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Виступ Л. L Брежнєва 
по Центральному телебаченню 
! Всесоюзному

сердечно поздо- 
Новнм роком 
радянський ро- 
клас, славне 

селянство, на-

s. ПОКЛАД, 
грулкомсорг КМК 
мопочиотоаа р н ої 
ферми Не 3 колгос
пу імені Леніна До- 
лииеького району.

БОБРИНЕЦЬКИЙ РА
ЙОН, КОЛГОСП ІМЕНІ 
XX З’ЇЗДУ КПРС, ВОЛО
ДИМИРОВІ МІЩЕНКУ

ОЛЕКСАНДРІВСЬК И Й 
РАЙОН, КОЛГОСП
«ДРУЖБА», ОЛЕКСІЄВІ 
БУШІ

Палко вітаємо з висо
кою урядовою нагоро
дою — медаллю «За 
трудову доблесть». 
Упевнені, що Ви м надалі 
показуватимете приклад 
у змаганні молодих тва
ринників Кіровоградщи- 
ни, високими здобутка
ми в труді зустрінете 
XXVI з’їзд КПРС.

Бажаємо щастя Вам і 
Вашій сім’ї в новому, 
1981 році.

Кіровоградським 
обком комсомолу.

Шлемо щирі вітання з 
нагоди нагородження 
Вас медаллю «За трудо
ву доблесть». Бажаємо 
нових здобутків у труді 
на благо Вітчизни, висо
ких досягнень у змаган
ні молодих тваринникіз 
області на честь XXVI 
з’їзду КПРС.

З Новим роком вітає
мо Ваг і Вашу сім'ю.

Кіровоградський 
обком комсомолу.

скт Основних напрямів і 
зваживши свої сили, 
вирішили в 1981 році 
подолати рубіж у чоіи- 
ри з половиною ТИСЯЧІ 
кілограмів молока від 
кожної корови. Такою 
буде наша відповідь на 
історичні рішення партії 
та уряду в першому ро
ці одинадцятої п’ятиріч 
ки.

За пашим трудовим 
календарем повий. 1981 
рік настав іще. 23 бе
резня 1980. З того часу 
мн працюємо в рахунок 
тершого року одинадця
тої п’ятирічки.

Всього два роки ви
повнюється з дня народ
ження нашого КМК, що 
для багатьох комсомоль
ців став школою ініціа
тивності. трудового по
шуку. Це були роки 
змужніння.

У змаганні молоді за
ходу за право підписати 
комсомольський рапорт 
XXVI з’їздові партії 
попереду йдуть електро* 
схемннці з нашої брига
да комсомолки Люба

Дорогі товариші, друзі! 
Кремлівські куранти 

^відлічують останні хвили
ни 1980 року. Цеіі рік уві
брав у себе багато чого: 
були в ньому труднощі і 
прикрощі, були й успіхи 
1 радощі. Але проводжає
мо ми його з добрим по
чуттям.

У рік славного ленінсь
кого ювілею радянські лю
ди пропрацювали самопід 
дано 1 натхненно. У цій 
п'ятирічці зроблено повнії 
великий крок у розвитку 
економіки. Підвищився 
добробут народу. Більш 
як 50 мільйонів чоловік 
справили новосілля. На
була дальшого розвитку 
соціалістична демократія. 
Єдиною дружною сім’єю 
живуть народи Радянсь
кого Союзу. На належно
му рівні підтримується 

'каша обороноздатність.
Сердечне спасибі всілі, 

хто працює на заводах і 
фабриках, нафтових про
мислах. на транспорті, на 
полях і Фермах, споруд
жує будинки, прокладає 
магістралі, будує електро
станції- хто створює ду
ховні цінності, вчить і ви
ховує дітей, охороняє здо
ров'я людей, прикрашає 
ЇХ побут — усім, хто 
працює свідомо і плодо
творно на благо соціаліс
тичної Батьківщини.

В обстановці високого 
політичного і трудового 
піднесення країна готу
ється До XXVI з’їзду 
КПРС Це показує хід об- 

Н- говорення проекту Основ- 
А них напрямів економічно

го і соціального розвитих’ 
СрСР на наступну п’яти
річку і на період до 1990 
року- Особливого значен
ня надається прискорен
ню науково-технічного 
прогресу. підвищенню 
ефективності виробницт
во розв’язанню продо- 
vO;lb4O'i проблеми, збіль
шенню випуску товарів 
породного споживання. 
Мітловому будівництву.

' з повною підставою 
ми заявляємо — народ і 
партія єдині. У цій непо
рушній єдності — запору
ко нових успіхів у нашій 
боротьбі за комунізм.

*■ радянський народ одно- 
етоііно схвалює І гаряче

Роки змужніння
Роздобутько. Світлана 
Сарафанова. Люба Ка
саи.

970 карбованців пере
рахували до Фонду ми
ру. Це — заробіток на
шого земляка-космонав
та Л. 1. Попова, чия тру
дова біографія починала
ся в цехах нашого заво
ду і якого ми записали 
до складу свого комсо
мольсько - молодіжпого 
колективу.

Т. КРАСЮК, 
комсорг КМК діль
ниці складання тран
сформаторів Олек
сандрійського елек
тромеханічного за 
■ОДУ-

підтримує ленінську внут
рішню і зовнішню політи
ку Комуністичної партії І 
Радянської Держави. Зов
нішня політика Радянсь
кого Союзу має ясні і бла
городні цілі. Ми хочемо 
миру для всіх народів. 
Наша відданість ідеалам 
свободи, справсдливосіі і 
прогресу непохитна. Ра
дянський Союз рішуче ви
ступає за розрядку, за 
зміцнення співробітницт
ва 1 говорить тверде «ні» 
гонці озброєнь, усклад
ненням і конфліктам, що 
їх викликає імперіалістич
на політика.

У Радянського Союзу 
багато добрих друзів у 
світі. Напередедні Нового 
року ми висловлюємо най
кращі побажання трудя
щим країн соціалізму, ко
муністичним, робітничим, 
національно - демократич
ним партіям, усім борцям 
проти імперіалізму, реак
ції і війни.

Від імені Центрального 
Комітету Комуністичної 
партії і Радянського Сою
зу, Поезипії Верховної 
Ради СРСР і Ради Міміст 
рів СРСР 
ровляю з 
героїчний 
бітннчий 
колгоспне 
родну інтелігенцію!

Міцного вам здоров’я, 
доброго настрою, успіхів 
у праці, навчанні, твор 
чості!

Новорічний привіт ве
теранам революції, війни 
і праці, глибока вам вдяч
ність Батьківщини!

Від усієї душі 
щастя і радості 
ким жінкам!

Гарячі поздоровлення 
чудовій радянській моло
ді. доблесним воїнам ар
мії і Флоту!

Най країн і побажання 
всім, хто в новорічну ніч 
несе трудову вахту оди
надцятої п’ятирічки пиль
но охороняє священні ру
бежі Країни Рад. працює 
ПР.ПРКЛ від ріпної землі.

Хай у кожному домі, у 
кожній сім’ї завжди бу
дуть благополуччя і зго
да!

З Новим роком, дорогі 
товариші!

З новим щастям!

Юнаки і дівчата Кірозо- 
градщини, успішно завер* 
шивши десяту п'ятирічку,

■ \ 4150 кілограмів моло-
' І V В ка — такої цифри сягну-

I І І лп минулого року надої
1 ■ комсомолки Ольги Шос-

!■ тарич. Вона — перша у
/ ЇЖ змаганні дівчат із комсо-

мольсько - молодіжної 
V групи нашої ферми. А

І У в цілому колектив у за-
вершальному році п’яги- 

эдЕ річки впритул наблизиіі-
ся до чотиритисячного 

( рубежу.
< X__ 7 Йти в ногу з часом,

■’ вважають наші дівчата,
— значить не заспокою* 

зватись на досягнутому, 
Тому, обговоривши про-

ударних комсомольських справ. У рік новий, 1981-й, 
вони вступають з палким бажанням гідно зустріти
XXVI з’їзд рідної партії, який визначить стратегію і 
тактику на наступному етапі комуністичного будів-

ОРГАН КІРОВ,О КОГО ОБКОМУ ЛКСМУ
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НОВОРІЧНЕ ІНТЕРВ’Ю

БІ ї, НЕ БАЛУЄ нас зима снігами глибс- 
ними і морозами лютими. Хіба ж, 

признаймося, не виглядали ми щоранку 
у вікно в надії на те, що ось зараз за 
нашим бажаннялє посиплеться з неба бі
ле диво, яке граз змінить усе дсокруг 
нас, усе поставить на своє місце! Але 
надворі — весна, та й годі. ! якби не 
сеятксбс прикрашена ялинка та не наш 
піднесений настрій [а його не зіпсують 
ніякі примхи погоди), ке ьїдчуеали б ми, 
що прийшло Новоріччя.

Звичайно, сніг у такий час — чудовий 
сти/лулятср хорошого настрою. Його з 
ентузіазмом зустріли б члени кс/асо- 
мсльсько-молодпкнсї бригади токарів 
дільниці складання сівалок СУПН-8 за- 
Еоду «Червона зірка» на чолі з Еасилсм 
Лекченком. А снігу нема, та хлопцям у 
подібних пегеднкх умовах доводилося 
зустрічати новий рік уже не раз. Та що 
там «у подібних погодних умовах»! Бу

— Чому би не миритеся з 
«нормальним», загально
прийнятим календарем! — 
отак прямо й спитав наш 
кореспондент бригадира 
В. Лєнченка.

— Вас непрасильно по
інформували. Як і всі чер- 
вонозорісці, як і всі кіроао- 
градці, як і всі радянські 
люди, ми щороку в ніч на 
1 січня піднімаелло свої ке
лихи за мир, вільну працю 
і щастя есіх людей землі. 
Так що з календарем у нас 
усе б порядку.

— Але, за нашими дани
ми, бригада збирається нап- 
нолс ялинки не завжди раз 
на рік. Кажуть, ви ось уже 
п’ять років масте ще й свій 
особистий' календар, веде
те якмйсь особливий пін ча
су. Якщо не секрет...

— Особливих секретів 
тут немає, хіба що профе
сійні. Та ми їх із задоволен
ням розкриваємо. Просто 
коли бригада виконує мі
сячні завдання на 170—180 
процентів, то буває така си
туація, до кінця року ще 
далеко, а річне завдання 
вже є. Подія не рядова, 
теж без ялинки тут ніяк не 
єбійтися. А щодо календа
ря, то скажу так. У ньому 
все повинне бути на місці: 
Нобий рік — 1 січня, Між
народний жіночий день —8 
березня... В нашій бригаді 
так не виходить. Та чому 
тільки в нашій? Ви спитайте 
Олексія Попоео, Анатолія 
Скарбового, бригадирів ін
ших передових колективів 
«Червоної зірки», які 
«змушені» працювати за 
сеоїм символічним календа
рем. Здається, їх, як і нас 
це не дуже бентежить.

— Словом, якщо говори
ти серйозно, мова йде не 
про недосконалість кален
даря, він вас повністю 
влаштовує. Просто колектив 
нс-свсєму розуміє поняття 
«час», прагне йти попереду 
нього, ущільнювати ножну 
робочу хвилину, брати від 
неї якомога більше... Але 
це, здається, з царини тих 
самих «секретів», про які 
ви сказали вище.

— Я навіть не назвав би 
це секретом. Мова йде про
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У пошуку—лауреати
вало, надворі с затінку за плюс 20, а то 
й вище, біля автоматів з газованою во
дою черги, продавщиці морозива ледве 
встигають рахувати виручку, а вони ла
мають голови над тією проблемою, що 
нільна днів тому нам усім не давала 
спокою: де дістати ялинку!

Довільне тлумачення календаря чле
нами комсомольсько-молодіжної пояс
нюється дуже просто: щороку бригзда 
виконує річне завдання на кілька міся
ців раніше. Тож і доводиться зустрічати 
два Новоріччя: одне — звичайне, кален
дарне, друге — особисте, бригадне. А 
коли завважити, що колектив було ство
рено наприкінці 1975 року, Що він — 
ровесник десятої п’ятирічки, тО проста 
арифметична дія з множенням дасть 
нам точну кількість свят, винуватцями 
половини яких були токарі- Василя Лен- 
чекка.

П'ЯТИРІЧКИ
звичайне ставлення до сво
єї роботи. А боно, ставлен
ня до роботи, містить у со
бі багато факторів. Тут і 
господарське використання 
кожної робочої хвилини, і 
економія матеріалів, ін
струментів та електро
енергії, і боротьба за якість 
продукції.

Десята п’ятирічка була 
п’ятирічкою ефективності і 
якості. Актуальність, зна
чення цих понять в одинад
цятій п'ятирічці зросте ще 
більше. Тому й рубежі, взя
ті бригадою в минулому 
п ятиріччі, мають стати — і, 
впевнений, так воно й бу
де — містком для нових 
досягнень.

Нині півтори норми для 
нашої бригади — звичайна 
справа. Та прийшов цей ре
зультат не відразу. Ми — 
тскарі, виготовляємо дета
лі до Еєнтилятора сіоапки 
СУПН-8. Робота звична, як 
кажуть, набили руку. Отож 
поступово почали підвищу
вали норми виробітку, шу
кати нових, ефективніших 
прийомів обробки деталей. 
З'ясувалося, кожному вда
сться краще якась певне 
деталь. Але, впроваджуючи 
ось таку СЕсерідну спеціа
лізацію, ми не зебували й 
не забуваємо, що на такі 
речі треба дивитися шир
ше, тобто потрібно буїи » 
універсалами, влити робити 
все, аби при потребі замі
нити товариша.

Тепер такий лломент. Ви
сока кваліфікація, досвід 
не виручать, коли не по- 
господарському ставити
мешся до робочого часу. 
Так що різальні інструмен
ти, верстати ми готуємо на
прикінці зміни, а на другий 
день підготовчий час вико
ристовуємо для виготовлен
ня продукції. Хвилина до 
хвилини — і є економія. 
Еона Еиливасться в надпла
нові деталі, яких так потре
бує підприємство, в «неза- 
г.лановані» новорічні свята. 
Еконо/кія різальних інстру- 
ментів — теж закон життя, 
як продумаєш прийом ви
конання кожної операції, 
такий і результат матимеш.

Усе у виробничому про

цесі взаємозв’язане, дріб
ниць немає. Чим більше ми 
працюємо разом, тим біль
ше це розуміємо. Ось і

,тсірік продуктивність праці 
вдалося підвищити на 7
процентів. А взагалі, мину
лий рік в історії бригади ’ 
був найбільш пам’ятним — 
до 110-ї річниці з дня на
родження В. І. Леніна, як і 
зобов’язувались, ми вико
нали п’ятирічку.

— Ось ми, Василю, каже
мо: бригада, нсмсомольсв- 
нс-молсдіжний колектив. 
Один із передових на під
приємстві. Значить,"одно
думці, здружені единою 
АІЄТСЮ. Хто еони!

— На початку свого існу
вання бригада була не в та
кому складі, як нині. На
приклад, Минога АЛирон- 
ченко вже очолює інший 
комсомольсько - молодіж
ний нолєктие. Але, вважаю, 
сьогоднішні успіхи — оце 
успіхи г однаковій мірі і 
тих, хто починав історію 
бригади, і тих, хто її про
довжує.

Нині нас четверо — груп- 
комсорг Олександр Берку
тов, Василь ЗриЕець, Олек
сандр Слободенюк і я. Б 
такому складі починаємо 
одинадцяту п’ятирічку, дру
гу в істерії колективу. І за
вдання стоять серйозні. У 
проекті ЦК КПРС до XXVI 
з їзду партії «Основні нап
рями економічного і соці
ального розвитку СРСР на 
1981—1985 роки і на період 
до 1990 року» підкреслює
ться необхідність різіоо 
збільшити виробництво 
сільськогосподарських ма
шин. Отже, в майбутньому 
нсм усім треба підвищувати 
професійний рівень (це, 
спевнений, головне). У Ате
не та Беркутова третій роз
ряд, у Зривця і Слободе
нюка — другий. Так ш,с 
можливості для зростан
ня є.

— До речі, пре КЛИНКИ. 
Наступна буде серед ліга!

— Ні, раніше. Бригада 
працює в рахунок вересня 
1982 року. Отже, десь у бе
резні. Може, сніг буде...

Ентєре ю ЕЗЯВ 
А. РОМАНЮК.

Коментар завідуючого відділом робітничої та сільської моло
ді обкому комсомолу Володимира КАРПЕНКА

Оєь такі чудові «тнепорозулинкя» з 
календарем, пережив у десятій п’ятиріч
ці не один комсомольсько-молодіжний 
колектив Кіровогргдщини. Слід сказати, 
що 360 колективів, $2 тисяч молодих 
трудівників області достроково викопа
ли п'ятирічні завдання. Скільки ж це 
було ялинок серед літа!

Колектив, бригада стимулює творче 
вростання кожної молодої людини, її 
професійне, гроАьадсьве змужніння. А 
тему в минулій п’ятирічці було взято 
курс на збільшення кількості ксассо- 
мольсько-молодіжних, підвищення
якості керівництва ними з боку коміте
тів комсомолу. Якщо 1975 року в ріль
ництві працювало 494 таких' колективи, 
тс 1960-го — вже 806, а в гьаркиницгеі 
— відповідно 33 і 52.

У ході Всесоюзного огляду технічної 
підготовки молоді є- сільському госпо

дарстві створено 36 колективів.
Ураховуючи інтерес молоді до про

гресивних форм організації праці, комі
тети комсомолу спрямували свої зу
силля на створення комсомольсько-мо
лодіжних колективів по вирощуванню 
сільськогосподарських культур індустрі
альним методом. Нині тільки вирощен
ням кукурудзи за новою технологією 
займається 71 КМК Кіровоградщини.

Я сказав про сільське господарство. 
А скільки прекрасних комсомольсько- 
молодіжних колективів у промислсаос- 
»і, будівництві, на транспорті, у сфері 
побуту й торгівлі. В одинадцятій п’яти
річці кількість їх різко зросте, адже ос
новною буде бригадна форма праці.

Тож чекаємо від КМК нових звер
шень, рапортів про дострокове вико
нання зобов’язань на честь XXVI з’їзду 
МПРС. Е вони обов’язково будуть!

У наступні рони, як пе
редбачає проект ЦК КПРС 
гп з’їзду, прискорсни- 
*„ темпами зростати
муть малі й середні міс™. 
До таких належить і наш 
обласний центр. Масштаби 
зростання вимагатимуть і 
більшої уваги до його 
естетичного впорядкуван
ня, Кожен мешканець 
прагне зробити місто кра
щим, привабливішим. «Бу
ти Кіровограду зразковим 
містом!» — про Це ми 
мріємо, так 
ЕТІЛІОЮЧИ Ц 
тя.

— про 
ми кажемо, 

ці слова в жит-

Одну з основних ролей 
у здійсненні нашого спіль
ного прагнення повинні 
виконати архітектори,
снульптори, будівельники. 
Тому символічним є те. ЩО 
лауреатами обласної ком
сомольської премії імені 
Юрія Яновського торік 
стали й будівничі. Заві
дуючому відділом будів
ництва та архітектури 
облвиконкому А. Л. Губен
ку, заступникові завідую
чого В. А. Візняну і 
скульпторові А. Ю. Ма- 
цієвському минулий рін 
приніс чимало творчих ус

піхів. Номсомольсьноі пре

мії МИіці Мп, , 
проект пам>ти;;^'. 
«Комсомольск і’й.ч? 
ням Ніропоград^^н- 

у Ппан на
роки архітектппГ'РИ^ешН’ 
тори’ ^івельиик^^ьл- 
ють Цікаві пСс.,. И "яису 
в* задуми. ₽ Ї'7Н сміли

На 3ні*Иу
ПР**0): лаурс.-т - на- 
комсомольсько, , с^сн->ї 
НІ А
«у А- К). МДЦІЕВГІ? РС" 
А- Л- ГУБЕНКО. С“ИЙ 13

НЕ ЛІТАТИ-СКУЧНО
ВЕ ЛМ-ЯТАЄТБ пушкшеь- 

кого .золотого півника, 
котрий сидів па шпичці і 
стеріг кордони держави, а 
коли мала початися війна, 
він повертався в той бік, 
звідки йшов ворог, і кри
чав? Це попереджало пра
вителя про небезпеку і т ій 
завжди вчасно готувався 
до відсічі.

А ЗО грудня, в передос
танній день старого, 1080 
року, на підмостках Кіро
воградського театру ля
льок півень вилетів на 
будинок під номером 25 і 
сповістив про початок 
прем’єри спектакля «Го- 
ребеняткоо за оповіданням 
М. Горького. Написав п'є
су і здійсняв постановку 
лауреат премії Ленінсько
го комсомолу, головинії 
режисер Ростовського те
атру ляльок Володимир 
Бнлкбв.
Л ’ ЛІД ОМ за півнячим «ну_ 

ну-рі-ку» ожив увесь 
будинок: вийшла поливати 
квіти Людина (В. Дьякова), 
загавкав Пес (М. Гевик), 
замуркала облесливо киць
ка Мура (К. Гутиря), горо-
Сєць Чів (М. Гевик) та го
робчиха Чіва (І. Осаулеи- 
ко) заходилися 
своє чадо — 
(Н. Гладченко).

Горобенятко 
маленьке, воно хотіло по
дивитися на світ і дізнати
ся, чи потрібне БОНО цьо
му світові. Пудика дивує, 
що Людина не .мас крил, 
еін думає, що це ницьма 
обірвала їх. зоставивши 
лише смішні батоги — ру
ни. Заповітна мрія гороб
чика: коли виросте, зро
бити так, щоб усі вміли лі
тати, бо «жити і не літати 
— це скучно».

Вистава вдалася. Більше 
~ в РеРсРтугр1 теат- 

РУ Це перший класичний 
твір. За словами В. Билно. 
ва, класика мас багатопла- 

ТОГЛУ .він охоче береться за неї.
Режисерові вдалося охо

пити у спектаклі багато 
актуальних питань. Цс і 
чумне ставлення до оточу- 

І «у- характеру дитини 
надмірною опікою батьків, 
ААУСів та бабусь„ і випро- 
зд^ання героїчним вчйн-

будити 
Пудика

було дуже

V €1 РОЛІ добре зіграно. 
* Актори постійно воло
діють увагою малюків, що 
є наслідногл досягнення 
головного — відтворення 
художньої правди. Досить 
згадати, як 
жать глядачі 
справді з 
ллють воду, • 
щось інше, 
лась, коли е 
кицька Мура, 
не обманутий, 
ше починає 
що діється на

Дуже добре 
російський і 
корація, 
ме тією 
відбувається 
мотивами .... 
Художник В. Остапенко на 
неселичкому майданчику 
створив цікавий ансамбль: 
нрасивий будиночок із 
верандою, світлими вікна
ми, висоннгл димарем, рин
вами. Біля будиночку — 
огорожа, а на ній висить 
біленький рушничок. Під 
самісінькою хатою ді
жа з дощовою водою. Все 
чистеньке, як І ГОДИТЬСЯ 
У справжньої господині 
«Другий поеерх» займає 
сім я горобців. Таким чи
ном, усі дійові особи _
на передньому плані, доб
ре видні глядачеві.

Майстерно виготовлено 
ляльни. Особливо нішна 
Мура. Вона мов жива. Ла
зить на комині, скребеть
ся НІГТЯМИ, чіпляється пе
редніми лапами, а задніми 
намагається допомогти со
бі, щоб не зірватись. А ба 
чили б ви той момент, ко
ли вона єхидно перекпнв- ляє горобчика: «.Ти, П?Х

Музика І пісеньки за- 
РРФ£РОГЄ. БоТьа “"чудово 
супроводять дії.. Вонийов- 
ган:чно вплетені В тенст?Р

Є, звичайно, у виставі м 
Недоліки Наприклад, нол. 

слід було б попрацю’га- 
•и деяким виконавцям нап 
ДИКЦІЄЮ, точніше скопиЛ, 
вати спільні дії. иьаРигУ- 

загалом огезіхи 
значні. ТОЖ ВРгта»* н 
»и?пядд"ч°ДА7^ 
Зимоеих ИАНІКУЛ.

В. АФАнАСІСНКО. -

ПИЛЬНО сте_ 
за тим, чи 

поливальниці 
чи вода а не 
розбризнува- 

діжну впала 
Тан, глядач 
він іще біль- 
вірити в те, 

і сцені.
відтворює 

колорит де 
тобто, вона є са- 
канвою. на якій 

.—і дійство за 
_ М. Горького.

НАПЕ₽ЕДОДР свята 
ГРАДСЬКІИ І-іС ЛІ ІНТЕРН 
РОКІВ. *

Тєплі зус’ІЗДІ знайом- 
ства, капи, «'ор усмішок 
і нескінченні ^питання: 
«Ну як ти-’.АРУ’И' потис
ни рук і неікмуіені слс-о- 
•и радості., ін завжди 
буває, коли -^ЮТЬСЯ 
люди, котрі »^бачились 
десять-п’ятими* а то и 
усі що З.а°

дТтиТчТи 
яноюбкеб^ ^а роз- 
МОЕН. ЦЬОГО > «бСг
в'пЗКОВО гог^зія рідкої 
шноли. счигея ^ихеваа^ 
Я,В1‘... га . ке.

" ї іЙе<'тевді ка. Н:"с ^іьо»ДВ- Та- 
Г' СйЇЇ І ₽ Фиялська. 
Я й’йвЧ4,м-багаго 
п 11 :.ік! ж енер-

мудр1 калнсЬ;
"і.”' ^|ТаРШПЛ’Н 
»^'•'.^внхохзап- 

Нт. я ь' а нони? Як 
„І? Яки«« 
силалі1^ _ 
ЗйКІ»'«1»1

Після 
ли-іп гер-

’ТНІ хви- 
Iаинього 
А Усіма 
н. Ьчи- 
«вк, ііїе-

іазав: 
Рощаіоея 

э вами, 
я вдпч- 

гс. 1«#> пи 
аюбоа, до

еста- 
1КИТ-'

запис 
СЯ до 

£ия. І на

енантзйГ
°Му його 
инства. 
я іптер- 
:,И Поіиід 
в’?Дт. По- 

тні ло-
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Місто моє

І СІТЕЖЖ 1981 цъку

щедро
ужинку

наступному

ЮВІЛЕЙ

країни 1980

за олімпійцями

«■

Романенко.
В. С. Бикона. 
А. і. КожеII-

І про п’я- 
назустріч 

КПРС, ми 
зосередити

комупіст 
вирішила 

Олімпійські

радянського 
нерозривному 

всенародним 
рухом, 

ж и вл іо

на це буде до- 
ГОВ11Х висот у 
фізкультури і

у році

радіо працює 
Невинська, гру- 

в авіації Юрій 
став моряком

заслуговують і 
виховує таких 

є їхніми на-

МІЇ митці 
проект

™ к^::сг-^инг:— 

Р°«н архітекто«ПРИЙАеи^ 
ТОРИ, будів CKmn-
ють Цікаві пооі и ьпису 
»« задусі пРоЄЧти сгл(лГ

Н а 3 н і к
право): лауреатн «*
комсомольсько. оеласн«і 
ні Ю. ЯнсЕс пРем«ї імс, 
«у А- №. ”с-
А- Я. ГУеєнко СЬиИИ м

в“”° В. ГРИВА.

ТРУННА сягниста ялин- 
на посеред залу, бах

маті сосни з настовбурче
ними голочками, 
хвойне віття 
стінах, 
форний 
дзвонює 
світлі, вбирає очі непороч
ністю, грайливим блиском. 
Навіть вухаті волохаті зай. 
чисьиа, що завітали на 
свято, поводились тут зов
сім не так, ян це буває 
навсправжки (куди й поло
хливість поділася): з ру
дою вертихвісткою вони 
сьогодні запанібрата, із 
зубатим вовчином-брати- 
ком навдивовижу швидко 
знайшли спільну мову. 
Сьогодні — всі друзі, сьо
годні — свято Нового ро
ку.

Того вечора з облич усіх 
присутніх не сходила ча
рівна усмішка. Промов, 
лялись гарні слова, вис 
ловлювались щир. вітання 
»_ побажання, -----------
й пісні, музики 
шували до танцю. І хай до 
справжньої довгожданої 
миті зоставалось іще цілих 
чотири доби, хай іще сим
волічно лунали тости і би
ли Кремлівські куранти — 
господарі і гості не відчу- 
’Аали цієї умовності.
' їого вечора молодь Кі
ровоградської швейної 
фабрики зустрічала Но
вий, 1981 рік. На новоріч
ний «Вогник» завітали ве
терани підприємства, пар
тійні й господарські кернг- 
ники, гості з обкому ком
сомолу, воїни з підшеф
ної військової частини.

«Вогник» запалюють ве
дучі — завклубом Надл 
Бур’янська і краща вироб
ничниця фабрики учасни
ця художньої самодіяль
ності Таня Нечипорук.

Перша ведуча:
— Зустріч Нового року 

— пора завжди хвилююче, 
.евжди радісна. Прості 
слова «З Новим роком! З 
новим щастям!» ми про
мовляємо з особливим 
почуттям, тому що сказа
ти їх можна лише один 
раз на рік.

Друга ведуча:
— У дні, наповнені пе- 

редноворічними турбо- 
ТЄМИ, МИ знаходимо ЧДС

лапате 
на стела< і 

сріблястий бута- 
сніг Енграє-ви- 
при яскравому

оглянутись на пройдений 
шлях, славний шлях пере
мог і здобутків, знаходи
мо час заглянути в заві- 
ра...

Молодь підприємства 
славно потрудилась у ми
нулому п’ятиріччі. Комсо
мольську організацію 
(секретар комітету Вален
тина Ткаченко) торік зз 
досягнуті успіхи по кому
ністичному вихованню мо
лоді нагородили Почес-

зникле, як тільки стала 
розповідати про свою 
улюблену роботу, друзів, 
учителів:

— Згадується, як упер
ше переступила поріг 
фабрики. Люди незнайо
мі, вимоги великі. Та, ду
малось, не одна ж я тут: 
допоможуть, підкажуть. ) 
одразу ж, як тільки потра
пила в колектив (а в нашій 
зміні працює понад шіст
десят комсомольців), від-

секретаря. Чимало 
доручень 

та вони не 
бути пер- 

вирсбництсі: 
Веригуленко 

старанно і, як 
вогником, доби-

на

громадських 
має дівчина, 
заважають їй 
шою і 
працює 
спритно, 
кажуть, з
лась права Еипускати про
дукцію з власним клей
мом. А в дні святкування 
110-річчя з дня народжен
ня В. І. Леніна її працю 
відзначили урядовою на-

В гостях

лунали 
запро- А «вогник»

ТОГО ВЕЧОРА ОДНЕ З ПРОСТОРИХ ПРИМІЩЕНЬ 
ФАБРИКИ ЗА ПОМАХОМ ЧАРІВНОЇ ПАЛИЧКИ ПЕРЕ
ТВОРИЛОСЬ У МАЗКОВЕ ЦАРСТВО ЗИМОВОГО ЛІСУ.

кою грамотою ЦК ЕЛКСМ. 
На новорічний «Богник» 
запрошено кращих моло
дих швейниць. Чимало з 
них уже давно працюють 
у рахунок- наступної п я- 
тирічки.
Людмила Г олодник і 

Любов Сердюк понад сім 
років трудяться на швей
ній. За цей час дівчата 
стели ударницями кому
ністичної праці, до них 
приходять по досвід. Сзої 
річні завдання вони вико
нують завжди задовго до 
кінця року. Члени комсо
мольського бюро цеху, 
активістки художньої са
модіяльності — на фабри
ці їх люблять, поважають.

Коли Любові Сердюн 
надали слово, вона трохи 
знітилася, розчулилась 
від виявленої уваги, шани. 
Та схвильованість у голосі

почата

чула теплоту, чуйність, 
підтримку своїх ровес
ниць. По-справжньому я 
зрозуміла тут суть слоеа 
«НОСТЄБНИК», коли
працювати поруч з А. Г. 
Ткаченко, С. М. Тихоно
вою, іншими досвідчени
ми швейницями. Тоді й са
мо по собі стало у мене 
виходити, я відчула себе 
на своему місці. П’ятиріч
ний план даєно виконала. 
Сьогодні на моєму трудо
вому календарі 1981 рік. 
Цього успіху сама я не 
досягла б. Тож дозвольте 
скористатися негодою, 
щоб привітати моїх ровес
ниць, наставників із сьо
годнішнім святом.

Людмилу Бсригуленко в 
цеху знають і 
років єона 
комсомольську 
цію цеху, нині

усі: кілька 
очолювала 

' організа- 
— заступ-

городою — медаллю «За 
трудову доблесть».

«Завдання першого " 
кварталу 1981 року — до 
дня відкриття XXVI з’їзду 
КПРС» — під таким деві
зом працює Ольга Саву- 
щенко, член комсомоль
ського бюро цеху № 5. 
На фабриці знають: Оль
га дотримає слова. Впев
неність у дівчині склалася 
за роки її сумлінної пра
ці на підприємстві. Нещо
давно Ольга зробила важ
ливий крок у своєму жит
ті — стала кандидатом у 
члени КПРС.

До мікрофона ведучі 
запрошують інших моло
дих виробничниць, чиї 
здобутки стають відомими 
за м.ежами фабрики. Це 
справді так — підприєм
ство одне з кращих у 
республіці. Тільки за ни-

нішню 
градці 
підряд (прф це ще раз на
гадала на «вогнику» сек
ретар партійної організа
ції фабрики В. О. Ворни- 
кова) займали чільне міс
це серед колективів під
приємств легкої промис
ловості України.

— До нас гості! — по
передив ведучих 
вхідних дверей.

У гссті завітала 
ська щедрівка:

Добрий вечір 
пане господарю. 

Радуйся, ой радуйся, 
земле, 

Рік новий народився... 
Казкове царство 

сого лісу 
мажорною 
щедрівок, ще дужче роз
просторює, наслухаю->и, 
голочки сосна, стрункі
шою намагається бути 
ялинка, береться стати в 
коло лісова звірота. Щед
рують дівчата в барвистих 
національних — костюмах, 
вітають швейників .зі свя
том, дарують за працю 
звитяжні пісні голосні 
ладні.

Палає новорічний «вог- 
_ник».

На його манливе світло 
ще прийдуть «цигани» 
(вони отримали перший 
приз за кращий маскарад
ний костюм), звабить він 
до себе й Діда ЛАороза із 
Снігуронькою (яке ж без 
них свято?), що довго ба
рились у дорозі. А ще бу
дуть новорічні вікторини, 
розваги, ігри, конкурси 
талантів. Будуть найкращі 
тости й побажання на рік 
прийдешній. Будуть нові 
знайомства...

«Вогник» зігрів своїм 
теплом того вечора всіх. 
Він запалив у серці кож
ного радісну надію — 
майбутній рік буде ще 
щасливішим.

п ятирічку кірово- 
шість кварталів

хтось од

у краї н-

тобі.

зимо- 
ВИПОЕНЮСТЬСЯ 

гармонією

В. БОНДАР.

НА ПЕРЕД ОДИ;’ СВЯТА НОВОГО РОКУ КІРОВО
ГРАДСЬКІЙ ШНС Л1-ІНТЕРНАТУ МИНУЛО ДВАДЦЯТЬ 
РОКІВ.

ПІД ЗВУКИ ВАЛЬСУ

Завершився естанній десятої п'ятирічки.
Він пройшов під знайом дострокового виконання 
завдань економічного й соціальною розвитку країни, 
в ударній праці на всіх діг.яннах комуністичного будів
ництва. В ці дні всі радянські люди, Б тому числі й 100- 
мільйонна армія фізкультурників і спортсменів, праг
нуть гідно зустріти XXVI з’їзд КПРС, закласти міцний 
фундамент успішного виконання завдань першого ро. 
ну одинадцятої п’ятирічки.

З чим прийшли з нову п’ятирічну спортсмени і фіз 
нультурники Кіровоградщини, які їхні плани на най
ближче майбутнє? На запитання нашого кореспонден
та відповідає заступник голови обласного спортнсггіте- 
ту В. Г. Геамберідзе.

новорічне
Кіровограде, плин століть 
Тобі дарус ду/лну теплу: 
Хай ти далеко від столиць, 
Але ти сам — стогиця степу 
9 цю новорічну добру мить, 
Яку нам суджено прожиіи, 
В степу поезія шумить, 
Зеленим прожилком

прошита.
Прийшов до тебе рік Новим, 
Його стрічає серце раде, 
Привіт тобі, МІЙ трудовий, 
Мій молодий Кіровограде. 
І так бажається для всіх: 
Нові роки — нові вершини! 
Нехай спадає стихлий сніг 
На стихле поле Батьківщини. 
Рік розпочавсь.
В його красу 
Крокуймо, друзі, чесно

й міцно! 
...Я в- рік новий тебе несу 
В своєму серці, рідне місто.

м. Кіровоград.

Теплі зустрічі, знаком
ства нвіти. море усмішок 
Г несюнченні запитання: 
„МУ як ти?»>, ДРУ’«ні потис

ноговорити^^що жа

дати, Є була тема роз
мови Іього разу «она.обог 
мови, М рКалася рідної
вЯ«ли Е^игеліо. пилувате- ІАІКОЛИ, ЕЧ л

ма с’вятнпвоііу яе-
IУТ’-,- ’ £о П -Я гдещрт 1—

порі. добрих 1 чуй-
НеВТ'О*’ 11»" • <-'-ред них
н«-х У‘,и§,длевл‘- в. С. Ро- 
— 3. с- Е>^,лл ї ве?іестеа< ><а. 
мане»«0; . л«а*гн н О Т«- 
Г. С. р Совітська,
радейно- (,;о ]а багато 
В. Н. гані :к енер-
;ны,и'4^ Ь?<- ’«У«»»* ’ 
■ ійііі-лжи*’ лу.і»
;іа<-1—..гй.<> и старшими 
ДЯО»ЛН ‘н° рОКІ0' 
на деадн ...цін» вихонан- 

Ну. а нголі;-';іИ „ОІІИ? Як
І7 яки«*1 я”’1* піспя

1 ’ ідн^лн-штер- 
нату7ІС . . хви-
* ріь.. * ' остаиньоіч»

..Іи свЯ’»’а. «теР^Д усіма 
•'7И Дна ГоД‘ ичм-

'» ‘:>п<4?нк.’г-;сннк

З тобой’-

ний 
припу на»ч>:АмС’-зн оста-

точно запис
ТІ- і-гоФ°!- й‘-’ЄРІГСЯ дот ДЇОН» дня. І на
вЯС’1'Уп,;ниН‘,о1. р«':3 «агадвНЙ! 

ітоіітсчіант лгі'1

сотт}5"дя гинства.

а о д-ьчаг. Йо-

лі. Ударниками комуніс
тичної праці стали Воло
димир Сьомії!. Любов Бо
лотова. Володимир Чехлов. 
Знають і поважають на за
воді «Чсрвошг-- зірка» ма
ляра Олександра Пісчурин- 
нова. Кореепопденюм Все
союзного 
Вікторія 
даться 
Правдіи. _ .

. Паяло Семеренко...
Не н<;і колишні учні ма

ли змогу Приїхати на 
шкільне свято та вони ПО- 
думки.теяс були В КОЛІ СВО
ЇХ . друзів-оанокласншив. 
Підтвердженпж.і цього — 
телеграми, листи, прїяіі- 
танпя з Москви і Тбілісі. 
Риги і Калуги, Сімферо
поля і. Камчатки...

«Прийміть мої найщирі- 
ші вітання і побажання. 
Завжди всіх пам’ятаю і ” 

... люблю. Світлана Задорож-
мудрГ Л!<пая».
колись.

Підемо

прощаюся 
8 вами, 
Я

те. ви 
любой, до 
поважати

-----------_
і‘п з^іітеиантзи-. 

,,.сі’ігому ЙО:О 
дя гипства.

Ьпср- 
ПОРЯД 

1» - * г. «Лий-.. Гїл„
«ві де-

«Щастя, успіхів на тру
довому фронті. Холявиць. 
ка. м. Рига».

«Вітаємо весь педнолек- 
тив з двадцятиріччям на
шої школи. Всього вам 
найкращого, дорогі вчите
лі. Сім’я Гавриноеих. 
м. Калуга».

Кіровоградській щкопі- 
ілтериату н- двадцять. 
ДеадЦя^ь років — вік 
юності' 1 молодечого запа
лу, перших перемог, успі
хів і невдач. Це й вели
кий трудовий стале для 
всіх: І для педагогів, і для 
учіїів. І сьогодні під звуки 
нестаріючого вальсу кру’.к- ’ 
ляють парами колишній 

’ ЕІПСОВргіець Зі СЕОЄЮ пев- 
шою ^чителБкою, одно
класник з омщжласіпіцоїо. 
вчорашній иіпускиїїн із 
сьогоднішньою десяти
класницею. У всіх па об- 
іпччях — усмішки, ра. 
Іість.

Бо в їхній рідній школі 
— СВЯТО, їхійй - школі — 
двадцяі'ь... Іхия школа пе- 
рестулас поріг свого дьад 
цять першого роїгу.

ї. КОЛІЙ.

спорту в 
зв’язку із 
фізкультурним 
який е джерелом, 
щнм середовищем його не- 
бачепоп? розквіту.

Генеральний секретно 
Ці? КПРС Голова Президії 
Верховної Ради СРСР Л. І. 
Брєжнєв нідкреелювая: 
«Необхідно й надалі підно
сити міжнародний клас 
нашою спорту. Але голов
не — це масовість спор
тивного руху, розвиток фі
зичної культури. яка б 
охоплювала всю молодь, 
загартування Гі вольових 
якостей, фізична підготов
ка юнаків і дівчат до пра
ці та оборонм».

Над розв’язанням нього 
завдання працювали і пра
цюють фізкультурні орга
нізації нашої області, 
профспілкові. КОМСОМОЛЬ
СЬКІ; радянські я госиодир- 
ські органи. Ця робота зо
середжена в і 380 колекти
вах фізкультури підпри
ємств. усті'НОВ. КОЛГІ/СПІЛ, 
навчальних закладів, шкіл. 
Повнокровно пульсу« фіз* 
культурне життя в колек
тивах колгоспу «Родина» 
Ул ьяиовсько го району.
Свілонодського заводу чис
тих металів, тресту «КІро- 
воградсі.чьбуд». • заводу 
«Червона зірка». Кірово
градських маїнинобудівпс-

• ю і»:Ауділсльного техніку- 
міп та багатьох Інших.

Всесоюзний комплекс 
«Готовий до праці та обо
рони ЄРСРа е символом і 
втіленням цілей і завдань 
нашого фізкультурного 
руху, він має не тільки оз
доровче, п я величезне

стри спорту, понад 480 ти
сяч спортсменів масових 
розрядів.

Особливо плодотворни
ми для нас. як і для всьо
го радянського фізкуль
турного руху, були остан
ні два рони п’ятирічки. Цс 
й закономірно, адже воли 
знаменні видатними спор- 
ЇИВІПІМИ 
Спартакіадою 
СРСР, ...... “
іграми, 
дили в 
тпчпої 
За цей 
багато 
ішіх земляків 
страми спорту 
ного класу, 
класичного 
Савчук — 
переможець 
турнірів. І .
пер Vi І Спартакіади наро
дів СРСР; борець класич
ного стилю у важкій ваю 
вій категорії Олександр 
Ушаков — чемпіон Європи 
1980 рої.-у серед молоді, 
переможець міжнародного 
турніру на Великий приз 
Італії; боксер важкої ваш 
Володимир Дслгунь — 
чемпіон Європи і980 року 
серед юніорів: дзюдоїст у 
вазі до 7В кілограмів Сер
гій Не енцев перемо
жець міжнародних турні
рів, чемпіон 
року.

Подяки 
ТІ, хто 
спортеме НІ II. 
ставниками, разом з ними 
проходить крок за кроком 
важний шлях до спортив
ні::-: висот. Добре працю
ють тренери В. К. Іваисць. 
М. М. Бондар. О. І. Растор
гуев. М. І. 
М. ГІ. Гасман 

.1 . К. Вільний.
но.

подіями — VII 
народів 

ХХИ Олімпійськими 
які вперше прохо- 

: столиці соціа.ііс- 
держави — Москві. 

[ період, уперше за 
років, четверо на- 

.із стали ман- 
. .. міжнарод- 

Цс — борець 
стилю Віктор 

неодноразовий
> міжнародних 
бронзовий при-

«Чсрвона зірка», лігою ке
рує молодий 
Олексій Попов, 
ознаменувати 
ігри достроковим виконан
ням виробничих ^завдань. 
І з честю дотримала свого 
слова. Е олімпійський рік. 
на ознаменування ІІО річ- 
чя з дня народження В. І. 
Леніна, бригада завершила 
шість річних норм з по
чатку п'ятирічки. Крім 'го- 
го. до Московської Олім
піади всі зварники склали 
нормативи косого комп
лексу ГІ1О. У цих ентузіас
тів було багато послідов
ників серед комсомольсь
ко-молодіжних колективів 
області.

Але. говорячи 
тирічку. йдучи 
XXVI з'їздові 
зобов’язані ; ...
свою увагу на нерозв'яза
них питаннях, на усуненні 
недоліків у роботі. ІІС слід 
забувати про невдалий 
виступ кіровоградських 
спортсменів на VII Спарта
кіаді УРСГ*. Особливо Ін
тенсивно треба працювати 
над підвищенням майстер
ності команд фехтуваль
ників, 
стрільців, 
котрі 
кіаді 
несли
ІЦИ11И 
очка.

У проекті ЦК КПРС «Ос
новні напрями економіч
ного і соціального розвит
ку СРСР на 1981—1985 ро
ки і на період до 1990 ро
ку? передбачено: «Актив
но розвивати масову фіз- 
культуру і спорт, енрияін 
ширшому впровадженню 
їх у повсякденний побут 
радянських людей. Поси
лити фізкультурні та спор
тивні роботи серед дітей і

Мииулий рій був найбільш 
♦ урожайним» для нашої редак
ції на листи від читачів «Моло
дого комунара». Від своїх най
головніших кореспондентів ми 
отримали 7302 листи. Це — на« 
риси, репортажі, статті, гумо
рески, вірші тощо.

Найактивнішими нашими ав
торами були С. АНДРУСЕН
КО (Нетрівськнй район), 
Б. БАЗИЛЕВСЬКИЙ (м. Кіро
воград), К. БАШЛИ НОВА 
(м. Олександрія), Л. ВЕНЦ- 
КОВСЬКНЙ 
водськ), Г.

(м. Світло- 
... „ ВОИЧЕНКО

(м. Кіровоград), Л. ГіІіДЕЦЬ 
(Добровеличківськнй район), 
10. ДЕРУЖИ Н С Ь К И И 
їм. Свігловодськ), В. ДИГА
ЛО, Є. желєзняков 
(м. Кіровоград), Т. ЖУРБА 
(Долииський район), С. ІЛЛЯ- 
----------- О. КАСЯНЕНКО, 

А. КО- 
I. КОРЗУН, в. ков- 

(м. Кіровоград), 
КРИМСЬКИЙ (Кірово-

____ ... фехгуваль- 
велосипедистів, 

гандболістів?' 
па минулій Спарта- 
республіки не IID1I- 
збіриій Кіровоград- 
жодного залікового

патріотмчне зцачения. У 
минулій п’ятирічці в.об- 
часті підготовлено 56’0 ти. 
сяч значківців ГПО. Щоб 
повніше охарактеризуй;,ти 
вклад Кіровоградіципн і 
розвиток масової о фіз
культурного руху 1! леї п- 
Тіі< п’ятирічці, слід над. • 
•ги ще кілька цифр н
час підготовлено 89 майст. 
рів і 700 кандидатів у мвй’

Підготовкя до XXII Олім
пійських ігор поіпіпкача 
до життя багато ініціатив, 
девізів — «Олімпіада — 
по тільки для олімпійців». 
-Під значка ГПО — до 
" іімпійської медалі» та 
іішїі.

■омсомольсьно - моло
діжна бригада електро- 
.іввршіків механоскладаль
ного цеху М 2 заводу

молоді. Ефективніше вико
ристовувати спортивні 
споруди». Це — те один 
вияв піклування Комуніс
тичної партії про фізичне 
загартування радянських 
людей, яро ЗМІЦІІСІІІІЯ їх
нього здоров'я Кращою 
відповіддю 
сягпсння 
розвитку 
спорту.

ШЕНКО,
В. КОЛІС НИЧЕЙ КО, 
РІНЬ, - ------------
ПАК
A.
градський район), Л. ЛАІШІЬ 
(м. Кіровоград), Л. ЛЕСЬЄВ 
(Гайворонський район),
Л. ПОНЧУК (Новомнргород- 
сі.кнн район), ЛІ. РОДИНЧгЕІі- 
Iі. О (Долииський район),
B. СО КУРЕН КО (м. Світло-
подськ), М. СТОЯН (Нономпр- 
городський 
НЕН КО 
район), С. ШЕВРЯКОВ (Го« 
ловаїїівськіїй район),
В. ШУЛЬГА (Но во мир гор од- 
ськнй район), Б. ЯПИШЕВСЬ- 
КИЙ (м. Кіровоград) та бага
то інших. > і

Саме завдяки їм у нашій га
зеті появились тематичні до
бірки «Гроно», «П’яте колесо», 
«Вітрила», «Диск-зал»... Зав
дяки їхній активності наші 
рубрики прилились оперативни
ми матеріалами з найвіддале* 
піших куточків Кіровоградом« 
пи.

Сьогодні ми оголошуємо щи
ру подяку членам молодіжних 
літстудій Олександрії, Ново- 
мнргорода, Малої Висни і Кі
ровограда. їхні твори були 
добрим стимулом для відвер
тої і серйозної розмови на сто
рінках «Молодого комунара» 
про значущість красною слова, 
майстерність і вибір геми.

Шановні паші товариші по 
перу, ми щиро вітаємо вас із 
Новим роком. Зн'«имо_ вам 
творчих успіхів. світлої долі, 
міцного здоров’я, СОНЯЧНОЮ 
довголіття. Хай цей рін, рік 
XXVI з’їзду рідної партії, на
дихає на нові звершення.

Щедрого вам ужинку на ниві 
власної творчості!

район), С. ФЕ- 
(Новгородківський



.,Молоди6 комгуигар**

САМОЗВАНЦІВ НАМ НЕ ТРЕБА.,.
Сьогодні в реданції «ПК» за круглим... колесом зібра

лися наші автори, пні дуже серйозно ставляться до та- 
ного нссурйозного жанру, як гумор.

— Шановні колеги, — звернувся до присутніх Петро 
Сиволап, — дозвольте мені перш за все виголосити 
«Новорічний тосі».

— Тим більше, що я нарешті дістав гірчицю, — встрпл 
У розмову Анатолій Кумзнський.

— До чого тут гірчиця? — перепитав Сиволап.
— Е-е, це — ціла історія.
— Я теж можу розповісти вільна історій, — подав го

лос Борис Чамлай, — правда, не дуже смішних, зате не. 
дуже приємних. *•

— Товариші, — озвався зі свого місця наймолодший 
підручний гумористичного цеху Золодимир Поліщук, — 
я багато не буду розповідати. Я висловлюсь норотно й 
лаконічно, як Чехов, — скромно признався він.

-------------- 1 січня 1981 року ——-- ----
Ґ'

— І я пригадав дещо, — усміхнувся художнин-гумо. 
рист Володимир Постоєнко, — ну й було...

— Я, між іншим, — почав відомий аит0Е'- Директор 
телевізійної корчми «13 стільців» Спартак мішулін, — 
свого часу виступав у Світловодську.

— Пане директор, — перебив його Сиволап, —у пас на_ 
стільки виразна міміка, що вже по ній можна зрозумі- 
ти, що з вами трапилась весела пригода.

— Цілком з вами згоден.
— А тепер слово надається мені, — сказав головуючий 

Л. Сиволап, і всі зрозуміли, що слово можна не тільки 
надавати, але іноді брати його. — Так от, шановні коле
ги, тут хотіли ще згадати деякі моменти зі свого життя 
барон Мюнхаузен, Остап Бендер, Шельменко-денщик і 
студент кулінарного технікуму Геннадій Хазанов. Але я 
сказав, що самозванців нам не треба. Вони можуть обій
тися й без нас. Тож сміймося на здоров’я наших читачів, 
А якщо вони наслідують наш приклад, то «П яте коле
со» ще не скоро розсиплеться...

На цьому головуючий раптом обірвав свою промову, ; 
тільки завдяки цій обставині кореспондент «ПК» В. Бов- 
тиш устиг занотувати у блокноті розмову учасників 
цього «круглого... нолеса».

НОВОРІЧНИЙ тост
ГУМОРЕСКА

На засіданні завкому 
профспілки розглядали од
не питання: «Про затверд
ження кандидатури для ви
голошення новорічного тос
ту«.

— Які будуть Пропозиції? 
— ззернувся до присутніх 
головуючий.

— Нехай директор виго
лошує, . — запропонував 
слюсар Едуард Заєць. — 
Це його прямий обов’язок.

— Директор торік виго
лошував, — пояснив голова 
заакому. — Свіжі сили тре
ба зводити.

— Тоді заступникові до
ручімо, — були інші пропо
зиції.

— Заступник позаторік 
виголошував...

— Є думка покласти цю 
справу на головного бух
галтера Мину Купріяновича 
Брунчаліна, — зисловився 
інженер відділу головного 
технолога Пилип Горбач.

Кандидатуру затвердили 
одноголосно.

Доповідач сприйняз рі
шення місцевкому без осо
бливого ентузіазму. Все ж 
активно приступив до його 
виконання. Взявши дводен
ну відпустку за власний ра
хунок, він вечорами про
сиджував у міській бібліо
теці, читав літературу, ви
писував цитати, креслив ді
аграми і таблиці.

Уранці ЗІ грудня Мина 
Купрі янович завантажив 
свій портфель діаграмами, 
таблицями і попрямував на 
роботу. В думках іще раз 
пробіг текст тосту, і здало
ся йому, що мало він ска
зав про відділ постачання і 
склад готової продукції.

«Взагалі треба розширити 
розділ «Тили заводу», — 
міркував головбух.

Цілий день він працював 
над удосконаленням тек
сту, дописав туди два нових 
розділи: «Звідкіль росте 
коріння штурмівщини» і 
«Цех № 1» (про заводську 
їдальню).

...Стрілки годинника на
ближалися до дванадцяти. 
Передовики виробництва, 
інженери, керівники' під
приємства, всі, хто був за
прошений на новорічний 
бал, зайняли місця за свят
ковими столами. Мина Ку- 
пріяновим сів на видному 
місці, поклав біля ніг порт
фель і став розсувати мис
ки з холодцем та пляшки 
з «Кахетинським», щоб при
мостити на столі таблиці і 
дізграми — показники за
воду за минулий рік. Поки 
він зовтузився з посудом, 
хтось потихеньку поцупив 
його портфель. Звичайно, 
жартома. А тут стрілки на 
дванадцятій стали. Дирек
тор заводу Семен Васильо
вич Шнур сказав:

— Слово для виголс/илен- 
ня новорічного тосту нада
ється головному бухгалте
рові Мині Купріяновичу.

Брунчалін потягнувся ру
кою за портфелем, та біля 
ніг нічого не нащупав. «Яка 
ж це бісова душа шпаргал
ки потягнула?», — подумав 
бухгалтер, і гарячий стру
мінь ударив йому в голову. 
Оратор підвівся. Йому ніку
ди було діватись.

— Дорогі друзі! — по
чав після зорієнтування го
ловбух. — Я сьогодні хочу 
виголосити не зовсім тра 
диційний тост. Давайте під
німемо наші келехи за те... 
Словом, більше діла, мен
ше слів!

Пегро СИВОЛАП.
м. Кіровоград.

ПІДСЛУХАНІ ДУМКИ

ГУЛІВЕР ДО ЛІЛІПУТА
— Тобі добре: завжди 

в магазині знайдеш по
трібне взуття.

ГОЛОВА ДО ШАПКИ
— Між нами були

теплі відносний, особлн 
80 взимку.

РАНОК ДО ВЕЧОРА
— Як ти можеш усе 

життя працювати в дру
гу зміну?

Золодимир ПОЛІЩУК.

А(фе!)ризми
«Я — людина слова!» 

— сказав любитель крос
вордів.

Трагедія: кожна модни
ця несе на шиї свій хрест.

Йому пальця в рот не 
клади — вія хоче маги 
РУКУ-

Якщо немає запчастин, 
то й колесо фортуни дале
ко не заїде.

Маленька людина: по 
дає великі надії іншим.

Виробнича характерис
тика Сізіфа: постійно йде 
вгору.

Реклама: «Рекламації
на наш товар — найкращі 
в світі!»

Справжні інтелігенти', 
гострять одне на одного 
зуби мудрості.

Спеціаліст широкого 
профілю: б'є байдики і
товче воду в ступі. 
Олександр СОЛОМЧЕНКО.

І I Цейтнот

БАЄЧКИ-НАГАЄЧКИ

З ФОТОАРХІВУ Г
«ПК»

Пан директор зди
вувався:

— «П’яте колесо»— 
це щось подібне до 
корчми «13 стіль
ців»!»

— А чиїми голоса
ми ви співаєте!

— Власними! Не 
може бути. Оце рої- 
смішили. Ха-ха-ха! А Ц 
ви часом не переплу 
тали І січня з 1 кий

Ми готувалися до зустрі
чі Нового року. Все йшло як 
слід. Моя дружина пора
лась на кухні, я викопував 
допоміжні операції: «по
дан», «принеси», «покрути», 
«збий».

І раптом:
— Любий, —- прошенотіла 

моя мила, — у пас немає 
гірчиці. Жах! Що скажуть 
люди? ,-

Поки я похапцем одягав
ся, з кухні почулося:

— Там на серванті твій 
годинник, я встигла взяти 
з ремонту. Захопи, щоб свій 
час контролювати.

У найближчому гастроно
мі гірчиці не було, та це 
здалося мені дрібницею. /\ 
коли її не виявилось у тре
тьому, четвертому...

— Є майонез, — сказали 
. мені в п’ятому. — Правда, 
закінчується.

«Майонез, майонез! — 
бурмотів я. виходячи з чер
ги. — Мені гірчиця потріб
на».

— Де майонез? Кому гір
чиця потрібна? —- почув 
поруч. Чоловік в ондатро
вій шапці смикнув мене за 
рукав.

— Отам майонез, — кив
нув я па чергу.— А гірчиця 
потрібна мені.

— Виручу, — сказав оп- 
. датровпй. — У мене є зай

ва гірчиця, та немає майо
незу. Купіть, обміняємося, і 
квит.

Я кинувся до черги.
— Люди, товариші, гро

мадяни! Я ось тутечки щой
но .стояв. Мені на секунду...

Мене відтирали, відтпра-

в ондатровій,

НОВОРІЧНЕ
ОПОВІДАННЯ
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вився чуйною людиною —. 
чекав па мене.

У наступному гастрономі 
нам повезло: якийсь весе
ленький товстун, підслухав
ши паші біди, -підкотився до 
нас:

. • — Маю кілька банок ма
йонезу, але мені потрібен 
хрін. Розумієте, холодець 
з півня.

Тепер мнвже втрьох, як 
ударна трійка хокеїстів, 
рвалися до дверей продма
гів, несподіваними фінтами 
обходячи захисників при
лавків.

— Ура! Є хріп!
— Тут же, біля столика, 

зупинилися. Щасливий і за
хеканий, я обміняв купле
ний мною хрін на майонез, 
а майонез не гірчицю.

Я глянув па годинник. 
Мамо! До Нового року зо
ставалося 48 хвплїш. Спіз
нююсь! , Ж

... До свого під’їзду я 
плівся, як па збори, де іі 
найкращому разі мені ого
лосять сувору догану. По
стояв у під’їзді, висмалив 
кілька сигарет — хотілося 
відтягнути час розплати.

— Любий, цс пі?-— л 
кухні. — Гірчицю приніс?' 
Як швидко, ше її не всі гос
ті прийшли.

Я остовпів.
— Я-а-а-а-к не всі? Адже 

Новий рік уже минув.
— Ти що. схаменись! Ще 

тільки на одинадцяту зік-и» 
нуло.

Я глянув на свій відре
монтований ГОДНШШК. Він 
показував десяту хвилину 
па першу...

Анатолій КУМАНСЬКИИ.

Мудра лисиця
— Що. кумасю, 

краще мати, —
Хтось пита Лисицю, — 
Журавля у еннім небі, 
Чи в зубах Синицю?... 
Лиска хвостиком війнула: 
— Мудрість не велика-' 
Щонайкраще — це 

тримати
У зубах Індика’

Думка трутня
До Трутня каже Джміль: 
— Скорочуємо штати.
У вулику твоїм 
Знайдуться кандидати?
— Багато є.
І. будь моя тут воля, 
Я бджіл звільнив би 

з вулика усік!
Бо ж цілий день 
Літають десь у полі.
У вулику 
Я рідко бачу їх.

Борис ЧАМЛАЙ.
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