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СЛОВО ДО ТВОРЦІВ ХОРОШОГО НАСТРОЮ
Для того, щоб створити лю

дині хороший настрій, потріб
но не так вже й багато, а щоб 
зіпсувати його — ще менше. 
Цю істину добре знають 
швейники Новомиргородської 
майстерні № 1, яку ось уже 
десяток років підряд очолює 
В. Я. Десага. Тому доклада
ють всіх зусиль, щоб замовці 
були задоволеними. Важли
вою умовою зразкового об
слуговування населення є сис
тематичне навчання швейників, 
обмін досвідом. Вмієш сам — 
навчи другого. Під таким де
візом працює весь колектив. 
Майстер легкого жіночого 
одягу П. Я. Степанова, май
стер покрою Р. Г. Душеїна, 
багато інших—всі несуть висо
ку естетичну красу в маси, а 
разом з нею — хороший, свят
ковий настрій.

Тут не живуть старими мі
рами досягнень. Ще недавно 
плісе і гофре можна було за
мовити лише в обласному 
ательє мод, а тепер і в цій 
майстерні. В книзі відгуків та 
пропозицій — десятки подяк 
громадян на ім’я колективу.

Непогано працює і Капіта- 
нівська швейна майстерня, 
якою керує В. Н. Поліщук, 
Новомиргородська шевська, 
де бригадиром П. Т. Кротен- 
ко. За цифрами виконання і 
перевиконання місячних та 
квартальних планів — настій
на турбота про людей, про те, 
щоб зробити їх побут кращим, 
красивішим.

Щире слово подяки адресу
ють жителі нашого міста та 
багатьох сіл завідуючій фото
графією № 2 Л. І. Ежеловій. 
Замовлення вона виконує якіс
но і в строк. Однак цього не 
скажеш про Г. Бровченко, яка 
завідує фотографією в с. Капі- 
танівці. Тижнями, а то й мі

сяцями залежуються тут за
мовлення. Г. Бровченко груба 
в поводженні з відвідувачами. 
Про який хороший настрій 
тут може йти мова?

Творцями хорошого настрою 
давно зарекомендували себе 
працівники прилавку, члени 
бригади комуністичної праці 
магазину продовольчих това
рів: Л. Афанасьєва, Л. Тка
ченко, Г. Шевчук, яку очолює 
В. Вороненко. Вони вчасно за
возять різні товари, чуйно 
і ввічливо ставляться до спо
живачів, у роботі керуються 
зауваженнями та пропозиція
ми широких верств населення. 
Саме глибоке знання запитів 
трудящих і своєчасне реагу
вання на них роблять змістов
ною роботу працівників при
лавку.

Можна назвати немало про
довольчих, промислових, ко
місійних магазинів, де справу 
обслуговування покупців по
ставлено непогано, продавці 
враховують їх всезростаючі 
запити. Хорошим порадником 
і другом, нерозлучним- супут
ником нашого життя стала 
книга. Її величезну виховну 
силу глибоко розуміє завіду
юча магазином «Книга» 
Г. Нестеренко. В зв'язку з 
наближенням ленінських днів 
в магазині є багато літерату
ри про ж иття і діяльність 
Ілліча, його творів, плакатів, 
листівок. Продавець уміє по

Дружній візит 
у  Польщу завершено

10 квітня в Москву з Варшави 
повернулась партійно-урядова де
легація СРСР на чолі з Першим 
секретарем ЦК КПРС Л. І. Бреж
нєвим.

Делегація перебувала в Поль
ській Народній Республіці на за
прошення Центрального Комітету 
Польської Об’єднаної Робітничої 
партії і Ради Міністрів ПНР з офі
ціальним дружнім візитом .

Під час візиту було підписано 
н а 20  років Договір про дружбу, 
співробітництво і взаємну допо
могу між СРСР і ПНР, який є 
продовженням радянсько-польсь
кого союзу, укладе ного в 1945 
році.

(ТАРС).

радити, добрати літературу за 
смаком відвідувачів, запропо
нувати хорошу репродукцію з 
картин майстрів пензля, щоб 
вона стала окрасою кімнат.

Проте є ще магазини, де не 
враховують запитів трудящих. 
В редакцію надходять сигна
ли про те, що в Новомиргоро- 
ді, як кажуть, і в день зі свіч
кою не знайдеш чорного кре
му для взуття. Дрібниці? Так. 
Але з таких дрібниць побуту 
складаються далеко не дріб'
язкові непорозуміння, що псу
ють людям настрій, доставля
ють їм неприємності.

Коли б правління райспо- 
живспілки, міськторг краще 
вивчали повсякденні запити 
трудящих, цього не було б.

Добру справу задумали 
працівники комбінату побуто
вого обслуговування (дирек
тор Д. О. Ткаченко) — ство
рити в Новомиргороді прокат
ний пункт, де жителі зможуть 
брати на прокат пральні ма
шини, пилесоси та інші речі. 
Побажаємо ж їм якнайшвид
ше здійснити свої задуми. Це 
прикрасить життя домогоспо
дарок, полегшить їх працю.

Хочеться вірити, що праців
ники торгівлі, служби побуту 
не пошкодують сил і енергії, 
щоб завжди зразково стояти 
на варті інтересів трудящих, 
дарувати їм своєю роботою 
хороший настрій.

Н А Ш Л Я Х У  В К О С М О С
12 квітня 1961  року, коли Юрій Гага

рін завершив свій безприкладний політ, 
радянський народ відзначає як День 
космонавтики. Але штурм кос мосу почався 
значно раніше. Вчені створили своєрідний 
літопис, як  готувався шлях до зірок. Ниж
че наводяться деякі найважливіші його 
віхи, взяті з журналу «Авиация и космо
навтика».

1745  р. —  Вийшла у світ праця М. В. 
Ломоносова «Роздуми про пружну силу 
повітря».

1804 р. — В липні відбувся політ на 
повітряній кулі академіка Я. Д. Захарова 
для вивчення складу і властивостей атмос
фери. За свідченням Д. І . Менделєєва, цей 
політ мав історично дуже істотне значен
ня, і ми п овинні пишатися тим, що його 
зробив російський учений.

1 8 8 1 р. — Народоволець Микола Іва
нович Кибальчич розробив проект літаль
ного апарата, який приводять у дію поро
ховими ракетними двигунами.

1882 р. —  Влітку на військовому полі 
м. Красне Село під Петербургом відбувся 
перший у світі політ людини на літаку 
конструкції О. Ф. Можайського.

1885 р. —  К. Е. Ціолковський н аписав 
працю «Теорія і дослід керованого аеро

стата». Це була його перша робота в га
лузі повітроплавання.

1918  р. -  17 СІЧНЯ В. І. Ленін під
писав Постанову Ради Народних Комісарів 
про конфіскацію літакобудівного заводу 
Андрєєва-Ленського і всього майна.

1919  р. — 13 ВЕРЕСНЯ за  доручен
ням В. І . Леніна професор М. Є. Жуков
ський організував Московський авіаційний 
технікум, який пізніше реорганізували в 
Інститут Червоного повітряного флоту.

1923 р. — 8 БЕРЕЗНЯ організовано 
Товариство друзів п овітряного флоту 
(ТДПФ). Робота товариства проходила під 
лозунгом «Трудовий народ, будуй Повітря
ний флот!»

1928  р. — За пропозицією Військово
го науково-дослідного комітету  Реввійськ- 
ради в м. Л енінграді було організовано 
Газ одинамічну лабораторію (ГДЛ). В ній 
провадили свою роботу по створенню ра
кетних двигунів М. І. Тихомиров, Б. С. 
Петровський, Л. Лангемак, В. А. Артем’єв 
та інші.

1930  р. — Ф. А. Цандер, який працю
вав тоді в ЦАП, збудував і успішно ви
пробував перший бензино-повітряний реак
тивний двигун «ОР -1» .

1933 р. —  У Москві створено Ракет
ний науково-дослідний інститут.

1935 р. —  Відбулась перша в СРСР 
конференція по застосуванню ракетних 
апаратів для дослідження стратосфери.

1942  р. —  15 ТРАВНЯ радянський 
льотчик-випробувач Г. Я. Бахчіванджі зро
бив перший політ на літаку-винищувачі. 
Це був перший у світі реактивний літак- 
винищувач.

1947 р. —  На параді в Тушино на 
честь Дня Повітряного Флоту СРСР упер
ше в світі було продемонстровано вищий 
пілотаж на реактивному літаку.

1957  р. —  4 ЖОВТНЯ запуск першо
го радянського штучного супутника Землі.

1960 р. —  15 ТРАВНЯ запуск радян
ського космічного корабля-супутника ва
гою 4 5 40 к г, у тому числі 1477 кг —  ва
га бортової а паратури. Ц и м  запуском по
кладено початок с кладній праці по ст во
ренню космічних кораблів, які забезпечу
ють безпеку польоту л юдини в к осмос. Він 
зробив 1047  обертів навколо Землі.

1961 р. —  4 ЛЮТОГО запуск важко
го штучного супутника Землі вагою 6483 
кг, не враховуючи останнього ступеня 
ракети-носія.

Будуть тут овочі і фрукти
Хороше парникове господарст

во створили ще взимку овочівни
ки Капітанівського відділка рад
госпу. Уже зеленіє під рамами 
розсада ранніх сортів капусти, 
помідорів — результат старанної 
праці овочівників М. Діденко, 
М. Коцюк, інших.

Садоводи відділка С. Близнюк, 
Я. Коваленко, К. Попенко почали

весняні роботи в саду. В міжряд
дях саду закрита волога, розрід
жені крони дерев. Як тільки до
зволять погодні умови, робітни
ки проведуть весняне підживлен
ня саду.

І. СНІСАРЕНКО,
позаштатний кореспондент 
«Червоної зірки».

В САДО-ГОРОДНІХ БРИГАДАХ
Д обре підгот у в а лися

Несприятливими були минуло
річн і п огодні умови, та городня 
бригада нашого колгоспу все ж 
зібрала непоганий урожай овочів. 
З кожного гектара взяли по 160 
центнерів помідорів, по 138 цент
нерів капусти. Словом, від реалі
зації городини одержали понад 
вісім тисяч карбованців прибут
ку.

Ще коли збирали овочі, то 
бригадир Марко Євдокимович Лу
кич вже думав про майбутній 
урожай і членів бригади націлю
вав на це. З осені зорали площу, 
заготовили грунт для парників,

перегній для посадки овочів. Чле
ни бригади тт. Бурченко, Куце- 
кон ь відремонтували рами, виго
товили достатню кількість матів 
для утеплення парників.

Зараз у 9 0 рамах вирощуєть
ся розсада капусти, помідорів, 
перцю. Незабаром її  висадять у 
відкритий грунт. Площа вже го
това, підживлена мінеральними 
добривами. Бригада забезпечена 
транспортом, необхідним інвента
рем.

М. ДИМА,
бухгалтер колгоспу імені 
Фрунзе.

Яра пшениця на полях України
КИЇВ. З півдня України фронт 

польових робіт переміщується в 
центральні та західні райони рес
публіки.

Боронування, культивацію, сів
бу ранніх щодня починають де 
сятки нових господарств. Колгос
пи і радгоспи вносять істотні змі
ни в структуру посівів. Значне 
місце, зокрема, в ідводиться ярій 
пшениці. Нею зай нято вже майже 
115 тисяч гектарів, а торік на цей 
час було 0,4 т исячі гектарів. На 
великих масивах  ї ї тепер вирощу
ватимуть хлібороби Миколаїв
ської, Кіровоградської, Донецької 
областей.

Як повідомили кореспондента 
РАТАУ в Міністерстві сільського 
господарства Української РСР,

яру пшеницю сіють, як правило, 
вузькорядним та перехресним спо
собами, що дасть змогу зібрати з 
кожного гектара приблизно на 2 
центнери зерна більше. У вироб
ництво впроваджується досвід 
передових колгоспів — імені XXI 
з ’їзду КПРС Березівського райо
ну Одеської області, «Заповіт Іл
ліча» Старобешівського району 
Донецької області, імені Щорса 
Бобровицького району на Черні
гівщині, які виростили минулого 
року по 22 — 30 центнерів ярої 
пшениці з гектара. В цих госпо
дарствах сівбу провадять у ранні 
строки, протягом 4 — 5 днів, роз
міщуючи посіви по кращих по
передниках.

(РАТАУ).

З Б О Р И
партійного активу республіки
9 квітня на зборах партійного 

активу республіки тривало обго
ворення доповіді члена Президії 
ЦК КПРС, Першого секретаря ЦК 
КП України П. Ю. Шелеста «Про 
підсумки березневого Пленуму ЦК 
КПРС і завдання партійних орга
нізацій, радянських і сільськогос
подарських органів по дальшому 
розвитку сільськогосподарського 
виробництва в республіці».

В дебатах взяло участь 25 чо
ловік.

З заключним словом на зборах 
виступив тов. П. Ю. Шелест.

Учасники зборів одностайно 
схвалили рішення березневого 
Пленуму ЦК КПРС і прийняли ї х 
до неухильного керівництва і ви
конання.

(РАТАУ).З ІРКА
13 квітня 1965 р. Вівторок 
№ 6  (3781)  Ціна 2 коп.

Орган Новомиргородського райкому КП України та районної 
Ради депутатів трудящих, Кіровоградської області.



В ЕЛИКОЮ турботою про 
спеціалістів сільського 

господарства проникнуті рі
шення березневого Пленуму 
ЦК КПРС. Щоб виправдати 
довір'я партії, спеціалісти по
винні повсякденно підвищува
вати свою кваліфікацію, ово
лодівати теорією марксизму- 
ленінізму, глибоко вивчати 
закономірності соціалістичної 
економіки. Особливо це стосу
ється нас, викладачів техніку
му, які покликані готувати  
висококваліфіковані кадри для 
сільського господарства.

Мені хочеться коротко поді
литися досвідом роботи теоре
тичного семінару при Злато
польському зоотехнікумі. В 
ньому навчається 21 чоловік. 
Всі слухачі мають вищу осві
ту, працюють викладачами 
спеціальних і загальноосвітніх 
дисциплін. Більшість товари
шів раніше вивчала в сітці

Т Р И Б У Н А  П Р О П А Г А Н Д И С Т А

ЯК МИ ПРОВОДИМО СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ
   політосвіти історію КПРС, 

політекономію, основи марк- 
сизму-ленінізму.

В нинішньому навчальному 
році ми вивчаємо актуальні 
проблеми сучасності, розвиток 
марксистсько-ленінського вчен
ня в Програмі КПРС. Заняття 
відбуваються регулярно двічі 
на місяць. До кожного з них 
ретельно готуємося, підбира
ємо необхідні наочні посібни
ки. Так, по темі «Світова сис
тема соціалізму — вирішаль
ний фактор розвитку суспіль
ства» були підготовлені табли
ці і діаграми, які характеризу
ють ріст світової системи 
соціалізму, порівнюють дані 
росту виробництва в країнах 
капіталізму і в соціалістично
му таборі, показують розпад 
колоніальної системи імперіа
лізму.

По темі «Боротьба робітничо
го класу капіталістичних країн 
на сучасному етапі і націо
нально-визвольний рух» під
готували таблиці і діаграми 
про ріст страйкового руху в 
країнах капіталу, вирізки з 
журналів і газет, в яких ви
світлюється боротьба народів 
колоніальних і залежних кра
їн за своє визволення.

Методику і процес навчання 
прагнемо урізноманітнювати. 
На трьох заняттях прослухали 
лекції, які готували самі слу
хачі. Тепер готуємося провести 
теоретичну конференцію на 
тему «Виховання нової люди
ни — практичне завдання сьо
годнішнього дня». На неї за
прошуємо всіх робітників і 
службовців технікуму, а також 
учнів.

При вивченні однієї з тем ми

виділяємо 3 — 4 вузлових пи
тання, кожне з яких розробля
ється двома-трьома слухача
ми. Інші слухачі готують рефе
рати по допоміжній тематиці 
з використанням першоджерел 
марксизму-ленінізму.

При проведенні семінару 
спочатку 3 — 4 слухачі ви
світлюють основні питання те
ми. Після цього починається 
товариська дискусія, в ході 
якої товариші поглиблюють 
свої знання. В кінці семінару 
пропагандист підводить під
сумки.

Треба відзначити добросо
вісну підготовку до семінару 
І. Ф. Базилевича, В. І. Гов'я- 
довського, О. Г. Карпової, 
Л. В. Мацебери, М. Н. Мерко- 
тана, Л. В. Петровської, Г. І. 
Ткаченка, А. К. Поліщука.

Слухачі тт. Карпова, Хи- 
щенко, Ткаченко, Дерец, Ка- 
лініченко, Федяй, Войналович 
та інші проводять заняття в 
гуртках по підвищенню квалі
фікації тваринників у колгос
пах імені Чкалова, «Комуніст», 
«Прогрес».

У нашій роботі є й недоліки. 
Ми ще не домоглися такого 
становища, щоб кожен слухач 
систематично працював над 
собою по підвищенню ідейно- 
політичного рівня. Підготовку 
до семінару деякі слухачі по
чинають тільки за три-чотири 
дні до проведення його, ухиля
ються від виступів.

Ці недоліки ми усунемо в 
найближчий час.

О. РУДАКОВ.

Цінне починання 
комсомольців

Хорошу справу задумали 
комсомольці Новомиргородщи- 
ни: спорудити методом народ
ної будови дитячий садок на 
100 місць.

З цією метою було проведе
но збори активу молоді та 
поширене засідання бюро ра
йонного комітету ЛКСМУ; 
відбулися відкриті комсомоль
ські збори на заводі будмате
ріалів, в автопарку, колгоспах 
імені Суворова, «Заповіт Іллі
ча» та інших.

Молодь вирішила реал ізува
ти понад план на 22 тисячі 
карбованців лотерейних біле
тів та розповсюдити якомога 
більше літератури.

Юнаки і дівчата заводу бу
дівельних матеріалів зобов’я
залися щотижня працювати 
годину безплатно і використа
ти виготовлену цеглу за цей 
час на спорудження дитсадка.

Не залишилися осторонь й 
комсомольці автопарку та Но
вомиргородського відділення 
«Сільгосптехніки»: доставляти
муть вони за рахунок зеко
номленого пального всі необ
хідні матеріали.

Майбутні спеціалісти—учні 
Капітанівської школи ФЗУ за
пропонували проводити неділь
ники з тим, щоб взяти актив
ну участь у спорудженні но
вого приміщення для малечі. 
Хочеться вірити, що починан
ня комсомольців знайде широ
ку підтримку всього населен
ня з тим, щоб вже в цьому 
році діти трудящих зайшли в 
світле і просторе приміщення.

О. ВАСИЛЬЄВ.

Примірний план
вивчення матеріалів березневого Пленуму ЦК КПРС 

в системі політичної освіти
У всіх гуртках і школах реко

мендується провести два заняття 
(на першому — розповідь пропа
гандиста, на другому — співбесі
да з слухачами).

Тема: «Боротьба за перетворен
ня в життя рішень березневого 
Пленуму ЦК КПРС — справа 
всієї партії, всього народу».

Розповідь пропагандиста.
Економічні заходи партії і дер

жави по дальшому розвитку сіль
ського господарства;

заходи партії і уряду по зміц
ненню матеріально-технічної бази 
сільського господарства та впро
вадженню у виробництво досяг
нень науки і передової практики;

корінні питання розвитку сус
пільно-економічних відносин на 
селі.

У теоретичних семінарах реко
мендується провести одне за
няття.

Тема: «Рішення березневого
Пленуму ЦК КПРС про невід
кладні завдання по дальшому 
розвитку сільського господарст
ва — конкретна програма бороть
би за піднесення економіки кол
госпів і радгоспів».

Слухачі семінару вивчають ті ж 
питання, що рекомендуються для 
гуртків і шкіл.

Питання для співбесід 
у гуртках і школах.

В чому переваги нового поряд
ку планування заготівель с іль
ськогосподарських продуктів;

як вплине на розвиток сільсько
го господарства підвищення ос
новних цін на ряд сільськогоспо
дарських культур і продуктів 
тваринництва. Що це дасть на
шому господарству;

заходи партії і уряду по зміц
ненню матеріально-технічної бази 
сільського господарства. Що слід 
зробити для зміцнення матеріаль
но-технічної бази нашого госпо
дарства та кращого використання 
і дбайливого зберігання техніки;

що дає впровадження у сіль
ськогосподарське виробництво до

сягнень науки і передової прак
тики. Чи все ми робимо для вив
чення і впровадження науки і 
досвіду передовиків у нашому 
колгоспі (радгоспі);

які шляхи дальшого організа
цій но-господарського зміцнення 
колгоспів і радгоспів намітив бе
резневий Пленум ЦК КПРС. Що 
слід зробити для того, щоб під

 вищити рівень рентабельності на
шого господарства;

березневий Пленум ЦК КПРС 
про дальше розгортання колгосп
ної демократії та неухильного до
держання демократичних принци
пів управління справами артілі. 
Яку участь в управлінні госпо
дарством беруть наші колгосп
ники.

Рекомендована література.
Ленін В. І. Великий почин. 

Тв. т. 29, стор. 363.
Ленін В. І. До четвертих роко

вин Жовтневої революції. Тв. т. 
33, стор. 34.

Матеріали XХII з ’їзду КПРС 
(збірник), стор. 52 — 54, 355 — 
362.

Постанова вересневого (1953 р.) 
Пленуму ЦК КПРС.

Матеріали жовтневого, листо
падового (1964 р.) Пленумів ЦК 
КПРС.

Про невідкладні заходи по 
дальшому розвитку сільського 
господарства СРСР. Постанова 
Пленуму ЦК КПРС, прийнята 26 
березня 1965 року.

Брежнєв Л. І. Про невідкладні 
заходи по дальшому розвитку 
сільського господарства СРСР. 
Доповідь на Пленумі ЦК КПРС 
24 березня 1 965 року.

Брежнєв Л. І. Сорок сьома річ
ниця Великої Жовтневої соціа
лістичної революції.

Косигін О. М. Про державшій 
план розвитку народного госпо
дарства СРСР на 1965 рік.

Черковець В. Держава — ор
ганізатор соціалістичної економі
ки. Журнал «Политическое само
образование», 1965 р. № 3 .

Д о  9 5 - р іччя  з  дня н а р о д ж е н н я  В . І. Л е н ін а

Н а п е р е д о д н і  ю в і л е ю
Людно в ці дні в Л енінській кімнаті Новомир

городської школи-інтернату: піонерські ланки і 
загони слухають цікаві бесіди лекторів-екскурсо
водів.

Обладнано тут п'ять стендів: «Д итячі та юнаць
кі роки В. І. Леніна», «Революційна діяльність 
В. І. Леніна», «Ленін у Жовтні», «Ленін, і діти», 
«За заповітами Ілліча».

Експонуються макети: будинок, де народився, 
будинок, де жив В. І. Ленін, курінь Ілл іча в Роз
ливі, мавзолей В. І. Леніна.

Створена ще на початку навчального року рада 
Л енінської кімнати під керівництвом вихователь- 

ки В. Л. Подурець провела змістовну роботу, на
лагоджує зв ’язки з музеями В. І. Л еніна, створи
ла учнівський лекторій.

Зараз іде підготовка до ленінських читань.
...Дзвінок сповіщає про закінчення останнього 

уроку. Весела і жвава дітвора прямує до їдаль
ні. Після обіду можна погратися в м’яча тощо, 
та піонери четвертого класу поспішають до Л е
нінської кімнати. Ту т їх  чекає лектор-ексурсо
вод учениця 8 класу Ніна Когутенко. (див. зні
мок).

Юний лектор з указкою в руках виразно і до
хідливо розповідає про ленінські ідеї. Вона веде

мову про досягнення радян
ського народу, викликає нат
хнення в учнів на боротьбу за 
піднесення навчально-виховної 
роботи школи.

В. БАЛАНДІН,
заступник директора шко- 
ли-інтернату по навчаль
но-виховній роботі.

На знімку: в Л енінській кім
наті загін ім. Сергія Тюленіна.

Фото О. СОВЕНКА .

Д і т и
шанують вождя
Щоб створити кімнату-музей 

В. І. Леніна в Листопадівській 
восьмирічці, потрібно було зі
брати багато матеріалів. І піонер
ська дружина вирішила зайня
тись цією справою. Були розісла
ні листи в міста, з якими пов’яза
не життя та діяльність Ілліча: в
Москву, Київ, Ульяновськ, Горь
кий, Псков, Ленінград, Ригу, Шу- 
шенське, Варшаву, Прагу, Париж, 
Лондон.

Працівники музеїв цих міст 
відгукнулись на прохання школя
рів і дещо надіслали на їх ім’я. 
Так, з Шушенського музею одер
жано матеріали, які висвітлюють 
ж иття і революційну діяльність 
Леніна в період сибірського за
слання 1897 — 1900 років. З Пра
ги надійшли фотографії Празько
го музею Леніна та нарис про 
Володимира Ілліча. З Варшави 
польські друзі надіслали фотогра
фії та документи про життя Ле
ніна в Польщі у 1912 — 1914 ро
ках.

Центральний музей Леніна 
адресував піонерам літкопії де
яких ленінських документів, зо
крема: «Декрет про землю»,
«Декрет про мир», рукописи «То
вариші робітники! Ідем в остан
ній, рішучий бій», «Як організу
вати змагання», копії кількох 
листів Ілліча.

Піонери, комсомольці поповню
ють шкільний музей: виготовили
альбоми «Ленін і робітничий 
клас», «Ленін жив, Ленін живе, 
Ленін житиме», «Будьте такими, 
як Ленін».

М. КОНОНЦЕВ.

Музей Ілліча — у школі
Учні Новомиргородської се

редньої школи № 1 старанно 
г отуються до знаменної  дати— 
95-річчя з дня народження 
Володимира Ілліча Леніна. Для 
збору матеріалів про життя і 
діяльність великого вождя 
створена комісія, до якої вхо
дять вчителі та актив учнів, 
а також обрано учнівську ра
ду та раду музею В. І. Леніна.

Всі класи і піонерські за
гони збирають ілюстративний 
матеріал про Ілліча. Особливо 
багато зібрали учні 5-го класу.

Для Ленінської кімнати ру
ками юних умільців любовно 
виготовлений макет першого 
атомохода «Ленін», над яким 
працювали учні 11-го «б» 
класу, а шестикласники зро
били макет кімнати Ілліча у 
Смольному. Катя Макітренко з 
2-го «б » виготовила макет 

Ленін на озері Розлив». Во-

" Ч е р в о н а
ЗІРКА"13 квітня 1965 р. 

2 стор.

 лодя Пастушенко та Вячеслав 
Забажай гравірують мавзолей 
і портрет Леніна, Володя Ко
лотій працює  над ліпним 
бюстом Ілліча.

Членами ради музею напи
сано більше 20 листів до лю
дей, які знали особисто Лені
на, в музеї.

Учні школи розповсюдили 
на 200 карбованців літератури, 
в якій розповідається про жит
тя і діяльність вождя револю
ції, про те, як виконуються 
його заповіти в наш час.

Юні ентузіасти розшукують 
у нашому районі людей, наго
роджених орденами Леніна, і 
піонерська дружина за просить 
їх  на свій збір.

22 квітня шкільний музей 
відкриється. Всі зібрані мате
ріали — листи, макети, ілю
страції будуть виставлені для 
огляду.

Велику, благородну справу 
роблять учні, виявляють без
межну любов до вождя рево
люції В. І. Леніна. 

В. БАХТАРОВ.



ДАМО Б А Т Ь КІВЩИНІ БІЛЬШЕ ДЕШЕВОЇ
ТВАРИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ!Р І ВНЯННЯ

НА П Е Р Е Д О В И К І В
У змаганні за гідну зустріч 

Першого травня зросли ряди 
передовиків колгоспного ви
робництва. Добре потрудилися 
у першому кварталі і добилися 
високих показників тварин
ники:

Микитенко М. А. — доярка 
колгоспу «Прогрес», яка на 
кожну корову надоїла по 789 
кілограмів молока.

Трохименко Л. А. — доярка 
Дібрівського відділка буряко
радгоспу, яка на кожну коро
ву надоїла по 787 кілограмів 
молока.

Лисенко Ф. І. — доярка 
колгоспу «Комуніст», яка на 
кожну корову надоїла по 733 
кілограми молока.

Савченко Л. Т. — телятниця

колгоспу ім. Литвинова, яка 
добовим приріст кожного з 30 
телят довела до 600 грамів.

Лабунська О. І., Каніболоць- 
ка А. С., Попенко Г. Ф., Пар
хоменко Л. І., Бугера В. І. — 
кормачі колгоспу «Жовтень», 
які відгодовують по 60 голів 
молодняка великої рогатої ху
доби, забезпечили добовий при
ріст кожної по 800 грамів.

Мазур О. А.—свинарка кол- 
 госпу «Заповіт Ілліча», яка 
одержала по 7 поросят на 
кожну свиноматку.

Подофедов М. І. — пташник 
колгоспу «Жовтень», який 
одержав по 45 яєць на курку- 
несучку.

Бугаєнко—Р. І. — пташниця 
колгоспу імені Ілліча, яка 
одержала по 36 яєць на курку- 
несучку.

Борса М. М.—чабан колгос
пу імені 40-річчя ВЛКСМ, 
який одержав по 120 ягнят на 
кожні сто вівцематок.

НЕ ТІЛЬКИ КІЛЬКІСТЬ, АЛЕ  Й Я КІСТЬ
Нові закупівельн і ціни на сіль

ськогосподарські продукти, зо
крема на молоко, створюють 
сприятливі умови для дальшого 
розвитку колгоспного виробницт
ва. Молочно-товарні ферми ста
нуть більш рентабельними, знач
но зростуть прибутки від них.

Але нерідк о трапляються ви
падки, коли господарства здають 
молоко брудним, з підвищеною 
кислотністю. А кому не відомо, 
що з поганого молока не вигото
виш високосортного масла. На 
цьому багато втрачають і держа
ва і колгоспи.

З першого квітня запроваджено 
нову с и с т е м у  оплати продукції, 
яку здають державі колг оспи та 
радгоспи. Якщо, скажімо, госпо
дарство здало тонну молока з 
кислотністю 18 градусів, то одер
ж ує за нього 155 карбованців. 
Коли ж кислотність нижча, нара
ховується надбавка в сумі 5 
карбованців, а якщо вища 18

градусів, то, навпаки, кожна 
тонна молока оплачується на 5 
карбованців менше. Ось чому ке
рівники і спеціалісти господарств, 
усі тваринники повинні боротись 
за зразковий санітарний стан на 
фермах, дбати про своєчасну від
правку молока на приймальні 
пункти.

Багато втрачають колгоспи й 
на тому, що здають продукцію 
низької жирності. Колгосп «Ук
раїна», наприклад, у березні дос
тавив на приймальний пункт 
7 4 7 01 кілограм молока, а зара
ховано йому тільки 69243 . Чому? 
Тому, що жирність продукції бу
ла лише 3 ,43  процента — ниж
че базисної. Отже, за місяць ар 
тіль втратила більше 5 тисяч 
кілограмів молока на суму понад 
800 карбованців.

З цієї ж  причини у березні 
колгоспові «Комуніст» не зарахо
вано 6470  кілограмів молока на 
суму понад тисячу карбованців.

ОСЬ ВОНА —БЕЗГОСПОДАРНІСТЬ
Підсумки першого кварталу 

показують, що по виробницт
ву яєць і продажу ї х державі 
колгосп імені Котовського по
сідає одне з ос танніх місць у 
районі. На кожну з 469  несу- 
чок одержано тільки по 16,2 
яйця, коли передові господар
ства мають вдвічі вищі показ
ники.

Мало в колгоспі птиці, низь
ка ї ї продуктивність. А що ж 
робить правління, очолюване 
Д. Єпанчеко, щоб виправити 
таке становище? На жаль, ні
чого.

У лютому артіль одержала 
з інкубаторної станції 3 .520  
курчат. Здавалося, що прав
ління створить всі умови для 
вирощування молодняка: під
готує приміщення, виділить 
достатн ю кількість різноманіт
них кормів. Нічого цього не 
сталося. 

— Коли привезли курчат,— 
розповідає доглядачка Наталія 
Іванівна Ткаченко,—  довелось 
розмістити ї х у непридатному 
приміщенні. Це кілька бруд
них кімнат, де немає світла, 
не обладнане опалення. Корми 
сюди доставляли з перебоями. 
Зараз залишилось менше поло
вини молодняка. Падіж про
довжується. Тільки в березні 
загинуло понад півтори тисячі 
курчат.

Хвилювання Наталії Іванів
ни зрозуміле: артіль затратила 
на придбання молодняка вели
кі кошти, а толку з цього ма
ло. І все через безгосподар
ність керівників, спеціалістів.

На фермі застаємо зоотехні
ка інкубаторної станції тов. 
Назаренка, що з літнім кол
госпником обносив парканом 
подвір’я біля пташника.

 —  Курчатам світло потріб
не, — говорить він, — а в

колгоспі про це ніхто й не по
думав. У приміщенні затулені 
вікна, бо шибок немає, а ви
гульного дворика досі не об
ладнали.

Далі зоотехнік розповідає 
про причини падежу курчат. 
Крім поганих умов утримання, 
правління не подбало про го
дівлю молодняка. Не організу
вали вирощування зеленої ма
си гідропонним способом, не 
завозять кормів, багатих на 
вітаміни та мінеральні речови
ни. Приміщення тісне, така 
скупченість курчат, що н іде 
горошині впасти.

Дивує одне: в сі ці недоліки 
відомі завідуючій фермою 
М. Мірошниченко, зоотехніку 
П. Кисілю, членам групи спри
яння партдержконтролю. То 
чому ж миряться вони з такою 
безгосподарністю?

П. МАЛ ЄЄВ.

Артілі імені Куйбишева, навпаки, 
за місяць, завдяки високій жир
ності (3 ,88  процента), додатково 
нараховано близько трьох тисяч 
кілограмів молока на суму 4 6 0 
карбованців.

Отже, спеціалісти і тваринники 
колгоспів повинні дбати не т ільки 
про к ількість, але й про в исоку 
якість вироблюваної продукції.

А. КОЖУХАР.

Щоденник надоїв
(оперативні дані 

за 11 квітня 1965 року)
К о л г о с п и                      Н а д о є н о  н а к о р о в у  кг

ім. Чапає ва 7,2
«Прогрес» 6,9
«Комуніст» 6,5
ім. Чкалова 6,3
ім. Енгельса 6,1
ім. Калініна 6,1
ім. Леніна 5,6
ім. Мічуріна 5,4
ім. Кірова 5,4
ім. Фрунзе 5,2
ім. Ілліча 5,2
ім. «Правды» 5
«Маяк комунізму» 5
«Заповіт Ілліча» 5
«Україна» 4,8
ім. Суворова 4,8
ім. Куйбишева 4,6
ім. Крупської 4,6
ім. Котовського 4,5
ім. XXII з ’їзду КПРС 4,5
ім. Ватутіна 4,5
ім. Свердлова 4,4
ім. XXI з’їзду КПРС 4,3
ім. 40-річчя ВЛКСМ 4,2
ім. Литвинова 3,7
ім. Щорса 3,2

По колгоспах 5,1

Н ОВІ  к н и г и
В. В. Стеньгач, В. Й. Олійник 

«Передовий досвід виробництва 
яловичини». Колгосп «Україна» 
Дунаєвецького району Хмель
ницької області одним з перших 
в республіці почав спеціалізува
тися на дорощуванні й відгодівлі 
великої рогатої худоби, завдяки 
чому досяг значних успіхів у ви
робництві яловичини.

В брошурі наводяться показни
ки господарської діяльності арті
лі за ряд років, які переконливо 
свідчать про переваги спеціаліза
ції, подаються цінні поради щодо 
поєднання галузей сільського гос
подарства, створення достатку 
кормів, організації інтенсивної 
відгодівлі великої рогатої худоби.

Сумлінні 
у нас пташниці
Ще сонце не встигне послати 

на землю перших ранкових про
менів, а пташниці уже на фермі. 
Поспішають дівчата, щоб своє
часно прибрати в приміщеннях, 
нагодувати птицю, перевірити 
сідала. І так кожного дня.

Постанова березневого Плену
му ЦК КПРС ще більше надихає 
пташниць на виконання взятих 
зобов'язань.

32 тисячі яєць повинен був 
одержати колгосп у першому 
кварталі, а одержано 52 тисячі. 
Дбаємо й про здешевлення про
дукції. Ощадливо витрачаємо кор
ми, боремось за високу продук
тивність птиці. Якщо планували 
затратити на тисячу яєць 64 кар
бованці, то фактично затрачено 
52. Отже, за три місяці зекономи
мо 620 карбованців.

Звичайно, до наших пташниць, 
Одарки Галайди та Віри Бойко, 
успіхи не самі прийшли. Трудів
ниці не заспокоюються на досяг
нутому. З зоотехніком радяться, 
годівлю та догляд поліпшують. 
Все роблять, щоб продуктивність 
птиці була високою.

А. ТРОХИМЕНКО,
завідуючий фермою колгос
пу «Комуніст».

Олександр Федотович Беста- 
ченко пройшов велику трудо
ву школу життя. В минулому 
тракторист, згодом бригадир 
механізаторів, а нині дільнич
ний механік районного відді
лення «Сільгосптехніки» — та
кий трудовий шлях цієї скром
ної працьовитої людини. Кол
госпи обслуговуваної ним зони 
добре підготувались до весня
но-польових робіт.

На мал.: О. Ф. БЕСТА ЧЕ Н  
КО.

Мал. В. ШУЛЬГИ.

Оберігайте птицю від захворювання на чуму
Великих збитків птахівництву 

завдає чума—гостре інфекційне 
захворювання, яке уражає, го
ловним чином, курей.

Утримання в задушливих при
міщеннях, неповноцінна годівля 
та інші фактори послаблюють 
організм птиці і сприяють за
раженню її чумою.

Головним джерелом інфекції 
є сама хвора птиця, її яйця та 
виділення, які забруднюють під
логу і стіни приміщення, клітки, 
кормушки, поїлки, вигули тощо.

Найчастіше чума проникає на 
ферму з птицею, придбаною в 
неблагополучних щодо чуми 
господарствах, або на базарах. 
Пір’я і пух, зняті з птиці, яка 
загинула від чуми, можуть та
кож служити розповсюджувача
ми захворювання.

Збудників чуми можуть пере
носити воші, кліщі, блошиці, а 
також водоплавна птиця, якщо 
вона утримувалась вкупі з хво
рою, горобці, сороки, ворони, 
коли для них були доступні 
приміщення і корми неблагопо
лучних щодо чуми ферм.

Переносити збудників чуми 
можуть і люди на одежі, взутті, 
руках, різних речах догляду за 
птицею. В окремих випадках 
можливе занесення чуми разом 
з фуражем.

З ’явившись у господарстві,

чума швидко охоплює всю або 
більшу частину поголів’я. Заги
бель птиці дуже велика. З мо
менту зараження і до появи 
ознак захворювання проходить 
3—7 днів, рідше 2—3 тижні.

У хворої птиці підвищується 
температура тіла, апетит різко 
знижується, а потім і зовсім 
зникає, збільшується спрага. 
Птиця стає малорухливою, в ’я
лою, пригніченою і сонливою. 
Вона звичайно сидить окремо, 
голова в неї витягнута або схи
лена, крила і хвіст опущені, 
пір’я підняте, тьмяне. Поступово 
сонливість збільшується, найчас
тіше птиця лежить або сидить 
уткнувшись дзьобом у підлогу. 
Гребінь і сережки часто бувають 
синіми, або темночервоними. У 
дзьобі і носі хворих курей ба
гато слизу, внаслідок чого пти
ця часто робить ковтальні рухи, 
трясе головою. Дихання у неї 
стає важким і утрудненим.

Однією з ознак є пронос. Спос
терігається невелике збільшення 
вола, в якому міститься рідка 
кормова маса з неприємним за
пахом.

У хворої птиці спостерігаються 
різні нервові розлади: втрата
рівноваги, хитка хода, судорож
ні припадки, витягування ніг 
тощо. Нерідко трапляються па

ралічі і напівпаралічі крил, хвос- 
ста, шиї, ніг.

У курчат ознаки захворюван
ня менш виражені, і часто здо
рові за зовнішнім виглядом кур
чата гинуть через 2—5 годин.

Щоб попередити занесення чу
ми, треба суворо додержуватися 
певних ветеринарно - санітарних 
заходів. Серед них особливо 
важливе значення має створен
ня нормальних умов утримання 
та годівлі птиці і догляду за 
нею.

Приміщення для птиці слід 
утримувати в чистоті. Система
тично провадити дезинфекцію 
підлоги негашеним вапном.

Особливу увагу слід приділя
ти комплектуванню або поповнен
ню птахоферм колгоспів і рад
госпів птицею. Всю птицю, за
везену в господарство, слід про
тягом одного місяця утримувати 
в окремому приміщенні (каран
тин). Тільки через місяць після 
огляду ветери нарним працівни
ком птицю переводять на фер
му. Ні в якому разі не можна 
для розведення купувати курей 
на ринках. Біля входу в при
міщення слід ставити ящики з 
тирсою, замоченою дезинфекцій- 
ним розчином.

Якщо в господарстві з ’явля
ються підозрілі на чуму захво
рювання і падіж птиці, треба

негайно сповістити про це най 
ближчу ветеринарну дільницю 
а також місцеву Раду.

До прибуття ветеринарних 
спеціалістів слід відокремити 
хвору птицю від здорової і не 
випускати її з приміщення. В 
господарстві слід обмежити до
ступ людей, не купувати і не 
продавати живої і битої птиці, 
а також яєць.

Трупи загиблої птиці спалю
ють. Всі приміщення і інвентар 
ретельно очищають від посліду 
і дезинфікують. Послід, рештки 
корму і підстилки спалюють.

Яйця, зібрані в неблагополуч
них щодо чуми господарствах, 
також знешкоджують проваркою 
і реалізують на місці.

Слід пам’ятати: легше і де
шевше запобігати чумі, ніж її 
ліквідовувати.

Крім вищезгаданих профілак
тичних заходів, у всіх населених 
пунктах необхідно регулярно 
робити подвірні обходи з тим, 
щоб в иявити хвору птицю і не 
допустити розповсюдження чуми.

Г. ШПИЛЬОВИЙ, 
головний ветлікар сільсько
господарського управління.

„Ч е р  в о н  а
1 3 квітня 1965 р. 
3 стор. З І Р К А "



Листи наших читачів Консультація

Порядок відчуження будинків
Право відчуження будинку 

належить тільки його власнико
ві, тому для посвідчення дого
вору потрібно подати документ, 
що підтверджує право власності 
на будинок.

Таким документом може бути: 
свідоцтво про право особис

тої власності на домоволодіння, 
видане міською Радою;

нотаріально посвідчений до
говір про п адання громадянину 
земельної ділянки для індивіду
ального житлового будівництва;

нотаріально посвідчений до
г овір купівлі — продажу бу
динку;

свідоцтво про придбання бу
динку з прилюдних торгів;

свідоцтво про право власнос
ті "на частку в спільному майні 
подружжя;

свідоцтво про право на спад
щину. (Потрібен один з перелі
чених документів).
Крім правоустановчого до

кументу, слід додати довідку фі
нансового відділу та інспекції 
державного страхування про від
сутність за продавцем заборго
ваності по податках та страхових 
платежах. Такі довідки дійсні на 
протязі року з дня їх видання. 
Потрібна також довідка бюро 
технічної інвентаризації.

Якщо будинок належить кільком 
співвласникам, то при продажу 
одним співвласником своєї части
ни, продавець повинен повідоми
ти про це інших співвласників.

Якщо кілька співвласників ви
явили бажання придбати частину 
будинку, право вибору покупця 
надається продавцю.

У випадку дарування або обмі
ну частини будівлі переважного 
права купівлі співвласники не 
мають.

Якщо будинок набуто під час 
зареєстрованого шлюбу, при від
чуженні його потрібна згода 
обох сторін.

Будівля, набута одним з по
дружжя до реєстрації шлюбу, або 
під ч ас перебування в шлюбі, че
рез спадщину чи дарування, є 
роздільною власністю і може бу
ти відчужена на загальних під
ставах.

Якщо будівлю продає голова 
колгоспного двору, то він пови
нен подати до нотаріальної кон
тори довідку міської або селищ
ної Ради про склад сім’ї, а члени 
двору повинні дати згоду на в ід
чуження.

Покупець, який бажає придба
ти будинок, що знаходиться на 
колгоспній землі, повинен подати 
рішення правління колгоспу про 
надання йому права користуван
ня земельною ділянкою.

Для посвідчення договору на 
відчуження незакінченої будови 
продавець повинен пред’явити 
рішення виконкому міської Ради 
про згоду.

О. СИДОРЕНКО,
нотаріус.

Х р о н і к а  
культурного ж иття

Виставу «Мати-наймичка» 
за мотивами відомої поеми 
Т. Г. Шевченка на сцені Л і
карівського клубу показали 
учасники художньої самоді
яльності Новомиргородської 
восьмирічної школи № 2.

Майстерно виконували ро
лі М. А. Суржок, М. І. Ко
рінна, В. М. Романенко та 
інші.

О. КУХАРЕВСЬКА,
секретар комсомольської 
організації.

Право участі в обласному 
огляді завоював колектив 
Новомиргородської районної 
агіткультбригади, де худож
нім керівником А. Тітенко.

Обласне жюрі відзначило 
виступ Новомиргородського 
самодіяльного колективу, 
присудивши йому друге міс
це.

В. ПЕРЕВ'ЯЗКО, 
завідуючий районним відді
лом культури.

Олексій Матвійович— листоноша
Хто не знає в Капітанівці 

листоношу Олексія Матвійовича 
Бондаренка —  першого пропаган
диста книги, газети і журналу!

Для кожного жителя знаходить 
він час не лише вручити корес
понденцію, а й розповісти про 
все цікаве, що з ’являється на 
сторінках періодичних видань. 
Своїм скромним, але почесним 
трудом Олексій Матвійович при

носить радість людям. А це го
ловне.

З 1956 року тов. Бондаренко 
п рацює листоношею. Редакційна 
колегія газети «Сельская жизнь» 
та видавництво «Правды» відзна
чили його успішну роботу по роз
повсюдженню преси Почесною 
грамотою.

Г. ШОЛ ОХОВА,
завідуюча Капітанівського 
бібліотекою.

Літстудія "Пролісок"
Двічі на місяць відбуваються 

засідання нашої шкільної літера
турної студії «Пролісок». Учні 
вивчають теорію віршування, 
слухають та обговорюють твори 
початківців. На заняття часто 
приходить керівник міської літ
студії Микола Павлович Сухов, 
допомагає порадами. Студійці 
випускають газету «Пролісок».

З захопленням читають учні 
твори поетів-початківців Л ілі Су- 
хової, Миколи Захарченка, Воло

димира Орлова, Лариси Тищенко. 
Відомими стали серед школярів 
новели Тамари Харченко «Зус
тріч», «Хмара», «Місячна дівчи
на».

Зараз редколегія готує альма
нах, в якому будуть вміщені 
фотографії та кращі твори сту
дійців.

Т. СОКУРЕНКО, 
учениця 10-го класу серед
ньої школи № 2.

Х О Р О ШІ  У МОВИ
Хороші умови створено для уч

нів в інтернаті Копанської шко
ли. Більше семидесяти хлопчиків 
та дівчаток знайшли тут свій 
другий дім.

Педагогічний колектив на чолі

з директором М. А. Тарасенком 
докладає всіх зусиль, щоб дати 
вихованцям глибокі зн ан ня, при
щепити любов до праці.

Л. РОМАНЕНКО. 
с. Жовтневе.

Не жартуйте з електрикою
Щоб запобігти нещасним ви

падкам від електричного струму, 
споживачі повинні суворо до
держувати всіх правил техніки 
безпеки при користуванні елект
роенергією.

Якщо на вулиці чи в дворі ви 
побачите обірваний провід, ні в 
якому разі не торкайте його. 
Для охорони небезпечного місця 
слід поставити кого-небудь з до
рослих і негайно повідомити 
електростанцію.

Ніколи не ремонтуйте самі 
електропроводку. Забороняється 
підключати струмоприймачі шля
хом проколювання ізоляції гол
ками. Не збільшуйте без дозволу 
енергозбуту кількість і потуж
ність струмоприймачів. Заборо
няється чіпляти на електричні 
лампочки паперові абажури. Ко
ристуйтесь лише стандартними 
пробками.

Не допускайте, щоб електро
проводка проходила недалеко 
від дахів будинків, вікон та гі
лок дерев. Перед вмиканням 
електроприладів перевірте справ

ність спіралей. Не залишайте без 
нагляду ввімкнуті електронагрі
вальні прилади. Не дозволяйте 
дітям проводити досліди з елект
ричним струмом в домашніх 
умовах.

Про появу запаху горілої гуми 
або полум’я на елоктропроводах 
негайно повідомляйте місцеву 
пожежну команду та енергозбут. 
До прибуття пожежників і монте
рів викрутіть запобіжні пробки.

Якщо людина потрапила під 
напругу, слід негайно звільнити 
її від дії електричного струму І 
повідомити на станцію швидкої 
допомоги. Пам’ятайте, що бра
тись за потерпілого небезпечно, 
слід надіти гумові рукавиці або 
обмотати руки сухим одягом. 
Можна сухою палицею відвести 
дріт від потерпілого. Діяти ре
комендується по можливості 
однією рукою.

Потерпілого слід покласти на 
дерев’яний діл, розстебнути одяг, 
розтиранням зігріти руки й ноги 
і зразу ж зробити штучне дихан
ня. Закопувати в землю враже
ного електричним струмом ні в 
якому разі не можна.

Правильна експлуатація та су
воре додержання правил техніки 
безпеки дасть можливість уник
нути електротравматизму.

Т. КРОТОВ, 
старший контролер енерго
збуту.

Чудовий Будинок культури 
споруджено торік у Йосипівці 
на кошти колгоспу імені Вату- 
тіна.

На знімку: Йосипівський
Будинок культури. 
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ПРИПИНИТИ ЗЛОЧИННУ А Г Р Е С ІЮ
Ось в же два місяці минуло з 

того часу, як Сполучені Штати, 
що загрузли у війні на території 
Південного В'єтнаму, перейшли 
до прямої агресії проти сусід
ньої Демократичної Республіки 
В’єтнам. При чому з кожним днем 
ця агресія розширяється, стає 
все зухвалішою, несучи смерть і 
горе сотням мирних в ’єтнамських 
сімей. Щоразу американські лі
таки все глибше проникають на 
територію Демократичної Респуб
ліки В’єтнам. 4 квітня американ
ські стервятники вторгайся в 
повітряний простір столиці Де
мократичного В’єтнаму — Ханоя.
Як говориться в заяві міністер
ства закордонних справ Демокра
тичної Республіки В’єтнам, це— 
"дуже небезпечний агресивний 
крок, який свідчить про те, що 
США пішли на риск здійснення 
безумного плану посилення руй
нівної повітряної в ійни проти 
Північного В’єтнаму, намагаю
чись врятувати від "поразки Пів
денного В’єтнаму".

Більше того, недавно амери
канські агресори почали випро
бовувати в дії у Демократичній 
Республіці В’єтнам нові руйнівні 
види зброї. Як повідомлялось у 
західній пресі, при скиданні з 
невеликої висоти на території 
республіки напалмової бомби пе
ретворювали широку смугуземлі 
в суцільне полум’я.

„Американці так само, як Гітлер 
і Мусоліні, використовують насе
лення В’єтнаму як живу лабора
торію, де вони випробовують 
свою нову зброю",—з обуренням 
писав англійський журнал „Нью- 
стейтсмен”. При чому, американ

ським повітряним розбійникам, 
що чинять свої нальоти, було 
дано право самим шукати цілі 
для ураження.

Слідом за тим було проведено 
операції, які ставили на меті зни
щити посіви продовольчих куль
тур, щоб позбавити партизанів 
продовольства. Літаки виливали 
на лісові масиви тонни порошку 
і газів, знищуючи рослини, ви
кликаючи серйозні отруєння у

Розмова з читачем 
на міжнародні теми

людей. „Майже щодня,— визнав 
американський сенатор Уейн 
Морзе,—США роблять розбійни
цькі рейди проти країни, з якою 
ми не перебуваємо в стані вій
ни. Такі напади і використання 
газів завдають шкоди Сполуче
ним Штатам в очах обуреної 
громадської думки”.

Так! Усі чесні люди земної ку
лі затаврували ганьбою злочинні 
дії США. Мабуть тепер не знай
деш в усьому світі країни, де б 
не пройшли демонстрації, збори, 
мітинги протестів проти без
чинств американської вояччини. 
„США викликали жах у всього 
людства, застосувавши у В’єтна
мі варварські методи ведення 
війни”,—заявив відомий англій
ський філософ і борець за мир 
Бертран Рассел.

Як свідчать повідомлення, що 
надходять у ці дні з Вашінгто- 
на, керівники уряду США не
мають наміру поступитись перед 
вимогами всього світу і припи
нити агресію проти Демократич

 ного В’єтнаму, у Вашінгтоні ви- 
 ношуються нові плани посилення 
 повітряних нальотів на мирні 
міста і села всієї соціалістичної 
республіки, організації повітря
ної і морської блокади, встанов
лення мін у територіальних водах 
Північного В’єтнаму.

Одночасно Сполучені Штати 
нарощують свої збройні сили у 
Південному В’єтнамі і судорож
но намагаються врятувати армію 
своїх сайгонських маріонеток, 
яка розпалюється. За останній 
рік з неї дезертирувало не ма
ло, не багато—80 тисяч чоловік, 
тобто кожен шостий солдат. На
магаючись поповнити нестачу 
людей в армії, американці затія
ли в містах Південного В’єтнаму 
кампанію облав на юнаків, яких 
насильно хапають в кіно і ресто
ранах, університетах і клубах і

відвозять у казарми. Сільська 
місцевість нині майже повністю 
перебуває в руках армії Фронту 
визволення. Сьогодні південно- 
в ’єтнамська правляча кліка та її 
хазяї — американські окупанти 
не почувають себе спокійно на
віть у столиці країни — Тайгоні. 
Цими днями велетенської сили 
вибух потряс будинок посольства 
США, який посилено охороня
ється.

Під натиском армії Національ
ного фронту американські оку
панти та їх південнов’єтнамські 
найманці зазнають однієї пораз
ки за одною, а контрольована 
ними територія стискається з кож
ним днем. І ніякі нові злочинні 
дії США, ні звірства і терор у 
Південному В’єтнамі, ні пород
жена злобою агресія проти Де
мократичної Республіки В’єтнам, 
яка не має ніякого виправдання, 
не врятують їх від остаточної 
поразки.

Водночас продовження ниніш
ньої політики США в цьому ра
йоні земної кулі може призвести 
до найсерйознішого ускладнення 
міжнародної обстановки, ввергну
ти людство у нову війну. Ось 
чому Радянський Союз знову рі
шуче попередив Сполучені Шта
ти, що їх д ії несуть величезну 
загрозу мирові. Радянський Союз 
не може залишитись байдужим 
до розширення загрози війни в 
Індокитаї і вживає заходів до 
зміцнення обороноздатності брат
ньої соціалістичної країни — Де
мократичної Республіки В’єтнам.

Загальний хід подій показує: 
США повинні припинити свою 
агресію проти Демократичної 
Республіки В’єтнам і піти з Пів
денного В’єтнаму. В іншому разі 
їх примусять зробити це.

С. КУЛ И К.

Р е д а к т о р  Д. БАША.

Д О  В І Д О М А  
РИБАЛОК-ЛЮБИТЕЛ ІВ
Згідно правил рибальства, з 

1 квітня до 20 травня 1965 ро
ку спортсменам-любител ям 
дозволяється ловити рибу ву
дочками та спінінгами лише 
з берега.

Оргбюро Новомиргород
ської ради УТМР.
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