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Дорогі співвітчизники, друзі і товариші!
Центральний Комітет Комуністичної партії Радян

ського Союзу, Президія Верховної Ради СРСР і Рада 
Міністрів СРСР сердечно поздоровляють вас з насту
паючим Новим роком. Палко бажаємо вам у новому 
році доброго здоров’я, нових перемог у славній праці 
на благо нашої великої Батьківщини, в ім’я -торжества 
комунізму. Хай Новий рік буде ще щасливішим і ус
пішнішим для кожного з вас, для всього радянського 
народу, для всіх людей доброї волі.

1961 рік залишив про себе добру пам’ять. Він увійде 
в літопис людства як рік історичного ХХП з’їзду Ко
муністичної партії Радянського Союзу, який прийняв 
нову Програму партії — Комуністичний маніфест двад
цятого століття.

З гордістю і радістю оглядаємось ми на рік минулим, 
з впевненістю дивимося в рік майбутній.

Наша могутня Батьківщина вступає в Новий рік в 
розквіті будівничих, творчих сил. Радянський народ 
бере все нові висоти, успішно викопує -семирічний план, 
перетворює в жигтя велику програму побудови кому
нізму.

Ми споруджуємо величну будову комунізму на міц
ному економічному фундаменті. Наша країна волею ра
дянських людей перетворилась у велику індустріально- 
колгоспну державу. В 
тила продукції стільки 
воєнну п’ятирічку.

Добре попрацювали 
сільського господарства. Вони засипали в засіки дер
жави на 320 мільйонів пудів хліба більше, ніж у 1960 
році.

Минулий рік ознаменований великими досягненнями 
радянської науки, 
Весь світ вразили 
космонавтів, вірних 
тів Юрія Гагаріна 
радянської людини 
космічні далі.

З кожним роком 
роду. Близько 
чверть усього населення країни справили за останні 
п’ять років новосілля! Все, що робиться в нашій краї-

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ 
КПРС

1961 році промисловість випус- 
ж, скільки за всю першу післл-

в минулому році і трудівники

техніки, соціалістичної культури, 
безприкладні польоти радянських 
синів нашої Батьківщини комуніс- 

і Германа Титова. “ 
відкрито шлях до

Творчим генієм 
Місяця, шлях у

зростає добробут 
п’ятдесяти мільйонів

радянського на- 
чоловік, майже

ПРЕЗИДІЯ 
РАДИ СРСР

ні, робиться в ім’я людини, для блага людини. Радян
ський народ не зупиняється на досягнутому, він іде до 
комунізму широкою і твердою ходою.

1961 рік був роком видатних перемог світового кому
ністичного і робітничого руху, перемог сил миру нац 
силами реакції і війни.

Комуністична партія, Радянський уряд, всі радянські 
люди наполегливо відстоюють міцний мир на землі. В 
цій благородній боротьбі пліч-о-пліч разом з нами йдуть 
братні країни соціалізму, всі миролюбні народи земної 
кулі.

Світ соціалізму має могутню матеріальну базу для 
приборкання агресорів і відвернення війни. Збройні Си
ли Радянського Союзу, оснащені найновішою сучас
ною технікою і першокласною зброєю, пильно стоять 
на сторожі мирної праці радянських людей.

Історичний XXII з’їзд партії високо підняв прапор 
боротьби за мир. Вступаючи в новий рік, ми говоримо 
народам і державам: Хай мир, свобода і щастя стануть 
надбанням усіх людей на землі! Хай 1962 рік стане ро
ком дальшого зміцнення миру і дружби між народами!

Комуністична партія і Радянський уряд і далі послі
довно, наполегливо боротимуться за дальший розквіт 
нашої країни, за міцний мир на землі, зміцнюватимуть 
і розвиватимуть відносини братерського співробітництва 
між країнами соціалізму, подаватимуть 
могу народам, які скинули колоніальне 
на шлях буцівницгва нового життя.

Дорогі товариші і друзі!
Перед нами великий і славний шлях, 

му році ми маємо здійснити нові великі 
роджують могутній приплив творчих сил радянського 
народу, запалюють його на нові 
ремоги в будівництві комунізму.

Слава радянському народові, 
борцю, будівнику комунізму!

Сердечний привіт і найкращі 
братніх соціалістичних країн!

Бажаємо дальших успіхів трудящим усього світу в 
їх благородній боротьбі за мир, демократію і соціалізм!

Хай живе і міцніє незламне єднання Комуністичної 
партії, Радянського уряду і народу — запорука всіх 
наших перемог у боротьбі за комунізм!

З Новим роком, з новим щастям, дорогі товариші!

ВЕРХОВНОЇ РАДА МІНІСТРІВ
СРСР

дружню допо- 
ярмо і стають

В наступаючо- 
діла. Вони по

всесвітньоісторичні пе-

народові-трудівнику,

побажання народам
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ПРО ДОСТРОКОВЕ ВИКОНАННЯ 
ПЛАНУ ВИДОБУТКУ НАФТИ, ГАЗУ, 

ВИРОБНИЦТВА МІНЕРАЛЬНИХ 
ДОБРИВ, КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ 

1 ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ 
ЗАЛІЗНИЧНИМ І МОРСЬКИМ 

ТРАНСПОРТОМ
Повідомлення Центрального статистичного 

управління при Раді Міністрів СРСР

ПЛЕНУМ ОБКОМУ 
ЛКСМУ

29 грудня 1961 року від
бувся черговий пленум об
кому ЛКСМУ. Обговорено 
і затверджено звітну допо
відь обласного комітету 
комсомолу.
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Коли ви

Пленум прийняв поста- Р ,, 
нову скликати XII обласну р Н
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Перетворюючи в життя історичні рішення XX! І з'їзду 

КПРС, працівники промисловості достроково виконали 
річні плани видобутку нафти, газу, виробництва міне
ральних добрив, свинцю, цинку і молібденової продук
ції.

//
П рацівники залізничного транспорту достроково вико

нали річний план перевезень вантажів і план вантажо- 
обороту. Достроково виконано план перевезень кам'я
ного вугілля, руди, чорних металів, нафтових і хлібних 
вантажів.

До кінця року залізницями буде перевезено 
план значну кількість вантажів.

понад

///
Працівники морського транспорту достроково 

нали річний план перевезень у внутрішньому і 
донному плаванні.

До кінця року морські судна додатково перевезуть 
значну кількість тонн вантажів.

вико- 
закор-

Центральне статистичне управління
при Раді Міністрів СРСР,

комсомольську конферецію 8 
в м. 
січня

14... Остання ніч року 
тисяча дев’ятсот шіст

десят першого. Спочинком 
тішиться земля, вкутана у 
пухнасту плахту, сріблнть-

ся у відблисках зоряного 
неба. Природа мов перей
няла крншину врочистості 
у людей, які готуються на
лежно зустріти перший день 
Нового року.

Тануть, спливають хви
лини...

Мелодійно передзвоню
ють Кремлівські куранти... 

підняла ке- 
проголосити

— Дуже 
на секунду 
від роботи, 
графістка 
Олександрівна ...
ко — За зміну передамо і 
приймемо не менше шести
сот телеграм.

гаряча пора,— 
відірвавшись 

говорить теле- 
Олександра 

Андріучен-

країна 
щоб

Кіровограді 12 — 13
1962 року. у
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Указ Президії Верховної Ради СРСР
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ
ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР 

зв’язку з закінченням 16 березня 1962 рокуУ зв’язку з закінченням 16 березня 1962 року 
повноважень Верховної Ради СРСР п’ятого скли
кання. на підставі статті 54 Конституції СРСР 
Президія Верховної Ради Союзу Радянських Соціа
лістичних Республік постановляє:

Др’ЛЭначиЗД вибори до Верховної Ради СРСР на 
неділю, 18 березня 1962 року.

Голова Президії Верховної Ради СРСР
Л. БРЕЖНЄВ.

Секретар Президії Верховної Ради СРСР
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Моснва, Кремль. 
ЗО грудня 1961 р.

Вся
лихи,
тост...

Але _
відзначити незабутню мить 
так, як це робиться — за 
святковим столом. V КОЛ’ 
рідних і друзів? Черговий 
по залізничній станції, пе
кар, робітник і багато ін
ших, хто працює у нічну 
зміну, вступають у новий 
рік на службовому посту, 
і завдяки їм не порушує
ться ритмічний пульс жит
тя. палахкотить вогнями 
ваша ялинка, а на столі 
лоскотливо пашать свіжі 
щойно дістануті з печі, всі
лякі печива. Хіба ж не 
огортає радість від цього!’

Або завітаймо хоч би на 
центральний телеграф. По
спішно вистукують апара
ти і так само поспішно 
повзуть паперові стрічки: 
«Любі тато мамо сестрич
ка Валю хай щастя бла
гополуччя будуть супутни
ком вашим тисяча дев’ят
сот шістдесят другому ро
ці Володимир», «здоровлю 
новим роком... цілую сто 
раз... твій Микола» 
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чи у всіх в змога
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Поспішно вистукують 
телеграфні апарати...
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РАПОРТУЄ БАТЬКІВЩИНІ
Комуністичне виховання

Центральний Комітет Комуністичної партії Радян
ського Союзу і Рада Міністрів СРСР сердечно поздоро
вили трудящих промисловості, транспорту і будівництва 
Української РСР з видатною виробничою перемогою — 
достроковим виконанням державного плану 1961 року.

Українська РСР займає важливе місце в промислово
му виробництві країни, говориться в привітанні ЦК 
КПРС і Ради Міністрів СРСР. На її долю припадає 
більше половини загальносоюзного виробництва чавуну 
і залізної руди, приблизно 40 процентів сталі і прокату, 
більше третини природного газу і вугілля та значна 
кількість продукції хімічної промисловості і машинобу
дування. Тому кожна нова перемога трудівників Украї
ни є великим вкладом у загальнонародну справу побу
дови комунізму в нашій країні.

Трудівники України добре попрацювали в цьому ро
ці. В республіці випущено понад план велику кількість 
сталі, прокату, залізної руди, вугілля, природного газу, 
електроенергії, мінеральних добрив, машин, приладів, 
товарів народного споживання.

Ці видатні досягнення поряд з величезними успіхами 
у збільшенні виробництва в республіці зерна, м’яса, мо
лока та інших сільськогосподарських продуктів є гідним 
вкладом трудівників України в здійснення рішень XXII 
з’їзду партії.

Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР 
висловлюють впевненість в тому, що трудящі України 
в 1962 році ще вище піднесуть прапор соціалістичного 
змагання за дострокове виконання завдань семирічного 
плану.

Робітники, інженери, техніки, наукові працівники і 
службовці Української РСР у своєму рапорті Централь
ному Комітетові КПРС, Раді Міністрів СРСР і товари
шеві М. С. Хрущову доповідають, що план третього 
року семирічки по випуску валової продукції виконано 
достроково, 27 грудня, і по більшості найважливіших 
видів виробів — 29 грудня.

Підприємства республіки виготовили і поставили ве
лику кількість енергетичного і технологічного устатку
вання, кабельних виробів, приладів і апаратури для най
важливіших будов семирічки, металургійної, гірничоруд
ної, вугільної, хімічної, енергетичної, машинобудівної та 
інших галузей промисловості. Суднобудівники міста 
Миколаєва достроково здали найбільшу китобійну фло
тилію з базою «Советская Россия» водотоннажністю 
44 тисячі тонн.

Натхнені історичними рішеннями XXII з’їзду КПРС, 
самовіддано працюють будівельники республіки. Вони 
збудували і ввели в дію більш як 150 великих промис
лових підприємств і об’єктів. В числі їх надпотужна 
доменна піч, чотири найбільші мартенівські печі, три ве
ликі коксові батареї, високопродуктивні дрібносортний 
прокатний і трубний стани, Дніпропетровський шинний 
завод, Черкаський завод штучного волокна, закінчено 
спорудження найбільшої в Європі Придніпровської теп
лової електростанції і Кременчуцької гідроелектростан
ції. В цьому році будівельники спорудили нові будинки 
загальною площею близько 13,5 мільйона квадратних 
метрів. Більше одного мільйона трудящих одержали 
впорядковане житло.

Трудящі України запевняють Центральний Комітет 
КПРС, Раду Міністрів СРСР і товариша М. С. Хрущо
ва, що вони високо нестимуть прапор боротьби за по
будову комунізму, не пошкодують своїх сил і енергії 
для здійснення величної Програми, прийнятої XXII з’їз
дом партії.

(ТАРС).

питання питань
З Всесоюзної наради в питаннях ідеологічної роботи

лю- 
наби- 
якого 
після

Чотири дні в Кремлі три
вала всесоюзна нарада в 
питаннях ідеологічної робо
ти. В ній взяло участь 
близько трьох'тисяч чоло
вік, які представляють різні 
ланки армії ідеологічних 
працівників — від робітни- 
ка-пропагандиста і колгосп
ного агітатора до вченого- 
філософа, письменника, ху
дожника, артиста.

Відкриваючи цей форум, 
у короткій вступній промові 
Микита Сергійович Хрущов 
підкреслив, що таку широ
ку і представницьку нараду 
ідеологічних працівників 
партія скликає вперше.

В доповіді секретаря 
Центрального Комітету 
КПРС Л. Ф. Ільїчова «XXII 
з’їзд КПРС і завдання ідео
логічної роботи партії» бу
ло показано, що ідеологічна 
робота, робота по комуніс
тичному вихованню 
дини, ще ніколи не 
рала такого значення, 
вона набрала тепер,
історичного XXII з’їзду пар
тії, що затвердив програму 
побудови комунізму. Ми не 
перебільшимо, коли скаже
мо, говорив тов. Ільїчов, що 
комуністичне виховання в 
сучасних умовах — це пи
тання питань.

Головним в ідеологічній 
роботі, як вказав XXII з’їзд 
партії, «є глибоке роз’яснен
ня Програми КПРС, озбро
єння трудівників радянсько
го суспільства великим пла
ном боротьби за перемогу 
комунізму, мобілізація всіх 
трудящих на перетворення 
в життя нової Програми 
партії».

В доповіді тов. Ільїчова 
підкреслювалось, що ідеоло
гічна робота партії — не 
самоціль, а ефективний за
сіб розв’язання питань ко
муністичного будівництва. 
Ідеологічна діяльність має 
справу з свідомістю люди
ни, з її психологією, впли
ває на її думки і почуття.

Але як перевірити силу 
її впливу, говорив допові
дач, як оцінити її результа
ти? Чи є такі терези, на 
яких можна було б зважити

кз
Президії Верховної Ради СРСР 

Про кримінальну відповідальність за злочинно-недбале 
використання або зберігання сільськогосподарської 

техніки

плоди ідеологічної роботи? 
Є, і хай це не буде звучати < 
парадоксом. Це ті ж терези, і 
на яких ми зважуємо хліб і 
наш насущний, бавовну, і 
сталь, чавун, м’ясо, — сло- і 
вом, всі матеріальні ціннос- < 
ті, створені людиною. Як 
правило, між, скажемо, ви- і 
робничими успіхами в про- і 
мисловості, в сільському 
господарстві і доброю ідей
но-виховною роботою існує 
прямий зв’язок.

Ідеологічна робота може 
і повинна, відзначав тов. 
Ільїчов, стати ще активні
шим фактором у боротьбі 
за здійснення головного еко
номічного завдання партії і 
всього народу — за ство
рення матеріально-технічної 
бази комунізму.

Це надзвичайно важливе 
положення прекр а с н и м и 
прикладами ілюстрували 
багато промовців, що висту
пали на нараді, і, зокрема, 
секретар парткому будівни
цтва Воткінської ҐЕС на 
Камі тов. Назаров. Підняті 
на славні діла пристрасним , 
і задушевним партійним 
словом, будівники цього 
енергетичного велетня 
справді роблять чудеса. 
Кілька днів тому вони пер
шу турбіну потужністю в 
100 тисяч кіловат пустили 
на рік раніше строку. В ці
лому ж станція буде спо
руджена на 2 роки раніше 
строку і обійдеться вона 
країні на 50 мільйонів кар
бованців дешевше проти 
кошторисної вартості.

Ідеологічна робота, під
креслювалося в доповіді 
тов. Ільїчова, повинна ві
діграти важливу роль не 
тільки в створенні мате
ріально-технічної бази кому
нізму, але й у формуванні 
комуністичних суспільних 
відносин, де успіх залежить'* 
від рівня і розмаху вихов-» 
ної роботи, ступеня свідо-І 
мості народних мас. ♦

Візьмемо, наприклад, го- ♦ 
ворив доповідач, завдання ♦ 
переростання державності в ♦ 
громадське самоврядуван- • 
ня. Здійснення цього зав- х 
давня вимагає великої ідей- ♦ 
но-виховної роботи, знач- ♦ — • --
ного підвищення свідомості X чєв ,29 грудня на 
народних мас. Адже гро-1 
мадське самоврядування ♦ 
передбачає активну участь * 
громадян в управлінні ви- X 
робничими і всіма іншими ♦ 
справами суспільства, ко- • 
муністичне ставлення до ♦ 
праці, дбайливе ставлення х

Наша партія висунула як 
одне з головних завдань 
комуністичного перетворен
ня світу завдання вихован
ня нової людини — люди
ни комуністичного суспіль
ства.

Виховання нової людини, 
підкреслював тов. Ільїчов,— 
це генеральна лінія нашої 
ідеологічної роботи, вирі
шальний показник її дієвос
ті.

Нова людина виховується 
всім укладом нашого жит
тя, в процесі праці, громад
сько-політичної діяльності, 
в ході боротьби за кому
нізм. Але ми допустимо 
серйозну помилку, говори
лося в доповіді, якщо буде
мо думати, що виховання 
нової людини відбувається 
стихійно, автоматично, під 
впливом самих тільки об’єк
тивних факторів. Хоч би 
якими важливими вони бу
ли, самі собою вони ще 
не забезпечать формування 
нової людини без активної 
участі суб’єктивних факто
рів, без наполегливої і ці
леспрямованої ідеологічної, 
виховної роботи партії та 
всієї радянської громад
ськості.

На нараді багато говори
лось про завдання преси, 
літератури, мистецтва, зав
дання на теоретичному 
фронті — про все, що має 
бути спрямоване на форму
вання нової людини кому
ністичного суспільства.

І тов. Ільїчов у своїй до
повіді, і промовці, які бра
ли участь в обговоренні до
повіді, відзначали необхід
ність будувати ідеологічну 
роботу так, щоб вона до
ходила до розуму і серця 
кожної людини, щоб не ока- 
зенювати цю роботу, щоб 
вона була справді задушев
ною.

Повернення
Л. І. Брежнєва 

в Москву

Радянська держава що
року виділяє величезні кош
ти для оснащення сільсько
го господарства найновішою 
технікою. Техніка значно 
полегшила працю колгосп
ників і робітників радгос
пів, зробила її більш про
дуктивною і забезпечила по
трібні умови для зростання 
врожайності сільськогоспо
дарських культур і продук
тивності тваринництва, зни
ження затрат праці і кош
тів, дальшого збільшення 
виробництва сільськогоспо- 
дацської продукції.

Більшість працівників 
сільського господарства ви
сокопродуктивно використо
вує машини і дбайливо ста
виться до техніки.

Разом з тим в ряді кол
госпів, радгоспів та інших 
державних і кооперативних 
організаціях мають місце 
факти безгосподарного, не
дбалого ставлення механі
заторів і службових осіб 
до тракторів, автомобілів, 
комбайнів та інших сіль
ськогосподарських машин. 
Внаслідок потурання дея
ких місцевих радянських і 
господарських органів, 
правлінь колгоспів і ксрів-

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
1 січня 1962 р., 2 стор.

ників радгоспів, машини 
нерідко не доставляються 

до місць зберігання, зали
шаються на зиму в полі, 
розукомплектовуються.

В багатьох колгоспах і 
радгоспах трактори та ін
ші машини через погане 
зберігання і догляд дають 
низьку продуктивність, а 
головне, передчасно вихо
дять з ладу. В результаті 
злочинно-недбалого ставлен
ня до техніки мають місце 
поломки і псування ма
шин, в зв’язку з чим гос
подарства змушені витрача
ти додаткові кошти 
ремонт або техніка 
часно виходить з 
Часта, винуватці 
ставлення до сільськогоспо
дарських машин не несуть 
ні матеріальної, ні кримі
нальної відповідальності, 
Нехазяйське, а іноді прос
то варварське ставлення до 
техніки гальмує зростання 
сільськогосподарського ви
робництва і фактично озна
чає розтрату народного 
добра.

З метою посилення бо
ротьби з безгосподарністю 
у використанні і зберіганні 
сільськогосподарської тех
ніки Президія Верховної 

ради СРСР постановляє:

на їх 
перед- 
ладу. 

такого

1. Встановити, що зло
чинно-недбале використан
ня або зберігання належ
них радгоспам, колгоспам 
та іншим державним або 
кооперативним організаці
ям тракторів, автомобілів, 
комбайнів та інших сіль
ськогосподарських машин, 
які призвели до їх псуван
ня або поломки, а також 
розукомплектування цих 
машин, —

караються позбавленням 
волі на строк до одного 
року або виправними ро
ботами на тон же строк.

Ті ж діяння, які були 
вчинені неодноразово або 
завдали великої шкоди,— 

караються позбавленням 
волі на строк до трьох ро
ків.

2. Доручити Президіям 
Верховних Рад союзних 
республік внести в кримі
нальні кодекси союзних 
республік доповнення і 
зміни відповідно до цього 
Указу.

Голова Президії 
Верховної Ради СРСР 

Л. БРЕЖНЄВ.
Секретар Презнд’ї

Верховної Ради СРСР
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль,
29 грудня, 1961 р.

І особливо підкреслюва
лось, щоб ідеологічна робо
та була наступальною. Тов. 
Ільїчов у цьому зв’язку 
заявив:

•— Партія кличе нас, 
ідеологічних працівників, не 
до оборони, а до наступу 
на ідеологічному фронті. 
Ми повинні наступати, 
ступати рішуче й у 
озброєнні, на 
капіталізму в 
людей, викорінювати 
менші рецидиви чужих нам 
ідей і нравів. Ми повинні 
наступати, наступати ши
роким фронтом, високо не
сучи прапор марксизму- 
ленінізму, викривати воро
жу людству суть імперіа
лізму, його криваві діла, 
його прогнилу культуру та 
ідеологію.

У короткому заключному 
слові тов. Ільїчов, підби
ваючи підсумки великої ро
боти наради ідеологічних 
працівників, сказав: — На 
нараді виступили представ
ники всіх ділянок ідеоло
гічного фронту і всі вони 
були одностайні в розумін
ні великих завдань кому
ністичного виховання і шля
хів їх здійснення. Нарада 
ще раз показала, що всі 
види ідеологічної зброї 
партії, нашого народу пе
ребувають у повній бойовій 
готовності.

І. ПАВЛОВ, 
оглядач ТАРС.

:------------ -----------------------------

на- 
все- 

пережитки 
свідомості 

най-

і

/

Коли ви .

Голова Президії Верхов
ної Ради СРСР Л. І. Бреж-

* __ ........ а літаку
♦ «ІЛ-18» повернувся з Індії 

в Москву. Л. І. Брежнєв 
перебував у дружній Індії 
з державним візитом на за
прошення президента Індії 
д-ра Раджендра Прасада.

Присутні на аеродромі 
тепло і сердечно зустріли 

і осіб, щодо суспільного добра, | Л. І. Брежнєва і , 
неухильне додержання норм ♦ його супроводили, 
співжиття. х (ТАРС).

І
 ЗА ХОРОШИЙ КІНЕЦЬ 
ПОШАНИ ВІНЕЦЬ^

OIK тому молоді кукурудзоводн Кіровоградщнни 
вийшли на змагання за велику кукурудзу. Юна- <? 

ки н дівчата, механізатори і ланкові взяли на оз- \ 
броєння чудовий досвід маяків — О. В. Гіталова, х 
Ф. Я. Косянчука, О. О. Колодійчука. <

Супутником в їх боротьбі стала трудова юність, х 
комсомольське завзяття, комуністична наснага.

Змагання було напруженим і захоплюючим. І > 
л ось — фініш. Найкращий результат — в олексан- / 
$ дрівських комсомольців (секретар РК ЛКСМУ Л. П. / 
л Борбицька). їх показник — 57,4 центнера зерна ку- / 
() курудзи на кожному з 7278 гектарів. Друге місце л 
() завоювала новоукраїнська районна комсомольська $ 
(9 організація (секретар РК ЛКСМУ А. М. Литвин). Q 
0 По 55,8 центнера зерна кукурудзи з гектара на пло- у 
0 щі 6292 гектари — такий підсумок цілорічних ста- /) 
С рань комсомолі! району. у
V Рішенням бюро обкому комсомолу Олександрів- Q 
v цям і новоукраїнцям вручено премії — автомашн- 
у ни «Москвич». 8
\ Хороших успіхів домоглись хмелівська та ново- 
X празька районні комсомольські організації (секре- У 
\ тарі РК ЛКСА’У Н. А. Дякова, М. А. Заболотня). V 
х їм теж вручені премії — мотоцикли «К-750». У
8 Багато первинних організацій, комсомольсько- л 
у молодіжних ланок, агрегатів, учнівських виробни- л 
0 чих бригад, які виростили по 50 і більше центнерів ) 
v кукурудзи з кожного гектара, нагороджені почес- Л 
(- ними грамотами обкому комсомолу та представлені 8 
0 до нагородження почесними грамотами ЦК ЛКСМУ 
V і значками ЦК ВЛКСМ «Лучшему кукурузоводу». (7

і

; ’1Я И теж квапимось. 
| І-ТИ- спробуйте-но 
' ти» таксі —вони 
! зують мимо, ХОЧ имс а«.- о 
! тивне наше «голосування».
> Нарешті, коли ми вже 
’ втратили надію, спнняєть- 
? ся блискуча «Волга».
5 — Вам повезло.
} сідайте швидше. Оо •- 
5 налетять — відбою не .
5 де. — усміхається шофер У4 Микола Іларіоновнч Шев- у
5 ченко. Й
5 В машині ми здогадує- у 
5 мось, що могли «налетіти» о 
2 подібні нам нетерплячі па- У
2 сажири, яким «конче і не- У 
5 гайно треба туди і туди- У3 то».

— Значить, працюєте?— у 
задаємо Миколі Іларіоно- у 
вичу досить стереотипне О питання. 8

— Ага. — відповідає він, 8 
завертаючи «Волгу» в про- 8 вулок. Ц

— Добре тим, хто зараз у 
по-справжньому зустріне Ц 
свято, — не зовсім прозо- 8 
рим натяком висловлюємо Ь свій жаль шоферові.

Та він його чомусь не У сприймає:
— Я вже три роки отак. О І нічого — задоволений. А у 

що б ви робили тепер без Ь 
мене, га? — Лукавість у го- 8 
лосі Миколи Іларіоновнча Я явна.

Сасюоооооооооооооо^^

«спійма- 8 
просков- 8 
яие ак- 8

8 
о
8

Тож 8 
зараз 8 
е бу- Й

Й
8
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■ Риси нової людини
рНІЖИНКИ. ніжнохолодні, 

їх дотик до розпашілого 
умивання чарівним бальзамом: 
рості з радістю.

пухкі сніжинки... 
обличчя — немов 

сумішшю бадьо-

За ніч виткали пушинки білий легкий кили
мець й простелили його від заводської прохідної 
аж ген у місто, щоб приємно було крокувати по 
ньому третій зміні, яка щойно від верстатів, від 
цехового гарячого гулу.

— Хороше! Тільки у таку погоду й стрічати 
Новий рік, — озвався до друзів слюсар Михайлов 
з другого механоскладального.

Але сам він свій новий трудовий рік зустрів 
раніше. Якби те, що ми звемо прискоренням 
часу, існувало в буквальному розумінні, просту
вати б оце зараз Михайлову весняним містом, і не 
справжній, а духмяний сніг вишнецвіту осипався б 
на його смолястий чуб.

Хто ж він, цей зухвалець, що насмілився пору
шити кордон між «сьогодні» й «завтра», окресле
ний часом?

!
ГІ ІЛЯ другої міської лі- р, 

карні — коротка зу- Я 
пинка. Заходимо у примі- Р 
щення — тут тиша. Нас Р 
зустрічає черговий хірург й 
Віталій Олександрович Ус* С 
ленський.

— Ми хороше зустрічає- с 
мо Новий рік, — говорять £ 

о він. — Всі пацієнти, навіть £ 
о важко хворі, наче раптово {- 
Я позбавилися своїх недугіп, С 
•; жваво розмовляють між со- с 
, бою. По лікарнянському £ 

п режиму це не передбачено £ 
Я в пізній час і заборонят- г 
Я ться. Та що поробиш — га- £ 
З ни входять у 1962-й з уе* £ 
мішкою і вірою у найшвнд- С 
шс виздоровлсння...

І знову мн в машин]. С
— Газуйте, Миколо їла- £ 

ріоновичу, на всю. - 
пить шофера мій 
рнш. — <

Мн — 
Кірова.
дивимось 
Обидві 
цифру дванадцять. У 
равій різноколірній 
ві стоїть ялинка.

і ось... грають 
дзвоном Кремлівські ку- І 
ранти.
г, Рупори розносять звуки ;
Р далеко у ніч.
Я Місто зустрічає Новий '
Я 1962-й рік...

Текст А. ТАРАНА. і 

Я Фото В. КОВПАКА. <
Яхзооахххоссссглг-сг ос осссс хсгс-

я§
ква- 

шофера мій това- 
Спізнюемось ..

— на сяючій площі 
Одразу розуміюче 

на годинники, 
стрілки лягли на 

яск- 
піня-

пере-

8

1 Місто тільки поокину-
• лось. Назустріч про

холодному вітерцю відкри
ли свої обійми вікна ро
бітничих кварталів. Де-не- 
де на околицях будили сон
ну тишу протяжні завод
ські гудки. Та в центрі — 
вулиці, затишні і завжди 
неспокійні, безліч раз об
ходжені і обміряні, вже пе
реморгувались вогниками 
автомобільних фар, пере
гукувались голосами прохо
жих... І раптом серед пре
людії робітничої вулиці 
владно і настирливо вирва
лася знайома похідна пісня.

На перехресті зупинила
ся ціла низка автомашин, 
звільняючи дорогу роті 
солдат. Красиво і дужо за
співував старшина, а одяг
нені в новенькі форменні 
гімнастьорки військові в 
єдиному пориві підхоплю
вали слова приспіву...

Вже давно пройшла ро
та, а прохожі все ше при
слухалися до відлунків 
пісні...

У нього красиве, мужнє ім'я — Герман. Зви
чайно, в 1938-му його назвали так не на чесгь 
тоді ще не відомого нікому космонавта. Та вихо
ваного з дитинства в любові до музики, Геру ціл
ком влаштовувало ім’я оперного героя. А за
раз — тим більше...

Рік тому з’явився в цеху цей смаглявий юнак з 
легкою постаттю гімнаста чи танцюриста. А втім.
і спортом, 1 хореографією Герман захоплювався в 
однаковій мірі ще в школі, а потім під час пе
ребування в Радянській Армії. В солдатській 
гімнастьорці прийшов він вперше у цех, 1 з сол
датською точністю відразу ж почав з’ясовувати 
деякі питання’ як справи з спортом в другому 
механоскладальному, чи є художня самодіяльність, 
а головне — танцювальний гурток? Останнього не 
було й у згадці. Та дуже скоро він з’явився.

На превелике невдоволення голови місцевкому 
т. Григор’єва, який не вірив, що з цього вийде 
щось путнє, в червоному куточку тепер під час 
перерв лунала музика, а Федя Потапенко. Сва
та Новохатня, Тамара Печерська та інші терпля
че розучували танок під керівництвом новоявле- 
ного «маестро», як жартома назвали Геру. Коли 
ж на цеховому вечорі відпочинку вони виступили 
з запальним, темпераментним «Шоком», бажаю
чих відвідувати гурток виявилось чимало.

Захопивши друзів красивим мистецтвом танку,

Герман продовжував займатися іншими, іноді ду
же не схожими одна на одну справами. Придив
лявся до роботи фрезерувального верстату, а ско
ро вже міг у разі потреби стояти за ним. захи
щав спортивну честь цеху в змаганнях з плаван
ня та стрільби, як на великі свята, ходив на му
зичні концерти. Плекаючи давню, ще шкільну мрію 
про технічний вуз, сідав вечорами за підручники. 
Менше зупиняючись на улюбленому предметі — 
математиці, більше заглиблювався в історію, впер
то долав іноземну мову.

Вступні екзамени у вечірній політехнічний ін
ститут Герман витримав блискуче. А слідом за 
цим — ще одна подія. На звітно-виборних комсо
мольських зборах його обрали членом комсомоль
ського бюро цеху.

— Та ти ж просто знахідка для культмасового 
сектора, — підбадьорював найближчий його друг 
і сусід по верстату Федя Потапенко.

Мимоволі випереджатимеш повільний плин ча
су, коли у тебе стільки справ, стільки турбот. У 
Германа їх тепер дуже багато. Треба зайнятися 
новим поповненням танцювального гуртка — ад
же дехто з учасників вибув, і репертуар уже за
старів. Йому не подобається млява робота черво
ного куточка — туди б шахи, настільний теніс, а 
за це знову потрібно воювати з Григор’євим. 
Підвищити розряд, успішно витримати екзамена
ційну сесію — це теж не відкладеш на потім. А 
тут ще у декого із хлопців з вищою математи
кою не ладиться. Як же тут не викроїти хоч пів
години, щоб допомогти своїм же, червонозорів- 
ським, студентам — Федору Щербині, Віталію 
Щедрову. Та й, зрештою, який би він був удар
ник комуністичної праці, коли б тільки своїми 
успіхами жив?

Линуть люди до тих, хто душею щирий. Ось і 
Герман завжди у гурті, завжди з друзями. Люб
лять вони збиратись у нього вдома, бо Герман 
привітний господар, дотепний 1 цікавий оповідач.

Є у хлопця ще одна дуже хороша риса — 
скромність. Правда, в одному випадку заважає 
вона — коли хочеш дізнатись про людину з роз
мови з нею самою.

— Ну, чому раптом я? — дивується Герман. — 
Адже скільки є хороших хлопців, дівчат!

І це просто чудово, що багато їх, отаких, є вже 
зараз серед нас, а з кожним роком стає ще більше.

Т. БОДНАР.
Завод «Червона зірка».

—

лік-Пашаєв, йому доруча
ють провідні ролі. І ось в 
опері В. Шебаліна «При
боркання непокірної» Кіб- 
кзло досить талановито 
дебютує в ролі енергійного, 
сильного, жадібного до 
життя Петруччіо.

Я) — Старшина Кібкало, 
вас викликає началь

ник училища, — черговий 
по частині показав на бесід- 
ку, де під густими липами 
генерал розмовляв з яки
мось незнайомим у штат
ському.

— Сідай, сідай, Кібкало. 
Сьогодні без рапортів. І 
знайомся: Микола Кориі- 
йовнч Мельник, колишній 
викладач консерваторії, а 
тепер — керівник відомого 
в місті колективу худож
ньої самодіяльності.

Трохи поміркувавши, до
дав:

— Чув, як ти сьогодні 
заспівував, молодець. Так 
от, хочуть тебе в самоді
яльність записати. Не на 
зовсім, звичайно, а вечора
ми відпускати будемо. Зго
ден?

— Так точно, товаришу 
генерал, згоден і...

— А тепер ви домовляй
теся між собою...

Так розпочав свій шлях 
у велике мистецтво наш 
земляк, вихованець Зна- 
м’янської середньої школи 
№ 9 Євгеній Кібкало.

З В художній са.модіяль-
• ності новенький три

має екзамен. Через кілька 
місяців на обласному фес
тивалі курсант авіаційного 
училища Є. Кібкало зай
має перше місце серед во
калістів. А згодом — каш
тановий Київ, республікан
ський фестиваль, сотні та
ких же талановитих і та
ких же молодих співаків, 
як і він.

Женя трохи хвилюється, 
коли називають його ім’я. 
Виходить на сцену і... зби
вається. Доводиться роз
починати спочатку. На ста
діоні. де зібралися учасни
ки фестивалю, пісня дзве
нить спочатку тихо, а зго
дом все міцніше і зворуш
ливіше:

Дивлюсь я на небо
Та й думку гадаю...
Співакові дружно апло

дують, а він уже виконує 
пісню иапязького гості з 
опери Римського-Корсакова 
«Садко». І знову висока 
нагого я а — на цей паз від 
жюрі фестивалю. Євгенію 
Кібкало присуджується 
перше місце, а міністо 
культури нагороджує його 
іменним годинником.

...— Старшина Кібкало, 
вас викликає командир.

Знайомі слова і знайомий 
черговий по частині.

— Везучий ти, Кібкало.
Генерал, на перший по

гляд, чимось стурбований, 
та згодом посміхається: 
ось телеграма, в Москву, 
в консерваторію виклика
ють, хочуть прослухати 
Боюсь, що залишишся на
завжди. Ну що ж, на те 
й талант. А за поїзику все 
вже погоджено. Завтра — 
відправляйся.

У Москві К'бкало був 
зарахований на перший 
курс консерваторії по кла
су заслуженого діяча мис
тецтв РРФСР професора 
В. М. Політковського.

«Варшава. 1955 рік.
• Всесвітній фестиваль 

молоді. Красивий, м’який 
баритон Кібкало завойовує 
симпатії посланців п’яти 
континентів. Жюрі фести
вального конкурсу присуд
жує йому звання лауреата 
і нагороджує його срібного 
медаллю. В 1956 році, ко
ли Є. Кібкало б>в студен
том 4 курсу, його запрошу
ють в колектив Великого 
Театру опери та балету. З 
того часу його творчість 
нерозривно зв’язана з ві
домим на весь світ оперним 
колективом. Він працює з 
такими видатними музикан
тами, як Б. Хайкін, А. Ме-

А потім — найскладні
ший екзамен. Великий 
Театр вирішив відновити 
постановку опери С. Про- 
коф’єва «Повість про 
справжню людину». В ролі 
Олексія Мересьєва — Кіб
кало (недарма ж ще в ди
тячі роки, коли його запи
тували, ким він хоче бути, 
Женя відповідав: льотчи
ком).

Після прем’єри опери Кіб
кало тепло поздоровляють 
автор однойменної повісті 
Б. Полевой і живий герой 
Олексій Маресьєв. Образ 
мужнього радянського льот
чика — одна з найбільших 
творчих удач талановито
го співака.

У нашого земляка Є. Кіб
кало багато творчих від
крить, і всі вони пов’яза
ні з кращими творами ро
сійських композиторів-кла- 
сиків і новим репертуа
ром радянських композито
рів. Навіть в опері «Євге
ній Онєгін», де головну 
партію вели не так дав
но відомі на весь світ 
співаки, Є. Кібкало зумів 
розкрити нові риси поетич
ності, романтику, багатство 
душі Онєгіна, заховану під 
маскою зовнішньої холод
ності. Головне, що різнить 
Є. Кібкало від інших соліс
тів, — темперамент, ча
рівність, акторська зовніш
ність. Створені ним обра
зи завжди нові, неповторні, 
колоритні, життєво прав
диві.

Є. Кібкало знімався в

кінофільмах. В опері «Хо
ванщина» молодий артист 
створює образ інтригана і 
користолюбця Шалковнто- 
го. Співає в фільмах «Пі
кова дама» та «Євгеній 
Онєгін». Нині Є. Кібкало 
запрошений грати в новій 
опері Р. Щедріна «Не тіль
ки кохання».

5 Два роки тому голос
• нашого земляка слу

хала Америка. Поряд з ін
шими творами посланець 
радянської землі викону
вав близьку всім чесним 
людям світу пісню «Если 
бы парни всей земли...» 
Нью-Йорк і Чікаго, Вашінг- 
тон і Філадельфія високо 
оцінили талант Є. Кібкало 
з мало кому відомої Зна
м’янки. Згодом він висту
пає з концертами в Угор
щині, Румунії, Польщі, і 
всюди його тепло прийма
ють як представника пе
редової радянської музич
ної школи.

Нашим читачам Є. Кіб
кало відомий таксж по ви
конанню багатьох попу
лярних радянських пісень. 
На все життя запам’ятає
ться слухачам у виконанні 
Є. Кібкало пісня компози
тора Кал.мановського «Я 
люблю тебя, ЖИЗНо» — цей 
проникливий 1 патріотичний 
гімн людині-творцеві, ЛІО- 
дині-будівникові.

Заслужений артист 
РРФСР Є. Кібкало, якому 
сповнилося лише 29 років, 
в розквіті свого таланту. 
Як і ліричний герой відо
мої пісні Калмановського, 
він любить життя, прагне 
зробити ного кращим, кра
сивішим, змістовнішим.

О. ЧЕРНЕЦЬКИЙ.
м. Знам'янка.

Р І к 
РАДОЩІВ

V шістдесят першому в 
моєму житті сталося 

дві визначні події. Весною 
каша бригада токарів удо
стоїлась почесного звання 
колективу комуністичної 
праці. Влітку по турист
ській путівці облпрофради 
я побувала в Народній 
Республіці Польщі.

Н. ВАСИЛЕНКО, 
бригадир бригади ко
муністичної праці то
карів 2-го механоскла
дального цеху заводу 
«Червона зірка».

* * *

ЩАСЛИВИМ роком був 
шістдесят перший для 

дівчат з комсомольсько- 
молодіжної свиноферми 
радгоспу - «Більшовик» 
Олександрійського району. 
Вони достроково виконали 
річне зобов’язання по від
годівлі свиней та удостої
лись почесного звання ко
лективу комуністичної пра
ці імені XXII з’їзду КПРС. 
Валентина Грогуль та Сі
ма Таборова поступили і 
успішно навчаються на за
очному відділі Олександ
рійського сільськогосподар
ського технікуму. Ніна Со
ловйова, одержала чудову 
двокімнатну квартиру. Ком
сомольці району обрали її 
делегатом XII обласної 
комсомольської конферен
ції.

А. КРІВЕЦЬ, 
інструктор Олександ
рійського райкому 
лксму.

------ ♦------

Новорічне свято 
в різних країнах

ЯПОНІЯ. В Японії не зна
ють, що таке новорічна ніч. 
Новий рік для японців почи
нається рано-вранці 1 січня. Пе
ред світанком вони виходять з 
дому і урочисто зустрічають 
сонце — перше сонце нового 
року. І починається святкуван
ня.

Чоловіки, одягнуті в найкра
щі костюми, і жінки у святко
вих кімоно обмінюються пода
рунками—дорогими або скром
ними, цс неважливо: подару
нок — знак поваги. В руках У 
всіх традиційні новорічні при
краси, зроблені з бамбука,.об
витого гілками сосни і сливи. 
За народним повір'ям, власник 
такої прикраси набуває в ново
му році властивостей довговіч
ної сосни стійкого бамбука, 
швидкоростучої сливи.

БІРМА. У Бірмі зустріч Ново
го року проходить під девізом: 
«Зробимо все для вашого задо
волення*. Задоволення цс ро
биться дуже своєрідно: бірман
ці поливають один одного 
водою — з велосипедних насо
сів, водяних пістолетів, а то й 
просто з відра. Вулицями бі
жать потоки води, хоча сезону 
дощів чекати ще довго. Це й 
зрозуміло: Новий рік приходить 
в Бірму у найбільшу спеку. 
Справжній зміст свята — вира
ження симпатії до своїх друзів: 
адже вони одержують бажану 
прохолоду. Цікаво, що обливан
ня вдається запобігти лише лис
тоношам І монахам. Цілий тиж
день триває «Тінджаїї» — фес
тиваль води,-

ІРАН. В останню середу ста
рого року іранці розпалюють 
на вулицях вогнища І стри
бають через них, примовляю
чи: «Бери, вогнище, у мене все 
жовте, дай натомість червоне». 
Іншими словами, людина хоче 
стати такою ж червоною (гар
ною), як яскраве вогнище.

Новорічний стіл в Ірані на
кривають так, щоб на ньому 
обов’язково було сім страв, наз
ви яких починаються з букпн 
«С». Напонклад, «сіб» — яб
луко. «габзі»—зелень, «серн-?» — 
оцет і т. д. Інакше, за повір’ям, 
не буде щастя у новому році. 
Вранці наносяться святкові ві
зити.

В 13-й день нового року лю
ди, захопивши речі І їжу, йдуть 
за місто і повертаються пі шо 
ввечері. Адже ІЗ — «нещасли
ве» число.

БОЛГАРІЯ. Опівночі ЗІ груд
ня Болгарію окутує темрява. 
На три хвилини гасне світло у 
всіх будинках — цс час «ново
річних поцілунків». Не лося 
гав, цілуй сусідку, а то не встиг
неш — і знову загориться світ
ло. Урочисто розрізають ново
річні пиооги з запеченими у них 
сувенірами. Однії д'стае з свого 
пирога монст’у — бути йому в 
новому році багатим, інший — 
гілочку троянди — бути йому 
щасливим

Вранці діти з кізілопими гілоч
ками п руках підвідуюті, рідних 
І знайомих. Вдарять гілочкою 
по плечу, проспівають ногп-'ічн'* 
побажання — щедро обдаруй 
тих, що співають, адже вони по
бажали тобі щастя в новому 
році.
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«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
1 січня 1962 р., З стор.
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И 04 АЛ ОСЯ це за тиждень до Нового року. Під час 
сніданку Дуся влаштувала своему чоловікові пе

редсвятковий сімейний «розное».
— І що це у нас за життя з тобою! Робиш на тако

му хлібному ділі, а живемо — просто люди сміються... 
Інший на твоєму місці вже дачу побудував би. Он 
Лєнка, моя подруга, з гастроному, купила мутонову 
шубу... А Сонін чоловік «Волгу» придбав! Каже — ви-ч 
грали по лотерейному квитку... За ту лотерею всі, як 
за ширму, ховаються! Він же в ательє мод працює... Го
ловним закройщиком. Кажуть, бере з кожного клієнта 
за фасон і за швидкість. А які меблі у Бориса!

«Птичий глаз»! Справжня фешенебельна квартира! 
А хто він? Якийсь рубщик м’яса! А в мене до Нового 
року навіть свіжої сукні нема...

Дусін чоловік, не по літах лисуватий, завідуючий 
плодоовочевою базою якогось райторгу, Григорій Се
менович Оситняк винувато посміхався:

— Кожний живе за своїм розумом. І в кожного свій 
цар в голові! Боюсь, що оті мутони і «Волги» вилізуть 
їм боком...

Дуся глянула на свого чоловіка з співчуттям. «Бо
же, який же він у мене телепень! Наче недорікува
тий!» — тоскно думала вона.

— Хай не «Волгу»... Хай «Москвича»... Чи хоч оту 
малолітражку «Запорожця»... А то висить у коридорі 
якийсь нещасний старий-престарнй мотоциклет... Твоє 
«придане»!

Григорій Семенович з посмішкою глянув на заіржаві
лий і справді нінащо вже не здатний мотоцикл, з яким 
він п’ять років тому прийшов у цю квартиру. Любовно 
погладив його...

— Що кому, Дуся, дав бог; кому «Волгу», а кому 
старий мотоциклет.

— Зроби мені якийсь подарунок до Нового року... 
Як сюрприз... Може є в тебе які дикі гроші?

— Дикі гроші? — посміхнувся Григорій Семенович.— 
Ти й вигадаєш... Треба жити скромно... і чесно...

Він поцілував дружину і пішов на свою базу.
Дуся зітхнула... Ні, не про такий заміж мріяла во

на, коли розписувалася у загсі з оцим неоковирним 
овочником! І чого він такий дуже вже доброчесний? 
«Де він взявся на мою голову», — думала Дуся, непри
язно поглядаючи на те «придане» свого чоловіка — 
заіржавлений мотоцикл...

Григорій Семенович, йдучи на базу, теж думав про 
мотоцикл... І, думаючи, хитрувато посміхався.

— Почекай, Дуська!.. Ще рік-два... А потім ти взна
єш що то за мотоцикл! Кажеш, старий, іржавий? А я 
його не віддам за всі твої «Волги» і «Москвичі»! Він 
у мене золотий!..

Мотоциклет Григорія Семеновича справді був золо
тий.. Завбазою недаремно говорив про «царя в голо
ві»... Він такого царя мав. і зовсім не був телепнем.

На тій спокусливій базі Григорій Семенович працю
вав розумно, з оглядкою. Одягати жінку в мутони? 
Складати гроші в ощадкасу? Купувати дачі й автома
шини? Багатіти на виду у всіх? А дзуськи! Григорій 
Семенович читає оті «крокодили» й «перці». Стати 
темою їхніх убивчих фейлетонів? Нема дурних!

Про всі діла, які він потай творив на своїй базі 
(а він був би справжнім дурнем, коли б їх не тво
рив!) — ніяких речових доказів! Навіть дружина не 
мусить ні про що догадуватись. Роби так. щоб комар 
носа не підточив.

Скромні (та чи такі вже й скромні), тисячі, які по
ступали в кишеню Григорія Семеновича від кожної 
операції з продажу наліво спекулянтам двох—трьох 
ящиків апельсинів чи мандаринів, він, приходячи до
дому і роздягаючись у темному коридорі, тихенько 
клав у бензобак старого мотоцикла. За три чи більше 
років в тому мотоциклі вже накопилася чимала сума. 
Трохи було клопітно у дні обміну грошей на нову ва
люту. Та обійшлося все благополучно.

Він попрацює на базі ще років два, прикопить ще 
якусь суму, а потім тихенько піде з роботи за станом 
здоров’я. Серце, чи там ще яка печінка. Виїде геть 
звідсіль, десь приземлиться за дві—три області від 
цієї поживної, але й небезпечної бази, і тоді вже за
живе на всю губу...

Дуся сміється з його приданого... Старий мотоцикл! 
«Скоро ти цілуватимеш той старий мотоцикл, як чудо
дійну лампу Аладіна»! Гриюрій Семенович читав ко
лись ту арабську казочку.

Того дня Григорій Семенович повернувся додому піз
ніше, ніж завжди, — щось затримало на роботі, йшов, 
мріючи про смачний обід. Що-що, а в їжі він собі не 
відмовляв: давав на це діло жінці усю свою зар
плату.

— Ти чого так пізно? — зустріла чоловіка досить 
ніжно дружина. Зараз вона була зовсім не така, як 
вранці. Лагідна, воркотлива... Може їй стало соромно 
за отой ранковий «рознос»?

— Обід уже простояв... Сідай швидше до столу. Я 
тебе чимсь порадую... Ось глянь, Гришо, дістала трохи 
грошей... Аж сорок карбованців. Буде мені на новоріч
ну сукню... А то ходжу, як якась домробітниця. Ти ж 
не подбаєш про мене...

Григорій Семенович сів до столу.
_  Де ж ти їх взяла, оті сорок карбованців? — за-

НА ПРОХАННЯ редакції газети «Молодий® комунар» наш земляк, відомий український А письменник Юрій Мокрієв для новорічного но- А мера написав нову гумореску «Дикі гроші». () Пропонуємо цей твір нашим читачам. О

питав він, прикинувши, що на сгарі гроші це ж всі 
чотириста.

— А я... Сьогодні я познайомилася з одним шофе
ром...

— Шофером? — ревниво перепитав Григорій Семе
нович. — Що це значить?

— Не ревнуй, дурненький... Тут зовсім інше... Я роз
казала йому про наш старий мотоцикл...

— Мотоцикл?
— Ага... Висить же отаке одоробло в коридорі без 

усякого діла. Ну сторгувалася з ним... Продала за со
рок карбованців... Ось гроші, глянь. Поцілуй свою ро
зумну Дусеньку... Ну, чого ж ти сидиш?

Григорій Семенович не сидів... Він прикипів до 
стільця. Його немов паралізувало... Ложка застряла в 
роті... Він навіть забув, що йому треба дихати.

— Що з тобою? — збентежено глянула на чоловіка 
Дуся. — Гадаєш, це дешево?

Григорій Семенович нарешті вийшов з летаргічного ста
ну. Зірвався з стільця, кинувся в коридор... Увімкнув 
світло... Жах! Мотоцикла на стіні справді не було. Він 
там бачив лише чорне павутиння, яке звисло незграбни
ми пасмами з стелі на забиті в стіну костилі.

— А-а-а-а! — аж скрутившись від болю, вовком за
вив Григорій Семенович. — Кому продала? Де він, той 
шофер? Його адреса! Веди мене до нього!

Дружина, кліпаючи очима, дивилася на чоловіка... 
Куди вести? Вона не знає ні його адреси, ні як його 
звати...

— У' У_У'У"! — заревів уже ведмедем Григорій Семе
нович. Він аж в’юнився весь від розпачу, злоби і 
люті. — Що ти наробила! Ідіотка! Дурепа!

— Та що з тобою? Чого ти так побиваєшся за тим 
іржавим мотоциклом? Та йому в базарний день копій
чана ціна! — аж обурилась дружина. — А це ж таки 
сорок карбованців.

Григооій Семенович хотів крикнути на всю хату, на 
'весь світ, що тому мотоциклеві ціна двадцять тисяч у 
нових грошах! Не менше! Але стримався...

— Гадала, ти порадуєшся, — ображено продовжувала 
дружина. Та, глянувши на чоловіка, який стояв білий, 
як стіна, злякалася. — Що з тобою, Гришо? На, випий 
веди...

— Води! Напої мене отрутою! Дай мені найсильнішоі 
п світі отрути! Атомну бомбу всунь мені в живіт, хай 
вона розірве мене на шматки! — скавудів Григорій 
Семенович. Він піймав до руки якусь стару ватянку, 
що висіла на кілочку, і почав її шматувати зубами.

Дружина вибігла з квартири.
— Сусіди! Люди! Мій Гриша збожеволів! — волала 

вона.
На щастя, нікого з сусідів не було. І на її зойки ніхто 

не прибіг.
— Ось він... Новорічний сюрприз! — стогнав Григо

рій Семенович, метаючись у стінах коридора.
Почав розпитувати дружину, який він з себе, той шо

фер, у якому напрямку поніс мотоцикл.
Днів три ходив упо місту... Відвідав квартири кількох 

сот шоферів. Розпитував, чи не купував хто з них ста
рий мотоцикл? Та так і не натрапив на слід... Та й який 
дурень признається?

Він схуд і постарів.
Проте новорічні сюрпризи завбазою Оситняка не за

кінчилися отим безглуздим зникненням старого мото
циклета. Днів за кілька по тому представники міліції опе
чатали його базу. Почалася ревізія. На квартирі Григо
рія Семеновича зробили обшук. Його викликав слідчий...

— Що вони з тебе хочуть, Гришенько! — бідкалася 
біля чоловіка Дуся. — Ти ж на тій базі робив, як свя
тий! У нас ні машин, ні дачі... А на книжці жодної ко
пійки.

Григорій Семенович мовчав. Він думав... Може то й 
краще, що з його квартири зник мотоцикл? При обшуку, 
напевно, знайшли б ті гроші... А тепер у слідчого нема 
ніяких речових доказів. Правду кажуть, нема горя без 
добра... Дружина врятувала його своєю дурістю...

На причепливі запитання слідчого Григорій Семено
вич вперто, з почуттям власної гідності, відповідав, що 
він ні в чому не винен, відкидав геть всі обвинувачен
ня...
— Наклеп!.. Плітки!.. У вас немає ніяких доказів...

— Ви хочете доказів? — посміхнувся слідчий.
Він натис на кнопку дзвінка. За якусь хвилину в 

кімнату ввезли, вірніше внесли... Григорій Семенович 
глянув — і лише застогнав. Він пізнав свій мотоциклет!

Слідчий вийняв з бензобака акуратно складені пачки 
новеньких асигнацій...

— Ну, що ви скажете тепер?
— Скажу, що є ще дурні на світі... Перший дурень — 

це я... А другий — той шофер... Якже! На блюдечку 
приніс вам такі гроші...

Слідчий посміхнувся.
— Ви хотіли сказати, що на світі є ще чесні люди, та

кі, як той шофер? Так, є! І їх у стократ більше, ніж 
всякої наволочі!

Григорій Семенович похмуро дивився у простір очима 
приреченого. Йому враз все стало байдужим. Він вже 
знав, що Новий рік йому 
доведеться зустрічати трохи 
інакше, ніж усі попередні 
роки...

О, цей Новий рік для 
нього видався багатим на 
сюрпризи.

1—10В1ІП рік. Робітники і кол- 
1 • госпники Кіровоградщнин, 

як і всі трудівники нашої Бать
ківщини, зустрічають його но
вими трудовими перемогами, з 
почуттям гордості за спою краї
ну, за її світле майбутнє — 
комунізм.

А що ж було раніше, наприк
лад, років 50 тому? Як тоді зу
стрічали новий рік? Перед на
ми пожовклі сторінки газети 
«Голос Юга» за листопад—гру
день 1911 і січень 1912 років. Ця 
газета видавалась в м. Єлнса- 
ветграді (гак називався тоді 
Кіровоград).

Перша сторінка газети за 2 
грудня 1911 року. Ціла низка 
об’яв, які свідчать про безро
біття в місті і на селі. Всі вони 
розпочинаються з виразних 
слів: «Ищу работы», «Ищу 
места». Тут робітники і селяни, 
яких голод пригнав у місто. Тут 
і студенти, які не витримали 
напівголодного навчання, в уні
верситетах «императорских», 
тут і молодь, яка закінчила 
гімназії. Ось перше оголошен
ня: «Ищу работы рассыльного, 
швейцара или другой какой- 
нибудь. Справиться в конторе 
«Голос Юга». Далі: «Ищу мес
та кучера, дворника или другой 
работы. Справиться в конторе 
«Голос Юга». Далі: «Студент- 
математик ищет работы. Может 
приготовить к конкурсным ис
пытаниям. Адрес: В. Донская 
№ 10, спросить студента Руба
хина» .

Наступна об’ява: «Окончив
шая местную гимназию, опыт
ная учительница репетирует по 
всем предметам средне-учебных 
заведений. Ищу работы. Спра- 
питься в конторе «Голос Юга».
1 закінчується ця сторінка та
кою об’явою: «Опытная учи
тельница, окончившая высшее 
учебное заведение, ищет рабо
ты. Адрес: Дворцовая ул., 
д. Гунькина. Спросить В. Ка
менецкую».

Коментарі, як говорять в та
ких випадках, зайві.

А місцеві капіталісти — Ель- 
ворті. Яскульський. Шклов- 
ський, Бургард, Краузе. — на 
заводах яких тисячі робітників 
гнули спину по 14—16 годин на 
добу, поміщики, куркулі-глитаї 
мали розкішні будинки в місті, 
набивал.і кишені золотом, про
пивали в ресторанах тисячі за 
один вечір. Для них. як їх га
зета називала, «почтеннейшие», 
відкривались ресторани, «рас- 
кошные кофейни». Про стано
вище робітників, їх життя яс
краво розповідає місцева хро
ніка цієї ж газети. В номері за
2 листопада вона пише: «За 
невзнос платы вчера отослан 
домой ученик 1-го класса 
реального училища, сын бедно
го рабочего И. С. Гилева, Отец

бессилен помочь: заработок его 
мизерный, а на руках семья 
нз трех маленьких детей и тя
жело больная жена. Пожерт
вуйте рабочему!»

Але капіталісти мало «жерт
вували». Це видно з того, що 
9 грудня газета вміщує таку за
мітку: «Женщина-работница,
обремененная многочисленной 
семьей, страдая от холода и го
лода, просит добрых людей 
прийти ей на помощь».

Але не видно щось із газе
ти, щоб цим безробітним, зне
доленим робітникам прийшли 
на допомогу.

Це розуміють і робітники за
водів м. Єлисаветграда. 24 лис
топада газета вміщує коротень
ку замітку такого змісту: «Со
брание рабочих. Вчера, 23 но
ября в 6 часов вечера на заводе 
Эльворти состоялось собрание 
рабочих под председательством 
рабочего Талалаева по вопросу 
помощи голодающим. Собра
ние постановило отчислять от 
жалования каждого месяца от 
1/2 до 1 процента по желанию 
каждого рабочего. Дл^і собра
ния подписей среди рабочих из
бран комитет».

Робітники і селяни не обме
жуються пасивним втручанням 
в політичне життя міста. Про**" 
шовши школу революційної бо
ротьби в 1905—1907 роках, вони 
переходять до страйків, полі
тичних демонстрацій. Навіть 
кадетська, поміщицька газета 
«Голос Юга» не може цього 
приховати. В грудні місяці в 
ній з’являються кореспонден
ції про страйки на заводі Бур- 
гардта, Ельворті, Шкловського, 
про страйки робітників в Росії. 
Вона наводить приклади різко
го підвищення страйкового ру
ху. То йшов 1912 рік, рік рево
люційного піднесення. Робітни
ки нашого міста активно під
тримали виступи .робітників ве
ликих промислових центрів Ро
сії і України.

Що приніс робітникам і селя
нам нашого краю новий 1912 
рік? Беремо газету за січень 
1912 року. 4 січня 1912 року. 
Перша сторінка. Знову: «Ищу 
работы», «Ищу места». Знову: 
«Молодой человек, окончивший 
гимназию, ищет работы. Адрес 
узнать можно в конторе «Голос 
Юга». I тут же газета нише, 
що «елисаветградцы не особен
но весело встретили новый 1912 
год».

Робітники піднімаються на 
революційну боротьбу. І січня 
1912 року газета пише: «По го
роду назначены усиленные на
ряды полиции. Руководство над 
ними будет иметь сам полиц
мейстер г. Вершино».

На селах не затухає політшг- 
на агітація більшовиків... Йшов 
1912 рік...

В. КАЛИНИЧЕНКО.
«X-............... — —

Наступний номер «Модо- | 
дого комунара» вийде 5 січ
ня ц. р. Редактор П. МАРЧЕНКО.
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