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До всіх колгоспників і колгоспниць,

У відповідності з планом створення й 
опрацювання космічних кораблів підви
щеної ваги, 4 лютого 1961 року в Ра
дянському Союзі за допомогою удоско
наленої багатоступінчастої ракети здійс
нено запуск важкого штучного супутни- 

. ка Землі. Вага супутника, без врахуван
ня ваги останнього ступеня ракети-но- 
сія, становить 6.483 кілограми. На су
путнику встановлено радіотелеметричну 
систему для контролю параметрів еле
ментів конструкції та апаратури для 
траєкторних вимірювань. Вся бортова 
апаратура супутника на ділянці його

виведення і при дальшому русі ло орбі
ті функціонувала нормально.

Попередні дані, одержані за допомо
гою наземного вимірювально-обчислю
вального комплексу, дали змогу визна
чити такі параметри орбіти супутника: 
період обертання 89,80 хвилини, висо
та перигею 223,5 кілометра, висота апо
гею 327,6 кілометра, нахилення орбіти 
64 градуса 57 мінут.

Заміряні параметри орбіти супутника 
близькі до розрахованих.

Поставлені при запуску супутника 
науково-технічні завдання виконано.

робітників і робітниць радгоспів механізаторів і спеціалістів сільського 
господарства, до всіх трудящих Радянської України

Звернення учасників Пленуму ЦК КП України
Дорогі товаришії
Трудящі нашої Батьківщини з 

почуттям великого задоволення 
стежили за роботою січневого 
Пленуму ЦК КПРС, який вписав 
нову яскраву сторінку в героїчний 
літопис комуністичного будівни
цтва. В рішеннях Пленуму, про
мовах М. С. Хрущова на Плену
мах ЦК КПРС і ЦК КП України, 
його зауваженнях, дружніх пора
дах і побажаннях виявлені воля і 
Прагнення всіх радянських людей 
Добитися нового, крутого піднесен
ня сільського господарства, до
строково виконати семирічний 
план. *

Рішення Пленуму про скликан
ня XXII з’їзду КГІРС зустрінуте 
всім радянським народом з вели
ким піднесенням і палким схвален
ням. XXII з’їзд КПРС підведе 
підсумки великої роботи партії _і 
народу по здійсненню завдань роз
горнутого будівництва комунізму, 
прийме нову програму партії — 
дороговказ у світле комуністичне 
майбутнє.

Підведені Пленумом підсумки* 
розвитку нашої країни за перші 

*два роки семирічки сповнюють гор
дістю серця кожного з нас, свід
чать про невтомне піклування рід
ної Комуністичної партії, її ленін
ського Центрального Комітету про 
зростання могутності нашої дер
жави і поліпшення добробуту на
роду.

Усіх радянських людей радує 
те, що наша промисловість роз
вивається бурхливими темпами. 
За два роки обсяг її продукції зріс 
на 22,1 процента проти 17 процен
тів, передбачених планом семиріч
ки. Нових видатних успіхів досяг
ла вітчизняна наука і техніка. Ко
жен з нас законно пишається пе
ремогами, здобутими нашими вче
ними, інженерами, техніками, ро
бітниками в дослідженнях косміч
ного простору, у використанні 
атомної енергії в мирних цілях.

За останні сім років, які мину
ли після історичного вересневого 
Пленуму ЦК КПРС, соціалістичне 
сільське господарство країни та
кож досягло значних успіхів. У 
нашій республіці порівняно з 1953 
роком виробництво молока у кол
госпах і радгоспах збільшилося в 
три рази, м’яса — в два рази, 
вовни і яєць — в 1,5—1,4 раза. 
Відповідно збільшився і продаж 
цих продуктів державі. Поголів’я 
великої рогатої худоби, зокрема, 
корів, зросло за цей іс майже в 
півтора раза, свиней — в 1,6 раза. 

'Збільшились також виробництво і 
продаж державі технічних куль
тур, овочів та інших продуктів.

В цілому по республіці в мину
лому році вироблено на сто гекта
рів угіді> по 78 центнерів м’яса, в 
тому числі в колгоспах, радгоспах 
та інших державних господар
ствах — по 47 центнерів. Молока 
по всіх категоріях господарств на
доєно 328 центнерів на сто гекта
рів угідь, а по колгоспах і рад
госпах — 207 центнерів.

Проте сільське господарство 
розвивається ще не такими висо
кими темпами, як промисловість, 
ію встигає за швидким зростан
ням нашої індустрії і збільшен
ням попиту населення.

Січневий “ 
глибоко проаналізував стан справ 
в сільському господарстві, визна
чив головні напрямки І конкрет
ні завдання дальшого його розвит
ку в інтересах підвищення добро
буту народу. Пленум піддав крн-

індустрії і збільшен-

Пленум ПК КПРС

тиці серйозні хиби в керівництві 
сільським господарством, намітив 
шляхи збільшення виробництва 
зерна, м’яса, молока та інших 
продуктів.

З властивою Центральному Ко
мітетові нашої партії послідовніс
тю січневий Пленум ЦК КПРС 
розв’язав ряд життєво важливих 
питань, спрямованих на прискоре
ний розвиток сільського господар
ства. Завдяки успіхам промисло
вості стало можливим збільшити 
капіталовкладення в сільське гос
подарство порівняно з передба
ченими семирічним планом. Додат
кові асигнування підуть на збіль
шення виробництва і поставок 
сільському господарству техніки, 
добрив і отрутохімікатів. Зниже
но ціни на запасні частини, сіль
ськогосподарські машини, бензин, 
надано пільги по прибутковому по
датку, здешевлено кредити і від
строчено платежі по позичках. 
Створюється об’єднання по забез
печенню сільського господарства 
технікою. Реорганізація сільсько

господарських органів наблизить 
.науку до виробництва, до життя 
1 колгоспів і радгоспів.

Ми одностайно схвалюємо ці за
ходи, щиро і сердечно дякуємо 
рідній Комуністичній партії і Ра
дянському урядові за постійне 
батьківське піклування про соціа
лістичне сільське господарство, про 
зміцнення і розквіт КОЛГОСПНОГО 

. ладу.
Для нас, трудівників сільського 

господарства України, рішення 
Пленуму, вказівки Микити Сергі
йовича мають особливо важливе 
значення. Високо оцінивши пра
цьовитість, талановитість україн
ського народу, відзначивши ви
датні успіхи прославлених май
стрів землеробства і тваринни
цтва нашої республіки, Перший 
секретар ЦК КПРС, глава Радян
ського уряду М. С. Хрущов гост
ро, але справедливо, критикував 
допущені на Україні серйозні хи- 

, би і недоліки в розвитку сільсько- 
, го господарства.

В 1960 році в багатьох колгос- 
1 пах, радгоспах, районах, облас- 
, тях і по республіці в цілому ви- 
. роблено зерна, м’яса, молока мен

ше, ніж намічалося семирічним 
планом. Не виконано планів про
дажу державі зерна, молока, яєць,

• цукрових буряків, соняшника, кар- 
і топлі. З особливо поганими резуль

татами в сільському господарстві 
завершили 1960 рік Полтавська, 
Луганська, Кіровоградська, Сум
ська, Миколаївська області.

Хоч ми і значно розширили пло
щі під кукурудзою, але в бага-

■ тьох колгоспах і радгоспах недба-
■ ло поставились до її вирощування 
і і в результаті одержали низький 
: урожай. До того ж на великих 
- площах кукурудзу скосили на зе- 
і лепий корм і силос до утворення
■ качанів. А це зменшило валові
■ збори зерна і кормові ресурси.

Всі ми розумом і серцем сприй
маємо справедливу критику на на- 

і шу адресу. Але цього мало. Най-
• кращий спосіб визнання помилок— 
, повне виправлення їх на ділі. Ми,
• учасники Пленуму ЦК КП Украї-
• ни, від свого імені, від імені кому

ністів і всіх трудящих Радянської
і України заявляємо, що не пошко- 
і дуємо своїх сил для того, щоб за-
• безпечити рішуче піднесення всіх
• галузей сільського господарства
■ республіки.

Даємо тверде, непохитне слово
■ рідній Комуністичній партії, її ле-

пінському Центральному Коміте
тові, нашому Радянському Урядо
ві, що завдання, яке поставив пе
ред Україною січневий Пленум 
ЦК КПРС, — довести в найближ
чі роки щорічні закупки зерна до 
700 мли. пудів, м’яса — до 2.800 
тис. тонн, молока — до 12.500 тис. 
тонн, — буде виконано з честю.

Докладемо всіх сил, щоб уже в 
цьому році продати державі 650— 
700 мільйонів пудів зерна, 1.700 
тисяч тонн м’яса і 6.712 тисяч тонн 
молока. Це .— наш обов’язок пе
ред партією і народом, справа на
шої честі.

Щоб виконати завдання по про
дажу хліба державі, створити на
сінні, страхові, фуражні та інші 
фонди, забезпечити видачу зерна 
колгоспникам, ми зобов’язуємось 
виростити високі врожаї зернових 
культур і добитися валового збо
ру зерна не менше 2,1—2,2 міль
ярда пудів.

Січневий Пленум ЦК КПРС 
вказав нам шляхи до цієї мети. 
Ось вони: збільшення виробництва 
зерна кукурудзи, підвищення вро
жайності всіх зернових культур, 
зокрема озимої пшениці, зернобо
бових, подолання відставання у 
виробництві гречки і проса.

Ми ставимо перед собою зав
дання в 1961 році виділити з по
сівів кукурудзи на зерно 3 міль
йони гектарів і одержати його 
на кожному гектарі не менш як 
по 50 центнерів. Це дасть 
мільйонів пудів зерна.

Для здійснення цього 
мо все: і хороші землі, і 
і багатющий досвід прославлених 
кукурудзоводів, передових кол
госпів і радгоспів, які рік у рік 
одержують високі врожаї.

Ланка двічі Героя Соціалістич
ної Праці Є. О. Долинюк торік 
зібрала зерна кукурудзи по 167 
центнерів з гектара на площі 20 
гектарів.

Ланки двічі Героя Соціалістич
ної Праці С. Д. Виштак, двічі Ге
роя Соціалістичної Праці Г. М. 
Ладані, Героя Соціалістичної Пра
ці М. Д. Микитей, Героя Соціаліс
тичної Праці Ю. Ю. Літри, Героя 
Соціалістичної Праці Ф. Я. Косян- 
чука торік виростили по 100—120 
центнерів зерна кукурудзи з гек
тара. Середній урожай в ланці дві
чі Героя Соціалістичної Праці 
Є. В. Блажевського за 6 років ста
новить 69 центнерів з гектара.

Поряд з цими визнаними героя
ми виросло багато нових майстрів 
високих урожаїв кукурудзи. По 
80—100 і більше центнерів зерна 
кукурудзи з гектара зібрали лан
ки М. 1. Тимчук з Тернопільської 
області, Т. 1. Христич і Г. В. Си
ротюк з Черкаської області, В. 1. 
Петренко, й. й. Кадош з Закар
патської області і багато інших. 
Високі врожаї збирають не тільки 
окремі ланки, але й цілі колгоспи, 
райони.

Колгосп «За нове життя» Ір- 
шавського району, Закарпатської 
області, одержав торік по 62 цент
нери зерна кукурудзи з гектара, 
колгосп імені ВКП(б) Черкасько
го району, Черкаської області, —. 
по 55,6 центнера.

Колгосп «Україна» Городоцько- 
го району, Хмельницької області, 
зібрав за останні три роки в се
редньому по 51,5 центнера зерна 
кукурудзи з гектара, колгосп іме
ні Сталіна Волочпського району 
цієї ж області — по 51 центнеру.

В минулому році колгоспи 1р- І 
шавського району. Закарпатської ♦

області, зібрали в середньому по 
50 центнерів зерна кукурудзи з 
гектара.

Досягнення цих ланок, колгос
пів, районів — приклад для 
кукурудзоводів республіки.

У відповідь на постанову 
невого Пленуму ЦК КПРС 
гортається всенародне соціалістич
не змагання за одержання не 
менш як по 50 центнерів зерна ку
курудзи з гектара. В змагання вже 
включилися понад 36 тисяч ла
нок, 8.100 колгоспів і радгоспів, 
496 районів. За вирощування ку
курудзи взялися кращі люди кол
госпного села — комуністи і ком
сомольці, досвідчені майстри і ква
ліфіковані спеціалісти. Багато з 
них взяли на себе підвищені зо
бов’язання.

ВСІХ

січ- 
роз-

Jr <ФФФЧ

Тернопільська область: одержа
ти врожай зерна кукурудзи по об
ласті з площі 100 тисяч гектарів 
по 60 центнерів з гектара; по Ска- 
латському району — з площі 5.500 
гектарів по 70 центнерів з гектара.

Ланка двічі Героя Соціалістич
ної Праці тов. Далинюк Є. О. з 
колгоспу імені Сталіна" Мельнице- 
Подільського району — одержати 
з площі 100 гектарів по 100 цент
нерів з гектара; ланка Героя Со
ціалістичної Праці тов. Єременко 
А. Г. з колгоспу імені Карла 
Маркса Скалатського району — з 
площі 100 гектарів по 100 центне
рів з гектара; ланка тов. Тимчук 
М. 1. з колгоспу імені Калініна 
Заліщнцького району — з площі 
100 гектарів по 100 центнерів.

(Продовження на 2-й стор.).
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0,4 ДВЕРИМА Палацу куль- 
U тури імені Жовтня зника
ють гомінливі зграйки молоді. 
Представники усіх підприємств 
міста сходяться сюди, щоб 
привітати своїх товаришів — 
переможців конкурсу на кра
щу раціоналізаторську пропо
зицію, оголошеного 1 квітня 
1960 року.

Вечір молодих раціоналіза
торів міста відкрив секретар 
Кіровоградського міськкому 
ЛКСМУ тов. Сокуренко.

— 492 молодих робітників 
та інженерно-технічних праців
ників взяли участь в конкурсі, 
їх пропозиції, запроваджені у 
виробництво, дали 1 мільйон 
300 карбованців умовно-річної 
економії, — говорить він.

Великий вклад внесли раціо
налізатори найбільшого підпри
ємства міста — заводу «Черво
на зірка». Лише комсомольці 
тт. Ковальов, Алейніченко, Ко
валенко протягом минулого ро
ку внесли і запровадили гіо 5 
цінних пропозицій. \

— Та все ж 127 раціоналіза
торів з числа 2800 чоловік мо
лоді — це мало, — говорить 
інженер заводського бюро ра
ціоналізації і винаходів ЛІ. Со
сна. — Роботою з молодими 
раціоналізаторами ще недос
татньо займаються комітет 
комсомолу та начальники цехів.

Винахідники, допитлива дум
ка яких спрямована на вдоско
налення виробництва, 
в авангарді кожного 
починання. - Про це 
бригадир заводу «Сільгоспде- 
таль» Михайло 
бригада якого першою у місті 
підтримала почин харків’ян — 
«сім за шість».

— За рахунок чого ми ви
вільнили одну годину? — гово
рить він. — Звичайно, не шля
хом перенапруження, а завдя
ки впровадженню прогресивної 
технології і цінних пропозицій 
наших раціоналізи торів.

Гаряче схвалення присутніх 
зустрів виступ раціоналізатора 
заводу «Більшовик» Миколи 
Гаркуші, який сказав:

— Кожен дев’ятий молодий 
робітник заводу — раціоналі
затор. Але ми вважаємо, Що це 
ще небагато. В зобов’язання, 
прийняті заводським комсомо
лом на честь XXII з'їзду 
КПРС, ми внесли такий пункт: 
кожному комсомольцеві стати 
раціоналізатором.

Переможці конкурсу були 
нагороджені Почесними грамо
тами міськкому ЛКСМУ і цін
ними подарунками.

Т. БОРИСОВА.

стають 
нового 

це говорив

Алексеев,

♦

група молодих раціоналізаторів заводу «Червона 
зірка». Зліва напрано- Андрій БІЛОУС, Георгій АЛЕЙНІЧЕНКО. Ми
кола СОСНА, Віктор ГОЛЬДШТЕЙН.

♦ото В. КОВПАКА.
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До всіх колгоспників і колгоспниць, робітників і робітниць радгоспів, механізаторів 
і спеціалістів сільського господарства, до всіх трудящих Радянської країни

Звернення учасників Пленуму ЦК КП України
(Продовжений).

Ровенська область: одержати 
врожай зерна кукурудзи з площі 
ЗО тисяч гектарів по 60 центнерів 
з гектара; по Млинівському ра
йону — з площі 3.400 гектарів по 
64 центнери з гектара; по Деми- 
дівському району — з площі 3.200 
гектарів по 64 центнери з гектара; 
по колгоспу «Ленінський шлях» 
Демидівського району — з площі 
210 гектарів по 70 центнерів з гек-. 
тара.

Ланка тов. Поліщук О. М. з 
колгоспу «Світанок» Дубнівського 
району — з площі 20 гектарів по 
85 центнерів.

Вінницька область: одержати 
врожай зерна кукурудзи по облас
ті з площі 230 тисяч гектарів по 
55 центнерів; по Піщанському ра
йону — з площі 5.470 гектарів по 
60 центнерів з гектара; по Оратів- 
ському району — з площі 4.800. 
гектарів по 60 центнерів з гекта
ра; по колгоспу імені Сталіна Не- 
мирівського району — з площі 250 
гектарів по 85 центнерів з гектара.

Ланка тов. Кушнір М. І. з кол
госпу імені Шевченка Могилів- 
Подільського району — з площі 
100 гектарів по ПО центнерів з 
гектара; ланка тов. Юсипець 3. П. 
з колгоспу 
Подільського району — з площі 
100 гектарів

«Україна» Могилів-

100 гектарів по 105 центнерів з 
гектара; ланка тов. Лебідь Є. С. 

’з колгоспу імені Сталіна Липове- 
цького району — з площі ЗО гек
тарів по 100 центнерів з гектара.

Черкаська область: одержати 
врожай зерна кукурудзи з площі 
150 тисяч гектарів по 55 центне
рів з гектара; по Черкаському ра
йону — з площі 6.000 гектарів по 
60 центнерів з гектара; по колгос
пу «Здобуток Жовтня» Тальнів- 
ського району — з площі 120 гек
тарів по 85 центнерів з гектара; 
по колгоспу імені Близнюка Мань- 
ківського району — з площі 100 
гектарів по 100 центнерів з гек
тара.

Ланка тов. Хандусь Г. Д. з кол
госпу імені ВКП(б)' Черкаського 
району — з площі 20 гектарів по 
140 центнерів з гектара; ланка 
тов. Сиротюк Г. В. з колгоспу іме
ні Близнюка Маньківського райо
ну — з площі 25 гектарів по 140 
центнерів з гектара; лапка тов. 
Христич Т. І. з колгоспу імені Ста
ліна Маньківського району — з 
площі 18 гектарів по 150 центне
рів з гектара.

Закарпатська область: одержати 
врожай зерна кукурудзи по облас
ті з площі 24 тисячі гектарів по 
55 центнерів з гектара; по Іршав- 
ському району — з площі 2.400 
гектарів по 62 центнери з гекта
ра; по Ужгородському району — 
з площі 4.500 гектарів по 60 цент
нерів з гектара; по колгоспу іме
ні Леніна Аіукачівського району— 
з площі 600 гектарів по 70 центне
рів з гектара.

Ланка двічі Героя Соціалістич
ної Праці тов. Ладані Г. М. з кол
госпу імені Леніна Мукачівського 
району — з площі 50 гектарів по 
116 центнерів з гектара; ланка Ге
роя Соціалістичної Праці тов. Піт- 
ри IO. ІО. з колгосп}' «За нове 
життя» Іршавського району — з 
площі 50 гектарів по 125 центне
рів з гектара.

Волинська область: одержати 
врожай зерна кукурудзи по облас
ті з площі 20 тисяч гектарів по 55 
центнерів з гектара; по Новово- 
линському району — з площі 3.000 
гектарів по 60 центнерів з гектара; 
по Луцькому району — з площі 
2.600 гектарів по 60 центнерів з 
гектара.

Ланка Героя Соціалістичної 
Праці тов. Смирнової Г. М. з кол
госпу імені Хрущова Луцького ра
йону — з площі 20 гектарів по 100 
центнерів з гектара.

Одеська область; одержати вро
жай зерна кукурудзи по області 
з площі 280 тисяч гектарів по 
50,4 центнера з гектара; по колгос
пу «Прогрес» Кілійського райо
ну — з площі 1.575 гектарів по 55 
центнерів з гектара.

Ланка тов. Гапущак Л. С. з кол
госпу імені Леніна Колимського 
району — з площі 10 гектарів по 
»26 центнерів з гектара; ланка 
тов. Задворної, Н. Р. з колгоспу

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
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імені Чапаєва Колимського райо
ну — з площі 37 гектарів по 121 
центнеру з гектара.

Кіровоградська область: одер
жати врожай зерна кукурудзи по 
області з площі 250 тисяч гекта
рів по 50,3 центнера з гектара; по 
Ульяновському району — з площі 
8.900 гектарів по 56 центнерів з 
гектара; по Гайворонському райо
ну — з площі 5.200 гектарів по 56 
центнерів з гектара.

Бригада двічі Героя Соціаліс
тичної Праці Гіталова О. В. з кол
госпу імені XX з’їзду КПРС Ново- 
Українського району — з площі 
1.100 гектарів по 50 центнерів з 
гектара.

Ланка Героя Соціалістичної 
Праці Косянчука Ф. Я. з колгоспу 
імені Сталіна Знам’янського райо
ну — з площі 50 гектарів по 100 
центнерів з гектара; ланка тов. 
Смалиус К. І. з колгоспу імені Ле
ніна Олександрійського району — 
з площі 25 гектарів по 120 центне
рів з гектара.

Дніпропетровська область: одер
жати врожай зерна кукурудзи 
по області з площі 330 тисяч гек
тарів по 50 центнерів з гекта
ра; по Солоняиському району — 
з площі 13.000 гектарів ио 52 
центнери з гектара; по колгоспу 
імені Калініна цього району — 
з площі 950 гектарів по 61 цент
неру з гектара; по колгоспу «Ук
раїна» Павлодарського району — 
з площі 485 гектарів по 60 центне
рів з гектара.

Бригада тов. Шевченка Т. А. з 
колгоспу «Зоря комунізму» Кри- 
ничанського району — з площі 
600 гектарів по 60 центнерів з гек
тара.

Ланка тов. Козуб А. М. з кол
госпу «Росія» Верхньодніпровсько
го району — з площі 175 гектарів 
по 75 центнерів з гектара.

Ланка тов. Старої Г. Г. з кол
госпу «Червоний прапор» Верх
ньодніпровського району — 
щі 18 гектарів по 100 центнерів з 
гектара.

Сталінська область: одержати 
врожай зерна кукурудзи по Волно- 
ваському району з площі 10.960 
гектарів по 60 центнерів з гекта
ра; по Мар’їнському району — з 
площі 6.420 гектарів по 60 цент
нерів з гектара.

Ланка тов. Голубенко М. М. з 
колгоспу імені XXI з’їзду КПРС 
Добропільського району — з пло
щі 20 гектарів 
гектара.

Чернівецька 
врожай зерна кукурудзи по За- 
ставнівському району з площі 5.000 
гектарів по 60 центнерів з гектара; 
по колгоспу «Перемога» Черніве
цького району — з площі 100 гек
тарів по 70 центнерів з гектара.

Ланка Героя Соціалістичної 
Праці тов. Микитей М. Д. з кол
госпу імені Кірова Заставнівсько- 
го району — з площі 100 гек
тарів по 100 центнерів з гекта
ра; ланка тов. Медвідь О. О. з 
колгоспу імені Кірова Кельмене- 
цького району — з площі 17,5 гек
тара по 115 центнерів з гектара.

Житомирська область: одержати 
врожай зерна кукурудзи по облас
ті з площі 60 тисяч гектарів по 50 
центнерів з гектара; по колгоспу 
імені Мічуріна Ємільчинського ра
йону — з площі 200 гектарів по 
75 центнерів з гектара.

Ланка тов. Остапчук М. С. з 
колгоспу імені Шевченка Єміль
чинського району — з площі 25 
гектарів по ПО центнерів з гекта
ра; ланка тов. -Отецько О. В. з 
цього ж колгоспу — з площі 25 
гектарів по 110 центнерів з гекта
ра; ланка тов. Оладько Г. С. ^кол
госпу «Заповіт Ілліча» 
мишльського району — з площі 
21 гектар по 100 центнерів з гек
тара; ланка тов. Заглади Н. Г. з 
колгоспу «Перше Травня» Черня- 
хівського району — з площі 15 
гектарів по 100 центнерів з гек
тара.

Ми впевнені в своїх силах. Зо
бов’язання свої виконаємо. Добре 
розуміємо, що це вимагатиме від 
кожного з нас напруженої праці, 
мобілізації всіх наших резервів, 
точного додержання вимог науки, 
впровадження високої агротех
ніки.

Давайте боротьбу за одержан
ня високих урожаїв кукурудзи 
розгорнемо вже сьогодні: виділи
мо під що культуру найкращі 
площі, укомплектуємо механізова-

ні ланки, всюди посилимо роботу 
по заготівлі і вивезенню місцевих 
добрив, старанно перевіримо і під
готуємо насіння. Звернемо особли
ву увагу на добір районованих, 
високоврожайних гібридів і сортів.

Час, який залишається до вес
няної сівби, використаємо для ма
сового навчання кукурудзоводів у 
школах передового досвіду, на 
практичних семінарах, безпосеред
ньо в кращих ланках, бригадах, 
колгоспах. Залучимо до цієї спра
ви майстрів високих урожаїв, спе
ціалістів та наукових працівни
ків.

У кожному районі створимо ін
спекторські групи з досвідчених 
спеціалістів і передовиків для кон
тролю за вирощуванням кукуруд
зи, за якістю підготовки насіння 
і грунту, удобрення полів, сівби, 
догляду за посівами, збирання і 
зберігання врожаю.

Вирощування високих урожаїв 
кукурудзи — справа великої дер
жавної ваги, всенародна справа. І 
кому, як не нам, хліборобам Ук
раїни, де є всі умови для вирощу
вання цієї культури великих мож
ливостей, добитися високих 
жаїв.

Товариші кукурудзоводи! 
Наші зобов’язання, наша

уро-

3 пло-

по 100 центнерів з

область: одержати

Радо-

_______ . пра
ця зараз на виду у всієї країни. 
Не менш як 50 центнерів куку
рудзи на кожному з трьох мільйо
нів гектарів ми повинні і можемо 
дати за будь-яких погодних 
умов. Не лишимо ж жодного гек
тара посівів кукурудзи без дос
татньої кількості добрив. Посіє
мо її лише гібридним і сортовим 
насінням. Доб’ємося високої якос
ті сівби, щоб забезпечити точний 
квадрат І нормальну густоту рос
лин на кожному гектарі. Добре 
підготуємось до обробітку і зби
рання, щоб провести ці роботи в 
найкращі строки, не допустити 
втрат урожаю.

Сільські комсомольці, молодь!
Ви завжди дружно, завзято 

бралися за розв’язання завдань, 
які ставила наша Комуністична 
партія перед народом. Ставайте 
ж і зараз у лави борців за високі 
врожаї кукурудзи. Поєднайте свій 
молодечий запал і енергію з дос
відом майстрів вирощування ку
курудзи. Хай маяками світять вам 
у цій справі славні діла Євгенії 
Олексіївни Долинюк, Ганни Ми
хайлівни Ладані, Степаниди Де- 
мидівни Виштак, Євгена Вікторо
вича Блажевського, Федора Яко
вича Косянчука та інших видат
них кукурудзоводів. Ставайте 
врівень з героями.

По 50 центнерів з трьох мільйо
нів гектарів візьмемо! Хай це бу
де твердим, непорушним словом 
кожного з нас!

Товариші!
Одночасно з вирощуванням ви

сокого врожаю кукурудзи ми по
винні боротися за піднесення вро
жайності всіх зернових культур 1, 
зокрема, найголовнішої продо
вольчої культури — озимої пше
ниці.

Під урожай цього року в кол
госпах і радгоспах посіяно 8,5 
мли. гектарів озимих. Вони ма
ють нам дати не менш як 880 млн. 
пудів зерна. Для цього добре до
глянемо їх взимку і навесні, в 
кожному господарстві здійснимо 
весь комплекс агротехнічних захо
дів. Це забезпечить нам одержан
ня високого врожаю 
ниці і жита.

Значним резервом у збільшен
ні виробництва зерна е розширен
ня посівів і підвищення врожай
ності зернобобових та круп’яних 
культур, особливо гороху, сої, 
квасолі, гречки 1 проса. Передові 
господарства республіки нагрома
дили чималий досвід вирощуван
ня цих культур.

Колгосп імені Сталіна Теплн- 
цького району, Вінницької облас
ті, за останні три роки одержав у 
середньому по 39,5 центнера го
роху з гектара.

Бригада тов. Чернявського Ф. М. 
з колгоспу імені Сталіна Тельма- 
нівського району, Сталінської об
ласті, виростила по 41,4 центнера 
проса з гектара.

Колгосп імені Сталіна Бершад- 
ського району, Вінницької області, 
зібрав по 26 центнерів гречки на 
гектарі, колгосп «Комуніст» Воло
дарського району, Київської об
ласті, — по 20,6 центнера.

озимої пше-

Проте за останні роки увагу до В боротьбі за високі врожаї на« 
«Ж ослаблено. Нині нам є на кота 
треба добитися рішучого с. 
Площу під зернобобовими культу
рами ми розширимо вдвоє, довів
ши її ДО 900 тисяч гектарів. Поно
вимо в правах незаслужено забу
ту останнім часом цінну культу
ру—сою. Попрацюємо так, щоб 
одержати валовий урожай зерно
бобових не менше як 90 млн. пу
дів.

Україна славилася високими 
врожаями гречки та проса. Відно
вимо ж цю славу. Добре подбаємо 
про підвищення врожайності цих 
культур.

Від імені своїх бригад, колгос
пів і радгоспів, районів та облас
тей ми беремо на себе зобов’язан
ня виростити такі врожаї:

Сталінська область: зібрати 
жай озимої пшениці на всій 
щі посіву по 21,5 центнера з 
тара.

Запорізька область: зібрати

зламу, ланок, бригад, колгоспів і радгосп 
пів, які щороку збирають по 400-, 
500 і більше центнерів цукровні 
буряків з гектара. Високі зобов'я
зання взяли на себе буряководи і а 
цьому році.

Ровенська область: зібрати вро
жай цукрових буряків на всій пло
щі посіву по 300 центнерів з гек
тара.

Волинська область: зібрати вро- 
жай цукрових буряків на всій пло
щі посіву по 275 центнерів з гек
тара.

Тернопільська область: зібрати 
врожай цукрових буряків на всій 
площі посіву по 265 центнерів з 
гектара.

Хмельницька область: зібрати 
врожай цукрових буряків на всій 
площі посіву по 250 центнерів з 
гектара. . .

Головний шлях для досягнення 
таких урожаїв — впровадження ч 
прогресивних прийомів вирощуван- 
ня цукрових буряків, механізації 
сівби, обробітку і збирання. Засто
суємо квадратно-гніздовий спосіб 
вирощування буряків на всій пло
щі посіву. Широко використаємо 
досвід механізованих ланок по ви
рощуванню однонасінних буряків 
за новою технологією з мінімаль
ними затратами праці. Виростимо 
їх цим способом на площі не менш 
як 100 тисяч гектарів.

Україна має всі можливості і 
повинна значно збільшити вироб
ництво та заготівлі насіння соняш
ника, картоплі, овочів, фруктів і 
винограду. Подбаємо про те, щоб 
уже в цьому році потребу населен
ня у високоякісних овочах і кар
топлі було задоволено повністю. 
Рішуче поліпшимо роботу спеціа
лізованих овочевих радгоспів, зро
бимо їх основними постачальника
ми населенню високоякісних овочів 
та картоплі протягом усього року, 

імені Сталіна Бершадського райо-^ Добитися різкого піднесення всіх 
галузей сільського господарства ми 
зможемо лише на основі значного 
підвищення культури землероб--^ 
ства, впровадження науково об
грунтованої системи ведення сіль
ського господарства, освоєння пра
вильних сівозмін, рішучого поліп
шення насінництва в кожному 
колгоспі і радгоспі.

Сівба виключно сортовим насін
ням кращих районованих сортів, 
високих репродукцій хай стане не
порушним законом для всіх госпо
дарств!

Надійним засобом одержання 
гарантованих урожаїв усіх сіль
ськогосподарських культур е зро
шення земель. Докорінно поліп
шимо використання поливних ма
сивів з тим, щоб на цих площах 
збирати врожаї в 3—4 рази біль
ші, ніж на богарних землях. Знач
ним резервом, нашою цілиною з 
поліських районах є осушення бо
літ і заболочених земель. Прове
демо в 1961 році меліоративні ро
боти на площі 142 тисячі гектарів, 
Рішуче поліпшимо сільськогоспо
дарське використання цих земель!

Товариші!
Важливим завданням є збіль

шення виробництва продуктів тва
ринництва, особливо м’яса і моло
ка. Торік у цій галузі ми багато 
чого недоробили, багато можли
востей упустили. Постає питання, 
чи можемо ми надолужити упуще
не? Так, можливість така цілком 
реальна. Вихідне поголів’я худоба 
і свиней, яке ми маємо на початок 
цього року, забезпечує виробни
цтво в третьому році семирічки 
по республіці 85 — 87 центнерів 
М яса і 360 — 365 центнерів моло
ка на сто гектарів сільськогоспо
дарських угідь.

Ш.о це цілком реально, нас пе
реконує досвід. Торік, навіть з* 
несприятливих умов, Чернівецьке 
область виробила на сто гектарі® 
УПДЬ по 123 центнери м’яса і по 
о62 центнери молока, Закарпат
ська по 115 центнерів м’яса і по 
532 центнери молока, Хмельниць
ка по 114 центнерів м’яса і по 
411 Центнерів молока, Київська-^ 
по 98 центнерів м’яса і по 37^ 
Центнерів молока.

вро- 
пло- 
гек-

Запорізька область: зібрати вро
жай озимої пшениці на всій площі 
посіву по 20,6 центнера з гектара; 
ПрОса — по 16,1 центнера з гекта
ра-Дніпропетровська область: зі
брати врожай озимої пшениці на 
всій площі посіву по 20 центнерів 
з гектара; проса — по 16,6 центне
ра; по колгоспах Покровського ра
йону зібрати врожай озимої пше
ниці по 23,7 центнера з гектара.

Одеська область: зібрати врожай 
озимої пшениці на всій площі посі
ву по 18,6 центнера з гектара; 
проса — по 15,2 центнера, по рад
госпу «Первомайський» Тарутин- 
ського району зібрати врожай ози
мої пшениці по 25,5 центнера.

Вінницька область: зібрати вро
жай озимої пшениці на всій площі 
посіву по 18,2 центнера з гекта
ра, зернобобових — по 18 центне
рів з гектара; по Теплицькому ра
йону зібрати врожай гречки по 10 
центнерів з гектара; по колгоспу

ну — по 26 центнерів гречки з гек
тара на площі 100 гектарів; по 
колгоспу імені Чапаева Липовець- 
кого району зібрати врожай проса 
fia площі 100 гектарів по 45 цент
нерів з гектара.

Луганська область: зібрати вро
жай озимої пшениці на всій площі 
посіву по 18 центнерів з 
проса — по 16,6 центнера 
ра.

Хмельницька область: 
врожай озимої пшениці

гектара, 
з гекта-

зібрати 
на всій 

площі посіву по 17,5 центнера з 
гектара, зернобобових — по 17,5 
центнера з гектара.

Тернопільська область: зібрати 
врожай зернобобових на всій- пло
щі посіву по 16 центнерів з гекта
ра, виростити врожай гречки по 
колгоспах Теребовлянського райо
ну по 13 центнерів з гектара, по 
Скалатському району — по 12,6 
центнера, по Підволочиському ра
йону — по 12 центнерів з гектара.

Чернігівська область: зібрати 
врожай гречки на площі 65 тисяч 
гектарів по 7 центнерів з гектара; 
по Варвинському району — по 10 
центнерів, по колгоспу імені 
ніна цього ж району — по 14 
перів з гектара, по колгоспу 
Калініна Коропського району 
14 центнерів з гектара.

Сумська область: зібрати 
жаи гречки на площі 55 тисяч гек
тарів по 7 центнерів з гектара; по 
колгоспах Сумського району — по 
9 центнерів, а по колгоспах «Чер
воний прапор» Білопільського ра
йону та імені Сталіна Сумського 
району — по 14 центнерів з гек
тара.

Товариші хлібороби!
Україна завжди була великим 

зерновим районом країни. 1 тепер, 
Після освоєння цілини в Сибіру і 
Казахстані, значення українського 
зерна для країни не зменшилось.

Докладемо ж усіх сил до того 
Щоб виконати свої плани і зобо- 
в язання по вирощуванню та про
дажу державі зерна!

І овариші!
п.^и,пишаемося ТИМ, ЩО наша 
В кпяїіг1ка Занмає провідне місце 
бупякіп і10 ВНР°ЩУВаиНЮ цукрових 
буряків 1 виробництву цукру По
працюємо ще краще, щоб одержа- 
™АЦьому Р°ЦІ 3 *сіеї ™ощі 1.5 
мільйона гектарів не менш як по 
-35 центнерів цукрових буряків з 
кожного гектара, дамо державі 35 
мільйонів тони цукрової сировини

Калі- 
цент- 
імені 
— по

вро-

Високого рівня виробництва тва
ринницьких продуктів можна Д°* 
сягти при умові значного зрос
тання поголів’я корів, всемірної3

(Закінчення на 3-й стор ).



До всіх колгоспників і колгоспниць, робітників і робітниць радгоспів, механізаторів 
і спеціалістів сільського господарства, до всіх трудящих Радянської України

Звернення учасників Пленуму ЦК КП України
(Закінчення).

розвитку свинарства, як галузі 
найбільш скороспілого тваринни
цтва. Справді невичерпним джере
лом одержання дешевого м’яса е 
розведення водоплавної птиці. 
Один лише Кілійський район, 
Одеської області, виростив торік 
640 тисяч голів водоплавної пти
ці — майже стільки ж, скільки всі 
колгоспи і радгоспи Волинської, 
Ровенської і Станіславської облас
тей, разом узяті.

Подбаємо про те, щоб у цьому 
році збільшити поголів'я корів на 
800 тисяч голів. Створимо в кож
ному колгоспі і радгоспі спеціаль
ні ферми по вирощуванню телиць. 
Доручимо догляд за ними най
більш досвідченим тваринникам.

Не менше половини всього м’я
са одержимо за рахунок свинини. 
Для цього відгодуємо 12 мільйонів 
свиней. Виростимо в цьому році 40 
мільйонів гусей і качок. Не забу- 

* демо і про такий великий резерв 
виробництва цінного м’яса, як кро
лівництво. Кож-ному колгоспові і 
радгоспові — високопродуктивну 
ферму кролів!

Посилимо увагу до розвитку вів
чарства. Доб’ємося збільшення по
голів’я та піднесення продуктив
ності овець!

Відповідаючи на рішення січне
вого Пленуму ЦК КПРС, тварин
ники беруть на себе такі зобов’я
зання на 1961 рік:

Чернівецька область: одержати 
по області на сто гектарів сіль
ськогосподарських угідь: м’яса по 
140 центнерів, молока по 595 цент
нерів, у тому числі по колгоспах і 
радгоспах — м’яса по 70 центне
рів і молока по 340 центнерів. По 
колгоспах І радгоспах Заставнів- 
ського району одержати на сто 
гектарів угідь м’яса по 102 цент
нери і молока по 475 центнерів. По 
колгоспу імені Леніна Кіцмансько- 
го району — м’яса по 150 центне
рів, молока по 725 центнерів; пр 
колгоспу «Прапор перемоги» За- 

Л ставнівського району одержати і 
виростити по 200 поросят на сто 
гектарів угідь.

Хмельницька область: одержати 
по області на сто гектарів сіль
ськогосподарських угідь: м’яса по 
Г32 центнери, молока по 445 цент
нерів, у тому числі по колгоспах і 
радгоспах — м’яса по 58,5 цент
нера і молока по 242 центнери.

По колгоспах Чемеровецького 
району одержати на сто гектарів 
угідь м’яса по 65 центнерів і мо
лока по 300 центнерів; по колгос
пу «Україна» Городоцького райо
ну — м’яса 170 центнерів, молока 
700 центнерів; по колгоспу імені 
Сталіна Волочиського району — 
м’яса по 110 центнерів, молока по 
600 центнерів.

Свинар тов. Коломійчук М. М. з 
колгоспу імені Сталіна Красилів- 
ського району — відгодувати 1.200 
свиней загальною живою -вагою 
1.000 центнерів.

Вінницька область: одержати по 
області на сто гектарів сільсько
господарських угідь: м’яса по 125 
центнерів, молока по 400 центне- 
рів, в тому числі по колгоспах і 
радгоспах — м’яса 65,4 центнера, 
молока 260 центнерів; одержати 
по колгоспах і радгоспах на сто 
гектарів орної землі по 38,3 цент
нера свинини.

По колгоспах Ямпільського ра
йону одержати на сто гектарів 

_ угідь м’яса по 80 центнерів, моло
ка по 380 центнерів; по колгоспу 
імені Жданова Крижопільського 
району — м’яса по 120 центнерів, 
молока по 400 центнерів.

Доярка тов. Красножон М. Ф. з 
колгоспу імені-Сталіна Крижопіль
ського району — надоїти по 5.500 
кілограмів молока на корову.

Свинар тов. Кохан О. К. з кол
госпу «Шлях Леніна» Крижопіль
ського району — відгодувати 1.500 
свиней загальною живою вагою 
1.200 центнерів.

Ровенська область: одержати по 
області на сто гектарів сільсько
господарських угідь: м’яса по 115 
центнерів, молока по 467 центне
рів, у тому числі по колгоспах і 
радгоспах — м’яса 60,2 центнера, 
молока 238 центнерів; одержати 
по колгоспах і радгоспах на сто 
гектарів орної землі по 38,6 цент
нера свинини.

По колгоспах Дубнівського ра
йону одержати на сто гектарів 
угідь — м’яса 65,5 центнера, мо- 

лока 295 центнерів; по колгоспу 
«Україна» Здолбунівського райо
ну — м’яса 150 центнерів, молока 
520 центнерів. >

Доярка тов. Горчук О. П. з 
колгоспу «Україна» Дубнівського 
району — надоїти по 6.500 кіло
грамів молока на корову.

Свинарка тов. Іщук В. О. з кол
госпу «Зоря комунізму» Дубнів
ського району — відгодувати 1.800 
свиней загальною живою вагою 
1.550 центнерів.

Київська область: одержати по 
області на сто гектарів сільсько
господарських угідь: м’яса по 110 
центнерів, молока по 440 центне
рів, у тому числі по колгоспах і 
радгоспах — м’яса 67,2 центнера, 
молока 280 центнерів; одержати по 
колгоспах і радгоспах на сто гек
тарів орної землі по 34 центнери 
свинини.

По колгоспах і радгоспах Тара- 
щанського району одержати на 
сто гектарів угідь м’яса по 100 
центнерів і молока по 400 центне
рів; по колгоспу імені Сталіна Киє- 
во-Святошинського району — мо
лока 850 центнерів; по радгоспу 
імені Сталіна Сквирського райо
ну — м’яса 122 центнери, молока 
556 центнерів.

Доярка Герой Соціалістичної 
праці тов. Демиденко Є. П. з рад
госпу «15 років Жовтня» Переяс- 
лав-Хмельннцького району — на
доїти 250 тонн молока від 50 ко
рів.

Доярка тов. Куца К. Д. з рад
госпу «Нова Олександрівна» Бе- 
резанського району — надоїти 210 
тонн молока від 60 корів.

Свинар тов. Кабанець П. В. з 
радгоспу «Переяславський» Пере- 
яслав-Хмельницького району — 
відгодувати 2.500 свиней живою 
вагою 2.500 центнерів.

Тернопільська область: одержа
ти по області на сто-гектарів сіль
ськогосподарських угідь: м’яса по 
110 центнерів, молока по 534 цент
нери, в тому числі по колгоспах і 
радгоспах — м’яса 61,3 центнера, 
молока 239 центнерів.

По колгоспах Скалатського ра
йону одержати на сто гектарів 
угідь м’яса по 85 центнерів, моло
ка по 350 центнерів; по колгоспу 
імені Жданова Копичинського ра
йону — м'яса 130 центнерів, молб- 
ка 450 центнерів.

Доярка тов. Подвірна Г. П. з 
колгоспу імені Сталіна Золотни- 
ківського району — надоїти по 
5.600 кілограмів молока на корову; 
доярка тов. Голуб М. А. з колгос
пу імені Калініна Чортківського 
району — надоїти по 5.200 кіло
грамів молока на корову.

Свинар тов. Андрухін Т. М. з 
колгоспу «Перше Травня» Підво- 
лочиського району — відгодувати 
1.000 свиней загальною живою ва
гою 1.000 центнерів.

Львівська область: одержати по 
області на сто гектарів сільсько
господарських угідь: м’яса по 109 
центнерів, молока по 574 центнери, 
в тому числі по колгоспах і рад
госпах — м’яса 63 центнери, мо
лока 260 центнерів.

По колгоспах Городоцького ра
йону одержати на сто гектарів 
угідь: м’яса 72 центнери, молока 
385 центнерів; по колгоспу імені 
Кірова Олеського району — м’яса 
100 центнерів, молока 550 центне
рів; по колгоспу імені Калініна 
Сокальського району — м’яса 105 
центнерів, молока 500 центнерів.

Доярка тов. Клеванець М. В. з 
колгоспу «Зоря комунізму» Со
кальського району — надоїти по 
6.500 кілограмів молока на ко
рову.

Свинар Герой Соціалістичної 
Праці тов. Чиж Я. С. з колгоспу 
імені Шевченка Золочівського ра
йону — відгодувати і.500 свиней 
загальною живою вагою 1.350 
центнерів.

Одеська область: виростити в 
колгоспах і радгоспах Кілійського 
району 1 мільйон 100 тисяч голів 
птиці, в тому числі 800 тисяч во
доплавної. Одержати по радгоспах 
Тарутннського району на сто гек
тарів сільськогосподарських угідь: 
м’яса 80,7 центнера, молока 292 
центнери, а по радгоспу «Бесса
рабський» цього району — м’яса 
108 центнерів і молока 352 цент
нери.

Свинар тов. Полішко 1. П. з 
радгоспу «Красный» Тарутннського 
району — відгодувати 4.000 сви
ней і знизити собівартість центне-

ра приросту ваги до 25 карбован
ців.

Луганська область: виростити в 
колгоспах і радгоспах Ровеньків- 
ського району 1 мільйон голів 
птиці, в тому числі 300 тисяч 
водоплавної; одержати по радгос
пу імені Литвинова Фрунзенсько- 
го району на сто гектарів сіль
ськогосподарських угідь: м’яса 
107 центнерів, молока 325 цент
нерів.

Доярка тов. Авдеева С. П. з рад
госпу «Лиман» Ворошиловського 
району — надоїти 144 тонни мо
лока; доярка тов. Ляшенко М. М. 
з колгоспу «Червоний Жовтень» 
Олександрівського району — 140 
тонн.

Свинарка з конезаводу № 64 Бі- 
ловодського району тов. Козюмен- 
ська Н. Г. — відгодувати 2.700 
свиней загальною живою вагою 
2.160 центнерів; свинарі з радгос
пу імені Шевченка Старобільсько- 
го району тт. Сергієнко О. А. і 
Кузнецов М. Г. — відгодувати 
3.000 свиней жийою вагою 2.700 
центнерів.

Запорізька область: одержати по 
радгоспу «Веселе» Веселівського 
району на сто гектарів сільсько
господарських угідь м’яса по 160 
центнерів, молока по 430 центне
рів.

Доярка тов. Сардак М. І. з кол
госпу імені Сталіна Великоток- 
мацького району — надоїти 200 
тонн молока від 40 корів, доярка 
тов. Запорожченко К. Г. з кол
госпу імені Кірова Розівського ра
йону — 176 тонн від 34 корів.

Сумська область: доярка двічі 
Герой Соціалістичної Праці job. 
Савченко М X. з колгоспу імені 
Леніна Лебедииського району — 
надоїти 225 тонн молока від 36 ко
рів; доярка Герой Соціалістичної 
Праці тов. Комісар П. М. з кол
госпу імені Сталіна Улянівського 
району — 216 тонн від 36 корів.

Свинар тов. Бондаренко І. П. з 
радгоспу імені Леніна Роменсько- 
го району — відгодувати 2.000 
свиней загальною живою вагою 
1.650 центнерів; свинар тов. Кон
дратенко Г. Я. з колгоспу імені 
Мічуріна Лебедииського району— 
відгодувати 2.000 свиней.

Волинська область: доярка тов. 
Шкарапа Л. М. з радгоспу «Оли- 
цький» Цуманського району — 
надоїти 300 тонн молока. Доярка 
Герой Соціалістичної Праці тов. 
Гарлинська А. Є., з колгоспу 
«Дружба» Ковельського району— 
165 тонн від ЗО корів.

Сталінська область: виростити 
по колгоспах і радгоспах 12 мли. 
голів птиці, в тому числі 4 мли. 
водоплавної, одержати по радгос
пу № 2 Амвросіївського району на 
сто гектарів сільськогосподарських 
угідь м’яса по 153,4 центнера, 
молока по 359 центнерів.

Свинар,тов. Продан С. С. з рад
госпу імені Артема № 9 Костян- 
гинівського району — відгодувати 
1.250 свиней загальною живою ва
гою 1.250 центнерів.

Полтавська область: доярка Ге
рой Соціалістичної Праці тов. Ко
валенко К- С. з колгоспу імені 
Жданова Решетилівського райо
ну — надоїти по 6.900 кілограмів 
молока на корову.

Свинар тов. Малійський Г. П. з 
Решетилівського міжколгоспного 
відгодівельного пункту — відгоду
вати 6.000 свиней і одержати при
росту живої ваги 2.400 центне
рів. ,

Миколаївська область: трактор
на бригада тов. Рожка О. П. з 
колгоспу «Україна» Великоврадіїв- 
ського району — одержати при
росту ваги яловичини 900 центне
рів собівартістю по 16 карбован
ців центнер, виростити 200 телиць. 
Свинар тов. Чурко О. О. з рад
госпу імені Фрунзе Доманівського 
району — відгодувати 3.800 сви
ней загальною живою вагою 3.000 
центнерів.

Чернігівська область: доярка тов. 
Довженко Г. Д. з колгоспу 
«10-річчя Жовтня» Малодівицько- 
го району — надоїти 125 тонн мо
лока.

Свинар тов. Черкашин М. В. з 
радгоспу імені 'Чкалова Чернігів

Прийнято на Пленумі ЦК КП України з участю передовиків сільського госпо
дарства, всіх голів колгоспів, директорів радгоспів, перших секретарів райко
мів партії, голів райвиконкомів, учених І спеціалістів сільського господарства. 
Всього 12.000 чоловік.

ського району — відгодувати сви
ней загальною живою вагою 2.000 
центнерів.

Станіславська область: доярка 
тов. Лелюк Г. С. з колгоспу імені 
Леніна Снятинського району — 
надоїти по 5.000 кілограмів моло
ка на корову від 25 корів.

Закарпатська область: одержати 
по колгоспу імені Горького Бере
гівського району — м’яса по 125 
центнерів і молока по 720 центне
рів на сто гектарів сільськогоспо
дарських угідь.

Кіровоградська область: одержа
ти по колгоспу імені Калініна 
Ульяновського району — м’яса по 
130 центнерів і молока по 600 
центнерів на сто гектарів сільсько
господарських угідь.

Для виконання цих зобов’язань 
нині вирішальне значення має ус
пішне проведення зимівлі худоби, 
повне збереження поголів’я, особ
ливо молодняка, ощадливе витра
чання кормів. Зробимо все, щоб 
підвищити в зимовий час надої 
молока і одержувати високі при
рости живої ваги тварин.

Щоб забезпечити заплановане 
зростання поголів’я худоби і ви
робництва м’яса, молока та ін
шої продукції, в кожному госпо
дарстві треба створити міцну кор
мову базу, насамперед за .рахунок 
кукурудзи, а також цукрових бу
ряків, картоплі, зернобобових 
культур, однорічних і багаторічних 
трав, поліпшення лук і пасовищ. 
Подбаємо, товариші, про те, щоб 
повністю забезпечити потреби тва
ринництва в кормах і заготовити 
не менше як 100 мільйонів тонн 
силосу.

Однією з найбільш вигідних 
культур для відгодівлі худоби, 
особливо свиней, е цукрові буряки. 
В цьому році для потреб тварин
ництва посіємо 500 тисяч гектарів 
цукрових буряків і забезпечимо 
врожай не менш як 200 центнерів 
з гектара. Зробимо все, щоб не 
тільки збільшити виробництво кор
мів, а й значно поліпшити їх 
якість, особливо за рахунок підви
щення вмісту білка.

Товариші тваринники!
1961 рік — вирішальний у здійс

ненні завдань семирічки. Будемо 
працювати так, щоб різко збіль
шити виробництво м’яса, молока 
га інших продуктів тваринництва. 
Внесемо гідний вклад у розв’я
зання всенародного завдання — 
наздогнати Сполучені Штати Аме
рики по виробництву сільськогос
подарської продукції на душу на- 
селення.

В інтересах дальшого зростання 
добробуту народу будемо не тіль
ки збільшувати виробництво всіх 
сільськогосподарських продуктів, 
але й наполегливо добиватися 
зниження їх собівартості. Вирі
шальним фактором підвищення 
продуктивності праці і зниження 
собівартості продукції є перехід 
до комплексної механізації всього 
сільськогосподарського виробни
цтва, особливо у вирощуванні 
просапних культур і в тваринни
цтві. Широко організуємо в кол
госпах і радгоспах відгодівлю 
худоби силами механізаторів за 
прогресивним методом тракторної 
бригади Олексія Рожка.

Для здешевлення продукції бу
демо ощадливо витрачати працю 
і кошти, впроваджувати господар
ський розрахунок.

Сьогодні, як ніколи, справу 
дальшого розвитку сільського гос
подарства вирішують кваліфікова
ні, досвідчені кадри.

Товариші агрономи, зоотехніки, 
ветеринари, інженери, економісти!

Виступайте як справжні органі
затори виробництва, як провідни
ки всього нового і прогресивного, 
що е в науці і передовому досвіді. 
Спрямовуйте свою діяльність на 
найбільш раціональне ведення 
сільськогосподарського виробни
цтва.

Товариші працівники сільсько
господарської науки!

Від вас трудівники колгоспів і 
радгоспів чекають конкретної, по
всякденної допомоги в піднесенні 
культури землеробства і тварин
ництва. Тісніше зв’язуйте науку з 
виробництвом. Всі сили на розв’я

зання практичних завдань, постав
лених січневим Пленумом ЦК 
КПРС.

Наше слово і до вас, товариші 
механізатори!

Немає такої галузі колгоспного 
і радгоспного виробництва, де б 
ваша роль не була вирішальною в 
піднесенні продуктивності праці. У 
ваших руках могутня техніка. ТІ 
треба використати на повну по
тужність. Так дбайте ж, щоб ма
шини завжди були справними, 
сміливіше використовуйте їх на 
підвищених швидкостях. Поліп
шуйте якість обробітку землі. Доб
ре вивчайте агротехніку і неухиль
но додержуйте її вимог. За вами, 
товариші механізатори, і вирішаль
не слово в боротьбі за полегшен
ня праці тваринників. Хай вам бу
дуть завжди маяком діла механі- 
заторів-швидкісників Дніпропет
ровської і Одеської областей, 
славний приклад бригад Олек
сандра Гіталова, Олексія Рожка, 
Леонтія Кушка, Володимира 
Мельниченка і багатьох інших пе
редовиків.

Товариші робітники та інженер
но-технічні працівники промисло
вості!

В кожній тонні металу, в кож
ній машині, зробленій вашими ру
ками, в усьому, що одержує сіль
ське господарство від промисло
вості, ми відчуваємо дальше зміц
нення ленінського союзу робітни
чого класу з селянством. Нас ра
дує, що ви так активно відгукну
лися на рішення січневого Пле
нумі' ЦК КПРС, взяли на себе но
ві підвищені зобов’язання по до
строковому виконанню замовлень 
сільського господарства. Ми ви
словлюємо глибоку впевненість, 
що ви свого слова додержите.

Дорогі друзі!
Щоб виконати зобов’язання, які 

ми з вами беремо перед нашою 
рідною Комуністичною партією, 
Урядом, перед усім радянським 
народом, кожний з нас, незалеж
но від того, на якій ділянці він 
працює, великий чи малий пост 
займає, повинен працювати само
віддано, творчо, постійно вчитись, 
сміливо і наполегливо застосову
вати досвід передовиків, досягнен
ня науки. У нас є випробуваний 
метод будівництва комунізму — 
соціалістичне змагання. Розгорне
мо його з новою силою, зробимо 
ще більш масовим і дійовим, щоб 
вогонь його яскраво палав у кож
ній ланці, бригаді, на фермі. ХаЙ 
помножуються лави бригад і удар? 
ників комуністичної праці, хай 
множаться наші трудові перемоги!

Товариші колгоспники і колгосп
ниці, робітники і робітниці радгос
пів, усі трудівники соціалістично
го сільського господарства Ук
раїни!

Ми усвідомлюємо всю велич І 
складність завдань, які стоять пе
ред республікою. Та нам не впер
ше брати намічені Комуністичною 
партією рубежі. І сьогодні, коли 
перед нами поставлено нові зав
дання, "які мають вирішальне зна
чення для будівництва комунізму, 
ми знайдемо в собі нові сили, нову 
енергію, щоб розв’язати їх у най- 
коротший строк. Запорука цього— 
мудре, випробуване керівництво 
Комуністичної партії, згуртова
ність усього народу навколо ленін
ського ЦК КПРС, готовність усіх 
трудівників використати величез
ні, невичерпні переваги колгоспно
го ладу.

Ми запевняємо Центральний 
Комітет КПРС, Радянський уряд 
і особисто Микиту Сергійовича 
Хрущова, що трудівники Радян
ської України зобов’язання в тре
тьому році семирічки виконають і 
внесуть гідний вклад у зміцнення 
могутності нашої любимої Радян
ської Батьківщини, у справу зміц
нення миру.

Хай живе ленінська Комуністич
на партія — натхненник і органі
затор наших перемог у боротьбі 
за комунізм!

Хай живе наша Батьківщина — 
Союз Радянських Соціалістичних 
Республік — невгасимий маяк, що 
освітлює людству шлях до кому
нізму!
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близько 700 но- 
машин, апаратів, 
устаткування, 
вклад у технічне

КИЇВ,4 лютого. (РАТАУ), 
Перетворюючи в життя 
грандіозну програму розгор
нутого будівництва комуніз
му, прийняту XXI з’їздом 
КПРС, трудящі України до
билися нових успіхів у роз
витку продуктивних сил 
республіки, в підвищенні 
матеріального добробуту і 
культурного рівня народу. 
Про це переконливо свід
чить повідомлення Цент
рального статистичного уп
равління при Раді Міністрів 
УРСР про підсумки вико
нання державного плану 
розвитку народного госпо
дарства УРСР у 1960 році.

В повідомленні відзнача
ється, що працівники про
мисловості республіки, ши
роко розгорнувши соціалі
стичне змагання за достро
кове завершення семирічки, 
перевиконали план 1960 ро
ку по випуску валової про
дукції і більшості найголов
ніших виробів. Обсяг про
мислового виробництва по
рівняно з 1959 роком зріс 
більш як на 8 процентів, що 
перевищило темпи прирос
ту, передбачені планом на 
минулий рік.

У великих масштабах в 
республіці здійснювалось 
технічне вдосконалення ви
робництва на основі ком
плексної механізації і авто
матизації, впровадження 
передової технології, найно
вішого високопродуктивного 
устаткування. У минулому 
році створено і освоєно ви
робництво 
вих видів 
приладів і 
• Великий 
вдосконалення виробництва 
внесли новатори. В 1960 ро
ці було впроваджено 400 
тисяч раціоналізаторських 
пропозицій і винаходів, що 
дає понад 250 мільйонів 
карбованців економії в роз
рахунку на рік.

В результаті активної 
участі трудящих України в 
змаганні за дострокове ви
конання семирічки, за даль
ший технічний прогрес знач
но поліпшилися найважли
віші якісні показники робо
ти промисловості. Викопа
но план підвищення продук
тивності праці, яка порівня
но з 1959 роком зросла май
же на 5 процентів, при ско
роченні тривалості робочого 
дня для робітників і служ
бовців всієї промисловості 
республіки.

План зниження собіварто
сті промислової продукції 
республіки перевиконано. В 
результаті чого досягнуто 
великої надпланової еконо
мії.

В розділі «Сільське гос
подарство» відзначається, 
що посівні площі всіх сіль
ськогосподарських культур 
у минулому році становили 
33,5 мільйона гектарів, або 
на 2,6 
більше, 
Площа 
становила 10,5 мільйона гек
тарів, або 31 процент усієї 
посівної площі, і була в 6 
раз більшою, ніж у 1953 ро
ці.

мільйона гектарів 
ніж у 1953 ропі, 
посіву кукурудзи

Відкриття наради передовиків сільського 
господарства республік Закавказзя

ТБІЛІСІ, 6 лютого. 
(ТАРС). Сьогодні тут від
крилась нарада передовиків 
сільського господарства рес
публік Закавказзя — Азер
байджану, Вірменії, Грузії.

В роботі наради бере 
участь Перши її секретар 
ЦК КПРС, І олова Ради 
Міністрів СРСР М. С. Хру
щов.

За дорученням Президії 
ЦК КГІРС і Ради Міністрів

• Молодой коммунар» — орган Кировоградского 
областного комитета ЛК.СМУ, г. Кировоград.

Газета виходить тричі на І Адреса редакції м. Кіровоград, вул. Луначапсі кого чп т. ,------------ - ---------------------------------- -------- \
тиждень: у середу, п’ятницю І неділю. | секретаря — 6-40 відділів —°6 24 РСДЙКТора “ ,‘42> відповідального

Б К 00617. ПРУ.ЗР»» Імені Г. М. Диммтрп.а обрасого .„„.„„„а., КІро.лград, ~ Лу11„арс„ого,
Зам. № 860.

У країни

рахунок 
а також 
населен- 
держав-

Незважаючи на несприят
ливі умови погоди, які скла« 
лися в південних, централь
них і північно-східних обла
стях республіки, валовий 
збір зерна, за попередніми 
даними, становив 1 мільярд 
631 мільйонів пудів, тобто 
майже на рівні 1959 року. 
Зерна кукурудзи в повній і 
молочно-восковій стиглості 
(в переводі на сухе зерно) 
зібрано більше, ніж у 1959 
році на 213 мільйонів пудів. 
Проте запланований вало
вий збір зерна кукурудзи 
недовиконано.

Тривало дальше зміцнен
ня матеріально-технічної 
бази колгоспів і радгоспів.

В розділі «Капітальне бу
дівництво» говориться, що 
загальний обсяг капіталь
них вкладень державних і 
кооперативних організацій 
(без капітальних вкладень 
колгоспів) в цілому по рес
публіці в 1960 році стано
вив 4930 мільйонів карбо
ванців і перевищив обсяг 
капітальних вкладень 1959 
року на 12 процентів. У ве
ликих розмірах здійснені 
капітальні вкладення також 
колгоспами.

Продовжувало збільшу
ватись житлове будівництво 
і будівництво об’єктів куль
турно-побутового призна
чення. По державному жит
ловому будівництву введе
но в експлуатацію плоші 
майже на 10 процентів біль
ше, ніж було здано в попе
редньому році, однак план 
по житловому будівництву 
недовиконано. За 
державних коштів, 
за рахунок коштів 
г.я і за допомогою 
ного кредиту в містах і се
лищах міського типу в ми
нулому році введено в ек
сплуатацію житлові будин
ки загальною площею 14,7 
мільйона квадратних мет
рів. Колгоспники і сільська 
інтелігенція за минулий рік 
спорудили 151 тисячу жит
лових будинків.

У розділі «Підвищення 
матеріального і культурно
го рівня життя народу» 
говориться, що національ
ний доход Української РСР 
за попередніми даними 
збільшився порівняно з 1959 
роком, в порівнянних цінах, 
на 6 процентів. У минулому 
році населення одержало з 
суспільних фондів спожи
вання на 
медичне 
соціальне 
різні виплати та пільги 4,5 
мільярда карбованців, про
ти 4,2 мільярда карбованців 
у попередньому році.

Досягнуто дальших успі
хів у розвитку народної ос
віти, науки і культури. Чис
ло тих, що навчалися в рес
публіці, включаючи рсі ви
ди навчання, становило по
над 10 мільйонів чоловік. 
Чисельність учнів у загаль
ноосвітніх школах, вклю
чаючи учнів шкіл робітни
чої і сільської молоді, шкіл 
дорослих у цьому навчаль
ному році становила 6 міль

народну освіту, 
обслуговування, 
забезпечення і

СРСР нараду відкрив кан-чолі 
дидат у члени Президії ЦК 
КПРС перший секретар ЦК 
КП Грузії В. П. Мжава- 
надзе. Він оголошує поря
док денний: Підсумки січ
невого Пленуму ЦК КПРС 
і заходи по дальшому роз
витку сільського господар
ства республік Закавказзя.

З великим піднесенням до 
почесної президії обираєть
ся Президія ЦК КПРС на

йонів 722 тисячі чоловік, або 
на 529 тисяч більше, ніж 
у минулому році.

У вищих і середніх спе
ціальних учбових закладах, 
включаючи заочні і вечірні, 
навчаються 816 тисяч чоло
вік, з яких майже 418 ти
сяч — у вищих учбових за
кладах.

Вищі і середні спеціальні 
учбові заклади випустили 
в минулому році понад 162 
тисячі молодих спеціалістів, 
з яких понад 67 тисяч чоло
вік — з вищою освітою.

Протягом 1960 року в 
республіці тривав розвиток 
міського комунального гос
подарства.

Підсумки виконання дер
жавного плану розвитку на
родного господарства Укра
їнської PCP у 1960 році 
свідчать про успішне вико
нання завдань семирічного 
плану, про дальше зростань 
ня соціалістичної економі
ки, розвиток науки і куль
тури, підвищення добробу
ту населення Української 
PCP,

Для любителів хорового 
. співу та музики

ППРЕТІП рік на Україні працює республіканське хоро- 
ве Товариство. Воно є добровільною масовою гро

мадською організацією, яка об’єднує на території рес
публіки всіх любителів співу та музики.

У листопаді 1960 року створено і Кіровоградське об
ласне відділення хорового Товариства. Затверджено 
оргкомітет, до складу якого ввійшли працівники облас
ної філармонії, обласного українського музично-драма
тичного театру, музичної школи, Палацу культури імені 
Жовтня, облпрофради, обкому комсомолу.

Наш кореспондент звернувся до відповідального сек
ретаря оргкомітету О. Л. Горніцької з просьбою розка
зати читачам газети, що вже зроблено і які плани орг
комітету на 1961 рік.

Ось що вона розповіла:

і

місяці 
відді-

Кіро- 
чоло- 
хору 
імені

Пісня — супутник нашо
го життя. 
будувати 
нею йшли 
озброєнні 
дозвілля, 
великий 
особливо 
створеного хорового 
риства.

Минуло тільки три 
як засноване обласне 
лення, а в члени Товари
ства вже вступили тисячі 
любителів хорового співу та 
музики. Наприклад, у 
вограді їх понад 400 
вік. Всі 100 учасників 
Палацу культури 
Жовтня, 60 учасників дитя
чого хору та близько 100 
учнів музичної ніколи вже 
одержали членські білети.

Членами Товариства мо
жуть бути громадяни, які 
досяглії 16 років, учні за
гальноосвітніх шкіл, учи
лищ трудових резервів та 
інших спеціальних дитячих 
закладів.

Пісня допомагає 
комунізм, з піс- 
в бій, пісня на 

людей в години 
Ось чому такий 

інтерес трудящих, 
молоді, до ново- 

Това-

з М. С. Хрущовим.
Слово для доповіді на

дається першому секретаре
ві ЦК КП Грузії В. П. Мжа
ванадзе.

На ранковому засіданні 
з доповідями виступили та
кож В. Ю. Ахундов — пер
ший секретар ЦК КП Азер
байджану і Я. Н. Заро
бив — перший секретар ЦК 
КП Вірменії.

(ТАРС).
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Хорове Товариство буде 
подавати творчу допомогу 
існуючим хоровим та музич
ним колективам, постійно 
піклуватися про підвищен
ня кваліфікації їх керівни
ків. Воно допоможе озброї
ти всіх своїх членів знання
ми музичної грамоти.

З цією метою при Кіро
воградському музичному 
училищі та Олександрій
ській музичній школі буде 
організований постійно дію
чий семінар для керівників 
хорових колективів.
. Разом з інститутом удо
сконалення вчителів у січні 
проведено семінар виклада
чів співу шкіл області. Та-

Ei’

Спортивна хроніка

У КІРОВОГРАДІ відбулися 
змагання школярів на пер

шість міста з настільного тені
су. В них взяли участь 13 
команд, поділених на дві під
групи.

Від печатку і де. кінця ліде
рами в своїх підгрупах були 
юні спортсмени шкіл А» 14 І 
№ 26. Вони і зустрілися між со
бою у фіналі. Тенісисти чотир
надцятої школи легко добилися 
перемоги над своїми суперни
ками і стали чемпіонами міста. 
В цьому велика заслуга виклада
ча фізичного виховання 
Орлова.
1

с.л.
0-

МІНІАТЮРА
Він, кажуть, критику 

любив,
Все каявся і в груди 

бив.
1 ходить чутка між 

людей:
Він вибив душу із грудей. 

Іван КОНОНОВ.
м. Кіровоград. 

кий семінар відбудеться та
кож у червні.

Оргкомітет буде подавати 
практичну допомогу музич
ним та хоровим колективам 
на місцях. Для цього ми 
надсилаємо їм репертуар, 
збірки пісень. В районах 
також побувають фахівці 
музики і співу з обласного 
центру.

Найближчим часом має
мо намір розпочати на сто
рінках газети «Молодий ко
мунар» заочний музичний 
лекторій.

Оргкомітет буде влашто
вувати концерти, огляди 
художньої самодіяльності.

Таких концертів у Кірово
граді вже було два. З на
шої ініціативи члени Това
риства — хор Палацу куль
тури імені Жовтня побував 
з концертом у Ленінграді.

Зробити треба немало, 
щоб на Кіровоградщині бу
ло більше і більше нових 
хорових і музичних колекти
вів, а, значить, десятки ти
сяч любителів хорового спі
ву та музики.

У Кіровограді є міське, у 
20 районах — районні від
ділення хорового Товари
ства. Створені оргкомітети.

Мені хочеться звернутися 
через вашу газету до всієї 
молоді області з таким за
кликом.

Юнаки і дівчата! Пам’я
тайте: чим більше буде в 
хоровому Товарйстві членів, 
тим швидше розгорне воно 
свою громадськокорисну ді
яльність. Отже, вступайте 
в хорове Товариство Україн
ської РСР!

ДО УВАГИ ЮНКОРІВ!
10 лютого в приміщенні редакції газети «Молодий 

комунар» відбудеться чергове заняття слухачів школи 
юнкорів.

Початок заняття о 6-й годині вечора.

Редколегія газети.

В кінотеатрах міста 
(З 8 по 10 лютого)

КІНОТЕАТР «СИВАШЕЦЬ».
«Про цс говорить вся Махали», 
початок сеансів о 9 год. ЗО хв., 
II год. 15 хв. ранку, 2 год. 45 
хв., 4 год. ЗО хв. дня, 8, 9 год. 

45 хв. вечора.
КІНОТЕАТР «МИР», пля п> 

тей - «Панка Корчагін», поча
ток о 10 год. ранку. «За міською 

. межею». Початок о І2 год.
5 хв. 2 І 4 год. дня та 6, 8, 9

і од. 40 хв. вечора.
г 1\!!!9]'ЕЛТГ> ,мен| ДЗЕРЖИН- 
СЬКОГО. Для дітей — «Поло
нені барсової ущелини», поча
ток о 9 год. 30 хв., 10 год. 45 
хв. ранку. «Чотири шляхи» — 
і-а серія, початок о 12. 1 год.

40 хв., 3 год. 20 хв., 5 гол. 
та 6 год. 40 хв., 8 год. 20 хв., 
10 год. вечора.

кінотеатр «супутник». 
«Аеродром не приймає». Поча
ток о 4. 6, 8 год. вечора.

КІНОТЕАТР «ХРОНІКА». Хро
нікально-документальні фільми 
«Серце Європи», «Новини Д,,я 
•М> 3/61», «Іноземна хроніки 
№ І/61», «На ваш суд товари
ський», «Першість СРСР п° 

. спортивній гімнастиці». Демон
струються без перерви з 10 год- 
ранку до 8 год. ЗО хв. вечора. 
Художній широкоек р а Н н в “ 
фільм «Юхан». Початок о 9 гоД-> 
10 год. 60 хв. вечора.

Коли ведучий оголошує, що 
виступає Людмила Колосов- 
ська, в залі завжди виника
ють оплески. Люблять кіро- 
воградці слухати у її вико
нанні українські, російські 
народні пісні. Знає Людмила 
Миколаївна і чимало пісень 
народів інших республік.

Лаборантка обласної лікар
ні Людмила Колосовська 
понад десять років бере 
участь у вокальному гуртку 
Палацу культури імені 
Жовтня заводу «Червона 
зірка». Разом з колективом 
вона побувала в багатьох 
містах України. Цього року 
хор палацу успішно висту
пав перед ленінградцями

На знімку: Л. М. КОЛО
СОВСЬКА.

Фото В. РУД ЕМКА.
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ся відомий паризький 

В цьому фільмі також

Я■■■■■■■■■■■вв■■вяо■■о□цвав

Па кіноекранах 
в «потому

ДВІ МАШИНИ мчать по 
московських вулицях ц 

широкій, приземкуватій «Мир. 
лі» — журналіст Леон Гаррос і 
фотокореспондент Грегуар Ле
февр; в маленькій, верткій
«Шатлен» — механік Ферман
Тьеррі. Ц* — французькі турис
ти. які вперше приїхали в’ Ра
дянський Союз. Так починає
ться фільм <J<«'H Гаррос шу
кав друга». Він створений Мос
ковською кіностудією імені 
М. Горького спільно з Париж- 
ського фірмою «Просінекс».

Однією З ГОЛОВНИХ умов. ЯКІ 
висунула французька сторона, 
була участь у фільмі популяр
ної радянської кіноактриси Те
тяни Самойлової. Вона і аа- 
тверджеиа на роль естрадної 
співачки Наташі. її жениха _
полярного льотчика Андрія Са- 
віна — грає В. Зубков.

В ролі Леона Гарроса знімав-а . тслеві,
зійний коментатор Леон Зітрон. 
В цьому фільмі також зайняті 
Юрій Белов, Жан Гавен. Жац 
Рошфор, Євген Буренков.
у ЛЮТОМУ глядачі лоба- 
J чать ще одну кінокартину 
виробництва студії імені 
М. Горького — «Кришталевий 
черевичок», в основі якої балет 
Великого театру СРСР.

І М‘Я молодого режисера
• Микоян Розанцева вже ві

доме нашим глядачам. Він 
здійснив постановки таких філь
мів: «Круті горки», «На остро
ві Дальньому», «В твоїх руках 
життя». У цьому місяці ми 
зустрінемосі з повою роботою 
митця — кінокартиною «Людина 
з майбутнім». Фільм присвя
чений героям наших днів. тим. 
хто знаходить своє щастя в 
служінні людям.

Роль головного героя Івана 
Кондакова виконує молодий ар- 

•гчст Г. Нілов.
Lf ОБРА» — так називали ке- 

» ’ 1 ріеннки Іноземної розвід
ки найдосвідчеиішого свого 
шпигуна, учасника надзвичайно 
секретної операції, яку вороги 
вирішили провести на радян
ській землі.

Про мужність радянських при
кордонників розповідає фільм 
«Операція «Кобра», здійснений 
режисером Д. Васильєвим на 
кіностудії «Таджикфільм».

У головних ролях — артисти 
О. Жаков. В. Макаров, А. Ка
симов та інші.

ЛИТОВСЬКА кінематографія 
‘ у лютневому репертуарі 

представлена картиною «Юлюс 
Янонис». Образ дев’ятнадцяти
річного литовського поета-рево
люціонера створив у цьому філь
мі Генрікас Караускас.

ДО кінорепертуару в 
крім названих 

включена кіноповість 
днів — п'ять ночей», 
екранний фільм «Фортеця на ко
лесах», а також зарубіжні кі
нокартини: чехословацька «Аеро
дром не приймає», угорські 
«Безсонні роки» і «Шибеник» 
(сценарій цього фільму написа
ний спеціально для популярної 
угорської артистки Марі Тьорьо- 
чик) та мексік.тнський — «Пер
лина». •

лютому,
творів, 
«П'ять

ШН роко
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