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Дорогі товариші, дру’зі!
Завершується 1982 рік. 

Для радянських людей це 
буз рік будізничої творчої 
роботи по виконанню істо
ричних рішень XXVI з’їзду 
КПРС.

Як велике свято ми від
значили знаменну подію — 
60-річчя утворення Союзу 
Радянських Соціалістичних 
Республік. Цей ювілей став 
яскравою, вражаючою 
монстрацією великих 
сягнень соціалізму, 
жества ленінської 
нальної політики, непоруш- 
ної дружби і братерстза 
всіх народіз СРСР.

Свого розквіту і могут
ності Країна Рад досягла під 
мудрим керізництаом партії 
комуністів. Твердо і неухиль
но йде КПРС випробуваним 
ленінським курсом. Одно
стайна підтримка внутріш
ньої і зовнішньої політики 
партії, беззавітна відданість 
радянських людей ідеям ко

**"1315

Рік новий вирушає в дорогу. Його хо
да — стрімка, святкова — вже відчуває
ться в усьому: урочистому настрої лю
дей, їх мріях і сподіваннях. А чим запа-

На це запитання відповідають:
Групкомсорг комсомольсько-молодіж

ного колективу тракторної бригади № 2 
колгоспу «Перше, травня» Маловксків- 
ського району Віталій ДЕМЧЕНКО:

— Наш комсомольсько-молодіжний 
колектив виборов першість у районному 
змаганні за гідну зустріч 60-ї річниці 
Союзу РСР. Ми зібрали з кожного гек
тара майже ЗО центнерів зернових, 37— 
кукурудзи на зерно, 300 — цукрових бу
ряків. На еталонний трактор вироблено 
2457 гектарів умовної оранки, зеконом
лено 1251 центнер пального і мастил. 
Переможцями в індивідуальному супер
ництві механізаторів колгоспу стали мої 
товариші комсомольці Анатолій Гонча
ров, Микола Голованов та Іван Подко
паев.

У нашій бригаді більше двадцяти ком
сомольців. А молодість, як відомо, бага
та на щасливі переміни. Хтось одружив
ся чи пішов до лав Радянської Армії, 
хтось справив новосілля... Словом, тру
довим, насиченим був рік старий.

мунізму з усією переконли
вістю виявились у дні про
щання з Леонідом Іллічем 
Брежнєвим.

Комуністична партія свято 
дорожить безмежним до
вір'ям трудящих. Найви
щий смисл своєї діяльності 
вона бачить у служінні на
родові, справі комунізму і 
миру. З непохитній єдності 
партії і народу — запорука 
дальших успіхів нашої со
ціалістичної Батьківщини.

Товариші!
Не просто складався для 

нас минулий рік. Але зроб
лено немало. Поступально 
розвивалося народне госпо
дарство. Стали до ладу сот
ні промислових підприємстз. 
Простягнися нозі траси гі
гантських газопрозодіз, ви
соковольтних ліній електро
передач. Розгортається ро
бота по здійсненню Продо
вольчої програми СРСР. На 
нові висоти піднялась ра
дянська наука. Послідовно 

Новорічні інтерв’ю------------

реалізуються намічені XXVI 
з’їздом КПРС заходи по під
вищенню матеріального 
добробуту і культурного 
рівня радянських людей. 
Близько 10 мільйонів чоло
вік поліпшили свої житлові 
умови.

Як бойову програму дій 
по виконанню -заздань п’я
тирічки сприйняли радян
ські люди рішення листопа
дового (1982 р.) Пленуму 
ЦК КПРС, сьомої сесії Вер
ховної Ради СРСР. Завдання 
попереду великі, які вима
гають від. кожної радян
ської людини напруженої 
роботи, високої організова
ності, свідомої дисципліни. 
І вони нам під силу.

Центральний Комітет 
КПРС, Президія Верховної 
Ради СРСР, Рада Міністрів 
СРСР висловлюють упевне
ність, що робітники 
госпники, 
радянські 
ють 1983 
ними звершеннями, 
печать дальше успішне про
сування країни по ленін
ському шляху.

Честь і слава всім, хто 
своєю сумлінною, самовід
даною працею зміцнює еко
номічну і оборонну могут
ність Радянського Союзу, 
розвиває науку і культуру, 
сприяє дальшому розквіту 
нашої великої Батьківщини!

Складною була в минуло
му році міжнародна обста
новка. Агресивні кола імпе
ріалізму не припиняли спроб 

кол-
інтелігенція, 'всі 
люди ознамену- 
рік новими слав- 

забез-

підірзати політику розряд
ки, зштозхнути держави і 
народи на шлях ворожнечі 
і воєнного протиборства. В 
цих умовах ми ще раз твер
до заявляємо: наше праг
нення до миру незмінне. 
Радянський Союз послідов
но ВІДСТОЮЄ свої інтереси, 
інтереси наших союзників і 
друзів. Зберігаючи вірність 
миролюбним принципам і 
цілям своєї ЗОВНІШНЬОЇ ПО
ЛІТИКИ, наша країна напо
легливо бореться проти за
грози ядерної війни, за 
приборкання гонки озбро
єнь. З нами — братні краї
ни соціалізму, всі миролюб
ні сили планети. СРСР зав
жди готовий до рівноправ
ного, взаємовигідного спіз- 

робітництва з будь-якою 
державою. Ми переконані, 
що сьогоднішні труднощі, і 
напруженість у міжнародній 
обстановці можуть і повин
ні бути подолані.

Водночас ми будемо про. 
язляти величезну пильність. 
Прихильники воєнних аван
тюр повинні знати: недотор
канність наших кордонів і 
кордонів наших союзників 
забезпечена надійно, 
дянські Збройні Сили є 
гутнім фактором миру 
безпеки народіз.

Зустрічаючи Новий 
ми шлемо сердечні- поздо
ровлення трудящим країн 
соціалізму. Зміцнення соціа
лістичної співдружності- бу
де і надалі найпершою тур

Ра- 
мо- 

та

ботою нашої партії і дер
жави.

Ми гаряче поздоровляємо 
комуністів усього світу, бор
ців проти імперіалізму, ре
акції і війни, всіх добрих 
друзів нашої країни.

Дорогі товариші! Наш на
род упевнено дивиться в 
майбутнє. Хай же Новий, 
1983 рік принесе всім ра
дянським людям, кожній 
сім’ї щастя і радість!

Поздоровляємо з Новим 
роком героїчний робітни
чий клас, колгоспне селян
ство і народну інтелігенцію!

Новорічний привіт ветера
нам партії, війни і праці!

Найсердечніші поздоров
лення радянським жінкам— 
славним дочкам Батьківщи- . 
ни, беззавітним трудівни ам 
і полум’яним патріоткам!

Найкращі побажання на
шій чудовій молоді!

Гаряче поздоровляємо 
доблесних воїнів Збройних 
Сил СРСР, які пильно охо
роняють мирну працю ра
дянських людей!

Наш святковий привіт 
усім, хто в новорічну ніч 
несе трудозу і бойову вах
ту, хто працює далеко від 
рідної землі!

З Новим роком, дорогі 
товариші, з новим щастям!

ЦЕНТРАЛЬНИЙ 
КОМІТЕТ КПРС 

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ 
РАДИ СРСР 

РАДА МІНІСТРІВ 
СРСР

Бригадир КМ К регулювальників радіо
телевізійної апаратури Кіровоградського 
заводу радіовяробів Флоріан ВЛА- 
ДЕСКО: .

— Для нашої бригади минулий рік був 
особливо вдалим. Вона вперше вийшла 
у лідери соціалістичного змагання серед 
І\МК заводу: здобула перемогу в друго
му та третьому кварталах. Добре по
працювали регулювальники і в остан
ньому кварталі: хоч підсумків ще не під
бито, але, сподіваємося, вони будуть ра
дісними.

Успішно виконуємо п’ятирічку. Напе
редодні Жовтневих свят рапортували 
про завершення програми трьох її років.

Зміцніла наша дружба. Новий рік зу
стрічали всім колективом у міському 
Палаці культури імені Компанійця.

На 1983-й у нас великі надії. Адже 
завдання ЧОТИРЬОХ РОКІВ П’ЯТИРІЧКИ 30г 
бов’яталися викопати до 65-ї річниці 
Ленінського комсомолу. Намітиліі також 
вибороти високе звання бригади кому
ністичної праці.*
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Р ОЗМОВЛЯЮ із сек- 
" ретарем парторгані- 
зації колгоспу імені 
Шевченка М. П. Потапо- 
вим. «Доярка Раїса Хвас- 
та, — каже Микола Пи- 
/ленович, — належить, 
мабуть, до людей, які не 
люблять багатослів’я». 
Чемна, привітна, але зде
більшого мовчазна. Та 
на районному зльоті ви
пускників середніх шкіл, 
котрі вирішили працюва-

А МЙО
З ХАРАКТЕРОМ

ти у тваринництві, агіту
вала Рая за свою про
фесію конкретно й пере
конливо. Казала правду, 
і про те, що на її фермі 
грудомісткі процеси ме
ханізовано, але молодим 
рукам робота завжди 
^найдеться, і про те, як 
сама стала дояркою. А 
стала не одразу. Спочат
ку «піддалася моді» і піс
ля 
го 
то
*4

восьмо- 
і Ьага- 

поїха-
Ьивчилася

І стеж- 
понад 

ходила

виступ,
1 Іи-

закінчення 
класу, як 
ровесниць, 

, ’ до міста.
> маляра-штукатура, на- 
г-іть деякий час працю
вала ним. Але почувала 
себе невдало пересад
женим деревцем, не да
вали спокою спогади про 
рідний веселий ДІМ біля 
ставу. І ферма за вибал
ком все частіше постава
ла перед очима, 
ка до неї, якою 
двадцять років 
на роооту мати.

Слухаючи Раїн 
продовжує Микола 
менович, учасники зльо
ту, мабуть, і не здогаду
вались, що то портрет 
цієї дівчини, котра сама 
на вигляд школярка, ба
чили щойно на районній 
дошці пошани, іак, по
вернулася Рая до рідного 
дому, любовно оздоби
ла внутрішні стіни його, 
чим дуже втішила матір. 
Стала передовою дояр
кою. А ще комуністи 
колгоспу прийняли її кан
дидатом у члени КПРС. 
Насамперед за комуніс
тичне ставлення до сво
їх трудових обов язків. 
За сумлінну працю дів
чині було надано турис
тичну путівку на круїз 
по Чорному морю, вру
чено іменний годинник...

— Подивіться на робо
че місце Раї Хвасти, — 
звертає мою увагу заві
дуючий фермою Н. М. 
Котковець. — Зразковий 
порядок. Цього вимагає 
і від підмінних доярок. 
Будь-кому свою групу 
не довірить. І годі спо
діватися на якийсь ком
проміс, коли 
факт недбалої роботи. 
Тоді вже вона покаже 
свій характер. Поруч з 
Раєю, у цьому ж корів
нику, працюють сумлінні 
доярки. Але щоб 
уболівати за корів... 
важко зрозуміти, як

так
Не- 

їй

...І запах поля
Хвилини доганяють од

на одну. Ще п’ять, ще 
три, одна... Рівно двадцять 
четверта. Мабуть, зараз 
б’ють кремлівські куран
ти. У цеху немає радіо
приймача, а якби й був, то 
все одно його не почули б 
через гуркіт машин.

■ Новий рік! Ми стрічає
мо його за святковим сто
лом.

Л тут в цеху Кірово
градського хлібозаводу 

вдалося відстаючу групу 
вивести у передову.

— У нас на фермі тру
диться двадцять майстрів 
машинного доїння, — 
розповідає ветфельдшер 
Л. М. Барабаш. — Чоти
ри з них, у тому числі й 
Рая, першокласні май
стри. Це — за вправніс
тю. А якби ще кваліфі
кували і за ставленням 
до роботи, то дівчина і 

тоді б мала перший клас...

ШТРИХИ
ДО ПОРТРЕТА
СУЧАСНИКА

Не встигне котрась із 
корів захворіти, а вона 
вже піднімає на ноги 
всю ветеринарну служ
бу і не дає спокою, по
ки не мине загроза. І са
ма не відходить від тва
рин. Не жаліє своїх рук, 
як деякі, і, коли треба, 
доїть вручну.

Ставлення до обов'яз
ків. Риса характеру? Так. 
Але не від природи... 
Слухаю розповідь дояр
ку Ф. Ф. Жданюк і зно
ву переконуюся в цьому.

— Скажу по правді,— 
ділиться Фаїна Федорів
на, — на роботі Раї ми 
й не помічаємо, хоч во
на завжди приходить 
першою і йде останньою. 
Ні щоб побалакати — 
все біля корівок. Часом 
дивуєшся: і так вони мов 
лялечки, а вона вичісує 
та вигладжує. А все те, 
мабуть, від матері. Зав
жди разом. Спочатку 
зроблять Раїну роботу, а 
потім Валентини Савівни 
(влітку вона працює під
мінною дояркою, взим
ку — телятницею у ро
дильному відділенні). А 
взагалі, коли дівчина 
влилася в наш колектив, 
у неї якось усе одразу 
почало добре виходити.

— Не пригадую, щоб 
у групу корів ввели те
лицю, — це вже каже 
обліковець ферми Г. П. 
Олексієнко. — А от Рая 
свою Ягідку ввела. Від 
хорошої корови, каже, 
буде хороша заміна. На
полягла на своєму і не 
може тепер натішитися 
Ягідкою. А дівчина вона 
з характером: якщо за
думає щось — ,обов яз- 
ково доб’ється. Минуло
го року, приміром, соціа
лістичні зобов'язання та
кож перевиконала...

Старші завжди підтри
мують ретельних моло
дих трудівників. Не буду 
гадати, як сприйме ці 
гарні відгуки про себе 
Раїса Хваста. Як заохо
чення? Хай буде так.

Б. РАЦА, 
спецкор «Молодо
го комунара».

Новгорсдківський 
район.

№ ) — звичайна робоча 
зміна.

Сотні щойноспеченнх ру
м’яних хлібин принесли на 
контрольну дільницю і за
пах поля, і подих вітру. 
Воші, здається, випромі
нюють не тільки тепло, а 
й якесь дивне світло.

Контролер — молодий 
спеціаліст Галина Клпмко- 
вич бере кілька хлібнії, 
уважно оглядає. І облич
чя комсомолки розцвітає

СЛОВО БРИГАДИ

Приніс Дід Мороз і багато добрих но
ворічних побажань. Серед них і таке:

— Трудіться, хлопці, все краще і краще.
І ось у соціалістичних зобов’язаннях 

з’являється новий пункт. Штампувальни
ми дають слово у 1983 році не тільки ви
передити графік випусну продукції, а й 
знизити технологічні втрати металу на 
40 процентів.

Фото В. ГРИБА.

ГЕРОЇ І ПОДВИГО
ДО ПІДСУМКІВ КОНКУРСУ «НАС 

ЄДНАЛО БРАТЕРСТВО», ПРИСВЯЧЕНО
ГО 60-РІЧЧЮ УТВОРЕННЯ СРСР
Під час проведення^ 

Всесоюзної експедиції 
комсомольців та молоді 
«Літопис Великої Віт
чизняної» в минулому 
році редакція газети 
«Молодий комунар» про
водила конкурс на кра
щий газетний матеріал 
«Нас єднало братерство».

Члени експедиційних за
гонів, колишні фронтови
ки, комсомольські акти
вісти, краєзнавці на
діслали свої розповіді 
про безприкладний под
виг радянських воїнів- 
внзволителів — представ
ників багатьох націо
нальностей Країни Рад,

усмішкою: відмінна партія. 
Повідомляє про цс май
строві зміни Людмилі Гри
горівні Коконовій, пека
реві Тетяні Гудзенко.

Тетяна працює чи не па 
найвідповідальнішій діль
ниці — біля печей. Вона 
прийшла на завод чотири 
місяці тому, а встигла ба
гато. Не тільки успішно 
оволоділа своєю основною 
спеціальністю, а й суміж
ними — тістоміса та ма
шиніста

Незадовго до початку 
зміни я зустрівся з Тетя
ною Гудзенко. Комсомол

ка розповіла, як училася 
в профтехучилищі облепо- 
живспілкп, як запали ко
лись в душу почуті під час 
телепередачі слова досвід
ченого пекаря: моє щастя 
пахне хлібом.

Війнуло віл тих слів 
справжньою романтикою. 
Справді, люди їдуть за ти
сячі кілометрів, щоб зна
йти справу до душі. А хі
ба немає романтики в то
му, щоб піднести людям і 
в будні, і в свята запаш
ний коровай?

Щодня Тетяна Гудзен
ко, її товарний по роботі

Небувало рано завітав Дід Мороз у ком
сомольсько-молодіжну бригаду штампу
вальників імені XIX з’їзду ВЛКСМ голов
ного підприємства виробничого об’єднан
ня «Друкмаш». Це сталося за два тижні 
до Нового року. Він сердечно поздоровив 
бригадира Олександра Баранова та груп- 
комсорга Олександра Усатюка, лідерів 
індивідуального змагання Анатолія Гор- 
дового, Сергія Турецького, Анатолія Рах
манова, всіх членів НМК з достроковим 
виконанням завдання другого року оди
надцятої п’ятирічки.

що йшли в бій з ворогом 
збратані чуттям єдиної 
родини.

Жюрі конкурсу роз
глянуло надруковані ма
теріали у «Молодому ко
мунарі» у 1982 році і 
присудило спеціальний 
приз краєзнавцю із Зна
м’янки О. А. РЯБО ШАП
ЦІ — за публікації «Це 
було під Новгородом», 
«Всього два дні», «йшов 
вперед танкіст», «З гвар
дії крилатих», «Комбат», 
«Парашутисту було три
надцять».

випікають не кілька сотень 
чи тисяч, а сотні тисяч 
хлібин, хлібобулочних ви
робів.

Цієї зміни усі 80 тонн 
хліба — найвищої якості! 
Поряд з Тетяною Гудзен- 
ко; Галиною Климкович 
робочі місця зайняли ком
сомолка Світлана Третя- 
кова, наставниця молоді 
Зіновія Яківна Сугак.

Рівно гудуть двигуни. 
Чітко, ритмічно працює 
зміна. Вранці на прилавки 
магазинів ляжуть запашні 
паляниці.

Ю. ЛІВАШНИКОВ.

НА АВТОБУСІ... 
вздовж £ ' 
ЕКВАТОРА

Більше 75 тисяч кіло
метрів проїхав на своєму 
автобусі за минулий рік 
молодий водій Кірово
градського автопіднрн- 
ємства № 10021 Іван Ди- 
менко. Його автобус не 
виконував спеціальних 
чи далеких рейсів, він 
обслуговував пасажирів 
на п’ятому міському 
маршруті. Якщо скласти 
протяжність усіх рейсів, 
які виконав секретар 
комсомольської органі
зації автобази І. Димен- 
ко, то вийде шлях, яким 
він міг майже двічі об’ї
хати земну кулю по еква
тору.

СОТИЙ 
новий ріні

Сотий Новин рік зустрі
ла Фроснна Климівиа 
Клименко — жителька 
села Олександрівни Ма- 
ловисківського району. З 
14 років Фросина Кли- 
мівна гнула спину на ба
гатіїв, наймитувала. Усім 
серцем сприйняла звіст
ку про Велику Жовтне
ву соціалістичну рево
люцію, її багатодітна 
сім’я однією з перших 
вступила в колгосп... 
Майже двадцять років 
працювала вона в рідно
му господарстві. Фроси
на Климівиа виховала 14 
дітей. І настрій у неї сьо
годні святковий.

УВІНЧАЛИСЯ
УСПІХАМИ

Минулого рику значно 
поповнилася експозиція 
обласного краєзнавчого 
музею. Пошукова робо
та, дослідження науко
вих працівників і крає
знавців області відкрили 
багато невідомих досі 
сторінок історії Кірово- 
градщини. Було знайде
но чимало унікальних ре
чей. Особливо повезло 
краєзнавцям-археологам: 
біля Світловодська во
ни викопали кістки древ
нього мамонта.

Тепер в основних і до
поміжних фондах музею 
налічується 50 тисяч 
експонатів.

ПОДАРУНОК
У ДЕНЬ 
ПОВНОЛІТТЯ

Новорічні подарунки 
жителям Кіровограда 
Сергію Ушакову, Генна- 
дію ГІокотиленку і Лари
сі Босонченко вручив не 
Дід Мороз, а працівник 
Ленінської районної ін
спекції Держстраху. На
передодні Сергію, Ген- 
надію і Ларисі виповни
лося 18 років, і за умо
вами дитячого страху
вання до повноліття їм 
виплачено грошопі суми, 
на які застрахували їх у 
дитинстві батьки.
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«питань всього
чотири «МОЛОДИЙ КОМУНАР»-83

підприємствах

До редакції за останні місяці надійшло багато листів, у яких читачі роз
повідають, якою вони уявляють обласну молодіжну газету в 1983 році. Най
цікавіші ми опублікували в огляді листів, в уявній розмові за круглим сто
лом під назвою «Моя газета сьогодні і завтра». Нині з читачами зустрічає
мось знову. Ось як відповідають вони на запитання редакційної анкети.

ЗАПИТАННЯ. Яку нову рубрику ти 
запропонував би редакції!

ВІДПОВІДІ: «У світі цікавого», «При
годи, подорожі, фантастика». |Л. Бой
ченко, Олександрійський район), «я 
майбутня закрійниця, тому чекала б 
завжди публікацій під рубрикою 
«Шийте самі». (В. Мимрук, Ульянов
ський район). «Коротко про різне» та 
«Новинки музичного життя». (Ю. фі
лейно, слюсар-ремонтник, м. Світло
водськ). «Запитуйте — відповідаємо». 
І одразу’ ж ставлю запитання: чому 
студенти КІСМу у складі студент
ських будівельних загонів не їдуть 
працювати за межі області?» (В. Шас- 
ранський, студент). «Відновіть «Еру
дит». (Учень ТУ № 4, м. Кіровоград). 
«Слово молодому науковцю», «Юри
дична консультація «МК». (С. Колес
ников, м. Кіровоград).

ЗАПИТАННЯ. Коли б ти був редак
тором, то надрукував матеріал про...

ВІДПОВІДІ. «.. ■досвід роботи прав
ління колгоспу по закріпленню моло
ді на селі. Серйозно аргументовану, 
переконливу статтю». (Без підпису, 
Знам’янський район).

«...те, як на деяких 
умудряються не виконувати виробни
чі плани. Тобто — побільше критич-

них публікацій». (Г. Кузнецова, м. Кі
ровоград).

«...посланців Кіровоградщини, які 
живуть і працюють на всесоюзних 
ударних комсомольських будовах, в 
умовах Півночі, Далекого Сходу». 
(І. Пустовіт, старша піонерЕожата, 
м. Кіровоград).

«...те, чи планується ще в Кірово
граді побудова нових кінотеатрів? Які 
новобудови з’являться у місті най
ближчим часом?» (Студент Кірово
градського педінституту).

«...боротьбу з браконьєрами, за
бруднювачами повітря і річок, про 
ефективні заходи по збереженню 
фауни і флори нашого степу». (С. Ко
лесник, майбутня швачка-мотористна).

«...я б оголосив у газеті фотокон
курс» (О. Гацун, столяр, м. Кірово
град).

ЗАПИТАННЯ. Про що варто було б 
поговорити у «Клубі молодої сім’ї» 
«МК»!

ВІДПОВІДІ. «...Про чуйне ставлен
ня, турботу, повагу до дружини. Пе
ревелись справжні лицарі...» (Без під* 
пису, Кіровоградське ТУ № 4).

«Чому б не надати слово членам 
сім’ї зі стажем — хай поділяться дос
відом». (Н. Борщсвська, бібліотекар).

Шановні читачі! Щиро вдячні вам за участь у огляді анкет. Однак ми не 
завершуємо розмову про те, якою бути нашій газеті. Редакція завжди чекає 
ваших пропозицій, цікавих думок

КА-НІ-КУ-ЛИ!

А ОЦЕ ВЖЕ СПРАВЖНЯ ЗИМА! (ПЕРШИЙ СНІГ У КІРОВОГРАДІ).
Фотоетюд В. ГРИБА.

( Пегрівський
Дмитришин 

район), 
(Кірово-

ЗАПИТАННЯ. Які матеріали внутрі
спілкового життя ти хотів би прочита
ти на сторінках газети!

ВІДПОВІДЬ. «Недавно на звітно-ви
борних комсомольських збора\ шах
ти «Новомиргородська» виробничого 
об’єднання «Олександріявугілля» об
рано новий склад комітету комсомо
лу. Ввійшли до нього хлопці і дівчата 
дисципліновані, активні, але мало хто 
серед них має досвід комсомольської 
роботи. Райком комсомолу, безпе
речно, надасть допомогу, але добру 
справу може зробити й обласна «мо- 
лодіжка». Хай би на сторінках газети 
поділились досвідом роботи штабу 
«Комсомольського про?кектора», ство
рення І ДІЯЛЬНОСТІ комсомольсько
го оперативного загону, організації

дієвого соціалістичного змагання 
комсомольсько-молодіжних колекти
вів найавторитетніші комітети комсо
молу області:». (В. ПРИЗ, член коміте
ту комсомолу, м. Новомиргсрод).

«Цікаво було б повести розмову 
про те, яка робота проводиться ко
мітетами комсомолу серед молоді, у 
якої інформованість і начитаність по
єднується з політичною наївністю» 
’(С. КОЛЕСНИКОВ, викладач філосо
фії КіСМу).

«Довго чекаю солідного виступу 
секретаря райкому, який поділився б 
досвідом роботи по керівництву пер
винними комсомольськими організа
ціями» (Комсомольський працівник, 
емт Олександрівна].

Листи, листи, листи... оез 
них журналісти не уявля
ють своєї роботи, юж і 
чекають їх щодня. Щед
рою була пошта для «мо
лодого комунара»» мину
лого, Г/82 року — близь
ко І ТИСЯЧ ЛИСТІВ.

Найчастіше кореспон
дент!, репортажі, інфор
мації, нариси, вірші, гумо
рески, матеріали інших 
жанрів до редакції над
силали В. Базилевськии, 
і. Братченко, В. і аноць- 
кин, Л. Глазов, 1. Головко,
B. Гончаренко, Р. Даііда- 
кулов, О. Даниленко, 
її. Добрів, Є. Железняков,
C. Ілляшенко, В. Ковпак, 
С. Колесников, К. Коліс
ник, І. Корзун, А. Корінь, 
М. Крищенко, А. Куман* 
ський, А. Курганський, 
В. Левочко, А1. Литвинов, 
10. Лівашников, В. Моло
дан, О. Нагорнин, АА. Нож- 
нов, В. Остапенко, В. Но- 
стоєнко, В. Решетников, 
П. Селецький, Л. Семенюк, 
Д. "Ганський, В. Твердо
му п, Ак Успаленко, Л. Фед
ченко, А\. Хоренженко,
B. Цвях, Б. Чамлай, В. Че
редниченко (усі м. Кірово
град), А. Касуркін, О. Різ- 
ниченко,
М. Чуб (Головапівськиіі 
район),
І. Карант,
(м. Світловодськ), Ак Сто
їш, Ак Сухов, В. Шульга 
(Новомиргородський ра
йон), М. Івашків, В. Ко
лесников, К. Повслько 
(м. Олександрія), Л. Пас
тушок, Г. Шалапко (емт 
Вільшанка), 
Г. " 
ський район),
C. Кулинич (Добровслич-

Л. Семендяева,

М. Веннксвськиц,
В. Лавров

В. Круть,
Настасьєв (Онуфріїв-

К. Кобзар,

кінський район), Т. Жур
ба, С. Иоико (Долинськнй 
район), Г. Поздняк,
B. Щербак (м. Мала Вис
ка), М. Савенко, Н. Савен
ко (емт Устинівка), 
Л. Лїиргородський, Лі. Но
сенко (емт Комнаніївка), 
Л. Бородіна, О. Рябспвал- 
ка (м. Знам’янка), С. Ан
друсенко 
район), Л.
(Ульяновський 
А. Кримський 
градський район), АС Лит
виненко (м. Київ), В. Ми- 
зін (м. Новоукраїнка),
C. Фенснко (емт Новго- 
родка).

Вони постійно інформу
вали газету про ударні 
будні, високі досягнення 
комсомольсько - молодіж
них колективів, про вне
сок молоді Кіровоградщи
ни у реалізацію Продо
вольчої програми СРСР. 
Наші найголовніші корес
понденти писали про тру
дове, ідейно-патріотичне, 
інтернаціональне, мораль
не виховання молодого 
сучасника. Це їхніми пе
рами готувались тематич
ні сторінки «Вітрила», 
«Гроно», «Клуб молодої 
сім’ї», «Ягрань», «Вітряк» 
та інші. Активну участь 
брали вони у конкурсах, 
які оюлошувала газета.

Сьогодні ми дякуємо 
вам, дорогі друзі, за ціка
ві матеріали, препозиції, 
поради.

Од щирого серця вітає
мо вас з Новим 1983 ро
ком! Бажаємо щастя, міц
ного здоров’я, великих ус
піхів на ниві красного сло
ва. Натхнення вам, невтом
ності і творчого пошукуі

ЩО КОМІ до лиця
Мода-83 не вносить 

різких змін в одяг. Але 
її загальна тенденція — 
помолодіиня. Цс в першу 
чергу впливає па вбран
ня молоді. Якщо з мину
лих років були запозиче
ні риси «дорослої» МОДІ), 
тобто крій і деталі, роз> 
раховані на елегантну 
жінку за ЗО,-то нині мо
лодь пропонує свій стилі». 
Він визначається і ко
ротшою довжиною одя-

гу, і яскравою, насиче
ною контрастними ко
льорами гамою, і взут
тям па низьких підбо
рах, кольоровими шкар
петками, гольфами... Ко
ротке вільне плаття, 

джемпер чи сукня, 
сорочка пропонується 

в ансамблі з брюками, 
брюками тину шарова

рів будь-якої довжини.
Брюки дівчата носять 

цілий рій, змінюється

ПОДОРОЖІ, 
ЗНАЙОМСТВА

ЧЕКАЮТЬ НА ШКОЛЯРІВ 
ОБЛАСТІ ПІД ЧАС ЗИМО
ВИХ КАНІКУЛ.

Наприклад, кілька днів 
уже триває мандрівка 
хлопчиків і дівчаток з Но- 
воукраїнського району і 
СШ № 24 м, Кіровограда 
до Краснодона, ІЗорошилов- 
града і Тбілісі. Побувають 
учні і в столиці нашої 
Батьківщини місті-герої 
Москві, помилуються каз
ковою красою Прикарпат
тя, захоплюватимуться мас. 
штабами заводів-велетніе 
Дніпропетровська, Запо
ріжжя...

У дні зимового еідпочин. 
ку обласний центр гостин
но прийматиме 450 школя
рів з усіх районів Кірово
градщини. Відмінники на
вчання і шкільні активісти 
візьмуть участь у засідай- 
нях обласного героїко-пат- 
ріотичногр нг.убу «Спар- 
так»-

Юні Кіровограді^ цими 
днями зустрічатимуть сво
їх ровесників із узбецько
го міста Джизака. А ще у 
плані канікул — новорічні 
карнавали, вечори, театра
лізовані □ «стави...

Т. КУРДЮК.

ДЗВІНКА
З чудовими передново- 

річними сюрпризами, Ді
дом Морозом і Снігур
кою, які принесли з каз
кового лісу довгождані 
подарунки і святково 
вбрану красуню-ялинку, 
прийшла до школяріє 
дзвінка пора зимових ка
нікул — пора веселих хо
роводів, цікавих поїздок 
зустрічей, ігор.

Кожен з дванадцяти днів 
буде наповнений цікави
ми подіями. А подбали 
про це органи народної 
освіти, колективи шкіл, 
позашкільних закладів 
республіки. У розкладі ка
нікул — зустрічі з улюб
леними героями КНИЖОК, 
конкурси «Кращий за 
професією», екскурсії на 
підприємства, відвідання 
виставок художньої і тех
нічної творчості учнів, тра
диційні ранки і карнавали, 
бали і вечори. Понад 400 
тисяч юних киян та їх гос
тей побувають на новоріч
них ялинках у Палаці куль-

ПОРА
тури «Україна»» і Палаці 
спорту. В святкових кон
цертах виступлять провід
ні майстри мистецтв і кра
щі дитгічі колективи поза
шкільних закладів, серед 
яких ансамблі танцю «Со
нечко» Житомирського 
палацу піонерів, «Щасливе 
дитинство»» Дарницького 
будинку піонерів і школя
рів міста Києва і багато ін
ших. Будуть організовані 
також бали для старшо
класників.

Активну участь візьмуть 
школярі у Всесоюзному 
марші «Піонери всієї краї
ни справі Леніна вірні», 
всесоюзній туристсько- 
краєзнавчій експедиції 
піонерів і школярів «Моя 
Батьківщина — СРСР». Ве
лику аудиторію зберуть 
лекторії, клуби, бібліотеки.

Сподобається дітям і 
програма республікан
ського кінофестивалю 
«Казка». Київські школярі 
і гості столиці України від
відають художню вистав-

ку «СРСР — наша Батьків
щина». У дні канікул від
будуться захоплюючі екс
курсії, пройдуть огляди, 
зльоти, змагання юних ту
ристів. Найбільш масовими 
будуть походи учнів по 
рідному краю. Більш як 80 
тисяч юних мандрівників 
«крушать по місцях слави 
батьків. Обласні зльоти 
командирів найкращих за
гонів експедиції «Моя 
Батьківщина — СРСР» збе
руть близько восьми тисяч 
школярів.

Юні натуралісти прове
дуть велику роботу по ви
готовленню годівниць, за
готівлі кор/ду для птахів. 
В операціях по охороні 
природи візьмуть участь 
більше двох мільйонів 
школярів.

Ніколи буде нудьгувати 
і тим, хто дружить зі спор
том. Пройдуть змагання з 
технічних видів, малі зи
мові олімпіади. Більш як 
11 тисяч дітей приймуть 
екскурсійно-туристичні ба
зи республіки.

(РАТАУ).

СЕРЦЕ ДЗЕРКАЛЬЦЕ, та фольклорний. Модель
єри пропонують ансамб
лі одягу, котрі вбирають 
у себе елементи окремих 
стилів.

СКАЖИ...

тільки фактура ткани
ни — під легкої бавов
ни — до грубого вельве
ту. Наймодніші — брю
ки з пластроном чи па- 
півкомбінезон з асимет
ричною застібкою, які 
ДОПОВНЮЮ!ься стьобаною 
курткою.

Різноманітні стилі пе
редбачаються у моді 
1983 року. Це молодіж
ний, елегантно-жіночий, 
спортивний, класичний

Серед поширених си
луетів — овального, тра
пецієподібного, прямо- 
ю, папівпрнлеглого, при
леглого перевага віддає
ться прямому. Деталей 
мало, тому зростає роль 
художньої виразності 
тканини та аксесуарів.
Найхарактернішою мод

ною новинкою стануть 
коміри укрупнених роз

мірів. подовжені лацка
ни, кишені простих форм. 
Основний крій рукавів— 
вшитий із широкою прой
мою, суиільнокроєпнй і 
реглан.

Довжина сукні класич
ного характеру — до ко
ліна або нижче нього на 
3—5 сантиметрів. Плат
тя нарядні, вечірні мо- 
жут • бути значно дов
шими. У молодіжному 
вбранні існують пере
важно аві довжин» — 
коротка (више коліва) і 
нижче коліна на 10—12

см. Подовжені вироби 
призначаються для свят 
і відпочинку.

Розвиваючись, як і ра
ніше, у двох напрямах: 
класичному та спортивно
му на основі прямого си
луету, вбрання 1983 ро
ку визначатиметься змен
шенням кількості оздоб
лювальних деталей, ла
конічністю форм.

М. КРИЩЕНКО. 
головний художник- 
модельср кірово
градської фабрики 
«Індпошив».



4 стор.

Масовик бюро добрих 
послуг «Веселка» Петро 
Качконіс у кожусі Діда 
Мороза піднімався на 
четвертий поверх, де 
мав виконати останню 
заявку — п’ятирічного 
Максимка Хомутенка. Ко
ли після дзвінка гостинно 
розчинилися двері, Дід 
Мороз професіонально 
відкашлявся і хрипким 
голосом загудів:

По дооозі. по стежині 
Чеоез гоон. чеоез ліс 
Я Максимові п тообині 
По^іЗУНОЧКИ ПРИНІС.
Серед кімнати, біля чу-

I------------- З МІШКА

— Ні, — мотнув той 
голозою, — мені потрі
бен ексгаустео.

_  ?
— Це такий величез

ний вентилятор... А ще 
краще, коли б ви мені 
подарували метилвіолет.

— Метилво... тьху ти...
— Це — барвник. А, 

взагалі, моя мрія — ма
ти власний плювіограф.

— Плюзальницю чи 
що? — знічено перепи
тав спантеличений Дід 
Мороз.

— Та ні, так називас-

ГУМОРЕСОК -------------

В УНДЕР-
КІНД

дової ялинки, стояв п’я
тирічний малюк і з-під 
лоба дивився на замов
леного гостя. Нарешті 
Мгксимко скептично 
хмикнув і чітко промо
вив:

— Анахронізм. А ри
ми? Жодного асонансу. 
Такими катренами за
бавлялася прабабуся 
Державіна.

Дід Мороз зніяковіло 
посміхнувся і рукавицею 
погладив по голові юно
го господаря:

— Ти, мабуть, дуже 
любиш віршики?

— По-перше, скиньте 
рукавицю, якщо хочете 
мене погладити. По-дру
ге, віршики пишуть гра
фомани, а читати їхні 
дурниці в мене нема; 
часу. Взагалі я надаю 
перевагу верлібрам Вер- 
харна. Хоча мені все-та
ки більше подобаються 
фізика, хімія і метеоро
логія.

— Синку, як ти роз
мовляєш 3 дідусем? — 
втрутилась у розмову 
Максимкова мати.

— І спразді, — здиво
вано вигнувши брови, 
знічев’я закінчив вундер
кінд, — я£ можна бесіду
вати з дідом, в якого 
синтетична борода, а 
правий вус наклеєний 
нижче лівого?

Петро Качконіс нерво
во смикнув себе за вус, 
і той залишився у його 
руці. Тепер обличчя од- 
новусого Діда Мороза 
набрало не стільки ку
медного, скільки жаліс
ливого вигляду. Петро 
поспіхом поліз у торби
ну і витягнув звідти сплю
щену ляльку.

— Хочеш оцю ляль
ку? — запобігливо запи
тав він у Максимка.

ться прилад, що фіксує 
кількість і тривалість 
опадіз.

1 Максимко почаз по
яснювати, що він вина
йшов оригінальну кон
струкцію власного роль
гангу, який дасть про
мисловості неймовірний 
економічний ефект... 
Власне, коли вундеркінд 
дійшоз до хімії і наззаз 
рідкісний хімічний еле
мент ітрій, Качконосу 
стало не по собі. Він 
якось дивно гигикнуз і 
почав пританцьозузати 
навколо ялинки. А потім 
зовсім безглуздо про- 
спіааз:

Ішов тим лісом
Дід Мороз, 

Червоний з нього ніс, 
Він зайчика-

стрибайчияа
З торбинці вам приніс.
1 тут сталося неймоаір- 

не. Рот Максимка боліс
но скриаизся, а за якусь 
мить хлопчик голосно 
плакав.

— Що з тобою, син
ку? — забідкалася схзи- 
льозана мати.

Хлипаючи, ледь пере
водячи дух, Максимко 
через силу вйдавиз із 
себе:

— Фаль-си-фіка-а-тор... 
Треба співати «нам», а 
він спіза-а-є «вам»... 
Чу-у-єте, «на-ам», «нам», 
«нам!»...

Уже спускаючись схо
дами на перший поверх, 
Петро Качконіс ще дов
го чув за собою це ма
гічне слозо, що дозело 
маленького ерудита до 
такого стану,

Ніч осипалася пере
стиглими зорями. До зу
стрічі Нового року ли
шалося дві години.

Валерій ГОНЧАРЕНКО.

м. Кіровоград.

1 січня 1983 року

З НОВИМ РОКОМ, ШАНОВНІ ЧИТАЧІ «ВІТ
РЯКА»! З НОВИМ СМІХОМ!

з нош mar

ВЕСЕЛИ Й

кМолодий комунар»

РЕШЕТО

Монолог
нероои

снігу йшов дощ.

ЖОРНА * .

одержана у січ- 
пережиток мину-

О. СЕЇН.

«Мабуть, цього року неврожай у кіровоград
ських дотепників», — спробував було подумати 
мірошник Омелько, зручніше підмощуючи під го
лову круто змелене за рік, як раптом угорі щось 
тихенько писнуло, рамена ВІТРЯКА хилитиулись 
і — пішли перелопачувати дрібненьку грудневу 
мжичку. А за мить на порозі з’явилися гумористи. 
1 засипали у кіш свіже збіжжя.

— Зачекайте хвилинку! — почулися за дверима 
незнайомі голоси, а рівно за хвилину непрохані 
гості хвалились своїм урожаєм. Мірошник Омель
ко мовчки роздивився жниво киянина О. Сеїна і 
так же мовчки кивнув на решето.

«Ну ог, а я хвилювався», — радів Омелько. Та 
радощі ці були передчасними, бо до ВІТРЯКА за 
одним рипом ввалилась ціла юрба. Хто з мішком, 
хто з юрбою. Омелько було злякався — що ж з 
ними робити, а потім вирішив: не біда. Змелеться, 
не сьогодні, го завтра — було б що засипати.

Отака пригода трапилась за кілька хвилин до 
того, як наш ВІТРЯК, імітуючи славнозвісного 
баштового дзигаря, скрипнув підряд 24 рази (і пі 
разу більше), й усі зрозуміли — час пробив. Тож 
заходились до досвіту готувати Вісника Това
риства РЯсних Колючок — свій друкований ор
ган — у світ. І написали перші фрази:

КРОСВОРД
1. Новорічні цукерки. 2. Що в новорічну ніч можна 

побачити тільки по телевізору? 3. Зображення Снігу
роньки. 4. Новорічна ялинка. 5. Місце, де найлегше 
придбати ялинку. 6. Що таке 1 січня для Нового ро
ку? 7. Єдиний шанс для Зайця стати Вовком. 8. Коли 
закінчується святкування Нового року? 9. Новорічні 
опади по-кіровоградськи. 10. Колективний спосіб зу
стрічі Нового року. 11. Ще один спосіб. 12. Річ, без 
якої не може обійтись жодна баба — навіть Снігова, 
а тим більше Яга. 13. Дід Мороз після третього тосту. 
14. Вірна супутниця Діда Мороза. 16. Найпопулярні- 
ший напій новорічного столу. 17. (По кругу) Ново
річне вітання.

1

12 11

глт
•—а» 
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ВІДПОВІДІ
1. Конфетті. 2. Сніг. 3. Портрет. 4. Сосна. 5. Магазин. 

6. Старт. 7. Маскарад. 8. Скоро. 9. Дощ. 10. Хоровод. 
11. Хоровод. 12. Мітла. 13. Арлекін. 14. Торба. 15. Те

лефон. 16. Ситро. 17. З Новим роком, любі друе-іі
КОНКУРС «ВІТРЯКА., на краще гумористичне опові- 

дання з сімнадцяти речень. Умови: з кожному реченні 
повинне бути слово із відповідей на «Веселий крос
ворд»; словами можна користуватись довільно.

Найдотепніше оповідання буде опубліковане в од
ному з наступних випусків «Вітряка».

Тож — за перо, шановні гумористи! Одне з сім
надцяти речень у вас уже готозе: «З Новим роком, 
любі друзі!»

д Думка перестраху
вальника: «Чи варто за
свічувати ялинку поки 
не приїхали пожежники?» 

д На новорічному ве
чорі почував себе як удо
ма — танцював під дуд
ку дружини.

д Дід Мороз метав 
громи 1 блискавки, бо за
мість ’ , " .

д Зарплата за гру
день 
ні - 
лого.

З МІШКА 
ГУМОРЕСОК

Повоєнна
пригода

У Знам'янці нерегулярно ходять 
міські автобуси.

Вже не годен більш мозчати. 
Слухайте, отак було: 
їхав рік Новий стрічати 
Я до тітки на село.

(А для цього ж слід з азтобус сісти.) .

На морозі сніг іскриться, 
Холоднюча ж ніч яка! 
Дві години на зупинці 
Вигицюааз гопака.

(Так, як на сцені артисти!) 
Та автобус моз запався, 
Хочеш — плач, а хоч — кричи! 
Тож до тітки я подався 
Пішки, лісом, уночі.

при- (Стройозим із молодецьким свистом!) 
Отаке мені нещастя 
Вперше трапилось в житті.
Рік Нозий уже промчався, 
Я ж і досі ще в путі.

(З Новим роком, автомобілісти!)
А. КУМАНСЬКИЙ.

Нехай мішає рік Новий, 
Старого іі не згадаю: 
Собі звання робітника 
Я відновить бажаю.
Не запізнюся на завод 
І разу. А прогули? 
Забуду всі, які були. 
Тільки б в цеху забули. 
Із витверезником порву, 
Спиртного — пі краплини. 
Без браку буду працювать 
І берегти хвилини.
З умовою, мій Новий рік 
(Кажу тобі, як брату), — 
Якщо дадуть за рік старий 
Тринадцяту зарплату.

Монолог підслухав
А. КУРГАНСЬНИЙ.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЄНКО.
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