
і знову на кремгссівському комбінаті 
«Дчіпроснергобудінлустрія» чутій

— Дільниця навантаження камснещсбе- 
нової продукції залізничного господарства 
перевнкопаїа місячне завдання.

Л серед молодих звитяжців називають 
ім’я мотористки Віри Булот.

На зпімкуі В. БУЛОТ.

ІНФОРМАЦІЙНЕ повідомлення
про Пленум Центрального Номіт ему 
Комуністичної партії Унраї ни

Фото Г. ЧОБІТКА.

Постанова Пленуму

ЦК КП України

29 листопада Пленум Центрального Комітету Ко
муністичної партії України продовжував свою ро
боту.

Обговорювалась доповідь секретаря ЦК КП Украї
ни toe. І. К. Лутака «Про стан і заходи по даль
шому збільшенню виробництва зерна в колгоспах 
і радгоспах республіки».

У дебатах виступили тт. О. М. АНДРЕЄВ — пер
ший секретар Черкаського обкому КП України, 
О. О. СОВКО — директор Українського науково-до
слідного інституту зрошуваного землеробства, 
М. ЛІ. КОБИЛЬЧАК — перший секретар Кіровоград
ського обкому КП України, Ф. Я. МОКРОУС — го
лова виконкому Запорізької обласної Ради депутатів 
трудящих, О. К. АНТОНОВ — генеральний конструк
тор літаків, І. О. МОЗГОВИЙ — перший секретар 
Ровснського обкому КП України, П. О. ДОРОШЕН
КО — міністр сільського господарства УРСР, Л. А. 
ЛЮБЧЕНКО — голова колгоспу «Більшовик» Жито- 

мнрської області, О. В. ПТАЛОВ — бригадир трак-» 
торної бригади колгосву ім. XX з’їзду КПРС Кіро
воградсько? області.

На Пленумі з промовою виступив член Пол'пбюро 
ЦК КПРС, перший сенретар ЦК КП України 
тов. П. Ю. ШЕЛЕСТ.

В обговореному питанні Пленум прийняв відпо
відну постанову.

Пленум ЦК КП України розглянув також органі
заційне питання.

Пленум прийняв рішення перевести із кандидатів 
е члени ЦК К П. України тов. ЛІ. М. Всеволожсько- 
го — першого секретаря Запорізького обкому КП 
України і тов. Ф. Д. ОВЧАРЁНКА — академіка 
Академії наук УРСР, голову правління товариства 
«Знання» Української РСР,

На цьому Пленум ЦК КП України закінчив свою 
роботу. _

Заслухавши і обговоривши доповідь 
секретаря ЦК КП України тов. Лутака І. К. 
«Про стан і заходи г.о дальшому збіль
шенню виробництва зерна в колгоспах і 
радгоспах республіки», Пленум ЦК КП 
України відмічає, що колгоспники, пра
цівники радгоспів, спеціалісти сільського 
господарства під керівництвом партійних 
організацій, перетворюючи в життя рі
шення XXIII з’їзду партії, пленумів ЦК 
КПРС, добилися певних досягнень у під
несенні всіх галузей колгоспного і рад
госпного виробництва. За останні гри 
роки зросло виробництво і заготівлі зер
на, цукрових буряків, м’яса, молока та ін
шої продукції.

Широко розгорнувши соціалістичне 
змагання, трудівники українського села 

новими перемогами відзначити ювілей 
Великого Жовтня і готую>ься гідно зу
стріти 50-річчя Радянської влади на Ук
раїні.

Незважаючи на несприятливі погодні 
умови в ряді областей, колгоспи і рад
госпи республіки, спираючись на велику 
допомогу держави, виростили хороший 
урожай всіх культур, підвищили продук
тивність тваринництва. Це дало змогу 
значно перевиконати плани заготівель 
сільськогосподарських продуктів. Держа
ві продано 751 мільйон пудів зерна — на 
135 мільйонів пудів більше плану. Ози
мої пшениці заготовлено 539 мільйонів 
пудів, в півтора раза більше плану. Пере
виконано також плани закупок преса, 
гречки, рису і ячменю. Всі області рес

публіки продали хліба більше ніж перед
бачено планом. Цукрових буряків заго
товлено 44 мільйони тонн — 112 процен
тів, соняшнику — близько 2 мільйонів 
тонн, 112 процентів до плану. На 20 лис
топада 1967 року понад план продано 969 
тис. тонн молока, 443 тис. тонн м’яса, 
більш як 400 млн. штук яєць.

Виходячи з того, що виробництво зер
на є основою розвитку всіх галузей сіль
ського господарства, партійні організації, 
радянські і сільськогосподарські органи 
на виконання рішень березневого 
(1965 р.) Пленуму ЦК КПРС провели знач
ну роботу по піднесенню зернового гос
подарства. В колі оспах і радгоспах зрос
ла культура землеробства і на цій основі 
підвищилась урожайність. За останні три 

роки середньорічне виробництво зерна в 
республіці збільшилось на 20 процентів і 
досягло 32,5 мільйона тонн, урожайність 
зросла на 4,4 центнера і становить 20,4 
центнера з гектара. Валовий збір найцін
нішої продовольчої культури — озимої 
пшениці збільшився майже в два рази, 
врожайність її досягла 23,1 центнера з 
гектара проти 16,3 центнера в 1962 — 
1964 роках.

Кращих показників по виробництву 
зерна в степовій зоні добилися колгоспи 
і радгоспи Херсонської, Одеської, Мико
лаївської, Кримської і Дніпропетровської 
областей. В лісостепу значних успіхів до* 
сягли господарства Хмельницької облас
ті, де середня врожайність зернових 

культур за цей період зросла з *7 до 24,6 
цнт. з гектара, а Баловий збір збільшився 
на 37 процентів. У 1967 році в області ви
рощено найвищий в республіці урожай —- 
27,1 центнера з гектара. Помітно підви
щилось виробництво зерна також у іер- 
нопільській, Вінницькій, Київській і Чер
каській областях.

Разом з тим Пленум ЦК КП України 
вважає, що досягнутий рівень виробни
цтва зерна в республіці не відповідає 
можливостям колгоспів і радгоспів і ще 
не задовольняє повністю потреб народ
ного господарства. Партійні, радянські і 

(Закінчення на 2-й стор.).

@ ЩО ЗРОБЛЕНО?

@ ЩО ЗРОБИМО?

— Олепка приїхала!
То хтось із делегатів угледів 

секретаря комітету комсомолу 
артілі «Україна». В одну мить 
молодь обступила невисоку 
кругловиду дівчину. Поснпа- 

НА ВІРНОМУ
ШЛЯХУ

З НОВОУКРАЇНСЬКОЇ РАЙОННОЇ 
'КОМСОМОЛЬСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

лнсь запитання:
— Кажуть, якісь особливі 

вечори відпочинку організо
вуєте?

— 1 хлопців урочисто в ар
мію проводжаєте?

Олена Снненко від несподі
ванки аж розгубилась. Отя
мившись, мовила жартом:

— Пропонуєте передчасно 
почати конференцію?

— А чом би й ні?
Юнаки й дівчата посерйоз

нішали. Тіснішим стало живе 
кільце навколо секретаря. І 
Олена розповіла своїм ровес
никам, як комітет комсомолу 
артілі проводжає юнаків на 
службу, як організовує комсо
мольські весілля й урочисту 
реєстрацію новонароджених. З 

усіма подробицями розказали, 
як недавно пройшов тематич
ний вечір «Село стоїть там, де 
стояло, але до міста ближче 
стало».

Ведучою на вечері була вчи
телька місцевої школи Поліна 
Новоторова. Повела вона при
сутніх в минуле Новоєгорівки, 
зупинилась на періоді Великої 
Вітчизняної війни.

Хвилиною мовчання юнаки і 
дівчата пом’янули тоді своїх 
односельчан, братів Миколу та 
Івана Морозів, які молодими 
пішли захитати Батьківщину 
і загинули, як герої.

Розповідь ведучої доповнив 
учасник Жовтневої революції 
організатор колгоспу «Ук
раїна» Олександр Пантелійо- 
вич Курпосов. 80-річннй пен
сіонер пригадав колишні нагаї 
поміщиків, першу борозну, кот
ру доводилось прокладати 
кіньми та волами в щойно 
створеному колективному гос
подарстві.

Секретар парткому артілі 
Євген Сидорович Кацуба зупи
нився на сьогоднішніх днях.
'Учасники гуртків художньої 

самодіяльності живими кар
тинками і літературним сло
вом ілюстрували, доповнювали 
виступаючих. Па закінчення 
вечора аматори дали концерт. 
Того дня кожен з присутніх 
ще ясніше побачив, що їх село, 
дійсно, стало ближче до міста.

— У вас, мабуть, після закін
чення ніколи всі залишаються 
в колгоспі? — вирвалось у ко
гось із делегатів.

В очах комсорга теплінь.
— Майже всі... Після служ

би в армії теж повертаються 
додому.

Ця розмова відбулася мину
лого вівторка в приміщенні 
новоукраїнського кінотеатру 
«Космос» перед початком XXI 
районної комсомольської кон
ференції. А потім з трибуни 
Олена Снненко розповіла всім 
делегатам про те, як комітет 
вишукує різні шляхи, щоб зро
бити цікавим відпочинок моло
ді, поєднати його з виховними 
заходами.

Майже кожен з промовців 
говорив як про трудові досяг
нення свого колективу, так і 
про успіхи в патріотичному 
вихованні юнаків та дівчат. 
Цьому ж питанню чимало було 
відведево місця і в доповіді 
першого секретаря райкому 
комсомолу Юрія Целиха.

Комсомолів Новоукраїншинн 
підтримує багато хороших 
традицій і починань. Особливо 
вони прижилися в середній 
школі № 6 районного центру. 
29 жовтня, в день народження 
комсомолу тут були проведені 
винятково цікаві тематичні 

збори *П’ятиордепои О С В й й 
комсомол».

Між п’ятьма комсомоль
ськими групами комітет оголо
сив конкурс на краше відобра
ження того періоду, зз який 
комсомол одержав той чи ін
ший орден.

9 «б» класу, де групкомсор- 
гом Леонід Догоряв, випало 
розповісти, як здобувався пер
ший орден — Червоного Пра
пора. Учні одяглися в шкірян
ки, для хлопців дістали бу- 
дьонівки, а для дівчат — чер
воні хустки. Учасники зборів 
ніби опинилися па фронтах 
громадянської війни.

Найкраще підготувалась до 
зборів група Оді Борш з 9 «а» 
класу. Учні самі виготовили 
макети гвинтівок, макет орде
на Леніна. Кожному знайшли 
гімнастерку А Саша Мзкарен- 
ко взяв гармошку 1 яагрнму- 
вався під Тьоркіна Цей колек
тив і став переможцем кон
курсу.

Отак вишикувавшись в ко
лони, з гвинтівками, автома
тами, маузерами і лопатами 
комсомольці попрямували до 

(Закінчення на 2-й стар.).
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сільськогосподарські органи ряду облас
тей і районів, керівники і спеціалісти ба
гатьох господарств іноді некритично оці
нюють стан справ, недостатньо виявля
ють і використовують наявні резерви для 
підвищення врожайності зернових куль
тур, збільшення виробництва зерна, змен
шення затрат на одиницю продукції і зни
ження її собівартості.

Недостатня увага приділяється виробни
цтву зерна в Луганській, Донецькій і За
порізькій областях. За останні три роки 
в цих областях валовий збір зерна май
же не збільшився, урожайність в бага
тьох господарствах залишається низькою. 
В лісостеповій зоні дуже повільно зрос
тає виробництво зерна в колгоспах і рад
госпах Харківської та Полтавської облас
тей. Низькі врожаї збирають також бага
то колгоспів і радгоспів поліських райо
нів Житомирської, Чернігівської, Волин
ської і Львівської областей.

Головною причиною недобору зерна в 
багатьох господарствах є низька культу
ра землеробства. В ряді районів, колгос
пів і радгоспів не приділяється належної 
уваги освоєнню сівозмін, удосконаленню 
систем обробітку грунту та заходам по 
нагромадженню вологи, строкам і якості 
проведення польових робіт. Серйозні не
доліки допускаються в насінництві; в ря
ді господарств проводиться посів мало
врожайними сортами, віддалених репро
дукцій і низьких посівних якостей. Мало 
нагромаджується і вноситься органічних 
добрив, не ведеться як слід боротьба з 
бур’янами, шкідниками і хворобами зер
нових культур. Недостатньо здійснюються 
заходи по підвищенню родючості грун
тів, їх вапнуванню, гіпсуванню та захисту 
грунтів від водної і вітрової ерозії.

Важлива роль у збільшенні виробництва 
зерна належить науково-дослідним уста
новам. За останні роки селекціонери рес
публіки створили ряд високоврожайних 
сортів озимої пшениці, озимого ячменю, 
гібридів кукурудзи. В той же час селек
ційна робота по житу, ярій пшениці, вів
су, просу, гоечці, ярому ячменю знаходи
ться на низькому рівні. Багато сортів цих 
культур районовано десятки років тому і 
вони дають низькі врожаї. Науково-дос
лідні інститути слабо ведуть дослідження 
з теоретичних і методичних питань гене
тики, селекції та насінництва.

Відповідно до рішень травневого Пле
нуму ЦК КПРС у республіці провадиться 
велика робота по меліорації. Зросли пло
щі зрошуваних і осушених земель, які є 
значним резервом збільшення виробни
цтва зерна. Однак багато господарств ви
користовують ці землі ще незадовільно і 
тому одержують низькі врожаї.

Пленум ЦК КП України вважає, що Мі
ністерство сільського господарства УРСР, 
Міністерство меліорації і водного госпо
дарства УРСР, Українське об’єднання Ра
ди Міністрів УРСР «Укрсільгосптехніка», 
Держплан УРСР ще не приділяють на
лежної уваги розвитку зернового госпо
дарства, глибоко не аналізують причин 
відставання ряду областей і районів по 
виробництву зерна. Зокрема повільно ви
рішуються питання впровадження досяг
нень науки і передового досвіду, сівозмін, 
системи внесення добрив і спеціалізації 
сільськогосподарського виробництва по 
грунтово-кліматичних зонах республіки.

Пленум ЦК КП України постановляє:
1. Вважати найважливішим завданням 

партійних, радянських, сільськогосподар
ських, профспілкових і комсо/иольських 
організацій колгоспів і радгоспів дальше 
піднесення зернового господарства — 
основи всього сільськогосподарського ви
робництва. Довести в 1970 році валовий 
збір зерьозих культур в республіці до 
37 — 38 мільйонів тонн, як передбачено 
Директивами XXIII з’їзду КПРС.

На основі дальшого піднесення культу
ри землеробства, впровадження передо
вого досвіду і досягнень сільськогоспо
дарської науки добитися підвищення вро
жайності зернових культур у ближчі ро
ки в середньому по республіці до 24 — 
26 центнерів з кожного гектара.

2. Пленум ЦК КП України підкреслює, 
що тепер головним шляхом дальшого 
збільшення виробництва зерна є інтен
сифікація зернового господарства, зрос
тання врожайності на основі піднесення 
загальної культури землеробства, даль
шого вдосконалення технології вирощу
вання зернових культур.

Першочергове завдання партійних і ра
дянських органів •— організувати всена
родну боротьбу за підвищення культури 
землеробства, найбільш ефективне вико
ристання кожного гектара землі. Забезпе
чити протягом двох—-трьох років завер
шення робіт по освоєнню в усіх областях, 

районах і господарствах раціональних сі
возмін, застосування науково обгрунтова
ної системи обробітку грунту, збільшення 
виробництва і правильне використання 
добрив, проведення вапнування і гіпсуван
ня грунтів. Здійснити заходи по дальшо
му поліпшенню насінництва, впроваджен
ню високоврожайних сортів зернових 
культур, скороченню строків сорто- 
поновлення, підвищенню посівних якос
тей насіння. Посилити роботу по за
хисту грунтів від вітрової і водної 
ерозії, по розширенню полезахис
них лісонасаджень, поліпшити до
гляд за ними, боротьбу з бур’янами, зо
крема гірчаком рожевим, шкідниками та 
хворобами рослин.

3. Доручити Держплану УРСР, Міністер
ству сільського господарства УРСР, Мі
ністерству меліорації і водного господар
ства УРСР разом з обкомами партії, обл
виконкомами та науково-дослідними ус
тановами в найближчий час розробити 
план переходу на правильне, найбільш 
раціональне розміщення і спеціалізацію 
сільськогосподарського виробництва по 
зонах республіки.

4. Зобов’язати Міністерство сільського 
господарства УРСР, Міністерство меліора
ції і водного господарства УРСР, обкоми і 
райкоми партії, облвиконкоми і райвикон
коми, первинні партійні організації підви
щити відповідальність районних виробни
чих управлінь сільського господарства, 
керівників і спеціалістів господарств за 
своєчасне і повне виконання всіх агротех
нічних і організаційних заходів по підне
сенню врожайності зернових культур і 
безумовне виконання планів валового 
збору зерна кожним колгоспом-і радгос
пом. Покінчити з неправильною практи
кою, коли допускається необгрунтоване 
зменшення посівних площ зернових куль
тур, що веде до значного недобору зер
на.

5. Враховуючи, що озима пшениця є 
найціннішою продовольчою культурою, 
від рівня виробництва якої у великій мірі 
залежить виконання планів валового збо
ру зерна, Пленум ЦК КП України зобов’я
зує партійні, радянські та сільськогоспо
дарські органи і надалі приділяти винят
кову увагу збільшенню валових зборів 
цієї культури шляхом підвищення агро
техніки її вирощування, впровадження 
досягнень науки і передового досвіду, 
розширення в південних посушливих райо
нах площ чорних парів. Постійно дбати 
про збільшення виробництва високоякіс
ного зерна сильних і твердих пшениць.

Необхідно також забезпечити значне 
підвищення врожайності озимого жита та 
всіх ярих зернових культур, зокрема ку
курудзи, ячменю, вівса, проса, гречки, го
роху та ярої пшениці.

6. Міністерству меліорації і водного 
господарства УРСР, Міністерству сіль
ського господарства УРСР,-.обкомам і 
райкомам партії, облвиконкомам і райви
конкомам забезпечити краще викорис
тання зрошуваних і осушених земель. 
Особливо важливо забезпечити впровад
ження науково обгрунтованих сівозмін, 
розширення посівів зернових культур, на
самперед-озимої пшениці. Добитись, щоб 
на поливних землях одержувати озимої 
пшениці не менше 40 — 50 цнт., рису — 
55 — 60, кукурудзи — 60 — 65 центнерів

НА ВІРНОМУ
ШЛЯХУ
(Закінчення. Початок 

на 1-іі crop.).

пам’ятника загиблим воїнам... 
Хвилина мовчання. До поста
менту лягають вінки, букети 
живих квітів.

Потім всі направляються до 
Буднику культури. Починаю
ться урочисті збори. їх веде 
переодягнений у матроську 
форму десятикласник Володи
мир Насипаний. Групи звіту
ють про успіхи в навчанні, про 
участь у суспільно корисній 
праці.

Чимало різних заходів для 
виховання молоді застосовують 
і в інших організаціях. Про це 
розповідали у виступах на 
конференції секретар комітету 

з гектара та високі врожаї інших культур. 
Забезпечити вирощування на зрошусаних 
землях’повторних посівів кормових куль
тур. Ширше практикувати проведення пе
редпосівних вологозарядкових поливів на 
площах, прилеглих до зрошуваних діля
нок. Посилити темпи та поліпшити якість 
будівельних робіт на зрошувальних систе
мах.

7. Зобов'язати Міністерство сільського 
господарства УРСР, Міністерство меліо
рації і водного господарства УРСР та 
Українське об’єднання Ради Міністрів 
УРСР «Укрсільгосптехніка» забезпечити 
високопродуктивне використання всієї 
сільськогосподарської техніки в колгос
пах і радгоспах. Звернути особливу увагу 
на широке впровадження у виробництво 
досвіду передових механізаторів, зокре
ма по проведенню польових робіт у кра
щі агротехнічні строки, боротьбі з втра
тами зерна при збиранні. Здійснити до
даткові заходи по дальшому підвищенню 
рівня механізації в зерновому господар
стві, особливо по внесенню добрив, зби
ранню соломи, очистці зерна. Ширше за
стосовувати потоковий метод збирання 
хлібів.

8. Доручити Держплану УРСР, Держав
ному комітету Ради Міністрів УРСР по 
хлібопродуктах і комбікормовій промис
ловості та'Міністерству сільського госпо
дарства УРСР з метою найбільш раціо
нального використання зернофуражу роз
робити заходи по дальшому розвитку 
комбікормової промисловості в респуб
ліці з тим, щоб довести в ближчі роки 
виробництво повноцінних комбінованих 
кормів не менше як до 5 мільйонів тонн 
на рік.

9. Зобов’язати Міністерство сільського 
господарства УРСР, Міністерство меліо
рації і водного господарства УРСР, пар
тійні організації і керівників науково-до
слідних установ підвищити теоретичний 
рівень та ефективність наукових дослід
жень, комплексно вирішувати корінні пи
тання зернового господарства. Значно по
ліпшити сепекційну роботу, зокрема по 
житу, ярих зернових культурах. Поглиби
ти теоретичні і методичні розробки по 
генетиці, селекції, насінництву, раціональ
них сівозмінах тощо.

Зміцнити матеріально-технічну базу 
науково-дослідних установ, забезпечивши 
першочергове постачання їм найновішої 
техніки і устаткування.

10. Партійним, радянським і сільсько
господарським органам необхідно завж
ди тримати в центрі уваги питання еконо
мічної роботи в колгоспах і радгоспах, 
ощадливого використання матеріальних і 
виробничих фондів та трудових ресурсів, 
підвищення матеріальної заінтересова
ності працівників сільського господарства 
в результатах своєї праці. Широко впро
ваджувати акордно-преміальну оплату за 
вирощування зернових культур.

Міністерству сільського господарства 
УРСР систематично узагальнювати досвід 
передових колгоспів і радгоспів та роз
робляти рекомендації по оплаті праці, 
які б відповідали завданням дальшого 
збільшення виробництва зерна і підви
щення його якості.

11. Пленум вимагає від обкомів, райко
мів партії, первинних партійних організа
цій забезпечити правильний добір, роз
становку, виховання і навчання керівних 
кадрів, піднесення їх відповідальності за

комсомолу цукрокомб і н а т у 
Микола • Бондаренко, доярка 
артілі імені XX з’їзду КПРС 
Віра Петерс, комбайнер арті
лі «Дружба» Іван Чабан, трак
тористка колгоспу «Світанок» 
Марія Левотько, старша піо- 
нервожата Новоукраївської се
редньої школи № 4 Валенти
на Донець та інші.

З промов виступаючих вид
но, що вміле виховання моло
ді позитивно впливає на їх 
працю. Доярка колгоспу . «Ук
раїна» Марія Бірюк, наприк
лад, вже одержала на кожну 
корову в групі по 3500 кіло
грамів молока. Перевищила 
тритисячний рубіж і Людмила 
Діамурова. Комбайнер артілі 
«Дружба» Іван Чабан, як ві
домо, нинішнього літа став

кращим молодим женцем об- ] 
ласті, виборовши у змаганні < 
серед інших механізаторів ; 
приз газети «Молодий кому- ї 
нар». Завжди перевиконують' ; 
норми виробітку водій автома
шини артілі імені Калініна 
Олена Соколова, слюсар цук
розаводу Валерій Стратонов 
та багато їх ровесників.

Постарались і піонери. Ни
нішнього літа вони разом з 
комсомольцями зібрали 400 
тонн брухту, розповсюдили се
ред населення па 8 тисяч кар
бованців літератури. Учні впо
рядкували Адабаське кладови
ще жертв фашизму. Вони ж 
допомагали споруджувати Пет- 
рівську восьмирічну ’ школу, а 
зараз вихованці глодоських 
середньої і восьмирічних шкіл 
беруть участь у будівництві 
типової ніколи на 900 місць,

Делегати конференції розпо
відали, що колективи стають 
нині’на трудову вахту на 
честь ювілею комсомолу, бе
руть конкретні зобов’язання,

доручену справу. Завдання полягає а 
тому, щоб виховувати керівних працівни
ків у дусі суворого дотримання ленін« 
ських норм партійного життя, партійної і 

1 державної дисципліни, неухильного вико
нання постанов партії та уряду. Особливу 
увагу приділити роботі з кадрами серед
ньої ланки, організації вивчення ними 
прогресивних методів господарювання, 
добитись, щоб виробничі бригади, ферми, 
відділки очолювали досвідчені організа
тори. Проявляти постійну турботу про 
підвищення ролі спеціалістів, як організа
торів колгоспно-радгоспного виробни- *
цтва, всебічно розвивати їх творчу ініціа
тиву. >

12. Обкомам і райкомам партії, первин
ним партійним організац:ям посилити ор
ганізаторську та ідейно-виховну роботу 
серед трудівників села, мобілізувати їх 
на боротьбу за дальше піднесення сіль
ського господарства, на всемірне збіль
шення виробництва і зниження собівар
тості зерна та інших сільськогосподар
ських продуктів, широке впровадження у 
виробництво досягнень науки і передової 
практики, забезпечення високої рента
бельності всіх галузей колгоспного і рад
госпного виробництва.

Піднести бойовитість сільських первин
них парторганізацій, забезпечити пра
вильну розстановку комуністів на вирі
шальних ділянках та авангардну роль їх 
на виробництві. Партійні організації 
повинні посилити контроль за діяльністю 
правлінь колгоспів і адміністрації радгос
пів, піднести рівень керівництва проф
спілковими і комсомольськими організа
ціями. Організовувати дійове соціалістич
не змагання, глибоко аналізувати хід ви
конання планів на кожній ділянці вироб
ництва, викривати причини відставання і 
своєчасно допомагати кадрам, які там 
працюють.

Розвивати творчу ініціативу і активність 
сільських трудівників, виховувати у них 
свідоме ставлення до праці, високу соціа
лістичну дисципліну, піклування про при
множення громадського господарства.

Поліпшити висвітлення в пресі, по ра
діо і телебаченню питань сільського гос
подарства, зокрема виробництва зерна, 
більше друкувати і передавати кваліфіко
ваних консультацій спеціалістів, розкрива
ти досвід передовиків виробництва, ши
роко показувати хід соціалістичного зма
гання трудівників села, викривати недолі
ки і боротися за їх усунення.

13. Пленум ЦК КП України зобов'язує — 
обкоми і райкоми партії, первинні партій
ні організації на основі широкої організа
торської і масово-політичної роботи за
кріпити досягнуті в ювілейному році ус
піхи і добитися виконання і перевиконан
ня завдань п’ятирічки по розвитку сіль
ського господарства. За прикладом хлі
боробів Волочиського району Хмельниць
кої області розгорнути соціалістичне зма
гання трудівників колгоспів і радгоспів за 
вирощування високих врожаїв всіх сіль
ськогосподарських культур в наступному 
1968 році. Організувати старанну підго
товку кожногЬ колгоспу і радгоспу, від
ділку, бригади і ланки до весняної сівби, 
забезпечити зразковий догляд за озими
ми посівами, успішно провести зимівлю 
худоби.

* * ♦
Пленум ЦК КП України запевняє Цент

ральний Комітет КПРС, що комуністи і 
всі трудящі республіки наполегливо пра
цюватимуть над здійсненням величних на
креслень XXIII з’їзду партії, докладуть 
всіх зусиль, щоб успішно виконати по
ставлені завдання по дальшому збільшен
ню виробництва зерна та інших сільсько
господарських продуктів і внесуть гідний 
вклад у справу зміцнення могутності на
шої Батьківщини.

Бригади, зміни, ферми та кла- І 
сн розгортають соціалістичне І 
змагання за право називатися | 
іменем 50-річчя Ленінського І 
комсомолу.

Багато встигли юнаки і дів- | 
чата Новоукраїнського району. В 
Ідейно зміцніла їх сім’я. А І 
звідси и висока дисципліна, І, _• 
показники в праці та навчанні. 
Звідси й висока нагорода. Ад
же серед районних організацій 
області — Новоукраїнська 
єдина, якій недавно вручено 
пам’ятний прапор ЦК ЛКСМУ.

♦ ♦ ♦

Відбувся організаційний пле
нум райкому. Першим секре
тарем обрано Юрія Целиха, 
другим — Валентина Крецула.

В роботі конференції і пле
нуму взяли участь перший сек
ретар обкому комсомолу Ми- 

Снротюк, представник 
СМУ Віталій Рибалко.

О. ЛАДАН, 
«Молодого ко-

кола <___
ЦК ЛКСМУ

спецкор 
мунара».
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тніптніл
Зустрілися музеї. |
— Що це хімік істо

рією зацікавився? — за
питав жартома.

Раїса Петрівна погля
нула трохи якось здиво
вано, а потім уже від
повіла:

— Гурток комсомоль
ської політосвіти веду, і 
без історії ніяк не обій
тись.

Подумав: «Добре, доч
ко, що за два роки 
боти вчителькою ти 
любила наш Каніж, 
вчила його людей, а 
пер й історією зацікави
лася». А вголос:

— Традиції у нас доб
рі і багаті, і вам, моло
дим, їх множити.

— Так, Антоне Павло
вичу, для того й вивчає
мо, щоб примножувати, 
— відповіла і пішла.

З вікна мені ще довго

ПІСНЕ НАША 
ДОЛЕ НАША

НА

ро
по- 
ви- 
те-

БИСТРИНІ

\ ВЖі 
•->Яа

it rtiA

було видно, як зустрічні 
шанобливо підіймали ка
пелюхи, а молода вчи
телька привітно посміха
лася їм у відповідь. Хоч 
вона і недавно в селі, а 
вже стала всім своєю.

і молочно-товарній 
до неї настільки 
що як тиждень 

то й запитують, 
мовляв, трапило-

Над селом — вечір. Іск
ристий від першого снігу і 
електричних вогнів. Замрія
но-спокійний. І в цій тиші 
добре чутно, як то тут, то 
там зринають голоси.

— Пішли, дівчата, бо за
пізнимося...

То, видно, Валя Собченко 
квапить. Так і є — вона, бо 
нараз потухло світло в кон
торі колгоспу, де Валя ка
сиром працює, забряжчала 
клямка.

Від сільської Ради набли
жаються чоловічі голоси. 
Відразу пізнаю, що то 
йдуть голова сільради Сер
гій Тимофійович Балясов і 
директор школи Тимофій 
Дмитрович Тру б ч а н і н о в, 
Згодом виринув припоро
шений снігом Володимир 
Пилипович Різниченко, сек
ретар партійної організації 
колгоспу, з донькою, за ни
ми — вихователька школи 
Люда Зайцева, піонервожа- 
та Тамара Мельниченко, до
ярки Люба Голубицька, Лю
ба Медведева, Люба Де- 
мешкіна...

Всі поспішають до Будин
ку культури. І ось він вже 
повниться музикою, багато
голоссям. Юра Поляков, 
молодий завідуючий нашим 
колгоспним Будинком 
культури, запрошує до за-

пи, і починається репетиція. |
Два роки тому, це я доб

ре пам’ятаю, теж був іск
ристий вечір, коли Юра пі
дійшов і запросив мене до 
хору. Правду кажучи, зго
дилась не відразу. А тепер 
навіть здається дивним, як 
то можна було обходитися 
без хору. Звичайно, участь 
в самодіяльності забирає 
чимало часу, але й дає ду
же і дуже багато. Це в хорі 
я пізнала всю красу народ
ної пісні, навчилася відріз
няти істинне мистецтво від 
сурогату. Кожна репетиція, 
я не кажу вже про виступ, 
— це хвилювання, але но
вий злет до майстерності. 
Найбільше ми хвилювалися 
перед виступом на заключ
ному концерті фестивалю 
самодіяльного мистецтва в 
Києві. І важко передати на
шу радість, коли виконання 
пісень «Подай балалайку», 
«С тобой Россия», «На коне 
вороном» здобуло високу 
оцінку фахівців. Приємно 
відчувати, що ти — творець 
краси.

Л. МАКАРОВА, 
колгоспниця артілі 
«Родина», учасниця 
російського народного 
хору.

Кіровоградський район.

Із спогадів
Фаїни Борисівни ТОМСЬКОЇ, 

комсомолки 20-х років, 
першого секретаря комсомольського 

осередку Златополя
У Кам’янці була сірникова фабрика. 

Раніше вона належала фабриканту, а 
після Жовтневої революції стала дер
жавною. На пій працювали переважно 
жінки і дівчата.

Мені було доручено організувати па 
фабриці комсомольський осередок. Я 
приходила туди під час обідньої перерви 
або наприкінці робочого дня, збирала 
дівчат і розповідала їм про комсомол.

Робітниці нам співчували, але вступа
ти в комсомол не наважувалися. Біль
шість дівчат жили в навколишніх селах, 
були неписьменні, дуже релігійні. Воро
жі елементи залякували їх тим, що, 
вступивши до комсомолу, вони потрап
лять у пекло на тому світі. г

Ми роз'яснювали, що релігія є опіум 
для народу, прищеплювали молоді ба
жання вчитися, читати газети, книжки, 
закликали брати активну участь у гро- 

і мадському житті.
У Кам’янці деякий час жив і творив 

О. С. Пушкін. У міському парку є грот, 
де колись збиралися-декабристи. Зберіг
ся будинок, в якому жив Олександр Сер

гійович. А робітниці сірникової фабрики 
навіть не чули про декабристів і Пушкі
на. Пригадую, іцо багато творів великого 
поета я прочитала молоді, розповідала 
про життя і творчість.

Незабаром на фабриці був створений 
комсомольський осередок. До нього всту
пили найбільш свідомі і сміливі дівчата.

Недавно я показувала молодим това
ришам фотографії, які в мене зберег-

І ШИНЕЛЬ

лися, де я знята в шинелі і кашкбті.
Дивлячись па них, хтось спитав, чи то 

була мода така, що дівчата носили ши
нелі і чоботи. Ні, не модно ю було. Но
сили те, що мали. В той час не було 
ні ательє мод, ні хороших, ні навіть по
ганих універмагів, не було в крамницях 
готових пальт і платтів. Ми теж любили 
кольорові сукні, стрічки, красиве взуття, 
але не могли їх мати. Ми взували великі 
чоловічі чоботи і одягали 
мріяли про краще життя 
його наближення.

І
шинелі, але 
боролись за

4* Жідво

О и за&і

ты о-пять

І/ если серд-це по -от Тутноыж-ны coo -

фермі 
звикли, 
немає, 
що ж, 
ся. Та подібне буває рід- 
хо. Як правило, вона при
ходить до дівчат кож
ного тижня в четвер. 
Розповідає про події в 
країні і за рубежем, зна
йомить з новинами.

Дехто, звичайно, про
водить учительку косим 
поглядом. Ну, хоч би й 
Анатолій Данилов, шо
фер. Дісталося йому в 
колгоспному «Перчику» 
за «ліві» рейси. Звичай
но, спасибі за це він не 
скаже. Не дуже задово
лений, видно, Раїсою Пет
рівною і працівник кон
тори Павло Балакан: його 
їдко висміяли за пияти
ку, а редактором того 
«Перчика» — Раїса Звір
ко.

І хай окремі люди ко
сять оком, та більшість 
односельчан поважає Ра- 
їсу Петрівну, і якраз за 
те, що вона весь час на 
бистрині життя.

А. КОТЛЯРЕНКО, 
секретар парторгані- 
зації колгоспу імені 
Леніна Новомирго- 
родського району.

Музыка А. Бабаджаняна

Споза А. Вердяна.

НА ВАШЕ ПРОХАННЯ
«Ми завжди разом обговорює

мо новини, книги. Любимо МИ і 
пісні, особливо А. Бабаджаняна. 
Надрукуйте, хоч кілька з них. 

Старшокласники Фурма- 
нівської середньої НІКОЛИ 
Новоукраїнського району».

Ну, что так робко стоишь, 
О чем задумалась ты 

опять?
Звучит веселый мотив, 
Зовет он нас танцевать.

Припев.
Спеши, ведь песня не 

ждет, 
Она вокруг все зажгла.
И если сердце поет, 
Тут не нужны слова. 
Тебя зову, слышишь, 

песней своей!
Ну, улыбнись поскорей! 
К чему мечтать о весне, 
К чему мне ждать, чтоб 

пришла она, — 
Ее заменит вполне 
Одна улыбка твоя.

Припев.
Когда танцуешь со мной, 
Душа тобою полна.
Пусть твое сердце поет — 
Я подскажу слова, 
Пусть твое сердце поет 
Всегда!

II 
а

5
Припев.

Тх стрічали радо в кожно
му клубі Кіровограда. З ді
вочих уст звучав славнозвіс
ний «Партизан Залізняк», 
чарувала мелодія нової піс
ні композитора М. Скорика 
«Карпати». Л нещодавно 
Світлана Прохорова, Іра 
Шаповалова, Тамара Коло
сова, Людмила Давидова, 
співачки з кіровоградською 
філіалу «Укрміськпроекту», 
виступали на Кіровоград
ській телестудії.

Фото В. КОВПАКА.

МОЛОДИМ ГОСПОДАРКАМ В ПОМІЧ
МАРМЕЛАД. В домашніх умовах готують так. Яблука 

ріжуть навпіл, видаляючи серцевину, і в закритій посу
дині варять на слабкому вогні. Як добре зваряться, пе
ретирають, в одержане пюре додають ту ж кількість 
цукру. Після цього пюре весь час помішують і парять 
до того часу, поки воно загусне і буде відставати від 
дна таза. Готове пюре рівним шаром викладають у фар- 
форопу посудину, змочену холодною кип’ячою водою, 
і ставлять в тепле місце.

Через два—три дні яблучну масу нарізають невелич
кими шматками і обсипають цукром.

«Можливо, єдине 
місце, де я могла б 
успішно працювати як 
інженер - буді в е л ь- 
ник, — це Росія», ---
каже Сюзен Річард- 
сон, відповідаючи на 
питання репортера га
зети «Йоркшир пост». 
Сюзен 21 рік, і вона 
закінчує будівельний 
факультет університе
ту в Лідсе. Не перший 
місяць вона пробує 
знайти роботу за сво
єю спеціальністю. Але 
всюди зустрічає від
мову. В Англії спеці
альність інженера до 
цього часу вважається 
«чисто чоло в і ч о ю 
справою».

Лу, Чпью - нись поем -рей!

Микола ПИРОЖЕНКО.Історія з Сюзен Рі- 
чардсон — не виняток.

Холодний прийом 
чекав і чекає й інших 
англійських дівчат. 
Елізабет Холл — тех-
нологу по пально
му — було прямо 
сказано, що не мо-
жуть взяти її на ро
боту, бо вона жінка. 
Лінда Хеддок в пошу
ках роботи вияснила, 
що промислові компа
нії, якщо навіть і да
ють згоду прийняти на 
роботу жінку, пропо
нують їй зарплату 
меншу, ніж чоловікам 
тієї ж кваліфікації.

«Йоркшир пост» пи-

ше про «нездоланні 
перешкоди», що сто
ять на шляху англій
ських дівчат, які ви
брали «чоловічі про
фесії».

«Ми не маємо ні
чого проти найму на 
роботу жінок, але 
нам здається, що ще 
не настав час, коли 
можна прийняти жін- 
ку-інженера на за
вод», — заявив ' спів
робітник відділу най
му в одній і? фірм.

Юрій УСТИМЕНКО, 
кореспондент ТАРС.

Лондон.

ТІЛЬКИ
ТОБІ...

Тебе розлюбити не зможу, 
Хоч скільки доріг не пройти. 
Па лагідне сонечко схожа 
У білому платтячку ти.
Чи бджілка сідає па квітку. 
Чи то журавлині ключі.
Ти грієш і взимку, і влітку, 
Ти світиш і вдень, і вночі.

Ти по-гуцульськи кажеш: «Люблю...» 
Я по-східняцькому: «Люблю...»

І ту любов не роз’єднати, 
Той повен келих не допить. 
Бо він високий, мов Карпати, 
Бо він широкий, мов степи.

Тебе цілую і голублю, 
До серця ніжного тулю.

Я знаю: невблаганні роки
Зітруть красу, неначе грим. 
І я, твій хлопчик кароокий,
Колись прокинуся старим.
То буде схоже щось на втечу, 
Шалену вгечу у вогні...
То буде наш з тобою вечір,
Але не захід, чуєш, ні!
Бо для співця, що значить — жити, 
Бо для співця, що значить — сум? 
Красу, у пісню перелиту, 
Тобі, мов сонце, принесу.
м. Кіровоград.
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• З ЛІТОПИСУ СПОРТУ

НЕВТІШНІ ВІСТІ
РОТТЕРДАМ, ЗО листопада. (ТАРС). У 

товариському матчі футболісти збірної 
СРСР програли в середу ввечері збірній 
команді Голландії — 1:3 (1:2).

Це — друга поразка збірної СРСР у 
нинішньому сезоні.

♦ * * Х'
В Хожуві (Польща) київське «Динамо» 

внічию (1:1) зіграло з «Турніком», втра
тивши надію евійти в чвертьфінал.' ро- 
зиграшу кубка чемпіонів.

[в Вчора у чсхослоБаиь- 
І кому місті Трнава мос- 
I ковські торпедівці пере^

ВАЖЛИВА
ПЕРЕМОГА
могли з ояхуиком 3:1 міс
цевий «Спартак» і За
воювали путівку у 
чвертьфінал розиграшу 
кубка володарів кубків.

ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ

„ХОЛОДНО, ОЙ, ХОЛОДНО...“
Цей приспів відомої ліричної пісні вже чотири ро

ки співають молоді продавщиці з магазинів села 
Журавлинкп, що в Голованівському районі. Там, до 
речі, йдеться й про милого, який не хоче чомусь ві
дігріти пі щоки, ні губи.

Та на таке і не надіються Олена і Альбіна На- 
гернюк та Ніна Загородня. їм би відігріти хоч душі, 
бо в неопалюваних приміщеннях з цементованими 
підлогами і одинарними вікнами без спеціального 
одягу годі думати про лірику.

Тож і виглядають молоді жінки своїх «милих» 
голову райкому профспілки працівників торгівлі 
Б. П. Легкого та голову правління райспоживспілки 
С. І. Іщенка, які б забезпечили їх валянками і ио-
жушкамв.

Чи ж дочекаються?

Фріц Арльт за особлипу 
вірність папістським поряд
кам досяг високого станови
ща п гітлерівській Німеччи
ні. Главарі третього райху 
присвоїли йому звання обер- 
штурмбанфюрера військ СС.

Після розгрому гітлерів
ської Німеччини, пише за
хіднонімецький молодіжний 
журнал «Елан», колишній 
есесівець, заручившись під
тримкою місцевих промис
ловців, стає членом «Спілки

НА РОЛЬ
ВИХОВАТЕЛЯ

Л. ПОЛІЩУК.

СТАРТ ГРУДНЯ
Сьогодні розпочина

ється першість області 
з волейбола, присвячена 
Дню конституції СРСР. 
В змаганнях, які прохо
дитимуть п’ять днів, 
візьмуть участь спортс
мени ДСТ «Авангард», 
«Спартак», «Буревісник», 
«Колгоспник» і збірна 
облвно.

Третього грудня в бо
ротьбу вступлять бас
кетболісти. Хто сильні
ший — виявлять поєдин
ки між авангардівцпми, 
спартаківцямн, студента
ми факультету фізвнхо- 
вання, інституту сіль
ськогосподарського ма
шинобудування та пе
дінституту.

Перегортаючи пожовклі від часу сто
рінки газет та інших архівних матеріа
лів, знайомлячись з короткою і скупою 
інформацією про спорт п минулому, 
співставляючн з рівнем розвитку спор
ту в наші дні, ще ясніше і повніше ба
чиш шлях, пройдений фізкультурою В 
нашому місті за 50 років.

... Йшов тяжкий 1922 рік. Голод, роз
руха, епідемії не стали на шляху роз
витку нових традицій. З’явилися па
ростки нового, народжені революцією, 
І ось в червні того року в Єлисавет- 
граді проводиться перша олімпіада. По 
масовості, розмаху і ідейній спрямова
ності цьому змаганню не було рівних. 
Місто раніше не знало подібних спор
тивних свят. Організаційний комітет 
олімпіади розгорнув велику роботу, 
розуміючи важливість цього заходу. В 
оргкомітет входили: Раєвський, в мину
лому спортсмен, начальник кавалерій
ської школи ім. Бу- 
дьонного Сєдов, пер
ший директор заво
ду «Червона зірка» 
Заривайко. Організа
ційний комітет по
турбувався про на
городи переможцям. 
В ювелірній майстер
ні були виготовлені 
срібні жетони, а в 
друкарні кавалерій
ської школи — від
друковані грамо-іи. 
Завели книгу спортивних досягнень.

В змаганнях брали участь команди 
кавалерійської школи, спортклубу 
ім. Подвойського, батальйону за лі з- 
ннчннків і військової частини. В 
склад команди Всевобучу входили моло
ді робітники заводу «Червона зірка», 
допризовники міста. Програма олімпіа
ди була насиченою. Проводились зма
гання з футбола, окремих видів легкої 
атлетики, фехтування, а гімнастики | 
боротьби. Тисячі болільників зібралися 
в недільний день на плані і на гімна-. 
стичному майданчику кавалерійської 
ШКОЛИ.

Олімпіада відкрилась масовими ви
ступами гімнастів-комсомольців міста. 
Кожна із виступаючих команд, змінюю
чії одна одну, намагалась показати 
більш складні вправи. Потім глядачі 
побачили естафетний біг. Кожний в 
учасників пробігав дистанцію 250 мет
рів. Першою фінішувала молодіжна ко
манда міста з часом 2 хв. 54 сек. Дру-

гою — команда кавалерійської школи з 
часом 2 хв. 56 сек. Червонозорівці за
йняли третє місце, на 2 секунди від
ставши від кавалеристів.

Важливе місце в програмі змагань 
відводилось скачкам з перешкодами та 
бою з султанчиком. Кожний наїзник на
магався збити султан з шолома против
ника, що викликало великий інтерес у 
глядачів. В цьому виді змагань перемо
гу одержав другий ескадрон навале-,: 
рійської школи. В скачках з перешк<£ " 
дами перший приз завоював другий 
взвод.

Фехтувальники Антонов і Глінськнй 
(курсанти кавалерійської школи) за 
перемогу одержали срібні жетони і бу
ли занесені в книгу досягнень. За бій 
па рапірах перший приз дістався інст
рукторові школи Яковлєву, який неод
норазово виступав на першості Росії з 
цього виду спорту. Особливо гострою і 
впертою була спортивна боротьба се
ред гімнастів. За вправи, виконані най
краще на перекладині, перший приз 
завоював інструктор Всевобучу Володи-

НА
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мир Чукуткін, II місце зайняв інструк
тор Всевобучу Сергій Лукашевич. С. Лу- 
кашевич довгий час після цього працю
вав на заводі «Червона зірка».

В змаганнях з боротьби, які судив 
прославлений борець Данило Пасуиько, 
Драчов одержує жетон і йому присвою
ється звання чемпіона м. Єлисавет- 
града.

Фінішувати на олімпіаді було дору
чено футболістам. Команда складалася 
переважно з червонозорівців. В воротах 
стояв Ілля Лобарєв. Капітан — Олек
сандр Петров. Гравці Євген Чистога- 
уов, Олександр Кременецький, брати 
Кулики та інші.

Ця спортивна подія стала великим 
агітатором, прикладом того, що в нашій», 
країні фізкультурний рух з перших днів 
Радянської влади стає масовим і на
родним.

В. ЯЗЛОВЕЦЬКМЙ, 
викладач Кіровоградського пед
інституту.

роботодавців ФРНз. з цій 
організації західнонімецьких 
промисловців як не дивно, 
йому було доручено займа
тися питаннями виховання 
молоді. В 1985 році Арльт, 
ви представник Спілки ро
ботодавців, вводиться на
віть в Раду по питаннях мо
лоді аж при уряді ФРН.

Правда, коли злочинне ми
нуле наиістз широко розго
лосилось, Арльту довелося 
піти. Але західнонімецькі 
ділки знову влаштували на-

мецьких організацій, яка 
займалася знову-таки питан
нями молоді.

Різко виступаючи проти 
призначення колишньою есс- 
сівпя на пост вихователя, 
журнал «Елан» пише: «Все 
це оживляє в пам’яті той 
час, коли промислові магна
ти привели фашизм до вла
ди и Німеччині».

З тім пс можна не згоди
тись. Надто вже очевидні 
бажання західнонімецьких 
монополістів бачити націста 
в рол) наставника молоді.

А. СЕМЕНКОВ, 
кореспондент ТЛРС.
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18.00 - Телепісії. (К). 18.20— 
чІ сьогодні живі». (Дніпро
петровськ) 22.10 — «Есгра- 
да-67». (Дніпропетровськ).
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СУБОТА. З грудня. Перша 
програма, і 1.00 — «Ради — 
влада народна». Репортаж 
я приймальної Верховної 
Ради РРФСР. (М). 11.40 - 
Багатосерійний телефільм 
«Слід веде у «Сьоме небо» 
(5 серія). (Кіровоград). 16.45

— Для школярів. «Коли 
уроки зроблено. ‘(Перм). 
17.20 — Багатосерійний теле
фільм «Слід веде у «Сьоме 
небо» (" 
град).
БО-ріпчю ___________
дянської влади па Україні. 
Репортаж з Урядової площі. 
(К). 19.00 — О Тазрдов-
ськнй — «Василь Тьоркін». 
Спектакль театру імені Мос
ковської Ряди (М) 21.00 — 
«Попереду — Гренобль». 
(М). 22.10 — «Молодіжна 
програма «Погляд». (К).

Друга програма. 11.40 — 
Кііюлскторій «Колос». (М). 
'7.20 — «Корова на Місяці». 
Мультфільм. (К). 17.30 
«Горизонти науки».

НЕДІЛЯ. З грудня. Перша 
програма. 10.00 — Гімнасти
ка для всіх. (М). 10.30—«На 
приокськнх трасах». Теле
фільм. (М). 11.00 — Д.тг
юнацтва. «По зірках і пла
нетах» Олімпіада юних аст
рономів^ (М). 12.00 — «ГІр 
залах музею образотворчого 
мистецтва Імені О. Пушкі
на». (М). 11.00 — Програма 
кольорового телебачення. 
(М). 15.30 — Паша афІїїІЇГ,
(К). 15.35 - «ТЕК-67». (КГ. 
16.05 - ”
16.35 -

БК 01374? Індекс 0 И 97.

(К), J7.00 — «Майстри мне- 
тсйтв». (К. Симонов — Kind- 
драматург). (М). 18.15 — Лі- 
тонне піввіку. «Рік 19.52». Те
лефільм. (М). 19.00 — Хокеї]: 
СРСР — Канада. В перерві 
S теленопипн. (М). 21.10 ~~ 
«На вогник». (Воронеж). 
22.10 — «Третя молодість»" 
Новий художній фільм. (К).

Друга програма. 15.30 А. 
ВТ^лсновинн. (Дніпропет
ровськ), 15.15 — Художній 
фільм «Викликайте МаргГ- 

(Дніпропетровськ).

«Зарсченськ) :ке- 
). Телевізійний £7- 
їй фільм. (Діііііропеї? 
к}. ^2.50 — В ефірі

ІМолодість». (Ленінград).

ф ПОКАЗУЄ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬК

СУБОТА, 2 грудня. 0.00
Програма навчального теле
бачення. 11.00 — «Ради -у 
влада народна». Репортаж 
а приймальної Верховної 
Ради РРФСР. (М). 17.20 
Вечірня телевізійна газет р. 
18.20 — «1 сьогодні живі»’. 
(Ташкент). 19.00 — О. Твар- 
довськнй — «Василь Тьор-

кііі». Спектаклі, театру імені 
Московської Ради. (М). 
21.30 — «Попереду — Гре- 
іюбль». (М). 22.10 — «Ест- 
рада-67». (М).

НЕДІЛЯ, 8 грудня. Н.00— 
Для юнацтва. «По зірках і 
планета.'.». (М). 12.00 — «По 
залах музею образотворчого 
мистецтва ім. О. Пушкіна.-. 
(М). 11.00 — Програма ко
льорового телебачення. (М). 
1530 — Телевізійні повніш. 
(М). 15.45 — Художній фільм 
«Викликайте Мартіпа!». (М). 
Ч-ОО — «Майстри мистецтв». 
(М). 18.15 — Літопис півві
ку. «Рік 1952-й». Телевізій- 
ВВЖІИ 

«На вогнях». (ВороЙежУ. 
4&.10 «ЗаречспсьІЦ жени
хи». телевізійний художній 
фільм. (М). 22,і50 — В ефірі 
«Молодість». (Ленінград).

ф ПОКАЗУЄ 
МИКОЛАЇВ

СУБОТА, 2 грудня. 16.35 — 
Літературна передача. 17.45

-г Передача з Одеси. 16.45— 
Кінохроніка. 19.00 — О. Твар- 
довськнй — «Василь Тьор
кін». Спектакль театру імені 
Московської Ради. (М). 21.30 
-уг -Попереду — Гренобль», 
(М). 22.10 — «Естрала-67» ' 
(М).

НЕДІЛЯ, 3 грудня. 9.00 — 
Передача з Одеси. 11.00 — 
Для юнацтва. «По зірках І 
планетах». (М). 12.00 — Анг
лійська мобз для малят. 
14.00 — Програма кольоро
вого телебачення. (М). 15.30 
— Телевізійні новині). (М). 
15.45 — Художній фільм «Вц- 
кликайте Мартіна’». (М). 
17.00 — «Майстри мистецтв». 
(М). 18.15 — Літопис півві
ку. «Рік 1952-й». Телевізій- 
іній фільм. (М). 19.00 — Хо
кей: СРСР — Канада. 21.00— 
«На вогник». (Воронеж). 
$2.10 — «Зарсчепські жени
хи», Телевізійний художній
фільм. (М). 22.50 — В ефірі . 
-•Молодість». (Ленінград).
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