ВЕСНА ВСТУПИЛА В СВОЇ ПРАВА
шИРИТИ ФРОНТ ПОЛЬОВИХ РОБІТ
ТЕМПИ ЗРОСТАЮТЬ
3ВЕРНЕННЯ
механізаторів колгоспу „Комуніст" до всіх
колективів тракторних бригад району
Дорогі друзі!
З високим патріотичним піднесенням трудяться
радянські люди над виконанням завдань другого
року п’ятирічки, готують свої дарунки праці
славному п’ятдесятирічному ювілею Великої
Жовтневої соціалістичної революції.
Мн, механізатори колгоспу «Комуніст», вклю
чившись у всенародний рух за зразкове втілення
в життя накреслень березневого (1965 р.) Плену
му ЦК КПРС і рішень XХІІ з’їзду партії, до
кладаємо всіх зусиль, щоб у ювілейному році
порадувати рідну Вітчизну високим урожаєм
сільськогосподарських культур. Даємо слово
нинішнього літа виростити: озимої пшениці —
по 24 центнери на гектарі, ячменю — по 20, ку
курудзи — по 40, соняшника — по 20, цукрових
буряків — по 250 центнерів.
Добитись підвищення урожайності зернових
і технічних культур можна лише на основі зраз
кового проведення всього комплексу весняно-літ
ніх польових робіт. Тому ми, врахувавши всі
наші резерви і можливості, зобов’язуємося посівну кампанію повністю закінчити до свята Першо
го травня. Весь ярий клин засіємо заплановани

ми культурами на високому агротехнічному рівні,
в оптимальні строки.
Своєчасно обслужуючи і уміло використовуючи
техніку, доб’ємося максимального навантаження
на сівальний агрегат, одне поле будемо засівати
не довше 2—3 днів, чим забезпечимо дружні
і рівномірні сходи.
Завчасно підготуємо технічні засоби і реманент
по догляду за посівами. Широко розгорнемо
змагання за високу якість обробітку міжрядь,
забезпечимо на квадратному метрі площі необхід
ну густоту насаджень. Особливо ретельно будемо
підживлювати молоді рослини, своєчасно бороти
мемось за чистоту полів.
Шановні колеги по професії! Наслідуйте наш
приклад, мобілізовуйте всі свої резерви, викорис
товуйте передовий досвід, щоб до свята Першо
травня Новомиргородщина повністю обсіялась.
Зразкове проведення усього комплексу весняних
польових робіт — буде нашим хорошим трудовим
дарунком славному ювілею Жовтня!

ЗВЕРНЕННЯ ОБГОВОРЕНЕ і ПРИЙ
НЯТЕ НА НАРАДІ 8 КВІТНЯ 1967 РОКУ.

ПРО ЗВЕРНЕННЯ МЕХАНІЗАТОРІВ КОЛГОСПУ „КОМУНІСТ"
Бюро районного комітету
партії схвалило патріотичний
почин механізаторів колгоспу
«Комуніст», які зобов’язалися
до свята Першого травня пов
ністю завершити посівну кам
панію, весь комплекс веснянопольових робіт провести на
високому агротехнічному рівні
і закликають до цього всі ко
ОТжЕ, ще одне виявлення
батьківського піклування
партії і уряду про поліпшення
побуту радянських людей: до
славного ювілею — 50-річчя
Великої Жовтневої соціаліс
тичної революції всі робітники
службовці нашої країни
перейдуть на п'ятиденний ро
бочий тиждень з двома вихід
ними днями.
Постанова ЦК КПРС і Ради
Міністрів СРСР про перехід
на новий режим роботи при
ємно схвилювала
кожного
громадянина. Всюди у робіт
ничих колективах зараз проходять збори, вноситься без-

Новий режим
роботи
ліч пропозицій і думок, як
краще в нових умовах органі
зувати виробничі процеси, не
допустити зниження, а навпа
ки, домогтися
підвищення
продуктивності праці, поліп
шення якості продукції.
У Радянському Союзі є не
мало виробничих колективів,
де уже тривалий час працю
ють п'ять, а відпочивають два
дні. Наприклад, і у нашій об
ласті є ряд таких підприємств.
Досвід їх роботи показує, що
і при новому режимі можна
перевиконувати
вироб н и ч і
плани. Так, вісім підприємств
Кіровоградщини, що працю
ють по-новому, випустили не
мало надпланової продукції—
19 відсоток від усієї виробле
ної продукції в області.
Перевести всю країну на
новий режим роботи — спра
ва не проста. І Центральний
Комітет партії вимагає від ке
рівних органів на місцях мак
симум уваги, конкретного під
ходу до кожного підприєм
ства зокрема, не допускати
поспішності, а вести справу
поступово, розумно, вводити
новий режим в міру визріван
ня для того необхідних умов.
Кілька днів тому у виконко
мі районної Ради депутатів
трудящих відбулася нарада
керівників підприємств, орга-

лективи тракторних бригад
району.
Первинні партійні органі
зації зобов’язано обговорити
звернення листопадівців
у
кожному
механізаторському
колективі, посилити організа
торську роботу серед членів
тракторних бригад, мобілізу
вати людей на успішне прове
нізацій і установ нашого міста.
Розмова велась ділова, кон
кретна. Учасники наради вис
ловлювали немало цінних ду
мок, як краще перейти на
п'ятиденний робочий тиждень,
домагаючись високої ефектив
ності виробництва.
В чому полягають зараз зав
дання адміністрації, партійної
і профспілкової організацій
підприємства? В усіх колекти
вах треба створити робочі ко
місії, провести збори робітни
ків і службовців, обговорити
Постанову партії і уряду, ви
робити заходи по переходу
на п'ятиденний робочий тиж
день.
Два вихідних дні — це ду
же добре. Але нам слід по
думати і про те, чим будуть
заповнені ці дні, чи в змозі
будуть трудящі сповна задо
вольняти у вільний час свої
побутові і культурні запити.
Отже перед
працівниками
сфери обслуговування поста
ють нові проблеми.
Більше уваги насамперед
нашій молоді. Відділу куль
тури (завідуючий В. Перев'яз
ко), мабуть, треба буде по
двоїти зусилля, виявляти біль
ше розворотливості та ініціа
тиви в організації суботніх і
недільних вечорів відпочинку.
Голова районної ради союзу
спортивних товариств і органі
зацій тов. Рубашевський має
так організувати фізкультур
но-масову роботу у вихідні
дні, щоб кожен юнак і дівчи
на могли знайти своє місце
на стадіоні, спортивному май
данчику, у спортзалі.
Торгівля, зв'язок, медичне
обслуговування — все це такі
атрибути нашого побуту, що
без них не можна обійтися.
У зв'язку з переходом на
п'ятиденний робочий тиждень
підвищуються вимоги перед
працівниками прилавка, пош
тових
відділень,
лікарень,
медпунктів, їдалень, чайних,
кіосків. Вони повинні збільши
ти пропускну спроможність,
переглянути розпорядок дня.
Треба зробити все, щоб тру
дящі сфери матеріального ви
робництва могли із задово
ленням сказати: «Спасибі вам,
друзі! І в нових умовах ви нас
обслуговуєте добре».

дення
весняних
польових
робіт..
Редакцію районної газети
«Червона зірка» і радіомов
лення зобов’язано широко ви
світлювати на газетних сторін
ках і по радіо хід соціалістич
ного
змагання
тракторних
бригад за зразкове проведення
польових робіт.

Темпи польових робіт у кол
госпі імені Литвинова з кож
ним днем зростають. За два
дні механізатори заборонува
ли зяб на всій площі 1.200
гектарів. З перевиконанням
денних
норм
потрудились
трактористи
Борис Рябець,
Валентин Погорілий, Іван Іва
нов, Микола Третяк, інші ме
ханізатори.
Весна нинішнього року за
пізнилась, тому хлібороби ви
користовують
високопродук
тивно кожну годину. З перших
днів на сівбі ярих „відзначився

тракторист
Юрій Хищенко.
При нормі 18 гектарів він що
дня засіває по 20 — 22 гек
тари ячменю, однолітніх трав,
інших ярих культур. Високо
продуктивно трудиться також
механізатор Володимир Дон
ченко. За два дні в артілі по
сіяно 179 гектарів ячменю і
однолітніх трав.
Члени садогородньої брига
ди на чолі з Іваном Яковичем
Сенченком проводять обприс
кування саду проти шкідників.

І. ХМІЛЬ,
агроном колгоспу.
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ЗІРКА
Орган Новомиргородського райкому КП України
та районної Ради депутатів трудящих, Кіровоградської області.
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ВІДКРИТТЯ СЕСІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ
УКРАЇНСЬКОЇ РСР
11 квітня о 10 годині в Киє
ві відкрилась перша сесія Вер
ховної Ради УРСР сьомого
скликання,
Сесійний зал заповнили де
путати Верховної Ради УРСР,
численні гості.
Тепло зустрінуті присутніми,
місця в урядових ложах зай
мають керівники Комуністич
ної партії і уряду України
О. Ф. Ватченко, В. І. Дрозден
ко, Н. Т. Кальченко, Д. С. Ко
ротченко, О. П. Ляшко, І. К.
Лутак, М. О. Соболь, О. А. Ти
таренко, П. Ю. Шелест, В. В.
Щербицький, І. Г. Якубовський, А. Д. Скаба, В. К. Кли
менко.
Вступною промовою сесію
відкрив один з найстаріших
депутатів С. О. Стеценко —
голова виконкому Черкаської
обласної Ради депутатів тру
дящих,
Верховна Рада приступає до
виборів Голови і заступників
Голови Верховної Ради УРСР.
Від імені ради старійшин
депутат Л. Г. Бугаенко вно
сить пропозицію обрати Голо
вою Верховної Ради УРСР
депутата О. Є. Корнійчука. Ця

пропозиція приймається одно
голосно.
Заступниками Голови Вер
ховної Ради УРСР одноголос
но обираються депутати М. Д.
Білоус,
Н. О. Пучковська,
В. О. Сологуб, І. Т. Швець.
Потім затверджується регламент засідань Верховної Ради
УРСР,
За пропозицією депутата
П. Ф. Кайкана, який виступив
за дорученням ради старій
шин, приймається такий поря
док денний сесії:
1. Вибори Мандатної ко
місії Верховної Ради УРСР.
2. Про роботу культурноосвітніх закладів республіки
по підготовці до 50-річчя Ве
ликої Жовтневої соціалістич
ної революції.
3. Утворення і обрання пос
тійних комісій Верховної Ради
УРСР,
4. Затверд ж е н н я Указів
Президії
Верховної
Ради
УРСР.
5. Обрання Президії Вер
ховної Ради УРСР.
6. Утворення уряду УРСР —
Ради Міністрів УРСР.
Для перевірки повноважень

депутатів
Верховної
Ради
УРСР обирається Мандатна
комісія у складі 21 депутата;
Головою комісії обраний депу
тат І І. Вівдиченко.
О. Є. Корнійчук повідом
ляє, що на сесії Верховної
Ради УРСР присутня делега
ція компартії Канади на чолі
з національним головою партії
товаришем Тімом Баком, яка
перебуває в республіці на за
прошення ЦК КП України,
сердечно вітає гостей і бажає
їм великих успіхів у благо
родній роботі в ім’я свободи
і щастя трудящих, у боротьбі
за мир і дружбу між народа
ми усього світу. Присутні в
залі тривалими оплесками ві
тають членів делегації.
Верховна Рада приступає
до розгляду другого питання
порядку денного. З доповід
дю виступив заступник Голо
ви Ради Міністрів УРСР депу
тат П. Т. Тронько.
На доповідь розгорнулися
дебати,
Сесія Верховної Ради УРСР
продовжує свою роботу.

(РАТАУ).
Свинарі

Серед тваринників району все ширшого розмаху набуває
соціалістичне змагання за гідну зустріч 50-річчя Радянської
влади, свята Першотравня. У першому кварталі ювілейного
року найвищих показників добилися:

ДОЯРКИ
Студинська З. К. з колгоспу
імені Чкалова, яка від кожної
корови надоїла по 724 кілогра
ми молока.
Гринюк Л. А. з колгоспу
«Прогрес», яка від кожної ко
рови надоїла по 707 кілогра
мів молока.-

ТЕЛЯТНИЦІ
Колодяжна М. М. з колгосПродовження. Поч. в №44.

пу імені Ватутіна, яка забез
печила добовий приріст ваги
телят по 600 грамів на голову.

Сергата Л. К. з колгоспу
«Прогрес», яка одержала від
кожної свиноматки по 9 поро
сят,

Коваленко Л. І. з колгоспу
імені Чкалова, яка забезпечи
ла добовий приріст ваги сви
ней на відгодівлі по 400 гра
мів на голову,

ПТАШНИКИ

Більченко В. П. з колгоспу
імені Енгельса, яка забезпечи
ла добовий приріст ваги телят
по 550 грамів на голову.

Мунтян Є. М. з колгоспу
«Заповіт Ілліча», яка одер
жала від кожної курки-несучки по 40 штук яєць.

Колісник Г. В. 3 колгоспу
імені Суворова, яка забезпечи
ла добовий приріст ваги телят
по 543 грами на голову.

Галущенко І. Є. з колгоспу
імені Мічуріна, який від кож
ної курки-несучки одержав по
33,8 штуки яєць,

2 стор.
ПОЛІТИЧНЕ НАВЧАННЯ
КОМУНІСтіВ

МАЙСТЕРНІСТЬ
пропагандиста

ЧЕРВОНА ЗІРКА
...Осінь 1926 року. Батько
збирався до млина. Йому до
помагав Петрусь.
Вчись, синку, в житті все
пригодиться, лагідно говорив
батько синові.
Свинцево-сірі хмари низько
шугали над землею. Швидко
опускалась ніч. Коні рушили,
заскрипів старий віз, наванта
жений мішками.
— Не барись, татку! — про
сив малий Петро, наздоганя
ючи воза.
Дома того вечора не світи
ли, сумували. А в цей час
Петро Васильович уже зносив
до вітряка мішки, потім ліг
відпочити, вкрившись старою
киреєю. Ледь задрімав, як до
млина зайшло двоє. Від них
несло самогоном.
Вставай, старина, діло
маємо!
ліниво
промовив
білобрисий здоровань.
Петро Васильович неохоче
піднявся,
натягнув
кирею.

13 квітня 1967 року

У ВИРІ ЖИТТЯ
Вийшли. Ніч темна, ще й сієть
ся дрібний дощ. Мовчки прой
шли кілька кроків. І... стра
шенний удар в голову. Впав
Петро Васильович, а бандити
кололи його тіло довго і
жорстоко.
За що вбили людину, ‘бать
ка і годувальника дев'ятьох
дітей? Чи не за те, що він
гаряче любив землю, розпо
відав селянам правду про Ра
дянську владу та кооперативи,
про Леніна.
...Болюча рана лишилась з
того часу на серці у Петра
Гаврильченка. Юнак розумів,
що його місце в комсомолі.
І вступає сільський хлопець в
ряди борців за нове життя.
Організація була невелика,
всього 18 чоловік. Найактив

нішими комсомольцями були
Петро Гаврильченко, Анатолій
Бирзул, Марія Жосан, Григо
рій Декусара. Вони сміливо
боролись проти куркулів, які,
мов чорні круки, збирались
ночами, ховаючи хліб, накрес
люючи злодійські плани.
Особливо скаженіла кур
кульня, коли в Панчевому
біднота вступила до товарист
ва по спільному обробітку
землі, стала на колективний
шлях господарювання. Від рук
ворогів згоріло приміщення
правління, загинуло багато ху
доби.

педагогічні курси.
Швидко
пролетіли місяці навчання.
Знову рідне село, копітка ро
бота в лікбезі. Після роботи
старі й молоді йшли сюди з
букварями і читанками, вчили
ся грамоті.
— Дуже мені хотілося стати
педагогом, — пригадує Петро
Гаврильченко.
Та життєва доля склалася
інакше. В роки Вітчизняної
війни Петро Петрович коман
дував батареєю протитанкових
гармат. У сорок першому він
прикривав вогнем частини, що
відходили, знищував ворожу
техніку і живу силу. Багато
пройшов фронтових доріг, був
тяжко поранений у голову.

Незабаром відбудеться підсумко
ве заняття у початковій політичній
школі при парторганізації Капітанівського цукрозаводу. Готуються до
нього всі слухачі разом з своїм
пропагандистом Василем Степано
вичем Горбатюком. Якщо у когось
виникають незрозумілі питання, на
допомогу завжди прийде пропаган
дист. Дасть пораду, допоможе підіб
...1944 рік. Панчівці не спали
рати відповідну літературу, роз'яс
всю ніч з десятого на одинад
нить окремі положення. Ось чому
— Інколи
цілими ночами
цяте березня. Клекотів бій.
так поважають свого наставника і
не спали: берегли колективне
Разом з фронтовими товари
добро, — згадує Петро Пет
порадника слухачі політшколи.
шами ввійшли у звільнене
—Комуністом я став у листопаді
рович.
Не раз куркулі під
село панчівці Петро Гавриль
кидали погрозливі записки,
1942 року, — розповідає Василь Сте
ченко, Антон Босько, Микола
але це не зупинило комуністів
панович. — На фронті першим пар
Барбой.
і комсомольців.
тійним дорученням у мене була
Як інваліда, Петра Петрови
пропагандистська робота.
Відтоді
У всьому Петро Гаврильчен
ча демобілізували. Довгий час
весь час працюю пропагандистом,
ко наслідував приклад свого
працював він у райцентрі, а
виступаю з лекціями та бесідами.
старшого брата Максима, який
Багато років агроном В. С. Горбабув
учасником
Канізького
потім знову повернувся у рід
тюк працює пропагандистом у Капіповстання селян проти австроне село. Знають комуніста як
таківському цукрокомбінаті. Щонімецьких
окупантів, бився
душевну і щиру людину. Це
проти
денікінців.
Максима
четверга 22 слухачі збираються на
його сім'я усиновила сироту.
заняття. Сюди приходять робітники
розстрілювали вороги, та він
Виріс Василь, закінчив Капітаі службовці цукрозаводу. Відрадним
напівживий виліз із могили і
нівське професійно-технічне
знову став у стрій бійців за
є те, що заняття політшколи прохо
училище, став молотобійцем.
нове життя. Ще й сьогодні
дили організовано, не допущено
А зараз здобуває професію
трудиться в колгоспі.
жодного зриву. Як правило, щора
механізатора. Любить Василь
зу Василь Степанович робить 10 _
Разом з колгоспом у село
Петра Петровича та його дру
15-хвилинний
огляд міжнародних
прийшло нове життя. Не сича
жину, бо вони як рідні вирос
подій. Він давно вже спеціалізується
ли більше куркулі. Та з'явився
тили і виховали його, дали
на лекціях з міжнародного життя,
новий ворог, що заважав руха
крила для польоту.
а тому його огляди завжди цікаві
тись вперед — неграмотність
повчальні.
Іл. БАНТИШ,
населення. Райком комсомолу
позаштатний кореспон
На ХХІІІ з'їзді КПРС високо оціпосилає
19-річного
Петра
дент "Червоної зірки».
нювалась діяльність партійних проГаврильченка на короткочасні
пагандистів. Їх назвали золотим фондом нашої партії. Висока це честь,
а разом з нею і велика відповідаль
ність за доручену справу. Добре це
розуміє Василь Степанович, весь
час поповнюючи свої знання, удос
Не мають собі рівних і
У нашій країні багато ви
коналюючи майстерність. Він уміє
майстри
Донбасу. Світові ре
датного.
В
Донбасі,
наприклад,
допомогти слухачам розібратися у
корди встановили: бригада
прохідники бригади Героя
найскладніших питаннях внутрішньої
і зовнішньої політики Комуністичної
М. Карева на проходці верти
Соціалістичної Праці М. Тихо
партії, правильно застосувати набуті
кального ствола шахти, сталенова
першими
торкнулися
знання у практичній роботі.
вар В. Холявко і його товари
своїми
руками
найглибшої
- До кожного виступу старанно
ші по продуктивності марте
точки землі. У вертикальному
готуюся, перечитую багато літера
нівських печей, а бригада
тури, матеріалів з газет і журна
стволі шахти «Петровськалів, — ділиться думками пропаган
М. Гринди видобула 122 ти
глибока» вони вийшли на по
дист. — Дуже мені допомагають
сячі тонн вугілля за місяць.
значку 1.274 метри від по
статті з газети «Правда», журналів
Всі троє — перші на планеті
верхні.
«Партийная жизнь» і «Политическое
в ряду робітників своєї профе
На Слов'янській ДРЕС спо
самообразование»,
які
я перед
плачую.
сії,
Герої
Соціалістичної
руджено димову трубу у 250
Василь Степанович має конспект
Праці.
метрі
в
—
найвищу
в
нашій
лекції, але користується ним вміло,
країні.
В Донецькій області живе
розповідає живо, просто, дохідливо.
і працює Іван Іванович БридьЙого слухають з увагою. Ніхто не
А ось на Ждановському
дрімає, як це часом буває, коли
ко, єдиний радянський шах
металургійному заводі імені
пропагандист не відривається від
тар, якому Золоту Зірку Героя
Ілліча
одна
доменна
піч
пра

конспекта. Розгортається бесіда, в
вручали двічі, кому в рідному
цює за цілий завод. Її річна
якій ‘беруть участь майже всі слу
Усе що пов’язане з пам’яттю про Володимира Ілліча Леніна,
селищі
поставили бронзовий
продукція — 1 мільйон 370
хачі.
все, що доносить до нас відгук тих буремних часів, коли під керів
бюст
—
за немеркнучий под
— Часто практикував я домашні
тисяч
тонн
чавуну.
Вона
най

ництвом свого великого вождя наш народ розбивав віковічні пута
завдання слухачам з окремих тем,
виг у праці.
(РАТАУ).
гноблення і здобував світлий сьогоднішній день, завжди иуде
більша
в
Європі.
виступів, — повідомляє В. С. Горбаглибоко хвилювати і безмежно цікавити кожну трудящу людину.
тюк.
Цей метод себе виправдав.
Ось і ні знімки нагадують нам про В. І. Леніна, змушують
Навчав
також
комуністів
правильно користуватися книгою, вмін серце частіше битися. Фото
ню конспектувати твори класиків внизу зроблене в 1918 році.
На ньому — зв’язкова Ілліча,
марксизму-ленінізму.
Ось кілька прикладів. Механік ветеран революції Лідія ГерВ. В. Голубець тепер вміло веде манівна (Лююлі) та її чоловік
конспекти, багато уваги приділяє Гуго Ерікович Ялава, маши
історичного
паровоза
вивченню першоджерел. Він — агі ніст
татор, раціоналізатор
на вироб №293. На цьому паровозі
ництві. Щоразу виступає під час Г. Е. Ялава після липневих
подій 1917 року в Росії відвіз
співбесід. Це ж слід сказати і про
касира цукрокомбінату Г. М. Зімен- В. І. Леніна в Фінляндію і
кова, бухгалтера І. П. Кривошею, перед Жовтнем привіз його
старшого охоронника П. Х. Бебиха знову до Петрограда. Нині
та інших слухачів. Завжди охоче цей паровоз навічно встанов
лено на Фінляндському вокзавиконує практичні завдання комуніст
лі в Ленінграді (фото ліво
І. А. Проценко.
Окремі товариші не завжди пра руч).
вильно розуміють те чи інше питан
ня. У такому випадку пропагандист
настійно й уважно допомагає слуха
чеві розібратися, переконує його
фактами, конкретними прикладами.
Так, завідуючий пекарнею П. М. Борисенко не зразу усвідомив тему
про дві форми соціалістичної власЦК більшовицької партії, з рідними. Зв'язківцем
ності. Йому допоміг пропагандист, і,
Лідія Германівна чимало років була господар В. І. Леніна в Гельсінгфорсі був член більшо
навівши приклади з життя колгоспів
кою явочної квартири в Ломанському провулку вицької партії з 1905 року Густав Ровіо. Він
«Жовтень» і «Прогрес», радгоспу,
Петрограда, куди доставлялася нелегальна біль у той час очолював... поліцію фінської столиці и
цукрозаводу.
шовицька література, зброя. Сюди не раз прихо переховував у себе Володимира Ілліча.
Підсумкове заняття — завершаль
дила Н. К. Крупська, а 14 жовтня 1917 року під
Лідія Германівна (фото праворуч) зараз живе
ний етап у роботі політшколи. Ось
іменем Костянтина Петровича Іванова прийшов в Карелії, у Петрозаводську. Їй пішов 81 рік.
чому пропагандист так старанно гоВолодимир Ілліч.
У неї багато друзів, з якими вона веде широке
тується до нього, часто зустрічаєтьЛююлі й Гуго Ялава в 1917 році одержали
ся з своїми слухачами, допомагає
перший лист від Леніна з Фінляндії. Листи листування.
(фотохроніка РАТАУ).
їм глибше засвоїти матеріал, який
з останньої еміграції Ілліча зв'язували його з
вивчався протягом року.
І. Романенко

НАЙВИЗНАЧНІШЕ

ДО ЛЕНІНСЬКИХ ДНІВ

З стор.

ЧЕРВОНА ЗІРКА

Рішення паР Т і ї
ОСТАНОВА ЦК КПРС і
Ради
Міністрів
СРСР
П
«Про невідкладні заходи по

захисту грунтів від вітрової та
водної ерозії» викликала жва
вий інтерес у хліборобів кол
госпу «Україна». Ніде правди
діти, у нашому господарстві,
як і в багатьох інших, ще не
достатньо ведуться роботи по
захисту грунтів від ерозії.
Тому значні площі землі вза
галі не приносять користі, а
де і збираємо врожаї, то не
такі, яких можна було б до
сягти. Ось чому партія і уряд
вважають боротьбу з вітровою
і водною ерозією
грунтів
одним з найважливіших дер
жавних
завдань
дальшого
розвитку
сільськогосподар
ського виробництва.
Спеціалісти колгоспу уваж
но обстежили площі і вияви
ли, що у нас понад 280 гекта
рів грунту в тій чи іншій мірі
піддається ерозії. Розроблено
конкретні заходи з тим, щоб

до 1970 року поставити ці
землі на службу господар
ству.
Сімдесят гектарів з цих
площ, можна сказати, вже
докорінно поліпшені.
Вес
ною позаминулого року ми
зорали їх, посіяли кукурудзу
суцільним способом з нор
мою висіву по 100 кілограмів
насіння на гектар, закоткува
ли площу і зразу ж посіяли
люцерну по 20 кілограмів на
сіння на гектар. Кукурудзу
скосили, а трава залишилась.
Тепер щороку за три укоси
збираємо з гектара понад
200 центнерів зеленої маси.
Велика вигода, А раніше тут,
крім бур'янів, нічого не рос
ло, землі використовувались
хіба
що
для
прогулянки
худоби.
У цьому році таким чином
освоїмо ще 30 гектарів еродо
ваних площ, посіємо на них
люцерну і конюшину. Насіння
для цього вже придбали. До

і

13 квітня 1967 року

У Р Я ду — в

1970 року багаторічними тра
вами освоїмо ще гектарів 50.
Решту площ, які за своїм
рельєфом не піддаються об
робітку, плануємо терасувати.
Посадимо дерева і матимемо
користь.
У боротьбі з вітровою та

ЗАВДАННЯ
ДЕРЖАВНОЇ

ВАГИ
водною ерозією грунтів вели
ке значення має правильне
використання
сільськогоспо
дарської техніки, застосуван
ня передових методів агро
техніки. Якщо ми обробляємо
площі гладкими котками, то
обов'язково в агрегаті з райборінками. Це захищає грунт
від видування. Частину площ

ЖИ Т ТЯ

обробляємо рубчастими кот
ками, круті схили — окремо і
засіваємо упоперек, що запо
бігає змиванню грунту по
верхневими водами.
Хотів би окремо сказати
про використання полезахис
них лісосмуг. Погано ми до
глядаємо за ними, своєчасно
не розчищаємо.
Лісосмуги
заросли чагарниками, не про
дуваються і замість користі
приносять шкоду. Сніг, що
мав збиратися на полі, осідає
у лісосмугах. Навесні ніяк
проїхати під лісосмугою, ніяк
обробити біля неї площу.
У нашому колгоспі ще ма
ло полезахисних
лісосмуг,
усього 20 гектарів. Більшість
їх теж занедбана. Правда, у
цьому році п'ять гектарів уже
розчистили. Плануємо ближ
чим часом усі поля обсадити
лісосмугами, а також привес
ти в порядок наявні.
Польова сівозміна у нашо
му колгоспі в основному ос-

воєна, а в грунтозахисній ба
гато недоліків. Мало місця
в ній відводиться посівам

багаторічних трав. І це тільки
тому, що ми

не маємо дос

татньої кількості насіння. Щоб
вийти з такого становища,
у цьому році залишимо 20
гектарів багаторічних трав на
насіння. Тоді зможемо освоїти
багаторічними травами 50 гек
тарів земель-неудобів, усю
грунтозахисну сівозміну, а в
кормовій сівозміні за раху
нок цього більше висівати
просапних культур, таких як
кукурудза, коренеплоди тощо.
Боротьба з вітровою і вод
ною ерозією грунтів — важ
лива і відповідальна справа.
Тому бажано, щоб у колгоспі
був для цієї роботи спеціаліст.

I. НіменКо,

агроном
раїна».

колгоспу «Ук

І МИ ДАЛИ
СЛОВО
В місті Кіровограді не так
давно проходив восьмий зліт
шкільних виробничо-навчаль 
них бригад області. Учасники
зльоту прийняли зобов’язання
на ювілейний 1967 рік.
Бригада нашої школи теж
дає слово виростити високі
врожаї зернових і технічних
культур. Колгосп виділив нам
площі, і ми будемо працювати
самостійно. Під час догляду
за посівами члени бригади
вестимуть спостереження за
розвитком і ростом рослин, по
глиблюватимуть свої знання
з біології.
Люда ПЛАЧИНДА,
бригадир
виробничонавчальної бригади.
с. Панчеве.

СІЛЬСЬКІ ВІСТІ

Борються
за високий урожай
На Миколаївщині славиться
високими врожаями механізо
вана ланка Панаса Жеребченка з радгоспу "Прогрес» Снігурівського району. В ювілей
ному році члени ланки вирі
шили виростити по 550 цент
нерів цукрових буряків на
кожному з ста гектарів, по 60
центнерів озимої пшениці.
Механізатори в стислі строки
закрили вологу, підживили
озимі, посіяли ранні зернові,
а тепер сіють цукрові буряки.
Розпочали сівбу цукрових
буряків і в інших господар
ствах.

Наступ на яри
На поля колгоспів Канів
ського та Корсунь-Шевченківського району Черкаської об
ласті вийшли механізатори
Канівської гідролісомеліоративної станції, створеної для
боротьби з ерозією грунтів.
Почалося садіння дерев на
пісках і на схилах ярів та ба
лок, якими порізані береги
Дніпра й Росі. До п’яти тисяч
гектарів насаджень, зроблених
тут в минулі роки, нині при
бавляться ще сотні гектарів.
(РАТАУ).

Радісно сяють обличчя доярок
і сьогодні успішно виконано завдан
ня. Зимівля худоби закінчується,
продуктивність — підвищується.
На знімку, кращі доярки колгоспу
імені Щорса (зліва направо) Ольга
Харковенко, Катерина Титаренко,
Тетяна Щербань, Лариса Титаренко.
Фото П. МАЛЄЄВА.

РОЗУМНО
Господарювати
вдумливо,
ощадливо, вести господарство
иа передовій науковій осно
ві — завдання кожного спе
ціаліста і керівника колгоспу,
радгоспу. Це й було основ
ною темою на економічній
конференції,
яку
провело
цими днями виробниче управ
ління сільського господарства.
Торік хлібороби району досягли вагомих результатів у
підвищенні врожайності зер
нових культур. Знизилася собі
вартість продукції порівняно
з 1965 роком. Кращих успіхів
у рільництві домоглися тру
дівники колгоспів «Прогрес»,
імені Ватутіна, імені Чкалова,
де одержали по 27,9 — 28,7
центнера зернових з кожного
гектара. Характерно, що й
собівартість зерна тут нижча,
ніж середньорайонна.
Проте не всі господарства
торік підвищили родючість
своїх земель. Так, колгосп
імені Мічуріна зібрав тільки
по 22,1 центнера зернових з
гектара, овочів — по 41, а
картоплі — ло 24 центнери.
Головне завдання полягає
в тому, підкреслив у своєму
виступі головний агроном ви
робничого управління тов. Колодяжний, щоб зробити все
необхідне для одержання ви
сокого урожаю в ювілейному
році. Першою умовою для
цього є підживлення та боро
нування озимої пшениці.
Погодні умови цього року

ВЕСТИ

ГОСПОДАРСТВО

дозволяють вчасно і якісно
посіяти буряки,
одержати
дружні сходи. Вологи у грун
ті зараз досить, треба лише
зберегти її. Там, де восени
не внесли мінеральних доб
рив під
глибоку
оранку,
обов'язково слід внести їХ пІД
культивацію.
Щоб одержати дружні схо
ди та повну густоту насаджен
ня, не слід допускати занижен
ня норм висіву. Роботу сівальних агрегатів організувати так,
щоб кожне поле засівати за
2 — 3 дні. Це дасть можли
вість своєчасно провести об
робіток.
Чільне місце в роботі еко
номічної конференції зайняв
аналіз продуктивності тварин
ництва за минулий рік та за
перший квартал нинішнього
року. Як відзначалося у допо
віді зоотехніка виробничого
управління тов. Поетики, торік
колгоспи району достроково
виконали план продажу дер
жаві продуктів тваринництва.
Понад план продано 7.627
центнерів м’яса, 40.346 цент
нерів молока, 696 тисяч штук
яєць, 85 центнерів вовни. Най
кращих показників у підви
щенні продуктивності тварин
ництва та зниженні собівар
тості
продукції домоглися
колгоспи імені Чкалова, імені
Ватутіна, «Прогрес», «Кому
ніст» та імені Фрунзе. Різко
зросли тут доходи від реалізації продукції.

"Млин" проти ерозії
Дослідну партію пристроїв,
призначених для боротьби з
водною ерозією грунту, виго
товив одеський завод сільсько
господарського машинобуду
вання імені Жовтневої рево
люції. Земляний «млин» крі
питься до плугів загального

призначення. Його основний
робочий орган — трилопастева вертушка — нагадує ко
лесо водяного млина. Через
кожні півтора — два метри
спрацьовує упор і одна з трьох
лопастей вертушки робить у

Добре стартували тваринни
ки більшості артілей у ювілей
ному році. Район перевиконав
план реалізації м'яса, молока,
яєць. Але результати могли б
бути й кращими, коли б за
високу продуктивність тварин
по-справжньому боролися всі
господарства. Що можна ска
зати про артіль імені Кірова,
коли тут не виконали квар
тального плану по виробницт
ву молока, низька продуктив
ність свиноматок, крім того,
одержувана продукція майже
удвоє дорожча планової. За
трати на утримання однієї ко
рови у півтора раза переви
щують середньорайонний по
казник.
Зараз у кожному господар
стві потрібно подбати про ут
римання
худоби в літній
період: обладнати літні табо
ри, щоб були там навіси для
худоби, вдосталь зелених кор
мів, вода, механізми; щоб для
відпочинку тваринників були
хороші умови.
Ювілейний рік повинен ста
ти роком високої продуктив
ності худоби. Для цього треба
створити міцну кормову базу.
Зоотехніки та агрономи кол
госпів повинні спланувати роз
міщення та строки посіву кор
мових культур з тим, щоб
протягом усього літньо-осін
нього періоду худоба була
повністю забезпечена зеле
ною масою.

А. КОЖУХАР.

грунті поперечну борозенку та земляний валик.
Застосування новинки дає
можливість створити на по
верхні схилів 3 крутістю до
12 градусів ефективну систе
му замкнених борозен для за
тримання весняних повіней і
зливових вод, а також для
регулювання їх стоку.
(РАТАУ).

ЯКЩО ПРАЦЮВАТИ
СУМЛІННО
Що й говорити, скрутне
становище склалося з кормо
вою базою у колгоспі імені
Ілліча. Мало залишилося кон
центратів, не вистачав соко
витих кормів, про сіно й гово
рити нічого. Та навіть і за та
ких умов окремі тваринники
домагаються високої продук
тивності худоби. Приклад цьо
му — доглядачі телят другої
комплексної бригади.
Переважно це літні люди,
не перший рік працюють на
фермі. Ось тільки Ніна Дігтяренко має стаж роботи ще
менше року. Але і вона до
магається високої продуктив
ності молодняка. Середньодо
бовий приріст ваги телят за
перший квартал становить у
її групі 530 грамів. Доглядає
Піна 40 телят шестимісячного
віку.
Добре росте і розвивається
молодняк, який доглядає М. Ф.
Шаповал. Правда, добовий
приріст живої ваги тварин у
її групі на 30 грамів нижчий,
ніж у Н. Дігтяренко, але Ма
рія Федорівна докладає всіх зу
силь, щоб домогтися кращих
результатів.
Олена Захарівна Берегова
та Матвій Тимофійович Геть
ман вирощують телят різних
за віком. У їхніх групах
також по 40 тварин. Добовий
приріст ваги молодняка за
перший квартал в обох гру
пах — 410 грамів на голову.
Правління артілі завжди
ставить у приклад всім тва
ринникам доглядачів телят.
Р. ПЕРЕПЕЛИЦЯ,
обліковець.

СЬОГОДНІ-ДЕНЬ ПОЕЗІЇ
НА КОНКУРС

Ровенська область. Молодь колгоспу «Зірка» Ровенського
району бере активну участь у гуртках художньої самодіяль
ності. Тут створено хоровод доярок, які виступають з ціка
вою програмою.
' .
На фото (зліва направо):
учасники хороводу Марія
Поліщук, Валентина і Любов Мельничук, Галина Мирончук,
Зінаїда Мамчур, Ганна й Тамара Трофимчук у колгоспному
клубі.
Фото П. ЗДОРОВИЛА
(Фотохроніка РАТАУ)

Феодосий МАТЮХА.

П'ятдесят тобі,
мій. краю
То не гай зелений розквітає,
Не гора алмазний розсипає
зіР’
То країна наша вся співає,
То весела молодь,
як весняний бір.
І цвіти ж моя ти.
Батьківщино,
і рости все вище та буяй,
Умножайся, славна ти,
родино,
Рівність. Братство й
Дружбу прославляй.
П'ятдесят тобі, мій краю
рідний,
П’ятдесят жовтневих золотих
років,
І красуєш, як садок
розквітлий,
І могутня ти, як дуб п’яти
віків.
Батьківщина — труби
заводськії
Одяглися в димчасту
фату,
Там мартенів ріки золотії
Переллються в щастя,
У красу.
Славлю край, як сонце
життєдайний,
Славлю твій народ крицевий,
трудовий,
І політ орлиний неосяжний,
Зоредальній, блискавичний,
світовий.
В космосі ніким ти
нездоланний,
Місяць руку вже тобі
подав,
ї Венері ти завжди
жаданий.
Хто б життя за тебе
не віддав?!
Хто ж плекав красуню
Батьківщину?
Хто її вінок барвистий одівав?
Хто зберіг у рокову годину?
Хто її глибокі рани лікував?
Ленін в думах вимріяв
Вітчизну,
Партія плекає рік у рік,
Наш народ — граніт
у грізну днину,
Ленін! Партія! Народ! —
навік!
с. Лікареве.

Микола СУХОВ.

Прошуміла молодість
Прибиральниці-пенсіонерці спецшколи-інтернату для
глухих Олександрі Михайлівні Чулаковій з повагою
присвячуються ці рядки.

Светлана СИДОРЕНКО.

Песня Ракетчиков
На посту своем, не дремля,
И в жару и в снегопад
Мы храним родную землю
От Курилл и до Карпат.
Припев:
Всегда надежные
Ракеты грозные,
Любая цель для них
близка.
И ясным днем,
И ночью звездною
В строю Ракетные войска.
Возле речки, речки быстрой,
В зачарованном лесу,
У ракеты серебристой
Службу срочную несу.
Припев:
Всегда надежные
Ракеты грозные,

Розмова
Один дядько черевики
Захотів придбати.
— Сорок другий номер, —
каже, —
Попрошу подати.
За прилавком в магазині
Продавець дрімає.
— Дуже шкода, а такого
Номера немає.

Почув батько тії речі
І каже до Гриця:
— Устань, сину, та дай мені
Водички напиться.
Син замимрив... Але
звівся.
— Нате, пийте, тату.
А той йому: — Напийсь
сам
Та дай мені спати.

ЧЕКАТИМУ ЧЕРГИ...
ГУМОРЕСКА

Три місяці у дощ і сніг я
ходив на площу до культмагу,
стовбичив біля нього, як не
змінний вартовий. Але поба
чив — це безнадійна справа,
Черга посувалася дуже повіль
но. І тому я одного вечора
загорнув у газету і поклав
у сумку дві великі щуки. На
них — єдина й остання надія...
Перед моїми очима постав
той, кому я хотів їх віднести,
мій добрий приятель, з яким
ми колись бігали в один клас,
грали в цурки. Перед моїми
очима стояв Пилип Іванович,
голова нашого споживчого то
вариства. Привітний, людяний,
з своїм невеличким, але вже
досить помітним черевцем.
Правда, останнім часом він
дуже схуд. Може, хворіє?.?
Тоді щуки ще більше до речі?
Дієтичні і смачні, хіба вони

с. Оситная.

Григорій КОВЧУК

Подав води
Солоного оселедця
Син на ніч наївся.
І від спраги нестерпної
Вночі пробудився.
— Ну й води страшенно
хочу, —
Вголос став казати.
€ вона, напевне,
в кружці,
Та не хочу встати.

Любая цель для них
близка.
И ясным днем,
И ночью звездною
В строю Ракетные войска.
День и ночь в строю недаром:
Край родной доверен мне.
Слышат чуткие радары
Каждый шорох на земле.
Припев:
Всегда надежные
Ракеты грозные,
Любая цель для них
близка.
И ясным днем,
И ночью звездною
В строю Ракетные войска.

не прикрасять оту прокляту
цифру "87»?
Не
встиг
я
поминути
криничку в дворі, як почув
верещання поросяти й одно
часно божевільний крик, аж
кров захолола в жилах.
— Ой людочки, рятуйте! —
благав хтось.
Я вискочив за ворота й по
бачив щось неймовірне. Вули
цею, кувікаючи, мчало порося.
За ним, незважаючи на свої
шістдесят п’ять літ, летіла,
немов ракета, баба Христя.
А вже за нею гнався босий і
простоволосий Пилип Івано
вич. Він замірявся на бабу
товстою сучкуватою палицею.
Та баба Христя мала ще
вік, бо захеканий, паруючий,
неначе паровоз, Пилип Івано
вич побачив мене, зупинивсь,
жбурнув у бур'ян палицю.

(Чуха дядько потилицю —
Що ж його робити?)
— Двадцять першого дві пари
Можете купити...

Прошуміла юність, наче птиця,
І лишає в самотині вас.
У косі вже старість
серебриться,
На порозі відпочинку час.
Дарували ніжність
до краплини
Для людей
і для своїх дітей.
Сяють щастям
в зморщок павутинні
Озеречка стомлених
очей.
Підхопила молодість крилата

Дочок п’ять та сина удови,
І пішли в життя, як їхня мати,
Шлях обравши скромний,
трудовий?
Від сердець чутливих,
робітничих
Відпочинок вам даємо ми,
Щастя та здоров’я
щиро зичим
І без ліку радощів весни.
Не забуде трудова родина
Ваших рук і теплоти очей.
Бо звеличує отак людину
Праця і життя задля людей.
Олександр ЛЕБІДЬ.

МАТИ
Б’ють копитами коні напоєні,
їсти не хочуть, рвуть вудила.
Встали з постелі
стомлені воїни.
Мамо, чи снідати ти їм дала?
Підуть дорогою всі
невідомою.
Зможеш ти в серці
стримати біль?
Скільки ж разів застилати
соломою
Будеш ти дітям у хаті
постіль?
Коні заржали аж стіни
здригнулися.
— Діти, збирайтеся,
знову гроза.
Хочу, щоб швидко назад
повернулися.

Впала на шлях
материнська сльоза.
Сльози у неї,
як зорі золочені.
Де ж ви, соколики,
де ж ви, сини?
Знаю я, знаю, що ворог
в оточенні,
Не повтікають від смерті
вони.
Хто ж привітає синочків
водичкою?
Хто їм дорогу покаже
до гір?
Знаю, до Тебе в хатину
над річкою,
Мамо, сини твої вернуться,
вір!

У Києві відбувся заключний конкурс
самодіяльних народних театрів і театраль
них колективів республіки, присвячений
50-річчю Великого Жовтня. Драматичний
колектив Пересичанського сільського клу
бу Дергачівського району Харківської
області виступив на конкурсі з п’єсою
Я. Мамонтова «Республіка на колесах».
На фото: заключна сцена спектаклю.
Фото Є. МАЛІШЕВСЬКОГО
(Фотохроніка РАТАУ).

Підбіг, схопив мене за груди
і заплакав:
— Скажи мені — я чесна
людина?
— Як новонароджений младенець, Пилипе Івановичу!
— Так чому ж вони дума
ють, що я хапуга, що я хабарник?!
- Хто?!
— А такі, як оця стара
карга! Проходу не дають! Оце
вернувся з роботи, почав ноги
мити, намуляв їх, а оця ж
баба порося мені суне! Що
вечора, як починає темніти, не
суть мед, сало, масло, глечики
ряжанки, смажені гуси, свіжі
яблука — неначе зовсім збоже
воліли. І я їх щовечора і що
ранку ганяю. Ганяю мовчки?
І вони й тікають мовчки. А ця
баба вирвалася на вулицю?
Я нічого не розумів.
— Ходім, голубе, до мене додому і побачиш справжню
картину..?
На столі у світлиці лежала
велика
закопчена
свиняча
нога. Чудесна шинка. Приєм

ний запах залоскотав ніздрі»
Пилип Іванович витяг з-під
ноги засмальцьовану записку?
— І її, й шинку знайшов
у сінях. Читай!
«Пише тобі, Пилипцю, твій
рідний дід Харитон. Що ж це,
внуче, за несправедливість на
світі? У багатьох на нашому
кутку є телевізори, а у нас ще
й досі нема. Я у черзі трид
цять п’ятий. Але ж я твій рід
ний дід. Я тебе, жевжика,
гуцюцюкав на своїх колінах.
Я тобі сопілки й дудочки робив. Ти зваж на це і виділи
мені якусь машину. І не ма
леньку. А отого на 354 карбо
ванці. Баба гроші напоготові
під клейонкою тримає? А я
вже за це тобі подаруночок
лишаю»?
Пилип Іванович застогнав:
— Що ж я можу зробити?
Черга — сто сорок чоловік?
Так бачиш — подаруночки но
сять, щоб купити мене!
І враз він вибухнув, зарепе
тував:
— А я не продаюсь! Мене

й за золото не купиш! Ти
глянь, який я їм гостинець
приготував?
Я подививсь у куток. Аж
мороз пішов поза шкірою: у
кутку стояв напоготові великий дрючок із колючої акації?
Я висунувсь із кімнати і аж
у кінці городу полегшено зітх
нув. Доведеться щуки з’їсти
самому. Краще чекатиму своєї
черги. Я 87-ий. Та хіба це вже
така велика цифра? За мною
є ще й сто сороковий. Ні, ви
пробовувати терпіння Пилипа
Івановича не хочу, хоч він мій
приятель. Чекатиму черги..?

Моя гумореска не для сміху.
Вона більш для вас, працівни
ки Новомиргородської райспоживспілки. Може, ви всетаки більше занаряджували б
телевізорів у наші села?
Микола СТОЯН.
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