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СВЯТО ДРУЖБИ
КИЇВ, 27 листопада. (РАТАУ). • Сьогодні до столиці 

України на святкування традиційного Дня дружби ра
дянської і фінської молоді прибула делегація Держав
ної комісії по роботі серед молоді Фінляндії, а також 
посланці Демократичної спілки молоді Фінляндії.

Уперше такни День дружби відбувся 31 липня 1962 
року під час VIII Всесвітнього фестивалю молоді і сту
дентів у Хельсіпкі. Нині він проводиться вшосте.

Гості оглянули визначні місця н архітектурні пам’ятки 
Києва, зустрілися з молодими робітниками заводу вер- 
статів-автоматів імені Горького, побували в Україн
ському науково-дослідному конструкторсько-технологіч
ному інституті синтетичних надтвердих матеріалів та ін
струментів, де відбулися розмови на тему «Молодь в 
суспільстві». 7

В ЦК ЛКСМУ фінські гості зустрілися з працівника
ми молодіжної преси, радіо і телебачення.

В клубі Київського інженерно-будівельного інституту 
відбувся вечір дружби радянської і фінської молоді.

♦ -
ф Що зроблено?

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Що зробимо?

про Пленум

Центрального Комітету

Комуністичної партії України
28 листопада в Києві відкрився Пленум Центрального Комітету Комуністичної 

вартії України.
Учасники Пленуму вшанували вставанням пам’ять померлого члена ЦК КП Ук

раїни, видатного радянського поета П. Г. Тичини.
На порядку денному Пленуму питання «Про стан і заходи по дальшому збіль

шенню виробництва зерна в колгоспах і радгоспах республіки». З доповіддю виступив 
секретар ЦК КІІ України тов. І. К. Лутак.

В роботі Пленуму беруть участь секретарі обкомів партії, які відають питаннями 
сільського господарства, керівники і відповідальні працівники республіканських мі
ністерств, відомств і організацій, вчені, селекціонери.

В обговоренні доповіді виступили товариші: 0. Ф. Ватченко — перший секретар 
Дніпропетровського обкому КІІ України, М. І. Починок — перший секретар Волочпсь- 
кого райкому КП України Хмельницької області, 0. М. Мужицький <— перший секре
тар Полтавського обкому КП України, Г. І. Ващенко — перший секретар Харківсько
го обкому КП України, М. 0. Посмітний — голова колгоспу ім. XXI з’їзду КПРС, 
Одеської області, М. К. Крупсьний — директор Українського науково-дослідного ін
ституту грунтознавства, Ф. П. Головченио — перший секретар Київського обкому 
КІІ України, Г. І. Шевчук — перший секретар Тернопільського обкому К1І України, 
В. 3. Качур — перший секретар Бершадського райкому КІІ України Вінницької об
ласті, В. І. Дегтярьов — перший секретар Донецького обкому КІІ України, В. М. Ре
месло — директор Мпропівської державної селекційно-дослідної станції Київської 
області, А. С. Кочубей — перший секретар Херсонського обкому КП України, Н. С. 
Коломоець — перший секретар Михайлівського райкому КІІ України Запорізької об
ласті, Т. Т. Попльовнін — перший секретар Миколаївського обкому КП України, Г. І. 
Вілссов — міністр хімічної промисловості УРСР.

Сьогодні Пленум Центрального Комітету КІІ України продовжує свою роботу.

артілі імені Кірова одержали пам’ятний 
червоний прапор РК ЛКСМУ. А тринад
цять найкращих виробничників зробили 
мандрівку но ленінських місцях. Кращі 
хлібороби одержали туристські путівки 
в братні соціалістичні країни.

Говорячи про втішні справі!, які орга
нізовував райком комсомолу, товариші 
говорили про те, шо недороблено, вис
ловлювали свої пропозиції.

Олександр Рожко, секретар комсо
мольської організації радгоспу <-Устинів- 
ський»:

— Є в районі хороші ватажки моло
ді. А про їх досвід знаємо мало. Тож 
варто б райкомівцям частіше організо
вувати навчання комсомольського ак
тиву, знайомити його з новими форма
ми роботи.

Василь Черкаськії», завідуючий рай
вно:

— В районі працює 70 молодих вчи
телів. Тільки в нніпшньому році до нас 
приїхало шістнадцять випускників вузів 
республіки. Але райком донині ще не на
лагодив з .молодими спеціалістами тіс
них зв’язків. Серед шкільних комсо
мольців — невегигаючі. Є й другорічни
ки. Варто б тут попрацювати.

Михайло Безуглніі, начальник райвід
ділу міліції:

— П’ятнадцять комсомольців району 
звинувачені в порушенні громадського 
порядку. Ііяьки в колгоспі імені Мічу- 
ріна — п’ять порушників. Отже — зно-

МАСОВИМИ ТИРАЖАМИ
Видавництво політичної літератури 

України видало масовим тиражем бро
шуру «50 років великих перемог соціа
лізму». В вій вмішені доповідь і заключ
на промова Генерального секретаря ЦК 
КПРС товариша Л. І. Брежнєва па 
спільному урочистому засіданні Цент
рального Комітету КПРС, Верховної Ра
ди СРСР, Верховної Ради РРФСР у Мо
скві, у Кремлівському Палаці з’їздів

З — 4 листопада 1967 року.
Окремою брошурою вийшло у світ та

кож звернення Центрального Комітету 
КПРС, Президії Верховної Ради СРСР 
та Ради Міністрів СРСР від 4 листопада 
1967 року «До радянського народу, до 
всіх трудящих Союзу Радянських Соціа
лістичних Республік».

(РАТАУ).

- АБИ ІСКРА -
ПОЛУМ’Я БУДЕ
Після КІЛЬКОХ ВІДРЯДЖЕНЬ

ваблює. Тому завжди 
стараюся пошвидше ви-* 
класти порядок денний, 
затвердити рішення і за
криваю збори... Важко 
працювати з нашими 
людьми.

Про цю розмову ді-

Петро Хаеренко, з ар
тілі «Україна», зайшов у 
райком. Зустрівся з пер
шим секретарем Вікто
ром Смаглюком:

— Скоро звітно-ви
борні збори. Важкий бу
де день.

Розповідає, що в них 
взагалі важко склика-

ти за один раз збори. 
Не сходиться потрібна 
кількість комсомольців.

•— А Коли й зберуться, 
то починають шептатись, 
на годинники погляда
ють... Розумієш, і допо
відь хорошу підготую. 
Факти, цифри підберу 
цікаві — нікого не при (Замінчення на 3-й стор.).

Біля входу в зал — дві дівчини. Біля
ва мовить:

— Гарно, буде, якщо сьогодні почую 
про хорошого комсомольського ватажка.

А інша:
— То так. Але зараз, в першу чергу, 

варто оцінити роботу райкому,
Вже потім, коли почалась комсомоль

ська конференція, з тих же уст було чу
ти: • - ' '

— Отак би всюди.
А на трибуні в цей час був секретар 

комсомольської організації артілі імені 
Кірова Анатолій Заїка,

— Справи моїх друзів, мені здається, 
були гідні цього славного ювілейного ро
ку, — казав юнак, —- Наша комсомольсь
ка сім’я зросла на 21 чоловіка. А ком
байнер Павло Короїд, шофер Микола 
Грабовий, доярка Світлана Салтан ста
ли в шерензі переможців району в зма
ганні по професіях. Радісно нам було, 
коли в газетах писали, що Микола своїм 
газоном перевозить щодня 40 тонн си
лосної маси кукурудзи, 
а Павло скошує її стеб
ла па 6—7 гектарах. А 
ще новина в наших фіз
культурників. Вони са
мотужки побудували два 
волейбольних, баскетболь 
ний майданчики, облад
нали спортивну кімнату, 
спортивний куток в клу
бі.

Анатолій розповідає 
про друзів культармій
ців, про заняття в політ- 
гуртку «Рідна земля»...

Слово має секретар комсомольської 
організації Дмнтрівської середньої шко
ли В. Гавриленко:

—- І в нас протягом року було чима
ло втішних справ. Повсякчас школярі 
були в пошуках. Ми зустрічалися із 
своїми односельчанами, які боронили 
країну від ворога, з партизанами, до нас 
приходили в гості кращі люди колгоспу, 
йшла розмова про щляхн наших батьків, 
ваших дідів.

А ще В. Гавриленко розповідає, як 
загін шкільної молоді допомагав хлібо
робам місцевої артілі, як влаштовували 
тематичні вечори, диспути, походи.

— 'Сорок комсомольців з робітничого 
колективу — наші найперші помічни
ки, — цс секретар парторганізації рад
госпу «Інгульськнн» М. Чуприна. — 
Анатолій Москаленко — в гурті пере- 
можців-механізаторів Кіровоградшн- 
ип, Галина Кутенко — краща телятниця, ссмольських організацій обкому ЛКСМУ:

— В районі розгорнуто змагання се
ред окремих молодих виробничників. А 
цілі колективи не міряються силами. В 
колгоспах, радгоспах рідко де згуртова
ні молодіжні ланки, бригади. В області 
лине слава про знам’янськнх тваринни
ків, про механізаторів Василя Моторно
го з Новоархангельського району. 
Устинівщині досвід цих людей не 
риться. Мало дбають раї’ікбмівці 
трудовлащтування .випускників, 
умови, в яких вони живуть, працюють.! 
Тож багато юнаків та дівчат "залишає] 
село...

Делегат принципово аналізували ді
яльність райкому, накреслили шляхи, 
якими має йти молодь Устинівщинн до! 
50-річчя Ленінського комсомолу.

МАЄШ СИЛУ
ПОМІРЯЙСЯ нею

ву недогляд. Всі ці люди були осторонь 
колективу.

О. Рогожі», рай військком:
— То добре, шо райкомівці почина

ють налагоджувати справи по патріотич
ному вихованню молоді. Влаштовуються 
походи по місцях бонової слави своїх 
батьків, зустрічі з ветеранами революції, 
війни. В багатьох школах є кутки бо
йової слави. А от в клубах вони відсут
ні. І в бібліотеках — теж. А райкомів- 
цям варто б працювати разом з культ
армійцями.

Я. І ригоренко, перший секретар райко
му партії.

— Так, працівники райкому комсомолу 
зовсім не здружилися з культармійцями. 
Вони не вирішили, чи їм першими захо
дити в будинок культури, чи культар
мійцям слід швидше зайти в райком.

В Долнняк, завідуючий відділом ком-

Шофер Леонід Маслов поповни» сім’ю 
радгоспівських комуністів. Разючий ри
вок — у спортсменів...

То й закономірно, шо делегати XXII 
районної комсомольської конференції 
Устшіівщішп перш за все говорили про 
трудові здобутки молоді. Адже рік був 
не який-псбудь, а ювілейний. І райком 
комсомолу старався розгорнути змаган
ня серед юнаків та дівчат по-особливо
му. Бо ж кожен мав підготувати дарун
ки своїх рук, гідний знаменному святу— 
50-річчю Великого Жовтня. І секретар 
райкому комсомолу Василь Корнієць в 
своїй звітній доповіді в першу чергу 
зробив на це наголос. Він мав можліь 
вість навести багато прикладів трудово
го ентузіазму.' Доярка з радгоспу «Уста- 
нівськпй» Зіна Прокоф’єва поповнила 
загін трьохтисячний району. Тракторист 
Володимир Кучеренко, працюючи на 
тракторі «Т-74», виробив 1612 іектарів 
умовної оранки. В. Корнієць розповідає 
про вмілу організацію змагання по про
фесіях в колгоспах імені Енгельса, іме
ні Суворова, імені Кірова, радгоспі «Ін- 
гульський». Тут заспівувачам постійно 
вручались перехідні червоні мандати, 
вимпели, грошові премії. Комсомольці

* * *

На] 
ши- 
про 
про

Відбувся пленум новообраного райко
му ЛКСМУ. Першим секретарем Устн- 
нївського райкому комсомолу с5г_г.г 
Василя Корпійця, секретарем райкому 
ЛКСМУ Лідію Пасніченко.’

М. ШЕВЧУК,
спецкор «Молодого комунара».

райко-

обрано
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ПРО СТАН І ЗАХОДИ
ПО ДАЛЬШОМУ ЗБІЛЬШЕННЮ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА 
В КОЛГОСПАХ І РАДГОСПАХ РЕСПУБЛІКИ

Доповідь секретаря ЦК КП України тов. І. К. ЛУТАКА
Товариші! Пленум Цен

трального Комітету Компар
тії України проходить у зна
менний час. Радянський на
род, усе прогресивне люд
ство урочисто відзначили 
славний ювілей Великої 
Жовтневої соціалістичної 
революції. Країна Рад всту
пила в друге п’ятдесятиріч
чя своєї історії.

Святкування півстолітньо
го ювілею стало ще одним 
яскравим свідченням тор
жества ідей марксизму-ле- 
нінізму, тріумфу справи 
Жовтня. Радянські люди пе
ред лицем усього світу ще 
й ще раз продемонстрували 
свою відданість безсмерт
ній справі великого Леніна, 
монолітну єдність і згурто
ваність навколо рідної Ко
муністичної партії, Цен
трального Комітету КПРС і 
Радянського уряду.

Трудящі нашої республіки 
горді з того, що український 
народ першим за російським 
пролетаріатом пішов шля
хом Жовтневої революції і 
встановив Радянську владу. 
В братній багатонаціональ
ній сім’ї народів, під зорею 
Жовтня пишно розквітла 
Радянська Україна, перетво
рилася в могутню індустрі
ально-колгоспну державу з 
передовою наукою і куль
турою.

Свято Жовтня український 
народ зустрів значними до
сягненнями в усіх галузях 
народного господарства. 
Промисловість республіки 
перевиконала план десяти 
місяців. Порівняно з відпо
відним періодом минулого 
року випуск промислової 
продукції збільшився май
же на Ю процентів.

Колгоспи і радгоспи Ук
раїни виростили добрий 
врожай зернових і техніч
них культур, значно підви
щили продуктивність тва
ринництва. Це дало змогу 
достроково не тільки вико
нати, а й перевиконати пла
ни заготівель майже всіх 
сільськогосподарських про
дуктів.

Державі продано понад 
751 мільйон пудів зерна, 
що на 135 мільйонів пудів 
більше плану, 44 мільйони 
тонн цукрових буряків. Всі 
області перевиконали плани 
продажу державі продукції 
тваринництва. В цілому по 
республіці понад план за
готовлено м’яса 443 тис. 
тонн, молока — 969 тис. 
тонн, яєць — понад 400 
мільйонів штук.

У ці дні на промислових 
підприємствах, будовах, у 
колгоспах і радгоспах рес
публіки широко розгорну
лось соціалістичне змагання 
за гідну зустріч 50-річчя 
встановлення Радянської 
влади на Україні. Трудящі 
докладають усіх зусиль, щоб* 
ознаменувати цю історичну 
дату новими виробничими 
успіхами.

Закріпити політичне і тру
дове піднесення, викликане 
святкуванням 50-річчя Ве
ликого Жовтня та підготов
кою до 50-річчя Радянської 
України, забезпечити успіш
не виконання завдань п’яти
річки — на це зараз має 
бути спрямована вся орга
нізаторська діяльність пар
тійних, радянських, проф
спілкових, комсомольських і 
господарських організацій 
республіки.

Однією з найважливіших 
ділянок роботи партії і на

роду по створенню мате
ріально-технічної бази ко
мунізму, продовжує допові
дач, є забезпечення швид
ких темпів розвитку сіль
ськогосподарського вироб
ництва. На всіх етапах со
ціалістичного будівництва 
Центральний Комітет КПРС 
і Радянський уряд приділя
ли першорядну увагу зер
новому господарству. Ди
рективами XXIII з’їзду пар
тії на п'ятирічку середньо
річний обсяг виробництва 
сільськогосподарської про
дукції по країні передбаче
но збільшити на 25 процен
тів, а зерна — на ЗО про
центів.

За три роки, що минули 
після березневого Пленуму 
ЦК КПРС, середньорічне ви
робництво зерна в респуб
ліці порівняно з поперед
німи трьома роками зросло 
на 20 процентів і досягло
32.5 мільйона тонн. Урожай
ність підвищилась на 4,4 
центнера і становить 20,4 
центнера з гектара. Значно 
зросли і хлібозаготівлі.

Найкращих показників по 
виробництву зерна в степо
вій зоні досягли колгоспи і 
радгоспи Херсонської об
ласті. За цей час середньо
річна врожайність зернових 
культур зросла тут з 16,1 до 
21,1 центнера. За рахунок 
підвищення врожайності 
збільшились валові збори 
зерна також в Одеській, 
Миколаївській, Кримській та 
Дніпропетровській облас
тях.

Серед областей лісосте
пової зони виробництво 
зерна найбільше зросло — 
на 37 процентів — у госпо
дарствах Хмельницької об
ласті. Врожайність за остан
ні три роки тут підвищилась 
з 17 до 24,6 центнера. Знач
ну роботу по розвитку зер
нового господарства прове
дено в Київській області. 
За десять років (1957 — 
1966 рр.) врожайність зер
нових підвищилась з 14 до
23.5 центнера, а валовий 
збір зерна — на 38 процен
тів. Виробництво зерна 
збільшили також Тернопіль
ська, Вінницька та Черка
ська області.

У поліській зоні та перед- 
гірських районах урожай
ність зернових культур за 
останні три роки становить 
15,8 центнера з гектара.

Однак резерви підвищен
ня врожайності і збільшен
ня валових зборів зерна в 
ряді областей і районів, ба
гатьох колгоспах і радгос
пах республіки використо
вуються ще не повністю. 
Так, у Луганській і Донець
кій областях виробництво 
зерна знаходиться на рівні 
попередніх трьох років. У 
Запорізькій області валові 
збори зерна за цей час 
збільшились лише на 6 про
центів. Якщо в сусідніх Дні
пропетровській та Херсон
ській областях середня вро
жайність зернових за ос
танні три роки становила 
20 — 21 центнар, то в Запо
різькій області — тільки 
18 центнерів. Це — наслі
док того, що тут у значній 
частині господарств не все 
гаразд з насінництвом, на 
великих площах не освоєні 
сівозміни, все ще низька 
якість польових робіт.

Недостатні темпи зро
стання виробництва зерна 
також у Харківській і Пол
тавській областях.

Виходячи з інтересів дер
жави і внутріреспублікан- 
ських потреб, зазначає до
повідач, колгоспи і радгос
пи повинні з кожним роком 
нарощувати темпи вироб
ництва, збільшувати валові 
збори зерна. Вирішувати це 
завдання необхідно шляхом 
всемірного підвищення вро
жайності озимих і ярих 
культур, здійснення науко
во обгрунтованого розмі
щення сільського господар
ства, більш поглибленої і 
сталої його спеціалізації.

Щоб довести в 1970 році 
виробництво зерна до 37— 
38 млн. тонн, як це перед
бачено Директивами XXIII 
з’їзду КПРС, треба підви
щити врожайність в цілому 
по республіці до 23 цент
нерів з гектара. Зокрема, в 
степовій зоні вона повинна 
зрости до 23—24 центне
рів, в областях лісостепу — 
до 24—25 центнерів і на 
Поліссі — до 17—18 цент
нерів з гектара. Це цілком 
реальна справа. Торік 25 
районів степової зони, 41 
район лісостепу і 6 полі
ських районів зібрали по 
25—ЗО і більше центнерів 
зерна з гектара.

Для досягнення зазначе
ної врожайності і валових 
зборів зерна партійні, ра
дянські та сільськогоспо
дарські органи республіки 
повинні ще більше зосе
редити увагу на розвитку 
зернового господарства і, 
спираючись на досягнення 
науки та передового досві
ду, здійснити ряд практич
них заходів.

Держплану і міністер
ствам сільського госпо
дарства, меліорації та вод
ного господарства УРСР 
разом з обласними та 
науковими організаціями 
слід запровадити більш по
глиблену і сталу спеціаліза
цію виробництва зерна та 
інших продуктів у відповід
ності з грунтово-кліматич
ними та економічними умо
вами кожної зони респуб
ліки.

Здійснюючи правильне 
розміщення і спеціалізацію 
виробництва зерна, треба 
водночас забезпечити даль
шу інтенсифікацію зерново
го господарства — підви
щення врожайності на осно
ві піднесення загальної 
культури землеробства. Для 
цього тепер створено всі 
необхідні умови. Колгоспи і 
радгоспи з року в рік одер
жують все більше техніки, 
добрив, на розвиток сіль
ського господарства спря
мовуються великі капітало
вкладення.

Основою високої культу
ри землеробства є освоєння 
раціональних сівозмін. Слід 
домогтися, щоб у кожному 
колгоспі і радгоспі у най
ближчі 2—3 роки було за
вершено освоєння сівозмін.

У степовій зоні, де в ос
новному зосереджені посі
ви озимої пшениці, доціль
но розширити площі чорних 
парів, що дасть змогу під
вищити врожайність і якість 
пшениці, а також врожай
ність наступних культур.

Поряд з освоєнням сіво
змін і розширенням площ 
чорних парів слід в кожно
му колгоспі і радгоспі впро
ваджувати науково обгрун
товану систему обробітку 
грунту стосовно до місце
вих умов.

Неодмінною умовою даль

рякіз, картоплі, овочів і кор
мових культур. Через це 
для виконання плану-замов- 
лення держави доводиться 
займати ними непомірно ве
ликі площі землі. Мало
ефективно ще використо
вуються землі, зайняті під 
садами і виноградниками. _

Необхідно покласти край 
безгосподарному викорис
танню земель, забезпечити 
одержання високих урожаїв 
цукрових буряків, картоплі, 
соняшнику, овочів, кормо
вих культур, фруктів та ви
нограду.

Разом з тим слід навести 
державний порядок у спра
ві відведення земель для 
потреб промисловості та 
будівництва, добитися, щоб 
кожне підприємство обо
в'язково провадило рекуль
тивацію відпра цьованих 
площ і повертало їх сіль
ськогосподарському вироб
ництву у придатному стані. 
В цій справі значну роль 
повинен відіграти Держав
ний комітет Ради Міністрів 
УРСР по охороні природи.

Багато хороших земель 
втрачається внаслідок еро
зії грунтів. ЦК КПРС і Ра
да Міністрів СРСР прийня
ли спеціальну постанову з 
цього питання. Треба роз
горнути цілеспрямовану ро
боту по здійсненню наміче
них у ній заходів по бороть
бі з ерозією грунтів.

У доповіді приділено 
значну увагу питанням ме
ліорації земель, як одному 
з найважливіших засобів 
збільшення валових зборів 
зерна. Відповідно до рішень 
травневого Пленуму ЦК 
КПРС у республіці намічено 
велику програму робіт по 
зрошенню посушливих зе
мель Півдня. Зараз у кол
госпах і радгоспах налічує
ться понад 640 тисяч гекта
рів зрошення. Чимало гос
подарств, цілі райони одер
жують на поливі високі вро
жаї.

Так, у Миколаївській об
ласті в 1967 році на площі 
близько 9 тисяч гектарів 
зібрано пшениці по 43 цент
нери з кожного гектара, то
ді як на неполивних зем
лях — тільки по 19 центне
рів. Колгосп «Путь Ленина» 
Джанкойського району 
Кримської області виростив 
по 56,5 центнера пшениці з 
кожного гектара на площі 
4,46 гектарів. Україна стала 
зоною товарного виробни
цтва рису.
колгоспи 
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шого збільшення виробни
цтва зерна є удобрення 
грунтів, наведення зразко
вого порядку у використан
ні добрив. Насамперед тре
ба якнайповніше використа
ти такий найважливіший ре
зерв підвищення родючості 
грунтів і збільшення вро
жаїв, як органічні добрива. 
В багатьох господарствах 
він ще далеко не повністю 
введений у дію.

Необхідно в усіх кол
госпах і радгоспах налаго
дити планове виробництво 
місцевих добрив, створивши 
для цього спеціальні ланки 
чи бригади, найближчим ча
сом побудувати хороші 
гноєсховища, значно збіль
шити внесення в грунт ор
ганічних добрив. Разом з 
тим треба поліпшити вико
ристання мінеральних доб
рив.

Міністерство сільського 
господарства УРСР повин
но поліпшити роботу агро- 
хімлабораторій, добитись, 
щоб господарства кожні 
З—5 років одержували від 
агрохімічної служби карти 
внесення добрив у поля 
сівозміни.

Особливо важливе зна
чення у справі дальшого 
розвитку зернового госпо
дарства, підкреслює допові
дач, має добре організова
не насінництво, впровад
ження у виробництво кра
щих високопродуктивних 
сортів. Це — найбільш 
швидкий і найбільш деше
вий засіб підвищення вро
жайності і збільшення вало
вих зборів зерна. В цьому 
напрямку в республіці про
ведено чималу роботу. Ба
гато господарств, цілі райо
ни і області перейшли на 
щорічне сортопоновлення 
елітним насінням, а товар
ні посіви засіваються насін
ням не нижче другої — 
третьої репродукцій.

Проте в насінницькій ро
боті ще є ряд серйозних не
доліків. На недостатньому 
рівні ведеться насінництво у 
Кіровоградській, Миколаїв
ській, Чернігівській та Львів
ській областях. Слід глибо
ко розібратись з станом на
сінництва, вжити заходів до 
скорочення строків сорто
поновлення, зміцнити насін
ницькі бригади і відділки 
кадрами, технікою, побуду
вати необхідну кількість на
сіннєсховищ і сушарок.

Здійснюючи заходи по 
дальшому розвитку зерно
вого господарства, головну 
увагу необхідно звернути 
на вирощування високих 
урожаїв продовольчих зер
нових культур і в першу 
чергу пшениці. Слід піднес
ти врожайність усіх ярих, зо
крема кукурудзи, поліпши
ти агротехніку і забезпечи
ти одержання високих уро
жаїв круп'яних культур, всі
ляко поліпшувати якість зер
на, зокрема більше вироб
ляти сильних і твердих пше
ниць.

Травневий Пленум ЦК 
КПРС (1966 р.), продозжує 
доповідач, поставив, як од
не з головних заздань, — 
забезпечення ефективного 
використання кожного гек
тара землі. В частині кол
госпів і радгоспів республі
ки земельні угіддя викорис
товують поки що незадо
вільно. Внаслідок недостат
ньої культури землеробства 
тут одержують низькі вро
жаї, зокрема цукрових бу-
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тисяч гектарів. Значну час
тину їх буде відведено під 
зернові культури, що сприя
тиме збільшенню валових 
зборів зерна. Зростуть по
сівні площі рису.

Великим резервом збіль
шення виробництва сіль
ськогосподарської продук
ції в поліських і’західних об
ластях є осушення заболоче
них і перезволожених зе
мель. В республіці зараз 
налічується 1 млн. 350 тис. 
гектарів з осушною мере
жею. Однак в ряді облас
тей і районів вони викорис-
товуються погано.

Партійні і радянські орга
ни поліських областей і ра
йонів повинні рішуче поліп
шити використання осуше
них земель, освоїти на них 
сівозміни, ліквідувати зне- 
осібку, підвищити культуру 
землеробства і на цій осно
ві забезпечити збирання ви
соких врожаїв.

На основі рішень берез
невого Пленуму ЦК КПРС, 
відзначається в доповіді, 
неухильно зростає мате
ріально-технічна база сіль
ського господарства. Це дає 
можливість повністю меха
нізувати виробництво зерна, 
весь комплекс робіт — від 
сівби до вивезення хліба на 
елеватори — проводити без 
затрат ручної праці.

У зв'язку з цим великого 
значення набирає питання 
високопродуктивного вико
ристання техніки. Не можна 
миритися з тим, коли в ба
гатьох господарствах трак
тори та інші сільськогоспо
дарські машини використо
вуються незадовільно, що 
призводить до затягування 
строків польових робіт, не
добору врожаю і підвищен
ня собівартості зерна.

Багато ще втрачається 
зерна під час жнив. Необ
хідно максимально скороти
ти строки збирання хлібів, 
закрити всі канали втрат.

Далі доповідач спиняєм 
ться на питаннях дальшого 
розвитку тваринництва. Піс
ля березневого Пленуму 
ЦК КПРС колгоспи і рад
госпи України добилися в 
цій справі помітних зру
шень. Підвищилась продук
тивність худоби і птиці, 
зросло виробництво і ус
пішно виконуються встанов
лені плани продажу держа
ві м’яса, молока, яєць, вов
ни. Проте рівень продук
тивності праці в тваринни
цтві залишається ще низь
ким, а виробництво продук
ції в багатьох господарствах 
є мало рентабельним або 
навіть збитковим.

Таке становище пояснює
ться слабкою механізацією 
трудомістких процесів на 
тваринницьких фермах, не
достатньою забезпеченістю 
худоби кормами, зокрема 
концентрованими, нераціо
нальним їх використанням.

У кожному господарстві 
треба виробляти таку кіль
кість кормів, яка потрібна 
для інтенсивної годівлі тва
рин і птиці, а поголів’я ху
доби мати стільки, скільки 

для успішного
В цьому році

і радгоспи 
його по 
на кожному з 

гектарів і продали 
79 тисяч тонн при 
тисяч тонн, 
зрошувані землі в 
господарств вико

ристовуються 
ефективно, 
меліорації 
подарства 
мам партії 
конкомам слід вжити дійо
вих заходів по докорінному 
поліпшенню використання 
зрошуваних земель. Кожен 
гектар їх має давати про
дукції у 2—3 рази більше, 
ніж на звичайних, неполив
них землях.

В республіці нагромадже
но певний досвід споруд
ження ділянок малого зро
шення. Потрібно й надалі 
розширювати поливні площі 
за рахунок місцевого стоку.

В 1970 році на Україні бу
де зрошуватись понад 900

і

ще мало- 
Міністерству 

водного гос- 
УРСР, обко- 

та облви-

доби мати 
необхідно 
виконання зобов’язань пе
ред державою і забезпе
чення внутрішніх потреб.

Слід рішуче покінчити з 
перевитратою кормів, за
безпечити худобі повноцін
ний раціон.

Значну увагу доповідач 
приділив питанням розвитку 
сільськогосподарської на/^ 
ки, впровадження у вироб
ництво результатів наукових 
досліджень, досягнень пе
редовиків.

На Україні зараз працює 
29 науково-дослідних інсти
тутів сільськогосподарсько
го профілю, 20 обласних 
сільськогосподарських до
слідних станцій, які вирі
шують важливі проблеми 
дальшого розвитку сіль
ськогосподарського вироб
ництва. Селекціонерами 
республіки створені високо
продуктивні сорти озимої 
пшениці, гібриди кукуруд,- 
(Закінчення на 3-й стор.).
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зи і деяких інших культур, 
якими засівається переваж
не більшість площ зерно
вих.

Однак досягнення науки 
ще повільно впроваджую
ся у виробництво, в робо
ті окремих науково-дослід
них установ мають місце 
істотні недоліки. Міністер
ству сільського господар
ства УРСР слід докорінно 
поліпшити керівництво нау
ково-дослідними установа
ми, спрямовувати їх робо
ту на вирішення корінних 
питань сільськогосподар
ського виробництва.

В доповіді підкреслює
ться, що для успішного 
здійснення завдань дальшо
го піднесення сільського 
господарства необхідно по
ліпшити добір, виховання і 
розстановку керівних кол
госпних і радгоспних кад
рів, насамперед зміцнити 
склад керівників середньої 
ланки, підвищити роль і від
повідальність спеціалістів 
сільського господарства за 
ведення виробництва на 
науковій основі, краще ор
ганізувати агрозоотехнічне 
навчання колгоспників і 
працівників радгоспів.

Доповідач піддав критиці 
міністерства сільського гос

подарства, меліорації і вод
ного господарства, «Укр- 
сільгосптехніку», Держплан 
республіки за недоліки у 
вирішенні назрілих питань 
розвитку сільського госпо
дарства, вказав на необхід
ність докорінного поліп
шення діяльності цих мі
ністерств та їх органів на 
місцях.

Він докладно спинився на 
питаннях удосконалення 
форм оплати праці колгосп
ників, зайнятих на вирощу
ванні зернових культур, на 
завданнях дальшого поліп
шення культурно-побутових 
умов трудівників села, по
силення організаційно-пар
тійної і масово-політичної 
роботи, підвищення дійо- 
вості соціалістичного зма
гання. _

Необхідно піднести відпо
відальність працівників пар
тійних, радянських і сіль
ськогосподарських органів 
за стан справ у колгоспі, 
радгоспі, районі, області, 
посилити контроль за вико
нанням рішень партії і уря
ду, добитись, щоб всі ке
рівники суворо дотримува
лись партійної і державної 
дисципліни, показували при
клад самовідданої праці по 
здійсненню завдань даль

шого піднесення сільського 
господарства.

На закінчення доповіді 
тов. Лутак говорить:

Зараз у колгоспах 1 рад
госпах підводяться підсум
ки сільськогосподарського 
року, приймаються нові со
ціалістичні зобов’язання. 
Завдання партійних, радян
ських, сільськогосподар
ських органів — мобілізу
вати всіх колгоспників і 
працівників радгоспів на 
виконання планів і зобов’я
зань третього року п’яти
річки, забезпечити органі
зовану зимівлю худоби, 
одержання запланованого 
валового збору зерна.

Немає сумніву в тому, що 
1968 рік стане роком нових 
визначних перемог колгосп
ного селянства України. Ко
муністи, трудящі республіки 
зроблять все для того, щоб 
успішно виконати поставле
ні партією завдання по 
дальшому збільшенню ви
робництва зерна та інших 
сільськогосподарських про
дуктів, внесуть свій гідний 
вклад у справу зміцнення 
економічної могутності на
шої Батьківщини.

Доповідь друкується 
за скороченою стенограмою.
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ШУКАТИ ЩАСТЯ

ЛОНДОН. Девальва
ція фунта стерлінгів, 
зростання цін і безробіт
тя приводять до зро
стання еміграції англій
ців.

Ляше за останній рік 
з Англії в Канаду виїха
ло в пошуках щастя 65 
тисяч чоловік. Австралія
погодилась прийняти 63 
тисячі англійських емі
грантів, Південна Афри
ка — ІЗ тисяч, Нова Зе
ландія — близько 16 ти
сяч чоловік.

ВИРОК ВОЄННОГО 

ТРИБУНАЛУ

АФІНИ. Надзвичай
ний військовий трибунал 
Салопік виніс вироки 
групі підпільного руху 
Опору. Два патріоти за
суджені до довічного 
ув’язнення, вісім — на 
строк від 12 до 20 ро
ків, шість — на строк від 
2,5. до 5 років, два — 
до заслання строком до 
5 років. Шістьом обви
нуваченим винесені 
умовні вироки.

ТРАГЕДІЯ 
В КОЛУМБІЇ

БОГОТА. 75 чоловік 
вмерли 25 листопада в 
колумбійському місті Чі- 
кінкіра в результаті от
руєння. Кілька сот чоло
вік перебувають у лікар
нях у тяжкому стані.

Вважають, шо у хлі
бі, який продавався у 
магазинах, був миш’як.

ЗАВОРУШЕННЯ 
В МАЛАЙЗІЇ

СІНГАПУР, 28 листо- 
пада. Кор. ТАРС В. На- 
дашкевич повідомляє: в 
Малайзії тривають заво
рушення і безпорядки, 
викликані девальвацією 
старого малайзійського 
долара. Малайзійська по
ліція оголосила, що в ре
зультаті чотириденних 
заворушень в країні 
арештовано близько 500 
чоловік, в тому числі 
кілька лідерів трудової 
партії, на яку покладено 
відповідальність за сер
йозне становище, яке ви
никло в країні.

Іїа прес-конференції, 
влаштованій учора вве
чері в штабі малайзій
ської поліції в Куала- 
Лумпурі, заступник пре-

м’єр-міністра Абдул Ра
зак заявив, що захоплені 
у членів трудової партії 
документи свідчать про 
їх «войовничі» наміри 
скинути уряд.

(РАТАУ).

ЙЕ БУЛО в останні мі
сяці минулого року.

Пам’ятаю, зайшла о кім
нату готової продукції. 
Вгледівши мене, один з 
контролерів докірливо 
кинув:

— Бачиш оту купу пан
чіх?
Кивнула.

— А шкарпетки?
На душі неприємне пе

редчуття. Контролер же 
продовжував:

— Все ото брак! І вин
ні переважно молоді ро
бітники.

Переглядаю номерки, 
які в'язальниці вклада
ють у здану продукцію.

ПРОБЛЕМИ 
ЗВИЧАЙНОЇ 
ПАНЧОХИ

Так, контролер говорив 
правду. На жаль, то був 
не якийсь «невдалий» 
день. Панчохи і шкарпет
ки тоді бракувалися сот
нями. Це турбувало ад
міністрацію і партійну ор
ганізацію фабрики. Не 
залишились байдужими й 
ми, комсомольці.

Після згаданої розмови 
з контролерами зібрали
ся члени комітету. Вирі
шили зібрати загально
фабричні комсомольські 
збори. Невдовзі вони від
булися. Питання стояло 
одне: «Якщо тобі комсо
молець ім’я, кріпи його 
ділами своїми».

На зборах юнаки і дів
чата викривали причини 
появи неякісної продукції, 
пропонували різні заходи 
для усунення недоліків. 
В рішенні, зокр е м а, 
йшлося про те, щоб поси
лити штаб «Комсомольсь
кого прожектора»...

Гаряче взялися за робо
ту «прожектористи». Про
вели кілька рейдів-пере- 
вірок. У сатиричних стін
нівках розмалювали бра
коробів. В цехах щовів
торка почали провадити 
день якості, вибірково пе
ревіряли продукцію кож
ного робітника.

Брак зменшився. Але 
тільки зменшився... Дні 
якості мало давали корис
ті: у вівторок кожен на
магався працювати яко
мога краще, а наступного 
дня все починалось по- 
старому. Особливо не" ла
дилося у в'язальників тре
тьої зміни.

Члени комітету знову 
зібрались на засідання. 
Вирішили з числа кращих 
комсомольців - виробнич
ників створити в кожній 
зміні громадські конт
рольні пости. В пост вхо
дило п’ять чоловік.

Ініціативу молоді під
тримали адміністрація і 
партійна організація під
приємства. Не минуло й 
тижня, а стали помітні 
зрушення.

Одного разу був такий 
випадок. Валя Осадча пі
дійшла до верстатів, які 
обслуговувала Валя Ми- 
ронеЯко. Подивилась, а в 
кількох панчохах — не- 
пришиті петлі бортів.

— Ти б купила такі о 
магазині? — запитала 
Осадча.

— Попробуй, стань бі
ля моїх машин. Сама за
плутаєшся.

Осадча стала і довела, 
що в гої верстати не гір
ші, ніж е інших.

А то, пам’ятаю, навес
ні в цех з профтехучили
ща прийшли Люда Шабалі- 
на і Люда Гарбуз. Дівча
та теоретично підковані, 
а от про якість продукції 
думали мало. Анфіса Во
ронцова, Марія Дмитрова 
разом з іншими громад
ськими контролерами 
підвели їх в обідню пе
рерву до щойно зданої 
продукції:

— У нас так вже не 
працюють.

І показали дівчатам до
пущений ними брак. 
Обидві принишкли. Після 
цього почали придивля
тись до роботи інших, 
переймали їх досвід.

Такі заходи не були без
результатними. Підвищи
лась дисципліна людей, 
поліпшилась якість про
дукції. Якщо раніше у 
в’язальному цеху в брак 
йшло п’ять і більше про
центів панчіх та шкарпе
ток, то тепер — удвічі 
менше. А це вже в ме
жах допуску.

Одним словом, наші 
сподівання здійснились. 
Зараз верстатники праг
нуть до того, щоб їх ви
роби були ще кращими, 
йшли лише першим сор
том. Колектив фабрики 
навіть взяв зобов’язання 
підвищити сортність пан
чіх і шкарпеток на 0.1 
процента більше, ніж за
плановано. Ніби небага
то. Але за рік це понад 
10 тисяч пар виробів.

Із задуманого вже чима
ло встигли виконати.

В. ІЛЬЇНА, 
секретар коміте т у 
комсомолу панчішно- 
шкарпеткової фабри
ки.

м. Кіровоград.

АБИ ІСКРА— 
ПОЛУМ‘Я БУДЕ

■

Соціалістпчна Республіка Румунія. Недалеко під міс . 
Баня Марс, на річні Фіріза споруджена гребля, вод 
сховище, що утворилося, забезпечує M'cro землі,
ляе зрошувати до тисячі гектарів оброилю . •
На річці побудовані дві електростанції Д 'ь
греблі, друга - в кіпці підвідного каналу, «І Даю™ 
щорічно біля 10 мільйонів кіловат-годин

На знімку: зовнішній вигляд греблі на річці 0 іріза. 
Аджерпресс — ЛПН.

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.). 
знався в Петрівському райкомі. 
Хавренко чимось нагадав мені ар
тиста, який ніби і дотримується на 
сцені всіх порад режисера, а бур
хливих оплесків із залу не чути.

В роботі артиста, як і в роботі 
секретаря комсомольської органі
зації, не вистачало головного — 
творчості, видумки, новизни.

Петро більше дбав про хороше 
оформлення протоколів, різних 
документів, а не про те, щоб до
помогти молоді організувати змі
стовний відпочинок, запалити в 
них прометеєве горіння. Не при
слухався він і до дрібних індиві
дуальних потреб та вимог комсо
мольців. Звідси й недовір’я.

Подібні помилки трапляються і 
в деяких інших секретарів. Тому я 
хочу розповісти, як змістовно, ді
йово і з вогником уміють проводи
ти збори окремі вожаки молоді.

На Кіровоградському агрегатно
му заводі розширили термічний 
цех. Зраділи люди. Але йшов час, 
а вентиляція і засоби механізації 
залишались без зміни. В примі
щенні жарко. Розжарені деталі 
доводилось носити вручну.

І тоді комсомольці скликали 
збори. Запросили на них всіх ро
бітників цеху, керівників підприєм
ства. Зібрались не в червоному 
кутку, а в приміщенні, де гартує
ться сталь. Це для того, щоб все, 
про що йтиме мова, було перед 
очима.

Коротка доповідь секретаря 
комсомольської організації. А по
тім виступи.

— Зараз закриті всі печі. А тем
пература? Майже тропічна! По
вітря загазоване...

— А механізація! Невже не можна 
ще хоч один тельфер поставити?

Неполадки, наче ілюстрації, до
повнювали висловлювання терміс
тів. І ось до трибуни підходить ди
ректор заводу М. Д. Караманов.

— Знаю. Обіцянками вам не до
поможеш. Наслухались таких. То
му кажу твердо: завтра ж в цех 
прибудуть ремонтники...

Того ж тижня посилили вентиля
цію. А невдовзі й тельфер та ле
бідку знайшли. Трудомісткі опера
ції механізували. Караманов сам 
кілька разів заходив до термістів. 
Цікавився, як усуваються непо
ладки.

А ось ще приклад. Комсомольці 
артілі імені Кірова Устинівського 
району обрали своїм секретарем 
Анатолія Заїку. Хлопець тоді тіль
ки повернувся з армії. А в селі 
жодного спортивного майданчика, 
не працюють гуртки художньої са
модіяльності. Юнаки та дівчата до 
клубу ходять лише заради того, 
щоб потанцювати, кіно подиви
тись.

Почав свою діяльність теж із 
зборів. Перед цим зустрівся з за
відуючим оргвідділом райкому 
комсомолу Василем Сатиром:

— Чув, на музиці непогано ро
зумієшся. Може б виступив у нас 
перед зборами, розповів щось ці
каве?

Василь приніс до клубу пластин
ки із записом шостої симфонії 
Чайковського та ще кілька творів 
композитора.

Розповів присутнім про життя 
композитора і, що той хотів пере
дати в цій музиці. Потім включив 
радіолу. .Принишкли юнаки і дів
чата. Давно відома, але мало зро
зуміла для них раніше, музика 
стала якоюсь доступнішою. Вони 
почали розрізняти в цих мелодій
них звуках урочистіс'Ь і сраждан-
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ня, радість і хвилювання. Музика 
полонила їх.

Вже після зборів попросили ще 
раз послухати пластинки.

Не менш цікаво пройшли і збо
ри. Юнаків та дівчат ніби підмі
нили. Вони стали добрішими, від
вертішими.

Намічене давно виконано. За
раз в колгоспі працюють драма
тичний, хоровий і танцювальний 
гуртки художньої самодіяльності. 
На суботниках і недільниках комсо
мольці спорудили спортивні май
данчики, заклали молодий парк. 
Більшість юнаків і дівчат стали ще 
краще працювати на виробництві. 
В тому, що колгосп одним з пер
ших у районі закінчив осінні по
льові роботи, немала і їх заслуга.

Хорошу справу роблять комсо
мольці артілі імені Литвинова Но- 
воархангельського району. Вони 
тепло, в урочистій обстановці на 
зборах проводжають з Ленінської 
Спілки тих, кому сповнилось 28 ро
ків. Як правило, їм вручають цінні 
пам'ятні подарунки, багатьом тут 
же дають рекомендації для всту
пу в партію.

По кожному піднятому питанню 
можна придумати багато різних ці
кавих форм проведення зборів. 
Головне, щоб у них не відчувалось 
формальності, а більше — свіжос
ті, новизни, творчості. Тоді й відда
ча буде.

Отож аби іскра — полум'я буде. 
А цю іскру й повинні викрешува
ти комсомольські вожаки.

О. ЛАДАН, 
спецкор «Молодого комунара».
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ЗАВТРА —
«НЕД ОСПІВАНА 
ПІСНЯ»
— Може, лівіше Кремль?
— Женя, як тільки обернеться 

коло, ти пішов, пішов... Ви, Вален
тино Андріївно, — за ним. Про
щаєтесь.

— А я витираю сльози?
Читач, напевне, вже здогадався, 

що діалоги ці відбуваються на сце
ні. Так, так, саме на ^цені Кірово
градського музично-драматичного 
театру імені Кропивницького. І, як 
завжди, кропивничани хвилюються.

Ця прем’єра ■' незвичайна. Впер
ше в театрі ;на<суд глядачів ви
ходить п’єса місцевих драматур
гів. Це твір О. Адаменка і М. Бар- 
ського «Недоспівана пісня», який 
вони присвячують 50-річчю вста
новлення Радянської влади на Ук
раїні.

... Варвара Тихонівна Майборода 
ще й ще раз перевіряє костюми. 
Чи правильною добрані погони, на
шивки, чи кожний мундир відпові
датиме задуму авторів «Недоспі- 
ваної пісні»?

Здається, все впорядку.
Не так легко передати колорит 

музики, яку написав наш кірово
градський композитор Кім Шутен- 
ко. Та ще здебільшого — німець
кої. А тому диригент Сергій Фе
дорович Чумаченко так уважно 
прислухається до кожного акорда, 
до кожного оркестранта.

Багато попрацював над твором 
земляків молодий режисер Алім 
Ситник. Вже з першої картини 
видно, скільки потрібно було 
докласти зусиль, щоб виконав
ці ролей усвідомили: для чого 
кожний з них вийшов на сцену, 
що він хоче зробити. Адже «Не
доспівана пісня» — драма пригод
ницького жанру, який вимагає від

кожного артиста неабиякого тем
пу і темпераменту. Бо те, що від
бувається на сцені — війна. 
Справжня йійна...

— І Фро це. прошу вас не за
бувати, >— останні напутні слова 
Аліма Ситника. — Запам’ятайте: 
військові — люди більш прямолі
нійні, більш рішучі.

Кожна хвилина перебування ар
тиста на сцені вимагає конкретної 
дії. І бодай найменший, ніби для 
нас зовсім непомітний цей непра
вильний рух виконавця-гестапівця 
примушує режисера ще раз при
пинити дію, до подробиці уточни
ти мізансцену і зновд в котрий 
раз починати:

— Дай репліку!
— Ви не звідти виходите. За 

вами ж ідуть німці.
Остання завіса. Завтра ввечері 

кіровоградці будуть свідками го

строго, напруженого поединку між 
досвідченим 1 оберштурмба н ф ю- 
рером, начальником гестапо Єрлін- 
гером і радянським розвідником 
Сергієм Береговим, який з гру
пою товаришів виконує важливе 
державне доручення в самому ліг- " 
ві ворога.

«Недоспівана пісня» розповість 
глядачам про величезний опти
мізм в особі Сергія Берегового, 
який до останнього подиху вів се
бе мужньо, хоробро, стримано. 
Який загинув від рук гестапівців, 
але успішно справився із завдан
ням, і справа його продовжує 
жити. «Недоспівана пісня» закли
кає: «Люди, не дайте розстріляти 
нашу землю, сонце, нашу м^ію!»

У виставі зайняті провідні ак
тори — заслужена артистка УРСР 
Л. Тімош (мати), заслужена арти
стка УРСР А. Любенко (Берта 
Генріх), артисти В. Попудренко 
(Сергій Береговий), Г. Семенов, 
А. Келюх (Єрлінгер), Б. Ткаченко 
(Ібрагім Алімбеков), І. Касьян (ма
йор Лорц).

І. НАЗАРАТІИ, 
редактор телестудії.

На знімку: сцена з вистави «Не
доспівана пісня».

Фото В. Ковпака.
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ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД ,

ЧЕГВЦР, 30 листопада. Перша 
програма. 1 і .00 — Ihnafottpifl- 
jnifi геле'фільм «Слід .педе у * 
«Сьоме небо». .111 серія. 15.25“ = 
Кубок володарів кубкі» з фут-. = 
бола: «Торпедо» -(М)г — «Спар- 
так» (Трпава). 17.15 — «До світ-' ' 
ла». Тележурнал. (Львів), 17.45 
— «На ■ меридіанах , України». 
(К). 18.30 — «Світ у листопа
ді». (М).. 19.00’— МіжіїароДна 
зустріч з хокея: СРСР — Чс- 
хословаччіїна. fl перерві — те- 
леновїінп (М). 21.15 — Тележур
нал «На ланах широких». (Кі
ровоград). 22.15 — Багатосерій
ний телефільм «Слід педе у 
«Сьоме небо». Ш серія. (Кіро
воград). -

Друга програма. 17.00 — 
дожній фільм «Перерпакий 
літ». (Кіровоград). 21.15 -- 
зустріч 50-річчю і 
Радянської влади ___ .___
«Наше піввіку». (К). 22.15 — 
«Український музичний театр». 
(К).

Ху- 
по- 
ІІа- 

встановлення 
і па Україні.

г

П’ЯТНИЦЯ, 1 грудня. Перша 
програма, і 1.00 — Багатосерій
ний телефільм «Слід веде у 
«Сьоме небо* IV серія. (Кірово
град». 18.00 — Телевісті. (К). 
18.20— «Інтернаціоналісти». Пе
редача, присвячена болгарським 
інтернаціоналістам. (М). 19.00 — 
Па допомогу вивчаючим марк- 
сизм-леніпізм. Політекономія со
ціалізму. «Розподіл за працею і 
суспільні фонди споживання». 
(К). 19.30 — Оголошення. (Кіро
воград). 19.35 — «На шляху до 
славного ювілею». Кіноварне. 
(Кіровоград). 20.00 — Телефільм. 

Н (Кіровоград). 20.20 — Багатосе
рійний фільм «Слід веде у «Сьо
ме небо» IV серія. (Кіровоград). 
21.15 — Естафета новин. (М). 
22.15 — Естрадний концерт. (М).

Друга програма. 19.00 — Хо
кей: СРСР-1 -СРСР-2. (Дніпро
петровськ). 21.15 — Естафета но
вин. (Дніпропетровськ). 22.15 — 
«На Оріллі — весілля». (Дніп
ропетровськ).

ф ПОКАЗУЄ
ДНІПРОПЕТРОВСЬК

«СВІФТІ В САМОМУ ПРІЗВИЩІ НОГО Є ЩОСЬ 
САТАНИНСЬКЕ. ЩОСЬ СВИСТЯЧЕ. СВ1ФТ. СВИСТ. 
ЩОСЬ, ЩО НАГАДУЄ ТОП СВИСТ, ЯКИМ МЕФІСТО- 
ФЕЛЬ в однойменній ОПЕРІ БОИТО — ОСОБЛИВО 
У ВИКОНАННІ ШАЛЯПІНА — КИДАЄ СВІЙ НАСМІШ
КУВАТИЙ ПРОТЕСТ НЕНАВИСНІЙ, АЛЕ ВСЕ ЩЕ ПА
НУЮЧІЙ СИЛІ.

В ІСТОРІЇ ЛЮДСТВА НАВРЯД ЧИ Є ФІГУРА, В 
ЯК1П НАСТІЛЬКИ ВТІЛИЛАСЯ Б ВЕЛИЧНА СТИХІЯ 
ДОТЕПНОСТІ».

ТАК ПИСАВ А. ЛУНАЧАРСЬКИП У ПЕРЕДМОВІ 
ДО САТИРИЧНОЇ -КАЗКИ БОЧКИ» ДЖОНАТАНА 
СВІФТА, 30О-Р1ЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЯКОГО 
ВІДЗНАЧАЄ НИНІ ВЕСЬ СВІТ. ,

БЕЗСМЕРТЯ 
САТИРИКА

СЕРЕДА, 29 листопада. 16.50 — 
Школа спортсмена-початківця. 
(М). 17.30 — Передача до дня 
проголошення Соціалістичної 
Федеративної Республіки Югос
лавії. (М). І8.00 — «Де. як,
скільки». Рекламна програма.
18.15 — Дніпровські
18.30 — «Соратники
1, Бабушкін. (М). 19.00 — Назу
стріч 50-річчю встановлення Ра
дянської влади па Україні. 
«Побратими Івана Лесмаченка».
19.30 — Кубок європейських чем
піонів з футбола: «Турнік»
(Забже) — «Динамо» (Київ).
21.15 — Б. Пушим. «Дві коме
дії». Телевізійний спектакль. 
(М). 22.05 — «Найвища міра». 
Спектакль.

новини. 
Ілліча».

і , 5
ЧЕТВЕР} 30 листопада. 15.25—

> Кубок володарів кубків з футбо
ла: «Торпедо (Москва) —
«Спартак» (Триана). 17.15 — 
«Гори». Телевізійний піонер
ський журнал. 17.45 — «На ме
ридіанах України». (К). 18.30 —; і 
«Світ у листопаді». (М). 19.00— > 
Хокей: СРСР — Чсхословаччи-

і на. 21.15 —.«Старт». Спортивна 
. програма 22.00 — «Зима іде»'.

Телевізійний рейд. 22.15 — «Ук- * 
раїнськіїі’г музичний театр». (К).

П’ЯТНИЦЯ, 1 грудня. 11.30 — 
«Автомат професора Нікітіна». 
Репортаж. 18.00 — Телевізійні 
вісті. (К). 18.20 — «Стоп». Саг 
тиріїчнпй телевізійний огляд 
пошти. 18.50 — Дніпровські но
вини. 19.00 — Хокей: СРСР-1 — 
СРСР-2. 21.15 — Естафета но
тні. (М). 22.15 — Назустріч
50-річчю встановлення Радян
ської влади на Україні. «На 
Оріллі весілля».

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

СЕРЕДА, 29 
10.50 — Школа 
чатківця. (М). ___ ____
ча до дня проголошення Со
ціалістичної Федеративної Рес
публіки Югославії. (М). 18.00 — 
Документальні фільми. 19.30 — 
Кубок європейських чемпіонів 
з футбола: «Турнік» (Забжс) — 
«Динамо» (Київ). 21.15 — Б. Ну- 
шнч. «Дві комедії». Телевізій
ний спектакль. (М). 22.05 — 
Документальний фільм.

ЧЕТВЕР, ЗО листопада. 10.30— 
Документальний фільм. 11.00 — 
Художній фільм «Світло за 
шторами». 15.25 — Кубок воло
дарів кубків з футбола: «Тор
педо» (Москва) — «Спартак» 
(Триана). 17.15 — «До світла». 
Телевізійний журнал. (Львів). 
)7 45 — «На мерндіапах Украї
ни». (К). 18.30 — «Світ у листо
паді». (М). 19.00 — Хокей:
СРСР — Чсхословаччипа. 21.15— 
Назустріч 50-річчю встановлення 
Радянської вдадн на Україні. 
«Наше піввіку». Любительський 
кінофільм. (Луганськ). 22.15 — 
«Український музичний театр». 
(К).

П’ЯТНИЦЯ, 1 грудня. 10.30 — 
Фільм для дітей. 11.00—Худож
ній фільм «Приїздіть на Бай
кал». 17.00 — Телевізійні фільми 
студій країни. 18.00 — Телевізій
ні вісті. (К). 18.20 — Кінохроні
ка. 18.30 — Актуальний екрап,- 
19.00—Хокей: СРСР-1 - СРСР-2.
21.15 — Естафета повнії. (М).
22.15 — Художній фільм «При
їздіть па Байкал».

л исто н а д а. 
спортсмсна-по- 

17.30 — Персда-

ХТО БУЛА ця людина? Б1* 
«графи писали про його 

сварливий характер, про не 
стримне честолюбство і мало 
не про ненависть до роду люд
ського. В багатьох «опусах» і 
«штудіях» доводилося, що са
тира Свіфта визначалась його 
особистою невлаштованістю. А 
тим часом суть цієї дійсно 
складної і незвичайної нату
ри, сповненої обурення його 
разючої сатири корінилась в 
усвідомленні ним кричущої со
ціальної несправедливості, що 
вавувала в світі,

У Свіфта було тяжке жит
тя, драматична доля. Спочат
ку безрадісне дитинство, злид
ні, -навчання в коледжі, який 
він закінчив «з особливого ми
лосердя», довгі роки секрета
рювання у багатого родяча, 
вельможі Теглпля, нарешті, де
кілька років поневіряння свя
щеником у далекому приході. 
А за всім ним — напружена 

. робота думки молодого Свіф
та, жадібне читання, відточу
вання природної дотепності н 
великого інтелекту, які підня
ли ного на хвилю політичної 
боротьби початку XVIII сто
ліття.

Все почалося з модних на 
той час памфлетів. Він кри
тикує ретроградів, що відхи
ляли красу класичної літера
тури, шарлатанів-астрологів, 
яких- було немало в Лондоні, 
різноманітні вади лондонсько
го «світу». Його знаменита 
сатирична «Казка бочки», що 
так сподобалася Лунача р- 
ському, була дотепним уда
ром по табору церковників. 
Авторитет Свіфта настільки 
високий, що лідери партій- 
суперниць, торі і вігів, нама
гаються схилити його на свій 
бік.

В 1714 році вів покинув 
двір, поїхав в Ірландію, зай- 

. няв пост настоятеля Дублін
ського собору. Недруїи Свіфта 
вважали це формою заслання, 
думали, що далеко від Лон
дона в «дірі» він вгамується. 
Та вони прорахувались. З-під 
його пера виходять нові стат-

ті й памфлети, в тому числі 
знамениті «Листи суконщика». 
Видаються вони анонімно. 
Англійський уряд обіцяє на
городу тому, хто відкриє їх 
авторство. І хоч воно давно 
всім відоме, ніхто не хоче ста
ти донощиком. Для захисту 
Свіфта створюється цілий за
гін. Англійському прем’єр-мі
ністру Уолполу, між іншим, 
повідомляють, що для арешту 
«декана Свіфта» вимагається 
не більше не менше, пк десять 
тисяч солдатів...

УЖЕ НА схилі років ство
рює він свої «Мандри Гул

лівера». В оболонці фантасти
ки, в такому популярному на 
той час пригодницькому сю
жеті приховуються вражаючі 
до болю сатиричні леза. Зви
чаї буржуазного світу уособлю
ються ним в образах бридких 
людиноподібних тварин ієху, 
брудних і злих, яких неможли
во виправити, а необхідно 
знищити.

«Мандри Гуллівера» ми 
читаємо спочатку в дитинстві, 
в полегшеному, адаптованому 
вигляді. Тоді книга захоплює 
своєю неповторною фантасти
кою. Потім ми беремося за 
повного «Гуллівера», загля
даємо в передмову і комен
тарі, несподівано для себе від
кривши. що «дитяче читан
ня» — насправді книга у ви
щій мірі серйозна, бойова, на
сичена великою кількістю на
тяків і алегорій, вона неначе 
непідвладна часові. Сатира 
Свіфта така глибока і уза
гальнена, що продовжує вра
жати буржуазний світ- у паші 
дні.

В ЛіліпутП дві політичних 
партії: прибічники однієї — 
носять черевики на високому 
каблуку, а інші — па низько
му, ось і вся різниця між ни
ми. Свіфт натякає на торі І 
вігів. Та чи цей художній об
раз великого сатирика не сто
сується нинішньої, широко 
рекламованої буржуазно-пар
ламентської системи, коли 
відтінки в програмах ііартій- 
супернниь, як не нерідко бу

ває, наприклад, у демократів 
і республіканців США, можна 
розгледіти лише з допомогою 
мікроскопа? В романі зга
дується якась зграя піратів, 
які нападають на незнайомі 
землі, убивають туземців і 
створюють «сучасну колонію» 
для «впровадження цивіліза
ції». Такі «пірати», що нама
гаються загарбати «пецнвілі- 
зоваїїі» народи з допомогою 
неоколоніальних засобів, хан 
більш тонких і замаскованих, 
не перевелися ще н сьогодні.

В романі ми читаємо, що 
майнова нерівність, гонитва 
за наживою, грошовий, его
їстичний інтерес — це джере
ла такого зла як . бідність, 
злочинність. А скільки те 
гострого, злободенного' щедро 
розсипано в «Гуллівсрі»! Тут 
виступи проти руйнівних воєн. 
Насмішки над лжевченими І 
лженаукою. Знущання над ца
редворцями, бездарними мі
ністрами, попами, системою 
низькопоклонства, шпіонажу і 
доносів.

Що ж протиставив цьому 
Свіфт? Принцип народовлад
дя. Культ освіченого розуму. 
Ідею людської творчості. 
Пам’ятаєте його слова? «Кож
ний, хто замість одного коло
су зуміє виростити на своєму 
полі два, зробить людству і 
своїй батьківщині більшу по
слугу, ніж всі політики, разом 
взяті».
У РОСІЇ він був особливо 

любимий. Думки автора 
Гуллівера стали співзвучними 
духові викривальної росій
ської літератури XIX сторіч
чя. «Свіфт, — писав Луначар- 
ський, — це горе від розуму. 
Це величезне горе від велико
го розуму. Але російським 
Свіфтом є не Грнбоєдов і не 
Гоголь. Російським Свіфтом є 
Щедрін-Салтиков». І дійсно, 
геніальна свіфтівська алегорія 
блискуче розвинута Щедрішім 
в його «Історії одного міста», 

цій гіркій і такій прозорій са
тирі на російське самодержав
ство.

А коли в середині 30-х ро-
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ків над світом нависла фа
шистська загроза, сатира 
Свіфта, творчо переосмислена, 
обернулась проти коричневої 
чуми. В 1935 році вийшов ра
дянський фільм «Новий Гул- 
лівер» за сценарієм Г. Ро
шаля і А. Птушко, створення 
засобами об’ємної мультиплі
кації. Герой фільму, пІонОр 
Петя, побачив себе уві сні 
Гуллівером, корабель якого 
розбив шторм. Опинившись у 
країні Ліліпутії, що нагадує 
мілітаризовану державу фа
шистського типу, «людина- 
іора» дізнається про страж
дання народу, про таємниці 
підземних заводів, які виго
товляють зброю. І коли маси, 
що дійшли до відчаю, підні
маються на 1 боротьбу, новий 
Гуллівср допомагає їм, вивів
ши далеко в море тіосЛані на 
повалення повстання урядові 
кораблі...

Фільм цей був удостоєний 
приза на Міжнародному кіно
фестивалі в Москві.

Образи ієху, створених 
Євіфтом, набули номінального 
смислу. Недарма свою остан
ню книгу —.серію сатиричних 
нарисів проти американських 
«ультра» — прогресивний жур
наліст Майк Ньюберрі так, І 
назвав — «ірху»..

Проходять роки, а книга 
Свіфта, цього «репного побор
ника мужньої, свободи», не 
старіє, І кожне, нове поколін
ня відкриває п нГй те, що спів
звучне його сподіванням і йо
го боротьбі.

Б. ПЛЕІІСОН, 
кандидат філологічних

ііаук.

Переможці третьої відбірної групи чемпіонату 
Європи — футболісти збірної СРСР — виїхали 27 
листопада в Роттердам. Тут у середу 29 листопа
да вони вперше в історії зустрінуться з збірною 
Голландії. А через тиждень на лондонському 
«Уемблі» суперниками радянських футболістів 
будуть чемпіони світу — англійці. Нагадаємо, що 
в останній зустрічі двох збірних — 22 жовтня
1958 року — на «Уемблі» наша команда зазнала 
дуже великої поразки — 0:5.

У Роттердам старший тренер збірної СРСР 
М. Якушин відібрав лише 12 футболістів. Це — 
Ю. Пшеничников, С. Котрікадзе, В. Афонін, 
В. Анічкін, А. Шёстерньов, М. Хурцілава, Ю. Істо-

• мін, Г. Цховребов, В. Маслов, І. Численно, А. Ба-
• нішевський, Г. Нодія. •

В Англії до збірної приєднається А. Кавазашві- 
лі, Й. Сабо, В. Воронін, А. Бишовець і Б. Стрель
цов.

З Лондона наша збірна вилетить в Буенос-Ай
рес. Разом з командами Аргентіни і Угорщини, а 
також володарями міжконтинентального кубка — 
футболістами аргонтінського «Ресінга» вона вис
тупить у міжнародному турнірі.

Повернуться додому наші футболісти напере
додні Нового року.

(ТАРС).

ЛИСТУВАННЯ
ж «МОЛОДОГО КОМУНАРА»

; В листі до редакції мешканець селища Ново] 
Праги Олександрійського району А. М. Березюк пи-' 
tue: «Я звернувся до продавця Т. Є. Кирильчук з

і проханням продати мені кухонну шафу вартістю 
ЗО карбованців. Але вона відповіла, що, якщо я хо
чу придбати шафу, то повинен купити і чотири стіль
ці по 6 карбованців кожний. І повідомила, що це 
вказівка райспоживспілки.

■ Прошу редакцію «Молодого комунара» дати від
повідь, чи може бути, така вказівка»,

ВІД РЕДАКЦІЇ.
Шановний А. М. Березюк! Як повідомив нам заві

дуючий торговельним відділом Олександрійської 
райспоживспілки І. Т. Ільєнко, такої вказівки про
давщиці Т. Є. Кирильчук не було дано. А нав’язу
вання покупцям непотрібних їм товарів є грубим по
рушенням правил радянської торгівлі.

::ял:.. -■.тт—
'  Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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