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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН. ЄДНАЯТЕСЯ1*

Інформа іне повідомлення
ПРО ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ 

КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ
З липня 1970 року Пленум Центрального Комітету 

КПРС продовжував роботу.
На доповідь тов. Л. І. Брежнєва «Чергові завдання 

партії в галузі сільського господарства» у дебатах 
виступили тт. І. І. Бодюл — перший секретар ЦК 
Компартії Молдавії, М. К. Байбаков — заступник 
Голови Ради Міністрів СРСР, голова Держплану 
СРСР, Ф. С. Горячев — перший секретар Новосибір
ського обкому КПРС, 3. Н. Нурієв — міністр заготі
вель СРСР, Т. Усубалієв — перший секретар ЦК Ком* 
партії Киргизії, М. Ф. Васильєв — перший секретар 
Бєлгородського обкому КПРС, Л. А. Костандов —* 
міністр хімічної промисловості СРСР, А. Е. Восс —- 
перший секретар ЦК Компартії Латвії, О. І. Шибаєв 
— перший секретар Саратовського обкому КПРС,
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В. В. Мзцкевич — міністр сільського господарства 
СРСР, М. М. Мірошниченко — перший секретар Во
ронезького обкому КПРС, В. І. Долгих — перший 
секретар Красноярського крайкому КПРС, Є. Є. 
Алексєєвський — міністр меліорації і водного гос
подарства СРСР, М. М. Кобильчак — перший секре
тар Кіровоградського обкому КП України.

Наприкінці засідання із заключним словом висту
пив Генеральний секретар ЦК КПРС тов. Л. І. Бреж
нєв.

Пленум Центрального Комітету КПРС одностайно 
прийняв Постанову «Чергові завдання партії в галузі 
сільського господарства».

В ОБКОМІ ЛКСМ УКРАЇНИ

ЗА ВРОЖАЙ 
СІМДЕСЯТОГО!

Бюро обкому комсомо
лу розглянуло питання 
про участь комсомольців 
і молоді в збиранні вро
жаю і прийняло ВІД110ВІД. 
ну постанову, в якій ви
значаються завдання 
комсомольських органі
зацій на період жнив.

Міськкоми, райкоми 
ЛКСМУ, комітети первин, 
них організацій зобов’я
зано організувати дійо
ве соціалістичне змаган
ня серед комсомольсько- 
молодіжних колективів, 
збиральних екіпажів за 
своєчасну і якісну підго
товку до жнив і їх про
ведення, забез н е ч и т и 
гласність змагання.

Міськком» райкоми 
ЛКСМУ, комітети первинних 
комсомольських організацій 
зобов’язано організувати се
ред комсомольців та молоді 
широке обговорення зав
дань, що витікають з Поста
нови ЦК КПРС та Ради Мі
ністрів СРСР «Про заходи 
по забезпеченню збирання 
врожаю І заготівель сільНа цьому Пленум закінчив свою роботу.

ськогосподарських продуктів 
у 1970 році».

Комітети комсомолу разом 
з штабами та загонами 
«Комсомольського прожек
тора» мають провести рейд- 
перевіркн готовності зби
ральної техніки, токів, зер
носховищ, під’їзних шляхів, 
створити на кожній вироб
ничій дільниці контрольні 
пости, оперативні групи 
«КП».

Бюро обкому ЛКСМУ 
схвалило почин новомир- 
городських комсомольців 
і молоді, які збирання 
врожаю 1970 року взяли 
під свій контроль.

Оголошується обласний 
конкурс на кращого ком
байнера, шофера в період 
жнив та на кращу брига- 
ду по підготовці посівно
го матеріалу. Перемож
ців буде відзначено цін
ними подарунками і гра
мотами.

Редакція газети «Мо
лодий комунар» встано
вила спеціальний приз— 
«Кращому молодому 
женцю Кіровоградщини».

ПОСТАНОВА ПЛЕНУМУ ЦК КПРС 
від 3 липня 1970 року

ЧЕРГОВІ ЗАВДАННЯ ПАРТІЇ В ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Радянський народ під керівництвом 

Комуністичної партії завершує виконан
ня плану нинішньої п’ятирічки. Завдяки 
зусиллям робітничого класу, колгоспно
го селянства, інтелігенції за ці роки до
сягнуто великих успіхів у розвитку еко
номіки і культури, у підвищенні добро
буту трудящих.

Виконуючи рішення XXIII з’їзду пар
тії і Пленумів ЦК, колгоспники, праців
ники радгоспів при активній підтримці 
трудящих міста добилися дальшого під
несення сільського господарства. Серед
ньорічне валове виробництво сільсько
господарської продукції в 1966—1969 
роках становило 79 млрд. карбованців, 
що на 12,7 млрд. карбованців більше, 
ніж у попередньому п'ятиріччі.

Позитивних зрушень досягнуто в роз
витку головної галузі сільського госпо
дарства — виробництві зерна. Валовий 
збір зерна в 1966—1969 роках становив 
162 млн. тонн у середньому за рік і 
був на 32 млн. тонн, або майже на 25 
процентів більшим, ніж у 1961—1965 ро
ках. Зросло виробництво й інших сіль
ськогосподарських продуктів. За ці ро
ки підвищилась урожайність сільсько

господарських культур, продуктивність 
худоби і птиці.

Зростання виробництва продуктів 
землеробства і тваринництва — це ре
зультат послідовного здійснення лінії 
партії на інтенсифікацію сільськогоспо
дарського виробництва, механізацію 
всіх робіт і широке застосування міне
ральних добрив, на меліорацію земель 
та підвищення економічних стимулів у 
розвитку колгоспів і радгоспів. Збіль
шились капітальні вкладення в сільське 
господарство, зросли поставки селу 
тракторів, зернозбиральних комбайнів, 
автомашин та іншої техніки. За чотири 
роки п’ятирічки сільське господарство 
одержало мінеральних добрив в 1,8 ра
зе більше, ніж у попередньому чотири
річчі. Здійснюється програма меліора
ції земель. В останні чотири роки вве
дено 1,2 млн. гектарів нових зрошува
них і 3,1 млн. гектарів осушених земель.

Триває зміцнення економіки колгос
пів і радгоспів і на цій основі підвищу
ється матеріальний добробут трудівни
ків села. На селі йде активний процес 
житлового, культурного та побутового 
будівництва.

Таким чином, у сільському господар
стві за останні роки досягнуто істотних 
результатів. Однак якщо оцінювати під
сумки його розвитку з позицій задово
лення все зростаючих потреб країни в 
продуктах харчування і сировини для 
промисловості, то нинішній рівень сіль
ськогосподарського виробництва не 
можна визнати достатнім. Темпи роз
витку радянської економіки, неухильне 
підвищення життєвого рівня народу 
пред’являють до сільського господарст
ва нові, вищі вимоги.

Успішне розв’язання значного збіль
шення виробництва продуктів земле
робства і тваринництва викликає настій
ну необхідність якнайшвидшого зміц
нення матеріально-технічної бази сіль
ського господарства, його технічного 
переоснащення. Нестача сільськогоспо
дарських машин, транспортних засобів, 
мінеральних добрив, незначна питома 
вага меліоративних земель, слабка за
безпеченість тваринництва кормами, від
ставання переробної промисловості, а 
також все ще низька культура ведення 
господарства в значній частині колгос
пів і радгоспів справляють стримуючий 

вплив на темпи зростання сільськогос
подарського виробництва.

Партійні організації, радянські і сіль
ськогосподарські органи в ряді облас
тей, країв і республік слабо спрямову
ють роботу колгоспів і радгоспів на 
повніше використання резервів для 
збільшення виробництва продукції, зни
ження її собівартості, миряться з факта
ми безгосподарності, недисциплінова
ності у виконанні планів, з нераціональ
ним використанням землі на цілі, не 
зв'язані з сільським господарством. Є 
чимало колгоспів і радгоспів, де ще 
низька врожайність, погано використо
вуються земля, техніка, добрива та інші 
матеріальні ресурси, повільно зроста
ють поголів’я і продуктивність худоби. 
В деяких колгоспах мало виділяється 
коштів для зміцнення основних фондів 
і розширення виробництва.

Пленум ЦК КПРС постановляє;
1. Схвалити висновки і пропозиції, ви

кладені в доповіді Генеральної-о секре
таря ЦК КПРС тов, Л. І. Брежнєва «Чер
гові завдання партії в галузі сільського 
господарства».

(Закінчення на 2-й стор.).

ЦЯ РОЗПОВІДЬ ПРО 

ЖНИВНУ ГОТОВ

НІСТЬ КОМСОМОЛ її 

НОВОМИРГОРОДСЬКО. 

ГО РАЙОНУ.

Чекайте нас, сонячні гони

Комсомольсько - молодіжний екіпаж колгоспу імені Ка- 
лініна комбайнер Юрій Курко та помічник комбайнера Ми
кола Ткачов,

І- ---__________________________

ДІЙ РОЗРАХОВУЄМО розпочати 
косовицю 15 — 16 липня, І 

коли продовжити розрахунки, то 
надіємося на хороший урожай — 
пшениці, наприклад, центнерів 35 з 
гектара, а то й більше.

Слід сподіватися і високого на
пруження, оскільки зернових ве» 
ликий масив — близько 900 гекта
рів. Скосити їх треба п’ятьма ком
байнами за 12 днів. Тож, мабуть, 
не слід особливо підкреслювати, 
що готувались ми до збирання ко
лосових старанно і завчасно. Ма
шини, механізми повністю відре
монтовані, випробувані. Скажімо, 
Володимир Степанов «прорепети
рував» свого зернового комбайна 
на підбиранні сіна.

Затверджуючи план жнив, прав
ління колгоспу вирішило 80 про
центів ранніх зернових збирати 
роздільним методом. Після під
бирання валків підуть лущильники. 
З минулого досвіду знаємо, що 
розриву між обмолотом і обробіт
ком грунту не буде.

У жодний інший період якість 
робіт в такій мірі не залежить від 
темпів, як у жнива. Власне, зібра
ти якнайшвидше — значить, зібра
ти без втрат. Комбайни не повинні 
простоювати жодної хвилини. 
Отже, бездоганно мають працювв-

ПЕРЕДБАЧЕНО ВСЕ
ти ремонтна служба і автотранс
порт. Щодо першого, усе в поряд
ку. Віримо, що цього року і 
«Сільгосптехніка» своєчасно поста- 
чатиме запчастини.

Щоб безперебійно відвозити 
зерно, за кожним комбайном слід 
закріпити 3 — 4 автомашини, за
лежно від відстані перевезень, 
Власних маємо лише 10. Гїравда, 
водії вправні, комсомольці Анато
лій Сула, Дмитро Зарудний, Ми
кола Крикотенко можуть стати 
швидкісниками. Однак потрібен 
додатковий автотранспорт. Це пи
тання ми заздалегідь обговорили 
З керівниками автопідприємства, 
промисловими підприємствами. І 
потрібну кількість автомобілів бу
демо мати.

Незважаючи на добру технічну 
оснащеність господарства, відчу
вається потреба в додаткових ро
бочих руках на період жнив. У 
першу чергу я маю на увазі зер
ноочисні токи. Ми звернулись до 
керівників Новомиргородської 
школи № 2, поюворили із стар* 
шою піонераожатою Надією Ци-

виндою, секретарем шкільної ком
сомольської організації Тетяною 
Шаповаловою. Вони готові допо
могти, Ланки старшокласників пра
цюватимуть на токах.

Правління колгоспу надає винят
ково важливої ваги різним фор
мам заохочення жниварів. Зокре
ма, розроблено заходи матеріаль
ного стимулювання. їх оголосимо 
напередодні жнив на зборах меха
нізаторів і шоферів. Додаткові ви
нагороди — чи то цінні подарунки, 
чи грошові премії — сприятимуть 
розвиткові соціалістичного змаган
ня і боротьбі за високу якість 
збирання врожаю.

Було б самовпевненістю стверд
жувати, що ми гарантовані від по
милок і ненавмисного бракороб- 
ства. Але, щоб їх попередити або 
вчасно припинити, потурбуються 
народні дозорці, пости «КП». Во
ни також старанно готуються до 
жнив.

В. БЄЖЕНУЦА, 
головний агроном колгоспу 
імені Чкалова.

і
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ЧЕРГОВІ ЗАВДАННЯ
________  7 липня 1070 року-------

ПАРТІЇ В
ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

(Закінчення. Початок на І-іі стор.).
Швидкий розвиток сільського госпо

дарства на основі всебічного зміцнення 
його матеріально-технічної бази є од
ним з головних І першочергових зав* 
дань на найближчий період. Треба по
ліпшити використання землі і техніки, 
підвищити ефективність суспільного ви
робництва в колгоспах і радгоспах, до
битися значного зростання продуктив
ності праці і зниження собівартості сіль
ськогосподарської продукції.

2. В галузі землеробства Пленум ЦК 
вважає найважливішим завданням орга
нізацію всенародної боротьби за підви
щення врожайності всіх сільськогоспо
дарських культур і забезпечення не
ухильного зростання виробництва зер
на, бавовни, цукрових буряків, соняшни
ку, овочів, картоплі та інших продуктів. 
У наступному п'ятиріччі треба істотно 
підвищити врожайність зернових куль
тур у кожному колгоспі і радгоспі з 
тим, щоб збільшити її в цілому по кра
їні не менш як на чотири центнери з 
гектара. Важливо також збільшити вро
жайність технічних, кормових та інших 
культур, 3 цією метою розробити і 
здійснити в колгоспах та радгоспах сис
тему ефективних заходів по піднесенню 
культури землеробства — підвищенню 
родючості грунтів, впровадженню най- 
урожайніших сортів, освоєнню сівозмін, 
усуненню втрат урожаю.

Ключовою проблемою, як і раніше, 
залишається зростання виробництва зери 
на. У наступному п’ятиріччі його серед
ньорічний валовий збір має становити 
195 мільйонів тонн.

Встановити на 1971 —1975 рр. твердий, 
Незмінний план закупок зерна в розмірі 
60 млн, тонн на рік.

Зберегти принцип заохочення надпла
нових закупок зерна, прийнятий на бе
резневому Пленумі ЦК, і виплачувати 
колгоспам та радгоспам за надплановий 
продаж державі зерна надбавку в роз
мірі 50 процентів до основної закупоч
ної ціни.

Зобов'язати партійні, радянські і сіль
ськогосподарські органи вжити всіх за 
ходів до того, щоб кожний колгосп і 
радгосп, який займається виробництвом 
товарного зерна, кожна область, край і 
республіка не тільки виконували твер
дий план, але й змогли продати держа
ві за п’ятиріччя як мінімум 35 процен
тів зерна понад план.

Значно збільшити у 1971 —1975 рр. 
державні закупки бавовни-сирцю, цук
рових буряків, соняшнику, льоноволок
на, овочів, картоплі, плодів, ягід, вино
граду, чаю та інших продуктів земле
робства.

3. Пленум ЦК надає особливого зна
чення дальшому збільшенню виробниц
тва продуктів тваринництва.

Схвалити прийняті Політбюро ЦК і Ра
дою Міністрів СРСР заходи по підви
щенню матеріальної заінтересованості 
колгоспів і радгоспів у збільшенні ви
робництва і. продажу державі м'яса, 
молока, яєць і вовни.

Пленум ЦК вимагає від партійних, ра
дянських і сільськогосподарських орга
нів, керівників колгоспів і радгоспів рі
шуче усувати хиби у тваринництві, за
безпечити підвищення продуктивності 
худоби і птиці при одночасному зрос
танні їх поголів'я,

Широко розвивати виробництво про 
дуктіа тваринництва на промисловій ос
нові. Здійснити у наступній п’ятирічці 
будівництво поблизу міст великих комп
лексів по виробництву свинини, відго
дівлі. великої рогатої худоби і вироб
ництву молока. Збудувати також, нові 
птахофабрики, створити механізовані 
вівчарські ферми.

•Щороку збільшувати закупки продук
тів тваринництва. Встановити на 1975 рік 
державний план закупок худоби і птиці
— 16 млн. тонн (у живій вазі), молока
— 55 млн. тонн, яєць — 26 млрд. штук, 
вовни (в заліковій вазі) — 470 тис. тонн. 
Забезпечити таке збільшення виробниц
тва продуктів тваринництва, щоб кожен 
колгосп і радгосп щороку продавав 
державі не менш як 8—10 процентів 
продукції понад план.

Добитися значного збільшення ви
робництва всіх видів кормів — сіна, сі
нажу, силосу, трав'яного борошна, ко
ренеплодів для повного забезпечення 
громадського тваринництва, а також ху
доби, яка перебуває в особистій влас
ності колгоспників і працівників радгос
пів. Треба розширити роботи по поліп
шенню лук і пасовищ, створити високо
продуктивні культурні пасовища. Збіль
шити посіви культур, багатих на білок,
— люцерни, конюшини, гороху, вики, 
люпину, сої. Вжити заходів до корінно
го поліпшення насінництва трав.

Забезпечити всебічний розвиток ком- 
бікормової промисловості, здійснити 
реконструкцію діючих та будівництво 

нових державних комбікормових заво
дів. Організувати масове виробництво 
економічних автоматизованих комбікор- 
/лових агрегатів для колгоспів і радгос
пів.

Передбачити істотне зростання ви
робництва м'ясокісткового і рибного 
борошна, сухих молочних відвійок, кор
мових дріжджів, ферментів, вітамінів, 
антибіотиків і консервантів, установивши 
для цього підвищені завдання м’ясо-мо- 
лочній, рибній, харчовій, целюлозно-па
перовій і мікробіологічній промисло
вості.

4. Пленум ЦК надає важливого зна-» 
чення правильному встановленню кол
госпам і радгоспам планів закупок зер
на та інших сільськогосподарських про
дуктів на всі роки наступної п'ятирічки. 
Тверді плани закупок повинні бути все
бічно обгрунтовані, повніше врахову
вати можливості, природні й економіч
ні особливості кожного господарства, 
його спеціалізацію, а також нове над
ходження техніки, мінеральних добрив, 
розширення площ меліорованих зе
мель.

Пленум звертає увагу сільськогоспо
дарських, заготівельних, радянських і 
партійних органів, партійних організацій 
і керівників колгоспів і радгоспів на на
явні факти місництва, недисциплінова
ності у виконанні державних планів за
готівель сільськогосподарських продук
тів і вимагає рішуче присікати такі яви
ща. Твердий план закупок зерна, а та
кож інших продуктів обов'язковий для 
всіх. Його не можна змінювати і його 
не можна не виконувати. Виконання 
державних планів заготівель усіх про' 
дуктів землеробства і тваринництва і 
активна участь у надплановому продажу 
продукції — найперший обов’язок кол- 
госпів і радгоспів.

5. Схвалити рішення Політбюро ЦК 
КПРС про виділення в новій п’ятирічці 
для потреб сільського господарства — 
на виробниче, житлове і’ культурно-по
бутове будівництво, на придбання тех
ніки — 77,6 млрд. карбованців держав
них капіталовкладень, у тому числі 45,9 
млрд. карбованців на будівельно-мон
тажні роботи.

Передбачити у п’ятирічному плані 
повне забезпечення необхідними мате
ріально-технічними ресурсами капіталь
них вкладень колгоспів у розмірі 
43 млрд. карбованців, у тому числі 
28 млрд. карбованців на будівельно 
монтажні роботи.

Доручити Раді Міністрів СРСР і Радам 
Міністрів союзних республік у процесі 
виконання річних планів вишукувати і 
направляти додаткові кошти і матері
альні ресурси на розвиток сільського 
господарства.

6. Довести на кінець п'ятирічки ви
робництво мінеральних добрив не менш 
як до 90 млн. тонн і хімічних засобів 
захисту рослин до 450 тис. тонн. Перед
бачити будівництво нових заводів і роз
ширення діючих підприємств хімічної та 
мікообюлогічної промисловості. Постав
ки мінеральних добрив сільському гос
подарству довести у 1975 році як міні
мум до 72 млн. тонн і кормових фосфа
тів до 3 млн. тонн.

Підвищити якість мінеральних добрив, 
збільшити поставку комплексних, висо 
коконцентрованих туків, різко збільши
ти випуск спеціальних вагонів і автомо
білів для перевезення і гари для упа
ковки мінеральних добрив, розширити 
будівництво баз для зберігання цих 
добрив. Вжити заходів для поліпшення 
використання мінеральних і органічних 
добрив у колгоспах і радгоспах та під
вищення ефективності їх застосування.

7. Пленум ЦК підкреслює величезне 
народногосподарське значення розвит 
ку меліорації земель У наступному п я- 
тиріччі виконати такі обсяги меліора
тивних робіт: ввести в дію 3 мільйони 
гектарів нових зрошуваних земель; збу
дувати меліоративні системи в перезво
ложених районах, на площі 5 мільйонів 
гектарів, у тому числі з розкритим дре
нажем на 3 мільйонах гектарів; про
вести корінне поліпшення лук і пасо
вищ на площі не менш як 8 мільйонів 
гектарів; здійснити роботи по підви
щенню водозабезпеченості і завершити 
в основному реконструкцію існуючих 
зрошувальних систем, які потребують 
технічного поліпшення.

Посилити роботу по створенню на 
Півдні України, в Краснодарському і 
Ставропольському краях, у Ростовській 
області, інших районах Північного Кав
казу і в Поволжі великих районів вироб
ництва товарного зерна на поливі. Знач
но розширити посіви рису. Підвищити 
темпи водогосподарського будівництва 
в районах бавовносіяння. Ширше роз
горнути меліорацію земель у Нечорно
земній смузі РРФСР, на Далекому

Сході, в 
України, 
балтики. 
рованих

Сибіру і на Уралі, на Поліссі 
Білорусії, в республіках Гіри- 

Поліпшити використання мелю- 
земель у колгоспах і радгос

пах. Забезпечити ширше проведення 
комплексу робіт по боротьбі з ерозією 
грунтів і полезахисному лісорозве
денню.

Доручити Раді Міністрів СРСР розро
бити і затвердити конкретні заходи по 
виконанню програми меліоративних ро
біт у 1971—1975 роках.

8. Пленум ЦК вважає за потрібне за
безпечити в найближчі роки дальший 

біт у 1971—1975 роках.

безпечити в найближчі 
розвиток тракторного, сільськогосподар
ського і меліоративного машинобуду
вання, створити в цих галузях додаткові 
виробничі потужності з тим, щоб знач
но збільшити в новій п ятирічці випуск 
тракторів, сільськогосподарських і ме
ліоративних машин, транспортних засо
бів і запасних частин. У розв'язанні зав
дання технічного переозброєння кол
госпного і радгоспного виробництва, 
збільшення випуску машин для сільсько* 
го господарства повинні взяти активну 
участь всі галузі промисловості.

Пленум схвалює ініціативу Міністерст
ва авіаційно? промисловості, Міністер
ства машинобудування, Міністерства 
суднобудівної промисловості, Міністер
ства важкого, енергетичного і транс
портного машинобудування, Міністерст
ва оборонної промисловості, Міністер
ства нафтопереробної і нафтохімічної 
промисловості і підприємств інших мі
ністерств по організації і збільшенню 
виробництва машин, устаткування, запас
них частин та інших матеріально-техніч
них зсобів для сільського господарства 
за рахунок кращого використання по
тужностей.

Доручити Держплану СРСР і промис
ловим міністерствам, директорам і пар
тійним організаціям заводів використа 
ти наявні на підприємствах можливості 
для збільшення випуску за кооперацією 
сільськогосподарських машин, агрегатів, 
вузлів і запасних частин.

Міністерствам і відомствам, науково- 
дослідним інститутам і конструкторсь
ким бюро вжити заходів до випуску 
більш досконалої сільськогосподарської 
техніки, необхідної для здійснення ком
плексної механізації. Значно підвищити 
якість, надійність і довговічність машин 
та механізмів.

9. Поставити сільському господарству 
1971 —1975 рр. 1700 тис. тракторів, 
1100 тис. вантажних автомобілів, 541 тис. 
зернозбиральних комбайнів, 230 тис. си
лосозбиральних і 60 тис. бурякозбираль
них комбайнів, 1500 тис. тракторних при
чепів, 87 тис. екскаваторів, 82 тис. буль
дозерів, 42,5 тис. скреперів і на 15 млрд. 
карбованців сільськогосподарських ма
шин. У тому числі для механізації тва
ринницьких ферм і заготівлі кормів — 
на 6 млрд карбованців.

Особливу увагу звернути на механіза
цію трудомістких робіт у тваринництві, 
поставляти сільському господарству з 
цією метою необхідні комплекси машин 
і механізмів.

Вжити заходів до високопродуктивно
го використання тракторів і сільськогос
подарських машин, зміцнення ремонтної 
бази в колгоспах, радгоспах та органі
заціях «Союзсільгосптехінки», а також 
станцій технічного обслуговування авто
мобілів.

Надаючи великого значення постій
ним кадрам механізаторів у колгоспах 
і радгоспах, доручити Раді Міністрів 
СРСР розробити радикальні заходи по 
закріпленню цих кадрів у сільському 
господарстві, маючи на увазі створення 
їм умов для високопродуктивної праці, 
підвищення матеріальної заінтересова
ності і посилення моральних стимулів, 
а також поліпшення побуту.

10. Здійснити в наступному п’ятиріччі 
заходи по значному розширенню по
тужностей промисловості, яка перероб
ляє сільськогосподарські продукти і си
ровину. Передбачити будівництво нових 
і реконструкцію діючих елеваторів, 
млинкомбінатів, підприємств м’ясо-мо- 
лочної, харчової, легкої та інших галу
зей промисловості, оснащення їх сучас
ним устаткуванням; забезпечити їх 
правильне розміщення, маючи на увазі 
найбільш раціональне наближення до 
районів виробництва відповідних про
дуктів і сировини.

11. Враховуючи, що в найближчі роки 
на селі належить виконати велику про
граму будівельних робіт, вжити заходів 
по зміцненню виробничої бази Міністер
ства сільського будівництва СРСР з та
ким розрахунком, щоб до кінця п’яти
річки підприємства й організації цього 
міністерства виконували будівельно-мон
тажні роботи на селі не менш як на 
5,5 млрд. карбованців на рік.

Залучити інші міністерства до будів
ництва у радгоспах і колгоспах, визна-

!

чивши їм конкретні обсяги підрядних 
робіт. Всіляко зміцнювати міжколгоспні 
будівельні організації, забезпечити їх 
технікою, устаткуванням і необхідними 
матеріалами. Здійснити заходи до ко
рінного поліпшення проектування сіль
ськогосподарських об єктів і підвищен
ня якості проектів. Наростити потужнос
ті по випуску будівельних матеріалів з 
тим, щоб забезпечити ними все зроста
ючі обсяги сільського будівництва.

12. Пленум ЦК надає важливого значен
ня дальшому розвиткові наукових дослід
жень по сільському господарству, роз
ширенню і зміцненню зв’язків науки з 
колгоспним і радгоспним виробництвом. 
Доручити Міністерству сільського госпо
дарства СРСР, ВАСГНІЛ, Державному 
комітетові Ради Міністрів СРСР по на-

• уці і техніці й Академії наук СРСР 
здійснити заходи до поліпшення діяль
ності наукових закладів, маючи на ува
зі розв'язання перспективних проблем 
розвитку сільськогосподарського вироб
ництва, виведення і якнайшвидше впро
вадження у практику нових високовро
жайних сортів сільськогосподарських 
культур, високопродуктивних порід тва
рин, а також розробку для колгоспів і 
рагдаспів найбільш ефективних і еконо* 
мічних технологічних процесів виробни
цтва кожного виду продукції і нових засо
бів механізації. Посилити дослідження і 
впровадження у виробництво нових ме
тодів боротьби з шкідниками і хворо
бами рослин і тварин, особливо біоло* 
гічних засобів захисту рослин. Зміцнити 
матеріально-технічну базу сільськогос
подарських наукових установ і учбових 
закладів.

13. Пленум ЦК КПРС звертає увагу 
партійних організацій, усіх кадрів партії 
і держави на необхідність підвищення 
дисципліни, особистої відповідальності 
за доручену справу, за неухильне до
держання і виконання радянських зако
нів, Для трудівників села особливе зна
чення має додержання Закону про зем
лю, нового Статуту колгоспу.

Пленум вимагає від Міністерства сіль
ського господарства СРСР, Міністерства 
меліорації і водного господарства 
СРСР, «Союзсільгосптехніки», Міністер
ства заготівель СРСР та їх органів на 
місцях, від партійних і радянських орга
нів, усіх працівників вести рішучу боро
тьбу з безгосподарністю і марнотрат 
ством у використанні землі, державних 
і колгоспних коштів, з проявами міс
ництва та утриманських настроїв. Необ
хідно наполегливо впроваджувати гос
подарський розрахунок, посилити конт
роль за фінансово-господарською ді
яльністю колгоспів і радгоспів. Велику 
роль у цій справі повинні відіграти 
профспілкові і комсомольські організа
ції, сільські Ради і ради колгоспів, ко
мітети народного контролю.

14. Пленум ЦК підкреслює, що розв я- 
зання великих завдань в галузі сільсь
кого господарства вимагатиме великих 
зусиль партії, всіх її організацій, підви
щення рівня їх політичної та організа
торської діяльності, широкого розгор
тання соціалістичного змагання трудів
ників міста і села.

У центрі уваги сільських партійних 
організацій повинні бути питання підви
щення культури землеробства і тварин
ництва в 
вадження досягнень науки і передової 
практики, ефективного використання ка
пітальних вкладень, землі, техніки, доб
рив та інших матеріальних ресурсів і 
коштів, підвищення продуктивності пра
ці на цій основі забезпечення зростання 
виробництва і продажу державі всіх 
сільськогосподарських продуктів, даль
шого поліпшення ЖИТТЯ 3 селі.

Партійні організації підприємств про
мисловості і будов покликані тримати 
під своїм постійним контролем своєчас
не виконання завдань для сільського 
господарства, вишукувати додаткові ре
зерви і джерела збільшення поставок 
селу машин і устаткування, добрив, бу
дівельних та інших матеріалів, активно 
сприяти впровадженню у сільськогоспо
дарське виробництво найновішо? тех
ніки.

Пленум ЦК КПРС закликає колгоспни
ків, робітників радгоспів, спеціалістів 
сільського господарства ще ширше роз
горнути змагання за успішне виконання 
і перевиконання планів розвитку сільсь
кого господарства.

* <
Пленум ЦК КПРС висловлює впевне* 

ність у тому, що заходи по дальшому 
піднесенню сільського господарства зу- 

’ стрінуть одностайне схвалення усіх ко
муністів, усіх трудящих нашої країни.

> Здійснення рішень Пленуму буде новим 
великим вкладом у створення матері
ально-технічно, бази комунізму %

колгоспах і радгоспах, впро-

е
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1П АГАТЮЩИЙ врожай зернових 
" визріває на нивах. Радує степ 
хліборобське серце, гордиться 
колгоспник тим, що пишний коро« 
вай піднесе країні в рік Ленін« 
ського ювілею.

Ще одне зусилля, іде один найвід
повідальніший момент — і хліб у ко
морі. Постанова Центрального Коміте« 
ту КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про 
заходи но забезпеченню збирання про* 
жаю і заготівель сільськогосподарських 
продуктів у 1970 році» примусила кож
ного, від помічника комбайнера до го
лови правління колгоспу, ше і ще раз 
перевірити готовність механізмів, схему 
розстановки технічних І людських ре
сурсів, щоб забезпечити повний комп
лекс жнивних робіт 1 зберегти врожай 
до останньої зернини.

Ніколи не був осторонь важливих по
дій комсомол. Тим більше тепер.

Молодь Новомиргородського 
району добре ознайомилася з пос
тановою ЦК комсомолу України, 
Міністерства сільського господар
ства УРСР, Міністерства радгоспів 
УРСР і правління науково-техніч
ного товариства сільського госпо
дарства «Про завдання комсомоль
ських організацій республік по за
безпеченню активної участі комсо
мольців і молоді у збиранні вро
жаю зернових 1970 року», а та
кож із згаданою вже Постановою 
ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР. 
Відповідь на ці документи була ді
ловою.

На пленумі райкому комсомолу, 
який обговорював питання про 
участь комсомольців у жнивах, ви
ступив комбайнер колгоспу імені 
Леніна, керівник комсомольського 

екіпажу Василь Донцов. Він за« 
пропонував прийняти звернення до 
всіх комбайнерів і водіїв автома
шин району, котрі перевозитимуть' 
зерно. Пленум погодився з пропо
зицією В. Донцова і на весь район 
пролунав клич: комсомольцям 
бути передовиками на жнивах; 
жодних втрат зерна; ліквідувати 
холості пробіги автомашин і на

ХЛІБ 
ЮВІЛЕЙНОГО 
РОКУ
зворотному шляху перевозити мі
неральні добрива, будівельні ма
теріали та інші народногосподар
ські ваніажії

Пленум створи« атмосферу трудової 
піднесеності і зробив поштовх до ши
рокої організаторської роботи серед 
молоді. В усіх господарствах створені 
комсомольсько-молодіжні колективи по 
скиртуванню соломи І очищенню зерна 
на токах. Молоді екіпажі комбайнів, 
близько 150 комсомольців-шоферів 
твердо вирішили боротись за звання 
кращого на жнивах. Це вже початок 
змагання, перший спалах, иід якого мав 
розгорітись гаряче полум’я комсомоль
ського ентузіазму.

Ми, комсомольці, •— не окремий 
струмінь, ми відчуваємо себе 
часткою єдиного бурхливого пото

7 линия 1970 року.

ку, в якому всі прагнуть спільної 
мети. Навіть ті, хто безпосередньо 
не може взяти участі а жнивах, 
охоплені загальним настроєм.

Завідуючий районним відділом куль
тури В. ЛІ. Перев’язко сказав:
“ Жниварів обслуговуватимуть дві 

районних агіткультбрнгадн. Розробле
ні маршрути, директори районного І 
міського Будинків культури Володимир 
Флоря та Петро Яцкул підготували ре
пертуар.

Райспоживспі.тка відправляє у степ 
автолавки.

Агітатори роз'яснюватимуть умо
ви змагання, за якими кожний мо
лодий жнивар може розраховува
ти на цінний подарунок і грамоту 
райкому або ЦК комсомолу Украї
ни, а також вимпел редакції газе
ти «Молодий комунар». Вони ж, 
агітатори, разом з активістами 
стінної преси популяризуватимуть 
імена передовиків жнив і методи 
їх праці.

Не знайдете поля чи току, де 
пильне око «прожектористів» не 
стерегло б народного добра. Між 
іншим, «прожектористи» не стали 
в позу очікування. Зараз вони пе
ревіряють готовність техніки, то
ків, вагове господарство.

Закінчуються останні приготу
вання.

З нетерпінням чекаємо тієї миті, 
коли золоте колосся довірливо 
шепне: «Пора»...

Комсомол не підведе,
А. КОНДРАТЕНКО, 

перший секретар райкому 
комсомолу.

О ЦІ ще не настав, гой короткий 
•*-* кульмінаційний період сільсько
господарського року, протягом якого 
швидко пустіє степ, щоб невдовзі 
знову заврунитись свіжим засівом. 
Але хазяйновитий хлібороб уже дав
ненько марить косовицею, міркує, 
прикидає, розраховує можливості і 
сили, щоб до кінця скористатися усім 
польовим багатством, не втративши й 
зернини

Ось і ми спробуймо уявити собі 
жнива, точніше, комсомольців на 
жнивах Уявити ті картинки, які вима
льовуються нашими планами. Відчути

у думках те. чого доведеться скуш
тувати душею і тілом.

...Отже, мандруємо у степ, до ком
байнів. Хвилююче явище. Попереду 
агрегату — море колосся, позаду — 
брита, земля. Ні, за кермом комбайна 
не комсомолець. Вій ось під’їжджає 
на вантажній машині.

Водії-комсомольці і молоді вантаж
ники створили ланку, гцо буде транс
портувати зерно від комбайнів. До 
її складу увійшли також старшоклас
ники місцевої школи.

Лай уже не той, що 
Шишкіна. Оголюється 
залишається й стебла, 
бригада комсомольців. __
поставлений тракторист Василь Ятел. 1т«.- 
хапізаторн на скиртуванні соломи працю- 
*°Ть У дві зміни.

Забезпечити позмінну роботу — це 
головне у жнива. Це те, що підвищує

на відомій картині 
все більше. Не 
Солому скиртує 
На чолі бригади 

- і. Ме-

коефіцієнт використаня автотрактор
ного парку, попереджує неприємні ви
падковості, які можуть спіткати жни
варів.

Для уявлення про ціле бракує, зви
чайно. току.

Тік — гори зерна. Добірного, що 
сонцем і вітром пахне. Аіоже, ці запа
хи. разом із багатющим урожаєм, і 
створюють добрий настрій, з яким 
очищає, сушить хліб ланка комсомол
ки Ніни Ткаченко.

Питання про участь молоді у жни
вах обговорювалось на комсомоль
ських зборах. Збори вирішили створи
ти саме такі молодіжні колективи. 
Наше головне прагнення — ие розки
дати комсомольців по всіх-усюдах. 
Розставити їх так, щоб максимальна 
користь була господарству.

Спробуймо вникнути в інші сфери, 
побачити жниповпй день в усіх аспек
тах.

Манівцям« котить на велосипеді юнак. 
Хто* Володимир Ягел, чи loan Су щепко, 
чи Станіслав Жолобіцький. То може бути 
1 юнка Валентина Вівчаренко, Мелаиія 
Науменко. Вони — «прожектористи». Ор
ганізація створила два пости на полях І 
два — на токах. Начальник штабу «КП» 
Василь Ятел вміє спланувати роботу так. 
щоб перекрити всі можливі канали втрат.

Всюдисущим здається завідуючий 
медпунктом Віктор Штапько. Він 
здійснює медичний нагляд за жнива
рями і виконує функції агітатора. Ось 
чому, крім традиційної сумки з ліка
ми, у нього ще й газети, журнали, 
«блискавки». Неспокійне комсомоль
ське серце у нього.

Нарешті, ми .можемо стріти з не
терпінням очікуваних гостей. Дирек
тор Будинку культури Віктор Німчи- 
нов і художній керівник Василь Ли- 
ходід прибули із своєю гвардією ама
торів пісні й танцю, дотепного слова. 
Агіткультбригада там, де збираються 
люди.

Умови жнив, які значною мірою за
лежать від природи, безперечно, ко
ректуватимуть паш план. Проте ного 
суть і масштаб не зміняться.

А. ПОЛІЩУК, 
секретар комсомольської орга
нізації колгоспу «Комуніст».

Па ниві агрегат комбайне
ра Данила Ярового (колгосп 
імені Кал і ні на).

Головний агроном колгос
пу імені Чкалова Володимир 
Бєженуца.

Фото ІО. ЛІ ВАШИМ НОВА,

МОЛОДІЖНІЙ —
ОКРЕМЕ 

ЗАВДАННЯ
Деш, розпочався більш жваво, як звичайно. Збуджені 

обличчя молодих механізаторів позбулися нічної млявості 
І різко контрастували з непривітним похмурим ранком. 
Учора їхній колега, одинадцятий член комсомольсько- 
молодіжного колективу другої тракторної бригади Василь 
Лазаренко, склав останній випускний екзамен у вечірній 
школі сільської молоді, а сьогодні вже вийшов на трак
торний стан. Його вітали, він розпитував про справи у 
бригаді. Розшукував очима групкомсорга, але того ніде 
не видно. Рання рань, проте Микола Босько — не пізня 
пташка. Куди цс групкомсорг запропастився?

— Коля поставив трактора на техдогляд у майстерню 
«Сільгосптехніки», — пояснив бригадир Микола Григоро
вич Клименко, І додав бет якогось видимого зв’язку. — 
Жнива, хлопці. Жнива...

Неважко здогадатися, чим клопочеться Клименко. Вік 
без іфдії погляда у небо, яке недвозначно обіцяє дощ. 
Хліба наливаються, зріють. їм би сонця...

Рядком стоять комбайни. Усі шість. Хоч зараз запускай 
двигуни — і в степ. Бригадир стриманий, на похвалу не 
дуже щедрий. А якби іі похвалив комбайнерів ,то слова
ми простими, буденними: так і так, мовляв, Іван Бурко. 
Терентій Баркар гаразд підготувалися до виходу в степ. 
Інші — теж. Усі, значить... Що тут особливого? Хіба пи
сатимеш. не вмочивши перо у чорнило? Комбайнери до
свідчені, не вперше косять хліб у колгоспі імені Куй- 
бишева.

Основний клопіт комсомольсько-молодіжного колекти
ву — кукурудза, а в жнива, звичайно. — косовиця.

Колектив вирощує качанисту майстерно. Неспроста на 
будинку ланкового прибита червона дощечка з написом: 
«Тут живе знатний кукурудзовод Новомиргородського 
району Віктор Володимирович Мицул, комуніст, секретар 
комсомольського комітету колгоспу Імені Куйбншева». 
Спозаранку він у бригаді, хлопців до прані виряджає. А 
заодно уточнює, кому що відведено на період жнив.

Правління колгоспу вирішило доручити молодіжному 
колективу скиртування соломи і післяукісний обробіток 
грунту. У розпорядженні комсомольця Бориса Сочинсько
го та молодого механізатора Олександра Клименка — 
скіїртоукладачі, Борис Бурко. Володимир Царуш возити
муть січку від комбайнів, Микола Босько вийде п поле з 
плугом. Коротше, тільки один член комсомольсько-моло
діжного колективу залишиться на польовому стані — 
електрозварник Микола Яшан. Він виїжджатиме в поле 
на виклики.

Зараз про жнива розмов вс точиться, хоч у кожного 
воші в думках. Так, врядн-годп кине хто слово. Що гово
рят, коли механізатори знають фронт І строки робіт, 
кожному визначене місце у строю жниварів. 072 гектари, 
О комбайнів —• 10 днів. Можна починати весь комплекс. 
Тільки б сигнал.

Л поки що колонл молодіжної техніки рушає на план
тацію кукурудзи, де — ще минулої осені слово дали —• 
має вийти не менше 60 центнерів з гектара.

Микола Яшан натягує рукавиці.
Комсомольський секретар прямує до контори колгоспу.

!. ЧОРНОГОРЕЦЬ.

• У кожному 
колгоспі Ново« 
миргородсько г о 
району працюва
тимуть молодіж
ні бригади по 
скиртуванню со
ломи і очищен
ню зерна на то
ках.

• Хліб державі 
перевозптим у т ь 
близько 150 шо- 
ферів-комсомоль- 
ЦІВ.
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БАТЬКІВЩИНА ВШАНОВУЄ
ГЕРОЇВ КОСМОСУ

Від імені нашої Бать
ківщини Москва тепло 
і сердечно вітала 3 липня 
учасників видатного кос
мічного рейсу на кораблі 
«Союз-9».

Виявом всенародної 
любові до космонавтів 
А. Г. Ніколаєва і В. І. 
Севастьянова, гордості 
за їхній подвиг, визнання 
видатних заслуг учених, 
конструкторів, інженерів, 
техніків і робітників, які 
забезпечили уси і ш н е 
здійснення польоту, був 
прийом у Кремлі. ГІого 
влаштували Цсшраль- 
пий Комітет КПРС, Пре
зидія Верховної Ради 
СРСР і Рада Міністрів 
СРСР.

У Георгіївському залі 
Великого Кремлівського 
палацу зібралися члени 
ЦК КПРС, кандидати у 
члени ЦК КПРС, пред
ставники громадськості і 
трудящих столиці, воєна
чальники, льотчикн-кос- 
монавтп СРСР, діячі 
науки і культури.

У Кремль прийшли і 
ті, хто створює нову до
сконалу космічну ТЄХ; 
піку.

18 година. До залу вхо
дять керівники Комуніс
тичної партії і Радян
ського уряду, яких тепло 
зустріли учасники при
йому.

Бурхливі оплески не
суться назустріч А. Г. 
Ніколаєву і В. 1. Се- 

васгьянову. Вени підхо
дять до керівників партії 
та уряду. Чуються слова 
доповіді командира ко
рабля про успішне вико
нання нових завдань.

Керівники Комуністич
ної партії і Радянського 
уряду сердечно вітають 
героїчний екіпаж «Со
юз-9».

До присутніх звертає
ться Генеральний секре
тар ЦК КПРС товариш 
Л. 1. Брежнєв.

'Гов. Л. І. Брежнєв 
сердечно поздоровив від
важних героїв з успіш
ним завершенням видат
ного космічного рейсу. 
Віз повідомляє, що Пре

зидія Верховної Ради 
СРСР за мужність і ге
роїзм, виявлені при здійс
ненні космічного польо
ту на кораблі «Союз-9», 
нагородила Героя Радян
ського Союзу льотчика- 
космонавта СРСР това
риша Ніколаєва Андрія- 
на Григоровича другою 
медаллю «Золота Зірка», 
йому також присвоєно 
військове звання генерал- 
майора авіації. Товари
шеві Севастьянову Віта- 

■ лію Івановичу присвоєно 
звання Героя Радянсько
го Союзу з врученням 
ордена Леніна і медалі 
«Золота Зірка» і звання 
«Льотчик - к о с м о н а в т 
СРСР».

У створенні корабля 
«Союз-9», у забезпеченні 

його польоту і роботи 
екіпажу, говорить тов. 
Л. І. Брежнєв, брали 
участь тисячі людей. Це 
— видатні вчені, кон
структори і робітники, 
прекрасні спеціалісти, які 
відмінно володіють су
часною технікою, словом, 
велика армія беззавітних 
ентузіастів космонавтики. 
До них, як і завжди в та
ких випадках, звергаю
ться наші думки, наші 
почуття вдячності. їх 
діяльність дістає високу 

оцінку Батьківщини, усьо.
го радянського народу.

Можна з упевненістю 
сказати, що творча дум
ка, золоті руки, невпинна 
праця цієї нашої Чудозої 
космічної бригади забез
печать вихід у міжзоряні 
простори нових радян
ських кораблів, нові по
двиги відважних радян
ських космонавтів, нові 
відкриття, нові мирні за
воювання у космосі в ін
тересах науки і народно
го господарства.

Тов. Л. І. Брежнєв про
понує тост:

— за славний екіпаж 
космічного корабля «Со
юз-9» — товаришів Ніко
лаєва і Севастьянова, які 
успішно виконали зав
дання Батьківщини і за
служено відзначені висо
кими нагородами;

— за всіх радянських 
космонавтів — мужні х 
сипів вашої Батьківщи
ни!

— За наземну армію 
покорителів космосу—за 
радянських учених, кон

структорів, за інженерів, 
техніків, робітників, за їх 
велику роботу, важливу 
для Батьківщини і всьо
го людства!

— За нові перемоги ра
дянського народу на всіх 
ділянках будівниціва ко
мунізму!

’Гримлять бурхливі оп
лески.

Голова Президії Вер
ховної Ради СРСР М. В. 
Підгорний оголошує Ука
зи Президії Верховної 
Ради СРСР про нагород
ження космонавтів.

Іов. М. В. Підгорний 
поздоровляє товаришів 
А. Г. Ніколаєва та В. 1. 
Севастьянова і вручає їм 
нагороди.

Керівники партії і 
уряду обмінюються міц
ними рукостисканнями з 
А. Г. Ніколаєвнм і В. І. 
Севастьяновим.

А Г. Ніколаєв і В. І. 
Севастьянов сердечно дя
кують ЦК КПРС, Прези
дії Верховної Ради 
СРСР, Раді Міністрів 
СРСР за велике довір’я 
і високу оцінку їх праці.

Прийом у Великому 
Кремлівському палаці 
яскраво продемонстру
вав, як високо оцінили 
партія і народ новий ве
ликий крок в освоєнні 
космічного простору, 
важливий вклад у розви
ток ряду галузей науки, 
в удосконалення техніки 
польотів у космосі.

(ТАРС).

НІНА СКРИПНИК працює санітаркою я Хащуватській 
лікарні. А ще вона бере активну участь у художній само
діяльності, радує своїх односельчан, і не тільки їх, чарів
ною піснею. Фото В. ЗЕЛ1НОРІЯ.

„PA-2“ НАБЛИЖАЄТЬСЯ ДО МЕТИ
НЬЮ-ЙОРК, 4 липня. 

(ТАРС). Як повідомляє 
агентство ЮПІ з Кліруотера 
(штат Флоріда), папірусний 
човен «РА-2». який здійснює 
перехід через Атлантичний 
океан, зустрівся з дослід
ним судном ООН «Кала
мар». що спеціально вийш
ло 26 червня назустріч папі
русному «Крейсерові», Ця 
зустріч відбулася за 580 
миль на північний схід від 
острова Барбадос — кінцевої 
мети плавання. За кормою 
уже лишилось 2.634 милі.

«Вперше за 45 днів нашої 
подорожі, — заявив керівник 
незвичайної «О д і с с еї» 
Т. Хейєрдал, — екіпаж «РА- 
побачив нові обличчя. З 
того часу, коли 17 травня 
човен відплив з порту Сафі 
(Марокко), ми не бачили ні 
кораблів, ні навіть літаків».

Відповідаючи на запитан
ня про самопочуття членів 
інтернаціонального екіпажу 
«РЛ-2», Хейєрдал сказав: 
«На борту все нормально».

А, КРЯГЕНКО

ДО 65-РІЧЧЯ ЗБРОЙНОГО ПОВСТАННЯ НА БРОН ЕН0СЦ1 «ПОТЕМКИ Н»

(Продовження. Початок в газеті за
4 липня).

Й ЛЕГЕНДАРНОГО
Є БРОНЕНОСЦЯ

ПОСТРІЛИ НА ПАЛУБІ БРОНЕНОСЦЯ

На світанку 14 червня до броненосця, 
який прибув у район Тендри, підійшов 
міноносець № 276. Він доставив команді 
харчі. Почалось розвантаження. Раптом 
хтось з обуренням вигукнув:

— На м’ясі черви!
Загудів, обростаючи матросами, на

товп. Викликали корабельного лікаря 
Смирнова Поморщившись, той оглянув 
м'ясо, сказав:

— Обмити солоною водою — і в ко
тел.

Матроси розгнівано заговорили:
— Собак і тих краще годують, а ми ж 

люди! За борт цю огиду!
На капітанському мостику з’явився 

командир корабля Голіков,
— Роз-зійдисьі — заволав він.
Матроси розійшлись, але обурення не 

стихало. В обід ніхто з них не підійшов 
на камбуз за борщем з гнилим м’ясом. 
Про бунт доповіли Голікову.

— Вишикувати команду! — наказав ка
пітан. Очі його налилися кров’ю, — Пе- 
ревішаю! Розстріляю! — кричав він пе
ред строєм. А потім додав:
~ Хто буде їсти борщ — ВІДІЙТИ до 

гармат!

крикнув

їла-

Ніхто не поворухнувся.
На кілька секунд і матроси, і офіцбри 

завмерли в мовчанці.
— Викликати караул! — наказав рап

том старший офіцер Гіляровський.
І тут Вакуленчук, а за ним і інші мат

роси, щоб запобігти провокації, рушили 
до гарматної башти. Голіков зрозумів, 
що прорахувався. Тоді він наказав карау
лові затримати близько ЗО матросів, які не 
встигли перебігти до башти. Потім подав 
знак Гіляровському.

— Принести брезент! 
старший офіцер.

«Що ж воно буде?» — подумав 
ріоч, відшукуючи очима ватажків. Спе
реду він побачив Вакуленчука, 
стояв, ледь нахиливши голову 
Притулившись спиною до самої 
завмер у напруженому чеканні Матю
шенко, блідий і гнівний. Вся команда з 
тривогою спостерігала за тим, що відбу
валось на палубі.

Ось над оточеними матросами стрепе
нувся брезент. Іларіон до болю стиснув 
зуби. «Зараз розстріляють хлопців. За 
що?!»

— Кар-раул, готовсь! — 
команда Гіляровського.

І раптом з-під брезенту почулися 
крики:

— Не стріляйте, брати! Чого ви зали
шили нас?

яким 
набік, 

башти,

пролунала

— Вогонь!
Гвинтівки мовчали.
— Не підкорятися?! — Гіляровський 

підскочив до одного з караульних, ви
хопив гвинтівку і пересмикнув затвор.

Іларіон побачив, як Вакуленчук кинув
ся до Гіляровського, щоб видерти в ньо
го зброю. В жахливій тиші постріл з 
гаингівки пролунав, наче вибух бо/лби.

Вакуленчук впав, заливаючи палубу 
кров'ю.

— Бий, драконів! До зброї, браття! — 
вигукнув Матюшенко.

Повітря сповнилося криками. Палуба затрем- 
тіла від тупоту матроських ніг. Іларіон, наче 
піднятий вітром, опинився на батарейній палу
бі. Схопивши гвинтівку, вибіг наверх. Біля са
мого фальшборту побачив розпластаний труп 
Гіляровського. По палубі з револьвером в 
руці бігав лейтенант Неунокоєв 1 погрозливо 
кричав:

— Я пас, негідники!..
Удар приклада по голові навіки упокоїв 

ного.
Інші офіцери, зрозумівши, що на броненосці 

повстання, розбіглись, як щурі.
— Іларіон, гайда по каютах офіцерів шука

ти! — підбіг до Шестидесятого Матюшенко.
Вони вдвох помчали втдовж лівсго_ борту. 

Раптом з бойової рубки вийшов лейтенант 
Тонн і рукою покликав матросів до себе. Ті 
підбігли. Тонн рвучко вихопив револьвер і 
направив в обличчя Матюшснка. Блискавичний 

удар Іларіона — 1 револьвер розрядився в по-

вітря, А через хвилину труп лейтенанта погли. 
нулн морські хвилі.

В цей час з передньої частини палуби почу
лися злісні вигуки і сильний шум. Матюшенко 
і Шестидесятий побігли туди. Там, де кілька 
хвилин тому стояли приречені на смерть мат
роси, повзав на колінах колишній командир 
корабля Голіков.

Суд матросів був коротким і невблаганним: 
розстріляти!

Звідкись приволокли лікаря Смирнова. Він 
перерізав вени, щоб покінчити з собою.

— Він хоче вмерти! — звернувся до матросів 
Іларіон. — 11с будемо йому заважати!

Ненависного лікаря моряки викинули за 
борт.

Всі офіцери були заарештовані і по
саджені о трюм. Команда зібралась йа 
мітинг.

— Товариші! — гукнув Матюшенко.
Це слово, вперше сказане на повен го

лос, примусимо всіх підтягнутись, підсту
пити ближче.

— Товариші, броненосець «Потемкин» 
перейшов у руки революційних моряків. 
Підняти червоний прапор!

На щоглі замайоріло пурпурове 
нище.

Пристрасно,
шенко про 
про те, що 
пити проти

полот-

Матю- 
країні, 
висту-

сильно говорив 
революційні події в 
наступив час рішуче 
гноблення самодержавства.

(Далі буде)

1
ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ВІВТОРОК. 7 ЛИПНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 10.05 — Но
вини. (М). 10.15 — «Охорона І 
захист природи». (НДР). 10.40
— Кольорове телебачення. Для 
дітей. «Веселі хвилинки». 
Естрадний концерт. (М). 11.10
— Кольоропе телебачення. Те-
лстеатр мініапор «ІЗ стільців». 
(М). 12.10 — «Дніпровські ме
лодії». Концерт художньої са
модіяльності. (М). 13.10 — Те- 
лепісті. (К). 13.20 — «Угрюм-
ріка». Телевізійний художній 
фільм. II серія. (Кіровоград), 
15.15 — Програма передач. (Кі
ровоград). 15.20 — «Не загубіть 
прапора». Телефільм. (Кіро
воград). 10.15 — «Супутник за 
Хортицею». Репортаж. (Запо
ріжжя). Пі.30 — «ФІзку.тьт-
привіт». (М). 17.00 — Інформа
ційна програма. (Румунія). 
19.00 — Концерт. (ЛІ). 19.55 — 
Наші оголошення. (Кірово
град). 20.00 — «День за днем». 
Інформаційна програма. (КІ-

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 

по пресі, м Кіровоград, вул. Глінкя, 2.

м. Кіровоград, вул. Луначарського. ІБ. 
Телефони: відповідального секретаря — 1-45-35, 
Відділу військово-патріотичного виховання і спор

ту —• 2*45*35, решти відділів =— 2-45-36.

«молодил КОММУНАР» - оргпв Кнронотрвдгваго 
обкома ЛКСМУ, г. Квропоград.

ровоград). 20.10 — «Угрюм-рі
ка». Телевізійний художній 
фільм. II серія. (Кіровоград). 
21.30 — Програма «Час». (М), 
По закінченні — концерт май
стрів мистецтв.

СЕРЕДА, 8 ЛИПНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 10.05 — Но
вини. (М). 10.15 — Спортивна 
передача для школярів. (М). 
Ю.45 _ Кольорове телебачен
ня. Художній фільм «Гусар
ська балада». (М). 12.15 — 
Українське кольорове телеба
чення. «Молоді голоси». (Кі
ровоград). 17.05 — Наша афі
ша. (К). 17.10 —• Телеальмаиах 
«Краса людська». (Льпів). 
17.40 — Телсвісті. (К). 18.00— 
Для дітей. «Співає «Зорянка». 
(Дніпропетровськ). 18.30 —
«Світ соціалізму». (ЛІ). 19.00— 
«Культура слова». (К). 19.30— 
КІнонарис «Яремчанськнй лі
топис». (Львів). 19.45 — «Літе
ратурний портрет» (ІО. Смо- 
лнч). (К). 20.30 — Програма 
«Час». (ЛІ). 21.10 — Кінопано- 
рама. (М). 22.30 — «Пісні на
шого краю». (Донецьк). 23.00 
— Телсвісті. (К). 23.15 —
«Старт-70». (К).

ЧЕТВЕР 9 ЛИПНЯ Пгг> 
ШЛ ПРОГРАМА. 10.05 - Но
вини. (М). 10.15 — Передача
для дітей. (ЛІ). 10.45 — «Морс 
починається тут». (Калінін. 
град). 11.15 — Програма пере
дач. (Кіровоград). 11.20 —

«Танці дружби». Телефільм. 
(Кіровоград). 11.50 — «Угрюм- 
ріка». Телевізійний художній 
фільм. III серія. (Кірово
град). 13.00 — Телсвісті. (К). 
13.10 — Телеспектакль «Ми
та». (К). 17.10 — Концерт са
модіяльного ансамблю танцю 
«Колос». (Кіровоград). 17,40—< 
Телсвісті. (К). 18.00 — Мульт
фільм. (К). 18.15 — «Республі
ка жнивує». (Херсон). 1S.30 —« 
«Імення горде — трудівник». 
(Донецьк). 19.00 — Новини кі
ноекрана». (К). 20.30 — Про
грама «Час». (М). 21.00 —Кой- 
цеирт учасників IV Міжнарод
ного конкурсу імені Чайкоп- 
ською. 21.45 — Для воїнів Ра
дянської Армії І Флоту. «Бу
ревісник». (Одеса). 22.35 —. 
«Угрюм-ріка». Телепізіний ху
дожній фільм. Ill серія, (Кіро
воград).

ДРУГА ПРОГРАМА. 22.35 — 
«Наші гості». (Бакинський 
оперний театр). (К). 23.35 — 
Телсвісті. (К)
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