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НА СЕСІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УРСРІ
В обговоренні доповідей і спів

доповіді на ранковому засіданні 
22 грудня взяли участь депутати: 
Хорунжий М. Б. (Балтський вибор
чий округ, Одеська область), Єль- 
ченко Ю. Н. (Куп’янський виборчий 
округ, Харківська область), Севе- 
ринов К. А. (Новоекономічний ви- 

; борчий округ, Донецька область).
На вечірньому засіданні, яке 

; проходило під головуванням за
ступника Голови Верховної Ради 
УРСР депутата Білоуса М. Д., ви
ступили депутати Крижанівська І. І. 
(Жовтневий виборчий округ, Дні
пропетровська область), Корінь 

І І. С. (Бобринецький виборчий ок- 
руг, Кіровоградська область), Без- 

I дітко А. П. (Красноградський ви
борчий округ, Харківська область), 
Манжула А. О. (Антрацитівський 
виборчий округ, Ворошиловград- 
ська область), Прокопенко І. Б. 
(Жовтневий виборчий округ, м. Ки
їв), Кайкан П. Ф. (Богородчанський 

; виборчий округ, Івано-Франківська 
І область), Сидяк Г. Ф. (Дніпров

ський виборчий округ, Херсонська 
область), Худолій І. П. (Вінницький 
міський виборчий округ, Вінницька 
область).

23 грудня під головуванням за
ступника Голови Верховної Ради 
УРСР депутата Сологуба В. О. роз
почало роботу третє засідання 
восьмої сесії Верховної Ради Ук
раїнської РСР сьомого скликання.

Тривало обговорення доповідей і 
співдоповіді про Державний план 
і Державний бюджет Української 

І РСР на 1971 рік та звіту про вико

нання Державного бюджету рес
публіки за 1969 рік.

У дебатах виступили депутати: 
Грунянський І. І. (Ужгородський 
виборчий округ, Закарпатська об
ласть), Якубов А. А4. (Карлівський 
виборчий округ, Полтавська об
ласть), Головатюк І. П. (Чортків- 
ський виборчий округ, Тернопіль
ська область), Замула В. Н. (Ко- 
ропський виборчий округ, Чернігів
ська область), Круглий Г. М. (Цент
ральний виборчий округ, Одеська 
область).

Із заключним словом виступили 
заступник Голови Ради Міністрів 
УРСР, голова Держплану республі
ки депутат Розенко П. Я., міністр 
фінансів УРСР депутат Баранов- 
ський А. М.
. Депутати одноголосно прийняли 
Закон про Державний план роз
витку народного господарства 
Української РСР на 1971 рік і Закон 
про Державний бюджет Україн
ської РСР на 1971 рік, а також 
постанову про затвердження звіту 
про виконання Державного бюд
жету республіки за 1969 рік.

Сесія переходить до розгляду 
третього питання порядку денно
го — про проект Виправно-трудо
вого кодексу Української РСР. До
повідь у цьому питанні зробив го
лова Комісії законодавчих перед
бачень Верховної Ради УРСР депу
тат Пашко Я. Ю.

В дебатах по третьому питанню 
порядку денного взяли участь де
путати Зайчук В. Г. (Ірпінський 
виборчий округ, Київська область),

Макухін О. Н. (Федосійський ви
борчий округ, Кримська область), 
Карпов Б. Ф. (Ждановський вибор
чий округ, Донецька область), Нау
менко А. М. (Середино-Будський 
виборчий округ, Сумська об
ласть), Головченко і. X. (Кіров- 
ський виборчий округ, Ворошилов- 
градська область).

Одноголосно приймається Закон 
про затвердження Виправно-трудо
вого кодексу Української РСР,

Потім депутати переходять до 
розгляду четвертого питання по
рядку денного — про затверджен
ня указів Президії Верховної Ради 
УРСР. З доповіддю виступив пер
ший заступник Голови Президії 
Верховної Ради УРСР депутат Сте- 
ценко С. О.

Одностайно приймаються закони 
та постанови про затвердження 
указів Президії Верховної Ради Ук
раїнської РСР, прийняті між се
сіями.

Верховна Рада увільнила депута
та Шевеля Г. Г. від обов’язків Голо
ви Комісії в закордонних справах 
Верховної Ради УРСР у зв’язку з 
призначенням його міністром за
кордонних справ УРСР, Головою 
Комісії в закордонних справах Вер
ховної Ради УРСР обраний депутат 
Овчаренко Ф. Д. В цьому питанні 
прийнято відповідну постанову 
Верховної Ради УРСР.

На цьому восьма сесія Верхов
ної Ради Української РСР сьомого 
скликання закінчила свою роботу.

ї

Нещодавно в' газеті 
«Комсомольское знамя» 
був опублікований лист 
знатних механізаторів на! 
шої орденоносної Кіро- 
воградщини. Двічі Герой 
Соціалістичної Праці, де- 
путат Верховної Ради 
СРСР О. В. Гіталов, Ге
рой Соціалістичної Праці 
В. П. Мельниченио, лау« 
реат премії імені Ленін
ського комсомолу В. І. 
Моторний в цьому листі 
звернулися до майстрів 
механізаторської справи 
з закликом взяти шеф-
ство над молодими мехаа
нізаторами 
допо/логти 
оволодіти

республіки, 
їм швидше 
сільськогос-

подарською технікою, за
кріпити теоретичні знан
ня, набуті під час на-
вчання в профтехучили-
щах та на курсах, зв ко
роткий час стати високо
класними спеціалістами.
Враховуючи велику еко
номічну соціальну значи
мість цього патріотично
го починання секретаріат 
ЦК ЛКСМУ та колегії Мі
ністерства сільського гос
подарства УРСР, Мініс
терства радгоспів УРСР 
Українського об’єднання 
Ради Міністрів УРСР 
«Укрсільгосптехніка» та 
президія Республікан
ського комітету проф
спілки робітників і служ
бовців сільського госпо
дарства і заготівель зо
бов’язали обкоми, райко
ми, комітети комсомолу
первинних комсомоль
ських організацій кол
госпів і радгоспів, облас
ні і районні управління 
сільського господарства, 
трести радгоспів, об’єд
нання і відділення «Сіль
госптехніки», відповідні 
комітети профспілки ро
бітників і службовців 
сільського господарства і 
заготівель, керівників 
господарств забезпечити 
широке обговорення лис
та «До лав майстрів» на

СТАВАЙТЕ 
ДО ЛАВ 

МАЙСТРІВ, 
МОЛОДІ 

ХЛІБОДАРИ! 
зборах механізаторів, 
провести необхідну орга
нізаторську роботу по 
закріпленню досвідче
них хліборобів за моло
дими механізаторами.

В постанові підкрес
люється, що основне 
завдання шефства — оз
броєння молоді цінним 
досвідом практичної ро
боти старших товаришів, 
виховання у неї любові 
до професії, бережливо
го господарського став
лення до техніки. Резуль
татом шефської допомо
ги повинно бути зростан
ня професійної майстер
ності молодих механіза
торів, виробничої квалі
фікації, продуктивності 
праці, закріплення їх в 
сільськогосподарсько м у 
виробництві.

Постанова зазначає, що 
в кожному колгоспі і рад« 
госпі, районному відді
ленні і об’єднанні «Сіль
госптехніка» потрібно по
жвавити роботу існуючих 
та створити при необхід
ності додаткові курси під
вищення кваліфікації ме
ханізаторів, носили т и 
контроль за якістю на
вчання, поліпшити діяль
ність атестаційних комі
сій.

Редакції комсомольських 
газет зобов’язано розповіс
ти про почин знатних меха
нізаторів Кіровоградщнни,

XXXI 
КІРОВОГРАДСЬКА 
МІСЬКА 
ПАРТІЙНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ

З великим політичним і тру
довим піднесенням йдуть на
зустріч XXIV з’їзду КПРС і 
XXIV з'їзду КП України трудя
щі обласного центру. Змагання 
за кращий трудовий подарунок 
з’їздом очолюють комуністи, 
партійні організації міста. Са
ме про це багато говорилось на 
XXXI Кіровоградській міській 
партійній конференції, яка від
булась 24 грудня у залі філар
монії.

Звіт про роботу міського ко
мітету партії зробив перший 
секретар міськкому КП України 
І. П. Валявський. Він розповів

про політичні і організаційні 
заходи, здійснені міською пар
тійною організацією по мобілі
зації зусиль виробничих колек
тивів на дострокове виконання 
п’ятирічного плану, про зма
гання кіровоградців за право 
підписати трудовий рапорт пар
тійному з’їздові, про завдання, 
які стоять перед комуністами 
міста у наступній п’ятирічці.

Із звітом ревізійної комісії 
виступив її голова М. Г. Чаба
ненко.

В обговоренні доповідей взя
ли участь: секретар парткому 
заводу «Червона зірка» С. С.

Ліновиченко, секретар партко
му заводу радіовиробів О. 3. 
Федоров, секретар парторгані- 
зації будівельного управління 
№ 1 тресту «Кіровоградсіль- 
буд» І. Н. Еолдін, швачка швей
ної фабрики . Я. Кутека, фор
мувальник заводу «Червона зір
ка» В, І. Гетьманець, перший 
секретар міськкому ЛКСМУ 
Ю. С. Руднєв та інші делегати.

На конференції виступив пер
ший секретар обласного комі
тету КП України М. М. Кобиль- 
чак.

Конференція прийняла на 
звітну доповідь постанову і

затвердила звіт ревізійної ко
місії.

Після обрання нового складу 
міськкому партії, ревізійної ко
місії, а також делегатів на XVI 
обласну партійну конференцію 
учасники конференції виконали 
партійний гімн «Інтернаціонал».

* • «

Відбувся пленум новообрано
го Кіровоградського міськкому 
КП України. Першим секрета
рем міськкому партії обраний 
І. П. Валявський. другим секре
тарем — А. Д. Сухачов, секре
тарем 3. І. Власова.

І
 ОЛЕКСАНДРІЯ. Колек

тиви розрізів і шахт ком
бінату «Олександріяву- 
гілля» у передз'їздів- 
ському змаганні здобули 
нову трудову перемогу 
— майже на півмісяця 
раніше строку виконали 
річну виробничу програ
му видобутку палива. З 
початку п’ятирічки, план 
якої гірники басейну за
вершили ще 22 вересня, 
країні відправлено 41 
мільйон 767 тисяч 300 
тонн вугілля. За цей пе
ріод колективи Байдаків- 
ської і Семенівської 
фабрик виробили понад 
13 мільйонів тонн брике
ту і теж достроково 
справилися з п'ятирічни- 
ним завданням.

Найбільш вагомі здо
бутки мають екіпажі ек
скаваторів Л. Зам’яткіна 
з Головківського, П, Оле- 
фірова — з Михайлів
ського, І. Лебедя — з 
Бандурівського вуглероз
різів.

Характерною прикме
тою восьмого п ятиріччя 
на видобувних підприєм
ствах буровугільного ба
сейну є зростання їх тех
нічної оснащеності. На 
шахтах комбінату впро
ваджені досконалі вузь
козахватні механізовані 
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комплекси, потужні про
хідницькі комбайни, су
часні засоби механізації 
і автоматизації виробни
чих процесів. Все це до
зволяє планомірно по
довжувати лави і збіль
шувати навантаження на

них. Якщо торік воно ста
новило 630 тонн на добу, 
то тепер в окремих ла
вах доведене до 1 тися
чі тонн.

Виробничі набутки 
майстрів підземних го
ризонтів показали, що 
й це не межа. Прохід
ницька бригада В. Богуна 
з шахти № 2—3 в завер
шальному році п’ятиріч
ки досягла середньодо
бового навантаження на 
лаву 1330 тонн і видала

в цьому році на-гора 
близько 400 тисяч тонн 
вугілля. Така кількість 
палива дорівнює річній 
продуктивності шахти 
середньої потужності. В 
червні цього року колек
тив бригади встановив 
новий всесоюзний ре
корд для буровугільних 
шахт і видав на-гора за 
добу 3604 тонни палива. 
Високий клас у роботі 
показує також колектив 
очисного механізованого 
комплексу, який очолює 
бригадир М. Перцев з 
шахти № 3-біс.

Потік олександрійсько
го вугілля чимдалі зрос
тає. В басейні «Правобе
режної кочегарки» спо
руджуються нові видо
бувні підприємства. В 
червні здано в промис
лову експлуатацію Мо- 
розівський вуглерозріз 
потужністю 2 мільйони 
750 тисяч тонн вугілля на 
рік. Незабаром до ладу 
діючих стане ще один 
пусковий об’єкт — сві- 
тловодська шахта, яка 
щорічно видаватиме 1,5 
мільйона тонн палива. В 
наступному п’ятиріччі 
передбачається будів
ництво Ведмежеярської 
шахти.

В. СТЕПАНОВ.

АВТОРИТЕТ

ПРОФЕСІЇ

На фото: доярки колгос
пу «Заповіт Леї Іна» Кірово
градського району Галина 
Шелест (зліва) та Ольга 
Лсвкович. Вони працюють у 
новому тваринницькому
комплексі, спорудженому 
ш.вго року.

Фото В. Ковпака.

Розповідь про цей 
комплекс читайте на 
другій сторінці.
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ЛИПНЕВОГО ПЛЕНУМУ

„Молодий комунар
Для комсомольського пропагандиста

ПОСТАНОВИ.. ці; кпрс

ЩОБ піднести громад
ське тваринництво, 

виробляти дешеве МОЛО
КО, м'ясо в достатній 
кількості, не обійтись без 
великих капітальних вит
рат. Будівництво тварин
ницького комплексу на 
1400 голів великої рога
тої худоби, в тому числі. 
— 600 корів коштувало 
нашому колгоспові 768 
тисяч карбованців. Та не 
шкода 
йдеться про добробут 
народу, про умови пра
ці трудівників села. Те
перішню нашу ферму я 
назвав би конвейєром 
по виробництву молока. 
Механізація роботи під
носить авторитет профе
сії доярки. Зміна харак
теру праці вимагає пев
ної суми знань, склад
ніших навиків, приносить 
моральне задоволення.

Що ж до затрат, то зо
ни, за нашими підрахун
ками, повинні окупитись 
протягом 8—10 років. 
Це при умові, коли се
редньорічна продуктив
ність молочного стада

иак, правду кажучи, вибо
ру кадрів у нас нема. Поруч 
місто, у міських школах на
вчаються учні 8-Ю класів. 
Це ті, на яких ми сподіває
мось у майбутньому. Ллє 
протягом трьох років нав
чання вони орієнтуються на 
професії промислових робіт
ників. Село впливає на юна
ків і дівчат лише остільки, 
оскільки вони живуть в се
лі. Місто вабить само по 
собі, уявлення молоді про 
сільські професії нерідко за
старілі. Частина юнаків та 
дівчат мають досить неви
разне поняття про сучасну 
механізовану ферму.

Потрібні заходи ради
кальні і невідкладні. 
Комсомольській органі
зації колгоспу належить 
ширше розгорнути про
пагандистську діяльність, 
увійти в тісніші стосунки 
з тими старшокласни
ками, котрі проживають 
з селі. Певні позитивні 
результати дасть попу
ляризація імен кращих 
колгоспних виробнични
ків, розповіді про їх до
сягнення, колективні зу
стрічі з ними.

В свою чергу, прав
ління і партійна органі
зація колгоспу також на-

ВІДСТАНІ ПОЇЗДИ,
Сьогодні «Молодий комунар» продовжує розповідь пр^о те, як тру

дящі орденоносної Кіровоградщини закінчують восьму п ятирічку. Про~ 
понуемо нашим читачам ознайомитись з розвитком залізничного, автомо
більного і повітряного транспорту та » ятипшиа
сповнене високих трудових звершень в 
щини.

зв’язку за минуле п ятиріч^я, 
ім'я дальшого розквіту Батьків-

вуються автоматичні системи сигналі
зації і блокіровок, телеуправління, ра
діозв’язок.

Гайворонський відділок. Його 
колектив достроково, ще 7-го лип
ня 1970 року впорався з п’ятиріч
ним планом перевезень. Понад 
план вже відправлено близько 
мільйона тонн народногосподар
ських вантажів. Тут налагоджена 
ритмічна робота всіх служб, вста
новлені ділові стосунки з підпри
ємствами — вантажовідправника
ми, уміло організоване соціаліс
тичне змагання. Зараз на Гайво- 
ронському відділку проводяться 
роботи по перешивці вузької ко
лії залізниці на широку. Це дозво
лить з наступній п’ятирічці значно 
підвищити його провізні спромож
ності.

Проте в роботі залізничного тран
спорту є І недоліки. На Знам'янсько- 
му відділку не виконуються такі 
техніко-економічні показники викорис
тання рухомого складу, як обіг, про
дуктивність та норма простоїв вагонів 
лід вантажними операціями. На 
під’їзних коліях лише цього року пере
тримано понад ЗО тисяч вагонів. 8 
цьому винні не лише залізничники, а й 
керівники підприємств, організацій, 
які не забезпечили своєчасного виван
таження вагонів.

Зна- 
депо

зайня- 
і п’яти-
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Кіровоградський район.
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Тваринники здебільшого 

готуються на місці, лише 
незначна їх частіша оволо
діває ослонами роботи я ме- 
хані імами на курсах. Од-

11.1 фок,: тракторист, комсомолець Володимир Іванов Вії: підвозі: ь 
корми до ферм. Вгорі — студені Кіровоградського сільськогосподарсько- 
го технікуму Анатолій Горловий. В колгоспі «Заповіт Леніна» він прохо. 
Дінь практику. Зараз Анатолій зайнятий ремонтом транспортера

Фото В. КОВПАКА.

становитиме мінімум три 
тисячі кілограмів молока 
на корову.

Ми переконані: моло
ко потече річкою. Без 
такої переконаності, зро
зуміло, не вкладали б 
коштів у тваринництво. 
Маємо хорошу кормову 
базу. Потреби в кормах 
цілком 
власне 
часний 
змогу добре готувати їх 
до згодовування. Нам не 
доведеться купувати на
віть концентратів.

Проте механізм — це 
іі.іі.ки важіль, іцо допомагав 
людині здійснити свою во
лю, перетворити задумане в 
життя. Порівнюючи мсхапі- 
'.онану ферму з конвейєром 
«о виробництву молока, я 
нерпі за все маю на увазі 
організацію праці. На кон
вейєрі. щоб він не зупинив
ся, 
реио мають діяти і 
ланки. Люди — в 
чергу. Тут початок і 
всіх проблем.

'іам потрібні 
Справа навіть не 
кількості, а в ділових 
цаних. Такі люди, як ме
ханік Семен Гуйван, мо
лоді доярки Надія Вари- 
юда, Раїса Ярьомич 
Ольга Левкович, Галина 
Шелест. Психологічно 
вони були підготовлені 
до роботи на механізо
ваній фермі, не розду
мували, як позначиться 
на їхніх заробітках 
відація ручної праці, 
тові були ділити на 
успіхи й невдачі. До 
чі, заробітна плата 
знизилась, менше 
карбованців на місяць не 
одержує жодна доярка. 
Вони щиро прагнуть зу
стріти добрими здобут
ками наступний партій
ний з’їзд, працюють на 
совість.

Тваринники

мічають деякі плани. Не
далекий той час. коли 
праця тваринників опла
чуватиметься диферен
ційовано, залежно від 
стажу роботи доярки і 
класифікації за розря
дом. Та найголовніше — 
для дітей колгоспників 
буде споруджене при
міщення середньої шко
ли. 8 інтересах вироб
ництва, в інтересах вихо
вання сільської 
хочемо, щоб не 
ла вона добрих, 
традицій своїх 
котрим труд в 
приніс достаток 
Не споглядання,
в сільськогосподарській 
праці, прилучення змал
ку до роботи на полях і 
фермах закладають ос
нови глибокого розумін
ня важливості 
професій,
них повагу, 
полюбити їх.

Скільки пісень складено про 
сріблясті рейки, ніжні поцілунки 
на перонах вокзалів, прощальні 
гудки паровозів! І не дивно, бо 
дорога — це те, що завжди кличе 
вперед, це — невід’ємна частина 
життєвої романтики, це, якщо хо
чете — одне з найсильніших 
джерел творчого натхнення, це — 
поезія.

Але сьогодні слова — за поезі
єю цифр. Статистична аргумента
ція в даному випадку надзвичай
но цікава, оскільки розвиток на
родного господарства такої гігант
ської держави, як наша, немож
ливий без розгалуженої мережі 
залізниць і дедалі зростаючого 
обсягу перевозок.

Отже — Знам’янський залізнич
ний зузол. Один з найважливіших 
у республіці. Тут сортуються ва
гони з найрізноманітнішою про
дукцією промисловості і сільсько
го господарства. Звідси йдуть сос
тави на північ і південь, на схід і 
захід. Знам’янські залізничники 
працюють зараз з особливим під
несенням — зони готуються нови
ми трудовими успіхами зустріти 
XXIV з’їзд КПРС і XXIV з’їзд КП 
України.

На передовому місці у змаган
ні на честь партійних з’їздів йде 
колектив вагонного депо. Цієї вес
ни йому було присвоєно звання 
комуністичного і вручено високу 
нагороду Ленінську ювілейну 
Почесну грамоту ЦК КПРС, Пре
зидії Верховної Ради СРСР, Ради 

і ВЦРПС. Швид- 
обро- 
12 ти-

Великим вклад виконання
п’ятирічного плану вносять гос
подарі повітряного океану — пра
цівники цивільної авіації Кірово- 
градщини. Свою п’ятирічку вони 
ПО всіх показниках виконали до 
53-і річниці Великого Жовтня.

Кількість пасажирів, які корис
туються послугами Аерофлоту, з 
року в рік зростає. Для повітря
них пасажирів у наступній п'яти
річці буде закінчено будівництво 
Кіровоградського аеровокзалу, 
збудовані аеровокзали в п’яти 
містах області. Парк авіапідпри- 
ємства поповниться новими літака
ми «ЯК-40» і «Б-30». Останні за
мінять «АН-2» на місцевих повіт
ряних трасах.

X..АВТОМОБІЛІ

молоді 
забува- 
славних 
батьків, 

колгоспі 
і щастя, 
а участь

Міністрів СРСР 
кісним методом вагонники 
били і відправили близько 
сяч поїздів.

За п’ятирічку машиністи 
м’янського локомотивного 
комуністичної праці збільшили 
обсяг перевозок на 35 процентів. 
У ювілейному ленінському році 
вони провели близько 14 тисяч ве
ликовагових поїздів і перевезли 
понад план вісім з половиною 
мільйонів тонн народногосподар
ських вантажів. Директивами XXIII 
з’їзду КПРС зростання продуктив
ності праці залізничників, 
тих на перевозках, в кінці 
річки повинно зрости на 
процентів. Насправді ж і 
тивність праці зросла на 35 про
центів. При значному збільшенні 
обсягу перевозок кількість працю
ючих зменшилась. Собівартість 
перевезень знизилась на 8 про
центів, в результаті чого зеконом
лено майже три мільйони карбо
ванців.

Все це досягнуто за рахунок впро
вадження нової техніки, наукової орга
нізації праці, передового досвіду і зро
стання на цій основі продуктивності 
праці. На відділку майже всі вантажні 
і пасажирські перевозки здійснюються 
прогресивними видами тяг» — теплово
зами і електровозами, широко застосо-

ДедалІ сильнішим суперником 
залізничного транспорту стає ав
тотранспорт. Не будемо говорити 
про пасажирські перевозки — це 
зрозуміло кожному. До речі, за 
п’ятирічку пасажирські перевезен
ня на Кіровоградщині збільши
лись майже в 1,5 раза (проте це 
дещо менше, ніж намічалось Ди
рективами XXIII з'їзду КПРС).

За роки п’ятирічки автомобіль
ним транспортом загального ко
ристування в області перевезено 
понад план більше одного міль
йона тонн народногосподарських 
вантажів, при цьому виробіток на 
кожну автомашину значно збіль
шився. Питома вага централізо
ваних перевезень по обласному 
виробничому автоуправлінню ни
ні перевищує 70 процентів, про
дуктивність праці зросла на ЗО 
процентів.

За останні роки в нашій області 
побудовано і введено в дію 5 
автостанцій, Кіровоградський ав
тобусний парк на 260 автомобі
лів, 8 поточних профілакторіїв, 7 
камерних мийок, 9 майстерень та 
інші об’єкти. В десяти автопідпри- 
ємствах запроваджено агрегатно- 
дільничну систему технічного об
слуговування і ремонту автомобі
лів, що дає близько 100 тисяч кар
бованців річної економії.

Однак потреби в пасажирських і ван
тажних перевезеннях автомобілісти 
області задовольняють ще не в повній 
мірі. Вони ще недостатньо використо
вують такі значні резерви поліпшення 
роботи транспортних засобів, як підви
щення технічної готовності, більш ра
ціональне використання вантажних ав
томобілів і причепів, особливо У вихід
ні дні, другі та треті зміни, скорочення 
порожніх пробігів та простоїв під ван
тажними операціями.

Автоматичні засоби зв’язку 
з’єднують Кіровоград з Києвом, 
Миколаєвом, Олександрією, Світ- 
ловодськом, Новоукраїнкою та ін
шими містами області. Напроти 
кіровоградського головпоштамту, 
в новому будинку, закінчується об
ладнання повністю автоматизова
ного нового міжміського перего
ворного пункту. Зараз у нас є на
півавтоматичний зв’язок з Ленін
градом, а в наступній п’ятирічці 
буде з Москвою, Харковом та ба
гатьма іншими містами.

За п’ятиріччя на розвиток 
зв’язку області використано 
бона карбованців — це в три 
ревищуе кошти, вкладені за попередні 
п’ять років. За цей період побудовано 
п’ять нових будинків вузлів зв’язку та 
35 сільських відділень. Загальна міст
кість телефонних станцій збільшилась 
у два рази, а довжина міжміських ка
налів зв’язку — в 2,в раза. ЦІ показ
ники перевищують завдання, встановле
ні Директивами XXIII з’їзду КПРС.

В поштовому зв’язку здійснюється 
механізація трудомістких процесів, 
впроваджується доставка преси і ко
респонденції через групові абонемент
ні установки. Щорічний приріст послуг 
зв’язку за п’ятирічку склав 11,7 про
цента, продуктивність праці працівни
ків основної діяльності по обласному 
виробничо-технічному управлінню зв'яз
ку зросла па 7 процентів.

В галузях, про які ми розповіли, 
працює багато молоді. Юнаки і 
дівчата доклали чимало зусиль, 
щоб соціалістичні зобов'язання 
виробничих колективів, взяті на 
честь партійних з’їздів, успішно 
виконувалися. Немає сумніву, що 
молода трудова зміна і в наступ
ній п’ятирічці буде активно сприя
ти перетворенню планів партії у 
життя.

Творча зустріч
н 
п 
р

Днями учні Олександрійського культосвітнього 
технікуму зустрічали гостей з обласного центру— 
учнів Кіровоградського музичного училища.

Велика зала Олександрійської музичної школи, 
де проходив концерт, то затихала, то вибухала гуч
ними оплесками. Глядачі тепло вітали піаністів, 
скрипалів, співаків, ансамбль струнних інструмен
тів та хор диригентсько-хорового відділу музучн- 
лища. Особливим успіхом користувалися викона
вець українських жартівливих пісень учень 3-го 
курсу диригентсько-хорового відділу Анатолій Мед
ведев та ансамбль скрипалів.

Концерт проведено в порядку творчого обміну 
між навчальними закладами. Кіровоградці запро
сили о.іександрійців до себе на зустріч-підповідь.

«Країна моя неозора»
На таку тему в Кіровоградській СШ 

Оувся географічний вечір. В програмі 
географічна вікторина, уявна подорож 
рнх просторах рідної Батьківщини,

№ ЗО нід- 
вечора — 
по иеозо- 

.. . -------------.-----, огляд кннж-
ОВОІ виставки літератури братніх республік, озна

йомлення з матеріалами стенду «Кіровоїрадщина в 
п ятирічці». концерт силами учасників географіч
ного гуртка.

В організації вечора діяльну участь взяли члени 
ЦікХ',ЬН(и0 /У|УІЧ юних географів Тетяна Іваха. 
в кті.р Найден. Тамара Пархоменко. Сергій Каль- 
муков. Михайло Шеремет та багато інших
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Геніальному іспанцю Міге- 
лю Сервантесу де Сааведра 
не щастило в житті. Не по
везло йому і після смерті.

Снн . бідного провінціаль* 
ного лікаря, який не одер
жав систематичної освіти, 
він прожив тяжке життя. 
Секретар у різних титулова
них осіб, солдат, який втра
тив руку в знаменитій битві 
біля Лепанто, полонений, 
який просидів п’ять років а 
темницях мавританських пі
ратів і, в кінці кінців, дріб
ний податковий чиновник, що 
потрапив у в’язницю по зви
нуваченню у запущеній звіт
ності, він завжди і перш за 
все був письменником. У 
в’язниці Сервантес написав 
перший том свого знаменито
го «Дон Кіхота», Успіх книги 
був настільки значний, що 
якийсь енергійний літератур
ний ділець, заховавшись під 
Псевдонімом Авсльянеда. ви
дав фальшиве продовження 
роману і зумів заробити на 
інтересі до пригод лицаря 
Ламанчеського. Лншо за кіль
ка місяців до смерті старий і 
хворий Сервантес опубліку
вав другий том свого без
смертного роману.

І Але з тих пір у «дипломо- 
і ваних» критиків виникали

сумніви: хто ж дійсний ав
тор «Дон Кіхота»? Вони не 
могли повірити, що ним міг 

! стати якийсь недоучка Сер- 
I вантес. Одні дослідники зай

мались пошуками «дійсного 
автора», а інші — по-всяко- 
му ганьбили самий роман. В 
1932 році іспанський філо
соф. духовний ідеолог сучас
ної фаланги Хіменес Каба
льєро опублікував історичний 
опус під заголовком: «Виго
нимо Дон Кіхота з Іспанії».

Чим не догодив режиму 
Мігель Сервантес і його $Ь- 
ман? Автор, не соромлячись, 
прямо заявляє: «Дон КіхоА 
розхитав нервову систему су
часного людства, яке в наш 
час прийшло до російського 
комунізму»...

За минулі сорок років ма
ло що змінилося в іспансько
му «сервантесознавстві». Од
ні автори намагались вихо- 
лоститп прогресивне значен
ня роману, ставлячи його ав
тора на одну дошку з заснов
ником єзуїтів Ігнатом Лайо- 
лою. Інші літературознавці 
по-старому прагнуть відібра
ти роман у Сервантеса. Так, 
зовсім недавно в Мадріді ви
йшло в світ «дослідження» 
якогось Гі.тьєна Морей Моро: 
с Ель Греко — людина і дійс
ний автор «Дон Кіхота»,

На чому будує своє від
криття Моро? На піску. Ц 
середні віки 1 в епоху від
родження в літературі було 
дуже поширено, коли автор 
повідомив читачів, що він ні
бито десь знайшов рукопис 
цього твору або що автором £ 
якась вигадана людина. Тар 
було із Сервантесом. В дев’я
тому розділі першого тому 
Сервантес писав в пародій
ному спорі біскайця з Ла- 
манчсським лицарем, що 
пригоди Дон Кіхота вже опи
сані якимось «Сідом Ахме
том Бененхелі, арабським іс
ториком». Моро в своїй кни
зі прагне довести. що Бенен
хелі — це один Із псевдоні
мів чудового художника Ель 
Греко, і таким чином, знаме
нитий живописець і був ав
тором роману.

Про це нове «дослідження» 
можна було б і промовчати, 
оскільки Ель Греко великий 
сам по собі і не потребує 
зайвого і тим більше фаль
шивого звеличування. А спро
ба ще раз зганьбити автора 
роману робиться тому, що 
Мігель Сервантес де Саавед
ра написав в своєму творі 
безсмертні слова: «Свобода, 
друг Санчо, велике благо 
людини*. Ось чому письмен
ник залишається для всіх 
чесних людей великим гума
ністом.

Не дивно, що у франкіст- 
ській Іспанії борються з ти
ми, хто проповідує І захищає 
Сервантеса.

Н. ГАБІНСЬКИЯ. 
(АПН).

В Чехослодаччніїї створений повий тип турбогвинтового дітаца Л-410 з вертикальним злетом і посадкою, призна
ченого Для перевозок пасажирі? і багажу на невеликі вГстані.

Ф Новий тип літака має дві турбіни, ріп зможе піднімати від 12 до 19 чоловік або 2100 кілограмів вантажу. Кой»
струкція літака дозволяє йому злітати як з обладнаних, так і з необладнаннх площадок.

На знімку; літак Л-410 перед стартом. Фото ЧТК—АПН.

ПОДІЇ 
ФАКТИ 
КОМЕНТАРІ

ПРИЄМНО пестить око ніжна синь 
11 моря і субтропічна рослинність 

Гонконгу. З висоти пташиного польо. 
ту красивий вигляд має адміністра
тивний центр цієї англійської колонії 
—Вікторія. Кидаються у вічі рідкісні 
І яскраві квіти. Але радісний на
стрій. який може виникнути під вра
женням краси природи Гонконгу, тут 
же зникає, як тільки знайомишся з 
життям чотнримільйонного населен
ня цієї колонії і особливо дітей.

У Гонконгу часто можна спостері
гати, як діти з бідних сімей сидять 
з іграшками далеко за північ. Але 
не подумайте. що вони захоплені 
грою чи їхні батьки забули, іно ді
тям пора спати. III. це не гра, це 
діти майструють іграшки па продаж, 
щоб допомогти своїм батькам хоч 
якось звести кінці з кінцями. Іграш
ки робляться на замовлення підпри
ємців. які не гребують використати 
дешевий дитячий труд. Адже діти 
працюють по вісім -дев’ять ■ годин па 
добу, а отримують за не дуже малу 
платню.

В Гонконгу існує закон, який забо
роняє використовувати труд малоліт. 
пік дітей, але він носить формаль
ний характер, бо дозволяє власні«-

МАЙСТРИ
ІГРАШОК
кам підприємств легко обходити Йо
го. Це нещодавно визнав представ
ник міського муніципалітету Вікто
рії. який навів ряд прикладів, кола 
власники підприємств по суті не ка
рались за експлуатацію дитячої пра. 
ці. Майже половина з 15 тисяч гой- 
конгських підприємств використовує 
труд дітей молодше 14 років.

Власті намагаються зробити ви. 
гляд. що вони занепокоєні пробле
мою експлуатації дитячої праці, але 
страва, звичайно, не в хороших по. 
бажаннях, а в суті капіталістичної 
системи, при якій свобода означає 
свободу влади імущих наживати ба. 
рпші. користуючись безпросвітними 
злиднями бідняків, і заради наживи 
товстосуми-не жаліють навіть дітей,

л. зотов.
ТАРС,

За роки незалежності Індія досягла помітних успіхів п розвитку народного госпо
дарства. особливо в створенні власної промисловості. Велику роль в зміцненні еко
номіки Індії відіграє допомога Радянського Союзу, яка виявляється в будівництві 
нових підприємств, в'наданні кредитів, в поставках обладнання і матеріалів в про
веденні дослідницьких робіт І в навчанні національних кадрів.

На знімку: завод по виробництву антибіотиків з місті Рішікешо (штат Уттар- 
Прадеш). споруджений з допомогою Радянського Союзу.

Фото АПН.

В ЧИСЛІ 
БАНКРУТІВ —
УЧБОВІ ЗАКЛАДИ

Зараз, коли Сполучені Штати переживають 
економічну кризу, банкрутство компаній — 
часте явище. За місяць число банкрутств дося

гає 150. Серед банкрутів такі, як залізнична 
компанія «Псннсснтрал» чи авіабудівельпа 
компанія «Локхід», рятувати яку кинулось 
американське міністерство оборони.

На думку професора Колумбійською уні
верситете Амітай Ецізні, в числі банкрутів не
забаром можуть опинитися і крупні приватні 
університети. Професор наводить як приклад 
свій університет, дефіцит якого склав у мину
лому році 11 мільйонів доларів. І є підстави 
думати, що в цьому році вій зросте до 15 міль- 
йонів доларів. Не иабагатокращі справи ін
шого великого приватного учбового закладу 
США — Чікагського університету, якому в 
цьому році не вистачить на витрати в мільйо
нів доларів. В тяжкому фінансовому етапі 
опинились Принстопськнй, Станфордський і 
Йельський університети.

ЖАХЛИВІ ЗЛОЧИНИ У В'ЄТНАМІ
Розповідають колишні військовослужбовці США

Деякі невеликі приватні коледжі і універси
тети вже закрились чи закриваються найближ
чим часом. Серед учбових закладів, іцо закри
лись коледж Монтічелло і коледж в Ілліной- 
сс. Крупні університети обмежуються поки ЩО 
закриттям ряду факультетів. Закриті, наприк
лад, зуболікарський і Інженерний факульте
ти університету Сент-Луїса. Всі приватні уні
верситети 1 коледжі, які складають основу ви
щої освіти в Сполучених Штатах, приймають 
зараз найрізноманітніші заходи для економії 
коштів: звільняють професорсько-викладацький 
склад, скорочують учбові програми, збільшу
ють чисельність студентських груп, економ
лять на учбових посібниках і лабораторних 
роботах. А головне — всі намагаються підви
щити плату за навчання, яка в ведучих при
ватних університетах вже досягає 4 тисяч до
ларів на рік.

Скрутний фінансовий стан приватних учбо
вих закладів зв’язаний перш за все з еконо
мічною кризою і пінною у В'єтнамі. Справа в 
тому, що приватні університети і коледжі в 
США значною мірою фінансуються за раху
нок пожертвувань американських монополій, 
для яких вони постачають кваліфіковані кад
ри. Монополії ж компенсують ці пожертвуван
ня великими податковими льготами, які їм на
дає уряд.

Є. ЄГОРОВ, 
кореспондент ТАРС.

Нью-Йорк,

1

Американські солдати, так само 
як і їхні союзники з Південного 
В’єтнаму і Південної Кореї, ка
тують ні в ’«ому не винних В єт- 
намських жителів, вбивають стари
ків жінок, дітей. Цьому «х на
вчали в США. Чому їх вчили і я-к 
воли застосовували одержані «знан
ня» на ділі. розповіли адвокату 
Марку Лейну 3? колишні.? солдата 
армії США. п.

— їх розповіді про жахи у Б єлна- 
мі записані на магнітофонну плівку. 
Адвокат Лейн відомим своїм розслі
дуванням подій, зв’язаних з вбив
ством президента Кеннеди 0”а‘‘ня 
ного книга «Бесіди з американця
ми» випущена в ні Д««' нью-йорк- 
ським видавництвом «сімон енд 
Шустер». ~ _ •

Ось деякі уривки 3 неї. 3аПОЗ,17іп^1 
із західно-німецького журналу «ш«і- 
гель».

НА ПИТАННЯ ЛЕЙНА 
ВІДАЄ ЧАК ОУНЕН ІЗ 
НЕБРАСКА:

— Скажіть, вас навчали ........ -—
будь допитам військовополонених.-'

— Гак. В процесі всієї воєнної 
підготовки. Особливо посилено нас 
навчали нїістаїцііЯ ^іісяць^рред в,л'.......

В1ДПО- 
ШТАТУ

яким-не-

правкою у В’єтнам. На воєнно-мор
ській базі Бофорт (Південна Каролі- 
на) нас навчали «методам виживан
ня» в джунглях. Там же нам при
щеплювали павички катування поло
нених.

— Чому ще .час навчали?
— Як відривати нігті па пальцях 

рук. Нам радили використовувати 
прості щипці радіомеханіків.

— Які методи вам шс рекоменду
вали?

— Методів натупані було дуже ба
гато. наприклад, застосування гост
рих бамбукових паличок. їх можна 
заганяти під нігті і втикати у вуха.
колоти все тіло...

— Чи давались вам спеціальні вка
зівки про туртурн жінок і дівчат?

— Ці рекомендації були садист
ськими. Я не хочу про них говорити 
оскільки намагаюсь якнайшвидше 
забути про цей жах При катуван
нях жінок і дівчат нам рекомендува
ли застосовувати фосфорні бомби, 
їх розкривають без детонації і <|юс- 
фор наноситься на найбільш чутливі 
органи жіночою тіла. Цей спосіб 
викликає жахливі болі.
РІЧАРД доу із штату апддхо

— Чи брали ви участь у допитах 
або вбивствах невинних людей?

— Так. Цс було в селі північніше 
наших позицій. Ми застосували на
палм, артналіт. танковий удар. Ко
ротше. це була атака на маленьке 
село.

— Скільки жителів знаходилося в 
ньому?

— Близько 400 чоловік. Ми їх всіх 
знищили, крім одного. Це були ста
рики. жінки, діти.

— Чи була це незвичайна акція?
— Ні. Ні в якому разі. Лін такі 

акції проводили неодноразово, після 
того, як нам давали наказ. Іноді 
нам наказували знищити лише тих, 
хто чинив опір.

— Як називалось село, в якому 
ваші солдати знищили 399 чоловік?

— Баутрі. Воно знаходиться при
близно в 2-Ю кілометрах північно- 
східніше Сайгона.

— Скажіть, вам віддавав хто-нс- 
будь наказ не брати полонених?

— Так. Наш командир взводу, 
лейтенант.

— Що відбувалося після одержан
ня наказу?

— Ми не брали жодного полоне
ною. Ми вбивали кожного, хто 
нам попадався в руки.

— Л що ви робили з пораненими?
— Ми їх вбивали з пістолетів,

гвинтівок, автоматів або добивали 
штиками.

— Скажіть, ви були свідком подіб
них акцій?

— Я сам брав участі, у них.
— Ви можете сказати, скільки по

лонених І поранених ви вбили?
— Приблизно 250 чоловік. Своїми ж 

очима я бачив, як знищили 2000— 
3000 чоловік.
ГАРІ ПЛІМПТОН ІЗ ШТАТУ
ТЕХАС:

— Вам доводилось бути присутнім 
на допитах військовополонених?

— Так. Одного разу ми взяли у 
паш вертоліт п’ять полонених. Під
нявшись в повітря ми почали допи
тувати одного з них, але він не хо
тів говорити. Тоді ми скинули його 
з вертольота.

— Хто наказав викинути полоне
ного?

— Офіцер зв’язку, лейтенант. По
тім він наказав нам викинути ще 
трьох. Останнього ми залишили у 
пертольоті, тому що він згодився 
говорити.

— Па якій висоті летів вертоліт, 
коли ви скидали людей?

— Приблизно на висоті 900 метрів.
— Ви були присутнім на допитах 

чи катуваннях в’єтнамок?
— Так. Мені доводилось бачити, 

як катували в’єтнамську дівчину. її 
мучили дуже попільно, поки вона не 
померла.

— Як її катували?
— З неї зірвали одяг і заходились 

бити. Потім загостреними бамбуко
вими палками кололи їй груди, на
носили удари по животі. І так про
довжувалось три дні...

ДЖОЗЕФ ГРАНТ ІЗ ШТАТУ 
ІЛЛІНОЙС:

— Які методи катувань ви спосте
рігали?

— Полоненого прив'язують вниз 
головою і б’ють його палками, а по
тім проколюють ножами. Одного ра
зу я бач їв, як одного в’єтнамця 
прив’язали ланцюгом до вертольота 
за ногу. Коли вертоліт піднявся на 
висоту 300 метрів, його скинули 
вниз.

— Чи доводилось вам бути свід
ком масового знищення людей, по- 
дібне тому, яке було в селі Сонгмі?

— Мені доводилось спостерігати 
подібне, але не в таких розмірах. 
Це було в маленькому селі Вудоп. 
У ньому знищили всіх жителів, я 
бачив, як деякі з них йшли з під
нятими вверх руками. Ллє їх ніхто 
ис помилував. Всього загинуло 
близько 70 чоловік, здебільшого 
ЖІІІКЙ й діти.

* ♦ ♦
Тортури, які застосовують амери

канські агресори у В’єтнамі стають 
псе більш витонченими. Деякі з них 
перевершують навіть ті жахи, які 
довелось пережити мільйонам людей 
в роки розгулу гітлерівських голово
різів. Розміри подібних злочинів 
приимаюто масовий характер. Со
вість прогресивного людства не мо
же змиритися з ними. Якраз тому 
все голосніше лунає над планетою 
гнівна вимога — припинити варвар
ську агресію СШЛ п Південно-Схід
ній Азії, покласти кінець політиці 
геноцида, яка проводиться амери
канською bog к ти пою на в’єтнам
ській землі.

(ЛИН).
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Головна
магістраль
Вулиця Карла Маркса, 
Вулиця Карла Маркса, 
Засвічує вечорами. 
Над містом моїм вогні. 
Снують кораблі над нею 
Далекі космічні траси, 
Звідси ідуть на подвиг 
Міста мого сини.

Звідси ідуть світанням 
Невтомні робочі люди — 
її ковалі і теслі
Комуни майбутніх днів, 
їм стелить, мов білий килим, 
Дорогу чубатий грудень, 
Щасливу дорогу стелить 
Під спів заводських гудків.

Шикуються на бульварах 
Дерева в почесній варті, 
Годинник на вежі дзвінко 
Відлічує ранній час. 
Я вірю у серце мужнє, 
У міцність людського гарту, 
Бо містом іде господар 
Іде робітничий клас.

Вулиця Карла Маркса,
Вулиця Карла Маркса,
Я слухаю, наче пісню.
Щоденно твої прелюди 

І То краща твоя омраса. 
і Одвічна твоя окраса

Щоранку іде світанням 
Запалювать сонце людям.

Вулиця Карла Маркса —• 
Завше дорога в даль.
Вулиця Карла Маркса — 
Найголовніша моя магістраль.

Борги
, В хліб, і сіль, і сонце з високості
і В відчуття тремтливої снаги 

Приходять доброзичливі, як гості, 
І цим в сто крат ще збільшують борги,

Добро й любов сприймаю, як належне 
Для втамування вічної жаги.
Та каже хтось, щоб був я обережним, 
Бо саме цим я збільшую борги.

Ще й досі ллються материнські сльози, 
Ще по землі блукають вороги,
1 знову я в неспокої й тривозі — 
Бо й тут ростуть, ростуть мої борги.

Ростуть борги ненависті И -любові, 
Крутішають життєві береги. 
То ж можете повірити на слово, 
Що я сповна сплачу усі борги.

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

НЕДІЛЯ, 27 ГРУДНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.05 — Ран
кова гімнастика для дітей. (М). 
9.15 — Новини. (М). 9.30 —
Длп школярів. «Будильник». 
<М). 10.00 — Переклик Волго
града І Мінська. (К). 10.30 — 
Програма Сиктивкарської сту
дії телебачення. (М). 12.00 — 
«Старт-70». (Харків). 12.30 — 
«Музичний кіоск». (М). 13.00— 
Енергосистема «Мир». (М). 
13.30 — Для школярів. «Три 
дні без підказки». Відповіді 
па питання другого туру олім
піади з фізики. (М). 14.25 —
Наша афіша. (К). 14.30 — Для 
школярів. «Знаємо, уміємо, ро
бимо». (Миколаїв). 15.20—«На 
музичній хвилі» Концерт. (К). 
16.00 — «До святкового столу». 
(К). 16.30 — Для воїнів Радян-

Зараз колектив театру працює пад но
вими виставами: «Допитливе слоненя», 
«Вовк та семеро козлят», «Горбоконик».

На фото: вгорі — (зліва направо) ар
тисти 1. ЛАиронова (Топ),_М. Гарозда 
(Дідусь), ІО. Гончарова 
—- фрагмент з вистави 
«Веселі ведмежата».

(Топа). Внизу 
М. Поліванова

Текст і фото 10. Лівашникова.

В Комунарськ 
через Знам’янку

В Знам'янці закінчились республі
канські зональні змагання з гандбола 
на першість Центральної ради ДСТ 
-Авангард». За путівку в фінал, 
який розпочнеться цього тижня и 
Комунарську, вперто боролись 
команди Києва, Миколаєва. Нікопо
ля та Кіровограда. Вже в перший 
день змагань спортивне щастя було 
на боці наших земляків. Вени впев
нено довели свою пс-ревагу. виграв
ши у досить сильних суперників — 
спортсменів І”__
стріч з аваигардівцямн. 
другий день також закінчилась 
користь кіровоградців (29:19). 1

Ііікополя — 32:24, Зу-
Кчєва на 

па 
_ г___ ______ ,__________ , ось 
поєдинок з миколаївськими гандбо
лістами. Нашим землякам досить 
було звести зустріч внічию, і це вже 
дало б змогу бути першими в зоні. 
Але спортсмени нашого міста знову 
показали цікаву комбінаційну гру, 
вони демонстрували стійкість за
хисту, рішучість в нападі. Нарешті, 
перемога — 17:16. Таким чином, пу
тівка па заключні ігри виграна.

На другому місці були нікопольці 
(4 очкаЬ на третьому — спортсмени 
Миколаєва (2 очка), на четвертому 

кияни (0 очок).

В. СУРЖАН.

ської Армії І Флоту. (Ростов- 
на-Дону). 17.00 — Клуб кіно- 
мандрівників. (М). 18.00 — Но- 
вини. (М). 18.05 — «Роки бо
ротьби і перемог». До 50-річчя 
Комуністичної партії Франції. 
(М). 18.45 — Українське кольо
рове телебачення для дітей. 
«Олівець-малювець». 19.15 — 
Кіновікторина. (К). 20.15 — 
Програма «Час». (М). 20.45 — 
Виступ міністра освіти УРСР 
•гов. Удовиченка П. П, (К). 
21.00 — «Від з’їзду до з’їзду. 
«Таланти твої, Україно». (К), 
Звітують Львівська і Терно
пільська області. 22.10 — Ху
дожній телефільм «Операція 
«Трест». Четверта серія. (К). 
23.35 — «Камертон доброго на
строю». (Дніпропетровськ).

ПОНЕДІЛОК. 28 ГРУДНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 18.00 — 
ТелевістІ. (К). 18.30 — «Косміч
ні старти року». (М). 19.20 —
Телевізійна кіиопрем’єра «Мир 
хатам, війна палацам». II се
рія. (К). 20.30 — Програма
«Час». (М). 21.00 — «Коли сяє 
ялинка». (М). 22.15 — «Кроки 
п’ятирічки». (Запоріжжя). 22.30 
— Спортивний щоденник. (М). 
23.15 — Естрадний концерт. 
(Львів). 23.45 — ТелевістІ. (К).

м. Кіровоград, вул. Луначарсьного, 36 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 
відділу військово-патріотичного виховання і спор

ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.
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НА СЦЕНІ Винайти велосипед!Це підтвердив на ділі ін
женер науково-дослідного 
сектора Харківського універ

ситету Л. О. Дутов. Створе
ний ним незвичайний велоси
пед має. крім ножного, ще 
й ручний привід. Конструк
тор уже проїхав 
великий шлях і 
Москви, Києва, 
Бєлгорода, гірських 
Криму.

Велосипед Л. О. 
легко долає круті 
під час їзди на ньому гар
монійно працюють усі м’язи 
гіла. Щоб привести в рух 
спарені рукоятки верхнього 
прпвода-керма, їздець пови
нен ритмічно нахилятися і 
випрямлятися.

Ручний привід зв’язаний 
двоступінчатою ланцюговою 
передачею з переднім коле
сом. Таким чином, обоє ко-

ліс велосипеда—ведучі, а пе
реключення швидкостей ви
конується синхронно. Кож
ний привід може працювати 
і самостійно.

Нещодавно успішно завер
шено 1000-кіломстрові випро
бування нового 
поблизу Чугуєва 
ськіп області,
структорські І ходові якості 
перевіряли спеціалісти ЦКТБ 
велобудуваиня та група май
стрів спорту.

ЛЕГКІ“ ВПРАВИ
МИКОЛИ РУДЧЕНКА

закінчились зональніУ Вільшанці __
поєдинки сільських гирьовиків об
ласті. За правилами змагань спорт
смени повинні були виконати вправи 
жиму однією рукою, поштовху двох 

інрь двома руками і поштовху од
нією рукою.

Переможцем у жимі однією рукою 
став кандидат у майстри спорту 
з важкої атлетики Микола Рудчеп- 
ко (Ульяновка). 32-кілограмова гиря 
сімнадцять разів фіксувалась над 
його головою. Рудченко лідирував і 
в інших видах.

В командному заліку перемогли 
ульяновські гирьовики, на другому 
місці—спортсмени Вільшанського ра
йону, па третьому — Гайворон- 
ського.

В. МЕЛЬНИЧУК.

До уваги керівників шкіл, шкіл-ін 
тернатів, дитячих будинків, дошкіль
них закладів, гуртожитків, будинків 
культури, клубів, підприємств, уста
нов і громадян, 
ялинку!

ВІВТОРОК, грудня.
ПЕРША ПРОГРАМА. 12.15 - 
Тслсвісті. (К). 12.25 — Худож
ній телефільм «Операція 
«Трест», II серія. (К). 18.00 — 
Для дітей «Сонечко». (Дні
пропетровськ). 18.30 — Ленін
ський університет мільйонів. 
(М). 19.00 — Новорічний кон
церт. (Кіровоград). 19.45— «Ви 
нам писали». (К). 20.35 — 
Програма «Час». (М). 21.00 — 
Українське кольорове телеба
чення. «Вперше на сцені». (К), 
23.00 — ТелевістІ. (К).

СЕРЕДА, ЗО ГРУДНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 12.25 — Те- 
левіеті. (К). 12.35 — Художній 
телефільм «Операція» «Трест» 
III серія. (К). 17.40 — Телевіс
тІ. (К). 18.00 — Для дітей. 
Мультфільм «Каченя Тім». (К).
18.10 — Спецвипуск «День за 
днем». (Кіровоград). 18.40 — 
«Кроки п’ятирічки». (К). 19.00 
—«Шахтарський вогник». Свят
кова програма. (Донецьк).
20.10 — Програма «Час». (М). 
20.40 — Телевізійна кіиопрем’є
ра «Ліпр хатам, війна пала
цам» ill, IV серії. (К). 22.30-« 
«Українські вечорниці», 
(Львів). 23.30 — ТелевістІ. (К).

ВІЧНО
ЗЕЛЕНІ

Не днями, а годинами і на
віть хвилинами «ростуть» 
ялинки на Московській фаб
риці художціх виробів. Інак
ше і бути не може: тут па
нує хімія-чарівниця. З зеле
ного поліетилену спочатку 
відливають гілки, Потім з 
них складають ялинки зав
вишки від 12 сантиметрів до 
1,5 метра. Нині їх випустили 
два мільйони 300 тисяч — на 
400 тисяч більше, ніж торік.

Московські майстри освої
ли новітну технологію від
ливки ГІЛОК під тиском. І те
пер кожна зелена голка ви
глядає неначе жива — як У 
справжньої лісової гості.

Хімія дає 1 аромат ялин
кам. Потрібно лише 20 гра
мів хвойного екстрату, щоб 
вовн мали запах смолистого 
дерева.

Попит на новорічну про
дукцію фабрики, єдиної в 
своєму роді, великий. Вирі
шено збільшити випуск по
ліетиленових ялинок у три 
рази.

В минулому році під час 
новорічних свят внаслідок по
рушення правил протипожеж
ної безпеки траплялися ви
падки пожеж.

З мстою запобігання не
щасним випадкам необхідно 
добре пам’ятати і неухильно 
додержувати протипожежних 
правил.

За пожежну безпеку при 
влаштуванні новорічних яли
нок та проведенні свят у 
школах, дитячих садках, клу
бах, установах відповідають 
керівники зазначених закла
дів.

Ялинку в громадських міс. 
цях можна влаштовував 
тільки з дозволу представив 
ка державного пожежног; 
нагляду в приміщеннях, ро? 
ташованих не вище другого 
поверху, що мають не менше 
двох виходів безпосередньо 
назовні або через сходові 
клітки.

Розміри приміщення для 
влаштування ялинки встанов
люються залежно від перед
баченої кількості осіб, що 
будуть присутні на святі, з 
розрахунку не більше як 15— 
15 чоловік на кожні 10 квад
ратних метрів площі.

Організатори свята повинні 
розробити план і порядок 
евакуації присутніх із примі
щені. на випадок пожежі, по
годивши цс з місцевими ор
ганами пожежної охорони і 
довівши до відома всіх осіб 
адміністративного та обслуго
вуючого персоналу школи, 
дитячого закладу, будинку 
культури, клубу.

Під час влаштування ялин
ки всі виходи з приміщення 
мають бути відкритими, біля 
них треба встановити теле
фони. У залі весь час пови
нен перебувати ^черговий з 
персоналу школи, клубу 
тощо.

Ялинку треба встановити в 
центрі залу, закріпити на 
стійкій підставці або в бочці 
з піском та обгородити бар'є
ром, з підлоги прибрати ки
лими, Доріжки. Штори І 
порт'єри повинні бути ВІД 
ялинки на відстані не ближ
че двох метрів.

Біля входу в зал, де вста
новлена ялинка, і в самому 
залі слід мати 3—5 вогнегас
ників і дві щільні шерстяні 
ковдри.

Друкарпя ім. Г. М. Димитрова, обласного управління 

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

Зам. № 6601 Тираж 49 200.

ПРИМІТКА: При відсут
ності вогнегасників у сусід
ньому з ялинкою приміщенні 
повинен 
(бочка _ 
відер) і 2 — З відра.

При оформленні ялинки за
бороняється: вішати целу
лоїдні, паперові та інші лег
козаймисті Іграшки, обсипати 
ялинку бертолетовою сіллю, 
влаштовувати в приміщенні 
фейерверки, запалювати бен-

влаштовують

гальські вогні, магній, корис
туватися хлопавками, при
крашати підставку і гілки 
ялинки ватою та іграшками, 
не просоченими вогнсзахис- 
ною рідиною.

При проведенні свята ялин
ки забороняється:

допускати до участі в свя
ті дітей і дорослих, одягне
них у костюмах з вати, папе
ру, марлі та інших легкозай
мистих матеріалів, не просо
чених вогнезахисною ріди
ною;

гасити повністю спітло в 
приміщенні, де стоїть ялин
ка;

залишати дітей біля ялин
ки самих, без нагляду до
рослих.

Оформлення ілюмінації 
ялинки повинно проводитися 
тільки досвідченим електро
монтером. При цьому вико
ристовуються лампочки на
пругою не більш як 24 воль
ти через знижувальний тран
сформатор або застосовують 
гірлянди з послідовним вми
канням 12-вольтних лампочок.

При найменшій підозрі на 
несправність у ялинковому 
освітленні (блимання лам
почок, іскріння і т. д.) ілюмі
націю необхідно вимкнути і 
не вмикати до з’ясування 
причин несправності та їх 
усунення. Там, де електричне 
освітлення відсутнє, новорічні 
свята слід влаштовувати 
тільки вдень.

Освітлення ялинки свічками 
забороняється.

В разі виникнення пожежі 
треба негайно евакуювати 
людей і приступити до її га
сіння. повідомивши в пожеж
ну охорону.

Після Нового року ялинку 
в квартирі довго не тримай
те, попа засихає І створює 
небезпеку пожежі.
ВІДДІЛ ПОЖЕЖНОЇ 
ОХОРОНИ УВС 
КІРОВОГРАДСЬКОГО 
ОБЛВИКОНКОМУ
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