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•з НОВИМ, 1986 РОКОМ!

М. С. ГОРБАЧОВА

Л

ТРУДОВОЮ ПЕРЕМОГОЮ!

Новорічне звернення до радянського народу
ВИСТУП ГЕНЕРАЛЬНОГО

ПО РАДЯНСЬКОМУ
СЕКРЕТАРЯ ЦК КПРС

ТЕЛЕБАЧЕННЮ [
стоо вступило б умовах миру, довір'я 
і співробітництва.

Дорогі товариші! На світанку соціа
лізму Володимир Ілліч Ленін назвав 
щастям «почати 
держави, почати 
світньої історії», 
важким щастям, 
що наша історія, 
невід’ємна частина історії, життя і бо
ротьби всього людство за мир і соці
альний прогрес. Ми пишаємося тим, що 
стали першопрохідцями на незвідано
му шляху до нового суспільства, йдемо 
по ньому гідно і впевненої

Зустрічаючи Новий рік, ми шлемо 
сердечні поздоровлення нашим дру
зям і союзникам, народам країн со- 
ціаліз/луї Бажаємо їм дальших успіхів 
у будівництві нового життя.

Ми поздоровляєлхо народи дружніх 
держав, наших товаришів по класу в 
усіх країнах світу.

ААи бажаємо миру, щас
тя і процвітання всім на
родам землі!

Від імені Центрального 
Комітету Комуністичної 
партії Радянського Союзу, 
Президії Верховної Ради 
СРСР, Ради Міністрів СРСР 
гаряче й сердечно поздо
ровляю всіх радянських 
людей, дружну сім'ю на
родів нашої великої Бать
ківщини з наступаючим 
Новим роком!

Новорічні поздоровлен
ня робітничому класові, 
колгоспному селянству, на
родній інтелігенції, ве
теранам війни і праці!

Новорічні поздоровлен
ня радянським воїнам, які 
надійно охороняють мир
ну працю нашого наро
ду, завоювання Великого 
Жовтня!

Новорічні поздоровлен
ня всім, хто в цей час не
се трудову і бойову вахту, 
хто працює далеко від 
рідної землії

Давайте побажаємо один 
одному, щоб у наступаю
чому році збулись наші 
мрії, щоб Новий рік став 
роком нових успіхів, твор
чої праці, міцного миру і 
змін на краще. Хай він бу
де багатим на радість і 
щастя в кожному домі, в 
кожній сім'ї!

З Новим роком, дорогі 
товариші!

ходів і політичних кроків, здійснених 
останнім часом. Ми високо цінуємо цю 
підтримку, розуміємо, що вона багато 
до чого зобов'язує, надихає на те, щоб 
і далі впевнено рухатися по шляху 
вдосконалення суспільства, в якому ми 
живемо.

Наступаючий 1986 рік відкриває нову, 
дванадцяту п’ятирічку. З нею ми пов’я
зуємо вирішення багатьох життєво 
важливих завдань по прискоренню со
ціально-економічного розвитку країни. 

Головна політична подія року ■— на
ступний XXVII з’їзд ленінської партії. 
Тепер іде всенародне обговорення пе- 
редз’їздівських документів. На зборах 
і в листах до Центрального Комітету 
радянські люди прямо, відкрито, по- 
господарському говорять про справи 
країни, про те, що нам заважає, що на
лежить робити, закликають твердо й 
енергійно тримати взятий курс. Сьо
годні ми називаємо речі своїми імена
ми: успіхи — успіхами, недоліки — не
доліками, помилки — помилками. 1 в 
цьому — надійні ліки від чванства і са
мозаспокоєності, вірний ключ до того, 
щоб у дружній творчій обстановці йти 
до нових успіхів, нових досягнень, до 
нової якості життя, до нових висот со
ціально-економічного і духовного роз
витку.

У році, що минув, ми відзначили 
40-річчя Великої Перемоги над фашиз
мом. Пам'ять про подвиг нашого наро
ду в роки священної війни живе не тіль
ки в нашій свідомості, вона —» в наших 
серцях. І біль втрат тієї тяжкої пори 
зобов’язує нас зробити все, щоб ніко
ли-ніколи не сталась у світі нова траге
дія. Центральний Комітет Комуністич
ної партії і Радянський уряд, виражаю
чи волю радянського народу, все зроб
лять для того, щоб зберегти мир, від
вернути загрозу ядерної війни, не до
пустити непоправного.

Сьогоднішній світ складний і різно
манітний. Радянський Союз виходить у 
своїй політиці з того, що в ядерний вік 
люди землі — на одному кораблі. І роз
гойдувати його воєнним авантюриз
мом — вкрай безвідповідальна справа. 
Само життя в наш час відкидає політич
ну легковажність. Ось чому Радянський 
Союз, інші соціалістичні країни напо
легливо ведуть справу до миру, до то
го, щоб оздоровити міжнародні еідно 
сини, надати їм цивілізованого харак
теру, як і належить людям просвічено
го XX століття. Треба піднятися над 
чварами, підпорядкувати всі зусилля 
пошукам шляхів до взаєморозуміння 
довір'я і роззброєння.

Наступаючий рік Організацією Об’єд
наних Націй оголошений роком миру. 
Ми в Радянському Союзі стоїмо за те, 
щоб цей ріп миру перейшов у мирне 
десятиріччя щоб у XXI століття ПЮД-
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Дорогі товаришії
Через кілька хвилин куранти Кремля 

сповістять про початок Нового року. 
Це завжди по-особливому хвилююча 
мить. Так уже здавна повелося, що з 
кожним наступаючим роком люди по
в’язують нові надії, у думці підбивають 
підсумки року, який минув. У цей день 
ми адресуємо своїм рідним і близьким, 
друзям і товаришам новорічні поздо
ровлення та побажання найкращих 
звершень у житті.

Прийнято вважати, що праця — на
чало всіх начал. Так воно в житті і є. 
Я думаю, ви погодитеся з тим, що 1985 
рік, який закінчується, залишиться в на
шій пам’яті як рік напружено? праці, 
надій і сміливих задумів на майбутнє.

Ми всі добре пам’ятаємо, з якими 
труднощами нам довелося зіткнутися в 
народному господарстві на початку ро
ку. Цотпібу.і буди величезні зусилля 
всієї партії, всього народу, щоб попра
вити справи і завершити рік загалом 
непоганими результатами в економіці. 
Прожитий рік — це все, що робили ми 
спільно б ім'я кращого, більш справед
ливого, духовно насиченого життя, 
дальшого зміцнення його соціалістич
них начал і принципів.

Рік, що закінчується, був для нас ду
же повчальним, повним подій, які не- 
мовби прискорили біг часу. Ми взяли
ся за великі справи, взялися енергійно, 
з піднесенням. Сьогодні ми ясніше ба
чимо наші можливості і реалістичніше 
оцінюємо те, чого добились, і те, що 
намічаємо на майбутнє. Ми хочемо 
повною мірою використати величезний 
потенціал соціалістичного ладу. Йде
ться про якісні суспільні перетворення 
і динамічне, впевнене просування по 
шляху вдосконалення всіх сторін жит
тя — економіки, культури, соціальної 
сфери.

Ала, дорогі товариші, ми — лише на 
початку шляху, визначеного квітневим 
Пленумом Центрального Комітету Кому
ністичної партії. Я б сказав: на самому 
початку складної роботи, великих змін, 
які вимагають сід нас ще більшої на
полегливості, самовідданості, безбояз
ної відмови від усього, що віджило 
свій вік, від інерції мислення, від звич
них, але сьогодні непридатних схем ■ 
підходів. Тепер нам особливо необхід
ні висока суспільна активність, творча 
праця, нсприг-Аиренність до недоліків, 
рішуча підтримка всього нового, пере
дово/о, що народжується часом.

Соціалізм — і в цьому його суть — 
створюється народом і для народу. В 
живій творчості мас — джерело його 
сили. Саме з цих позицій підходить Ко
муністична партія до всіх наших справ 
і починань. Центральний Комітет партії 
і Радянський уряд відчувають активну 
всенародну підтримку економічних за-

побудову Радянської 
цим нову епоху все- 
Це було й лишається 
І ми пишаємося тим, 
життя і боротьба —це

Гайворонський район, колгосп «Мир», 
ЛЯЛЮК Наталії Федорівні.

Обком Компартії України, виконком обласної Ради 
народних депутатів з величезним задоволенням дізна
лись про те, що Ви першою в області подолали семити
сячний рубіж по надоях молока на корову.

Сердечно вітаємо з рекордним досягненням, яке е гід
ним завершенням одинадцятої п’ятирічки. Бажаємо Вам», 
колективу ферми, всім трудівникам колгоспу «Мир» міц
ного здоров’я, великого щастя, новими трудовими успіха
ми зустріти XXVII з’їзд КПРС.

ОБКОМ КОМПАРТІЇ ВИКОНКОМ ОБЛАСНОЇ РАДИ
УНРАЇНИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ
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АНОНС

НОВОРІЧНИЙ БАЛ
Дзвінок був дещо несподіваним:
-** Алло, редакція? Вас турбує Дід Мороз.
'—Слухаємо Вас...
— Цікаво, як наша молодіжна збирається зустрі

чати Новий рік?
— Разом зі своїми читачами. У перший день ново

го року «Молодий комунар■ буде гостем у домі кож
ного і наших читачів...

-• Є зустрічна пропозиція: запросіть читачів до 
себе в гості па новорічний бал.

— Новорічний бая? А цс ідея! Спасибі.
— Ну от... А ми зі Снігуронькою беремося вам до

помогти. Запрошуйте гостей.
І почалася робота. Гелсфошіі дзвінки, запрошення, 

зустрічі... Словом, ми не будемо переповідати усіх 
наших передіюворічних клопотів — вони схожі з ва 
тими тим, то це приємні клопоти.

Сьогодні серед гостей нашого новорічною балу і 
давні знайомі і поні друзі «Молодого комунарам

© Молоді гвардійці 11-ої п'ятирічки Доярка кол
госпу «Союз-' Знам’яиського району Лідія Кужевко. 
Бригадир електрозварників мсханоскла.т.’.тщіого цеху 
№ 2 виробничого об’єднання по сівалках -Червона 
зірка:- О.'ІСКСІІІ Попов.

О Делегат XI) Всесвітнього фестивалю молоді § 
студентів у Москві студентка Кіровоградського пед
інституту імені 0. С. Пушкіна Асоль Кисла.

4* Ветеран Великої Вітчизняної війни, колишні» 
бойовий командир Василь Іванович Каліхов.
А Тренер кіровоградської футбольної команди «Зір

ка» Вадим Всеволодович Дарсвко.
@ Народний артист СРСР Євген Леонов (разом з 

ініиіімн служителями музи).
* • ти. дорогий читачу.

Ласкаво просимо на бал, — говорять тобі жур
налісти < МК:> і передають свої повноваження госпо
дарів Діду Морозу і Снігуроньці.

Отже.
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дванадцять...

ГІСТЬ НОВОРІЧНОГО БАЛУ

•'--.Upn-

ЯК ЗАГ

ЯЕ

ч1
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разі®

■Новій рік?

Кисла

ІЗ

«Червона 
Полоза

механо-
цеху № 2

Перемоги, а про

разом,

о треба поспішати, (

І знову Новий рік. Ще 
один... Для госгя нашого 
сзята — бригадира елек
трозварників 
складального
виробничого об’єднання 
по сівалках 
зірка» Олексія 
оте саме «ще один» не
просто традиційна фра
за. Він зі своїми това
ришами по бригаді Но
вий рік по кілька разів 
на рік зустрічає. Як це, 
цікавитесь? А ось 
сам розкаже.

Олексій ПОПОВ:
— У нашої бригади 

справді свій календар. 
Тепер на ньому вже по
чаток 1989-го. і справді, 

протягом

він

(1 Нозий рік ми
iz нинішнього року зустрі- 
ф ’мали двічі: 1987 рік за- 
w вершили до 40-річчя Ве-

ДВА

хто

ЗАСВІТИТЬ '

НОВОРІЧНУ

ЯЛИНКУ?

ликої 
виконання завдань 1988 ( 
року бригада прозвіту- , 
вала на заводській парт- 
конференції. П’ятирічку 
наша комсомольсько- ■ 
молодіжна виконала ще 
у 1984 році.

Як бачите, і досвід 
спільної праці, і досвід 
зустрічі нового року у 
нас є. Цього року я і ще 
три члени бригади одер
жали квартири в одно
му будинку. Тепер не 
тільки працюємо поруч, 
а й живемо. Новий рік 
зустрічатимемо ["----
по-сімейному. О, та ме
ні вже 
хлопці чекають, дружи
на, донька. Вибачайте, 
але я повинен встигну
ти побажати своїм то
варишам нової трудової 
наснаги, нових перемог ( 
у трудовому суперни
цтві, у спорті — у нас 
жг бригада спортивна, 
ви знаєте, у 1985 
зайняла призове 
в республіканських за
очних змаганнях 
бригадою — >— * 
Ой, мене ж чекають...

році 
місце (

«Всією ' 
на стадіон». (

- <(
ДІД МОРОЗ: Почекай- 1 

те, Олексію. Лідія Ку- І 
жзнко, мабуть, теж послі- <1
шаг, о ми просимо, щоб 
ви, молоді ударники 
11-ої п’ятирічки, засвіти
ли нашу нозорічну ялин
ку.

Лідія КУЖЕНКО, Олек
сій ПОПОВ:

— З радістю....
— Спасибі за дозір я.
— З Новим роком!

ч
Проводжаючи рік ста

рий, зустрічаючи новий, 
підсумовує Лідія КУ- 
ЖЄНКО, молода доярка 
з колгоспу «Союз» Зна^ 
м’янського району:

— Два крила має люд
ське щастя — мрію і 
працю. Виростають ці 
крила в юності, міцніша
ють у добрих ділах, гар
туються з боротьбі з 
труднощами.

9ИСОКО
крила

моє ве- 
У 

Нового, 
ЗДО

БИ-

І якщо ти, мій ровес
нику, вогонь комсомоль
ського серця, кипучу 
енергію молодості спов
на віддаєш улюбленій 
справі, здійснюєш най- 
сміливіші мрії, виперед
жаючи час, то 
піднесуть тебе 
щастя.

Я — доярка, І
лине щастя прийшло 
переддень 
1986-го року, коли 
лапа шеститисячну 
соту по надоях молока 
від корови й стала ліде
ром змагання доярок 
району і молодих доя
рок області.

Радість моя безмеж
на. Та й справдії Про що 

У 
коли

ще можна мріяти 
двадцять п'ять, 
маєш хорошу сім'ю, дру
зів, користуєшся до-

і виправдання йо- *

вір ям і любов'ю людей, Я 
коли серце зігріває ком- 5 
сомольський квиток. А Л 
посвідчення депутата 4 
районної Ради, недавно ж 
вручена урядова наго- ф 
рода — медаль «За тру- ф 
дову доблесть» — це Ф 
аванс
го ще попереду.

Радію і за своїх 
друг. Понад 4300 кіло-1 
грамів молока одержа-1 
но на корову по фермі. 
А Є. М. Ворона, Н. О. 
Сєрих і Є. Я. Потопаль- 
ська впритул наблизили
ся до п’ятитисячного ру
бежу.

Мрії ведуть далі, кли
чуть до нових трудових . 
здобутків у дванадцятій (

по-

п’ятирічці. Мене 
годні вже вабить 
тисячна висота.

сьо- 
семи- 
Знаю, 

досягти її буде нелегко. 
Але ж надоїла я від сво
їх корів-рекордисток 
Нічки, Буйної і Айстри 
по 7000 і більше кіло
грамів молокаї Отже, 
резерви 
продуктивності 
худоби * ще далеко 
вичерпані.

Мрію я також заочно 
здобути зоотехнічну ос
віту. Вважаю, що по
трібна вона 
доярці.

молокаї 
підвищення 

дійної 
не

кожній , 
І

Л *-xi**w

1

L

гЧ

Г

Асоль
«Ми зрозуміли їх 
без слів»
ryX/YA/VW /ЛЛ/ zn\Z^"ZZxZ*Z ZV'Z'/V W'Z^V'yV'WWVW'/\/VTAAZ*'/W^ZV'Z

ДІД МОРОЗ: Ну ось, ялинку засвітили, тепер? 
можемо зустрічати Новий рік, а до нього залити > 
лось усього година-півторн. Перш, ніж стрілки го-£ 
динника зійдуться на 12, у нас є час пригадати,| 
яким же він був, 1985...

СНІГУРОНЬКА: Ніщо не зникає безслідно. Ко-| 
ли ж мова йде про цілий рік життя, ця істина неза-| 
перечна. У нинішньому, 1985 році, лік часу пере-| 
йшов уже не на дні, не на години — на хвилини.| 
Ось-ось доведеться сказати йому: «До побачен-| 
ня». Він назавжди залишиться в житті кожного з| 
нас радісним чи сумним, щасливим чн може й не> 
дуже... Але для всіх нас 1985 рік — це завершать-s 
ний рік 11-ої п’ятирічки, це її ударний фініш.> 
1985 увійде в Історію як рік XII Всесвітнього фес-> 
тивалю молоді і студентів у Москві...

ДІД .МОРОЗ: Почекай, внученько, на нашому ж? 
балі є делегат Всесвітнього фестивалю.

СНІГУРОНЬКА: Так. Це дівчина з незвичайним« 
ім’ям... ?

Кожен, хто був при
сутнім на XII Всесвіт
ньому. ніколи не забуде 
жодної зустрічі, жодно
го-концерту, ярмарку со
лідарності, мітингу. Зви
чайно, побачити бук
вально все було просто 
неможливо. Та одну зу
стріч, мабуть, пам’ята
тимуть усі. хто брав у 
ній участь. Можливо, то

му, що гртувадиСь до 
неї МИ ОСбб.іНВО ретель
но. що чекали її з нетер
пінням і хвилюванням, 
що вона перевершила усі 
наші сподівання.

Того дня у каш полі
тичний клуб, який роз
ташувався в театрі Ра
дянської Армії, завітала 
де лс і а ці я амер и кане ьк ої 
молоді. І коли вони за-

І

цю-< 
брнп 
иика

Коли годинник б’є
ДІД МОРОЗ: Увага! 

Увага! Дорогі гості, лю
бі друзі! 1986 рік уже 
чверть доби крокує про
сторами нашої 
Першими його 
жителі Камчатки і 
халіна. 
Далекого Сходу... 
пер 
нас.

З 
ним

СНІГУРОНЬКА: Но
вих успіхів усім і в Тру
ді, і в навчанні, і в твор
чості! Нових друзів. Но
вих цікавих справ.

ДІД МОРОЗ: Отже, 
рік 1986... Яким він бу
де ДЛЯ В!»

країни, 
зустріли 

Са- 
лрикордонникн 

А те- 
ось він прийшов і до

Новим роком! З ло
та сгям!

йшли
•ПІЧНИМИ 

ми, І
Дози,
лески, 
CBOtpi.
ваннії і
мітиде 
редбг.чіїіц, ц 
без СЛІВ, зр; 
жемо один 
зуміти.

Молоді ам 
ВОНИ самі 
вперше поба 
насправді с 
живуть і 
ДЯНСЬКІ 
той бік 
азиі засі 
фор мац: 
вимальої 
ськкіі Сою-, 
тому.

А як щ 
Москва! 
побути те 
Ше взпат 
ближче поз 
радянським!

Так, ця з 
будеться С 
ТОЮ, ШНрІСІ 
деться КО! 
мікроліті 
бувсЯ^лк 
так иодр\ 
обох країн

м ПО-ІЯ-

•■'■далася
•їгіі.іося 

біль-
.»бачити, 
ІІТИСЯ з 
ьмн.
ч не за

тепло- 
забу-

I той

МОЛОДІ.

ЯК ЗА₽ 
ЯК ЗАК

СНІГУРОНЬКА: С 
Ось так, у спогадах.
’ хвилини 1985 року.
“з мить, і він ста 

трудових перемог, каї 
ного розвитку, історіє 
мир.

ДІД МОРОЗ: Прот 
бити куранти, взяти і 

містком з 
народний рік миру...

8 ні хви
ЩеІ

я

1 ииіи кургані 
j своєрідним

стуишік г<і'!иь:: об.яа 
ного відділений, чл 
правління Радянсько 
фонду миру, чяен Коз 
тету захисту миру УРС 
Сьоіодні він — гість я 
того новорічного балі

Рік, ЯКИЙ ЩОЙНО (І 
чався. рішенням ОЕ 
оголошено Міжнарс 
ним роним мир-у. І 
безперечнії успіх СИЛ Ы 
ру і прогресу в усьої 
світі, успіх МНрОЛЮбіІ 
політики СРСР. На г 
розі Нового року дум;

Іван МАШНЯГУЦА, 
фрезерувальник кірово
градського заводу «Гід- 
росила», депутат Верхов
ної Ради СРСР: Прогно
зувати важко — життя 
може вносити свої ко
рективи... 1986 рік уві
йде в історію як рік 
XXVII з’їзду КПРС.

ДІД МОРОЗ: Рік 1985. Віл залишиться в пам’я
ті роком 40-річчя Великої Перемоги радянського 
народу у Великій Вітчизняній війні, роком вшану
вання героїв, які врятували людство від фашизму. 
Серед гостей балу е один Із героїв...

ГІСТЬ
НОВОРІЧНОГО

БАЛУ

«НАС

перший рік ХП п'ятиріч
ки, значить, для мене, 
для моїх товаришів-за- 
водчан, для усіх радян
ських людей це буде рік 
ударної праці, нових 
трудових перемог. Пе- 
редз’їздівські докумен
ти — проекти нової ре
дакції Програми КПРС, 
Статуту КПРС, Основ
них напрямів, обгово
рення яких триває в тру
дових колективах, 
конкретна і творча 
грама дій. Нам її 
лювати в життя.

СНІГУРОНЬКА: 
ворічна ніч — піч

щирі ш н х .тоба жа ;і ь. 
щоб ви побажали учас
никам новорічного балу?

Т. Н. МІЛЛЕР, вете
ран праці, педагог:

Дорогі друзі! Зичу вам 
доброго здоров’я. Нехай 
ще більше примножує
ться скарбниця вашого 
духовного багатства і 
творчого неспокою. Бути 
на передовому посту 
формування в молоді ви
сокоідейного гарту, пра- 
целюбства. моральної 
чистоти, інтелекту,, фі
зичної досконалості, ес
тетичного смаку — це 
надзвичайно відпові
дально і непросто. Успі
хів вам!

ЩЕДРІВНИКИ»-
згадує підполковник у 
відставці, колишній ко
мандир танка 8-го меха
нізованого корпусу В. І, 
КАЛІХОВ.
Й ІН визволяв від оку

пантів Олександрію, 
Малу Виску, Нову Прагу, 
села Компаніївського ра
йону, він пройшов з боя
ми до далекої Ельби. 
Спробуй згадай події 
сорокарічної давності, 
спробуй перегорни сто
рінки пам'яті, коли ти

не раз горів у танку, ко
ли контуженого ледве 
врятували в госпіталі... 
Та Василь Іванович най
головнішого не забув.

— Питаєте про ново
річну ніч на фронті?.. От 
хоча б сорок четвертий. 
Наприкінці сорок тре- 

визволилиг 
знищили 
оборону

тього ми 
Олександрію, 
за Дніпром 
противника. За сміливий 
прорив ворожої оборони 
в районі Дівочого Поля 
я був представлений до 
першого бойового орде
на — Червоної Зірки. 
Про це довідався в но
ворічну ніч 44-го. У всіх

новим рік починався 
для танкістів зі світлою 
надією на остаточне виз
волення радянської зем
лі від ворога. Новий рік 
для танкіста Каліхова 
починався новими уст
ремліннями в його жит
ті — там, на вулиці ін
тернаціональній, він зу
стрів свою суджену. І те
пер він був перекона
ний, що після Перемоги 
неодмінно повернеться 
сюди, до Інгулу.

Та ще треба було че
кати 400 днів і ночей. І 
він чекав, наближаючи 
травень 45-го, визволяю
чи села і міста, де всю
ди світилась п’ятикутна 
зірка — така схожа на 
ту, з якою прийшли до 
танкістів щедрівники Но
вої Праги.

Прийдуть до ветерана 
щедрівники та посіваль
ники і в ці новорічні дні. 
Бо така вже добра тра
диція існує в нашому 
місті — новорічні зірки 
засвічувати передусім 
під вікнами кращих лю
дей Кіровограда, тих, 
хто виззоляв його від 
ворога, хто повернув йо
му молодість і красу.

Д Лс
ВЕДУЧА: — Яку музи

ку ви вважаєте сучас
ною!

— Ту, що подобається, 
що найбільше хвилює.

— Ритмічну, темпову.
— Ту, що вражає не

сподіваністю аранжиро- 
вок, що подається публі
ці з використанням най
новіших технічних 
бів.

— Не згоден. 
Леннон грав на і 
гітарі, а його 
вже стільки літ 
мається як цілком сучас 
на.

У сучасній музиці 
можуть бути і елементи 
класики. Скажімо, гРупа 
«Омега» в концерті «Зо-

ЗЗСО-

Джон 
простій 
музика 
сприй-

музиці

рянии мандрівник» ви. 
користовує музику Бет
ховена.

ВЕДУЧА; — Пезно ж, у 
«с е улю6„вні рок.аико’ 

ж..™ манвр* «■ жаєте сучасною...
— До таких відношу

ви-

іииевяииий рон?.> — тема д 
“ т СШ № 11. Тан. ро 

.прихильників і не менші 
--' привід поламати списи, > 
С=і іра НОВАЯ ЕННО, Настя 
І Ішгк' ЦИПІН, Ліля ПОТЛ( 

САВЧЕНКО. Віталі нідЕ-ИШОВ, Єріц ПЛЕТКО. 
інституту Олександр МОСКАЛЕНКО та ведуча, к 
г.ія Сергіївна МЕЛЬНИЧЕНКО. Послухаємо і ми

ВЕДУЧА: - Як ви вва 
жаєте, рок — це захоп 
пеннп, мода чи потреба 

— Рок — це мисгецтзс 
а мистецтво вічне, а н 
скороминуще, як мода.

— Рок — це потребі 
Наприклад, у країна 
капіталу це часто часі 
задурманитися, не дум. 
ти про безробіття, п 
лод-

— Рок — ще й заС 
боротьби. Він створю 
ться не ТІЛЬКИ ДЛЯ п 
хто страждає від кас 
них імперіалізмом «са 

чК&Д». а й для ти:-.. л 
цих страждань зазд 
Бунтарський рок на 
дує їм про нездозален 
народу.

ВЕДУЧА: — Якби

радянську групу «Маши
на часу»- V ансамблю 
оригінальний стиль, він 
торкас’ьс« сучасних тем.

_  Подобаєтьс я Річі 
Блекмор як м'/зикант. 
Люблю г°пос. Г,лла- 
на, композиті Мак
картни ■

— Найсучаси'^ии рок
мен - Джейму Діо що 
виступи У г°^' <сРейн- 
боу», по’ім .че по- діливз^'И , пере. 
йшов.Г5пЄ-І ба™\ 
диск -^анМ' ЧЄРЗП>- 

зр«’0' меташч.ж»
чає і4’’3.ці
снова Зате
голосі >°Г^ІНМИЙ-

озна- 
Які



ЧНОГО БАЛУ

ЯК

л?

Далеко

«Молодий^

ЕС-ІНТЕРВ'Ю

Фото В. ГРИБА.

[УЧА: — Яку музи- 
вважаєте сучас-

ть...

засвітнлн. тепер? 
іо нього залиш«-> 
, ніж стрілки ГО-г 
час пригадати,£

ас безслідно. Ко-$ 
я, ця істина неза-> 
:і. лік часу пере-у

— на хвилини. ? 
«До побачен-? 

житті кожного з? 
нм чи може й не> 
— це завершаль-З 
ударний фініш. > 

Всесвітнього фес-$ 
кві— 
ько. на нашому ж: 
гнва.ію.
■на з незвичайним ?

П.
И
і:

йшли з 
ТИЧНПМЦ 
ми, весь 
ДОВГО не 
лееки, створі 
своєрідний, 
вашій сценар 
мітш А і Ііхтс 
редблТц і ц, ( 
без СЛІВ, зр 
жсмо ОДИН 
зуміти.

Молоді ам 
вони самі 
вперше поба 
насправді с 

і п[ 
люд 
о ке а

иеріаліс- 
ізранта- 

піднявся, 
али оц
ій такий 
заплано- 

мікро- 
міг

сь
ми ЗМО- 
ого зро-

1 січня 1936 року

Давно і плідно пра
цює я?ія справи 
бригадир дільниці 
пика мс .х а н ос к л а д а л ь ного 
цеху № 2 виробничого 
об'єднання по сівалках 
«Червона зірка > О. О. 
Кошурко — Герой Со
ціалістичної Праці, за-

мпру
СОШ-

ться про мир, про 
без воєн. До цього 
зможемо прийти, 
ще тісніше згуртувавши 
ряди прихильників миру, 
всіх людеї доброї ВОЛІ.

Що зроблено для цьо
го у нашій області? Най
перше хочу сказати про

світ 
нині 

.'НІЩО

МИ — ЗА МИР!

ЯК ЗАДУМ 
ЯК закон’ ■

ЗАПОВІТ...
миру, численні 
молодих кіриво 
зі студен і а.'.ні

які навчаю- 
обласного

Хто Діалог
<.. иоборічпоі
Оуде ЯЛИНІСИІ

Z

чемпіоном? Кілька

і о готувались до 
и особливо регель- 
о чекали її з нетер- 
м і хвилюванням, 
»на перевершила усі 
сиодіваїжи.
о дня у наш нолі- 
ій клуб, який роз- 
взвен в театрі Ра- 
лої Армії, завітала 
ація американської 
зі. * коли вони за

живуть 
дянські 
тон бік 
азні засоби 
формації чіа 
вимальовую; 
ськіїй Союз 
тому.

А як їм 
Москва’ 1 
гюбу ги ще 
ше взнані 
ближче поз 
радянським

Так, ця з 
буде ться сі 
тою, щнріст 
деться кош 
мікіро^гпнг, 
бушМ|£>,|К н 
так подру> 
обох країн.

аиці. як 
звідали, 
, який 
ізм, як 
ль ра- 
ам, по

»балася 
ділося 

біль- 
ібашітп, 
йтися з 
ьмн.
ч не за

те п ло- 
забу- 

і тон 
Й ВШ- 
іваїНЧ^Г 
молодь

у СНІГУРОНЬКА: Стрілки наближаються до 12.1 
Ось так, у спогадах, за розмовами спливли остаїї- ’ 

І ні хвилини 1985 року.
ТЦе мить, і він стане історією. Історією наших 

трудових перемог, нашого економічного і соціаль
ного розвитку, історією боротьби нашої країни за 

Імир.
ДІД МОРОЗ: Проте ми-встигнемо, доки почнуть 

бити куранти, взяти ще одне інтерв’ю. Воно буде а 
своєрідним містком з року 1985 у рік 1980. Між-1 
пародійні рік миру...

стушшк гатсівн облас
ного відділення, член 
правління Радянського 
фонду миру, член Комі
тету захисту миру УРСР. 
Сьогодні він — гість на
шого новорічного балу.

Рік, який щойно по
чався, рішенням ООН 
оголошено Міжнарод
ним роком миру. Це 
безперечнії успіх сил ми
ру і прогресу в усьому 
світі, успіх миролюбної 
політики СРСР. На по
розі Нового року думає

сотні багатолюдних мі
тингів і маніфестацій, 
які пройшли в .містах та 
селах області з ініціати
ви колгоспників, робіт
ничих і студентських ко
лективів, комсомоль
ських та інших громад
ських організацій. Про
паганді ‘ ідей миру по
служили й минулорічний 
автопробіг по місцях бо
йової і трудової слави 
радянського народу, ор
ган ізова н 11 іі активіста м и 
обласного відділення

Фонду 
зустрічі 
градцін 
іноземцями, 
ться у вузах 
центру, обмін делегація 
ми із зарубіжними краї 
памп.

Восени минулого року 
я побував як представ
ник Радянського коміте
ту захисту миру в Греції. 
Метою цієї поїздки теж 
було зміцнення дружніх 
зв’язків із грецьким на
родом в ім’я зміцнення 
миру на планеті. Пере
буваючи в Греції, зустрі 
чаючись із представіпіка- 
мп громадських органі
зацій цієї країни, кому
ністами, я ще раз переко
нався. що в інших наро
дів теж міцніє віра у пе
ремогу сили миру.

70 тисяч карбованців— 
саме стільки грошей пе
рерахував колектив «Чер
воної 
миру 
всього 
час у 
мільйони 667 тисяч кар
бованців (це на 667 ти
сяч більше, ніж за попе
редній рік).

— Хто буде чемпіоном' 
світу?

— Одна з латиноаме
риканських . команд.

— А які шанси у на
шої збірної?

— Підсумки 
ванни, думаю, 
ші...

— «Робота 
визначаєіься 
а ділами». 
Едуарда

жерєбку- 
не найгір-

тренера 
не словами, 
Цс слова 

Малофеева, 
тренера збірної. Що ви 
скажете з цього приво
ду?

зірки» до Фонду 
у 1985 році. А 
по області за цей 
фонд надійшло 2

КАНІКУЛИ
І1МРІВ

»гшбажань. А 
юбажали учас- 
ізорічного балу? 
ШЛЛЕР. вете- 
,і. педагог:
друзі! Зичу вам 

здоров’я. Нехай 
ше примножує- 
рбниця вашого 
о багатства і 
неспокою. Бути 

іедовому посту 
пня в молоді ен
ного гарту, г.ра- 
іа. моральної 

інтелекту, фі- 
осконалості, ес- 
о смаку — це 
іННО відлові- 
непросто. Успі-

Нрасунл-ллинна. запро
сивши дітей на новоріч
ні свята, стала хазяйкою 
в закладах культури і 
спорту, в палацах піоне
рів, парках. Традиційно 
зустріч Нового року збі
гається з початком зи
мових шкільних нанікул. 
Для дітей підготовлено 
програму різноманітних 
заходів.

У Карпати і Білорусію 
проляже маршрут юних 
туристів-лижників Пол
тавщини і Тернопільщи
ни. Енспедиційні загони 
шкіл Вінницької, Воро- 
шиловградської, Донець
кої, Кіровоградської, Сум
ської, Херсонської та ін
ших областей еинонуза- 
тимуть завдання всесо
юзної туристсько-крає
знавчої експедиції «Моя 
Батьківщина — СРСР».

—■ Гак, гак, ділами. 1 
ми вийшли у фінал..;

— Виптп-10 і 
але скільки було 
пощів. Дна роки 
Малофєєв збірною, 
них півтора пішло 
пошук оптимального 
складу. Чи не забагато?

— .У кожного тренера 
свої погляди на ігровий 
почерк команди, стиль 
гри. Я б сказав, що у 
Малофєєва вони досип, 
своєрідні і цікаві. 'Гак 
що — півтора так півто
ра...

— 1 все-таки, чи є 
нас збірна, якщо 
термін розуміти не 
механічне зведення 
одну команду групи 
гравців, а спортивний ко
лектив з усталеним ігро
вим почерком.

— Однозначно й не 
скажеш. Втім, до Мексі- 
кп — ще півроку, 
лопне — пік спортивної 
форми повинен припада
ти на 
італійців. До і особливо 
після Іспанії воші нічого 
особливого не показали. 
Мені здається, що вони й 
досі не оговталися після 
гучної 'перемоги на чем- 
піонаті-82. Але ж чем
піони — італійці!..

— Вам до вподоби «ра
ціональний» стиль дііна- 
мівців Києва чи «роман
тичний» — спартаківців 
Москви?

— Зрештою, головне— 
результат. У киян курс 
на нього проглядається 
чіткіше. Я б сказав, 
вони бойонитіїні. За

В1І1ІШЛП, 
' труд-

КС Р у є
І з 

на

в 
цей .

як
в

ІО-

червень. Згадайте

ід л ондона
Гу, що подобається, 
зйбільше Хвилює, 
'итмічиу, темпову.
Су, що вражає не- 
іаністю аранжиро. 
до подається лублі- 
з»«користанням най- 
их технічних ззео-

«Ч 
ft лас»-« 
низа, 

иіз- 
нсс

Не згоден. Джон 
>н грав на

а його музика 
лільни літ 
ся як цілком сучас-

простій

сприй-

- м-Р- безневииний рок?> — тема дискусії, проведеної старшо- 
.(^^лдсьної СШ Н> 11. Тан. рок-музина сьогодні, як жодна 

прихильників і не менше — категоричних противни- 
ке -„е“ привід поламати списи, чим і займуться на нашому 

' Аїмні ІРЗ КОВАЛЕННО, Настя ТЕРТИЧНА. Діма ТАЛПА. Ро- 
?Д'—^~Ал2ТЄіи ЦИПІН, Ліля ПОТЛОВА, Костя ШМАЛЬКО, Ігор 

____ В»таліПі«АВ'.--ИМОВ, Ерік ПЛЕТКО. Едим ШТЕРН, студент пед- 
Тнстіитуту Олександр МОСКАЛЕНКО та ведуча, класний керівний 9 «А» Ната- 
гія Сергіївна МЕПЬНИЧЕНКО. Послухаємо і ми’

радянську

оригінальний стиль, він 
' гя су-^них гем.торкається '-г 
1_ Подобаться 

пЛЄГнРгоЛос «на Гілла-
Люблю го Пола Май
на, комлозии

Річі 
музикант.

У сучасній музиці 
гь бути і елементи 
«И. Скажімо, група 
■а-- в концерті аЗо- 
1 мандрівник», 
ТОвує музику

— Певно

9И- 
Бет-

Ка^НИайсучзсНІІа_ий Р°к- 

мен —- 
виступ 
боу», 
ділив 
йшов " 
диск 
чур.°»»и'

ж, у 
люблені рок-виио- 
чию манеру Иа. 
сучасно».^ 

Зо W відношу

" у гр‘/пі «Рейн- 
аЭ_:лл ІЗДОСЬ не ПО- 
з°,(Олегами і пере- 
3 Дпек ^бат». От УОс^нні ачерзі»- 

Зразок мегад£з

чае
слова 1

голос ''

А Що озна- 
дискуі Які

і1береш. Зате 
JO 3‘ДМІННИЙ.

ВЕДУЧА: — Як ви вва
жаєте, рок — це захоп
лення, мода чи потреба?

---  Рок — це мистецтво, 
а /мистецтво вічне, а не 
скороминуще, як мода.

— Рок — це потреба 
Наприклад, у країнах 
капіталу це часто засіб 
задурманитися, не дума
ти про безробіття, го
лод...

— Рок — ще й засіб 
боротьби. Він створює
ться не ТІЛЬКИ для тих 
хто страждає від нада
них імперіалізмом «сво- 

а й для тих, хто 
Цих страждань завдає. 
Бунтарський рок нзга- 
Дує їм про невдоволення 
народу.

ВЕДУЧА; _ янби ви

були диск-жокеями, яку 
музику пропагували б на 
дискотеці!

— Легку, танцювальну. 
Під «хард» не потан
цюєш.

— Реггей, рок-н-рол і 
рок. Але приємний для 
вуха!

— Включив
церти «Піснярів», 
я частіше 
дискотеках 
моцветов», 
Наміна.

— Ну, а як би ви 
пагузали «зарубіж», 
знаючи текстів?

— Вважаю, що а 
котечні програми не тре
ба включати пісень без 
перекладу їх слів. І слід 
хоч коротенько розказу-

би і кон- 
Ще б 

крутив на 
записи «Са- 
групи Стаса

про- 
не

ДИС-

вати про творчість вико
навців

ВЕДУЧА: — Як ви га
даєте, Існує музика поза 
політикою!

— Існує. Італійські піс
ні про кохання, море, 
сонце, радість.

— Так у них теж своя 
політика — відвернути 
слухачів від думок про. 
те, що на світі, крім кві
тів і сонячних бризок, є 
голод, расова нерів
ність, загроза «зоряних 
воєн»...

— А «Бітлз» свого ча
су давали концерт у 
фонд допомоги народу 
Бангладеш: «Скорпіон» в 
одній з пісень застері
гає: «Ми повинні боро
тися проти ядерно 
зброї».

— До боротьби за мир 
закликає в диску «Ра
нок планети» наш «Арі- 
ель».

ВЕДУЧА: — І який же

танні G років кияни три- 
• чі були чемпіонами. Це, 

мабуть, краще «срібних» 
і «бронзового» успіхів за 
цей же час «Спартака».

— Давай і е перейдемо 
до проблем наших, ре
гіональних. Це правда, 
що «Зірку» залишило 
п'ять гравців?

— Спочатку п’ять, по
тім ще два. Перших п’я
тьох призвали в ряди 
Збройних Сил СРСР. 
Сергій Ра.іючепко і Сер
гій Лактіонов виступати
муть за київський СКА, 
Едуард Денисенко — за 
ірпіпське «Динамо». В 

.• Полтавській області про- 

. ходять службу Олег Ко
лом ієць і Олег Діброва... 
Пішов з команди Олек
сандр Рябоконь.

— А сьомий?
—■ Цілий рік за грою 

Миколи Латиша уважно 
слідкували селекціоне
ри московського «Спар
така». 1 по закінченню 
сезону Миколу запроси
ли до цього популярного 
в Європі клубу...

— Отже, втрати від
чутні. А поповнення?

— У команду прийня
то ряд вихованців 
ДІОСІІІ і кілька гравців, 
які мають певний досвід 
виступів 
майстрів.
повнений 
втратам, 
говорити 
русь.

— Скільки років треба 
грати «Зірці», щоб стати 
чемпіоном республіки?

— В усякому разі, не 
менше року...

— А яке завдання на 
чемпіонат-86?

— Ми ще не знаємо 
остаточного положення 
про розиграш...

— Яке бажання ви за
думаєте в новорічну 
мить?

— Не скажу, адже ба
жання тоді не здіис- 

'нпться...
Розмову з тренером 
кіровоградської «Зір
ки» В. В. Даренном 
вів А. БЕЗТАКА.

за команди 
Чи буде по- 

рівпоціние 
чи не буде — 
поки що не бе-

порад
десятикласнику

Говорять випускниця 
Кіровоградської серед
ньої школи № 5 Оксана 
Куценко та Ленінський 
стипендіат, третьонурс- ' 
нин механічного факуль
тету КІСМу Василь Мі
тель.

— Ось і Новий рік. Ще 
дві чверті у школі — і ви
пускний бал. Перед на
ми лежатиме стільни до
ріг, і серед них потрібно 
вибрати свою.

— А ти вже вирішила, 
ким стати?

— Хочу бути планови
ком або економістом.

— А не помиляєшся?
— Я стільки разів ба

чила, як працюють 
номісти. і мені так

ско- 
подо-

що 
ос- ■

ноглісти. 
бається.

— Не дивуйся, 
запитую. Після школи 
вступав до Київського 
торгово-економічного ін
ституту. Батьки радили. 
На щастя, не вступив. Бо, 
попрацювавши після по
вернення з лав Радян
ської Армії 2 роки елек
тромеханіком на заводі, 
зрозумів, що мені бути 
тільки інженером. І ось 
що мені найбільше подо
бається. Тоді подав до
кументи с КІСМ.

— От:ке. варто іцз по
думати?

— Я б радив взагалі 
усім випускникам спо
чатку попрацювати, не 
поспішаючи зі вступом.. 
Бути студентом — це і 
весело, і цікаво, і прес
тижно. Але не варто всту
пати до вузу тільки з 
цієї причини. Лише по
працювавши. з'являється 
повна визначеність 
впевненість у собі

— Можливо, для 
хто ще не вирішив 
точно. Я »к твердо знаю, 
що буду вчитися на еко
номіста. Вже зараз особ
ливу увагу приділяю тим 
предметам, з яких скла
датиму вступні іспити. 
Та й потрібно себе готу
вати до навчання у вузі: 
нелегно там.

— Треба багато над 
собою працювати, якщо 
хочеш стати справжнім 
спеціалістом. А суспіль
но корисна, комсомоль
ська робота? Без неї сту
дент — не студент, а хо
рошого спеціаліста — 
тим паче не вийде. Бо з 
людьми працювати ми 
вчимося також тут. у ьу- 
зі. Отож, як бачиш, оми
тися справді важко. Але, 
якщо ти твердо вирішила 
і впевнена у своєму ги- 
борі, — щасти тобі

-.сму
я

та й

тих, 
оста-

Кор. РАТАУ.

може 
ПОЛІТИКОЮ, 
на тільки

висноаок звідси можна 
зробити!

— Музика не 
бути поза 
інакше вона

не корисна, а й шкідлива.
— Є, правда, (і вона 

потрібна) музика суто 
розважальна, але якщо 
її буде надто багато, у 
слухача може скластися 
враження що життя су
цільно безтурботне, а це 
ж не так. Музика має 
йти у ногу з життям.

Розмову записала 
ведуча «Диск-залу» 

Н. ДАНИЛЕНКО.
КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ. 

Як читач уже помітив, 
дискусія раз по раз ви
ходила за рамки заданої 
теми, перетворювалася 
в обмін думками не тіль
ки про рок, а й про му
зику взагалі. Було ви
словлено чимало мірку
вань про ставлення до 
неї. Не торкаючись по
зитивних моментів — ео
ни очевидні — зупини
мося на тих, які 
чать про слабуваті 
з естетичних чи й 
уявленнях учнів.

Було висловлене, при-

СВІД- 
місця 
інших

міром, побажання, щоб 
на дискотеках подавали 
факти з творчого шляху 
ансамблів. Чи не такі, 
які навів один з учасни
ків дискусії, котрий над
то великого значення 
надав переходу музи
канта з однієї групи в 
іншу? На жаль, комента
рі в багатьох дискотеках 
до цього й зводяться. 
Чи безневинна це ін
формація? Давайте про
ведемо паралель. Не
давно одна із західних 
радіостанцій, що поси
лають на Радянський Со
юз передачі підривного 
змісту, послужливо зна
йомила слухача з твор
чим шляхом Джона Лен
нона Творчість ця в ін 
«ерпретації станції зво- 
дилася в основному до 
і ого. про що Джон го
ворив з дружиною, коли 

як бігав на пошту за 
коли 
іт. д 

мі-

листами від неї, 
який халат одягав 
Наслухавшись цієї 
шанини, меломан менше
всього думатиме, що 
там митець співав і до 
чого прагнув. А нашим 
ідейним противникам

тільки цього Й Гребб 
якщо той митець про
гресивний.

«Раби» року стверд-, 
жують, що майже всі 
кращі рок-групи — аме
риканські, англійські, де
які західнонімецькі. .Звід
си ж і такий висновок 
можна зробити: найкра
щий рок — англо-амери- 
канський А оскільки, на 
думку учасників 
сії, музики поза 
кою не буває, 
ні радіостанції 
Америки», «Св 
«Бі-бі-сі» (котрі 
часу відводять
ним передачам) Лондон 
Мюнхен тримають ніяк не 
з метою об’єктивного ін
формування радянського 
слухача, а зовсім навпа 
ки, то й справді, чи 
ке вже безневинне 
хоппення роком?

Якщо ви, шановні 
тачі, масте з цього 
зоду свої думки, поді а
літься ними, і з вашою я
участю ми зможемо про 
довжити почату в 11-й к! !
ровоградській школі ди< 
кусію я «Диск-залі» 86 ‘і

диску- 
політи- 
підрив- 
«Голої 

обода», 
немале 
музич- 

І

та- 
за-

чи- 
при



«Молодий комунар»

АВТОГРАФ ДЛЯ ЧИТАЧІВ «МК»
ДІД МОРОЗ: 

усмішки ми чека 
СНІГУРОН 

дарма.

ЦІЄЇ 
КАЗКОВОЇ

лодія вальсу, ніжна печаль 
серенади, полька-фокстрот 
і танго змінювали один од
ного по команді щасливої 
палички диригента. Я не 
встигла запитати, хто ж цей 
чарівник, якому підкоряю
ться флейти і скрипки, аль
ти і віолончелі? Він пред
ставився сам: О/ександр 
^^ой^/И^іГг^нт естрад- 1 
вд-симсронїчного оркестру

•' & . зичний колектив тільки-но
в хоч2^^ід^^4Лг>св>^ -сорокаріч- 
5е Попе£ нии ювілей. Відбувся свят- 

«й^«>вий^овц’ерсхє>рвестру в 
казковий бал і загубила Коленому залі Будинку 

ї8ЙІлс,,<г Ш° став значною 
одіею в житті мистецької 

озуміло, що по- ^Й^&^Швого 
лу Олександра Пєтухоеа

ж, давайт фантазув 
й ІСНУЄ 

кезкова новорічя 
фан 

вас

кви.

щоб ви хоті
ло дог і, залиш«/- _ли почуд-и, ішли^б, за дири-
ні го і^ого балу:-''*?ентсьі$&д *ЙультоМ~с'ааи)ого

— Знаєте, хто_ виконує оркестру стояли не ви? 
ропй”Снігуронь«х на наше- — Хочу почути «Випадко- 
м^балі?^р5«Л^і<4І> мй вальс». I привітати ва-
церту Клара Новікова. Щ^іі«йих‘*^іитачівЙу:3Л7 
гьбТрапилв нл наш нЛоріч- — Спасибі.

балА^зЖ^** зЗгередбїН? ОТ“6 7

/Л Знову илась Снігу-
о залив

читачів'' в тебе засмуче-
__ іав нас в її ний вигляд?"

«особливих правах» на на- _ Мені тут призначили 
ШОМуоеятіуТв щ^, більше дія^^уетріч. І не при-

ей ЗСУДОМ. — (~В1Т перевернувся? Ді-

іоторіч

«Ранкова пошта», останньої
й минулому /“> Знову

Клара пейфою з^лиши^іа, 
автограф ді 
Йкий пе$е

ИВІСКУ
ься, але найсмішнішої 
о?

нас останніми. І не

І

МІНЯЄ
міеть

читачі

ІЧ О-І

ї сміхом!

ЖОРНА

ІОНІЄ—
ІК.
>мо 

□Порічної п€ршості стала 
розцяцькована ялинка.

Станіслав АФДНАСЬЄВ.

гуморис
тон, хт

копівна з и
о на недавній

стич

ВИСІВКИ і 
і

<

і'

і
і

ЙГряка»: смішать вони 
епер.

б^ргказала в такому 

ого «За двома зайцями». 
ітряка»вцрііііи.'»и поміняти

___ _ часто п.' 
ків. Листи, СЬп 
обурюються, фо їм вітру ост 
ряк» витрачається. Другий а 
може молодші спробували. Т 
зими вітри такі кволі..

ДІД МОРОЗ: Логічно, логічно. 
СНІГУРОНЬКА: А жаль. 
МІРОШНИК ОМЕЛЬКО: Не тр>а 

зникнуть зі сторінок газети. Ми тількіДміняєм
ДІД МОРОЗ: Цікаво, а як же назівіїн 

на сторінка?
А1ІРОШНИК ОМЕЛЬКО: Думаю, що це ділб^ерй 

ставимось до нього. Я пропоную всім гумористи і чи 
курсі: хто придумає найдотепнішу назву сатиричнс|гул 
«МК». Термін надсилання пропозицій — до 20 січня, 
сатира й гумор у нас мають а’явитись під новою вивіск

СНІГУРОНЬКА: І головне, щоб влучно і счДпі 
зицій. Чекаємо з нетерпінням.

МІРОШНИК ОМЕЛЬКО: А на прощанн 
можна сказати, колишні вивіски-рубрики: ж 
сівки... Сьогодні почесне мливо доручено змолот 
Борисові Слюсарю, Юрієві Рибникову, Станісла 
Постоєнку і Гордійченку...

ДІД МОРОЗ. СНІГУРОНЬКА: 3 Новим рок

ерший: 
покласпи- 

нла» також 
«Віт-

Іскринки
□ Оголошення Діда Мо- 

роза: «Продаю Старий рік 
а купую — Новий».

□ Вчіться дисципліні у 
Нового року: він ніколи 
цс запізнюється.

□ Напередодні Нового 
року одні рапортують про 
досягнення, інші — пи
шуть пояснювальні.

□ За двома зайцями по
женешся — запізнишся н 
зустріч Нового року.

□ Девіз жінок: «Моло
діти з кожним Новим ро
ком!».

□ Натури хижака лід 
маскою не сховаєш.

Юрій РИБНИКОВ.

ої баби І 
чн$ звучали йї 

що за і 
тоста і

І

ала».
що я

даюч
«рти<

— Євгене
■ уудом ви потре 

бел?
— На бал? Вибачт^ але я 

без фрака. В пустелю 
брався,

— Ні
— В Небіт-Даг. Знімаю» 

у фі із режисера Г. Д 
нелії 
«Кін

ЛОВ
НОГО -или«. . .z r-,— j 
раз ти переконаєте

; справжй-я<І£гт4г^рбнь4
/ Вона зробила ї«с

зі-

у, яким 
ш

чи.

проше- 
«Сезам,

и- 
гь. 

муЦЯЇ^ 
сні з’явився народний

на 64л.) ’>■ артист СРСР Муслім Маго-

•. Знімаюсь на бА- . ‘
літака, — уточнив 

він. — Даруйте за запізнен- 
^і^тї’а^&бв-т^^льки-но при

летів. 44 ,
’ — де йтт<гзуст^аз€те Но-
ві^ЙАрік^Ау^л^е?

дзв-дм»- 'Ді. в*°^ у ко-
£ок“ Швн#Не

А * * СВЯТО, МІЇЄ^^абл^ер МІЖ

— Здається, й мене Мигали й рік був щас-
просили на бал. ливим для вас. Щойно про-

— Заходьте, будь ласка!— 
вигукнула Снігуронька і 
Прошепотіла, — / Уд’юта^т 
його превосходитепьстаги

— Юрію Меф6д1)«отчу,—

. _ іий рік був щас
ливим для вас. Щойно про
йшли ваші сольні концерти 
у /Лоскві і Баку. Знаєте, у 
мене, -відчуття, що у 

/ЯЙ*« * їдкрилося друге ди- 
• хання.

Ну, спасибі.
- - - — ------- мі-у зворушил^х^

^й^гія» М. Магомаева, 
Йбідьиіе^вор^^задо- «Марітвна», все!.. I знову 
і^>у*1л4інулому році? скільки Г

пять чер§§ддеяй^
А®твпер я хочу приві

тати читачів «Молодого ко
мунара»!

Г / :|> » *

— Ну що, с 
Снігуронька? —їхитр

запитала я у народного ар
тиста РРФСР Ю. Соломі- 
на. — Яка робота ^принес, 
вам наі 
воленн

— Роль Міклухо-Маклая 
у поставленому 
мі «§©рег ».

— Що в екаєте лід Но
вого Л°КУ-

-^Жід ко -о року че
каєш, що вій принесе ще 

 

більше удачі і/іцастя. Хоч 
жалітися, вла

Хто в автобусі 
хазяїн?

нно жахлив 
торіятг. Виконує ялоу 
В. ПОЛУНІН.

Фото В. ГРИБА.

вав (серед них і старого, 
який на попередній рейс 
запізнився), а інших, вза
галі без квитків, усе під» 
саджував та підсаджував.., 

«Ти то, чоловіче, ро
биш?» — гукнув Омелько. 
«З наступаючим Новим 
роком, Вас!» — заусміхав- 
ся молодик. «Ах ти ж на- 

здивувався О.мсль- 
ось я зараз контро- 

ер}ві скажу!». «Ха-ха! -» 
ід^ся шофер. — Бувай! 

стрічі у Новому ро- 
і натиснув па газ. 
не сплю я часом?-« 

тоді сам себе 
— Чи то може, 

роль на автостанції 
№ І поснув, набираючись 
сил перед переїздом до 
нового, щойно збудовано
го автовокзалу?

П. ГРІМ.
м. Кіровоград.

і Ітицір 
^зчищ 
Старим

РЕШЕТО

Цього разу міро»] 
Омелько не спав, 
сну йому було — тр 
ло їхати у справах 
подався на авгово 
дивиться — під 
ся автобус на 
під номером 48 
(а було це 21 і; 
року о 12 то; 
лин).

Днвився-днйивс 
ко, як збирається 
молодий водій того авто
буса — і диву давався. Бо 
той жвавий чоловік одних 
пасажирів з автобуса все 
висаджував та висаджу-

в дорої

і», всеї.. і знову і у, 
Попелюшок гу^»

* ґ д

Жив онук у місті, дід його — в селі. 
Внук трудився в школі, дід -— біля землі. 
Щира, нерозлучна дружба в них була. 
Внук возив від діда всі харчі з села. 
Птиу^э і свинину, груші, виноград...

'ищав до нитки з діда ферму й 
„таричок трудився чесно поки міг. 
Та ось занедужав і звалився з ніг. 
’ |е встає із ліжка. За вікном зима.

иглядає внука, а його нема. 
Дружно односельці почали писать. 
Довелось із скрипом діда забирать. 
! онук тихенько повторяв тепер: 
«Ой, коли б ти, діду, поскоріше вмер».

П. СИВОЛАП.

ОБІЦЯНКА 
НАКЛЕПНИКА
— Писати наклепів 

не буду,
Він лрисягнувся вдома 

жінці,

немає чо-
об.ои«,-' 
врожаїт

тала

Iі

І

ііоворі/їнии

вікова.

бал, — навіть і ізова- 
ний —- це не лише розмови 
1 міні-інтерв'ю. Тут влада
рює музика. Замріяне ме-

вжня.
— Тоді будемо танцюва

ти. Оголошую «Білий та
нок». З Новим рокомі

В. ЛЕВОЧКО, 
спецкор новорічного 
балу.

Москва—Кіровоград.

1 ґ - ■:........... ........... .
І сиш, а про свою дитину

— Чужим дітям подарунни но- Бея слів, 
ш, а про свою дитину забуваєш?!! V Мал. В. ГОР-

Мал. В. ПОСТОЄННА. ДІЙЧЕННА.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины,

На украинском языке. БК 00501.
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У Новім році обіляю, 
їх... друкувати

па машіппіі!..
МАСКАРАД
Дістав запрошення 4 

Панкрам 
На новорічний маскарад. 
Питає чемно він: 
а..... — Дружив.
Яким костюм вдягнуть, 
ти , скажп-но.
Щоб не змогли мене 
о . впізнати,
як будем в залі

, танцювати? 
— 1верезпн будь, —

Р отв*т жона,— 
Ніхто тебе і не виїзна!..

_ . Ворис СЛЮСАР, 
м. СВІТЛОВОДСЬК.

Редактор 
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
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