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Заспівувачами багатьох патріотичних починань днетунаюеь комсомольсько-молодіжні котек- 
(гіппі •’Червоної зірки».

На фото: комсомольці механоскладального цеху. Справо наліво: Валентина Адамова, Микола 
^ондратюк, Олександр СІмперовнч, Віктор Аколішоя, Ва.шннпа Рагозна, Валентина В і два пънюно 

Фото В, КОВПАКА,

р ДРУГЕ своє півсторіччя 
на порозі. нового, 1975-го 

року вступила наша Батьків
щина — Союз Радянських Со
ціалістичних Республік. Мине 
час, але ми ніколи не забуде
мо того великого душевною 
хвилювання, яке сповнювало 
нас, коли ми слухали або ‘ін
талії матеріали спільного уро
чистого засідання ЦІ< КПРС, 
Верховної Ради СРСР, 1 Вер
ховної Ради РРФСР, виступ 
па ньому Генерального секре
таря ЦК КПРС Л. І. Брежнє
ва, а в день ювілею — пові
домлення про нагородження 
Радянської" України, всіх ра
дянських республік ирдеиом 
Дружби Народів.

Відзначення великих трудо
вих звершень, яких добився 
радянський народ п єдиній ро
дині, сповнює почуттям гордос
ті й серця комсомольців і мо
лоді Кіровоградщини. Успіхи 
нашого багатонаціонального 
народу у виконанні величних 
накреслень XXIV з'їзду КПРС, 
завдань дев’ятої п’ятирічнії 
великі. Щодня напередодні 
Нового року колективи під
приємств і будов рапортували 
про свої звершення на честь 
золотого ювілею СРСР. І в то
му трудовому гостинці — 
значна частка здобутку 
натхненної праці, творчих по
шуків молодої зміни.

Ллє нам глибоко запали І 
слова Л. 1. Брежнєва про те, 
що в найближчому майбутньо
му нам належить зробити іцс 
більше, ще краще. Цс най
ближче майбутнє, що розпочи
нається сьогодні світанком, — 
третій рік п’ятирічки.

Відповіддю на важливість 
завдань стали Всесоюзні ком
сомольські збори «Ударною 
працею I відмінним навчанням 
ознаменуємо вирішальний рік 
п’ятирічки», Дуже конкрет
ною відповіддю на них стали 
взяті повсюдно ко.мсомолщами 
і молоддю підвищені зобов’я
зання, виступи з патріотични
ми ініціативами.

На Всесоюзних зборах ка
валер ордена Леніна тракто
ристка колгоспу їм. Свердлова 
Бобрпвецькою району комсо
молка Валентина Те.інх, наго
роджена на честь ювілею Віт
чизни, сказала: »В новому ро
ці зобов'язуюсь виростити 
100-центнсрний урожай куку
рудзи в зерні на площі в сім
десят сім гектарів». В цих 
простих словах прозвучали 
прагнення і настрій понад сто
тисячного загону комсомольців 
Кіровоградщппи — працювати 
тільки ударно, працювати сьо
годні краще, ніж учора.

1 можливості для цього у 
нас є. Переконливе свідчення 
тому — досвід і здобуікн мо
лодих передовиків нашої орде
ноносної області, удостоєних 
урядових нагород, досвід ком-

сомольсько-молодіжіїих колек
тивів, нагороджених пере.хд- 
ннмн Червоними прапорами, 
вимпелами та грамотами 
кому комсомолу.

У поході за ро »в’язання 
дань п'ятирічки нам є на 
рівнятись. Серед більша 
наших земляків, иагоро іжеин.х 
орденами і медалями СРСР — 
понад 100 комсомольців і мо
лоді. Відрадний факт. І цс є . 
переконливим свідченням знач
них успіхів трудового виховай*

лі. ГАЙДАМАКА, 
перший секретар Кірово- 

градського обкому ЛКСМУ
ня молодої зміни, найдієвішою 
формою, якого є соціалістичне 
змагання, бо само в прагнен
ні бути першими нзйяскраяіше 
виявляється ентузіазм 1 само
діяльність молоді.

Взяти .хоча б Ініціативу 
комсомольців і молоді, учнів 
шкіл Новомнргородсьчого ра- 
нону. Звідси ПІШОВ клич по 
всій республіці про накопи
чення і збережений вологи в 
грунті в зимовий період. По
чинання схвалене U.K ЛКС.М 
України. ІЦе не відомо, чи бу
дуть новомнргородці перемож
цями, але результат їх Ініціа
тиви відчувається вже зараз. 
До виготовлення щитів для 
затримання снігу щодня залу
чається ВСе більше КОМСОМОЛИ- 

• ців і молоді, піонерів, учнів.
ШКОЛОЮ комуністичною 

гарту стали для юнаків і 
дівчат області 576 комсомоль
сько-молодіжних; колективів. 
Саме вони е справжніми про- 
довяіувачами трудових тради
цій старших поколінь, а їхні 
справи — підтвердженням боє
здатності комсомолу, йою ак
тивної участі у вирішенні кон
кретних завдань комуністично
го будівництва. Заслужену ша
ну завоювали г 
молодіжні бригади різальни
ків заводу »Червона зірка», 
складальників Із “ ' 
ського 
ня 
рій», 
на тракторна бригада __
гаслу імені Ульянова Ульянов'

ПРОЛЕТАРІ ВСЦ КРАЇН., ЄДНАЙТЕСЯ!
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ПОНЕДІЛОК, 1 січня 1973 року О ціиагкеп«

ШЯ ШЗШРШШШ

ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КПРС, 
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР, 
РАДИ МІНІСТРІВ СРСР

виступ товариша О. М. Косигіна по телебаченню і радіо

ського району, комсомольсько- 
молодіжний колектив МТФ 
колгоспу «Шлях Лєніидк . 
Онуфріївського району.

Цей список можна продов
жити до останньою колективу, 
бо нормою життя в них стала 
ударна праця, ідейно-політич
не виховання, потяг до глибин 
економічних знань. Все це з 
найбільшою сплою проявилося 

. в ході виконання Поставній 
. ЦК КПРС, Ради Міністрів 

СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ 
«Про розгортання Всесоюзного 
соціалістичного змагання пра- 

. півників сільською господар
ства за збільшення виробни
цтва І заготівель зерна і ін
ших продуктів землеробства в 
1973 році». В своїх соціаліс
тичних зобов'язаннях чле
ни комсомольсько-молодіжної 
тракторної бригади колгоспу 
«Жовтень» Ново миргородсько
го району дали слою на пло
щі в 140 гектарів сирості: пі по 
60 центнерів озимої пшениці. 
До цього руху одразу прилу
чилися юнаки і дівчата про
мислових підприємств. Заспі
вувачем тут стала комсомоль
сько-молодіжна бригада імені 
XVI з'їзду ВЛКСЛІ Віктора 
Недопаса з заводу «Червона 
зірка». До початку весняної 
сівби и колективі зобов’язали
ся виготовити понад план 25 
сівалок і передати їх кращим 
молодіжним бригадам з різ
них областей України, 

Комсомольські організації 
області не зможуть бути на 
рівні важливих завтань ниніш
нього року без дальшого сво- 
ю оргаі;І98ційио-нолітнчип>!) 
зміцнення, що е головним кри
терієм успіху. Нещодавно за
кінчилася звітно-виборна кім- 
ианія в первинних організа
ціях Спілки. До керівництва 
первинними організаціями при
йшло дві тисячі молодих ко
муністів. В комсомольському 
активі — цс велика сила! Са
ме на мобілізуючій ролі моло
дих комуністів, шо несуть 
комсомольські доручення, і на
голосив у своєму виступі на 
VIII пленумі ЦК ЛКСМУ член 
Політбгоро І1К КПРС, перший 

секретар ЦК КП України 
тов. В, В, Щербнцькнй. Про 
це йде, йшла, продовжується 
мова на пленумах міськкомів, 
і райкомів ЛКСМУ.

До золотого ювілею СРСР. 
комсомольці і молодь Кірово- 
градщинн прийшли з хороши
ми успіхами у труді 1 навчан
ні. Наші завдання — надійно 
закріпити їх, Дороговказом а 

комсомольсько- цьому патріотичному поході в 
слово нашої партії: »Наступ
ний рік має особливо значен
ня — це третій рік, який бага
то в чому вирішує долю всієї 
п'ятирічки». І тому для цього 
вирішального року ми віддамо 
полум’я своїх сердець, вмін
ня СВОЇХ рук молодих.

Дорогі товариші, дорогі друзі!
Через кілька хвилин ми вступимо г Новіш, 

1973 рік. В ці урочисті хвилин’: мн »вертя;мо 
свій погляд до пройденого шляху, до всьою, 
що пам’ятне і дороге серцю кожної радян
ської людини.

Ми прожили з вами особливий, знаменній
Ч’-^ДЛя нашої країни рік. В історії, в пам'яті
" “родпій він залишиться як рік великого 

та — 50-річчя утворення Союзу Радяи- 
х Соціалістичних Республік — дружної, 
гньої сім’ї наших народів.
ілейиі торжества, нідсумкн піввікового 

итку багатонаціональної Радянської дер
ії з величезною вражаючою силою знову 

одемоеструвалп нашу єдність, животворну 
• млу ленінської дружби і братерстаа наро
дів, могутність нашої країни.

Радянські люди новвою мірою відчувають 
чудові плоди перемоги соціалізму, ’ ііоиих 
суспільних відносин, які забеїпечили могуї- 
иій зліт економіки, неухильне 
культури і добробуту трудящих.

Соціалізм відкрив найиіириіі горизонти пе
ред усіма націями І народностями СРСР. Са
ме у великих перевагах соціалізму, о моно
літній згуртованості радянською народу 
навколо Комуністичної партії, його натхнен
ній праці на благо Батьківщини, у вцліосгі 
ленінським заповітам і ленінським ідеа
лам — ми бачимо джере іо всіх наших до
сягнень, всіх наших перемог.

Оцінюючи все, що звершили радянські лю
ди за минулий рік, ми можемо сказати, що 
накреслена партією програма дальшого роз
витку соціалістичної економіки і культур»! в 
пілону здійснюється 
проводиться в житта 
партії на підвищення 
буту народу.

Значно збільшилося 
лової продукції. Введено в дію нові великі 
підприємства. Труїівннкн сільською госпо
дарства, незважаючи на складні погоди! 
умови, забезпечили валовий збір зерна, який 
перевищує серетньорічний рівень, досягнутий 
у восьмій п'ятирічці.

Особливо значний вклад у забезпечення 
країни хлібом внесли трудящі Казахстану і 
Сибіру,

У країні вирощено рекордний урожай ба
вовни.

Радянські вчені, інженери, творча інтелі
генція добилися нових успіхів у розвитку 
пауки, техніки, багатонаціональної соціаліс
тичної культури.

Самовіддана праця передових колективів, 
робітників, колгоспників, інженерів і техніків 
по заслугах відзначена високими нагородами 
Батьківщини.

Сердечна подяка вам, дорогі товариші, за 
відмінну роботу, за вашу енергію та ініціа
тиву, за ваш трудовий подвиг!

1972 рік ознаменувався дальшим зміцнен
ням співдружності соціалістичних держав, 
великими успіхами в здійсненні висунутої 
XXIV з'їздом КПРС Програми миру.

Важливі позитивні зрушення стались на 
міжнародній арені, намітився поворот у бік 
врегулювання ряду кардинальних проблем, 
відкриваються сприятливі перспективи для 
зміцнення миру і безпеки на євролейському 
континенті,

Проте імперіалізм ще не відмовився від 
спроб нав'язати народам свою золю силою 
зброї. Падають бомби американських агре
сорів па міста і села В'єтнаму, ллється кров 
мирних жителів •— жінок і дітей. Триває 
окупація арабських земель ізраїльськими за
гарбниками.

вязивввмвив
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Радянські люди з гнівом 1 обуренням ва- 
суджують розбійницькі акти імперіалізму у 
В’єтнамі, вони вимагають якнайшвидшого 
підписання Сполученими Штатами Америки 
угоди про припинення війни та ВІаНОГ.ЛЄПНП 
миру у В’єтнамі і підтверджують свою солі
дарність з усіма народами, які борються за 
незалежність і свободу.

Дорогі товариші! З твердою вірою в май
бутнє, сповнена нових сил наша країна всту
пає в 1973 рік. Цс буде третій, внріша.іьниіі 
рік п'ятирічки, і від того, як він буде про
житий, наскільки самовідданою і н.і’пеле, ли
вою буде поаця кожної радянської людині: 
в наступаючому році, — великою мірою за
лежить підсумок усього п'ятиріччя, успіх ва
ших планів.

У доповіді про 50-річчя СРСР Генеральний 
секретар Центрального Комітету напої пар
тії Леонід Ілліч Брежнєв сказав:

«Радянський Союз Іде назустріч аомупіз* 
зростання мові.

і Ми 
•легким, 
енергії . _ —
всіх їх разом. Ми знаємо — потрібні» бутс 
велика і натхненна праця, 
висока політична свідомість. ^1н знаємо та
кож і те, іцо радянські люди ме.ють усі ці 
якості, зуміють їх виявити, зуміють добитись 
поставлених перед собою прекрасних іілей®. 

Центральний Комітет Комуністичної партії 
Радянською Союзу. Президія Верховної Ра
ди СРСР 1 Рада Міністрів СРСР висловлю
ють тверду впевненість у тому, що насту
паючий 1973 рік буде відзначений новими пе
ремогами в розвитку промисловості, сільсько
го господарства, всіх галузей економіки, в 
підвищенні культури і матеріального дооро- 
буту народу.

В ці урочисті хвилини зустрічі Нового ро
ку ми бажаємо вам, дорогі товариші, міцно- 
ю здоров'я, нових досягневь у прааі, на
вчанні і творчості.

Великого щастя і добрих успіхів усім, хто 
стає на трудову вахту 1973 року в заводських 
цехах і на будовах, на колгоспних і радгосп
них фермах, у наукових лабораторіях, хю 
песо бойову вахту ня рубежах нашої Бать
ківщини.

Всі ми працюємо заради тою, щоб ще 
сильнішою і кращою була наш.і В'оіизиа, 
щоб міцним був мир на землі.

щоб ще більший достаток І щастя прийшли 
в кожен дім,

щоб життєрадісними, здоровими і працьо
витими росли наші діти.

Ми звертаємо слова новорічного привіту 
до народів братніх країн соціалізму, 
до комуністичних і робітничих партій, 
до робітничого класу, трудящих селян, пе

редової інтелігенції капіталістичних держав. 
Наш! добрі новорічні побажання — наро

дам, які скинули ярмо колоніалізму і буду
ють ново життя, борцям проти капіталізму 
та імперіалізму, проти сил агресії І війни, 
всім чесним людям землі, що виступають за 
мир і соніальнпй прогрес.

Зараз куранти Спаської батю Кремля 
і сповістять про настання 1973 року. Хай же 

Повий рік принесе успіхи і щастя ножній 
радянській людині!

Хай процвітає наша любима соціалістична 
Вітчизна!

Слава нашій ленінській Комуністичній 
партії — натхненникові й організаторові всіх 
наших перемог!

Слава великому разянському народові! 
З Носим роком, дорогі товариші!
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F
— Та н кожного батька є 

сини.
— Але ж ви хорошими нипа

ли мені.
— Вам холодно, тагу. На вас 

немає пухнастої кондрн.
— Так, сину. Хсілодно.
— А як же ми, сишр Чим 

зараджу я тобі?..
_ — Я вчив тебе...

Стене мій, степе!
Я приходив на твої косогори, 

де бігали по стернях отари, з 
такою іцирою сльозою після

Десь виярок з пожухлою 
травою,

На косогорі спить озимина... 
Я знову, степе мій, з тобою, 
Любов проста до тебе — 

тиха і ?емна.
Хіба раз я розмовляв з то

бою? Хіба не знаю я твій при
дорожній волинець. А низі, 
йдучи в село, прим’ятою С1ЄЖІІ-

із земляка- обидиною. щоб зустріти
ми Новий рік та зробити ще 
одну зарубку на вічній твоїй 
долоні, степе, знову з тобою.

— Скільки тобі літ, тату?
— 1"І не знаю, сину.
— А чого такий молодий, 

тату?
— Бо ви в мене є, сини.

недруга. Я прийшов до 
тебе, щоб повідати найбільшу 
людську радість — у мене син...

Ген, ген — масні скиби, одна 
біля одної — щільно, щоб хо
лодно не було. А там,‘у далечі, 
трактор погуркочує — від скир
ти. Та й сі их на околиці брига
ди. Може, то гіталовсшса брига
да? Та ні, — здається, Моторно-

1 —Ч

го. А, може, й Лу 'ЗНІВСЬКЛГО...
— Багато синів у тебе, тату. 

А знаєш, коли нгіїд злі видно? 
За всі, за всі світи? Коли ля
жеш горілиць } ЛОЛОЬІіОЧІЙ 
пшениці, КОЛИ зір — мі не пше
ничного колосся. Пр> >5ач, я при
топтав десяток-два ниіелкчних 
стебел. Я відроблю їх.

— Вірю.
— А ти бувгеш гч'внпи, 

тату?
— Як спека.
— А щедрим?
— Як дощі.
А твої долоні, -ж у мами, з 

борозенками. Такі л шорсткі. 
Але я ще не знав тепліших до
лонь.

Я й напою тебе, я ї нагодую. 
А нині зігрів би тебе собою, так 
ти ж таки широкий—

— Але ти людина.
— 1 я все зможу, тагу.
— Мол щедрість — то твоя 

щедрість.
— Я не скупий.
— Ні. На роботу щедрість.
— І ог цього твоя ццедрість?.. 
Десь виярок з иожухзою - 

травою.
На косогорі спить озимина...

В. ЯСЕНЮК.
с. Матусівка
Маловисківського рзнану.

МОНУМЕНТ 
ДРУЖБИ НАРОДІ 

Всі радянські люди з вепичезчим за. 
доведенням зустріли звістку про те, Що 
на честь 50-річчя утворення Союзу PCP 
у столиці нашої Батьківщини вирішено 
спорудити монумент «Дружба народів», 
Він символізує інтернаціональну згурто. 
ваність і єдність, братерство і дружбу 
всіх націй і народностей великої Країни 
Рад. Ця дружба, підкреслив Генеральний 
секретар ЦК КЛРС Л. І. Брежнєв, — на
ше безцінне надбання, одне з найлначні- 
ших і найдорожчих серцю кожної радян- 
ської людини завоювань соціалізму.

На Арбатській площі столиці буде спо
руджено архітектурний ансамбль, цент
ром якого стане Будинок миру і дружби 
народів.

Історія Батьківщини, сказав він, історія 
будівництва соціалістичного суспіль
ства тісно зв'язана з Москвою. Рішення 
про спорудження в столиці монумента 
«Дружба народів-» відображає всена
родне визнання її великих заслуг. XXIу 
з’їзд KnFC поставив завдання — пере
творити Москву в зразкове комуністичне 
місто. Немає сумніву в тому, що трудя
щі столиці при підтримці всього радян
ського народу успішно розв'яжуть це 
почесне завдання. *-

(ТАРС). Г

— Аутряге,
— “ - Зо

бі Па- 
імен

Л. ДОН.
м. Кіровоград.

♦ото Ю. ЛІВА ЦІН ЯКОВА.

Юнаки комсомольсько-молодіжної зміни старшого майстра В. В. Медведева (гоупком- 
сорг В. Шайда) зайняли робочі місцл біля металургійних апаратів. — трубчастих і рудо- 
термічних печей, конверторів, біля пульту управління. Хвилювалися, їм першим вести 
процес плавки. А скінчать зміну в день спита — бО-річчя утворення СРСР. Всі уважні, 
зосереджені. І ось, нарешті, обличчя металургів розквітли посмішками. Пішов метал.

Плавильний цех. Скрізь прапори союзних республік, транспаранти, лозун
ги і, здається, найяскравіше серед них сяс той, де напис: «Приймай, Батьків
щино, побузький феронікель!». Урочистий мітинг, присвячений пуску першої 
черги Побузького нікелевого заводу, відкрив перший секретар Голованівсько- 
го райкому партії Ю. Т, Кузьмін. Слово начальникові комплексу будівництва 
заводу В. С. Бабіну. Він вручає рапорт будівників заводу другому секретареві 
обкому КП України Д. П. Максименку і передає директорові завод/ В. Д. Лі- 
ньову символічний ключ підприємства.

— Для багатьох юнаків І дівчат Всесоюзна ударна комсомольська будова стала шко
лою трудового гарту. — сказав бригадир ко.мсомольсьхо-молодіжної бригади монтажників 
Володимир Шмаровоз. — Ми гордимося тим, що нашому колективу випала чссгь браги 
участь у будівництві важливої будови п'ятирічки. Доповідаємо: зобов’язання ювілейінио 
року ми виконали ще у вересні... Промовець розповідає про успіхи бригади, комсомоль
сько-молодіжних колективів, дванадцять з яких зобов'язання ювілейного року виконали 
достроково. Впровадження у виробництво 50 рацпропозиції, запропонованих юнаками і 
дівчатами дали економію в 20 тисяч карбованців. Росіяни і українці, вірмени і литовці, 
киргизи і узбеки... Представники ЗО національностей будували запол. і це символічно, що 
перша черга занозу вступила до ладу в день 50-річчя утворення CPTF7

Рапорт від імені комсомольців і молоді будови обкому КП України та 
обкому комсомолу вручив начальник штабу ударної комсомольської будови 
С. Мещеряков. З успішним закінченням будівництва першої черги пер
шою плавкою будівельників та металургів вітали другий секретар обкому пар
тії Д. П. Максименко, начальник главка Міністерства кольорової металург її 
СРСР Н. І. Матєвич. У мітингу взяли участь перший заступник голови облвикон
кому А. А. Давиденко, перший секретар обкому комсомолу М. Г. Гайдамака.

10. ЛІ ВАШ ников, 
спецкор «Молодого комунара».

ЩО
ВІЗЬМУ я
З МИНУЛОГО

ІІОБ1ІП РІК — НОВІ 
ПЛАНИ. А ЯК МИНУЛИЙ. 
ХІБА ВІН ДЛЯ ТЕБЕ БЕЗ 
СЛІДУ? СКАЖИ ВІДВЕР
ТО. то ти взяв би з 
МИНУЛОГО РОКУ. хоч 
ВІН 1 МИІ1УЛИИ, НА РІК 
НОВИН. НА МАЙБУТНЄ.

НА ЦЕ ЗАГІН ГАННА 
«МОЛОДОМУ КОМУНАРУ» 
ВІДПОВІДАЮТЬ:

ДНТЯЧИИ ЛІКАР НЕО- 
НІЛЛ МАХНОВСЬКА:

— Батьків — лише слухня
них.... Щодня бачиш дітей. 
Здорових, красивих, радіс- 
нжї. 1 від тою відчуваєш 
щастя. Тож — красу і здо
ров'я. І ще — профілактич
ну роботу, а лікувальна не- 
хьз залишається н мииу- 
аому.

ТЕСЛЯР БУ-2 КОМБІНА
ТУ «КІРОВНГРАДВАЖ- 
ЕУД» АНАТОЛІЙ Б.АБЕІІ- 
КО:

— Поменше будинків, не 
закінчених нами. Особисто 
для себе — п’ятий розряд. 
Тільки вже не по основній, а 
по суміжній професії елек
трозварника.

Нп ЧЕТВЕРТУ ТИСЯЧУ
Коли я слухаю пісню у хорошому ї;ч- 

конанні, у мене завжди виникг огь при
ємні асоціації. Так само зачаровало спо
стерігаю за роботою нашого к лектиі у.

Ірина Вітряк, Марія Тнмчур, Любоз 
Москаленко як зобов’язались у ювілей
ному році одержати по три тисгг-ь літрів 
молока, так і зробили — на кожну фу
ражну корову надоїли по три тисячі двіс
ті кілограмів.

А вчитись нам є у кого. Доярки нашо
го колгоспу Герой Соціалістично; Праці 
Лідія Іванівна Скрипник, казалер орде
на Леніна Любов Іванівна Беземольна 
та інші в другому році п’ятирічки 
доїли більше чотирьох тисяч літрів 
лока.

На нещодавніх комсомольських зборах 
групи ферми ми обговорили Постанову 
ІІК КПРС, Ради Міністрів СРСР і _ 
ВЦРПС «Про розгортання соціалістпч-х 
ного змагання працівників тваринництва 
за збільшення виробництва і заготівель 
продуктів тваринництва на зимовий пе
ріод 1972—1973 рр.» і зобов’язались ор
ганізовано провести зимівлю тварин, а 
також дали слово в третьому році де
в’ятої п’ятирічки надоїти по 3300 кіло« 
грзмів молока на закріплену корову.

Надія МОСКАЛЕНКО, 
доярка, групкомсорг п’ятої молоч
нотоварної ферми колгоспу імені 
Леніна Долинського району.А НАС НА СВЯТО ПРИСЛАЛИ

Ювілейний рік, від ячз- 
го нас відділяють тільки 
хвилини, багатий був на 
знайомства. Вихователі 
старшої групи дитячого 
евдка № 36 Л. П. Русул 
і К. Д. Федорченно лис
туються зі своїми при
балтійськими колегами. 
Ось що пишуть ’м естон
ські друзі:

<— Ми. вихователі і діти 
86-ш дитячого садка м. Тагі
лі«. дуже заиїлавлсні п 
дружншому ЛИСТУВАННІ з ва
шою і рупою, ї наш колектив 
щиро вдячний Вам за такий 
чудовий почин».

Вже перші листи при
несли багато цікавого. 
Прибалтійські друзі з 
гордістю пиш/ть про 
своє місто над морем, 
про дитячий садок, ьа- 
дісвади фотограцнї і че
кають малюнки, фото
графії, листи, щоб ясніше 
уявити собі життя дітей 
на Кіровоградщині.

Напередодні Ноаого 
року н>а адресу дитячої о 
садка надійшла посилка 
із Вільнюса. її надіслали 
вихсватегі підготовчої 
групи дитячого садка 
№ 2 Р. С. Печенкук -і 

Я. Б. Шкімне. Вони шлють 
свої палкі поздоровлення 
з Новорічним святом і 
В знак дружби Литов
ським і українських ді
тей просять пеоедати 
їхній дарунок — 'націо
нальну ляльку.

Вручити дарунок дору
чили Діду Морозу. По
гляньте, з яким інтере
сом розглядають діти 
свою нову ляльку- подру
гу! Звуть її 
Що в перекладі 
рюшка. До речі, 
шість литовських 
перекладаються. У них є 
імена Ялиночка, Мореч- 
ко, Сонечко, Буря, Лю
бов, Янтар...

І тепер слова:
А нас на садто 

приспали
Рига, Вільнюс і і'аллін... 

стали для дітей ближчи
ми, зрозумілішмми. Діти 
знають, що там, над мо
рем, де б’ються об бе- 
рег балтійські хвилі, жи
вуть їхні однолітки з не
звичними іменами. Про
те вони граються такими 

іграшками, як і вони, 
і люблять такі ж солодкі 
цукерки...
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ІСТОРІЯ ГопнсЕТ?
• КУРС НА РЕКОРД

Широка асфальтова ав
тострада до нашої шахти 
від міста, красиве примі
щення шахтоуправління із 
скла і бетону. Якщо спус
титись в забій, там теж 
врзження впорядкованос
ті; всюди нові машини, все 
за останнім словом техні
ки. Нова шахта «Свіпю- 
пільська» — і дим все ска
зано. Перші тонни бурого 
вугілля видали на-гора 
тільки влітку минулого ро
пу. і одразу між бригада
ми та змінами почалось 
змігання за прискорення 
введення проектної по
тужності підприємства.

З самого початку а бригаді 
прохідників, яку очолює кому
ніст І. М. Хворостина, прижи
лося правило: тільки вперед. 
Дають завдання, нехай склад
ніше попереднього, обов'язково 
виконають. А гранились труд
нощі, теж не перешкода — ні
коли не відступлять. Хлопці а 
бригаді впевнені, що правило 
попереду йдучих і допомогло 
їм встановиін два рекорди 
швидкісної проходки штреків 
по Олексаилрійгьхому буро- 
вугільному басейну. Ос гай
ній — 634 погонних метри зі 
робочий місаць — навіть по
вторили вдруге у жовтні мину
лого року. З серпня передовий 
колектив працює в рахунок 
1973 року.

Рекорди прохідників — то 
ентузіазм кожного помноже
ний на хороше .знания техні
ки, передових прийомів праці, 
освоєння кількох суміжних 
професій. Це й є секрет авто
ритету колективу, В якому 
більше половини становлять 
молоді шахтарі.

За третій квартал брига
да вийшла переможцем 
соціалістичного змагання 
на честь 50-річчя СРСР по 
Міністерству вугільної про
мисловості УРСР. Заступ
ник бригадира Анатолій 
Коханов був удостоєний 
звання «Почесного шахта
ря», комсомольці — про
хідник Леонід Буценко і 
машиніст комбайна Мико
ла Фісан визнані відмін
никами соцізлістичнсо 
змагання.

Нагороди тут сприйняли 
як аванс за ударну працю 
в майбутньому. Тому до 
кінця п’ятирічки члени 
бригади зобов'язались до
вести свій рекорд до 1000 
погонних метрів проходки 
на місяць.

В. ТЕСЛЕНКО, 
секретар комсомоль
ської організації Світ- 
лоііільської шахти 

м. Олександрії.

flfl А СВЯТКОВОМУ новорічному tie- 
чорі всі п зборі. Лине ніжна мело

дія вальсу. Біля яскравої ялинки круж
ляють пари. Але раптом звуки музики 
стають все тихіші і тихіші, ніби відда
ляються. Світло притухає. І в розчине
них дверях з’являється Дід Мороз.

— З Новорічним святом вас, любі 
друзі’. — вітається він. — Добре ви по-

ЧОМУ ЗАПІЗНИЛАСЬ 
СНІГУРОНЬКА?

праціовали в минулому році, тож і ве
селіться тепер на славу.

— А де ж це моя Снігуроньчя? — 
запитує, огляда присутніх.

Всі поглядають на двері, за якими 
■і} ти цокіт каблучків.

В залі аж світлішає, коли з'являється 
нсоорічна красуня.

У жінок блищать від захоплення очі. 
Всі погляди звернуті на Снігуроньку. 
Чути шепіт:

— Дивіться, яке чудове на ній пальто!
— А зачіска!
— А чобітки!
Снігуронька трохи ніяковіє від допит

ливих і захоплених поглядів.
— Я затонмалась сьогодні, — вибач

ливо говорить вона гостям. — Зайшла 
до перукарпі «Жіночий салон», а там 
черга — видимо-невидимо. До якого 
майстра звернутись, думаю? Ага. Піду 
до тієї дівчини. Дуже вже красиву за-

чіску вона робила якійсь жінці. Вже, 
було, направилась до неї, аж тут до 
мене підходить Тамара Василівна Де
нисова — зазідуюча.

— Ви зачіску хотіли? — запитує.
— Саме так. До кого вн мені поос- 

ксмеидуєте звернутись.
— До Світлани Луцук, -- говорить

вона. — Кращої зачіски вам ніхто не 
зробить.

— 1 ось тепер, як бачите, Тамара Ва
силівна була права. — Снігуронька по
вертається, демонструючи дуже по
пулярну в цьому сезоні зачіску «Ніж
ність».

Гості, в знак схвалення, гучно апло
дують. Справді, зачіска чар'ина.

— Я ще вам більше скажу, — захоп
лено продовжує Снігуронька, — ця 
Сгітлаиа не тільки кращий майстер са
лону, вона переможець багатьох кон
курсів, А в «Книзі відгуків» у неї най
більше подяк. Вдячні клієнтки так і пи
шуть: «Від чудових рук Світлани Лу
цук жінки просто-таки змінюються і 
стають дуже красивими». Але все це — 
між Іншим, — говорить Снігуронька. — 
Тепер давайте розпочинати нлш селено
вий вечір.

„МОЛОДИЙ КОМУНАР"

Москва. Кремль. Сюди, до серця вашої Батьківщини, 
з усіх кінців Радянського Союзу з’їхались на п'яту сесію 
Верховної Ради СРСР восьмого скликання предстзз’чики ро
бітничого класу, колгоспники, інтелігенція. Разом з усіма го
лосувала за прийняття Закону про Держпзнкії план розвит
ку народного господарства СРСР на 1973 рік. виріїиальпий 
рік дев'ятої п’ятирічки, і депутат Верховної Ради СРСР, 
доярка колгоспу «Зори комунізму» НовоархаигеЛьсьхого ра
йону Г. Александрова (па фото зліва).

Та заінтригованих жінок важко зупи
нити.

— Ще одне питання, — просить слона 
симпатична блондинка. — Хго вам шин 
таке красиве пальто?

— О-о-о! Пальто це пе просте, а ча
рівне, — сміється Снігуронька І знову 
повертається На всі боки, щоб видніше 
було фасон. — Моделі цього пальта 

нещодавня в Москві 
було присвоєно «Знак 
якості».

•
 А хто ж авгор

цієї моделі? — ЧУЄ
ТЬСЯ декілька голо
сів.

— Валентина Олек
сандрівна Шевчен
ко — кращий модсль- 
єр-коїк труктор жі

ночого одягу Кіровоградської швейної 
фабрики.

— ІЦс питання будуть? — намагаю
чись бути серйозною, запитує Снігу
ронька.

— Останнє. — чуються голоси. — Де 
ви взяли чобітки?

— Чобітки ці теж місцевої промисло
вості, — вибиваючи каблучками чечіт
ку, говорить Снігуронька. — Фірма — 
Кіровоградська взуттєва фабрика 
«Прогрес». Автор моделі Марія Олек
сандрівна Єлістратопа, старший мо
дельєр цієї фабрики. Моделі її чобіт
ків. черевичків користуються найбіль
шою популярністю.

Снігуронька кланяється музикантам. 
Знову лине вальс. Соятковий вечір про
довжується.

Г. 1ВАНЧЕНКО.

♦Сійся — ро
дися. щедрая 
ниво І На Но
вий рік, на 
нове щлегя, 
па ноні турбо
ти, на новий 
врожай» — 
такими слова
ми зустріча
ють хлібороби 
початок року, 
З пісними, з 
жартами під 
лому до дому 
їздять хлопці 
й дівчата, по- 
здорозляю ч в 
грудпрів із 
святом, І так 
— усюаи по 
землі нашій. 
А цей знімок 
зроблено у се
лі Рівному 
ІІовоукра і и- 
ського району, 
Зараз піп екс
понується на 
Обласній ви
ставці майст- 
піа художньої 
фотографії.

4 ото 
В. КОВПАКА.

З сіпор.

Рік 1973-й — рік торжества великої історичної 
події, якою для народів еоіту стала Сталінградсьна 
битва. Тихий сьогодні, мирний перший день Ново-« 
го року, і минулого був теж. І майбутнього. Зара
ди нього стояли насмерть сини твоєї Вітчизни. )

МИНЕ кілька і один, і кришталевий передзвін бока
лів, щасливі, радісні посмішки наповнять кожен дім» 
кожну родину. А в перші хвилини Нового року прий
дуть у цей світ і нові життя — чисті й незаймані, яю 
людська пам'ять. Постаріє на рік мати-годувалніиця 
Земля, з’явиться в нашому волоссі сивина, але в па* 
м’яті людській сивини не буває.

...Зима того лам’ятого року була сніжна, .за.мегіліл
* на, з тридцятиградусним морозом. Тож довкола, скі< 

льки охоплює око, — вкрита сивизною земля ВІД СПІЧ, 
гу, а ще, напевне, від великого людського горя. Тутй 
під Сталі игралом, господарювала смерть. І разом з 
тим, саме тут, як ніде і як ніколи ствг?.іжулалос£> 
життя, па ко-тре з надією дивились і в українському, 
селі, і в гірському аулі, і в Москві, і в Парижі. Но
вий, третій рік війни мав стати переломним, і в;і ми. 
про котрих згодом напишуть киши, всі ми. — від ге* 
нералів до солдатів, відчували це в ті передосташії 
години старого 1942-го.

Проте й німці 
плекали надії. 
Сам фюрер, праг
нули підняти бо
йовий дух своїх 
вояк, в переддень 
Нового року по
дарував їм ялин
ки. ром, ерзаишо- 
колад.

Треба зі псу вати 
фашистам наст
рій. Про це мріяз 
кожен солдат, че
каючи наказу ко
мандира. Гя стар
шин;! стрілецької 
роти, якою а ко
мандував, Іван 
Руддков, промо
вивши своє улюб
лене: «порядок є 
порядок», спокій
но готував у блін
дажі повбрічиий
СТІЛ.

Близько двадцять другої години у бліндаж прийшли роз
відники разом з В. К. Коцаренком, заступником командир:! 
нашого 34-го гвардійською стрілецького полку. Начальник 
полкової розвідки старшин лейтенант Хриченно хнтрузаг'і 
посміхнувся: «Ну. як готові до салюту?» Я спочатку на 
зрозумів. «Як би то німцям»... — почав було я. «Оі зна
чить і ютуіітесь», — знову посміхнувся Хриченко. 
•ЗАСТУПНИК командира полку лаконічно проінформувоч 

мене про завдання. Група розвідників йтиме в нічниіі 
пошук, а рота повинна забезпечити прикриття. Кілька по
дробиць. До німців було не більше ста метрів. Два яри —• 
«Крутий» за «Безіменний» — шлях до ворожих бліндажів. 
Я викликав снайпера Степана Всоппгору. Його влучні по
стріли були конче потрібні. Настрій у всіх піднявся. Розвід
ники вирушили. Ми зайняли сїоіі.ізу позицію.

Мороз тим часом дужчав, але його здається ніхто не по
мічав. У кожного на думні було одне: зробити гідний пода
рунок Новому року. НІмиі хаотично і) нервово пострілювали 
з свого боку, пускали освітлювальні ракети. Та ми до цьо
го були ваєе звичні. Прислуховувалпсь. І раптом з правого 
флангу заговорили «максими» Михайла С.олондо, повітря 
наповнилося шквалом кулемстпою вогшо, рвались міни ііі 
гранати, тріскотіли »томатні черги. Фашисти оціпс.чіли. Во
ни, безумовно, не чекали такого подарунку, не могли зрозу
міти, що діється, адже рвалися не конфетті на ялинках фю* 
репа.

Розвідники повернулися збуджені, з піднесеним настроєм. 
Трофеї були гідні Нобсіс року! Назавжди змовкли три блін
дажі ворога, чимало фашистів зустріли новий 1943-й, як ка
жуть, на тому світі, дза аязіїкн» тулилися в кутку бліндаж«!# 
а на нашому столі з'явився ром т.ч шоколад.

Новий рік вже крокував по омитій кров’ю й сльозами усм* 
лі. Попереду була велика перемога, » ми підняли фронто
вий тост за неї, за Батьківщину, за рідну партію, за дру« 
зів. які назавжди залишаться в нашій пам’яті молодими.

Вересень 1972 року. Волгоград. Вулиця імені Три 
надцятої гвардійської дивізії. її, чиїм іменем назване» 
цю вулицю, зібралися знову на волзькому березі. Псн 
сивіли гвардійці. .А на граніті імена тих. котрі сялі.іії* 
ші за смерть. Вони разом з живими, бо людську 
пам’ять ніколи не сивіє.

М. Б. ЮРЧЕНКО, 
колишній командир 7 роти 34 гвардійського пол
ку, 13 гвардійської стрілецької дивізії, учасник 
Сталінградської битви.

Що візьму за з минулого

СТУДЕНТ, КОМІСАР СТУ
ДЕНТСЬКОГО БУД і ВЕЛ І- 
НОГО ЗАГОНУ «АЛМЛЗ-72» 
ВЯЧЕСЛАВ ГУСЄВ:

— Вузлик па пам’ять, що 
ти ще студент. Бо інколи цс 
згадуєш лише перед сесіє ю. 
Пристрасть «алмазівців» па 
будовах Тюмені. А ще крес
лення вимріяних висівних 
апаратів до зернових сіва- 
.*!ок, над якими працює на
ше наукове студентське то
вариство.

УЧАСНИЦЯ ХУД0Ж- І.і 
НЬОЇ САМОДІЯЛЬНОСТІ. І! 
КОМСОМОЛКА КОЛГОСПУ Я' 
«МАЯК» ЗНЛМЯНСЬКОГО І 
РАЙОНУ ГАЛИНА ЯМ- І 
КОВА:

— Пісню. В ній — скла. Во- !• 
на здружує народи, допбма- м 
іае в роботі, прпиосиїь р.ч- !. 
дість. Успіх — ?ор нашою Н 
колгоспу стад переможцем ц 
обласного фестнвано само- [т 
діяльного мистецтва, при- Н 
свяченого 60-річчю утворси- І.І 
IIЯ СРС.Р.
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СЛУЖБА МОРОЗА

з сімейством чи з 
рантэм. утнути ре- 

днстанціях. Або ж 
на ковтанку і під 
у вальсі.
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«Молодой коммунар»t 
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обкома «ЛКСМУ, 
г. Кировоград.

УеКАЙТЕ Г
сіяні

Новин рік знав, коли народитись. У січні. 
Звичайно, дли закоханих юнаків, дівчата кот
рих мають звичку запізнюватись на побачен
ий — це не найкращий місяць. Не до вподоби 
він і деяким господарникам, які не встигають 
як слід підготуватись до зими. Що ж стосує
ться взагалі, то ярки що відносно січня запе
речень не було.

Бо й справді. Січень — це морозяні ранки І 
бадьорі дні. У вихідний щось підсвідоме кли
че вас виїхати за місто, туди, де ви і влітку 
не часто буваєте. Виїхати 
друзями, стати на лнжі і, 
корда з бігу на середніх 
вийти увечері з подругою 
«вукн мелодії закружляти

Чи не найчудовіша цс нора для школярів 
(окрім усього, у них ще й канікули!), для 
поетів (ночі довгі, я поети пишуть‘переважно 
ночами), для мисливців. Щодо останніх, то 
вони твердять: у січні водиться найбільша ти
чина. Минулого місяця один мнеливень запи
лював зайця. Так друзі приходили їсти печеню 
тиждень. Он який заєць попався. А уявіть со
бі, аби то було в січні.

Одним словом. Січень — не «мороз і сон
це — день чудовий», як сказав пост. Ллє ска
зав він давно і не у нашому місті. Тож, не 
приймаючи його слова за аксіому, мн зверну
лись до вісника Управління гідрометеоро.чоїіч- 
пої служби республіки. А гам пишеться:

Середня місячна температура повітря перс і- 
бачається 6—8 градусів (близько норми). Про
тягом місяця переважатиме хмарна погода, 
часом сніг. Найхолоднішим буде початок мі
сяця з температурою вночі 15—20, вдень 12—17 
градусів морозу. Протягом другої декади пе
редбачається поступове підвищення темпера
тури. У третій декаді температура вночі ІЗ—18 
градусів морозу, вдень 5—10.

Отже, ютуйте лнжі і ковзани. Л щоб бодай 
не трапилось непорозуміння, звіряйтесь із пе
ріодичними прогнозами, Що їх «Молотий ко
мунар» даватиме іцономсра.

СНІГ НА ГОЛОВУ
Л‘лі, сніжпнки-вееельнкп, 
Поважаєм жауїн й сміх. 
Теж і нам свої смішинки 
ііренесли на Новий рік. 
їх даруєм вам з любов'ю, 
Смійтесь, друзі на здоров'я!

НЛ КАЛЕНДАР! стоято «З! грудня», 
Кілька годин відділяло нас від ви

сокосного 1972 року,
— Пора, — сказав Петренко. 
«« Давно, ?•» додав Пнліїйелко,
— Почнемо, — сказав я.
На столі з'явилась пляшка «Нкстри». 

пляшка «Бренді», пляшка «Шампан
ського»,

— Швидко, — сказав Петренко,
— У темпі, — додав Пнлипенко, 

Па мене вдома чекають гості, » 
сказав я.

Випили,
Малувато, — екпзав Петренко,

— Скинемось, — додав Пилнчеико,
— По карбованцю, —• сказав яа 
Винили,
_ Гастроном закрито, —. сказав Пет

ренко,
— Гайда в ресторан, додав Пили- 

пенко,
м у «Юність». — порекомендував я, 

Сходили в «Юність», Потім у «Каш
тан». Забігли у «Ельбрус»

О. В. ГІТАЛОВ
Рішенням секретаріату гц азліпня 

Спілки журналістів ЛРСР знатно
му механізатору країни двічі Ге
рою Соціалістичної Праці О. В. І'і- 
■галову присуджено премію ім, Яро
слава Га.’іака,
В руках — кермо, шов щедра нива 
Родила хліб. В руках — перо, 
Щоб слово хлібороба вчило 
Всіх берегти людське добро.

Валежина ПЕРЕХОЖУК,
токар механоскладального цеху 
К? 4 заводу «Червона зірка», За
кликала сьоїх ровесників ударною, 
працею ознаменувати третій 
п’ятирічки,
У Валі руки золоті,
1 золоті її слова:
«Оці ось руки молоді
Творить покликані дива!»

Василь ЛУЗА ПІНСЬКИЙ, 
бригадир комсомольсько ‘Молодіж
ної бригади колгоспу «Жовтень» 
Новомиргородського району. Ного. 

_• колектив взяв зобов'язання впрос- 
Р1К .тити в 1973 році врожай пшениці 

по ,50 центнерів з гектара, 
Василь сказав, як зав'язав.
1 віримо, іцо так і буде ~ 
Якщо і не по п'ятдесят, 
То близько — по ПІВСОТНІ 2 пудом.

Марина ЯРИШ, 
артистка театру імені М. Л< . 
пивиицького, виконавиця багатьох 
ролей, які полюбились глядачам 

■ ювілейного ;:оку,
— Чудова гра! —

і не злукавиш; 
На сцені ж бо

Марина Яриші 
Б. КУМАНСЬКИЙ. 
Дружні шаржі автора.

Кро-

НЕ ХВИЛЮЙТЕСЬ
Що нн ходите щоденно?
Та невроз, — він каже, —

в мене,
Не хвилюйтеся, мужчино,

Не страшили він для дружини, 
Ня хвороба не валя 
Проживе сто літ.
~ А Я?!!

КОЛ И н ЕМАЄ А П ЕТ И Т У
Як у тебе З ЬгПеїНТОМ? 
Часом маю, часом ні. 
А коли ж нема, Микито? 
Та як добре попоїм.

ПОЖЕЖНИК НА КУХНІ
Що на кухні тут шукає, 

Молодий пожежник, Раю? 
■— Він слідкує тут, Меласю, 
ІЦоб не пригоріло м’ясо,

Випили
«• Вже ве дають, — каже Петренко, 
«=• Ганьба, Непорядки, «» обурився 

Пилипенко,
— Ходім до тьоті Марусі, »-> впрі« 

Пін в я,
У тьоті Марусі дивлюсь — три Нет»

Федір САМОЙЛОВИЧ

НАСМІЛИВСЯ
В літаку однії юнак 
Не насмілиться ніяк 
Розпочать розмову з нею, 
Із сусідкою своєю.
Раптом бовкнув нашвидку: 

І ви в цьому літаку?

НЕ ДОЗВОЛЮ 
Струнко! Крутишся і досі? 
Ось комар сидить на носії 
Ну то й що?
Дозвольте вбить. 
Замовчать! Нехай сидить!

ПІДТЯГНИСЯ З ГЕОГРАФІЇ
Ти ж казав підряд сім літ;
Я для тебе — цілий світі

Не перечу, так казав: 
Географії не знав.

£5 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ПОНЕДІЛОК. 1 СІЧНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА, 10.03 - 
Новини; (М). 10.15 — Кольо
рове телебаченні. Програма 
мультфільмів. (А5), 10.45 —
Творчість народів світу. (М), 
11.15 — Концерт лауреатів рес
публіканського фестивалю ху
дожньої самодіяльності, при
свяченою 50-рІччю утворення 
СРСР. (К). 12.40 — Кольорове 
гелеоаченяя. Прем'єра телеві
зійного художнього фільму 
«12 місяців», і та 2 серії. (Лі), 
15.00 - «Пошук». (Лі). [5.30 — 
Кольорове телебачення. Пре
м'єра телевізійного художньо- 
іо фільму «Принц і глидар», 
(Лі). 16.45 — Новорічна прес- 
конференція. (ЛІ). 18.С0 — Но
вини, (Лі). 18,10 — Кінокон- 
церт. (Лі). 19.40 — Кольорове 
телебачення. Художній фільм 
«12 стільців». 2 серія, (Лі). 
21.00 — Програма «Час». (Лі). 
21.3і) — «Пісня-72». По закін- 
осині — новини. (Лі),

присвяченого 50-річчіо утне- 
рення СРСР. (К). 21.00 .— Про-, 
грама «Час», (М), 2І.30 -4
Продовжений концерту лау
реатів республіканського фесч 
гивалю художньої самодіяль
ності, присвяченого 50‘рІЧЧКЬ 
утворення СРСР, (К),

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 
«Краса людська», (Львів)'» 
)7.30 — Інформаційна прогрій 
ма. «Вісті». (К). І9.(Ю •— Дла» 
дітей. Мультфільм «Пісні НІН'« 
няиих років». (К). 18.30 і— Рек
лама, оголошення, (К). 19.00 -,*! 
Кіножурнал. (К). )9.10 — «(.ш-

СІДАЙТЕ
Запитав учитель бабні
•— Як проїхать до бригади? 
►— Ось, наліво повертайте 
»- Щиро кякую, сідайте..,

На мене ж вдома чекають 
сказав я,

Випили,
— Мало, — сказав Петренко^ 
-- Гастроном закрито, додав 

лппенко,
— Підемо в «Арагві», — запропону
вав я.

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.50 — 
«Україна новорічна», спсцнії- 
пуск телевісгей, (К). 10.35 — 
Для дітей, Мультфільм. «Ца- 
ріпна-жаба». (К). *1,13 — Ко
льорове телебачення. Фільй- 
спехтакль. (Лі). 12.20 — Ко
льорове телебачення. Новоріч
ні пісні. (Лі). 14.20 — Прем'єра 
студії «Укртелефільм», «Лого- 
портрет». (К). 15.00 — «Цирк 
юних». (К). 15.30 — Для дітей 
«Сонечко». (К). 16.9.)-- «З Но
вим роком'» «Українські ве
чорниці». (Львів). 16.15 — Му
зична кінокомедія «Шельмен- 
М>-денщик». (К). 18.15 — Му
зичний телефільм «Як цвіт 
весниний». <к>. 19.05 — «Кон
курс, конкурс, конкурс». «Р.ГІ 
11с. рік». (К). 19.50 - Інформа
ційна програма «Вісті». (К). 
20.10 — Естрадний концерт, 
(К). 20.50 — «На добраніч, ді
ти!» (К). 21.00 — Програма
«Час». (Лі). 21.30 — Кінокоме
дія «Операція '«II» та інші 
пригоди Шурика». (К). 23.00 
г- Вечірні новини. (К),

цює Р. Стручкова». (М), 19,53. 
—Кольорове телебачення. Ху
дожній фільм «Олеся». (М)^ 
21.00 — Програма «Час». (М). 

. 21.30 — «Обличчя друзів», ,(?Л)«
22.15 — Кольорове телебачень 
ня. Концерт, (М), 23,25 — Но
вини. (ЛІ).

ІЗ ЩАСТЯЧНОМ!
ОПОВІДЬ. НЕ ДЛЯ НАСЛІДУВАННЯ.
ревки. чотири Пнлипепкн 1 ОДИ!) я,

— Хлопці, — кажу, в пк же ми усі 
проживемо па три зарплат»?

— Проживемо, — сказав Петренко,
— Аби закуска. —• додав Пнлнпеїіко,
«■« Тоді скинемось, — сказав я, 
Скинулись,
*- Хутенько, *- сказав Петренко,
— У темпі, — порекомендував Пили«

В «Арагві* десь не стало 
Петренка, кудись подівсь 
Пнлиненко. Бовкнув ЮДИНІ 
ппк, за вікном иагзііились 
бенгальські вогні,

— Дванадцять — здогадав
ся я< — А на мене >л вдома 
чекають гості,

Пряхолиіу додому. Гості оа ігтолоМі 
П'ють «Шампанське», співають,

— З Новим рокомі — кажу їм,
— З новим щастям, « відповідає ме- 

ні незнайомий молодик, який чомусь 
сидить поруч жінки, Я глянув на ка
лендар, Там стояло «І січня 1973 року»,

К. БРО,

Газета виходить 
у вівторок, четвер

• су бету.

316050 ГСП, Кіровоград-50, еуя. Луначареького, Зв.
Телефони: відповідального секретаря та відділу ком

сомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, бід« 
ділу листів І масової роботи та Інших відділів — 2-45-30«

Друкарня їм. Г. М, Димитрова, обласного управління 
у справах видавництв, поліграфії і книжкової 

торгівлі, м. Кіровоград, вул. Глівки, 2,

ВІВТОРОК, 2 СІЧНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35— ІІопп- 
ии. (М), 9.45 — Кольорове те
лебачення. Програма мульт
фільмів. (М). 10.15 — «Чигай- 
місто». (М), 10.45 — Прем’єра 
телевізійною багатосерійного 
художнього фільму «Пан Са- 
моходнк 1 тамплієри». «За 
пригодою», і серія. (М). 11.20— 
Телевізійний музичний фільм 
•До б не був я». (М), 12.20 — 
Кольорове телебачення. “ 
ми-лаурсаііг “ " 
фестивалю .............. ......
фільмін. Документа.! ь н II й 
фільм «Шахтарі«. (М), 10.00 — 
Навчальна передача з літера
тури. «Володимир Мвяков- 
ський». (М). 17.00 — Для ді
тей, «Дітям про зпіопт*. (Ле
нінград), 17.30 — «Наука — 
сьогодні». (Лі). 18.00 — Попи
ли. (М), 18.10 — Кольорово те
лебачення. Фільми-лаурсати 
Леіпщігського фестивалю до
кументальних фільмів. Толе* 
ВІзІАинй документальний фільм 
«Тумани Британії», 1 серія. 
(М). 19.10 — Концерт лауреа
тів республіканеі.илго фестива
лю художньої саМодіяльиосіі;

СЕРЕДА, З СІЧНЯ. ПЕРША 
ПРОГРАМА, 9.35 — НовнпПч 
(ЛІ). 9.45 — Кольорове телеба
чення. Для дітей, «Приходь» 
казко». (М). 10.15 — Кольоро
ве телебачення. Програма 
мультфільмів. {М). 19.45
Прем'єра телеві іійи'іго бага
тосерійного художнього філь
му «Пап Самохоцнк і тампліє
ри», «Фальшивий бородач»’, 
2 серія, (М). 11.20 — «івариіі- 
іінцтво — ударний фронт»'. 
(М). 11.30 — Концерт лауреа
тів міжнародних аоикурсік 
1972 р. (М). 12.29 — ГелеоіСіЬ 
(К), 12.35 — Для дітей. «При
годи солдата Пешкіла». (XI-
13.45 — Концерт, (К). 15.00 -«і 
Свято новорічної ялинки. (К). 
16.00— «Російська мова». (М)«
16.45 — «Літературні читаним».
(ЛІ), J7.I5 — Для ніколиріи-
«Ось 1 знову канікули». (М). 
18.00 —• Новини. (М). 18.10 -«! 
Кольорове телебаченні.’. Філь- 
ми-лаурсатн ЛейлцІгсьх^дО 
фестивалю. Документа.иДч* 
фільм «Тумани БркігГп«*« 
2 серія. (ЛІ). 19.90 — Телсжур? 
нал «Людина і закон» (Кіро
воград). 19.30 — «їіобузькніі 
нікелевий — в строю». (Кіро
воград). 19.45 Художній 
фільм «Злочинець СИДИТЬ »A 
стадіоні Усмблі». і есрія. (МЬ 
21.00 — Програма «Час», (М)- 
21.30 — Заключний концерт 
лауреатів всесоюзною фестн,« 
налю художньої самодіяльнеє; 
ті Радянської міліції І підроз
ділів МВО СРСР. (М). 23.19 тч 
Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.40 
Міжнародний огляд. (К). 18.00 
— Телефільм «Місто дрсвис «•? 
місто молоде». (К). 18.30 -тЧ
Реклама, оголошення. (К)< 
19.00 — Інформаційна програ
ма «Вісті». (К). 19.30 — Кон
церт. (К). 20.45 — «На дпбра- 
ніч, діти!» (К). 21.00 — Про* 
грама «Час». (Лі), 21.30 — Н<м 
впни кіноекрану. (К). 22.45 
Вечірні НОВИНІ!. (К). і

Редактор В, ПОГРІБНИЙ,


	1637-1p
	1637-2p
	1637-3p
	1637-4p

