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ПОЧИН тваринників Київської області, 
високо оцінений Генеральним секрета

рем ЦК КГ1РС товаришем Л. і. Брежнєвим, 
знайшов палку підтримку у трудівників 
.ферм Кіровоградщини. Надаючи великого 
значення порадам і рекомендаціям, викладе
ним у листі Леоніда Ілліча, вони розгорну
ли соціалістичне змагання за збільшення 
виробництва і продажу державі продукції, 
за дострокове виконання планів другого 
року десятої п’ятирічки.

Про прагнення тваринників колі оспу' 
«Путь Ильича» Зна^’янського району за 
прикладом киян ширше використовувати 
резерви збільшення виробництва молока 
розповідає гоїззпвй зоотехнік нього госпо
дарства Олександр Іванович Прусак.

Для майстрів машинного доїння нашого 
колгоспу минулий рік, особливо перше пів
річчя, був складним. І все ж, усвідомлюючи 
важливість .завдань, свою особисту відпові
дальність за втілення їх у життя, тваринни
ки зуміли перевиконати взяті зобов'язання, 
добитися найвищих за всі роки показників.

Численні поздоровлення нещодавно нршї-

І ДОСВІД, ІМЛНСТЕРНІСТЬ
мали старші змій молочнотоварної ферми 
№ 3 Марія Чудіна та Євгенія Масько. /Май
стри машинного доїння цих -змін минулого 
року одержали від кожної корови по 3235 
кілограмів молока. Цей показник не привер
нув би уваги, якби кожен з операторів не 
доглядав по 130 тварин. Па комплексі умо
ри праці майстра машииного доїння мало 
чим відрізняються віл умов праці робітника 
на сучасному підприємстві: у тваринників 
восьмигодинна робоча зміна, через чотири 
дні вони мають вихідний, їм падають пла
нову відпустку.

Раз на декаду молодь (серед трудівників 
комплексу переважно молоді тваринниці) 
збирається в червоному кутку. Всі знають: 
цього дня буде підбито підсумки змагання 
за місяць, на комплекс завітають гості — 
подруги по змаганню з інших ферм кол
госпу, або з сусідніх господарств, прийдуть 
члени комітету комсомолу, щоб оголосити 
результати змагання за декаду, за місяць, 
вручити переможцю червоний вимпел. Па 
кожних зборах виступають культармійці — 
це теж турбота комітету комсомолу.

Минулого року господарство виробило 
52 тисячі 200 центнерів молока, предало дер

жаві 44 845 центнерів, що значно більше, 
ніж планувалося. На сто гектарів сільсько 
господарських угідь мн мали 8)4 центнерів 
молока — рекордний показник для кол 
госпу. Цс стало можливим завдяки втілен 
вю в життя курсу партії на спеціалізацію і 
концентрацію сільськогосподарського вироб
ництва.

Підгримуючи патріотичний почин княл 
тваришшкн заплапуі алн надоїти від кож 
но» корови по 2650 кілограмів молока, ви 
робити його по колгоспу 52 450 центнерів, 
продати державі 45 880 центнерів, тобто 
вже нині вийгі на рубіж 1978 року.

А через рік — два у Дмитрівні виросте щ- 
одне, такс ж як і в Знам’янці, тваринницьке 
■містечко на тисячу голів Ми зосередим-, 
дійне стадо V дврх комплексах, толі вже 
доб’ємося 3000-кілограмових надоїв віз 
кожної корови .»»робимо на сто гектарів 
сільськогосподарських угідь 950 центнерів 
молока. Рубіж 1980 року подолаємо на ріг 
раніше.

О. ПРУСАК, 
головний зоотехнік кол» оспу «Пуіь 
Ильича» Звім’ямського району.
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ПРО РОЗВИТОК 
ВИРОБНИЦТВА 

ТОВАРІВ 
МАСОВОГО 

ПОПИТУ 
І ПРО ЗАХОДИ 

ПО ПІДВИЩЕННЮ 
ЇХ ЯКОСТІ

Центральний 
КПРС і Рада 
СРСР з метою

Комітет 
Міністрів 
дальшого

розвитку виробництва то
варів народного спожи
вання і кращого задово
лення попиту населення 
на ці товари відповідно 
до рішень XXV з'їзду 
КПРС прийняли постанову 
«Поо розвиток у 1976— 
1980 роках виробництва 
товарів масового попиту і 
про заходи по підвищен
ню їх якості».

Міністерствам, відом
ствам СРСР і Радам Мі- 
ністсів союзних республік 
на 1976—1980 роки вста
новлено завдання, які пе
редбачають збільшення 
випуску цих товарів в 1,7 
разе.

/ТАРО}.

ТУРБОТИ
БРИГАДИ

Суботкики, кошти від 
яких ішли до фонду солі
дарності, комсомольські 
п’ятниці в клубі залізнични
ків, де молодь могла пого
ворити про цікавий фільм, 
почитати вірші, потанцюва
ти... Одним з їх організато
рів був Віктор Галюк, кот
рий п'ять років беззмінно 
очолював комсомольську

ДЕМОНСТРАЦІЯ
БРАТЕРСЬКОЇ
СОЛІДАРНОСТІ
4 січня в Москві від

бувся мітинг - зустріч 
представників трудящих 
столиці, радянських гро
мадських організацій з 
Генеральним секретарем 
Комуністичної партії Чі
лі товаришем Луїсом 
Корваланом.

Сердечно вітали моск- 
вичі мужнього керівника 
славної чілійської Ком-
лартії, який більше трьох 
років перебував у фа
шистських катівнях. Його 
стійкість і мужність на
дихали чілійський народ 
на боротьбу проти тира
нн, за демократію.

•Мітинг відкрив член 
Політбюро ЦК КПРС, 
перший секретар ММК 
КПРС В. В. Гришин,

Потім виступив член 
Політбюро ЦК, секретар 
ЦК КПРС А. П. Кири
ленко.

Промовці, які виступи
ли на мітингу-зустрічі, 

відкреслювали, що звіль
нення Луїса Ксрвалана є 
ЕЄЛИКОЮ перемогою сил 
^іиру і соціалізму, Б ДО
СЯГНЕННІ якої активну 
роль відіграли КПРС, ра
дянський народ, міжна
родний комуністичний 
рух, •

(TA PC),

організацію енергодільни- 
ці станції Помічна.

А кипі комуніст Віктор Заха
рович Галюк — керівник комсо
мольсько-молодіжної бригади 
по обс.іугоиуаанню кабельного 
господарства та освітлення' за
лізничного парку. Такий же 
неспокійний, як і в період свого 
секретарювання. Ного вважають 
одним із кращих спеціалісті» 
дільниці, а він псе ж продов
жує навчання на заочному від
ділі Лніпропстролськоі'о заліз
ничного технікуму. Неспокій

# СІЧПЯ минав

33 роки
з дня

ШІЗИО.ІСНЕЕЯ 

Кіровограда 

ВІД НІМГЦЬКО- 
фані НСТСЫСИХ 

загарбників

ДМИТРО КСЕ1ІОФОНТО. 
ВИЧ ДЕПНЕКІН (НА ФО
ТО СПРАВА). УЧАСНИК 
ВИЗВОЛЕННЯ КІРОВО- 
ГРАДІЦ1ІІІН ВІД НІМЕЦЬ
КО-ФАШИСТСЬКИХ ЗА
ГАРБНИКІВ. КОЛИШНІЙ 
ГВАРДІЇ СТАРШИН СЕР
ЖАНТ. НАЧАЛЬНИК РА
ДІОСТАНЦІЇ 799-ГО СТРІ
ЛЕЦЬКОГО ПОЛКУ. ТА 
ГРИГОРІЙ КАРПОВИЧ 
МИЛЕНТЬЄВ, полков. 
НИК у ВІДСТАВЦІ, ко
лишній НАЧАЛЬНИК 
ШТАБУ 684-ГО СТРІЛЕЦЬ
КОГО ПОЛКУ -109-Т КІРО
ВОГРАДСЬКОЇ - БРАТІ- 
СЛАВСЬКОЇ ОРДЕНА БОГ- 
Д А 1-І А X М Е Л ЫІИ Ц Ь КО ГО 
7-Ї ГВАРДІЙСЬКОЇ АРМІЇ. 
УЧАСНИК ВИЗВОЛЕННЯ 
МІСТА КІРОВОГРАДА.

Фото В. КОВПАКА.

Гііктора Захаровича перелається 
всім членам иолштнву.

Нещодавно підбили підсумки 
роботи в минулому році, іЦо ж 
було головним. що надовго за
пам’ятається? Повністю заміни, 
ли на вутлі повітряні лінії елек
тропередачі кабельними. Два 
роки праці, і хоча постачальни
ки ііс завжди радували потріб
ним кабелем, хоча «па ходу». 
доводилось учити молодих, та із 
•авдашчі.м справились успішно. 
Тепер перебої в снергопостачаїї 
ні залізничної станції зведено 
до мчіімуму.

Тим часом залишаються 
нерозв’язані проблеми, що 
стосуються безпосередньо 
їх. Турбус бригаду освітлен
ня парку. Дещо вони вже 
зробили. На одній вишці, 
наприклад, замість шістнад
цяти ліхтарів, як це практи
кувалося раніше, встанов
люють усього чотири сві

тильники. Яскравість освіт
лення при цьому не зни
жується. Але ж яка еконо
мія електроенергії!

Зацікавила новаторів ще 
й така проблема. Нині виш
ки розташовані за межами 
парку і тому дають лише 
бокове освітлення. Це нега
тивно спливає на роботу на 
сортувальних гірках, де по
винна бути максимальна 
кількість езітла, бо йдеться 
про безпеку праці. Потріб
но підняти вишки вище. А 
це. вимагає додаткових за
трат.

Виникла думка: а якщо 
встановити ліхтарі на при
строях контактної мережі? 
Операція нескладна, затрат 
великих не треба, пристрій 

же простий і надійний е 
експлуатації.

Сьогодні це поки що 
тільки думка. І її непросте 
втілити у практику. Та 
бригада наполегливо доби
вається свого. Е. 3. Галюк і 
його товариші не можуть 
бути спокійними, поки Б 
парку є майже зовсім не 
освітлені місця, де працю
ють сотні людей...

З отим творчим неспо
коєм вони зробили крок у 
другий рік п’ятирічки. Щоб 
так пройти всю п'ятирічку.

Г. ГУСЕЙ НОВ, 
громадський кореспон
дент «Молодого кому
нара».

ст. Помічна
Добровеличківсьхого 
району.

ТЕМА-ЗАВЛАННЯ
ПРЕСИ

'І в обкомі Компар
тії України відбулася на
рада керівників опганів 
масової інформації і про
паганді! області, па якій 
об'овопсно іандзпня га
зет. телебачення і радіо 
но Пропаганді соціальної 
політики наріії. радян
ського способу життя, роз
цінку трудової активності 
населення

З доповіддю на наряді 
шіступнв секпетлп обкому 
Компартії України В К. 
Л’Мімченко.

В роботі напали взяв 
■■часть завідуючий відді
лом пропаганді! 5 агітації 
обкому партії І. П ОліфІ- 
рейко.
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Тридцять три роки тому на широких просторах Правобереж- 
ної України розгорнулися запеклі бої радянських військ проти 
гітлерівських загарбників. Уранці 5 січня 1944 року почалася. 
Кіровоградська наступальна операція з'єднань 2-го Україн
ського фронту під командуванням генерала армії І. С. Коно
ва. Два ударних угруповання, переборюючи шалений воро- 

: жий опір, просувалися вперед в обхід Кіровограда — з пів
нічного заходу і півдня.

7 січня наші війська перерізали всі іїіляхн відступу про
тивника на захід. У районі Кіровограда і села Лслеківки бу
ло оточено і розгромлено частини чотирьох ворожих дивізій. 
8 січня обласне місто було визволено від німецько-фашист
ських загарбників.

мж ® и
КОМУНІСТОМ... и

* 4

УБОЯХ за визволення Кіро
вограда яскраво виявилися 

високий моральний дух, пат
ріотизм, масовий героїзм ра
дянських воїнів і партизанів.

Тисячі відомих і невідомих 
героїв звершили подвиги під 
Кіровоградом. їхні імена по
винні знати наші люди, насам
перед, молодь.

...Перед наступальним боєм 
молодший лейтенант О. Михаіі- 
лс-в подав заяву в парторгані- 
зацію: «Прошу прийняти мене 
кандидатом у члени ВКП(б).

* *
Зобов’язуюсь у бою виправда
ти високе звання комуніста*. 
Гвардієць довів це в бою під 
Лндросовнм. Коли ворожа пі
хота при підтримці танків на
ступала на підрозділ, він муж
ньо діяв па чолі воїнів взводу, 
і гвардійці героїчно відбили 
атаку, знищили понад 20 гітле
рівців, просунулися вперед, за
хопили вигідний рубіж.

Комсомолець І. Аидпкулов 
увірвався у ворожу траншею і 
вступив у єдиноборство з трьо
ма гітлерівцями. Фашист пора-

пив гвардійця. В ту ж хвилину 
Андикулов знищив загарбника. 
Два інших ворожих 
підскочили 
зав’язався
Мужній радянський воїн пере
міг і захопив їх у полон.

Шостого січня на південь від 
Підгайців ворог перейшов в 
атаку на підрозділи 13-ї гвар
дійської стрілецької дивізії. 
Гвардійці мужньо відбивали 
гітлерівську контратаку. При
клад стійкості показали комсо
мольці сержанти В. Лоскутов, 
3. Івашина, І. Кацлан. Вони 
своїм особистим подвигом на
дихали бійців па розгром за
гарбників.

солдати 
до Андикулова, 
рукопашний бій.

Парторг С. Морозов і кава
лер ордена Слави [І. Виногра
дов увірвалися в ряди против
ника’ В запеклій сутичці вони 
знищили 25 гітлерівців, захопи
ли віігідппіі рубіж і цим дали 
можливість підрозділу просу
нутися вперед.

У боях під Калинівкою ге
роїчно діяв солдат В. Міщан- 
пиков з 53-ї мотострілецької 
бригади. Це був бувалий воїн. 
Вій пройшов першу світову і 
громадянську війни. Два рідних 
сипи героя воювали па фронтах 
Великої Вітчизняної війни. У 
підрозділі його з повагою нази
вали батьком-учіггелем. Він пе
редавав свій досвід, навчав

воїнів бойової майстерності, 
фронтової спритності, внпахід- 
«тиеості і мужності. В ОДНІ-’, 
тільки сутичці рядовий Міщаи- 
I иков знищив 5 гітлерівців 1 
8 захопив у полон.

Під ,'Іслеківкою фашистські 
автоматники при підтримці ар
тилерії перейшли в контр
наступ па позиції роти 9-ї ьо- 
вітряпо-десантної гвардійської 
дивізії. В ті тяжкі хвилини 
воїни героїчно відбивали ша
лену атаку. На полі бою було 
знищено понад /0 загарбників. 
Особливо відзначилися комсорг 
підрозділу В. Надєїн, старшина 
В. Близнюк.

Санітар 95-ї гвардійської 
стрілецької дивізії І. Крнво- 
ханько лише за один день ви
ніс із поля бою 19 поранених 
воїнів. Крім цього, в ході на
ступу він одним із перших уві
рвався у ворожий окоп і захо
пив у полон двох гітлерівців.

І. АРТЕМЕНКО, 
учасник визволення Кі
ровограда.
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Із ста тридцяти двох комсомоль

ців колгоспу імені XXV з’їзду 
КГІРС Онуфріївського району ко
жен другий — причетний до ви
рощування хліба. Чимало моло
дих хліборобів, ставши на ударну 
вахту на честь 60-річчя Великого 
Жовтня, нині працюють у май-

стерні, готують техніку ДО ВССІІЯ- 
ію-ггольовнх робіт.

Підтримавши почин миколаїв
ських механізаторів, вони зобов’я
залися до 1 січня поставити на лі
нійку готовності і руптообробпе й 
посівне знаряддя, полагодити до 
20 лютого трактори і до 1 трав
ня — зернозбиральні комбайни.

Вірні своєму слову, ремонтники 
господарства доброякісно пола го
дили всі культиватори, котки, сі
валки, частину комбайнів.

На фото: грунтообробне й посівне 
знаряддя — на лінійці готовності; кра
щий молодий токар колгоспу і. ЯЦМ- 
НА.

Фото IO. СТОРЧАКА.

ЗАВЗЯТІ хлопці і дівчата, веселі, друж
ні. Один може скочити високо, а 

другий ще вище, одна йде, як лебідь 
пливе, а друга виступає, мов пава. Це 
есе — добре. Природні задатки, звичай
но, міцна опора в роботі. Але керівни
кові треба знати нових танцюристів, 
глибше відчути їх душевну силу. Ось 
Жанна Бобровницька, повновида, симпа
тична, з милими ямочкеми на щоках. 
Танцює а колективі майже з перших 
днів його існування.

Одразу помітив і Володю Лобуса. Та
кий жвавенький, спритний хлопець, під 
яким земля ходить ходором, де не ступ
не — там жарт, що не скаже — з при
мовкою. Коли почали готувати танок 
«Три діди, три діди полюбили бабу...», 
я сказав Володі:

— Це твоя роль.
Важко було перевтілюватись у старо

го, немічного, але гоноровитого дідуси- 
ка, що виступає хвацько, з вихилясом. 
Вихиляє виходив.

— А діда не видно, — казав я. — Ти 
шукай, дизись, як ходять старі люди, по
мічай, як стугає ногами, як тримає го
лову, знаходь деталі, пізнавай усе до
тепне.

8 ансамблі були різні люди за профе
сіями, за вдачею. Зосереджена Валенти
на Біда працювала бухгалтером і заочно 
вчилася в інституті, дві Тетяни — Мер- 
ненко і Вознюк — студентки, біля них 
упадала старшокласниця Лариса Радочи- 
на. Тільки вступив до педінституту Ва
силь Босий.

Поступово утверджувалося дуже хоро
ше правило в колективі — небуденно 
жити. Щоб і радощі, і болі, і труднощі— 
есе разом, не схиляючи голови. Посту
пово і свої традиції встановлювалися. 
Почали пошуки. Кожен з учасників ан
самбля пам ятає слова товариша Л. І. 
Брежнєва, сказані на XXV з’їзді КПРС: 
«Талановитий твір літератури чи мис
тецтва це національне надбання. Ми 
добре знаємо, що художнє слово, пере-

гиви барв, виразність каменю, гармонія 
звукіз надихають сучасників і передають 
нащадкам пам'ять серця і душі про на
ше покоління, про наш час, його турбо
ти і звершенням. Хотілося підготувати 
танок, який говорив би про рідні степи, 
відображав би місцевий колорит. Дума
ли, перебирали різні варіанти. Адже ні
де немає нічого готового. Розуміли, що 
без тісного зв'язку з людьми-старожи- 
лзми, нічого не знайдеш.

Часто заводили «Там, де Ятрань круто 
в'ється». Річечка ця протікає на заході 
області, впадає в Синюху, теж оспівану 
ще здавна, славиться своїми своєрідни
ми й красивими обрядами села в тім 
краю. Кілька разів туди виїжджали гру
пами. Йшли від села до села, записували 
народні пісні, оповідання про святкові 
ігри, мелодії, танці, цікаві розповіді. А 
добровільним провідником став учитель- 
пенсіонер, знавець народних звичаїв 
Петро Михайлович Свид. Старі при ньо
му охоче відкривали свої ветхі скрині й 
показували костюми, що збереглися з 
давніх часів. Розповідали, хвалилися, як 
самі танцювали в молодості:

— Знаєте, отак, було, виходимо...
Ми все старанно записували, порівню

вали різні варіанти, вибирали з них най
кращі. Старались віднайти найхарактер
ніше, те, що виражає близьку ідею і на
сичене глибоким змістом. Все більше 
пересвідчувалися, яка широка і повна 
ріка народного мистецтва, яка вона ба
гата барвами, яскравими мелодіями. 
Кожен порух у танці несе красу і думку, 
які прагнули подати виразніше, звучніше, 
зберегти колорит і глибокий зміст, пе
редати головне, типове.Танці готувалися 

. дозго, не раз перероблялися і вдоско
налювалися навіть після того, як були 
показані і щиро схвалені глядачами. 
Так, скажімо, народилися «Ятранські 
ігри».

Від невеликої підготовчої групи посту
пово перейшли до студійної форми ро
боти. Створили при Будинку культури

Тридцять два роки ми
нуло відтоді, як Іван Єр- 
мелайозич Олійник на
дів міліцейську форму, 
зайнявши посаду діль
ничного інспектора в се
лі Аджамці. Багато по
мічників у Івана Єрмо- 
лайовича. На території 
дільниці — вісім товари
ських судів, в Аджам- 
ській середній школі — 
загін дзержинців.

А коли сім’я І. Є. 
Олійника збирається за 
святковим столом, поруч 
із батьком-капітаном си
дять два струнких юнаки 
в міліцейській формі. 
Це його сини Іван га 
Микола. Обидва, як і 
батько, працюють діль
ничними інспекторами в 
Кіровоградському ра
йоні.

Т. СИДОРЕНКО.

Щедрий ужинок
А. КР И BOX И Ж А. 

народний артист УРСР, керівник с 
народного танцю України «Ятрань».

дві дитячі і дві підліткові групи. Це вже 
був резерв, надія. Поступово навчання 8 
студії набирало планомірного характеру, 
програму розраховували на п’ять років, 
а навчанням було 
Тепер це школа з 
навчання, з чітко 
мою.

Увечері, коли в 
дять репетиції основного складу, завжди 
сидять і старшенькі, з останніх класів 
(стажери). Жадібно ловлять кожен рух, 
і безмірно раді, якщо кого залучають 
до справжнього ганцю на сцені.

У нас завжди є хороша зміна, є кому 
передавати естафету. Свій почерк, свою 
любов до народного мистецтва ятранці 
розносять все далі і далі. Більше трид
цяти нинішніх і колишніх учасників ан
самбля мають на підприємствах, у на
вчальних закладах, клубах своїх вихо
ванців, керують гуртками. І навіть ті, які 
в армії служать, знані там як пристрасні 
митці.

Творчих поїздок було багато, всіх їх 
зараз і не перелічити. Та кожна з них 
мала велике виховне значення не тільки 
для учасників ансамбля. Те, що високе 
мистецтво показують хлопці і дівчата за 
кордоном — звучить гордо. Адже наш 
колектив аматорський, його члени— від 
верстата, від студентської лави. І сі&зізь 
достойно представляли мистецтво рід
ного краю, то хіба можна переоцінити 
виховне значення цього факту? Захоп
лення височим народним мистецтвом 
стає масовим, активним, воно сприяє 
вихованню в нашої молоді благородних

самодіяльного заслуженого ансамбля

багатобарвним

І
охоплено триста осіб, 
семирічним строком 
виробленою програ

великому залі прохо-

почуттів, насичує життя 
змістом.

На Кіровоградщині вже стали тради
ційними свята театрального самодіяль
ного мистецтва. З усієї області приїздять 
десятки колективів, щоб скласти звіт 
про свої успіхи. Як струмки весняні, зби
раються щороку і хорові колективи.

Десять років тому народилася ще од
на добра традиція — свято народного 
танцю. Вперше виникла думка провести 
таке свято в дні підготовки до п'ятдеся
тиріччя Великого Жовтня.

Ятранці у цій добрій справі стали за
чинателями. З їхньою допомогою в біль
шості районів провели триденні семіна
ри керівників танцювальних колективів 
у сільських клубах. Ятранці виїздили да
вати консультації на місцях. За час під
готовки до свята народилося чимало но
вих аматорських колективів. Багато 3 
них взялися за освоєння місцево^ 
фольклору, Обирали теми, близькі А0 | 
умов життя міста чи району. Одним сло- 
вом, закипіла робота.

8ИЯН° Буп° " «Шахтарській сюїті» аматор»1 
ниЛТпНДР" СЛаВИЛИ пРаЦю гірників. Во
ни ж показали і гуцульську сюїту 
садним НІ>>' ЯКа зачарувала глядачів своЪ^ І 
рідним стилем, барвами костюмів С^’- 
неВзабаоомРОМаНА М°АЗЯ*’ »««мб» 
u Р М °А°був звання народно'0, 
Хтинр;аАелгські амат°ри покХ- 
ник її Аи\На бер«гах Синюхи». Постанов 
оежисепг ТОЛ-И КР’нак виявив неабияк«-' 
го KonrfnuKMt- хист» знання національно" 

Р ту і фольклорного матеріалу-



8 січня

ЧОМУ & нам нс °°- 
ганізузати свого 

геатру? — запропонува
ла г.оцоугам комсомолка 

Инженер-конструктор На
таля Хзричкіна.

Іцзясподооалася. Зна
йшлися й ентузіасти. Се
ред них — інженери 
Світлана Божор, Мелані я 
Косогор, Людмила Стра
хова, Віктор Макаров, 
креслярки і анна Остап
чук, Тетяна Сенченко, 
Ольга Дротова. Молодь 
підтримали партбюро, 
місцевком, жіноча рада, 
керівництво Кіровсград-

1977 року —__ _
іграшки з магазину для 

нашого театру не годя~ 
ться. Вони дуже схожі 
одна на одну, а між пер
сонажами повинен бути 
контраст,—порадив Топ
ников, пояснюючи спе
цифіку та особливості 
лялькового театру.

Георгій Олександро
вич не тільки радив, а й 
допомагав усім, чим міг. 
оа короткий час він стаз 
душею молодого колек
тиву. Він написав сцена
рій за мотивами казки, 
виготовив оригінальні 
ляльки, що відповідають 
персонажам, дібрав тек
сти пісень, музику до 
яких створив Сергій Ко- 
шарський — молодий 
співробітник конструк
торського бюро. До то
го ж іопникозу довелося 
бути і режисером, і ак
тором. Він же зробив 
сцену.

Кожна репетиція ляль
карів ставала святом 
мистецтва. Розширюваз- 
ся кругозір, нагромад
жувався досвід, набува- 
лись навики, народжува
лись творчі рішення, їх 
бурхливо обговорювали, 
після чого приймали або 
відхиляли.

Минав день за днем. 
Допізна засиджувались 
аматори, втілюючи за
дум у життя...

Другого січня на но
ворічному ранку в кон
ференц-залі конструк
торського бюро перед 
дітьми і їхніми батька
ми — товаришами по 
роботі вперше виступив 
театр.

На сцені з’явилася По
пелюшка, вічно юна, 
улюблена героїня, якій 
співчували, якою захоп
лювались багато поко
лінь. На маленькій сцені 
боролись і перемагала 
доброта, справедливість, 
працелюбність. Ніхто не 
помічав промахів недо
свідчених акторів. Не ві- 
рипося, що комсомольці 
і молодь під керівни
цтвом Г. О. Топникова 
зробили все своїми ру
ками: перед глядачами 
у всій красі сяяла казка! 
і їй палко аплодузали 
діти і дорослі — апло
дували самодіяльному 
колективові.

М. НОЖНОВ, 
інженер-конструктор.

НАРОДИВСЯ

ЛЯЛЬКОВИЙ 

САМОДІЯЛЬНИЙ

ського головного спеціа
лізованого конструктор
ського бюро посівних і 
комбінованих машин.

Вирішили ставити на 
ляльковій сцені «Слона- 
мандрівника».

— Що це ти робиш?— 
спитав якось художник 
Г О. Топников учораш
ню школярку Надю Но
викову.

— Декорації для ляль
кового театру.

— У нас створюється 
ляльковий театр? А чому 
ж мені нічого не сказа- 

Ану, покажіть, що у 
вас виходить.

І ось Георгій Олек
сандрович серед комсо
мольців і молоді. Він 
указав на допущені по
милки, звернув увагу на 
труднощі, пов'язані з по
становкою. З часом від 
«Слона - мандрівника» 
відмовилися. За пропо
зицією Світлани Божоо 
узялися за казку «Попе
люшка».

— Звичайні дитячі

„Ятрані
В ході свята виявились здібні керівники 
колективів, наші вихованці В. Горінний, 
Ж. Бобровницька, В. Сугак, В. Слободе- 
нюк, В. Юрченко, В. Босий та інші. З та
кими ентузіастами можна сміливо брати
ся за широку пропаганду танцю, сприяти 
розвитку художньої самодіяльності в 
містах і селах області.

Давни дружба і міцні творчі зв'язки 
єднають «Ятрань» із самодіяльним на
родним ансамблем танцю «Степівчанка» 
з Новоукраїнки. Новоукраїнці не мина
ють нагоди всім колективом побувати на 
концертах лтранців, запрошують їх для 
постановки нових танців і хореографіч
них композицій. Нещодавно Володимир 

.Коваленко виїздив до Вільшанського ра
йонного Будинку культури для подання 
практичної допомоги танцювальному ко
лективу. Такі виїзди, безперечно, ко
рисні.

Виступи ятранців у міських і сільських 
будинках культури і клубах області при
носять подвійну користь. Глядачі мають 
змогу ознайомитися з досконалою май
стерністю ансамбля, крім того, такі по
їздки £ стимулом виникнення нових і 
поліпшення роботи існуючих танцюваль
них колективів.

Кілька слів про сценічні костюми. Не 
варто, по-моєму, захоплюватись театра
лізацією, стилізацією. В українських кос- 

Ш тюмах допустимі, наприклад, коротші 
спідниці, кожухи (щоб не заважали 
рухам), ніж а дійсності, але блузками 
під корсетку з короткими рукавами, но
вими формами плахт, корсеток ні в яко
му разі не слід зловживати. Такого одя
гу народ че носив. Дуже обережно тре- 
ба ставитися до парчі або атласу. Бути 
ближче до справжнього народного ма

У НАС — 
КАНІКУЛИ!

КОЖНИЙ 
ДЕНЬ- 
РАДІСТЬ

Назряд чи хтось уявляє 
Новий рік без ялинки. Для 
школярів же ялинка — 
символ не тільки Нового 
року, а й усіх не дуже три
валих, зате дуже бажаних 
зимових канікул. Як же 
зробити, щоб стала ялин
ка ще красивішою і при
вабливішою, веселою, як 
зимове свято? Її треба 
прикрасити. «А найкра
ще — прикрасити іграш
ками, які зробиш ти влас
ними руками», — виріши
ли бобрикецькі школярі. 
І зимові канікули почали
ся для них конкурсом на 
кращу ялинкову прикрасу. 
Ось де буз простір дитя
чій фантазії! Безліч кумед
них звірят, казкових ге
роїв, що появилися на 
світ завдяки спритним ру
кам та багатій уяві, посе
лилося нз ялинкових гіл
ках. Тож ялинка-, що стоїть 
на центральній площі міс
та, відразу засяяла всіма 
барвами.

Так канікули починалися. 
Тривають же вони і в Бу
динку піонерів, де про
йшов ранок «Ми — ровес
ники мрії крилатої».

Найменші теж не суму
ють; старшокласники Боб- 
ринецької середньої шко
ли організували для жов
тенят ранок «Кришталева 
зимонька». Задоволені во
ни й ляльковою виставою 
«Петрущима ялинка» та 
програмою «Веселка», яку 
підготували члени цирко
вого гуртка і лялькового 
театру при районному Бу
динку піонеріз.

Канікули тривають. І ко
жен день відпочинку при
носить учням радість, ве
селощі, здоров'я.

К. ОКУНЬКОВА, 
директор Бобринець- 
кого районного Бу
динку піонерів.

люнку. Правда 
костюма допо
магає танцеві. 
А розкіш і пом
пезність не 
приховають бід
ності сценічної.

У кожного 
народу свої об
ряди. Багато з 
них побутує і 
сьогодні. Народ 
створив до них 
пісні і танці (на
весні — вес
нянки, узимку---
метелиці та ін.). 
Дуже добре ви
користали цей 
матеріал у кла
сичній літера
турі, в україн
ській драматур
гії. Для хорео
графів — це 
невиче р п н е 
джерело дає 
широку мож
ливість у ви
борі засобів композиційного вирішен
ня номера. Тексти пісень підказують і 
сюжетну лінію, мелодію, можуть бути 
використані як музичний матеріал для 
супроводу.

Давно вже виношуємо план: вивчити 
танці кожної області Української РСР і 
підготувати програму тільки з них. На це 
потрібен не один рік. Ми хочемо пра
цювати так, щоб полотна, створені ят- 
ранцями, увійшли в золотий фонд на
родного мистецтва України. Ми горди

))МОЛОДЯІ ®олгунлрг/
Аг Аг #
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Михаил Б ЕС КО КОТО В. •

Сущность жизни неподвластна тлепыо, 
Если жизнь твоя ее пустоцвет.
Мне хотелось плыть не по теченью, 
Оставлять повсюду добрый след. 
Даже туча, прогремев грозою, 
Оставляет власу и озон, 
II §есна приводит за собою 
Буйство трав и ясный небосклон. 
Белый свет любя и принимая, 
Землю .эту я не зря топчу.
Добрый след — иного нс желаю. 
Добрый след — много не хочу.

МОЯ ОСЕНЬ
Еще колдует над землею лето, 
А ночь ворует время дней, 
И притаился пляж полураздетый 
На берегу, у камышей и пней. 
В накидке желтой грустное полесье, 
Лениво дятлы тишину клюют,
II в дальний путь зовет их поднебесье, 
Хотя им здесь — приволье и уют.
II с ними осень трудится без слов. 
Уж променяла пестроту с весельем 
На небывалый урожаи садоз, 
Что от плодов на корточки присели.., 
Своих ветров порывистые речи 
Нам осень даст послушать наяву 
И без предупреждения на плечи 
Сыпнет свою лимонную листву.
Еще колдует над землею лето, 
Л ночь уже ворует время дней, 
И просит, жаждет пляж полураздетый 
Тепла н ласки солнечных лучен.

КЛЕН
Отплясал по крышам дождик дробью, 
II закат, как флаг, простер крыло, 
И в цзетах, как будто бы в сугробе, 
Утонуло по уши село.
Как в трюмо, глядятся сосны в речку, 
Ручейки ужами расползлись.
И березы тонкие, как свечи, 
Потянулись в голубую высь. 
Величаво в бездну выплывает 
Ясный месяц с хороводом звезд, 
Сторожихой тишина немая 
До утра становится на пост.

НОЧЬ
Кончалось лето, осень подошла 
II, взяв свой факел огненно-бездымный. 
Огромный клеи у дома подожгла, 
И в дальний лес ушла неумолимо. 
Он ветви, словно крылья, распростер, 
Взгрустнул о птицах и о песнях спетых 
I! полыхал, как золотой костер 
В порывах струй неласкового ветра. 
II вот уж нет пылающей листвы, 
Ветвей щетину и небеса нацелив, 
Клеи слышит песшо близкую метели 
И чувствует дыхание зимы.
Картечью белой выстрелит опа, 
Но, защищая жизнь корой-бронею, 
Не сдастся клеї!, к листьев ордена 
Ему весна нацепит, как іерою.

ЗЕМЛЕ
СТЮАРДЕССА

Песня
Мы не ощущаем высоты 
В комнате воздушного экспресса, 
Потому что рядом с нами ты, 
Милая, простая стюардесса. 
Припев:

Полюбила ты небо, как птица, 
По, поверь, по глазам твоим видної 
Если б сердце могло раздвоиться.

’ Ты б земле отдала половину. 
Нам твое душевное тепло 
Заменяет близких и знакомых. 
Потому под голубым крылом 
Чувствуем себя, как "будто дома. 
Мы в салоне, как в гостях сидим, 
Ты — хозяйка в пятом океане, 
А внизу под нами кинофильм 
Проплывает на земном экране. 
Пусть встречает небо пас грозой, 
Ты глядишь приветливо и нежно. 
Если вдруг нарушат наш покой, 
Ты смела, как Курченко Надежда.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
Воздух вешний ІІ синий, 
Он травою пропах. , —
Снова крик журавлиный 
Словно медь в небесах.
В нем звенит ликованье, 
Как напевы' зсм.Ли, 
Журавли утром ранним 
В нем весну принесли. 
В удивлении ПТИЦЫ 
Новый делают круг. 
Над вчерашней станицей 
Только волны вокруг. 
Стая в иедоуменьн: 
Как случиться могло — 
Где стояло селение — _ 
Блещет моря стекло? 
Воздух вешний II синий, 
Весь травою пропах 
Молкнет крик журавлиный 
В украинских степях.

мося заслуженою славою колективу. 
Вбачаємо в ній свій скромний внесок у 
загальну справу комуністичного будів
ництва, виховання підростаючого поко
ління, завоювання широкого авторитету 
радянського мистецтва на міжнародній 
арені. Цим ми сприяємо тріумсЬу наших 
ідей з усьому світі. Гість XXV з'їзду 
КПРС керівник делегації від Компартії 
Мальти Антоні Вассало сказав:

«Досвід зв'язків з Радянським Союзом 
свідчить, як багато корисного й повчаль

ного ми можемо запозичити. У нас на 
Мальті тепло зустрічали ваш ансамбль 
«Ятрань», виступи якого засвідчили висо
кий рівень культури, чудові традиції ук
раїнського народу».

Літераті/рний запис 
т. клльчмнськог, 

О. (МОТОРНОГО.

Фрагмент українського весільної о обрядо
вого танцю « Повороти« ;> у виконанні піранців.

Фото В. КОВПАКА.
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Про висування кандидатур 
на здобуття Республіканської 
комсомольської премії 
імені М. Островського 
в галузі науки, техніки 
і виробництва 1977 року

Комісія Центрального Комітету .ІКСАХ України по 
республіканській комсомольській премії імені М. Остров
ського в галузі науки, техніки і виробництва оголошує 
приймання робіт для участі в конкурсі на здобуття пре
мії 1977 року.

Для участі в конкурсі можуть бути висунуті наукові 
роботи, що вносять важливий вклад у розвиток радян
ської науки і техніки, глибокі теоретичні дослідження з 
питань марксистсько-ленінської теорії та економіки, ро
боти по створенню і впровадженню в народне господар
ство найбільш прогресивних технологічних процесів, ма
теріалів; машин і механізмів, по застосуванню передово
го внробнш.о-техиологічного досвіду, який має велике 
народногосподарське значення. До розгляду приймаю
ться роботи, виконані .молодими науковими працівника
ми, інженерами, аспірантами, викладачами вузів, моло
дими робітниками, колгоспниками і спеціалістами на
родного господарства, вік яких не перевищує 33 років у 
момент подання роботи в комісію по премії.

Кандидатів на звання лауреатів висувають обласні, 
міські, районні комітети ЛКСМУ, первинні комсомоль
ські організації, галузеві міністерства і відомства, ради 
молодих учених і спеціалістів при обкомах, міськкомах, 
райкомах ЛКСМУ, науково-технічні, вчені ради науко
вих установ, вузів, проектних інститутів, конструктор
ських організацій, підприємств, науково-технічні това
риства, вчені ради з проблем науки.

Роботи подаються в 4-х примірниках з додатком короткої ано
тації. Подання-відзнв (із зазначенням строку закінчення і впро
вадження роботи загальної оцінки розробки, масштабів її реалі
зації і техиіко-скономічнкх показників, довідки про творчий 
вклад кожного з авторів, прізвища наукового керівника, його 
віку), виписка з протоколу засідання комітету ЛКСМУ чи ради 
молодих учених і спеціалістів, колегії міністерства, вченої чи 
науково-технічної ради організації про висування роботи і роз- 
ториута характеристика наукової тд громадської діяльності кож
ного з авторів із зазначенням у ній біографічних даних, служ
бової і домашньої адрес — в одному примірнику.

Мгтеріали-подання направляти до І березня 1977 року 
па адресу: 252018, м. Київ-18, Радянська площа, 
ЦК ЛКСМУ, на здобуття премії імені М. Островського 
в галузі науки, техніки і виробництва. Телефон для до
відок — 218-842.

ЛорДІІ 
прогулюють

Британський парламент заслу
говує того, щоб йому присвятити 
окрему розповідь. Взагалі, всім 
нам дуже пощастило. Під час екс
курсії нам кілька разів про це на
гадували. Повторювали, що Вест- 
мін стер — це королівський палац, 
сюди, ось куди ми прямуємо зараз, 
проходить її величність королева 
Великобританії Єлизавета II. Як пра
вило, всі туристські групи метеори
том проносяться від східних вхідних 
дверей парламенту до західних, а 
нам пощастило — нам покажуть 
увесь парламент від А до Я. В по
вільному темпі.

Зустрів нас член палати громад, 
який уже три роки представляє в 
парламенті лейбористську партію. 
«Проте, — уточнив він, — навіть і 
тепер, я не можу ясно вам сказати, 
що таке парламент. Виявляється, тут 
просто грають у футбол...». Звичай
но, ми оцінили почуття гумору на
шого гіда й відзначили у своїх за
писниках, що красномовність — од
на з перших вимог до кандидата в 
члени парламенту.

Англійський парламент складає
ться з двох палат: верхньої і ниж
ньої, палати лордів і палати громад. 
Уже самі приміщення, де відбуваю
ться засідання цих палат, різко від
різняються одне від одного. Скажі
мо, так, як крикливо виряджений 
погордливий папуга з островів Фід
жі від нашого непримітного сірень
кого горобця.

{ Микола Семенюк

КЕ’ШйИ
ЛИШЕ 

тімпмх
----  -•»

Музыка В. Мигули.

Первое
апреля

становище не таке вже й безвихід- 
не. Заголовки теж звучать оптиміс
тично: «Лондон: майбутнє і ти».

Столиця живе своїм життям. Ко
жен день повторює вчорашній, оле 5К' 
й несе в собі те, чим він НІКОЛИ НЄ 
повториться. В лондонських глагази- 
нах не існує проблеми дефіциту, 
навпаки, покупця тягнуть за рукаві 
У багатьох вітринах побачиш велиі 
чезні літери «СЕЙЛ» — продається 
по знижених цінах. Продається все

Слова И. Шаферана.

Как ты очутилась там, где я живу?
Это мне приснилось или наяву?
Волосы поглажу, за руку возьму. 
Лишь тогда поверю счастью своему.

Припев:

Еше деревья спят под снежной тяжестью, 
Еще кружатся белые метели.
А мне. все кажется, а мне все кажется.
Что ты вдруг скажешь: <.Пе^>вде апреля!»

Стало небо синим, звезд пе сосчитать.
Каждый день отныне мне, кек праздник, ждать. 
И приходит радость, и уходит грусть,
И поверить счастью я опять боюсь.

Припев.

Життєві проблеми Великобританії 
розв’язує палата громад. Усіх 635 
депутатів нижньої палати обирають 
загальним голосуванням. У палаті 
лордів засідають, звісно, лорди. 
Місце сьогоднішнім представникам 
забронювали ще їхні далекі предки 
голубої крові, які ведуть свій родо
від од династії Тюдорів і навіть да
лі. Якщо у вас немає герба, котрий 
свідчив би про родовитість вашої 
сім’ї, можете не потикатися в пала
ту лордів. А життя там вельми необ
тяжливе. Палата лордів вирішує всі 
питання, окрім тих, що пов'язані з 
фінансами. А оскільки' капіталістич
ні країни жодної справи не можуть 
уладнати без грошей, то члени 
верхньої палати в основному б'ють 
байдики.
. Ось майже стенографічний запис 
одного із засідань. Зі сбого гарно 
оздобленого крісла підводиться 
лорд Гудвей: «Чи не помітили ви, 
шановні, що на п’ятипенсовій мар
ці, випущеній останнім часом, так 
мало клею, що скільки її не лижи 
язиком, марка все одно відклеює
ться. Нашому урядові слід було б 
звернути на це увагу...» Зі свого — 
теж гарно оздобленого — крісла 
підводиться енергійна леді Хол- 
сбер: «Треба зауважити серу Гуд- 
вею, що все залежить від того, з 
якою силою він лиже згадану /лар- 
ку». Лорд Гудвей: «Це, хочу відзна
чити, не має абсолютно ніякого 
значення. Вся причина в концентра
ції клею, що випускається...» Леді 
Холсбер: «Я вимагаю винести це 
питання на широке обговорення...» 
і т. д. і т. п.

Успадковане право з дня свого 
народження автоматично зарахову
вати себе в палату лордів призво
дить іноді до анекдотичних випад
ків. Подейкують, що в одному із 
засідань брало участь... тримісячне 
немовля. Коли почалося голосуван
ня, дитя зайшлось у плачі. Спікер 
(головуючий), витримавши достойну 
паузу, повідомив: «Лорд Велінгтон 
від голосування утримався...»

Часто шановні лорди поводяться 
так само, як безвусі студенти, котрі 
не особливо стараються бути при
сутніми на університетських лек
ціях. З тисячі місць під час засідань 
палати лордів заповнені хіба що 
70—80... Не раз тверезі голови ста
вили питання про доцільність пере
творення ярмарково-яскравої пала
ти лордів у /лузей.

Але ж традиції, без яких англієць 
не може уявити себе в Англії...

Завтра, про яке 
не хочеться думати

У перший день перебування в 
столиці Англії нас запросили в кан- 
трі-хол (щось на зразок нашої 
міськради) і показали фільм росій
ською мовою «Лондон звичайної 
людини». Фільм досить пізнаваль
ний. Ми, наприклад, дізналися, що 
двоповерхових червоних омнібусів, 
яких ніде, крім Лондона, не поба
чиш, тут сім тисяч, а таких самих 
чорних диво-таксі — 11 тисяч. Іще 
ми довідалися, що в столиці Вели
кобританії найбільша у світі пожеж
на команда і що на лондонському 
смітнику щоранку спалюють понад 
10 тисяч тонн сміття.

Після того, як стрічка закінчилася, 
містер Вальф, голова комітету у 
справах будівництва, член лейбо
ристської партії, підтвердив думку, 
що Лондон — місто величезне, і до
дав, ию створене воно для радості 
і задоволення всіх потреб людини, 
А планує й контролює розвиток 
столиці Рада Великого Лондона. Це 
досить розгалужений організацій
ний механізм, якому підпорядкова
ні всі служби міста. У брошурах, 
що їх видає Рада, на широкий за
гал виносяться заходи щодо роз
в'язання всіх проблем, які хвилю
ють жителів Лондона: задоволення 
соціальних потреб, зниження цін, 
зменшення кількості безробїтних. 
Подібні популярні видання розрахо
вані переважно на молодь і звер
нені до неї. На титульних сторінках 
лідери правлячої партії багатослів
но запевняють • і заспокоюють —

ж не від хорошого житття: ката
строфічно падає фунт стерлінгів, 
І власники магазинів живуть од
ним — продати сьогодні якомога 
більше, хто знає, що чекає завтра?

У «Правде» нещодавно було 
опубліковано досить цікаву інфор
мацію. В ній ішлося про те, що, ви
користовуючи фінансові хвороби 
Великобританії, тисячі бельгійціе І 
французів, вигідно обмінюючи сво^з 
валюту, висаджують на, береги Аль^ 
біону «десанти», скуповуючи там 
усе, що попадає під руку. «На каі 
було вчинено справжній напад, —• 
цитує брюссельська газета «Сідел 
слова власника великого магазину 
з англійського порту Дувр, — еони 
(французи та бельгійці) купували 
все, що ім заманеться, хай то бу
дуть холодильники, тенісні м ячі чи
ляльки».

Бельгійська газета повідомляє, 
що французи та бельгійці везуть із 
собою в Англію навіть брудну бі
лизну, оскільки там прання і хім
чистка на 30 процентів дешевші, 
ніж на континенті.

Країна туманного Альбіону нині 
панічно борсається у фінансовій 
лихоманці, і поки що, як би опти
містично не звучали заголовки р 
газетах і брошурах, бажаного світ
ла в КІНЦІ тунелю ЩОСЬ не ВИДНО.

Кожен англієць мусить вирішува
ти щоденні проблеми в міру своїх 
можливостей. Більшість тих, до кого 
звернені популярні брошурки, про
сто не читає їх. У центрі Лондона— 
убрана в неонову рекламу площа 
Пікаділлі. В центрі її, коло скульп
тури бога Ероса, вечорами збираю
ться гурти молоді. Звідси бере по
чаток район Сохо, «дно» Лондона, 
тут поруч ресторанів, нічних кабаре 
розташовані брудні нічліжки, де 
мешкає і відпочиває люд, якому 
нема діла до всього іншого люд
ства. Приїжджих попереджають: ї 
вдень, і ввечері перебувати в цьому 
районі небезпечно.

Лондон — місто серйозне й су
воре. В ньому треба вміти жити. 
Тих, хто не вміє пристосовуватись 
до життя, невдах, він не вміє жалі
ти. В англійських школах щодня 
одну годину відводять на урок фіз
культури, дітей привчають до фізич
них навантажень, Потім, коли вони 
виростуть, атлетичними плечимй 
легше витісняти слабкіших.

«Якнайменше інформації про те, 
що нам не потрібне». Як ми переко
налися, це один з девізів безтур
ботної юності Заходу, яка згодом 
виростає в байдужість цілком пов
нолітніх членів суспільства.

(Далі буде).

(Продовження. Поч. п галетах за 
ЗО грудня 1970 р. та 4, 6 січня 1977 р).
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316050. ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря тз відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

ПОГОДА
Вдень 8 січня по області та місту Кіровограду передбачає

ться хмарна погода, без істотних опадів. Вітер південно- 
зпхідпий 5 9 метрів на секунду. Гсмпература повітря 5- Ю 
по місту 5-7 градусів морозу. ’1 1 ” 0

За даними Українського бюро погоди, 9-Ю січня пепед- 
бачаепся хмарна з проясненнями погода, часом невеликі 
опади, слабка ожеледь, туман. Вітер західний 5-10 метрів 
на секунду. Температура повітря: вночі 9 січня 11—16 гщі- 
дуУсів морРо°з?; С1ЧПП 9“13 'РЗДУСІВ МОРО5У’ гра-
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