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НОВОРІЧНЕ ПОЗДОРОВЛЕННЯ 
РАДЯНСЬКОМУ НАРОДОВІ
Дорогі товариші, друзі!
Відходить в історію 1978 рік. 

Радянські люди проводжають 
його з почуттям законної гор
дості. Цс був рік плодотворної 
праці но втіленню в життя іс- 

* торнчннх рішень XXV з’їзду 
партії, перший рік дії нової 
Конституції СРСР.

Наш народ досяг нових успі
хів у комуністичному будів
ництві. В результаті ще більше 
зросли матеріальні і духовні 
сили нашої великої Батьківщи
ни, її міжнародний авторитет. 
Неухильно підвищуються ефек
тивність суспільного виробницт
ва і якість роботи, зростає ви
пуск промислової продукції. До 
ладу діючих стали сотні вели
ких підприємств і об’єктів. Зіб
рано рекордний урожай зерна 
— 235 мільйонів тонн. Великії* 

. ми досягненнями відзначений
1 розвиток вітчизняної науки.

Назавжди в літопис підкорен
ня всесвіту увійдуть видатні 
космічні польоти, в яких ВЗЯЛИ 
участь три міжнародних екіпа
жі а соціалістичних країн. Нові 
яскраві твори створили майст- 

. рп багатонаціональної радян- 
Чі ської культури.

Успішно виконуються намі
чені партією плани підвищення 
матеріального добробуту і 
культурного рівня радянських 
людей. Збудовано понад 2 
мільйони впорядкованих квар
тир, баї ато шкіл, дитячих сад
ків і ясел, лікарень, закладів 
культури. Таким чином, досяг
нення нашого народного госпо
дарства втілюються у відчут
них для кожної сім’ї, кожного 
радянського громадянина ра
дісних змінах.

Усі свої звершення радянські 
люди зв’язують з могутніє І ю 
непорушного союзу робітничого 
класу, колгоспного селянства і 

“мародної інтелігенції, постійно 
міцніючою дружбою народів 
СРСР. з мудрим керівництвом 
Комуністичної партії, її Ленін
ського Центрального Комітету, 
Поліібюпо ПК на чолі з това
ришем Л. І. Брежнєвим. У сво-

ЦЕЦГРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ 
КПРС

їй багатогранній діяльності 
партія спирається на безроз
дільну підтримку радянського 
народу. Керуючись всеперема- 
гаючим ученням маркейзму-ле- 
нінізму і творчо розвиваючи 
його, партія веде радянський 
народ по шляху будівництва 
комунізму.

Радянський народ упевнено 
Еступає в новий, 1979 рік. Його 
надихають рішення липневого і 
листопадового Пленумів ЦК 
КПРС, виступи товариша Л. І. 
Брежнєва, в яких висунуто бо
йову програму діяльності пар
тії І народу по дальшому роз
витку продуктивних сил краї
ни, завоювання нових рубежів 
в економічному, соціальному 
і культурному будівництві.

Трудящі самовіддано бо
рються за втілення в життя на
креслень партії, ще вище підно
сять прапор соціалістичного 
змагання за успішне виконання 
І перевиконання плану десятої 
п’ятирічки. Честь і слава вам, 
дорогі співвітчизники, за доб
лесну працю на благо нашої 
великої Батьківщини!

У березні 1979 року відбуду
ться вибори до Верховної Ради 
СРСР. Хай вони стануть новою 
яскравою демонстрацією тісної 
згуртованості радянських лю
дей навколо рідної Комуністич
ної партії, торжеством соціаліс
тичної демократії.

Дорогі товариші! 1978 рік 
був роком активної зовнішньо
політичної діяльності КПРС і 
Радянської держави, спрямова
ної на дальший розвиток роз
рядки, приборкання гонки оз
броєнь, на зміцнення миру і 
дружби між народами. Зусилля 
Радянського Союзу, братніх со
ціалістичних країн, усіх миро
любних сил планети дали мож
ливість, всупереч опорові про
тивників розрядки, зробити мир 
на землі більш надійним.

Міжнародне становище на
шої Батьківщини міцне як ні
коли. Даючи рішучу відсіч аг
ресивним підступам імперіаліс
тів та їх пособнпків, ми буде-

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ 
РАДИ СРСР

мо і далі робити все необхідне 
для забезпечення мирної твор
чої праці радянських людей, 
для зміцнення співдружності 
країн соціалізму, для зміцнен
ня справи миру в усьому світі. 
Мирні ініціативи, з якими Ра
дянський Союз виступив на Ге
неральній Асамблеї 00Н, Дек
ларація наради Політичного 
консультативного комі гету дер- 
жав-учасниць Варшавського 
Договору відкривають нові го
ризонти міжнародного співро
бітництва, користуються актив
ною підтримкою народів.

Радянські люди шлють сер
дечні новорічні поздоровлення 
трудящим соціалістичних кра
їн. усім комуністам і демокра
там, що борються проти імпе
ріалізму, расизму, реакції і 
війни, гаряче поздоровляють 
народи молодих незалежних 
держав, які будують нове жит
тя, всіх людей доброї волі, шз 
виступають за мир, демократію 
і соціальний прогрес. Бажаємо 
їм нових успіхів в їх справед
ливій боротьбі!

Дорогі товариші, друзі!
Центральний Комітет Кому

ністичної партії Радянського 
Союзу, Президія Верховної 
Ради СРСР і Рада Міністрів 
СРСР сердечно поздоровляють 
з Новим роком робітників, кол
госпників, інтелігенцію, жінок, 
молодь, ветеранів революції, 
війни і праці, наших доблесних 
воїнів, які пильно охороняють 
священні рубежі нашої Бать
ківщини. Гарячі поздоровлення 
тим, хто зараз перебуває на 
трудовому і бойовому посту, 
хто в дорозі, в морі і в небі, 
хто працює далеко від рідної 
землі!

Щастя І радості вам. вашим 
сім’ям, дорогі товариші!

Міцного вам здоров'я і но
вих успіхів у прані, навчанні, 
творчості!

Хай завжди над землею буде 
мирне небо!

З Новим роком, з новим 
щастям!

РАДА МІНІСТРІВ 
СРСР
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ЗДРАСТУЙ, 
«БУДІВЕЛЬНИК»!

Гаряче вітаємо колектив 
редакції, всіх робітників і 
службовців «Кіровоград- 
важбуду» з виходом \ світ 
першого номера багатоти
ражної газет «Будівель
ник» — друкованого ор
гану партійної, профспіч- 
нової та комсомольської 
організацій комбінату!

Нехай кожен рядок га
зети знаходить найпалкі- 
ший відгук у серцях чіііт- 
чів, кличе їх до нових іру- 
довіїх перемог, на виконан
ня історичних рішень XXV 
з’їзду КПРС! Нехай пос
тійну прописку на шпаль
тах молодого видання 
знайдуть матерія ні моло
діжної домагики!

Колектив редакції 
обласної молодіжної 
газети «Молодий кому

нар».

АНОНС

ЩАСТЯ НА КОЖ
НОМУ КРОЦІ ЗИЧИ
МО В НОВОМУ РОЦІ 
ВСІМ ЧИТАЧАМ 
«МОЛОДОГО КО
МУНАРА» І ЗАПРО
ШУЄМО НА НАШ 
ТРАДИЦІЙНИЙ «НО
ВОРІЧНИЙ БАЛ». ВИ 
ЗУСТРІНЕТЕ НА НЬО
МУ ЦІКАВИХ ГОС
ТЕЙ, ДІЗНАЄТЕСЬ. 
ЧИМ СЛАВЕН БУЕ 
1978-й, ПРОКАТАЄ
ТЕСЬ НА «П’ЯТОМУ 
КОЛЕСІ» І НЕОДМІН
НО — ВІДПОЧИНЕТЕ.

ОТЖЕ, — «НОВОРІЧ
НИЙ БАЛ» — 2, 3, 4 СТО
РІНКИ.



---------- 2 стор. ------------------------------------ „МОЛОДИЙ КОМУНАР“ 1 січня 1979 року.

свято нового 
РОКУ ЗАВЖДИ РА
ДІСНЕ І ХВИЛЮЮ
ЧЕ. БО САМЕ В ЦЕЙ 
ДЕНЬ КОЖЕН ІЗ 
НАС, МАБУТЬ, ПО
КЛАДАЄ НАЙБІЛЬ
ШЕ НАДІЙ НА ЗДІЙ
СНЕННЯ СВОЇХ ЗА
ДУМОК І МРІЙ. ЩО 
Ж, УСПІХ НАШИХ 
ПЛАНІВ — НЕОДМІН
НИЙ. АДЖЕ ВСІ ВО
НИ, НАВІТЬ ФАНТА
СТИЧНІ, — НЕ ЩО 
ІНШЕ, ЯК ПРОДОВ
ЖЕННЯ МИНУЛОГО.

А ВТІМ, УЖЕ РОЗ
ПОЧАВСЯ «НОВО
РІЧНИЙ БАЛ».

вдалося. Хай дарує мені 
начальство несерйоз
ність, але ЗО жовтня ми
нулого року я забув усі 
суворі закони субордина
ції і радів з усіма свої
ми хлопцями та дівчата
ми, як хлопчисько. То
му була причина: брига-

Вїктор ПРИСТУП, бригадир комсояюльсько-моло- 
діжної бригади шліфувальників Дніпровського за
воду твердих сплавів (м. Світловодськ).

ТАКИЙ ЩАСЛИВИЙ ДЕНЬ
Повірте, я прекрасно 

розумію, що бригадиро
ві па роду написано бу
ти серйозним. Для со
лідності. 1 я намагаюсь 
бути солідним, стрима
ним навіть тоді, коли хо
четься співати від радо
щів.

А одного разу це не

да, майже півсотні чо
ловік, па той день вико
нала п’ятирічку! Тричі 
протягом трьох років ми 
переглядали норми і під
вищили їх на’70 процен
тів, у чотири рази збіль
шили випуск пластин.

Є ще одна людина, яка 
була щаслива того дня

не менше від нас, — Ми
кола Петрович Банда, 
колишній наш бригадир, 
котрий нині працює 
старшим майстром.
Бригадирський жезл вій
передав мені, коли ко
лектив завершив три
річну. З того часу май
же щодня буває у брига
ді, цікавиться успіхами, 
радить, підказує. Отож 
його частка є в нан^»^ 
перемозі. Г

А сьогодні," в Ново
річне свято, згадуючи 
побажання на 1979-м,
рік 60-річчя комсомолу 
України, кожен член 
бригади бажає собі і 
друзям нових непідкоре- 
них висот, і най головні
ше — до кінця десятої 
п’ятирічки виконати ще 
одне п’ятирічне зав
даная.

Незабутніми віхами в 
часописі країни, партії, 
комсомолу позначениіі 
рік, який ми проводжає
мо. Від першого дня до 
останнього. І наш пер
ший тост за святковим 
столом: «За все найкра
ще, що приніс нам рік 
минулий!»

Це був рік першої 
річниці нової Конститу
ції СРСР, а юнь Країші 
Рад відзначила ювілей 
Ленінського комсомолу
— 60-річчя ВЛКСМ. 
Готуючись до цих чер
воних дат, молодь Кіро- 
воградщпнії показала 
справжні зразки трудо
вого ентузіазму на всіх 
ділянках виробництва. 
Ініціативи <План трьох 
років — до першої річ
ниці нової Конституції 
СРСР!» та «План трьох 
років — до 60-річчя 
ВЛКСМ!» стали удар
ною програмою молодих 
працелюбів. Ось кілька 
виписок з рапорту ком
сомольської організації 
облиті ювілею Ленін
ського комсомолу.

Майже ЗО тисяч юнаків І 
дівчат Ніровоградщини 
плани трьох років п'яти
річки завершили до пер
шої річниці нової Консти
туції СРСР, близько поло
вини всіх комсомольсько- 
молодіжних колективів ви
давали вже продукцію в 
рахунок 1979 року

Молоді хлібороби зроби
ли гідний внесок у рекорд
ний збір зерна, сім комсо
мольсько-молодіжних ком
байнових екіпажів перей
шли 15-тисячний рубіж, 37
— десятитисячний на жни
вах ювілейного комсомоль
ського року.

Обласний студентсьний 
будівельний загін за трудо
вий семестр освоїв 1 міль
йон 730 тисяч карбованців 
капіталовкладень.

Трудові дарунки комсо
мольському ювілею були 
невіддільними від повсяк
денного ідейно-політичного 

ІТІАЖИ ДЛЯ ВАС
СВІТ У МІНІАТЮРІ

зростання юні Кіровоград- 
іцини. Майже 40 тисяч чо
ловік успішно поєднували 
ударну працю з навчанням 
у 1277 гуртках комсомоль
ської політосвіти.

Червоними віхами в 
житті юнаків і дівчат на
шого хліборобського 
краю стали XVIII з'їзд 
ВЛКСМ і XXIII з'їзд 
комсомолу України. Ви
копуючи рішення най
вищих форумів комсо
молу, комсомольці міста 
Кіровограда взяли шеф
ство над спорудженням 
об’єктів, що вводяться в 
дію, молоді бобриичани 

над вирощуванням 
кукурудзи. Юнаки і дів
чата Новоархангельсько- 
го району за прикладом' 
ростовчан закликали 
працювати без відстаю
чих.

Більш глибокий зміст 
у життя і працю молодої 
зміни області внесли 
кпити Генерального сек
ретаря ЦК КГІРС, Голо
ви Президії Верховної 
Ради СРСР «Мала зем
ля», «Відродження», 
«Ціліша». Па- конкрет
них прикладах з творів 
Леоніда Ілліча ми вчи
мося поєднувати слово і 
діло, організовувати і 
згуртовувати ровесників 
на дружну, злагоджену 
роботу. Книги героїчного 
триптиху стали настіль
ними для всіх комсо
мольських активістів.

Потужний струмінь у 
розвиток ентузіазму та 
ініціативи молодих внесли 
липневий та листопадовий 
(1978 р.) Пленуми ЦК
КПРС. Ряд комсомольсько- 
молодіжних колективів за
воду «Червона зірка» і Дні
провського заводу твердих 
сплавів узяв зобов’язання 
п’ятирічку виконати до 
110-ї річниці з дня народ
ження В. І. Леніна. Ініціа
тиву підхопила молодь се
ла. Чимало молодих доя
рок Гайворонсьного, Віль- 
шанського, Бобринецького, 
Олександрівсьного районів 
теж вирішили з п’ятиріч
ними завданнями по надо
ях справитись до 110-ї річ
ниці з дня народження Іл
ліча. .

Незабутній і дорогий 
нам 1978 рік. Хороший 
заряд настрою від його 
подій і здобутків ми візь
мемо в четвертні! рік де
сятої п'ятирічки.

НА СЛАВУ, 
ДОБРО
І РАДІСТЬ

— Державним актом Ук
раїнської Радянської Со
ціалістичної Республіки 
стверджується, що дитина 
сім’ї Дунюшкіних віднині 
носить ім’я Юлія, ПІД- 
твержуються її права як 
громадянина Союзу Ра
дянських Соціалістичних 
Республік, 240221-го жите
ля м. Кіровограда...

... Здійснюється урочис
тий обряд «Народний» у 
відділі Кіровоградського 
міського відділу загсу. 
Його веде завідуюча заг
сом О. Г. Кирилова.

Як наказ батькам від на
роду лунають слова обря- 
довця:

— Від вас, Маріє Андрі
ївно та Костянтине Івано
вичу, залежить, щоб ваша 
дочка Юлія пройшла свій 
життєвий шлях чесно, з 
відкритим серцем, щоб 
любила правду, людей і 
працю, свою Вітчизну.

У переддень Нового 
року в урочистій обстанов
ці зареєстрували свою 
доньку Вікторію, 94640-го 
мешманця м. Олександрії, 
Володимир та Ірина Крав
ченки.

За лічені години до Но
ворічного свята в селищі 
Молодіжному Долинско
го району зареєстрували 
3500-го житепя — Анаста- 
сію Кай.

Ростіть, діти, Батьківщи
ні на славу, людям на доб
ро, батькам на радість? 
Пишайтеся тим, що ви си
ни і дочки великого ра
дянського народу, народу 
прекрасних традицій і 
сміливих дерзань.

Щастя й добра вам на 
довгії літаї

Т. КУДРЯ.

АНДРЕ
МОРУА

...ТА ЩЕ

невисокий, кремезний планетою. І ми б їх зроби- 
молодий чоловік пройшов ли, якби тільки десь Д8И- 
шеренги охоронців таєм* ^-гуна від мотоцикла діста- 
ниць балу і став роз/лоб'-' 
ляти з якимось незнайом
цем. Називали імена Жо
зефа Роні-старшого, Кло
да Шейнісе, Франсіса Кар- 
сака, Жана Феррі, Андре 
Моруа та інших письмен- 
никівфантастів. Найбіг.ь' 
ше говорили про повість 
Карсаиа «Чухсинці нізвід
ки».

— От би зараз цих іссіа 
сюди, — моеив вусатий 
молодик. — Ми б на їхніх 
зорельотах в іншу галак
тику чкурнули. На реобах 
вони літали над своєю

ти...
Господиня балу підій

шла до незнайомця в мас
ці і спитала:

— З яких пір існує нау
кова фантастика?

Вусатий гість відповів:
— Вона така ж давня, 

як людська фантазія. Сіра- 
но де Бержерак, Платон, 
Вольтер, Едгар По, Жюль 
Берн зробили свій внесок 
у неї ще тоді, коли не бу
ло такої назви. А приду
мав її 1926 року амери
канець Хьюго Гернсбек... 
Але якби нам іще раз під
вищити чистоту і точність 

!>риН<ііісцо нииричслнчпіві.ьииіа універсаму «ДИТЯЧИЙ СВІТ»
покупцям: «Будьте щасливі! Хай Новий рік подарує вам багато кмсивиу юниміграшок». красивих, улюблених І
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металообробки, ми б ство
рили ще й не такі вузли і 
механізми. І хонінгуваль
ний верстат з гідравліч 
ним дозатором...

— Усе! Дайте світло! 
Ми його розпізнали! 
вигукнула господиня залу. 
— Це асистент кафедри 
металорізних верстатів Кі
ровоградського інституту 
сільськогосподарсь к о г о 
машинобудування Юрій 
Лебедев. Цю проблел» 
він порушував на сторін
ках всесоюзного вісника 
«Машиностроитель» ще 
п’ять років тому. Юрій 
тоді й створив нові вузли і 
механізми. А тепер він 
приніс цілий мішок іще 
оригінальніших креслень. 
Навіть і тоді, коли разолл з 
дружиною і хлопцями-сд- 
ноклубниками поліз на 
скелі, він мізкував над 
тим, як змінити планетар
ну швидкість шариків. Це 
вже мав бути 111-й вина
хід.

І на весь зал пролунав 
голос ведучого святкової 
програми:

— Знайоллтеся: кращий 
молодий винахідник Ук
раїни 1978 року Юрій Ле
бедев. Винахідник і альпі
ніст, книголюб і кінолюби- 
тель.

Щодня ми чекаємо на ли
стоношу. Ян Дід Мороз по
дарунки, так він виймає 
зі своєї сумки листи — ці
каві, несподівані, з гумо
ром, а якщо дуже пощас
тить, то й такі, де все про 
кохання;..

Листи ховають у своїх 
конвертах таємниці і їх, 
конверти, вінчають марки.

Марка — це цілик світ. 
Історія марок вельми ці
кава. В давні часи їх дру
кували на ручних пресах, 
по одній. Можете собі 
уявити, скільки годин це 
займало. В наш час мар
ки друкують у друкарні, 
використовуючи складну 
техніну, І не тільки на па
пері, а й на фользі, тка
нині.

Щороку в світі випуска
ється в середньому 5000 
поштових мініатюр. Тобто 
щогодини в продаж над
ходить нова марна. їх 
друкують у сотнях тисяч, 
мільйонах прімірнинів. •

На маленьних клапти

ках аркушу із зазубрени
ми краями відбивається 
життя земної кулі. Стро
го дивляться з портретів 
філософи і ПОЛІТИЧНІ дія
чі, підкоряють всесвіт 
ракети, чарують око ра- 
фаелівські мадонни, шум
лять тропічні хвилі на 
картинах Гогена.»

Спорт! Ніхто не байду
жий до нього. Світ нетер
пляче чекає 1980 року, 
коли в Моснві відбудуть
ся XXII Олімпійсьні ігри. 
І вже мандрують по світу 
конверти з передол імпій- 
ськими .марками. Вируче
ні ношти підуть на додат
кове фінансування Олім
піади. А самі марни? Кож
на — своєрідний витвір 
мистецтва.

... До вас прийшов ли
стоноша. Не винидайте 
конверта. Зверніть увагу 
на марку. Повірте, це ці
каво.

В. ЯIIИ ШЕВСЬКИП.

О К ЖАРТУЮТЬ в 
*• Олександрівці, «кра

ще сосна в лісі, ніж син
тетична ялинка в кімнаті». 
Так от, готуючись до но
ворічного маскараду
«ПК», ми запропонували 
гумористам Кіровоград- 
щини на вибір іронічні, 
ліричні, сатиричні маски 
і... не помилились.

Наприклад, майстри го
строго пера Вячеслав Со- 
нуренно (Світловодськ), 
Любов Гнідець (Доброве- 
личківський район), Мико
ла Ганський (Олекса-*д- 
рівка), Борис Чамлач (Кі
ровоград) умудрились на

тягти на себе такі маски, 
що ми ніяк не змогли 
упізнати їх серед авторів 
сьогоднішнього випуску 
«П'ятого колеса». А втім, 
як казали древні греки, 
не шукай того, чого немзе.

І все ж бал — це те 
місце, де несподіванки 
зустрічаються у найнеспо
діваніших місцях. Перша 
зупинка «ПК» була виму
шеною, бо в його спицях 
заплутався химерний ви
слів: «Сміється той, кому 

зовсім не смішно». Зви
чайно ж, ми відразу здо
гадалися, що це наша по
стійна рубрика, яка ко
ментує листування з чита
чами. Отож...

ВИ — НАМ, МИ — ВАМ 
КАЛІКГРАФІЧНИМ 
ПОЧЕРКОМ

«Дорога редакція, я в 
тебе прошу, напичай от
рывок не п’есы «Приклю
чение Буратіно».

С. Л.
А Буратіно не «розсер

диться»? Він хоч і дере- 
в яиий, але ж і в нього 
може увірватись терпець

* » *
«В результате я поко

рился з Таней так звать 
вторую, а первую которая

вы схотите сту не- 
будете пнчатать

пускала сплетни звать 
Ольга. И вот результат ее 
роботы уже 4-й день не 
могу помириться с Таней.

Если — -
торию
Прошу неназывагь фами
лию и цм’я нппллтп я* Поставте
просто инциалн. П В » 

називаємо. Ставимо.
*пя’ А’чсио «трагичес

кая, крэштця!»
* * *

«Я вас просю щоб 
рукували «Ох и ■ 
будешь». Вона мииі 
подобаеця. Я с--

и»»

Анад*
и жалеть 
..... і дуже 

£лухала її 

надрукували. Л
Ми дивились цю ПІС№0 

”0 Радів,. Ви знаєте Г С*^ 
тори не винуваті, що вона 
вам «подобаЄуЯ>



Л січня 1979 року „МОЇ ОДНІЇ КОМУНАР“

СПРОБУЙТЕ!
Сьогодні ви прокинулись 

трохи схвильовані. Адже 
це вершин день нового ро
ку. З чого його почати?

Якщо ви скористаєтесь 
нашими порадами, у вас 
звільниться багато часу 
і значно поліпшиться на
стрій:

а) Подивіться у дзерка
ло. Якщо вам щось не 
сподобається у своїм зов
нішності... протріть дзер
кало ваткою, змоченою в 
одеколоні, і воно забли
щить.

б) Ви подивились у вік
но і не побачили чудового 
новорічного ' ранку через 
те, то шибки намерзлі). 
Повірте, що коли їх про
терти сумішшю гліцерину і 

скипидару (3 столові лож
ки гліцерину, 1 столову 
ложку скипидару), то гар
ний новорічний ранок ви 
побачите.

в) На швидку руку при
готуйте салат «Прекрасна 
Олена», для чого потрібно 
лише: 200 г солодкого
стручкового першо, 200 г 
грибів, 200 г спаржі, 200 г 
мандаринів, 20 г оцту, 40 г 
оливкової олії і 25 г конь
яку (бажано вірменсько
го). Стручковий перець, 
нарізаний тонкими кіль
цями, варені свіжі гриби, 
порізані скибочками, голів
ки вареної спаржі і манда
рини, очищені від шкірок 
і насіння, заправте оцтом, 
оливковою олією, конья
ком і сіллю за смаком. 1 
взагалі, салаги можна ви
гадувати, змішуючи різні 
овочі, фрукти. Але салат 
не викличе апетиту, якщо 
покришити овочі і фрукти 
недбало. А ось коли всі 
продукти добре зварити, 
акуратно нарізати, а по
даючи до столу, ще й при
красити...

Спробуйте?
Скористайтесь нашими 

порадами!
Бажаємо вам чудового 

настрою в новому році!

УВАГА:
ФОТОКОНКУРС!

У червні цього року — 
велике свято — 60-рІЧЧЯ 
комсомолу України. Го
туючись до цієї знаменної 
події, редакція газети 
«Молодий комунар» ого
лошує фотоконкурс

«УСІ МИ РОДОМ З 
КОМСОМОЛУ».

Запрошуємо всіх фото
любителів взяти у ньому 
участь. Ми чекаємо, ша
новні читачі, ваших фото
знімків, у яких ви відтво
рите образ нашого сучас
ника — людини, відданої 
справі партії і народу, лю
дини праці, творчого не
спокою. Нехай об'єк
тив фотоапарата розпо
вість про становлення 
особистості, про трудові 
здобутки ровесників, І

Підсумки конкурсу буде 
підбито 26 червня, в день 
60-річчя ЛКСМ України. 
Переможців чекають пре
мії: ПЕРША — 100 КАРБО
ВАНЦІВ, ДРУГА — 60 
КАРБОВАНЦІВ, ТРЕ7Я — 
40 КАРБОВАНЦІВ.

Фотознімки надсилайте 
з поміткою «На конкурс».

Олександр УШАКОВ, 
студент Кіровоградсько
го педінституту імені 
О. С. Пушкіна.

Може, це не ЗОВСІМ 
скромно, але ми недо
оцінюємо своїх сил, і то
му збірні області зазна
ють поразок на багатьох 
турнірах. А мій тренер 
із спортклубу «Зірка» 
М. М. Бондар так і ска

зав: «Ти повір собі — і 
візьмеш перемогу».

Справді, мені, канди
датові в майстри, дові
рили виступати па між
народному молодіжному 
турнірі, де було понад 
180 борців класичного 
стилю, серед ЯКИХ СВІТО
ВІ зірки з Югославії, 
Швеції, Польщі, Угор
щини... Я вірив. І попе
реду мене був ТІЛЬКИ 
болгарин Гсровський та 
бакинець Карапетяи.

З епюр.

Бронза — моя, для. рід
ної «Зірки».

Пощастило в 1978-му 
й мастрові міжнародно
го класу, кіровоградцю 
Віктору Савчуку. Із 
Швеції він привіз «зо
лото» для «Буревісни
ка».

Мають свого натх
ненника і дзюдоїсти. 
Сергій Мезенцев на чем
піонаті ВЦРПС узяв го
ру над призером пер
шості Європи В Будни
ком з Челябінська. По
їхав у Бухарест, і йому 
поступил лея с п ортомєни 
з Франції, Голландії, Ру. 
мунії, Угорщини. Най- 
сильнішнм був суперник 
з ФРІ]. Але й вій віддав 
«золото» Мезенцеву.

То хай же і в Новому 
році така віра буде -у 
кожного з кіровоградсь
ких спортсменів. Щоб і 
на VII Спартакіаді 
УРСР, і па Всесоюзних 
турнірах були щасливи
ми паші старти і фініші,

Отаке кіно!
Шановні гості новорічно

го балу «МК»! Я вас усіх 
запрошую на своєрідний 
сеанс любительської кіно
студії «Символ» Ульянов

ського цукрового комбінату. 
Тут ви з хвилюванням ді
знаєтесь про те, ян «Про
дається стара коняиа».

А побачивши гру юного 
Ульяновського артиста, се
микласника Сашка Говору
на. мимоволі снажете: «дай 
завжди сміється дитинст
во».

Звичайно, математика і 
кохання — речі різні. І 
все ж кіномитці «Символу» 
це з успіхом заперечили, 
створивши чудову стрічку 
«Я ; М = любов».

Дипломант- обласного й 
республіканського фести
валів любительських філь- 

-Ж1В ніностудія «Символ» 
створює сеої стрічки про 
молодь, для молоді і з мо
лодими.

Г. ФЛЕЙШМАН, 
завідуючий клубом- 
лабораторією кіно- 
любителів облпроф* 
ради.

— Чому? Ансамбль «Юність» — частий 
гість на святах сільських трударів, у сіль
ських будинках нультури. А нещодавно 
Президія Верховної Ради Української РСР 
відзначила його Почесною грамотою за до
сягнуті успіхи в розвитну хореографічного 
мистецтва та у зв’язну з 60-річчям 
влкем.

Веде тролейбус НІЧНИі.і 
святковим Кіровоградом 
комсомолка Надія ВОБКО- 
ТРУБ. її кабіна пахне сос
ною і ялиною. Надя мрій

ливо позирає на годинник 
і, замість звичайного «Не 
забувайте прокомпостува
ти талони», раптом каже у 
мінрофон: «З Новим ро 
ном, шановні пасажири!».

* * *
Несе недремну вахту мо

лодий лікар Новоукрзїн- 
ської центральної район
ної лікарні Володимир ГО- 
РОВИЙ. Він усміхається і 
в думці бажає своїм паці
єнтам: «Не хворійте в но
вому році. Хай він стане 
для вас роком міцного здо
ров’я».

Беселим вихором 
танок.

— Що то за ансамбль?
— Хіба не пізнаєш? Це ж самодіяльний 

ансамбль «Юність» Кіровоградського педаго
гічного інституту імені О. С. Пушніна.

— Ніколи не бачив його виступів...
— Невже? А ось глядачі Бельгії, Франції, 

Єгипту, Югославії, Кіпру, Угорщини і ФРН 
__Я|найомі з цим колективом.

— Ну, тоді вони, мабуть, по наших селах 
і не ІЛЧЯТЬ?

СТЕЖ

АФІШАМИ!
сцену вривається — Ти не знаєш, коли можна буде подиви

тися концерт «Юності»?
— Стеж за афішами. Плануються виступи 

на День Радянської Армії, 8 Березня. До 
речі, незабаром ансамбль поїде до Києва, де 
виступить у дещо незвичній для себе ролі 
— кіноактора. Так що матимемо можли
вість переглянути кінофільм про «Юність»...

Про що говорили друзі далі, ми вже не 
почули, бо танець занінчився, • і зал вибух

нув оплесками.

Валентини Єпішевої, дояр- 
ни колгоспу «Перше трав
ня» Маловисківського ра. 
йону. її нолег Наталки Ро- 
гожиної з иолгоспу «Мир» 
Гайворонського району — 
передовиків соціалістич. 
•ного змагання серед моло
дих доярок області, рік 
1079 стане роком підкорен
ня нової висоти — надоїв 
5000 кілограмів молока. 
Для групномсорга бригади 
різальників металу ковель
сько - пресового цеху за
воду «Червона зірка» Воло-

історичного VI з’їзду 
РКСМ, на якому комсо
мольській та піонерській 
організаціям присвоїли 
ім’я В. І. Леніна.

Длл Кіровоградщнни 
Новий рік — теж рін юві
леїв. У січні трудовими 
здобутками відсвяткуємо 
ми сорокаріччя області, 
соронаріччя з дня народ
ження обласних партійної 
та комсомольської органі
зацій.

СЬОГОДНІ—ПЕРШИЙ ДЕНЬ 1978-го

КОЛЕСО

|/ ОЛИ СВЯТКОВИЙ 
фейерверк усмішок, 

жартів, поздоровлень і 
віршів спалахував спіпу- 
чи^ експромтами на на
шому балу, редколегія 
«П ятого колеса» зупини
лася перед назвою «Ті
ньовий кабінет». Власне, 
за _ таємничими дверима 
цієї кімнати ми відразу 
ж попали у володіння 
кривих дзеркал, тобто в 
кімнату сміху.

«Не мудрствуйте лунавОі

— сказав якийсь філософ 
нашого карнавалу і тут 
же запропонував: — Пе
регорніть кілька сторінок 
словника, і зрозуміле од
разу ж стане незрозумі
лим, як і те, чому на Но
вий рік дід Мороз одягає 
шубу, а не дощовик. От
же, смійтеся на здоров’я, 
але ніколи не кепкуйте зі 
свого начальства. Ці речі 
настільки ж несумісні, як 
ксмпаніївський автовокзал 
із посмішкою Софії Ро
тару. Так от...» ТЛУМАЧНИК
«ПК»

ко проштовхнутись 1 ще 
важче виштовхнутись.

Дід Мороз — дід на 
прізвище Мороз.

Сніжинка — кафе в 
центрі Кіровограда.

НЕПРАВДОПОДІБНІ
ІСТОРІЇ

Мнскарад — гурман.
Снікурка — та ж кур

ка, тільки в торбі Діда 
Мороза.

Новоручний тост — 
чарка в правій руці.

Конфетті — цукерки.
Бенгальський вагон — 

тролейбус, в який важ-

Нарешті, в Кіровограді 
автобус по вісімнадцято
му маршруту «Велика 
Балка — Картинна гале
рея» почав ходити з нор
мальними інтервалами, 
повністю вкладаючись у 
графік. Неймовірний по
дарунок напередодні но
ворічного свята!

Нарешті, фізкультурні і 
комсомольські 
Онуфріївського 
збагнули, що таке залік 
фізичної та 
технічної підготовки.

активісти 
району 

з 
військово

Ми з тобою, ровесни
ку, подорослішали, а то
му гостріше відчуваємо 
плин часу. 1 якщо торік 
комусь у чомусь не та
ланило, то нехай повий, 
1979 рік стане для пас 
роком нових починань, 
нових здобутків, нових 
досягнень.

Отож і шириться на 
Кіровоградщині почин 
бригади комуніста, депу
тата Верховної Ради СРСР 
В. І. Гетьманця «П’ятиріч
ну — до 110-ї річниці з 
дня народження В. І. Ле
ніна». В числі 73 колекти
вів заводу «Червона зір
ка», що підтримали заклик 
передовиків, половина — 
молодіжні. Безперечно, но
ві імена переможців назве 
четвертий рік п’ятирічки...

Шістдесят років тому, 
в першому комуністично
му суботпику, організо
ваному робітниками за
лізничної станції Моск
ва — Сортувальна, В. І. 
Ленін зумів побачити 
паростки комуністично
го ставлення до праці. 
Ці паростки дали друж
ні сходи. У нашому пов
сякденні комуністичне 
ставлення до праці стало 
нормою життя радян
ських людей. Ось кілька 
прикладів.

Уже сьогодні можна 
впевнено сказати, що для

димира Головка в новому 
році нормою стане вико
нання змінного завдання 
на 140 процентів.

Від сьогодні ми всту
паємо в рік славного 
60-річчя комсомолу Ук
раїни. А цс означає, що 
з повою силою спалахне 
в трудових колективах 
вогонь ювілейного соціа
лістичного змагання, 
що пас чекають попере 
ду цікаві зустрічі з ве
теранами Спілки, що ко
жен іще раз проаналізує 
для себе, чи все він зро
бив, аби стати гідним 
слави своїх дідів та бать 
ків.

У січні — люто
му в комсомольських 
організаціях пройде гро
мадсько - політична атес
тація учасників Ленін
ського заліку. Нині по
чався його третій етап, 
присвячений 110-й річни
ці з для народження 
В. 1. Леніна.

Роком ювілеїв буде 
1979 рік для юних піо
нерів. Вони відсвятку
ють 50-річчя з дня від
криття 1 зльоту юних 
піонерів, разом зі свої
ми старшими товариша
ми— комсомольцями від
значать 55-у річницю

Восьмого січня ми 
відзначатимемо 35 річчя 
з дня визволення Кіро
вограда від німецько- 
фашистських загарбни
ків. У боях за місто бра
ли участь воїни понад 
тридцяти національнос
тей. У рік 325-річчя воз
з’єднання України з Ро
сією ми знову з гордіс
тю повторимо славні 
імена Героїв Радянсько
го Союзу росіян В. І. 
Акімова, М. 1. Глотова, 
1. 1. Зибіна, І. А. Маш
кова, І. Г. Шабанова, 
К. Д. Шатила, українця 
Г. І. Пенежка, білоруса 
М. П. Котловця, татар 
3. 111. Шаймарданова,
В. Г. Габдрахманова, 
удостоєних нього висо
кого звання за відвагу 1 
мужність, виявлені в бо
ях під Кіровоградом. 
Разом з братніми баш
кирським та білоруським 
народами ми відсвяткує
мо 60-річчя утворення 
їхніх республік. Нага
даємо, Що в 1979 році 
40-річнпй ювілей «Моло
дого комунара». Скільки 
славних віх нового року! 
А між ними — бурхли
ві, напружені робочі 
будні.
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Сюди завітали кірово
градські поети, члени об
ласного літературного об’
єднання Людмила Н1КО- 
ЛАЄВСЬКА, Роман ПЦ- 
ПОВИЧ, Валерій ГОНЧА
РЕНКО і Євген ЖЕЛЕЗ
НЯКОВ. Вони підняли но
ворічні тости на честь 
кращих молодих трудівни
ків області. А там, де тос
ти, — там і віршовані екс
промти.

Анатолію БАБИЧУ, ва
тажкові комсомольсько- 
молодіжної бригади му
лярів тресту «Кіровоград- 
зажмашбуд», яка стала пе

ЩОБ НЕ ЧИТАЛА теща 
в ніч під Нозий рік, 

все одно їй буде снитись 
один і той жа сон: буцім 

то її зять — це «П я- 
те колесо» до сімейною 
воза, — глибокодумно 
прорік наш фотокорес
пондент Василь Гриб І 
цілком логічно додав: 
«Хоч спраза звичайно не в 
цьому». Які влучні слова і 
як невчасно сказані! Хоч 
поява нашого фотэмзйст- 
ра наштовхнула нас на од
ну вельми оригінальну 
думку. «Е-е, — сказали ми 
разом з В. Грибом, — хіба 
може існувати фотовітри
на без фотожарту?»

Саме цей здогад пои- 
мусив нас зупинитись пе-

реможцем молодіжних 
колективів на честь 60- 
річчя ВЛКСМ.

Високе небо. Шлях 
широкий.

І день летить, як білий 
птах.

Дзвенять цеглини 
крутобокі, 

Співає кельма у руках. 
Працює Бабич, 

мов завзято 
Гартує долю у труді... 
Душею той завжди 

крилатий, 
Хто крилить будні 

молоді.
Людмила 

НІКОЛАЄВСЬКА.

Володимиру ЧЕ?НЕЦЮ, 
машинісгозі електровоза 
олександрійської шахти 
«Верболозівська». Володи
мира за трудову звитягу 
нагородили Грамотою 
ЦК ЛКСМУ.

Народження зміни — 
це лаву 

Прорізує електровоз.

ред незеликим стендом 
із скромною але красно
мовною назвою

ФОТОВІТРИНА 
„ЖАРТ"
Зізнаємось одразу, що з 

двох несерйозних робіт 

Вібрує повітря пружаво, 
Мов туго натягнутий 

трос.
Володя Чернець у вибої 
Стає на двобій 

трудовий.
1 він виграє у двобої
Щоденний напружений 

бій.

Валерій ГОНЧАРЕНКО.

Миколі ЛОЗИНСЬКОМУ, 
бригадирові комсомоль
сько-молодіжного колек
тиву слюсерів-ремонтни- 
ків Гіобузького нікелевого 
заводу. Молоді ремонтни
ки завоювали право нази
ватися бригадою імені 60- 
річчя ВЛКСМ.

Ви напилок тримали
з руках!

Чи душею до праці 
прочахли?..

Цех металом по вінця 
пропах,

і роботою руки 
Пропахли.

Розгортається днів 
сувій,

В. Гриба «Лев і Будинок 
відпочинку» та «Спокуса 
горобця» найсерйознішу 
увагу у наших читачів ви
кликала перша.

Скажімо, В. Рибаков із 
Світлозодська запропону
вав першу підписати так: 
«Зав. базою», «Кнйгу 
скарг? Будь ласка», «Реві

Пульс ливарного б'ється 
часто.

У звитязі у трудовій 
Є Лозинського чесна 

частка.

Євген ЖЕЛЄЗНЯКОВ.

Олені БЕРЕГОВІЙ, моло
дій доярці колгоспу «Аз- 
рора» Вільшанського ра
йону, яка торік досягла 
високого надою молока 
від своєї групи корів і за
кликала молодих доярок 
району завданая п’ятиріч
ки виконати до 1Юї річ
ниці з дня народження 
В. І. Леніна.

Олена має добру вдачу, 
Гарячу заздрісно.

Це значить, 
Вона в труді, як у бою, 
Гартує молодість свою. 
Її вітаю з Новоріччям, 
Бажаю успіху в труді, 
А ще доріг широких 

зичу,
Якими лиш вперед іти!

Роман ПОПОВИЧ.

зор», «З корабля на... ба
зу».

Шановні наші дотепни
ки, крутіть веселіше і да
лі «ПК». В свою чергу ми 
вміщуємо черговий фото- 
жарт В. Гриба.

Підписи надсилати кра
ще у письмозій формі. 
Жанрами не обмежуємо. 
Чекаємо від вас серйоз
них несурйозностей!

АЛЛА ПУГАЧОВА, ЛЕВ ЛЕЩЕНКОТА ІНШІ
...Відділ грампластинок 

Кіровоградського універ
сального торговельного 
об’єднання. Тут, лк і завж
ди, людно.

ЄВГЕН ЛОБОДА, елек
трик заводу тракторних 
гідроагрегатів:

— Забіг на хвилину, щоб 
придбати пластинни із за
писами Софії Ротару та 
Енгельбсрта Хампердінна. 
Це — мої улюблені артис
ти. Тепер я впевнений, 
що святковий настрій у 
мене буде.

НІНА ТКАЧОВА. завідую
ча відділом грампластинок 
об’єднання, продовжує:

— Сімдесят восьмий був 
особливо щедрим на нові 
записи в сучасній естрад
ній музиці. Це передусім 
записи пісень Алли Пуга- 
чової «Дзеркало душі», 
три' пластинки з виступа
ми оркестру під керуван
ням Поля Моріа. збірник 
сучасних естрадних мело
дій «Білі крила», останній

Ч.ЄТ.

ТЗ ЛИ Є ЩЄ БУ ДОТ,

то Ли Є ЩЄ 5-іДЄІ\ой-Є'й: ей.

ПЕСНЯ ПЕРВОКЛАССНИКА
Музыка Э. ХАНКА

випуск творів ансамблю 
«Песнярьі»... Із співаків 
молодь віддає перевагу 
СоЦіії Ротору, Аллі Пугачо- 
вій, Льву Лещенку. Розі 
Римбаєвіи, Валентині Тол- 
куновій.

Ми спитали Ніну:
— Яку пісню ви хотіли б 

почути а святковому 
«Диск-залі?».

— Щось із останніх за
писів Алли Пугачової.

Гадаємо, «Пісня першо
класника» подобається не 
тільки Ніні Ткачовій, а й 
багатьом нашим читачам.
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Слова И. ШАФЕРАНА.

НОВОРІЧНУ
ВІКТОРИНУ

/

1. На якій автобусній 
зупинці (в районі, місті] 
таке могло б трапитись? 
(мал. 1].

2. Із-за чого виникла су
перечка! (мал. 2].

Мал. № 2

НАШОМУ
навалі кіровоград

ський художник-гумо- 
рист Володимир ПО- 
СТОЄНКО міняв маски 
за принципом «краще 
кілька смішних масок, 
ніж один невдалий під
пис під малюнком». І ми 
з ним цілком погоди
лись. Дійсно, для того, 
щоб посміхнулись паші 
читачі, не обов’язково їм 
пояснювати, що таке гу
мор. Це вони з успіхом 
можуть зробити й самі.

Наша адреса і телефони
Газета виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обком» 

ЛКСМУ г. Кировоград. 
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Мал. № З

А тому пропонуємо 
малюнками В. Постоєн- 
ка

3. Про що задумався 
цей бородань! (мал. 3).

4, Куди вони так поспі
шають? (мал. 4].

Чекаємо відповідей 
конкретних (з адресами, 
назвами, датами тощо) і 
дотепних. Переможця 
вікторини чекає приз. А 
який — це сюрприз 
«П’ятого колеса».

Листи надсилайте не 
пізніше січня. Пам’ятай
те, що ложка потрібна 
до обіду, а після обіду 
можна користуватись І 
виделкою.

Загружать все больше нас 
Стали почему-то.
Нынче а школе первый 

класс 
Вроде института.
Нам учитель задает 
С иксами задачи, 
Кандидат наук — и тот 
Над задачей плачет.

ПРИПЕВ:
То ли еще будет,
То ли еще будет,
То ли еще будет, 
Ойей-ей.

(2 раза).
А у нас стряслась беда: 
Сочиненье снова.
Леа Толстой в мои года 
Не писал такого.

з січня

Редактор М. УСПАЛЕНКО.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

2 СІЧНЯ
ПЕГ’ША ПРОГРАМА. 

8,00 — «Час». 8.40 —
Раш.опа гімнастика. 9.00
— Фільм «Телеграма».
10.30 - «У світі тварин».
По закінченні — повніш. 
І 1.30 -- Повніш. 1-1.50 —■ 
«Твій труд, твоя висота»! 
ІИпопрограма. 15.40 —
Концерт. 16.10 — «Адре
си молодих». 17.15 —
Художній теЛсфільм 
сСкішіі». 1 і 2 серії. 18.05
— < В режимі економії».
Теленарис. 18.35 —
Мультфільм. 18.45 —
«Сьогодні у світі». 19.00
— Бетховен. Соната для
фортепіано № 13. 19.20 — 
«Іронія долі, або а дег- 
і.пм паром!» Художній 
телефільм. 21.00 —
«Час». 21.35 — «Іронія 
долі, або з легким па
ром.» Художній теле
фільм. 2 серія. По паніи- 
чеппі — «Сьогодні у сві-

Не бываю я нигде,
Не дышу озоном, 
Занимаюсь на труде 
Синхрофазотроном, 

ПРИПЕВ.
Нагружать все больше нас 
Стали почему-то.
Нынче в школе первый 

класс
Вроде института.
Я ложусь в двенадцать 

спать,
Силы нет раздеться.
Вот бы сразу взрослым

стать —
Отдохнуть от детства. 

ПРИПЕВ.

ПЕРША ПРОГРАМА- 
8 00 - «Час». 8.10 
Ранкова гімнастика. 9.00
— «Канікули! Канікули!» 
Музична програма. 9-:1°
— Худоишій телефільм
«Пригоди Каллс-сіпцпка'». 
1 серія. 10.35 — «КЛУ®
кіппподорожеіі’-. По 3я' 
кіпценні — ПОВИЛИ. 14.31*

Новини. 1-1,50 —
«Сільські будні-. КШ°* 
програма. 15.40 — «Ма'
мила школа». 16.10 —
«Веселі нотки». 17.10 
Художній теЛСфвіП-М 
«Сісіппі--. З і 4 
18.00 — «Життя лауі-Ч*- 
18.30 — «у кожному ь,а’ 
лірику - сонце-,. 1В.45 -- 
«Сьогодні у світі'-. І9.-.’,,
— Хокей. «ФіладельФіл
Флайерс» _ «Криля
Рад». Передача з Філа
дельфії (США). 21.00 
«Часу. • 21.35 — «ДОІ,СУП
ментальний екран»- * ,, 
закінченні — «сьогодні >
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