе 
вирощувалося тільки у східній 
частині країни, в провінції 
Орієнте. Але страшні тропічні 
урагани, від яких вона тер
пить, часом знищують весь 
урожай кофе. Щоб застраху
вати країну від таких втрат, 
кофейні плантації почали 
створювати також на заході, 
в гірських районах провінції 
Пінар-дель-Ріо. У минулому 
році там висадили п'ять міль
йонів саджанців кофейних 
дерев, на початок 1970 року 
їх кількість зросте до 60 міль
йонів.

Плани мають іще одну важ
ливу мету — л і к в і д а ц і ю  
«мертвого сезону», коли після 
збирання цукрової тростини 
сільськогосподарські робітни
ки, шукаючи заробітку, йдуть 
у міста. Створення нових га
лузей сільського господар
ства дає змогу зайняти робіт
ників цілий рік. Адміністрадор 
(директор) гранхі «Харуко» 
Гонзалес Рійас розповідає:

— З розвитком тваринницт
ва робітники у нас весь рік 
забезпечені роботою. Під 
час сафри багатьох перекида
ємо на рубання і навантажен
ня цукрової тростини, що дає 
нам змогу запрошувати з міст 
на цей час тільки 50 — 70 ма- 
четерос, тоді як раніше дово
дилося наймати 350 чоловік.

Н о в е
перемагає

з інших країн. Революційний 
уряд, Комуністична партія не 
могли миритися з таким ста
новищем. Розроблені і пере
творюються в життя плани 
створення господарств ба
гатогалузевих, з широкою 
спеціалізацією. Завдяки цьо
му в республіці уже значно 
зросло виробництво овочів, 
картоплі, рису, кофе, продук
тів тваринництва.

...Прудкий газик швидко 
біжить по грейдерній дорозі. 
Наш шлях лежить в гранху 
«Харуко». Праворуч і ліворуч 
пролягають різноколірні квад
рати полів, обрамовані ряда
ми залізобетонних стовпчиків 
з туго натягнутим дротом. 
В деяких квадратах пасеться 
худоба.

Це нове для Куби явище — 
штучні пасовища, де сіється 
дуже високоврожайна трава, 
пангола, яка швидко росте.

Сількорівські пости 
повідомляють

Пригадаймо 
геометрію

Після трудового дня ми при
ходимо на заняття курсів, де 
вчимося кравецькій справі, 
При Мартоніському сільсько
му клубі навчається 60 чоло
вік. Добре пояснює матеріал 
Євгенія Іванівна Савицька. 
Для роботи курсів виділено 
окрему кімнату, де є столи і 
стільці, дошка. Ми вчимося 
правильно накреслити викрої, 
вміло вирізати їх.

Часто на заняттях чую зна
йомі ще з школи слова 
«бісектриса», «кут», «коло» та 
інші. І здається, ніби знову 
сиджу за шкільною партою, 
чую голос вчительки гео
метрії Марії Григорівни Ільї- 
ної. Здобуті в школі знання 
знадобилися нам у житті, по
буті. Ось чому раджу учням 
старших класів полюбити гео
метрію.

О. ХАЙНОВСЬКА.

Колючі рядки
Вранці поспішають люди на 

роботу. Та часто магазини у 
селищі Капітанівці відкрива
ються із запізненням. Трудів
ники другої бригади колгоспу 
«Жовтень», наприклад, не 
завжди можуть купити цига
рок чи інший товар. Голові 
правління ССТ Ю. Галеті 
треба потурбуватися про те, 
щоб у весняний період магази
ни відкривалися раніше зви
чайного,

А. ВІСІЛОВ.
Багато років жителі села 

Мартоноші слухають казку 
про баню. Скільки разів уже 
говорили про неї керівники 
сільської Ради, обіцяючи 
ввести в дію. Та далі обіця
нок справа не пішла. Стоять 
лише стіни, та й ті можуть 
зіпсуватися. Коли ж працюва
тиме у селі баня?

Т. ІВАНОВ.

4 КВІТНЯ минуло 18 років 
відтоді, як у Вашінгтоні 

було підписано договір про 
створення Північно-атлантич
ного союзу, широковідомого 
під назвою НАТО. Однак ці 
роковини пройшли зовсім не
поміченими в столицях кра
їн — членів НАТО, а тим 
більше в глухому бельгій
ському містечку Касто, куди 
цими днями змушений був 
перебратися штаб НАТО з
паризького при
города Роканкур.

До 31 березня 
відповідно до ви
моги французького уряду з 
території Франції було виведе
но всі іноземні війська разом 
з озброєнням і спорядженням, 
ліквідовано всі військові бази 
НАТО. Франція, таким чином, 
остаточно порвала з військо
вою організацією НАТО. Прав
да, в  Парижі поки що зали
шається головний політичний 
орган цього блоку — рада 
НАТО, але й вона восени 
переїде в Брюссель.

Всього з Франції виїхало 
близько 70 тисяч іноземних 
(головним чином американ
ських) військовослужбовців та - 
членів їх сімей і було вивезе
но 820 тисяч тонн озброєння 
та іншої військової техніки. 
Штаби і служби НАТО роз
містилися в Бельгії, Голландії, 
Португалії, Англії. Але всі
американські штаби і більша 
частина американського озбро
єння, вивезеного з Франції, 
були переведені в Західну Ні
меччину, територія якої бук
вально начинена аеродромами, 
ракетними площадками, полі
гонами, казармами.

Західна Німеччина, прийня
та до НАТО в 1955 році, 
швидко стала провідною євро
пейською державою в цьому 
блоці. Серед європейських 
країн — членів НАТО вона 
має найбільшу армію, чисель
ністю понад 500 тисяч чоловік. 
Західна Німеччина із числі 
семи інших країн входить до 
«групи ядерного планування»

Н ев е се л і роко вини а гр е си в н о го  б л о ку
НАТО, перша сесія якої від
булася 6 і 7 квітня у Ва
шінгтоні. Бонські генерали й 
офіцери займають багато най
важливіших постів в органах 
НАТО, справляючи, таким чи
ном, великий вплив на політи
ку і стратегію НАТО. Наприк
лад, головнокомандуючим вій
ськами НАТО в центральній 
зоні Європи є західнонімець
кий генерал Кільманзег.

збройні сили цього блоку. 
Улюблені райони цих манев
рів — територія Західної Ні
меччини, північна частина 
Європи, Середземне море, 
ближче до кордонів країн со
ціалістичного табору.

Але Сполучені Штати вва
жають вже недостатнім обме
житись політичним і воєнним 
зміцненням НАТО. Вони б 
хотіли підвести під своє пану
юче становище в Західній Єв
ропі, так би мовити, солідну 
«економічну базу». Тому аме
риканські монополії організу
вали тепер справжнє «вторг
нення» у Західну Європу, на
магаючись поставити під конт
роль деякі найважливіші га
лузі промисловості цих країн. 
За чотири роки прямі амери
канські капіталовкладення у 
промисловість Західної Євро
пи збільшилися з 9 до 16 міль
ярдів доларів.

НАТО являє собою велику 
загрозу мирові в Європі, і не 
тільки в Європі, але і в Афри
ці, на Близькому Сході і в ін
ших районах світу. Американ
ці тепер посилено намагають
ся втягнути НАТО в агресив
ну війну, яку вони ведуть у 
В’єтнамі, називаючи В’єтнам 
«Західним флангом» НАТО. 
Ось чому народи Європи і 
всього світу рішуче вимагають 
ліквідації цього, а також і 
всіх інших агресивних блоків, 
створених американськими ім
періалістами.

Є. ЄГОРОВ.

РОЗМОВА З  ЧИТАЧЕМ 
НА МІЖНАРОДНІ ТЕМИ

Строк договору про НАТО 
закінчується в 1969 році. Це 
дуже непокоїть США,  які по
боюються, якби деякі інші 
країни не наслідували прик
лад Франції. Тому американці 
вживають заходів до політич
ного зміцнення цього блоку. 
Віце-президент Хемфрі роз'
їжджає зараз по столицях 
країн НАТО, намагаючись 
зміцнити «атлантичну солідар
ність». Посилено обговорюють
ся можливі «реформи» НАТО 
з метою «підлатати» цей блок, 
привести його у деяку відпо
відність з сучасними умовами, 
коли європейські країни деда
лі більше вважають обтяжли
вою опіку з боку Сполучених 
Штатів,

Пожвавішала останнім ча
сом і воєнна діяльність НАТО. 
У пресі раз у раз з’являються 
повідомлення про військові 
маневри, в яких беруть участь
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Замітки 
радянського 

сп ец і а л і ста

Д АЛ ЬШИЙ розвиток сіль-
 ського господарства Куби 

багато в чому залежить від 
ж итлового, шляхового і куль
турного будівництва на селі. 
Насправді. Ось гранха «Есме- 
ральда». Її володіння привіль
но розкинулися на звільнених 
від чагарників землях. У гос
подарстві понад 12 тисяч го
лів м’ясної худоби, але його 
керівник Алексіс Шелтон за
певняє, що можна було б мати 
більше худоби, коли б було 
досить робочих рук. Однак 
людей важко залучити до ро
боти, бо в грансі для них не
має жител, немає дитячих 
закладів.

Такі скарги доводилося чу
ти в багатьох місцях. Адже 
до революції більша частина 
селян жила в жалюгідних ха
лупках, без усяких вигод, 
часом навіть без вікон і світ
ла. В сільській місцевості не 
було лікарень і дитячих закла
дів. Вести широке будівниц

Венсеремос!
вину нового житлового фонду 
країни,

...Подолавши останні метри 
шляху, наша машина в’їхала 
в невелику долину, оточену 
з усіх боків пагорбами, що 
поросли чагарником. Ми поба
чили незвичайне селище: 
вздовж шляху стрункими ря
дами вишикувалися однакові, 
наче іграшкові, різноколірні 

 будиночки під червоними 
дахами. Нам сказали, що та
ких будиночків, розрахованих 
на одну сім’ю, в селищі понад 
220. В них усі необхідні виго

260-метровий міст проліг через Ельбу у великому промисловому 
центрі Німецької Демократичної Республіки — Магдебурзі.

Фото АДН — ТАРС.

ди. В центрі селища — буди
нок контори гранхі «Агуака- 
те», школа, дитячий садок і 
лікарня.

В селищі Сан-Андрес про
вінції Пінар-дель-Ріо створю
ється експериментальне сели
ще, де всі соціально-побутові 
потреби населення задоволь
нятимуться на сучасному рів
ні. Недавно відбулось тут 
урочисте відкриття школи-ін- 
тернату на 300 дітей, торго
вельного центру, стадіону, ус
танов побутового обслугову
вання.

Все це — величезне досяг
нення народної влади.

Революційна Куба впевнено 
іде по шляху будівництва 
соціалізму, створює суспіль
ство без експлуатації, без ра
сових упереджень. У неї ба
гато труднощів: нестача кад
рів, слабість індустрії, без
перестанні воєнні провокації 
американського імперіалізму...

Але незважаючи ні на що, 
Куба іде вперед і своїми ус
піхами підтверджує правиль
ність обраного шляху. Уже 
стали до ладу дві потужні 
теплоелектростанції, які по
двоїли виробництво електро
енергії. Зростає виробіток цук
ру: у 1967 році передбачаєть
ся одержати понад 7 мільйо
нів тонн. Куба стала першою 
країною Латинської Америки, 
де ліквідовано неписьменність. 
У минулому році відбувся 
перший випуск спеціалістів з 
вітчизняних вищих учбових 
закладів, серед них — 300 
спеціалістів сільського госпо
дарства...

Куба живе, бореться, будує 
нове, вільне життя.

Б. ТУРБІН,
науковий співробітник 
Всесоюзного науково- 
дослідного Інституту 
праці.

П ісля виступу
"Червоної зірки"

„НЕПОВНОЛІТНІМ—  
ПОСТІЙНУ УВАГУ "

У «Червоній зірці» за 21 бе
резня під таким заголовком 
була надрукована кореспон
денція, де йшлося про незадо
вільну виховну роботу у Капі- 
танівському професійно-техніч
ному училищі.

Секретар партійного бюро 
цього учбового закладу това
риш Сипливий повідомив ре-  

дакцію: кореспонденція обгово
рювалася на партійних зборах 
училища, критику визнано 
справедливою. Партбюро суво
ро вказало товаришам, які 
безпосередньо відповідають за 
виховну роботу, зобов’язало 
вихователів посилити контроль 
в позаурочний час за курсан
тами, що проживають на при
ватних квартирах. Розроблено 
ряд інших заходів, спрямова
них на поліпшення навчально- 
виховного процесу.

С П О Р Т

ДОВІР'Я ВИПРАВДАНЕ
У місті Донецьку проходили 

змагання на першість України 
з вільної боротьби серед юна
ків. Спортивну честь Кірово
градщини захищала команда 
міста Новомиргорода. І треба 
сказати, що наші борці ви-  
правдали довір’я.

Новомиргородці виступили 
вдало, зайняли восьме місце 
серед двадцяти двох. Особли
во блискучі результати пока
зав у особистому заліку 
М. Лукич. Він вийшов на 
третє місце в республіці. Хо
рошу майстерність продемон
стрували В. Фондурат, М. Ге
расимов, О. Толкаченко.

Д. ЛЕБІДЬ, 
тренер секції боротьби.

Редактор Д. БАША.
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