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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРЛІП, ЄДНЛПТ.ЕСЯІ

ТРУДІВНИЦІ!
Коли напередодні Нового року па подвір'ї ферми 

з'являється уквітчана, барвиста ялинка, всі розумі
ють: тваринники достроково виконали завдання. 
О гак, включившись у боротьбу за приз «Молодого 
комунара» «Першій тритисячний! Кіровоградщнни» 
сстні молодих доярок області достроково запалили 

. новорічні вогні на своїх особистих «ялинках». А пе
реможці змагання добилися високих успіхів, подо
лавши чотиритисячний рубіж. Це:

Ольга Козаченко з Несватківського відділку рад
госпу Другого імені Пстровською цукрокомбінату 
Олександрійського району, Світлана Павелко з кол
госпу імені Жданова Новоукраїнського району, На
дія Ваток із Новоселннького відділку Ульяновського 
бурякорадгоспу, Ольга Чиж з колгоспу «Путь Ильи
ча» Знам’япського району, Галина Скічко з колгоспу 
імені Шевченка Знам’япського району, Валентина 
Славетинська з колгоспу «Дружба» Новоукраїнсько
го району. Валентина Тарасенко з колгоспу імені 
Жданова Світловодського району, Надія Тегсріна з 
колгоспу «Перше травня» Маловисківського району, 
Ірина Вітряк з колгоспу імені Леніна Долішського 
району, Марія Маната з колгоспу «Зоря комунізму» 
Новоархангельського району.
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знали ніколи раніше.
Трудові успіхи зробили можливим 

дальше підвищення народного добро
буту. А ЦЕ ПАРТІЯ ВВАЖАЄ СВОЇМ ГО
ЛОВНИМ ЗАВДАННЯМ. Відрадно, що 
для мільйонів радянських людей цей 
рік був відзначений зростанням заро
бітної плати і пенсій, поліпшенням умов 
праці і побуту. Більш як одинадцять 
мільйонів чоловік справили с 1973 році 
новосілля. Зростає — і зростатиме ще 
швидше — виробництво товарів народ
ного споживання.

УСЕ ЦЕ — ПЛОДИ ПРАЦІ. У кожній 
тонні виплавленого металу, видобутого 
вугілля, вирощеного зерна і бавовни, в 
кожному спорудженому будинку — ча
стка досвіду, розуму і таланту пра
цьовитої радянської людини. Сьогодні, 
у переддень Нового року, мені приєм
но сердечно поздоровити тисячі радян
ських людей, нагороджених у цьому ро
ці орденами і медалями, удостоєних 
звання Героя Соціалістичної Праці.

Центральний Комітет партії і Радян
ський уряд впевнені, що і в новому, 
1974 році, коли ми маємо розв’язувати 
не менш складні і відповідальні завдан
ня в розвитку країни, радянські люди, 
безмежно віддані своїй любимій Бать- 

’. ківщині, знову покажуть приклад кому
ністичного ставлення до праці.

Товариші! 1973 рік ознаменувався 
кож немалими успіхами в боротьбі, 
наша партія і Радянська держава 
зом з братніми країнами соціалізму 
дуть за зміцнення миру на землі, за 
лення в життя Програми миру, прийня
тої XXIV з'їздом партії. Припинено, на
решті, війну у В’єтнамі, змінюється на 
краще політичний клімат в Європі. 
Ще міцнішими стали узи дружби, які 
зв’язують нашу країну з братніми краї
нами соціалізму і всіма миролюбними 
державами. Активний вклад вносить на
ша країна в справу захисту закон
них прав арабських народів, які за
знали агресії з боку Ізраїлю, в справу
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НОВОРІЧНЕ ПОЗДОРОВЛЕННЯ 
РАДЯНСЬКОМУ НАРОДОВІ

Виступ товариша Л. І. Брежнєва по телебаченню і радіо
Дорогі товариші, друзі!
Знову ми з вами на рубежі двох років. Через 

кілька хвилин Кремлівські куранти сповістять про ге, 
що завершився 1973 рік і настав новий, 1974.

З почуттям задоволення і гордості радянські лю
ди проводжають 1973 рік. Він приніс немало хорошо
го. Це був рік справжньої ударної праці всього на
шого народу. Значних успіхів досягнуто на всіх на
прямах господарського і культурного будівництва.

Але ж рік починався нелегко: давалися 
взнаки тяжкі наслідки пам’ятних усім нам стихійних 
лих попереднього, 1972 року. Та радянські люди 
— комуністи і безпартійні — протипоставили труд
нощам свою організованість, самовідданість і ініці
ативу. На заклик партії в країні розгорнулося всена
родне соціалістичне змагання. Величезну роботу 
провели партійні організації і радянські органи на 
місцях, профспілки і комсомол. Разом з усім наро
дом складали вони в цьому році відповідальний ек
замен — I ВИТРИМАЛИ НОГО УСПІШНО. Резуль
тати всенародних зусиль не примусили себе чекати.

Виконано і перевиконано плани промислового ви
робництва. Індустріальну могутність країни примно
жили нові величезні заводи і доменні печі, електро
станції і транспортні магістралі.

Радує нас і перемога трудівників сільського гос
подарства. Такого врожаю зерна, бавовни і деяких 
інших культур, який було зібрано у 1973 році, наші 
землі не

утвердження міцного І справедливого миру на Бли
зькому Сході,

Велике значення для розрядки міжнародної на
пруженості мали переговори і угоди, укладені Ра
дянським Союзом з Сполученими Штатами Амери
ки і рядом інших держав. З глибоким задоволенням 
ми можемо сказати: сьогодні радянські люди, як і 
інші народи світу, більше ніж будь-коли відчува
ють реальні плоди ленінської політики мирного спів
існування.

Ми ставимо перед собою завдання закріпити і 
розвинути все те добре, що виникло а наших взає
мовідносинах з багатьма державами. Ми, як і рані
ше, будемо добиватися розвитку процесів міжна
родної розрядки, наповнення їх конкретним матері
альним змістом. Натхнені комуністичними ідеа
лами, мн будемо й надалі відстоювати благородну 
справу миру і дружби між народами з усісю пере
конаністю, як найбільш насущну і життєву потребу 
сучасної епохи.

Звичайно, потрібно буде ще багато зусиль, щоб 
надійно забезпечити умови широкого мирного спів
робітництва держав, дати відсіч підступам агресив
них сил, інтригам противників міжнародної розряд
ки, які намаїаються використати в своїх цілях кон
фліктні ситуації, які ще подекуди існують. Але ми 
з оптимізмом дивимось у майбутнє, бо з кожним 
роком міцніє могутність соціалізму, зростає вплив 
поборників миру І реалізму в політиці, бо політика 
миру відпсв дає надіям і сподіванням усіх народів.

Само собою зрозуміло, ми і в дальшому повинні 
будемо дбати про зміцнення оборони нашої Бать
ківщини, безпеки всієї соціалістичної співдружності, 
діючи спільно з братніми країнами.

У переддень Нового року радянські люди шлють 
братерські привітання і найкращі побажання тру
дящим країн соціалізму, комуністичним і робітни
чим партіям, усім загонам міжнародного робітничо
го руху. Мн ш іемо свої добрі побажання всім наро
дам, які будують нове житгя, ведуть боротьбу про
ти імперіалістичного і колоніального гніту, всім, хто 
виступає проти агресії і гноблення, за мир і соціаль
ний прогрес.

Зараз, коли завершується рік, наповнений слав
ними ділами радянських людей, відзначений чимали
ми успіхами в розвитку нашої Батьківщини, в боро
тьбі за міцний мир і дружбу між народами, я в дум
ці бачу перед собою всіх вас, дорогі співвітчизники.

Бачу обличчя мільйонів синів і дочок нашого ге
рої* ного робітничого класу, чиї вмілі руки і висока 
технічна кваліфікація приводять у рух могутню ра
дянську індустрію — основу швидкозростаючої еко
номічної і оборонної могутності країни.

Бачу мільйони героїв великої битви за врожай цьо
го року, чудових хліборобів, механізаторів, тварин
ників, бавовнярів — усіх людей, чия самовіддана 
праця годує і одягає радянський народ.

Переді мною натхненні обличчя тисяч і тисяч на
ших талановитих учених, майстрів радянського ми
стецтва, мільйонів тих представників нашої прекрас
ної інтелігенції, які всі свої сили, свою беззавітну пра
цю віддають справі виховання наших дітей і молоді, 
справі народного здоров'я.

Виразно бату перед собою і мужніх синів радянсь
кого народу, воїнів Збройних Сил, які в цей момент, 
виконуючи високий громадянський обов’язок, сто
ять на варті безпеки Батьківщини.

До всіх вас, дорогі друзі, звертаюсь я від імені 
Центрального Комітету нашої ленінської партії, 
Президії Верховної Ради СРСР і Радянського уряду 
Із словами новорічного привіту і поздоровлення, з 
сердечною вдячністю за все те добре, що було 
зроблено вами в минулому році, і з щирими поба
жаннями ще більших трудових успіхів, здоров'я І 
шастя в році прийдешньому.

З Новим роком, дорогі товариші! З новим щастям!

четвертом»
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ся лабораторія І вчені в білих халатах, які 
чаклують біля приладів, У пас. було осе по- 
іншому. ГГятдссятнгектарне поле — то па
ша велика лабораторія, і дев'ятеро тракто
ристів — вся паша комсомольсько-молодіж
на механізована ланка — експериментатор в 
ній. Нам минулою року довірили вперше 
вирощувати високоврожайний сорт кукуруд
зи, а починати завжди не просто. З техно
логією вирощування познайомились на спе
ціальних курсах, 
треба було пройти 
ваіінях.

Строгий екзамен 
Переконалися, що 
рудза насправді — примхлива, ще й як: до 
леї підході, тільки по-науковому. Трохи по
спішили з сівбою минулої весни, розрахову
вали, щоб насіння покласти в грунт при 
найбільшій кількості вологи. Про заморозки 
якось забули. Не дочекалися, поки грунт 
прогріється. Місцями від заморозків сходи

та від теорії до вміння 
рік в роботі, в ПСрСЖІІ-

пред'явила нам нива, 
ніби невибаглива куку-

„З/ ОЛ ОД И Ü КОМ УН A P“
приболіли. Так культура дала нам перший 
урок — від технології не відступати.

На практиці одержали ще один урок і ду
же важливий. Він уже стосується умов ви
рощування качанистої саме в нашому райо
ні. На наше комсомольське поле (ми його 
так називали) внесли мінеральні і органіч
ні добрива ще восени. А па іншу ділянку 
в бригаді, гак вийшло, що внесли таку ж 
кількість добрив аж весною. Тільки після 
жнив побачили перевагу осіннього мстс/.т. 
на нашому лані качаниста вродила па два 
центнери зерна бі і'.ше па кожному гектарі, 
ніж на Іншому.

Екзамен ниви ми витримали, випробуван
ня, які пройшли під час експерименту, зба
гатили нас хліборобською наукою, здружи
ли членів лапки. По врожайності кукурудзи 
в зерні наш колектив зайняв перше місце 
серед комсомольсько-молодіжних механізо
ваних ланок, виростивши і зібравши по 91 
центнери па гектарі.

Учнями цієї школи, тільки вже ка клас 
старшими, вирішили залишитись і цього ро
ку. Нещодавно на загальних комсомольсь
ких зборах колгоспу члени нашої ланки до
ручили мені виступити із заявою, що і в но
вому році теж будемо вирощувати високо
врожайну. Ми взяли зустрічний план — ви
ростити на ста гектарах по сто центнерів 
кукурудзи в зерні. Хлопці вірять в успіх, 
адже експеримент вдався.

О. СУХАЦЬКИЙ, 
ланковий комсомольсько-молодіж
ної механізованої ланки колгос
пу Імені Чкалова.

Новомиогородськнй »аіїон.

1974 р онЦ

ЗОЛОТИ МОЛОДІСТЬ АНДРІЯШЛ
«Шановний Вікторе Степановичу! Сердечно поздоровляємо Вис із заслуженою нагоро

дою, присвоєнням звання Героя Соціалістичної Праці. Впевнені, що і в четвертому, ви
значальному році п'ятирічки Ви порадуєте Батьківщину новими досягненнями у праці. 
Від усієї душі бажаємо Вам міцного здоров’я і великого особистого щастя.

Перший секретар ЦК КП України В. ЩЕРБИЦЬКИЙ, 
Голова Президії Верховної Ради УРСР І. ГРУШЕЦЬКИЙ.

Голова Ради Міністрів УРСР О. ЛЯШКО».

ГО БРИГАДУ дзвонив 
® ний агроном к

I голов- 
колгоспу 

ПоклавшиА. П. Майданник. 
трубку, він поспівчував:

— Немає Віктора Степанови
ча там зараз. Кажуть, дома. 
Кореспондент ТАРС до нього 
приїхав. Хоче зробити знімок 
в колі сім'ї. Але я 6 порадив 
вам побувати в бригаді.

У промінні зимового сонця, яке 
вже кілька днів не з’яялалоея над 
горизонтом, вдалині біліли шапки 
снігу, яскраво виділяючись на фоні 
посівів озимини.

Перше, що впадає у вічі на по
льовому стані, який в оточенні 
струнких тополь, — асфальтовані 
доріжки.

— Влітку якн краса тут! Між до
ріжок — зелений трав’яний ки
лим, — світилися очі літнього меха
нізатора.

Мимоволі, коли вже зустрі
лися і розмовляли з Віктором 
Степановичем, згадувався той 
якийсь особливий хлібороб
ський затишок на польовому 
стані. Щось від того затишку

занесене і сюди, до його кім
нати. Мабуть, відпочиваючи, 
він часто в уяві лине за рамки 
відомої картини І. Шишкіна 
сЖито», що висить на стіні, і 
бачить пола своєї бригади... А, 
розкривши альбома, вдивляю
чись у рідні і знайомі облич
чя, згадуй свою хліборобську 
юність.

— Не встиг >і отримати батьково
го напуття, — -згадує Віктор Степа
нович. — Потомственннй хлібороб, 
в перші дні війни він пішов на 
фронт. А мені в чотирнадцять до
велось сісти за кермо трактора.

Він гортає аркуші альбома, роз
глядав знімки. З одного з них, гру
пового, усміхаються із далекого 
1954 року дорогі йому обличчя чле
нів комсомольсько - молодіжної 
бригади, яку він тоді очолив.

— Леонід Титаренко. — показую
чи на юнака Із буйною чуприною, 
всміхається Віктор Степанович. — 
Причіплювачем починав. Зараз на
городжений орденом «Знак Поша
ни». А ось Леонід Зідрашко, теж н 
причіплювачах ходив тоді, нині в 
нього орден Трудового Червоного 
Прапора. Групкомсорг бригади Вік-

тор Мудрий. Зараз парггруяорг. 
Досвідчений комбайнер. Та й біль
шість хлопців, з якими працював 
тоді, 1 зараз — в бригаді.
V ВІКНО постукали. Через 
* кілька хвилин на столі ле
жали з півтора десятка листів, 
телеграм. Писали знайомі і не
знайомі, тепло, по-людяному, 
дякували за працю, щиру лю
бов до землі.

«Прочитала про Вас у газеті 
«Труд» і згадала свою першу бо
розну. І захотілось Вам побажати 
щирості І любові, щастя 1 здо
ров’я...». Цього листа надіслала 
трактористка із Рязані. Юнак із Бі
лорусії писав, що бажає приїхати і 
працювати в бригаді, якщо на те 
буде агодп. «Моє прізвище теж 
Андріям. З України приїхав у 1940 
ропі, живу в Сибіру... Щастя вашій 
сім’ї, трудових успіхів механізато
рам бригади. Микола Омелянович».

— Згадав усіх, з ким йшли 
поруч далекими генами. Ни
нішня моя нагорода — то н їх
ня заслуга. А з початку важко 
було. Об’єднали кілька бригад. 
Мені — двадцять чотири, а в 
помічники ніхто не хоче йти із

колишніх бригадирів, мовляв, 
я молодий ще. Та невдовзі по
везло. Наставником моїм був 
Олександр Васильович Гіталов. 
Саме тоді він став ініціатором 
руху за вирощування високих 
врожаїв кукурудзи без затрат 
ручної праці. Кожної п'ятиден
нії збиралися ми, бригадири, 
на нараду з МТС. Тут і позна
йомилися з Олександром Ва
сильовичем. З того часу шля
хи наші поряд йдуть, 
сказав мені в ті роки 
сандр Васильович: «Не любити 
землю — великий гріх. В де
яких господарствах намагаю
ться від землі взяти те, що во
на дає, а про поновлення сили 
землі, її родючості мало дба
ють. А треба господарювати 
по-хазяйськи».

— Вікторе Степановичу, ви за
служений працівник сільського гос
подарства України. Шлях до успі
ху — який він у вас?

— Бувають труднощі, навіть біль
ше, аніж хотілося б... Особливо, 
коли техніка виходить з ладу, ти 
про це кореспондентам не звик го
ворити. А птім... був такий випа
док на початку мого бригадирства. 
Приїхав кореспондент з Києва» 
кілька днів жив у мене. Зміг при
ділити йому уваги лише як задо
щило. Запріг конячину та й поїха
ли з ним до буряків. А після дощу

плантація аж всміхається части« 
зстеним листям. А на ниві, метрів 
за 50 під шляху, «Універсал» сто
їть. «А не що?» — питає. «Дощ за
став, не зміг вивести трактора ме
ханізатор», — відповідаю. А <ІеРе® 
тиждень читали в республіканській 
газеті «На широких полях заріс 
трактор в бур'янах».

Труднощі інколи бувають,.. 
ї, дивлячись на сьогоднішні ді
ла комсомольців, очима лю
дей свого покоління, відчуваю
злет молодої нашої зміни. 
Проте з молоддю треба пра
цювати. Непомітно і наполег
ливо. Виховувати. Бо ж вивчити

МОРОЗЦЕМ ТИСНЕ НОВО
РІЧНА ЗИМА. А ХЛОПЦЯМ З 
БРИГАДИ ВОЛОДИМИРА ГО- 
ЛУБОВСЬКОГО КІРОВОГРАД
СЬКОГО ЗАВОДУ ТРАКТОР
НИХ ГІДРОАГРЕГАТІВ (ЗЛІ
ВА НАПРАВО) — ВІКТОРУ 
ПРОЧАКОВУ, ЄВГЕНОВІ ПОД- 
ЛУБНОМУ, СЕРГІЄВІ МІРОШ
НИЧЕНКУ, ВОЛОДИМИРОВІ 
ГОЛУБОВСЬКОМУ. ВІКТОРО
ВІ КОРНІЙЧУКУ ТА МИКОЛІ 
ШЕБІСТОМУ— БАЧИТЬСЯ ЗА
РАЗ весняна ПОВІНЬ, ко
ли ХЛЮПАЄ ТЕПЛІНЬ І НА
БУХАЮТЬ БРУНЬКИ, БО ПРА
ЦЮЄ КОЛЕКТИВ У РАХУНОК 
БЕРЕЗНЯ 1574 РОКУ. '

Фото В. КОВПАКА.

Якось 
Олек-

роботу двигуна, наприклад, 
легко. Зрозуміти людину — 
дуже складна справа. А як 
знайдеш правильний підхід до 
ного, аж радісно стає. А з на
ших комсомольців, що не зна
ють ані втоми, ані спокою, хо
тів би відзначити Валентина
Семенова, Володимира Сопіл
ку, Миколу Вакулу, Миколу Ко
закова. Та й Петра Туреика. 
Бачили б, як по-діловому вони 
обговорювали ініціативу запо
різьких механізаторів про до
строковий ремонт техніки. І 
взагалі сільська молодь — то 
наше хліборобів майбутнє.

Ю. ЛІВАШНИКОВ, 
спецкор «Молодого ко
мунара».

Колгосп «Росія»
Нозоукраїнського району.

ЩО

ПРИНІС

ДІД
МОРОЗ?

Всі були вкрай здивовані, побачив
ши таку велику і тяжку гербу Діда 
Морсза. Та за мить усе прояснилось.

Він діставав з неї по черзі. І зна
йомив присутніх з останніми робота
ми любителів технічної творчості 
Новгородківського сільського проф
техучилища № 6. Тут були діючі мо
делі лущильника, зернонавантажупа? 
ча, тракторних граблів, культивато
рів. А приніс їх на новорічний вог
ник учням Новгородківського СГІТУ 
№ 6 Дід Мороз прямо з обласної ви
ставки технічної творчості юних, де 
моделі гуртківців здобули перше 
місце.

І. КРАВЦОВА, 
секретар комсомольської орга
нізації СПТУ № 6.

ЛЮДЕЙ
Штамп для деталей І електроорган 
в руках молодого раціоналізатора

Якщо з'являвся у казці чаклун, відра
зу віяло настороженістю і холодком, ін
ша річ — чарівники. Смішні, дотепні, та 
завше — добрі. Справді — повсюдно до
помагали доброзичливі чарівники казко
вим героям, які зазнавали невдач. Пев
но. ніхто й не задумувався всерйоз, як 
їм це вдавалось, бо то ж — у казці.

Складніше — стати чарівником у "жит
ті. Та й чи можливо це взагалі?

За столом — молодий робітник. Тільки 
він, швидше, піком молодий, бо працю
вати почав ще за три роки до армії, і 
опісля вже встиг стільки ж.

Слюсар-ремонтник з цеху металокон
струкції! Олександрійського електромеха
нічного заводу Станіслав Жорняк. Пра
цює в бригаді Олександра Руднеика на 
дільниці ремонту штампіп і оснащення. 
Бачте, звучить усе вельми прозаїчної 
Ремонтують штампи, виробляють нові. 
Перше — безпосередньо їхні завдання, 
друге ж стосується такого поняття, як 
ударники комуністичної праці.

Коли хочуть проаналізувати й вивести 
наслідки успіхів хоч би однієї людини в 

І праці, часто пжнвають вислів: самого 
бажання замало. Обов'язково додають 
практичне вміння, багаж знань, часто 
приписують ще й «божу іскру» — тоб
то, Х’НСТ.

( гаиіслав Жорняк не виявився винят
ком. От лише постави« подвійний наго 
лос па першому — бажанні.

Звідки ж починається життя раціоналі
зації, конкретної пропозиції? Здебільшо
го Станіслав вихоплює щось на робочих 
місцях, вислуховуючи враження робітни
ків та спостерігаючи за їх роботою. па- 

; ріанти удосконалення лягають на ват
ман. і оптимальний з них стає першим 
випробувальнім виробом.

— Залишаєшся після роботи і, чесно 
признатися, боїшся — як «поведеться» 
твій штамЦ — фактично, твій винах’ і» і 
коли оачиш: робітники хочуть працюва
ти саме нд ньому, — душа просто під
носиться. Лягаєіи дома спати і думаєш 
вйн?йЖення‘В,Пр‘‘”?‘г А-С^’ІЬ РоСо’1е на-

Станіслав випромінює теплоту. Таку я 
якою зустрічають 1 його робітники в цЄ. 
Нл пом1**ннкн раціоналізаторів.
Не приховує, що без йнх було б важче 
Бо працювати й сподіватися нц щастя; 
що сяйне думка про винахід, нічого 

“Означити правильну ЛііАи?.Ц\.Ю' часткове Ускладнення дста* 
лей чи конструкцій веде до скопочеііно 
операцій і. отже, до економії часу й 
ЖЧ'Я„Т скажіімо’ п”ес про.

Про себе стримапішс. У ВСЬОМУ чо«л 
СЯ ще до армії стверджене у дупіі хчоп- 
та вчЛп <:Л,'НаСТІП*’ Б° прийшов услід тами нТХ.™ "авло’ЇІ- «аРшиМИ бр* 
ХатиНажїяТЬв»М’>ЖЛНВС’ Й *««• «те:

' а'ІС свмво-’1чннми здались два вим- 
ровнч їмнгеї^^и^ветера^йо^нГ 

ах ’КХ»“У 

■«.» коле,а 
порить я пошаною — то вчитеЛ^88 Г°' 
ній наставник. Про другого ’ч г”*8*“
тю. бо постійно доиомагос й^у ^Рд,с" 
мує як вихованця свого Часто Л\п АТрИ*

“а'отоТмі"кап'“; дЛЇ “*««•"» 
ЛУ не «насяжнрсьмї1^’ ^нть естра- 
уготована роль слух-ч-» . І т'ям. коли таниім часРм - е лект; ооп^РАЄ°И’ а- ос* 
хлопц« 0 чя<іьнмй світ Твуків 3Іа^Нопл« 
ТИ нікому, певно, й самої« ? ’ ■ 3”а~ 
ЩО стає пспіиоїженл-І ° У Сган»славу, ті- ^звкаХіжу^ " жит-
творчість - віднаходить кОІїіВ°РЧОСТ1' а 

відтінки уНХся^

, спецкор «Молодого ЧК0іїунап 0, 
м. Олександрія. Ара».
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слово —
ВОЇНАМ-ВЕТЕРАНАМ

Через тиждень трудящі Кірово
града відзначатимуть ЗО річчя виз
волення міста від німецько-фа
шистських загарбників. Напередо
дні Нсзсго раку до редакції на
дійшло чимало листів, в яках всі- 
ни-ве.ерани згадують дні боїв на 
п’дступах до міста, розповідають 
про своїх однополчан. Тут і спога
ди про перші січневі дні 1944-го.

НАПЕРЕДОДНІ
«Бо нас чекали...»

Після жорстоких боїв в ніч з 1 
на 2 січня наші підрозділи відда
ти свої оборонні позиції воїнам 
223-ї стрілецької дивізії і після 
короткого нічного рейду розта
шувались в районі Вершино-Ка- 
м’янки. Зустрічаючи сільських жі
нок, ми бачили на їх 
радості.

Через кілька годин 
розпочатись бій. А 
стояли в окопах і слухали 
однополчан, 
нулися з села:

— Ось гостинці новорічні, 
передавали поздоровлення з 
том. Нас чекають...

Повідомляли про звірства 
шистів в містах і селах Кірово- 
грал.щини, розповідали про по
двиги місцевих патріотів, які на 
окупованій землі продовжували 
боротьбу з ворогом.

Згадували ми своїх бойових друзів, 
яких вже не було серед нас. ~ 
обрах гвардії майора Георгія 
цицькою, який з однією батареєю від
бивав цілий день атаки ворожих тан
ків і загинув від кулі гітлерівського 
снайпера. В наступальних боях тут, в 
степу. загинули гвардії полковник 
С. Титаренко, гвардії сержант 1. Су
хов.

Наша 81-а дивізія йшла знову в 
бій. Ми відплачувзли за своїх за
гиблих друзів, за злочини, що 
скоїли фашисти на кіровоград
ській землі.

Попереду

очах сльози

мав знову 
покищо ми 

своїх 
які тільки-но повер-

Вам 
св fl-

фа-

Постав
Суш-

був Кіровоград.,.

Герой
В. КОВАЛЕНКО, 

Радянського Союзу.

В бій ішли
комуністами

Після визволення Знам’янки 
воїни 95-ї гвардійської дивізії го
тувались до визволення Кірово
града. Весь особовий склад вивчав 
техніку, її тактико-технічні дані, 
знайомились з обороною против-

ника. В останні дні 1943 року на
чальник штабу дивізії П. В. Бойко 
склгз план допомоги всім підроз
ділам. Офіцери штабу отримали 
конкретні завдання, в ротах, взво
дах велась політична підготовка. 
8 листопада нам вручили гвардій
ський прапор, а через місяць ди
візія була нагороджена орденом 
Червоного Прапора. І коли ми від
значали воїнів та їх героїчні под
виги, то мова йшла саме про бої 
на Кіровоградщині. ЗО і 31 грудня 
завітали до кожного намету, в ко
жен окоп.
заяви про 
членом партії. Тільки в 290 гвар
дійському полку ЗО чоловік зая
вили:

— В бій за Кіровоград хочемо йти 
комуністами.

В 284 полку’ в члени партії було 
прийнято 24 гвардійці. То були солда
ти. сержанти і офіцери, які проявили 
мужність і героїзм в боях за визво
лення нашого краю.

У 290 полк я привіз радіостан
цію, і ми слухали повідомлення з 
Москви про події на всіх фронтах. 
Нам було гордісно, що до почат
ку 1944 року так зміцніли наші 
Збройні Сили, підвищилась бойо
ва тактика всіх воїнів. І раптом в 
цей час фашисти відкрили арти
лерійський вогонь. Гітлерівці по- 
чали контрудар, намагаючись по
вернутись до Знам’янки. У відпо
відь «заговорила» наша артиле
рія. Невдовзі в штабі вже знали 
про нові подвиги гвардійців. Під
розділ 
під 
вав 
див зв’язок радист Б. Рилов, 
дгз 
позицій кулеметник В. Денисов. 
Командир дивізії А. Олейников 
був задоволений — взаємодії між 
всіма підрозділами відмінні. І ми 
пішли а наступ.

В. ПОВІЙЧУК, 
колишній начальник зв’язку 
95-ї гвардійської стрілець
кої дивізії, полковник у від
ставці.

Воїни вручали 
своє рішення

нам 
стати

саперів Г. Подолинського 
ворожим вогнем встановлю- 
додатнові міни, вміло налаго- 

не 
пройти фашистам до наших

>/ ОЛ ОД И Й RO W Г 11.4 Р** З сшор,

національне свято Республіки Куба-
День визволення

Гавана. Столиця Республіки Куба, індустрі
альний і культурний центр острова Свободи. 
П'ятнадцять років тому в 1 а пану оступила пов
станська армія під командуванням Фіделя Каст- 
ро. Революційний народ скинув диктаторський 
режим Батісти. Багаторічна боротьба кубинців 
за свободу і демократію завершилась встанов
ленням народної влади. В історії Куби, та і 
всієї Латинської .Америки, відкрилась нова сто
рінка.

При вході кораблів у Гаванську бухту по
глядам приїжджих відкривається велична па
норама великого міста з чудовими архітектур
ними ансамблями. До революції громаддя хма
рочосів належали філіям американських кон
цернів, в більшості з них розташовувались фе
шенебельні готелі для багатих туристів і тисяч 
любителів «веселого життя», котрі приїжджали 
сюди із США на уікенд. Старовинні особняки 
займала місцева та іноземна аристократія.

Революційний 5ряд віддав все це в користу
вання трудящим. Сучасними будинками забудо
вуються і промислові околиці. В роки народної 
влади почалось, наприклад, спорудження жит
лового масиву Гавана-дель-Естс — гордості сто
лиці. Десятки тисяч трудящих Гавани переїха
ли в упорядковані квартири.

Сьогодні в І апатії поряд з комбінатами по пе
реробці традиційної культури — цукрової тро
стини, з’явились підприємства нафтопереробної, 
металообробної, судоремонтної, хімічної, ’фар
мацевтичної, швейної і шкіряно-взуттєвої про
мисловості. Збудовані авторемонтний завод, 
рибний порт.

Географія індустріальних новобудов не обме
жується Гаванок». Матансас дає країні добри
ва. Нуевітас постачає будови цементом, а Мя- 
ріель, Ренд. Сьєнфуегос — електроенергію... Со
ціалістична Куба — країна новобудов. В маті-

нобудівній промисловості риніте на 11 піди,.п- 
ємстиах трудились 1900 робітників. Нині на 50 
заводах цієї галузі зайнято більше і4 тисяч чо
ловік. Революція ліквідувала безробіття і дове
ла. на що здатна розкріпачена від рабства нра- 
ця людини. Людніш, яка трудиться са благо 
своєї Батьківщини, в ім я сиого світлого май
бутнього піл керівниціпом Комуністичної партії 
Куби.

Нещодавно в Москві відбулася зустріч ра
дянських журналістів » членом Секретаріату 
ЦК Компартії Куби, заступником прем’єр-мі
ністра Революційного уряду Республіки Куба 
Карлосом Рафаслем Родрііс<ом. Коли нас пи
тають. чим пояснюються наші успіхи, сказав 
К. Р. Родрігсс, ми відповідаємо, що, по-перше, 
ми — громадяни суспільства, яке будує соціа
лізм. 1 в цьому будівництві, »і якому беруть ак
тивну участь широкі маси трудящих, виражена 
колективна поля всьшо народу. По-друге, ми 
отримуємо допомогу під дружніх країн, і на
самперед, від братніх соціалістичних держав.

Радянський Союз, відначни К. Р. Родрігсс, ві
діграв найважливішу роль п економічному роз
витку Куби, СРСР надав нам допомогу на прин
ципах повної рівності, певагн нашої національ
ної незалежності, оберігаючи специфічні Інтере
си нашої країни, з великим почуттям солідар
ності і братерства, що дозволило товаришу Фі
делю Кастро підкреслити: таке співробітництво 
не має прецеденту п історії відносин між ве
ликими і малими країнами.

Л. ЯГУН1НОВ. 
АПТІ.

НА ФОТО: ЮНІ ОБЛИЧЧЯ МОЛОДОЇ РЕС
ПУБЛІКИ КУБА.

ФОТО З ЖУРНАЛУ «КУБА».

1ВУНІЛИ ПІД ВІТРОМ сосни...
— Ш-ш... — шумлять молодень

кі сосни. — Ш-ш... Ш-ати зеле
ні не бояться негоди...

— ...Зроду.;.. . ’ -
— А колнЬ^ ТУТ нудьгувала 

ш-шелюга...
— ..'.Ага-а...
— Ш-ш...
— Вухатий, не спнш-ш?...
В своему лігвищі дрімав заєць. Зга

дувалась йому прадавня, яя на заячий 
пік, історія. Не було тут колись цих 
зеленях красунь. Рідкий колючий 
бур’ян та пісок вкривали землю. Сухо
го літа, безсніжної зими ганяв його 
сітер з краю в край, куряву здіймав 
та людей гнівив. Не подобалось таке 
людям, про те знали найсмілпвіші із 
заячого роду, котрі навідувались у се
ло Біркц по городину. І от двадцять 
літ тому 3 ЯРНЕСЯ тут чоловік, Апрам 
Калинович на ймення. Оглянув місци
ну і меняв:

— Бути тут лісові!
Потім за ним прийшли Уляна 

Шостак, інші хороші люди. Поса
дили в пісок тендітні саджанці, 
пестили їх, з болем переживали 
кожну втрату. 1 випестили. Під
няв.'Я молодий сосновий ліс. І сам 
вухатіш чув, як нещодавно Аврам 
лалннович не без задоволення 
жартував:

Ач, який бір! Отепер і Бірки 
назву свою виправдовують.

Вухатий — досужий заєць. Він 
обб:-ав усі навколишні поля і пе 
раз бачив, як лісник Олександрій
ського лісництва Лврам Калшіос 
ВИН Чорногорець зі своїми поміч
никами заліснював яри та балки, 
витадінузав молоді дубій, лили, 
абрикоси. Бачив вія серед поміч
ників багатьох учпів з Олександ*

• ЗИМОВА ФАНТАЗІЯ
рівської середньої школи № 1, де 
ось вже котрий рік діє шкільне 
лісництво. Хорошій справі навчає 
Аврам Калиновим дітвору — лю
бити природу, берегти її. примно
жувати її багатства. Розповіда
ють. що кілька юнаків та дівчат 
після науки Калиновича виріши
ли назавжди пов'язати свою долю

із зеленим другом, навчаються за
раз у столиці..,

Одного но знав вухатий: відколи п 
околицях села Бірок виросли лісона
садження, врожайність полів прилег
лих колгоспів зросла майже на десять 
центнерів на гектарі. Не знав, бо заєць 
цікавиться агрономією надто несум
лінно.

А на Іншій ділянці лісництва гуде 
столітній дуб:

—• Д-добре. Дуже добре, що люди 
турбуються про нас. Бачили табличку: 
‘Дерево — твій друг»? Жаль, що ми 
неписьменні. Теж звернулися б: «Люди
на —■ твій справжній д-друг»...

— Так-так, — вистукує дятел. — 
Проте, хто як. Є ще іі такі, котрі ла
мають дерева, розводять у лісі вогни
ща, стріляють, не зважаючи на забо
рону. Так-так.

—Бр-раконьєри! — гнівається соро
ка. — Таких тр-реба штр-рафупати!

— Таких у нас немає, — авторитетно 
зауважує лось. — Я недавно у цих 
краях. Але, скажу відверто, попи мені 
до вподоби. Не чув я, щоб тут хтось 
Із людей нашого брата зобпднп.

— Вір-рно, — стрекоче сорока. — Не 
тр-рапляються. — І з чисто жіночою 
безпосередністю переходить на Іншу 
тему. — А знаєте, яку я вам новину 
на хвості пр-пинесла? Сьогодні, р-рівно 
о дванадцятій ночі прийде свято. Це я 
від людей узнала. У них є калек- 
дар-р-р.

— Д-дуже добре. — гуде дуб. — 
Сьогодні ми підставимо сеої віти 
вітровію і заспіваємо величальної, 
Осюди б ще хурделицю! А чи ска
же хто, де тут поблизу росте гар
на ялина?..

...Твердять, що ця розмова від
булась в лісництві напередодні 
Нового року. Коли люди, успішно 
завершивши трудовий рік, готува
ли святкові столи.

М БРАНКО, 
кореспондент-організатор 
районного радіо.

смт. Олекса рдрівка ,
Фото fl. ЧАЙКОВСЬКОГО.

її И Ж Є такий учень, 
* серце якого б радісно 

не забилося при згадці про 
канікули! Скільки весело
щів, розваг несуть вони з 
собою, як багато цікавого 
подарують школярам.

Знам’янчан, наприклад, 
щодня закликатиме до 
себе ялинка в центрально
му парку міста. Тут юних 
друзів зустрічатимуть Дід 
Мороз і Снігурочка, улюб
лені персонажі казок і ба
йок. Вони водитимуть з 
дітьми хороводи, організо
вуватимуть ігри, розваги, 
атракціони. Піонери та жов
тенята з цікавістю подивля
ться вистави лялькового 
театру. Старшокласники се
редньої школи № 1 запро
сять своїх ровесників з міс
та на «Знам’янські вечор
ниці».

Вдень та ввечері не змов
катиме сміх, музика й жар
ти в Будинку піонерів об
ласного центру. Жовтенята 
побувають у гостях в коро
ля Угадая, познайомляться 
з веселим атракціоном «Но
ворічні пригоди Діда Моро
за». Піонери прийматимуть 
тут гостей — активістіз піо
нерських штабів з Компа
нійського, Кіровоградсько
го, Маловисківського, Ноз- 
городківського районів. Уч
ні старших класів позма
гаються в конкурсах по
пулярної гри «Нумо, хлоп
ці!», проведуть вечір валь

су, зустріч з працівниками 
мистецтв.

Як правило, взимку звич
ними атрибутами розваг 
школярів стають лижі, ков
зани, санчата, хокейні ключ
ки. Для світловодських 
школярів вони поповняться 
авіамоделями та картинга
ми —- у перші дні січня а 
місті мають відбутися за-

хоплюючі змагання з цих 
видів спорту. Юні натура
лісти вирушать до лісу на 
фотополювання. Юні шахіс
ти і шашкісти розіграють 
призи новорічних турнірів. 
Справжнім святом стане 
для активістів піонерських 
штабів міста і району їх зу
стріч у Будинку піонерів.і

О. РАК1Н;
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І ДАЛЬНЯ ПІХТА АЖ НА ДАЛЬНІМ СХОДІ, 
Й СМЕРЕКА У КАРПАТСЬКОМУ ГАЮ, 

ПОЛЯРНИК У СНІГАХ — ПІДКОРЮВАЧ ПРИРОДИ, 

1 ВИНОГРАДАР В СОНЯЧНІМ КРАЮ,
І СТЕПОВИК-ТРУДАР, І ВЧЕНИЙ СИВИЙ,
1 МАТИ, І МАЛЯТ ВЕСЕЛИЙ РІЙ —
СЬОГОДНІ СЛУХАЮТЬ НАЙПЕРШУ 

РАДІСТЬ-ДИВО
ІЗ ПЛОЩІ КРАСНОЇ КУРАНТІВ СРІБНИЙ БІЙ.»

Фото В. КОВПАКА.

НАПРІІКІНЦІ кожного спортивного сезо
ну спортсмени, підводячи підсумки сво

їх досягнень, можуть відзначити: рік цей 
був для нас щасливим. Або протилежне: — 
не повезло, не пощастило.

А як у мене? Здається кожен рік чимось значи
мий. Хоч і не було золотих медалей та чемпіон
ських титулів. Ю. Толчинський, мій тренер з 
ДІОСШ Л» 1, відзначав після чергових змагань:

— От бачиш, яка висока рівновага, стрибок 
вроблено краще, ніж минулого місяця.

1 це вже для мене радість.
Наша команда під час молодіжних ігор Украї

ни у своїй групі здобула першість в поєдинках із 
спортивної гімнастики. Я теж серед призерів. 
Звичайно, заздрю Людмилі Турніцевій. Вона для

до високої РІВНОВАГИ
мене приклад того, як треба тримати себе у най
вищій напрузі. Але для мене радість — мірятися 
майстерністю з відомими гімнастками і вчитись у 
цих.

Про рік минулий, 1973-й. Моє ім’я — се
ред чемпіонів республіки, виступаю за аван- 
гардівську команду України. На першості 
ВЦРПС показник, якого добилась, в десят
ці кращих — адже завойоване право висту
пати в складі збірної профспілкової коман-

НОВОРІЧНА
«Макогонова юшка»

ПРИГОДИ 
ДІДА МОРОЗА

Цієї ночі, як і щороку, Дід Мороз наносно візити. 
І, в першу чергу, людям, котрі заслужили загальну 
повагу на Кіровоградщині.

куда b тих 58 125 
що ти намолотив.

Володя КОВАЛЕНКО, комбай
нер з колгоспу «Заповіт Ілліча» 
Олександрійського району, вибо
ров на жнивах цього року вимпел 
«Молодого комунара» «Кращому 
Молодому женцю КІровоградіци- 
ни*. В переддень Нового року 
Дід Мороз разом із Снігурочкою 
вручили Володі запашний коро
вай, спечений дбайливою Снігу
ронькою:

— Це, Володю, коровай лише з 
частки 
хліба,

СЛОВО
ЧЕМПІОНЦІ

дії країни..,
Тренер, звісно, вимагає більшого. Бо навіть не

велика мол помилка в тій чи іншій вправі часом 
обходиться дорого: на початку змагань я була 
серед лідерів, а потім, дивись, 6 чн 8 місце.

Отже, треба вчитись, під час тренувань цико
рне гаї н псі можливості для підвищення майстер
ності.

Л. ШУМИХ1НА,
учениця Кіровоградської СШ № 5 
майстер спорту СРСР.

РОЗМОВА ЗА КУЛІСАМИ

СМІХ
Один з ведучих сатиричного цеху Аркадій Раіікіи казав, що 

сміх — справа абсолютно серйозна. 1 ось, задумавшись над 
природою сміху, и ту новорічну ніч ми звернулись до акторів 
Кіровоірадською музично-драматичного театру імеї^і М. Л. 
Кропгвницького з проханням пояснити цей дивовижний па
радокс.

А в новорічну ніч чого не трапляється... Актори несподівано 
зустрілись... з героями, яких вони грають на сцені: з Гоголом 
ІЗ п'єси М. Зарудного «Пора жовтого листя», з бравим воя
кою Швейком, з Тетяною, то діє у «Фортуні» А4. Зарудного 
та із відомим Стеньком із «Сватання на Гопчарівці». 1 ціка
ва розмова вийшла між ними.

Народний артист республіки Г. Г. СЕМЕНОВ:

21
ЬиМіхіА Ш'М» Гпі«»/». ь.и|» — 

Новини. (М). 9.45 — Худ. тс. 
лефільм «До перерви 0:1». 
(А4). 10.15 — Програма і,срс. 
дач. (К-д). 10.20 - Телефільм. 
(К-Д). 11.00 — Телевісті. (К). 
11.15 — Худ. телефільм «ВеРш. 
пики». 1-а серія. (К). 12.25 
«Павлнські казки». (К-к),
12.55 — Концерт. (К). 16.45**--. 
Телехлуб для старшокласни
ків. «Вітрила». (Львів). і7.зо
— «На головних напрямах 
п’ятирічки». «Бути Григорій- 
ському порту». (Одеса). 18.00
— Новини. (А4). 18.15 — Кол. 
тел. Телевізійний багатосерій- 
пий худ. фільм «Лсссі». СПІД.
1- а серій. (А4). 18.40 — «Екран 
гапрошує». (К-д). 19.10— Кол. 
ТСЛ. «ЗИМОВІ МСЛОДІЇ». (Д(),
19.55 — Кол. тел. Худ. теле
фільм «Товариш бригада». і-п 
серія. (М). 21.00 - «Час».
(Л4). 21.30 — Кол. тел. Теле
театр мініатюр. (Л4). 22.30 — 
Інтербачення. Концерт кла
сичної музики. (Ленінград). 
23.00 — Новини. (Л4).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.15—* 
Кол. тсл. Мультфільм «При. 
годи Незнайки і його друзів».
2- а серія. (Л4). 10.45 — Кол. тел. 
«Клуб кіііомандрівників». (.44),

МІиЙІ

І

А на «Червоній зірці» 
Дідові Морозові не і 
везло. Його випередив 
поздоровленням 
рік. Бо чсаме і 
цього року працює 
чик по металу 
левих виробів 
ницький.

1976-Й
в рахунок 

різ- 
цеху мета- 
Василь Іль-

У Олєксандрівському районі Дід Мороз 
завітав до Ольги Козаченко, передової 
доярки радгоспу цукрокомбінату. Зма
гаючись за приз «Молодого комунара» 
«Першій тритисячний Кіровоградщини», 
дівчина виявилась першою серед молодих 
доярок області. Вона надоїла понад 4 тис. 
кілограмів молока від кожної корови.

Гість тепло привітав Ольгу з успіхом, а 
вона, у свою чергу, пригостила його мо- 

з

— О, Гоголі Ти ще животієш, байдужа твоя душа?
—• ІДе й як животію! Бо є ще в мене реальні колеги, які існують 

без турбот і хвилювань. Ще й, кажуть, премії отримують за 
свою діяльність. Он на одному з наших заводів деталі вагою 
400 грамів виготовляють з заготовки... в 1200 грамів. Дві трети
ни металу — п стружку. Що моя недіюча вузькоколійка?! Тут 
за рік десятки тонн металу в брухт іде, тисячі карбованців на 
вітер... От кого б на дрезині прокатати!

То чому мені, Гоголу, скромному ледарю, не жити серед таких 
«ентузіастів»?

Заслужена артистка УРСР С. А. МАРТИНОВА:
— Таню? Ах ти, птахо перелітна! Ще в місті?
— Звичайно. Тут культурне життя. А в селі? Корови ремига

ють, зручностей ніяких. Добре, хоч голова колгоспу — ибіцяль- 
ник, обіцянками годує. А то взагалі пропали б.

Правда, буває, іцо й обіцянки обридають. Би думаєте, чому я, 
колись непогана доярка, в город виїхала? Терпець урвався. Бо 
й досі збирається голова і машшпіе доїння, і механізовану роз
дачу кормів на фермі впровадити, і вулиці вимостити...

А віз і нині там. Плюнула я —та й гайда. Ось тільки закрі
питись треба. Є, правда, в мене па прикметі женишок - Буцо.м 
зовуть. 1 хоч підстаркуватий — мабуїь, піду за нього. Заради 
культурного життя на псе згодна.

Артис г В. С. БАБИЧ:

11.45 — «Боба і слон». Телеві
зійний худ. фільм. (М). 16.20 — 
Кол. тел. Телевізійні докумен
тальні фільми. (М). 17.ОМ,—
«Об’єктив». (А4). 17.30 — <4>і- 
таймісто». (А4). 18.00 — Фільм- 
концерт. (К). 18.30 — Рекла
ма. Оголошення. (К). 19.00 —
«Вісті». (К). 19.30 — Вистава 
Київського театру опери та 
балету імені Т. Г. Шевченка. 
20.50 — «На добраніч, діти!». 
(К). 21.00 — «Час». (М). 21.30 
— Худ. фільм «Дивні люди». 
(К).

Псі’ШЛ hl’ùi PAMA. U.35 — 
Новини. (М). 0.45 — Худ. те
лефільм «До перерви 0:1». 
2-а серія. (A4). 10.15 — Кол.
тел; Мультфільм «Пригоди 
іісзнаііка І його друзів!. 3-я 
серія. (A4). 10.40 — «Живе та
ка людина». Теленарис. (A4). 
11.10 — Крл тсл. «Лауреати 
року». Концерт. (A4). 15.15 — 
Кол. тел. Фільм-вистава Мос
ковського театру сатири. (A4). 
16.45 — «Господар колгосіпіої 
ниви». ( і’.орошилопград). 17.00
— Телефільм «Півник І со
няшник». (К). 17.30 — Виступ 
агітбригади Ахтирського Раг 
Лонного Будинку культури 
Сумської, області. (Харків). 

.18.1)0 — Новини. (A4). 18.15 ~* 
Кол. тел. Телевізійний багато
серійний худ. фільм «Лсссі». 
США. 2-ц серія. (М). 18.40 — 
« Кіроиоградіцина спортивна». 
(К-д). 19,05 — Концерт оркест
ру пійськопо-попітряннх ст|Л 
Франції.. (A4). 19.55 —
тел. Телевізійний худ.' фільм 
«Товариш бригада». 2-а сері”- 
(A4). 21.00 - «Час». (A4). 2<-3®
— Кол. тсл. Хокей з м’ячем- 
«Динамо» (Москва) —' «Вод
ник» (Архангельськ). 2-11 тайм. 
(М). 22.15 — Кол. тел. 
бителлм оперети». (A4). 22,п
— Новини. (A4).

ДРУГА ПРОГРЛЛ4А. 16.45 
Кол. тсл. Телевізійний А0“’ 
фільм «Вплково». (М). І2’’5 
Кол. тсл. Концертний зал те- 
лсстудії «Орлятко». <М)' 
18.00 Телефільм «Новини 
землі Якутської». (K). 18.30 7 
ГпСїлама' Оголошення. І’1’/’ 
19.00 — «Вісті». (К). 19.30 • 
«Екран молодих». «Голосу’« 
за професію». (К). 20.30 — <о 
ім’я миру». (Харків). 20.45 7 
«11а добраніч, діти!». 
21.00 — «Час*. (М). 2I.3D - 
ХУД. фільм «Поряд з АР> 
том». (К). и

— Здорово, друзяко Швейку! Як ся маєш? Що поробляєш? • 
Все вигадуєш липові-родоводи будейооііцькіїм собакам?

— А що, надійна справа. Напишеш біографію’якомусь цуци
ку, скажеш, Що він фокстер’єр, а покупець і радий. Шито-крн- 
іо і рекламацій немає. Не те, що на деяких- ваших підприєм
ствах. Ви ніколи не замовляли меблів па Кіровоградській фаб
риці «Побутмеблі»? Ні? І не раджу. Ризикуєте замість столика 
туалетного отримати пополіровану піраміду Хеопса з самопа- 
даючим склом, а заміси, матраців —.чорні ложа для йогів. 
Недарма лабораторія держнагляду за стандартами.застосувала. ' 
до фабрики економічні санкції: зняла з плану виробів на Суму
12 592 карбованці...

А от коли я був на воєнній службі...

Артист В. С. КОРОЛЕНКО:

тисячі надоїв.лоном

К. БРО.

ТМСЯ
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Наша адреса і телефони Газета виходить 
орок, четвер, 
суботу.

До Антоніни •' , ‘ ‘ _г
вітав, щоб поздоровити співачку із 
своєнням їй високого звання заслуженого 
працівника культури УРСР (раніше, зрозу
міло, не було нагоди). Та, почувши чарів
ний спів Антоніни, забув про свої моро- 
зівські обов’язки і теж почав підспіву
вати.

Червінської Дід Мороз за-
1 при-

Окремі епізоди з новорічних 
мандрів Діда Мороза підгледів

— Лема щось мого Стецька. Мабуть, обідає.
— Ось я, ссь я! $1 б і вдень, і вночі, і увечері, і вранці ссе б 

обідав би, й обідав би. А оце ледве достоявси в черзі у кафе 
«Весна». Тут одна, в кращому випадку, дві роздавальниці об
слуговують довжелезну чергу. А готують н їдальнях деяких — 
хіба що відряджений їстиме. В Гопчарівці краще!

А оце біг до театру, коли — дощ. І така річка потекла по 
Театральному провулку — ну чисто тобі гоголівськиґі Дніпро, 
І рідкісний птах долетить до її середини.

А що у вас варили?
Стецько запитав про найголовніше для нього. Потім розмо

ва помітно перейшла в інтимне русло. Адже акторам є про що 
поговорити із своїми героями. 1 про роботу над їхніми обра
зами, і про успіхи та невдачі, 1 про прем’єри та аншлаги...

Діалоги записав М. ВІДЕНКО. •

«МОЛОДОП КОММУНАР» »» 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград,

316050, ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного вихований Та спорту —' 2-46-87,

• , ...... і і >■; ; ІтХ-а.
БК 06001.

—

Друкарня ім. Г» М. Димитрова 
обласного ^поавліїшя у справах видавництва, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
' м. Кіррвоград, вул. Глііікн, 2.

Погода в січні
пайхолодпішіїй місяць року.*В цей час поснл*О' 

ються СНІГОПАДІ’, хуртовини. За прогнозом Гідрометцеїітун 
СРСР, температура в ііиіііііпп.ому січні, передбачається Ачг. 
однії—два градуси вищою за норму. На початку міСЯЦ5? ..у. 
чі вона колшіатИметься від нуля до 8 ірадусів *,ор,.,|-а 
Вдень — 0—7 градусів тепла. Гіайхолодпііпоіо буде АР> 
декада, коли ртутний стовпчик показуватиме 10—15. •

Січені.
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