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ІНДУСТРІАЛЬНУ ТЕХНОЛОГІЮ — НА ПОЛЯ

ПО Д ВІ Н О Р М И
«П рогресивні техно

логії - на поля!» Цей 
заклик новаторів сіль
ськогосподарського ви
робництва республіки 
знайшов гарячу під
тримку серед механіза
торів колгоспу «Прог
рес». Вони активно 
включилися у масовий 
громадський огляд впро
вадження прогресивних 

технологій вирощуван
ня сільськогосподарсь
ких ку льтур. І нині, в 

дні сівби цукрових бур я 
  ків і кукурудзи, меха

нізатори на ділі впро
ваджують у себе пе
редовий досвід, високо- 
продуктивно викорис
товують техніку.

Ставши на трудову 
вахту під девізом «П од
виг у праці — мир на 
землі!", колективи сі
вальних агрегатів тре
тьої тракторної брига
ди значно перевикону 
вали норми на сівбі 
цукрових буряків. Лан
ковий Віктор Рудь чи
мало років вирощує цю

культуру, добре знає 
всі польові «секрети», 
охоче ділиться досвідом 
з молодими механізато
рами. Повчитись у ньо
го можна — це ж очо
люваний ним агрегат 
за  світловий день засі
вав по 26 гектарів бу
ряків при нормі 13. 
Уда рну пра цю механі
затора і членів його 
е кіпажу було відзначе
но вітальними телегра
мами,  подяками,  їм вручено вимпел

*

Завзятий у праці 
і член ВЛКСМ Андрій 
Микитенко, який вчить
ся у свого  наставника 
змагається з ним. вико 
нує норми на 150— 
180 процентів. Працю
ючи на десятому полі, 
колективи обох агрега
тів за два з половиною 
дні завершили сівбу на 
109 гектарах.

Ю. ХРА МАЛЮК, 
секретар парторга
нізації колгоспу 
«Прогрес».

З ВЕЛИКОЮ ВІДПОВІДНІС Т Ю  ДО ВЕЛИКИХ СПРАВ
Як уже ПОВІДОМЛЯЛОСЯ 

у «Червоній зірці», відбу
лася шоста сесія район
ної Ради народних депу
татів сімнадцятого скли
кання. З доповіддю «Про 
рганізаторську роботу 
місцевих Рад народних 
депутатів району по ви
конанню рішень XXVI 
з ’їзду КПРС, положень і 
завдань, висунутих това
ришем Л. І. Брежнєвим 
у Звітній доповіді Цен
трального Комітету
КПРС, та рішень XXVI 
з ’їзду Компартії Украї
ни» виступила голова ви
конкому районної Р ади 
народних депутатів
О. Г. Ладяєва.

Наша країна, все про
гресивне людство світу, 
сказала доповідач, зараз 
перебувають під великим 
виливом XXVI з ’їзду 
КПРС — події, яка озна
менувала собою новий 
етап па шляху боротьби 
партії і народу за побу
дову комунізму, за мир 
і соціальний прогрес на 
землі. 

Підсумки XXVI з ’їзду 
КПРС були обговорені па 
республіканських зборах 
партійного активу, де з 
доповіддю виступив член 
Політбюро ЦК КПРС, пе-

(Ш оста сесія районної Ради народних депутатів)
рший секретар ЦК Ком
партії України товариш 
В. В. Щербицький. Ви
словлюючи волю комуніс
тів, усіх трудящих рес
публіки, збори гаряче і 
одноголосно схвалили іс
торичні рішення Всесоюз
ного партійного форуму, 
прийняли їх до керівниц
тва і неухильного ви
конання.

Важливі і відповідальні 
за вдання стоять перед 
Радами народних депу
татів. Вони повинні до
класти максимум зусиль 
для вирішення масштаб
них і складних завдань 
по підвищенню ефектив
ності і якості виробницт
ва — основи сучасного 
економічного розпитку. 
Керівництво народним го
сподарством — це серце
вина всієї діяльності пар
тії, держави, Рад народ
них депутатів.

Наша країна значно 
просунулась вперед на 
всіх напрямках економіч
ного і соціального роз
витку. Почуття гордості 
викликають наведені на 
з ’їзді цифри, факти й 
узагальнення. За останнє

десятиріччя обсяг проми
слового виробництва в 
СРСР зріс на 78 процен
тів, вантажооборот усіх 
видів транспорту — на 
61 процент. Продуктив
ність праці підвищилась 
у півтора раза. Зміцнено 
матеріально - технічну 
базу сільськогосподар
ського виробництва.

Успішно розвивались 
народне господарство, на
ука і культура Радян
ської України. Випуск 
промислової продукції 
за п’ятирічку збільшив
ся на третину. У півтора 
раза зріс випуск продук
ції машинобудування і 
металообробки, розши
рився асортимент, поліп
шилась якість товарів 
народного споживання.

Дальшого економічно
го і культурного розвит
ку здобув і наш Ново
миргородський район. За 
минулу п’ятирічку обсяг 
промислового виробниц
тва зріс на 9,7 процента. 
Колективи підприємств 
реалізували продукції 
на 800 тисяч карбованців. 
Достроково завершили 
плани п’яти років завод

продтоварів, спецмай
стерня райсільгосптехні
ки, 26 колективів і понад 
900 передовиків вироб
ництва.

За роки минулої п’я
тирічки, підкреслила О. Г. 
Ладяєва, досягнуто пев
них успіхів і трудівника
ми сільського господарст
ва. В середньому но ра
йону одержано по 29,8 
центнера зернових з кож
ного гектара, по 288,6 
центнера цукрових буря
ків.

У передз'їздівський пе
ріод широкого розмаху 
набуло соціалістичне зма
гання. В авангарді йшли 
комуністи і комсомольці, 
депутати місцевих Рад. 
Про достроково виконан
ня зобов’язань на честь 
з ’їзду рапортували 37 
трудових колективів і по
над тисячу виробнични
ків. А колективи молоч
нотоварної ферми № 4 
колгоспу імені Шевченка 
та спецмайстерня райсі- 
льгосптехніки завоюва
ли почесне право рапор
тувати XXVI з ’їздові
КПРС та XXVI з ’їздові
Компартії Україна.

Минув перший квар
тал нової п’ятирічки. Пі
дсумки роботи трудових 
колективів показують, що 
ми маємо всі можливос
ті викопати плани і соці
алістичні зобов’язання ро
ку. Промислові підприєм
ства завдання по обсягу 
реалізації продукції здій
снили на 101 процент. 
Справилися з планами 
будівельно - монтажних 
робіт колективи ПМК-138 
та міжгосподарської бу- 
дівельої організації. Пра
цівники сільського госпо
дарства забезпечили ви
конання планів по прода
жу державі всіх видів 
продукції тваринництва.

Однак в галузях народ
ного господарства, відмі
чалось у доповіді, ще ба
гато вузьких місць, не
доробок у плануванні і 
управлінні, порушень ди
сципліни і проявів без
господарності. Місцеві 
Ради, їх виконкоми, від
діли райвиконкому, керів
ники господарств повинні 
глибоко розглянути при
чини допущених недолі
ків, накреслити конкретні 
заходи, які б забезпечу

вали виконання планових 
завдань, підвищення про
дуктивності праці.

План — це головний 
інструмент реалізації 
економічної політики 
партії, зміцнення плано
вої дисципліни, це обо
в’язок усіх ділянок на
родногосподарського уп
равління. Питання еконо
міки повинні постійно пе
ребувати в полі зору Рад 
народних депутатів. Ке
рівництвом у цьому буде 
нещодавно прийнята по
станова ЦК КПРС і Пре
зидії Верховної Ради 
СРСР «Про дальше під
вищення ролі Рад народ
них депутатів у господар
ському будівництві».

Вагомий вклад, сказа
зала далі доповідач, у 
здйснення поставлених 
з ’їздом завдань повинен 
внести наш район. Обсяг 
промислового виробниц
тва за п’ять років збіль
шиться в 1,7 раза, про
дуктивність праці зросте 
в 1,3 раза. Видобуток ву
гілля на шахті «Новомир
городська» досягне одно
го мільйона тонн. При
бутки промислових під
приємств збільшаться па

(Закінчення на 2-й стор.)

Дійове соціалістичне змагання розгорнуто на вес
няних польових роботах у колгоспі імені Чкалова. 
На цей період розроблено моральні і матеріальні 
стимули.

Сьогодні першість на сівбі цукрових буряків веде 
тракторист Петро Костянтинович Чорний. Йому вру
чено червоний прапорець.

На знімку: секретар парткому В. І. ВЕНГУРЕНКО 
вручає екіпажу П. К. Чорного червоний прапорець.

Фото М. Гельмана.

Намічене виконаємо
Для участі у святі кому

ністичної праці сьогодні 
вийде увесь колектив це
гельного заводу — понад 
236 чоловік. Безпосеред

н ьо на своїх робочих міс
цях працюватиме 148 чо
ловік, решта — по благо
устрою закріпленої тери
торії. Вони побілять старі 
і висадять молоді дерева.

18 квітня 30 водіїв пра
цюватиме на зекономле
ному пальному, завод 
випустить 77 тисяч штук 
цегли, буде зібрано чо
тири тонни металолому.

А. ДЕНИСЕНКО, 
інженер - технолог, 
член штабу по про
веденню суботника.

ВИЙДЕМО ВСІ ЯК ОДИН
Як до великого свята 

комуністичної праці всі 
ми, працівники і учні зоо
технікуму та колектив уч
бового господарства, го
тувалися до ленінсько
го суботника. Сьогодні 
всі як один вийдемо 
на суботник, щоб здій
снити усе намічене. Усьо
го працюватиме в цей 
день понад 200 чоловік.

Що планується зроби
ти? Обсяг робіт намічено 
чималий. Трудівники уч
госпу будуть зайняті на 
польових роботах, а також 
готуватимуть табори для 
літнього утримання худо
би, впорядкують машин

ний двір, дороги тощо.
Учні та викладачі зоо- 

технікуму займатимуться 
благоустроєм території. 
Заготовлено бордюри на 
50 метрів пішохідної до
ріжки. Проведемо сані
тарну чистку всього пар
ку, а також доглянемо 
сад; обкопаємо дерева, 
побілимо їх штамби.

Як і в попередні роки, 
наш колектив перерахує 
зароблені в день субот
ника гроші в фонд п'яти
річки.

А. ПОСТОЛЕНКО. 
голова місцевкому 
профспілки зоотех- 
нікуму.

ВАХТА ПАМ’ЯТІ

Готуються учні і вчителі
Вахту пам’яті під 

девізом «Подвиг у кра
ні — мир на землі», 
присвячену Дню Пере
моги. сприйняли ми 
схвально. Комітет ком
сомолу, педагогічний 
колектив розробили на 
період місячника ряд 
заходів, у виконанні 
яких візьмуть участь 
всі учні школи. Це і  
збір металевого лому, 
і розповсюдження по
літичної літератури, і 
конкурс «Перші квіти 
Іллічу» тощо. Та крім 
загальношкільних захо
дів плануються ще й 
класні.

Не залишаються в 
стороні й шкільні гурт
ки. Наприклад, клуб 
інтернаціональної друж
би веде підготовку до 
відкритого заняття на 
тему: «Зовнішня політи
ка Комуністичної пар
тії».

З метою ширшого 
ознайомлення учнів з 
історією нашого краю, 
плануються зустрічі з 
ветеранами Великої В іт
чизняної війни та праці.

Ольга КАПІТАНЮК. 
учениця 10-А класу 
середньої школи 
№  2 .



З ВЕЛИКОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДО ВЕЛИКИХ СПРАВ
(За кінчення.

Поч. на 1-й стор).

7 процентів, рівень меха
нізації виробничих проце
сів зросте на 12.6 процен
та.

Аналіз діяль ності бу
дівельних організацій у 
минулій п’ятирічці пока
зує, що вопи працювали 
нижче своїх можливостей, 
бо лише міжгосподарсь
ка будівельна організа
ція план здійснила на 
101,1 процента. В одинад
цятій п'ятирічці перед 
бачено виконати будіве
льно - монтажних робіт 
на суму майже 25 міль
йонів карбованців. Буде 
побудовано більше 30 ти
сяч квадратних метрів 
загальної площі житла. 
Особливо великий обсяг 
житлового будівництва 
здійснюватиметься на се
лі. Буде споруджено по
ліклініку на 375 відві
дувачів, дитячі садки на 
400 місць та інше.

Серед усіх завдань, по
в’язаних з підвищенням 
добробуту наших людей. 
XXVІ з ’їзд КПРС на 
перший план поставив 
поліпшення постачання 
населення продовольст
вом, а також промисло
вими товарами широкого 
вжитку. Важливого зна
чення набуває розробка 
і здійснення продоволь
чої програми, основу якої 
становить дальше підне
сення сільського госпо
дарства. Основним зав
данням тут є збільшення 
виробництва зерна, по
ліпшення кормовироб
ництва і розвиток на цій 
основі громадського тва
ринництва. Виробництво 
м'яса в колгоспах і рад
госпі району до кінця 
п'ятирічки необхідно збі
льшити проти рівня ми
нулого року на 38 про
центів, молока — на 24,7, 
яєць — на 30, вовни 
на 22 проценти.

Бюро райкому партії, 
райвиконком зобов’яза
ли керівників колгоспів 
заклю чити договори на 
вирощува ння худоби в 
індивідуальних господар
ствах робітників та кол
госпників. І там, де з усі
єю серйозністю постави
лися до цієї справи, ма
тимуть додаткові резерви 
виробництва м'яса, моло
ка, іншої продукції.

Однією з найважливі
ших проблем у тварин
ництві залишається його 
якість. Плани першого

кварталу цього року не 
виконали колгоспи імені 
Чкалова, імені Чапаєва, 
імені Леніна, «Комуніст». 
Особливо загрозливе ста
новище у колгоспі «Ук
раїна», Капітанівсько
му радгоспі та учгоспі 
зоотехнікуму. де плани 
здійснено лише на 66—87 
процентів. Основною при
чиною недовиконання за
вдань по виробництву 
молока став низький рі
вень відтворення стада, 
яловість маточного пого
лів'я.

Не менші завдання не
обхідно вирішити в ни
нішні й  п’ятирічці і в га
лузі землеробства : довес
ти середньорічне вироб
ництво зерна до 145 ти
сяч тонн, цукрових бу
ряків – до 260 тисяч 
тонн, соняшника — до 
8,8 тисячі тонн, овочів 

– до 6 , 8  тисячі тонн.
Щоб ці завдання стали 
реальними, треба підви
щити родючість грунтів, 
внести па кожен гектар 
ріллі не менше 10 тонн 
органічних добрив.

На ХXVI з ’їзді КПРС 
велика увага приділялась 
питанням дальшого роз
витку сфери обслугову
вання. У нинішній п’я
тирічці обсяг послуг під
приємств побутового об
слуговування повинен 
зрости в 1.2—1.3 раза. Не
обхідно розширити і сво
єчасно подавати такі ви
ди послуг, як ремонт 
складної побутової тех
ніки, меблів, телеапара
тури, розвивати мережу 
комплексних приймаль
них пунктів у кожному 
населеному пункті.

Партія і уряд велику 
увагу приділяють охоро
ні здоров'я радянських 
людей. У нашому райо
ні немало зроблено в цій 
галузі. Поряд з тим. рі
вень роботи центральної 
лікарні і поліклініки, ок

ремих фел ьдшерсько-аку
шерських пунктів за
лишається низьким.

Завдання. які стоять 
перед нами по піднесен
ню народного добробуту, 
вимагають удосконален
ня керівництва економі
кою, підвищення рівня 
всієї організаторської ро
боти і персональної від
повідальності господар
ських керівників. У своїй 
промові на засіданні Пре
зидії Верховної Ради 
СРСР товариш Л . І. Бре
жнєв підкреслив, що мо
ва сьогодні йде про ак

тивізацію всієї системи 
Рад у вирішенні висуну
тих партією завдань. Не
обхідно закріпити трудо
ве піднесення і ритм уда
рної праці, досягнутий в 
ході підготовки до з'їзду.

Радянський апарат, за 
визначенням В. І. Леніна, 
повинен неодмінно воло
діти такими важливими 
якостями, як розпоряд
ливість, ретельність, чіт
кість, оперативність, зла
годженість. Наслідуючи 
ленінські принципи ке
руючись рішеннями XXVI 
з 'їзду КПРС XXVI з’їзду 
Компартії України,
виконкомам місцевих Рад 
треба докорінно поліп
шити роботу по контро
лю за виконанням при
йнятих рішень, підвищи
ти вимогливість до гос
подарських керівників, 
виховувати в них відпо
відальність за доручену 
справу.

В обговоренні доповіді
О. Г. Ладяевої виступили:
Г. К. Чоботар — депутат, 
голова виконкому Осит
нянської сільради. Т. Р. 
Отеленко — депутат, на
чальник управління сіль
ського господарства,
P. С. Немчинова — де
путат, оператор по обмі
ну пошти районного вуз
ла зв ’язку, В. Т. Сторо
женко — депутат, заступ
ник начальника шахти 
«Новомиргородська», П. С. 
Ракитенко — депутат, ро
бітник міжгосподарської 
будівельної організації. 
М. П. Мурзак — депутат, 
головний зоотехнік кол
госпу імені XXII з ’їзду 
КПРС, М. Г. Жигалов — 
начальник ПМК-138, Т. О. 
Литвинов — головний лі
кар районної санепідем
станції.

В обговорюваному пи
танні сесія прийняла від
повідне рішення.

Сесія затвердила орга
нізаційно - господарські 
заходи районної Ради на
родних депутатів по ви
конанню рішень ХХVІ 
з ’їзду КПРС і XXVI з ’їз
ду Компартії України.

В другому питанні з 
доповіддю «Про постано
ву ЦК КПРС «Про за
ходи по дальшому поліп
шенню роботи з листами 
і пропозиціями трудящих 
у світлі рішень XXVI з ’ї
зду КПРС» виступив ви
конуючий обов’язки сек
ретаря райвиконкому 
М. Ф. Миргородченко.

Доповідач сказав. що 
у вирішенні великих зав

дань комуністичного бу
дівництва в нашій краї
ні важливе місце відво
диться Радам народних 
депутатів. Закони про сі
льські, селищні, районні 
і міські Ради розширили 
права цих органів дер
жавної влади, дали мож
ливість конкретно вирі
шувати багато питань 
місцевого життя.

Розгляд листів і пропо
зицій, прийом громадян 
сприяють зміцненню зв 'я
зків Рад з широкими ма
сами. В Конституції 
СРСР записано: «Кожен
громадянин СРСР має 
право вносити в держав
ні органи і громадські 
організації пропозиції 
про поліпшення ї х дія
льності, критикувати, ви
кривати недоліки в робо
ті».

В листах трудящі пи
шуть не лише п ро осо
бисті інтереси, а й про 
громадські справи. Вони 
виявляють турботу про 
все, що робиться в на
шій країні. Виконкоми 
місцевих Рад народних 
депутатів здійснили ряд 
заходів, спрямованих на 
поліпшення роботи з ли
стами, організації особис
того прийому громадян, 
більш повне задоволення 
ї х потреб і запитів. За
слуховують схвалення в 
цьому плані голова ви
конкому Капітанів ської 
селищної Ради тов. Ко
зельський, Туріянської — 
тов. Мартинюк, Йосипів
ської — тов. Негода.

Разом з тим необхідно 
сказати, що рівень робо
ти з листа ми трудящих, 
організації їх прийому 
в деяких виконкомах сі
льрад, на підприємствах, 
у колгоспах і організаці
ях ще не повното мірою 
відповідає вимогам поста
нови ЦК КПРС «Про за
ходи по дальшому поліп
шенню роботи, з листа
ми і пропозиціями тру
дящих у світлі рішень 
XXVI з ’їзду КПРС». В 
багатьох листах, що на
дійшли до райвиконко
му, у вищестоящі органи, 
редакції газет і журна
лів, трудівники району 
повідомляють про незадо
вільну роботу пасажирсь
кого транспорту, комуна
льно - побутового обслу
говування, зв’язку, закла
дів охорони здоров'я то- 
то .

Не можна сказати, від
мітив доповідач, що ке
рівники райсільгосптех

ніки, міжгоспбуду, Капі
танівського цукрокомбі
нату, колгоспів імені 
Чкалова, імені Чапаєва 
проявляють поблажли
в іс т ь .  Проте з 
цих колективів практич
но не надходить заяви 
і скарги, бо всі спірні 
питання вирішують на 
місці. І навпаки, там, де 
керівники проявля ють че
рствість, формалізм, збі
льшується потік грома
дян в райком партії і 
райвиконком, росте кіль
кість заяв і скарг. Сер
йозні недоліки в цих пи
таннях допускаються у 
виконкомах Оситнязької. 
Бровків ської, Дібрівсь- 
кої, Коробчинської сіль
ських Рад, у колгоспах 
імені Куйбишева, «Жов
тень», районному спожив
чому товаристві та інших.

Зросла кількість скарг 
громадян на роботу паса
жирського транспорту. 
Аналіз показує, що в ав
топідприємстві 10040 до
пускаються зриви авто
бусних рейсів, що зали
шається низькою культу
ра обслуговування паса
жирів.

Особливої уваги заслу
говують листи інвалідів, 
учасників Великої Вітчи
зняної війни та сімей за
гиблих воїнів, багатодіт
них сімей, людей похило
го віку та пенсіонерів. 
Виконуючи вимоги ЦК 
КПРС, ЦК Компар
тії України про першо
чергове забезпечення ква
ртирами, необхідними ма
теріалами, паливом інва
лідів та сімей загиблих 
воїнів, виконкоми місце
вих Рад народних депу
татів, керівники підпри
ємств і організацій про
вели значну роботу.

Перетворюючи в ж иття 
ленінські принципи робо
ти з листами трудящих, 
слід здійснювати суворий 
контроль за об’єктивним 
вирішенням скарг, обго
ворювати пов'язані з ни
ми питання па сесіях, за
сіданнях виконкомів. Чуй
не, уважне ставлення до 
листів, прохань і скарг 
громадян кожен партій
ний працівник, кожен 
керівник повинен розгля
дати як свій обов’язок 
перед народом, перед па
ртією.

В обговоренні доповіді 
М. Ф. Миргородченка по
ступили: В. С. Мартинюк 
— депутат, голова викон
кому Туріянської  сіль
ради. И. П. Без ік — де

путат, головний економіст
колгоспу імені Чапаєва.

В обговорюваному пи
танні сесія прийняла від
повідне рішення та за
твердила заходи виконко
му районної Вади народ
них депутатів по вико
нанню п о с т а н о в и  
ЦК КПРС «Про заходи 
по дальшому поліпшенню 
роботи а листами і про 
позиціями трудящих у 
світлі рішень XXVI з 'їз
ду КПРС».

Сесія заслухала допо
відь мандатної комісії, 
з якою виступив голова 
комісії В. В. Затока, про 
підсумки виборів депута
тів районної Ради народ
них депутатів замість ви
булих. Сесія затвердила 
повноваження новообра
них депутатів: по Бров
ківському виборчому ок
ругу № 27 — Л. Г. Єпура, 
по Веселі вському вибор
чому округу № 29 —
М. О. Коваля, по Марто
ніському виборчому окру
гу № 63 — М. Т. Бур’я
новатого.

У зв’язку з переходом 
на іншу роботу сесія 
увільнила О. М. Тарасову 
від обов’язків заступни
ка голови райвиконкому. 
Заступником голови ви
конкому районної Ради 
народних депутатів обра
но М. О. Коваля.

Сесія обрала секрета
рем виконкому районної 
Ради народних депутатів 
Л. Г. Єпура.

Членом виконкому ра
йонної Ради народних де
путатів обрано М. Т. Бу
р’яноватого.

Сесія затвердила М. О. 
Коваля головою комісії 
у справах неповнолітніх, 
головою комісії по боро
тьбі з пияцтвом і алкого
лізмом, головою комісії 
по радянських традиціях 
і обрядах.

Головою спостережної 
комісії затверджено
Л. Г. Єпура.

Сесія заслухала звіт 
голови районного коміте
ту народного контролю 
Г. І. Свідерського про ро
боту комітету за 1980 рік.

Сесія заслухала пові
домлення депутата район
ної Ради народних депу
татів Н. І. Коваленко про 
роботу серед виборців 
Капітанівського вибор
чого округу № 23.

В роботі сесії взяв 
участь перший секретар 
райкому Компартії Укра
їни Б. А. Давидяк.

На сесії був присутній 
і виступив з промовою 
голова правління облміж
колгоспбуду Г. А. Степа
нов.

КНИГИ ПОЛІТВИДАВУ У 1982 РОЦІ
Політвидав — най

більший видавець полі
тичної літератури в 
країні. Тут видаються 
твори основоположни
ків марксизму - ленініз
му, матеріали з ’їздів 
Комуністичної партії, 
пленумів її Центрально
го Комітету, праці ке
рівних діячів КПРС і 
Радянської держави, 
література для системи 
партійного навчання, 
монографії, науково- 
популярні роботи, масо
ві брошури по всіх ос
новних напрямах сус
пільних наук, внутріш
ньої і зовнішньої полі
тики. КПРС. Книги По
літвидаву відрізняють
ся актуальністю, праг
ненням дати відповідь 
на найзл ободенніші пи
тання громадсько - полі
тичного життя.

Найвідповідальнішим 
завданням видавництва 
у зв ’язку з XXVI з ’ї з 
дом КПРС є випуск

матеріалів і докумен
тів з'їзду, а також л і
тератури, присвяченої 
пропаганді його голов
них ідей і положень. 
Тому найважливіше міс
це у випуску 1982 року 
посядуть книги, які 
розкривають ідейне ба
гатство з ’їзду, показу
ють, я к його рішення 
перетворюються в ж ит
тя. Багатогранна діяль
ність па ртії і радянсько
го народу по здійсненню 
історичних накреслень 
з ’їзду знайде відобра
ження в багатьох кни
гах і брошурах, п рисвя
чених політичним і со
ціально - економічним 
питанням розвитку 
СРСР, зовнішньої полі
тики партії і держави, 
проблемам наукового 
комунізму, філософії, 
партійного будівництва 
та інше. З урахуванням 
рішень XXVI з'їзду пар
тії вийде багато моно
графій, науково попу
лярних к ниг, довідників 
і брошур.

В грудні 1982 року 
виповнюється 60 років2 «ЧЕРВОНА ЗІРКА» 

стор.
18 квітня 19 81 р.

з часу утворення Союзу 
РСР. До цього юві
лею вийде вже в 
1981 році збірник «В . І. 
Ленін, КПРС про Р а 
дянську багатонаціональ
ну державу» та ряд ін
ших видань. Випуск 
ювілейних робіт продов
житься і в 1982 році. 
Художньо - публіцис
тична книга «Н азав
жди», написана письмен
никами, істориками, жу
рналістами — представ
никами різних радян
ських республік, стане 
своєрідним літописом 
дружби і братерства 
народів СРСР. До 60- 
річчя СРСР вийдуть та
кож нове видання ілюс
трованого довідника 
«Радянський Союз» і до
відник «Союз непоруш
ний».

Значну частину літе
ратури, що планується 
до випуску, складуть, 
як завжди, праці осно
воположників марксиз
му - ленінізму. Близь
ко 50 праць К. Марк
са, Ф. Енгельса і В. І. 
Леніна будуть видані

в 1982 році окремими 
книгами і брошурами. 
Вийде тритомник вибра
них творів В. І. Леніна. 
«В. І. Ленін про пресу», 
Підготовлено кілька 
тематичних збірників; 
«В. І. Ленін, КПРС про 
боротьбу проти меншо
визму», «В . І. Ленін, 
КПРС про партійне ке
р івництво господарським 
будівництвом». Найваж
ливіші партійні доку
менти будуть включені 
в збірник « Ідеологічна 
робота КПРС» (у двох 
томах) і «КПРС про 
формування нової лю
дини ».

Великий контингент 
читачів політичної лі
тератури — це пропа
гандисти і слухачі сис
теми партійної освіти 
і економічного навчан
ня. Для них в 1982 
році будуть видані під
ручники, які виходять 
щорічно: «Історія Кому
ністичної пар тії Радян
ського Союзу», «Нау 
ковий комунізм». «Ос
нови марксистсько - ле
нінської філософії». 
Плануються до випуску 
також відомі слухачам 
системи політичної ос в і
ти книги: «Основи ра

дянського законодав
ства», «Партійне будів
ництво», «Розвинутий 
соціалізм: проблеми тео
рії і практики», «Еко
номічна п о л і т и к а  
КПРС». Серед методич
них п о с і б н и к і в  — 
«Майстерність усного 
виступу», «Усна полі
тична агітація: теор ія,
організація, методика», 
«Як самостійно вивчати 
політичну книгу». Вся 
навчальна література 
видається з урахуван
ням рішень XXVI з ’ї з 
ду КПРС.

В окремий розділ 
плану виділені видання, 
підготовлені інститутом 
марксизму - ленінізму 
при ЦК КПРС. Плану
ється видати дослід
ницьку роботу по одній 
з найбільш життєво 
важливих проблем су
часності — «Боротьба 
КПРС за розрядку про
ти антирозрядки» та ін
ші книги.

Розділ історико - пар
тійної літератури від
кривається книгами про 
В. І. Леніна. Це науко
во - популярний нарис 
доктора історичних
наук В. І. Старцева 
«Період називали «мир

ним» — про те, як 
В. І. Ленін вивчав і 
використовував в рево
люційній боротьбі пра
ці основоположників 
марк сизму. Другим ви
данням вийде робота 
відомих вчених істори
ків Г. Д. Обичкіна та 
М. Я. Панкратової 
«Листи Володимира Іл
ліча Леніна». Книга іс
ториків і журналістів 
П. В. Московського та 
В. Г. Семенова «Ленін 
у Франції, Бельгії і 
Данії» продовжить се
рію художньо - докумен
тальних путівників по 
ленінських місцях за 
рубежем. Ленінська те
ма розвивається і у 
двох дослідницьких ро
ботах — «В. І. Ленін
і становлення соціаліс  
тичної дисципліни пра
ці», «В. І. Ленін і рево
люційне студентство Ро
сії».

Серед видань, призна
чених для вивчення іс
торії партії, слід наз
вати роботи серії «Кон
сультації по історії 
КПРС»: «XXVI з ’їзд
КПРС». «Обласні бюро 
ЦК РКП(б) — ВКП(б)», 
«Великий Жовтень і 
національна політика



У колгоспі імені Чкалова велика увага приділяєть
ся диспетчерській службі, що сприяє оперативній 
інформації на весняних польових роботах. Всі голов
ні спеціалісти мають змогу по радіостанції зв’язува
тись з кожним відділком, тракторною бригадою.

На знімку : диспетчер Л. ШВЕДЕНКО приймає 
зведення про польові роботи.

Фото М. Гельмана.

ЛИШ КИ ПРОДУКЦІЇ—ДЕРЖАВІ
Жителі села Защити 

активно відгукнулися на 
постанову ЦК КПРС і Ра
ди Міністрів СРСР «Про 
додаткові заходи по збі
льшенню виробництва сі
льськогосподарської про
дукції в особистих 
підсобних господарствах 
громадян».

Щоденно в сільський 
магазин люди здають яй
ця. Особливо активні 
пенсіонери. М. В. Хамська, 
наприклад, продала дер
жаві 300 штук яєць, Г. А. 
Кізіль —  200, О. Н. Іщен
ко — 185, Д. Г. Дубчак,

У. Топор — більше сотні.
Продаж лишків продук

ції зростає. Кожен житель 
села хоче зробити свій 
внесок у загальну спра
ву. Крім яєць, державі 
продають молодняк ве
ликої рогатої худоби, вго
довані свині, цибулю, ква
солю.

Жаль, що з райцентру 
не вчасно забирають всю 
здану продукію.

О. КОЛЕСНИК, 
громадський кореспон
дент «Червоної з ір
ки».

СТАРАННЯ
СВИНАРОК
А ктивно включились 

у Всесоюзне соціаліс
тичне змагання за збіль
шення виробництва сіль
ськогосподарської про
дукці ї працівники сви
ноферми колгоспу  «Р о 
дина», яку очолює Ми
кола Федотович Хиж
няк. У всьому на фермі 
лад, старається кожен 
член колективу. У при
міщенні чисто, твари
нам затишно, вони зав
жди вчасно нагодовані.

Односельці з поша
ною говорять про сви
нарок  Ялину Данилів
ну Ш ишкіну і В іру 
Сергіївну Р айко. Удар

но працювали жінки в 
дні роботи XXVІ з ’їзду 
КПРС та XXVI з ’їзду 
Компартії України, не 
знижують темпів і те
пер. Завдяки виконли- 
вості і сумлінню, свина
рки за підсумками робо
ти за перший квартал 
стали в число передових. 
По 300 грамів середньо
добового приросту жи
вої ваги кожної голо
ви одержали тварин
ниці.

Правління, партійна 
і профспілкова органі
зації колгоспу неодно
разово відзначали їх 
добру працю сувеніра
ми та преміями.

В. БОЙПРАВ,
бухгалтер по тва
ринництву.

ЗА ПРОГРАМОЮ ПАРТІЙНОГО ФОРУМУ
(З пленуму райкому профспілки працівників сільського господарства)

На пленумі райкому 
профспілки працівників 
сільського господарст
ва о б г о в о-
рювалося таке питання: 
«Про підсумки XXVI з ’їз
ду КПРС і завдання сі 
льськпх профсплікових 
організацій району, що 
випливають з рішень з ’їз
ду та доповіді Генераль
ного секретаря ЦК КПРС 
товариша Л. І. Брежнє
ва ».

З доповіддю у цьому 
питанні виступив на пле
нумі голова райкому 
профспілки працівників 
сільського господарства 
В. П. БліжнікОв.

Доповідач розповів про 
підсумки десятої п'яти
річки і спішився па 
тих завданнях, що поста
вив перед сільськими 
трудівниками XXVI з ’їзд 
КПРС.

За останні десять років 
у розвиток сільського ви
робництва нашого району 
було вкладено 80,9 міль
йона карбовапців. Кол
госпи і радгосп одержа
ли 400 тракторів, 317 ком
байнів. 130 вантажних 
автомашин, 28 тисяч тони 
мінеральних добрив. Збі
льшилась площа ' ороту- 
ваних земель.

Однак у цілому район 
не виконав п'ятирічних 
планів і соціалістичних
зобов’язань по багатьох 
показниках. А тому не
обхідно, щоб профкоми, 
профгрупи і весь актив 
добивалися раціональ
ного використання капі
таловкладень, що дасть 
можливість збільшити 
виробництво сільськогос
подарської продукції та 
знизити її собівартість. 
Місцеві комітети повин
ні взяти шефство над 
фермами, проводити від
повідну роботу в будин
ках тваринників, підво
дити підсумки соціаліс
тичного змагання, від
значати переможців.

Готуючись гідно зустрі
ти XXVI з ’їзд КПРС, усі 
профспілкові організації 
проводили велику роботу 
серед трудівників села. 
10260 працівників сільсь
кого господарства вклю
чилися у передз’їздівсь- 
ке соціалістично змаган
ня. 102 з ппх присвоєпо 
звання «Ударник комуніс
тичної праці», 176 чоло
вії: удостоєні звання «Пе
реможець соціалістично
го змагання 1980 року»,

а 216 — «Ударник деся
тої п'ятирічки».

Та результати нашої 
роботи могли б бути знач
но кращими, якби постій
но вводилися в дію на
явні резерви. До цього 
часу не на всіх ще ді
лянках рівень господа
рювання відповідає зав
данням і вимогам, які 
стоять перед сільським 
господарством. Слабо ви
користовуються надбан
ня науки і техніки, пе
редовий досвід, на не
достатньому рівні знахо
диться і трудова дисцип
ліна.

Гострою проблемою у 
районі є виробництво мо
лока, рівень механізації 
трудомістких процесів у 
тваринництві залишаєть
ся низьким, в результаті 
чого тут існує велика 
плинність кадрів. Місцеві 
комітети поїшппі подба
ти. щоб па фермах були 
магазини, їдальні, кімна
ти відпочинку і гігієни, 
профілакторій Необхід
но ліквідувати формалізм 
в організації соціаліс
тичного змагання.

За останні роки знач
но зросла технічна осна
щеність сільського гос
подарства. Нині па полях 
району працює 915 трак
торів, 155 зернових ком
байнів. біля 400 вантаж
них автомобілів та бага
то іншої техніки. Але 
справа у тому, як усе це 
використовується. В ряді
господарств, у першу че
ргу в колгоспах імені 
XXII з ’їзду КПРС, «Про
грес», імені Мічуріпа, до
сяглії значних результа
тів у ефективному вико
ристанні машинно - тра
кторного парку. Виробі
ток на еталонний трак
тор тут становить від 
1205 до 1982 гектарів, 
середньозміцшш показ
ань- — 8 гектарів. Однак, 
цього не можна сказати 
про механізаторів кол
госпів «Жовтепь», «Укра
їна», «Комуніст», «Родп- 
па», де виробіток дуже 
низький.

Необхідно докласти ма
ксимум 'зусиль для під
вищення кваліфікації ме-’ 
хапізаторських кадрів, 
адже від їх професійної 
майстерності залежить 
урожайність полів, стро
ки зберігаппя машин.

Слід споєчасно і прави
льно проводити атеста
цію механізаторів, всі
ляко підтримувати май
стрів сільського виробни
цтва.

Виконуючи рішепня 
XXV з'їзду КПРС, XVI 
з ’їзду профспілок СРСР, 
місцеві комітети та гос
подарські органи прове
ли велику роботу по да
льшому поліпшенню охо
рони праці, техніки без
пеки і виробничої сані
тарії. За роки десятої 
п’ятирічки у нашому ра
йоні для цього виділя
лось майже 12Ф тисяч 
карбованців. Все це зда
валося б, повинно було 
зменшити випадки вироб
ничого травматизму та 
знизити захворювання 
трудящих.. Проте, у пас 
ще бувають травми і на
віть смертельні випадки. 
Вся справа у тому, що 
райком профспілки, уп
равління сільського гос
подарства, профкоми кол
госпів не серйозно по
ста пилися до виконання 
намічених заходів по охо
роні праці та техніці без
пеки.

У нашому районі в се
редньому на рік на сто 
працівників припадає 25 
робочих дпів, утрачених • 
через травми. Багато ча
су витрачається і на від
відування лікарень. А 
цього можна було б уни
кнути, якби в колгоспах 
були профілакторії, кім
нати гігієни, де медики 
змогли б проводити про
філактичну роботу по 
попередженню захворю
вань і обслуговувати хво
рих на робочих .місцях. 
Колгоспи виграли б від 
цього 180 тисяч робочих 
людино - днів.

У колгоспах допуска
ються серйозні порушен
ня трудового законодав
ства, особливо при при
йомі на роботу і звільнен
ні за ініціативою адмініс
трації, при накладанні 
дисциплінарних стяг
неш» Все це проходить 
мимо профспілкових ко
мітетів.

За останні роки проф
спілкова організація ра
йону дещо поліпшила ро
боту по соціальному 
страхуванню, посилився 
контроль за використан

ням страхових коштів. 
Разом з тим окремі про
фкоми і керівники госпо
дарств не добилися по
кращення умов праці для 
колгоспників. Виходяча 
з рішень XXVI з ’їзду 
КПРС, необхідно активі
зувати роботу по оздоро
вленню працівників, вня
вши турботу про їх то
рговельне та побутове об
слуговування, виконува
ти плани культурно - по
бутового і житлового бу
дівництва на селі.

І Іотрібно пам'ятати, 
що профкоми колгоспів 
повинні працювати у тіс
ному контакті з партій
ними і комсомольськими 
організаціями, виконко
мами місцевих Рад на
родних депутатів.

Лині головне завдання 
профспілкових активіс
тів — донести теоретич
ні положення, практичні 
вимоги і рекомендації 
Звітної доповіді ЦК 
КПРС і рішень, XXVI 
з ’їзду Комуністичної пар
тії до свідомості кожно
го трудівника.

В обговоренні доповіді 
виступили: В. В. Волик
— член райкому, голова 
місцевкому профспілки 
колгоспу «Прогрес», А. В. 
Боженко — профгрупорг 
колгоспу імені Чкалопа 
І. П. Тропенко — голова 
місцевкому профспілки 
колгоспу імені ПТ і п е н 
ка, В. М. Мартишок — 
голова місцевкому проф
спілки колгоспу «Кому
ніст», М. М. Соболенко
— голова правління ра
йонного науково - техніч
ного товариства, В. Д. 
Єнанча — голова район
ного комітету ДСТ «Ко
лос», В. ГІ. Бурко — член 
президії райкому проф
спілки, В. М. Бобеііко — 
голова місцевкому, проф
спілки колгоспу імені 
XXII з ’їзду КПРС.

Пленум прийняв пос
танову в обговорювано
му питанні та затвердив 
організаційно ■- політичні 
заходи райкому профспіл
ки по виконанню рішень 
XXVI з ’їзду КПРС і 
XXVI з'їзду Компартії 
України.

В роботі пленуму взяв 
участь і виступив з про
мовою другий секретар 
райкому Компартії Укра
їни А. С. Тамашов.

КПРС».
Партійним працівни

ка м і рядовим кому
ністам адресована літе
ратура по партійному 
будівництву, авторами 
якої найчастіше висту
пають самі партійні пра
цівники. Питання істо
рії, теорії і пр актики 
партійного будівництва 
розк риваються у видан
нях: «Партійне кер ів
ництво комсомолом в 
розвинутому соціаліс
тичному суспільстві», 
« Що означає бути ве
дучим» — про обов'я
зок і покликання кому
ніста: «Тюменський ме
ридіан» — розповідь 
про освоєння багатств 
області. про партійну 
роботу; «Вогонь серця» 
— записки колишнього 
парторга ЦК про славна 
діла Кузнецького мета
лургійного комбінату в 
роки Великої В ітчизня
ної війни. Кілька праць 
вийдуть в серії «Ідео
логічна робота: досвід,
проблеми». Буде про
довжено видання довід
ників «Книжка партій
ного активіста», «Довід
ник партійного працівни
ка», «Супутник парт
групорга». Вперше ви

дається «Словник — до 
відник по партійному 
будівництву». Всі довід
ники відобразять рішен
ня XXVI з ’їзду КПРС.

Науково -  популяр
ними і монографічними 
виданнями представле
на література по науко
вому комунізму.

Великою різноманіт
ністю видів, жанрів і 
тем характеризується 
літерату ра по марксист
сько - ленінській філо
софії. Вона включає під
ручники, довідники, на
уково - популярні та 
дослідницькі роботи по
різних проблемах діа
лектичного та історич
ного матеріалізму, ети
ки, естетики, соціаль
ної психології, по кри
тиці буржуазної ідеоло
гії. З окремих філософ
ських праць слід від
значити книгу відомого 
радянського філософа 
академіка Б. М. Кедро
ва «Ленін, наука, со
ціальний прогрес», в 
якій розкривається
вклад В. І. Леніна в 
марксистське вчення 
про науку, значення 
його ідей для вирішен
ня проблем сучасного 
науково - технічного

прогресу.
Характерні риси еко

номічної літератури, що 
ї ї випускає Політвидав,
— масовість, дохідли
вість викладу. Її читачі
— робітники, колгосп
ники, службовці, студен
ти, учні. Для них пла
нується видати к ілька 
книг з економічної 
теорії.

В розділ і літератур и 
з історії радянського 
суспільства з ’явиться 
кілька нових книг про 
найважливіші події в 
житті нашого народу. 
Серед них — науково- 
популярний нарис «Но
ва економічна політика: 
сутність, етапи, значен
ня», книга доктора істо
ричних наук П. А. Голу
ба «Революція захища
ється (1917— 1920 рр.)», 
колективна праця «Р а 
дянська демократія. На 
рис становлення і роз
витку». Слід назвати і 
такі видання, як «Кон
ституція СРСР» (полі
тико - юридичний комен
тар) і праця «Під дер
жавним прапором»
(про багатогранну ді
яльність Рад народних 
депутат ів).

Буде продовжено ви

пуск художньо - доку
ментальних біограф іч
них нарисів у серії « Ге
рої Радянської Батьків
щини». Подвигові ра
дянського нар оду при
свячені книги «Велика 
Вітчизняна в листах» 
(видання друге, допов
нене), «Говорять загиб
лі герої» (видання сьо
ме, доповнене), «П овіт
ряний міст» і «Пікіру
вальники» — про без
прикладний героїзм 
льотчиків у роки війни. 
Доповнюють книги з 
воєнної тематики ху
дожньо - документальні 
повісті «Мінськ» і «С е
вастополь» — з серії 
«М іста - герої».

Література з міжна
родних питань поклика
на допомогти читачам 
ширше і глибше озна
йомитися з актуальними 
проблемами зовнішньо
політичної діяльності 
КПРС і Радянської дер
жави, комуністичним і 
національно - визволь
ним р ухом, сучасним 
міжнародним станови
щем. По важливості про
блеми слід відзначити 
книгу радянського дипло
мата і вченого В. Ф. Пет
ровського «Роззброєн

ня: концепції, проблеми, 
механізм», в якій роз
повідається про значен
ня роззброєння як най
більш надійного шляху 
забезпечення миру, про 
авангардну роль С Р С Р 
в боротьбі за обмежен
ня гонки озброєнь. До
відковий розділ пред
ставлений уже відомим 
«Літописом зовнішньої 
політики СРСР» (1917 
— 1982 рр.) і новим 
довідником «Комуніс
тичні і робітничі партії 
країн Західної Європи, 
США. Японії і Австра
лії».

В серії художньо - до
кументальних повістей 
«Полум’яні революціо
нери» планується ви
пустити нові книги про 
видатних революціоне
рів Росії, діячів КПРС, 
борців міжнародного 
революційного руху — 
М. Чернишевсько го , 
Г. Плеханова. В. Шелгу- 
нова, І. Пущина, А. Джа- 
парідзе. Р. Люксембург, 
Ш . Петефі, С. Альєнде. 
Крім того, будуть пере
видані книги про К. Ліб
кнехта і П. Смідовича.

Література з науко
вого атеїзму представ 
лена серійними і окре

мими виданнями, а та
кож довідниками, серед 
яких с л і д  відзначити 
«Атеїстичний словник» 
(53 аркуші) — найпов
ніший з тих, які коли- 
небудь раніше видава
лися. Плануються до 
випуску «Азбука ате їз
м у», я ка дасть відпові
ді на численні запитан
ня, пов'язані з релігією, 
довідник «Атеїстичне 
виховання», в якому 
відображені найбільш 
актуальні проблеми
атеїстичного виховання 
трудящих, основні пи
тання науково - атеїс
тичної пропаганди.

Буде випущено знач
ну кількість масово-по
літичної літератури. 
Вийдуть щорічні довід
ники «Країни світу», 
«Довідник пропагандис
та - міжнародника». До
відник пропагандиста», 
«Світ соціалізму в циф
рах і фактах». Одинад
цятій п’ятирічці буде 
присвячений одноімен
ний словник-довідник.

Книга Політвидав  — 
в кожну сім’ю!

3 «ЧЕРВОНА ЗІРК А » 
стор.

18 квітня 1981 р.



КОЛОНКА ---------------------
КОМЕНТАТОРА

ВЗІРЕЦЬ
ДОБРИХ
ВІДНОСИН
Однією з найбільших 

міжнародних подій ос
танніх днів став офіційний 
візит Голови Ради Мініс
трів СРСР М. О. Тихоно
ва в Австрію. Він мав ве
лике політичне значення 
як для розвитку двосто
ронніх радянсько - авст
рійських відносин, так і 
для справи розрядки і 
співробітництва на євро
пейському континенті в 
цілому. Плодотворні під
сумки візиту зафіксовано 
в радянсько - австрійсь
кому комюніке.

Радянсько - австрійські 
відносини є чудовим взір
цем відносин мирного 
співіснування держав з 
різними соціально - еко
номічними системами.
Умови для розвитку цих 
відносин з ’явились у квіт
неві дні 1945 року, коли 
радянські воїни визволи
ли Австрію від фашис
тської чуми. Через де
сять років, у травні 1955 
року, було укладено де
ржавний договір з Авс
трією, який заклав міцну 
основу для проведення 
Австрійською Республі
кою політики постійного 
нейтралітету. Найважли
вішими віхами на шля
ху розвитку радянсько - 
австрійських дружніх
зв'язків стали зустрічі й 
розмови Генерального
секретаря ЦК КПРС, Голо
ви Президії Верховної Ра
ди СРСР Л. І. Брежнєва з 
федеральним канцлером 
Австрїі Б. Крайським у 
Москві в 1978 році і з 
федеральним президен
том Р. Кірхшлегером і 
Б. Крайським у Відні в 
1979 році.

У минулі десятиріччя 
зусиллями обох сторін 
створено стабільну стру
ктуру торговельних, про
мислових, науково - тех
нічних зв’язків, яка надій
но служить народногос
подарським потребам
обох держав. За останні 
п’ять років більш як 
удвоє збільшився обсяг 
радянсько - австрійської 
торгівлі, яка сприятливо 
розвивається на базі дов
гострокової угоди про то
варооборот і платежі на 
1976 —  1985 рр. У січні 
нинішнього року було під
писано довгострокову
програму розвитку і по
глиблення економічного, 
науково - технічного і
промислового співробіт
ництва між нашими краї
нами на 1981 –  1990 рр. 
Як підкреслюється в ра
дянсько - австрійському 
комюніке, обидві країни 
мають намір активно спри
яти реалізації цієї про
грами, сповнені рішимос
ті і далі нарощувати тем
пи та обсяг економічних 
зв’язків, підвищувати їх 
ефективність, приділяти 
належну увагу пошукам 
нових шляхів і форм вза
ємодії в цій галузі. Намі
чено також шляхи роз
ширення і вдосконалення 
наукових, культурних та 
інших зв'язків на взаєм
ну вигоду народів СРСР 
і Австрії.

Добрі радянсько - ав
стрійські відносини — 
важливе історичне досяг
нення народів обох кра
їн.

М. ЧИГИР, 
оглядач ТАРС.
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ГОЛУБИЙ ЕКРАН
СУБОТА, 18 квітня 
Перша програма

13.45 «Це ви можете».
14.30 Новини.
14.45 У світі тварин.
15.45 Грають Л. Бахчієв і 

Є. Сорокіна.
10.00 Бесіда політичного 

оглядача В. Бекето
ва.

10.30 Чемпіонат світу і 
Європи з хокею. 
Матч учасників фі
нальної групп. 3 пе
ріод.

17.25 Щоденник суботни
ка.

17.40 Мультфільм.
18.00 Бесіда на міжнарод

ні теми. Ведучий 
Л. Замятін.

18.45 Співає заслужений 
артист РРФСР Г. Ва
сильєв.

19.00 Чемпіонат світу і 
Європи з хокею. 
Матч учасників фі
нальної групи.

2 1.00 Програма «Час».
21.45 До Дня Всесоюзно

го комуністичного 
суботника. Концерт 
майстрів мистецтв 
на Московському

електромеханічно
му заводі ім. Воло
димира Ілліча Лені
на.

Друга програма
19.30 «Погляд у майбут

нє».
20.30 Естрадні мелодії.
20.45 На добраніч, діти!
21.00 Програма «Час».
21.35 Вперше па екрані

УТ художній фільм 
«Ігри чоловіків на 
свіжому повітрі».

22.40 Новини.
22.50 Чемпіонат СРСР з 

волейболу: «Локо
мотив» (Київ) — 
«Автомобіліст» (Ле
нінград). Чоловіки.

НЕДІЛЯ, 19 квітня 
Перша програма

9.30 Будильник.
10.00 Служу Радянському 

Союзу.
11.00 Програма «Здоров’я»
11.45 Музична програма 

«Ранкова пошта».
12.15 Радянський Союз 

очима зарубіжних 
гостей.

12.30 Сільська година.
13.30 Музичний кіоск.
14.00 «Строкаті оповідан

ня». Фільм - виста
ва.

15.25 Сьогодні — День 
радянської науки.

10.20 Клуб кіноподоро
ж ей.

17.20 «За вашими листа
ми». Музична про
рама.

18.45 На екрані — кіно
комедія. «Дон Діє

го і Пелагія».
19.55 Чемпіонат світу і 

Європи з хокею. 
Матч учасників фі- 
нальної групи, 2 і 3 
періоди.

21.00 Програма «Час».
21.35 Концерт.
22.10 Футбольний огляд.

Друга програма
18.25 Фільм для дітей 

«Джак — бойовий 
коник».

19.00 Актуальна камера.
19.30 Музична вікторина.
20.00 Чемпіопат СРСР з

футболу: «Таврія»
— СКА (Ростов - 

на - Дону). 2 тайм.
20.45 На добраніч, діти!
21.00 Програма «Час».
21.35 Художній телефільм 

«Якщо я покохаю».

Редактор Д. Б АШ А.

Новомиргоро д с ь 
кому шкірзаводу по
трібні:

МУЛЯРИ.
ШТУКАТУРИ.

Оплата за домовле
ністю.

Дирекція. 

ДО ВІДОМА ЖИТЕЛІВ МІСТА
З 20 по 21 квітня 1981 року у Новомиргороді 

проводиться дезинфекція водопровідних споруд:
ВОДОПРОВОДУ № 1 — (південна частина міс

та) — 20 КВІТНЯ
ВОДОПРОВОДУ № 2 — (північна частіша міс

та) — 21 КВІТНЯ.
Мешканці Новомиргорода, які користуються 

водою із відповідних водопроводів, о 14 годині 
у вказаний день дезинфекції повинні відкрити 
кран і випускати воду до появи запаху хлору, 
після чого кран закрити. Через дві години 
знову відкрити кран і випускати воду до зник
нення запаху хлору так, щоб промити кран чис
тою водою.

На дні дезинфекції населенню і установам 
необхідно зробити добовий запас води.

У ДЕНЬ ДЕЗИНФЕКЦІЇ КОРИСТУВАТИСЯ 
ВОДОЮ З ВОДОПРОВОДУ ЗАБОРОНЕНО.

Санепідемстанція.

Новомиргородський завод продтоварів 

ПРИЙМАЄ ВІД НАСЕЛЕННЯ 
корінь хрону по 70 копійок за однії кілограм.

Дирекція.

Новомиргородському заводу продтоварів потрібні:
робітники в цех безалкогольних напоїв, 
робітники в цех млинцевого борошна, 
майстер цеху виноматеріалів.

Дирекція.

Новомиргородська спецрембуддільниця зап
рошує на постійну роботу:

МУЛЯРІВ, ТЕСЛЯРІВ, ТЕХНІКА- 
КОШТОРИСНИКА, ШОФЕРА НА 
АВТОМАШИНУ ІЖ-2715.
Звертатись на адресу:

м. Новомиргород, вул. Вокзальна, 25.
Адміністрація.

Новомиргородська міжгосподарська будівель
на організація запрошує на роботу

ВОДІЇВ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ.
Оплата праці відрядно-преміальна.

Адміністрація.

Новомиргородський райсільгосптехніці терміно
во потрібні на роботу:

СЛЮСАРІ, ТОКАРІ, ВОДІЇ. 
ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИКИ.

Адміністрація.

Новомиргородській дільниці зрошувальних 
систем на роботу потрібні:

Електрослюсар VI розряду — оклад 140 крб., 
Шофери 1 і 2 класу — оклад 120—150 крб., 
Слюсар - моторист — оклад 140 крб.,
Водний об'їждчик — оклад 80 крб.,
Телефоніст - радист — оклад 80 крб.
Бажаючі поступити на роботу можуть зверта

тись на адресу: м. Новомиргород, вул. Комарова,6.

Адміністрація.

Пробудження.
Фотоетюд В. Русенка.

ЛЮДИНА І ПРИРОДА

мальовничому УзинУ ському урочищі на 
околиці Івано - Франків
ська закладено повнії ден
дропарк. Понад 60 ви
дів інтродукованих, а та
кож цінних дерев і ку
щів висадив разом із 
своїми юними помічника
ми із шкільного лісниц
тва заслужений лісовод 
УРСР Микола Йосипо
вич Кудляк. Ростуть тут 
диковинна вічнозелена 
криптомерія і японська 
аукута, тюльпанове дере
во і магнолія. Можна 
тут побачити численних 
представників роду ара
лієвих. Піднялися молоді 
кедри, тиси, ялиці, мод
рини. туї...

Створення парків — 
складне мистецтво, що 
вимагає від людини вмін
ня побачити за тоненьки
ми саджанцями тінисті 
алеї і сонячні галявини. 
І ця складність стократ 
помножується, коли йдеть
ся про вирощення дерев 
і кущів, які ніколи не 
росли в цін місцевості 
Щоб добитися успіху, по
трібні і майстерність, і 
досвід. Все це є у М. Й.

ПРАВИЛА ДЛЯ ЛІСОПАРКУ
Кудляка. Свого часу у 
Печеніжинському лісниц
тві за допомогою вчених 
Київського і Львівського 
ботанічних садів, Львів
ського лісотехнічного ін
ституту, працівників зна
менитого Гермаківсько- 
го парку на Тернопільщи
ні він заклав шкілку,  в 
якій налічувалось біль
ше шестисот порід дерев, 
кущів і чагарників.

Немало зробив Микола 
Йосипович і для розши
рення унікального Княж- 
двірського тисового запо
відника. Запропонований 
ним черепковий спосіб 
розмноження релікту дав 
можливість одержати 
здорову, життєздатну по
росль. І ось тепер нова 
відповідальна і цікава 
робота.

Узинське урочище з ча
сом стане одним з най
більш мальовничих куточ
ків приміської зони від
починку. Тут уже закла
дено лісопарк, дендрарій, 
впорядковано озеро, зроб
лено арковий перехід. 
Такі куточки. вважає

М. Й. Кудляк, мають 
бути місцем виховання в 
людей бережного ставлен
ня до природи. У зонах 
відпочинку слід створюва
ти ландшафтні галявини, 
облагороджувати потіч
ки. І, звичайно ж, необ
хідно обладнати стежки, 
дороги, під’їзди і стоян
ки для автомашин, місця 
для вогнищ і наметів. То
ді і заклики дотримува
ти правил перебування 
в лісі не будуть абстрак
тними ...

В зоні відпочинку на 
думку лісівника, має бу
ти розумне співвідношен
ня всіх видів дерев, тва
рин. птахів. Саме тому 
після санітарної рубки на 
місце осики, граба садять 
бук, кедр, сосну, ялицю. 
Є у володіннях М. Й. 
Кудляка плантації обліпи
хи, калини, кизилу, горо
бини чорноплідної. Во
дяться тут косулі, олені, 
фазани, куріпки. І усе це 
— поряд з містом.

Б. ВІВЧАР.
кор. РАТАУ. 

Івано-Франківська область.

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ
У кореспон д е н ц і ї 

«Не лише споживачами»
(«Червона з ірка» за 12 
березня) п о р я д  з  ін
шими піддавалася кри
тиці меблева фабрика 
імені Горького, де не 
виконують планів здачі 
відходів нафтопродук
тів.

Директор фабрики 
Л. І. Абрамов повідо
мив редакцію, що ко
респонденція обговорю
валася на виробничій 
нараді інженерно - тех
нічних працівників, кри
тику визнано справед
ливою. Вживаються за 
ходи. Так, за перший 
квартал 1981 року під
приємством уже здано 
30 кілограмів вторин
ної нафтосировини. На
далі доведені завдання 
будуть виконуватися 
вчасно.

Голова первинної ор
ганізації товариства 
«Знання» Буртянського 
відділка радгоспу Капі
танівського цукрокомбі- 
нату А. Бердичевський 
на кореспо н д е н ц і ю 
«Життя вимагає» («Ч ер
вона зірка» від 12 лю
того) повідомляє, що кри
тика в газеті справедли
ва. дійсно сільськими 
лекторами мало прочи

тано лекцій на літера
турно - мистецьку тема
тику.

Вживаються заходи 
для поліпшення справи. 
В план роботи первин
ної організації внесено 
зміни. Передбачено кіль
ка лекцій з  питань  л і
тератури і мистецтва. 
На цю тему виступати
муть в першу чергу 
учителі місцевої ш коли. 
Планується не менше 
двох таких лекцій на 
квартал.

ГОСТІ З КІРОВОГРАДА
У зв’язку з 80-річчям 

з дня народження пись
менника. нашого земля
ка Ю. О. Мокрієва в Но- 
вомиргород прибув колек
тив Кіровоградського те
атру імені Кропивниць- 
кого. На цей раз артисти 
обласного центру привез
ли нову виставу п’єси

Юрія Олексійовича «Чу
жа».

Прем’єра вистави від
будеться в районному
Будинку культури 18
квітня о 20-й годині.

В наступні дні колектив 
театру побуває з цією 
виставою в кількох селах 
нашого району.
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