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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

СЕРЕДА
1 СІЧНЯ 1969 р.

Ціна 2 коп,
ОБКОМУ АКСИН

НОВОРІЧНЕ ПОЗДОРОВЛЕННЯ
РАДЯНСЬКОМУ НАРОДОВІ

Дорогі товариші і друзі!
• • Через кілька хвилин відійде в історію рік 1968. З 

почуттям виконаного обов’язку проводжає його наш 
народ. Минулий рік залишив добру пам’ять у серці 
кожної радянської людини. Ще могутнішою стала 
наша велика Батьківщина. Радянський народ — пер- 
шобудізник комунізму — знову яскраво продемон
стрував незламну морально-політичну єдність, непо
хитну волю в боротьбі за здійснення своїх творчих 
планів, за зміцнення позицій соціалізму; демократії і 
миру;

У 1968 році паша країна зробила ще один великий 
крок по шляху до комунізму. Плідно працювали ге
роїчний робітничий клас та славне колгоспне селян
ство, народна інтелігенція, успішно завершивши тре
тій рік п'ятирічки. Стали до ладу сотні нових під
приємств індустрії. Зібрано великий урожай зерна, 
бавовни, цукрових буряків та інших культур, переви
конано річні плани продажу державі продуктів тва
ринництва. Широко розгорнулась боротьба за втілен
ня в життя намічених партією завдань по дальшому 
піднесенню сільського господарства.

Неухильно підвищується добробут радянських 
людей, зросли реальні доходи трудящих. У минулому 
році ще ширше розгорнулось будівництво жител, 
шкіл, культурно-побутових закладів.

Вчені та інженерії, працівники освіти і майстри 
літератури та мистецтва — вся радянська інтеліген
ція своєю натхненною творчістю завоювала нові ви
соти в розвитку радянської науки, техніки і культури.

У загальнонародній боротьбі за паші світлі ідеали 
величезна роль належить радянським жінкам. За вер
статом і в полі, у лабораторії і в навчальному класі, 
па державній'і громадській роботі — скрізь і всюди 
ми бачимо плоди їх умілих рук і розуму. Зігріта лас
кою і теплом сердець, під співчутливою їх увагою 
росте молода зміна Країни Рад.

Гідним спадкоємцем великих революційних тради
цій, ратних і трудових подвигів батьків виступає ра
дянська молодь. Юнаки і дівчата наполегливо пра
цюють на заводах і фабриках, на будовах і колгосп
них полях, наполегливо оволодівають знаннями, при
лучаються до висот науки, техніки і культури, праг
нуть бути послідовними продовжувачами великої 
справи старших поколінь.

Радянські Збройні Сили, вірні патріотичному і ін
тернаціональному обов'язкові, оснащені сучасною 
могутньою зброєю і найновішою технікою, надійно
охороняють мирну працю нашого народу, разом з* '^ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРЕЗИДІЯ 
арміями братніх країн твердо стоять і^аріі со- С КОМІТЕТ ВЕРХОВНОЇ
ціалістнчнпх завоювань. Є КПРС РАДИ СРСР

Вірна заповітам Леніна, наша Радянська держава 
у своїй зовнішній політиці послідовно відстоює спра
ву соціалізму і свободи народів, справу миру і 
дружби між народами, принцип» мирного співісну
вання держав з різним суспільним ладом.

Наші досягнення викликають почуття гордості у 
всього радянського народу, у всіх прогресивних лю
дей світу. Творчою працею і енергією, злитими воєди
но зусиллями мільйонів радянських людей, успішно 
здійснюються рішення Х.ХІ1І з’їзду Комуністичної 
партії, споруджується велична будова комунізму— 
майбутнє всього людства.

У переддень Нового року найвищий орган держав
ної влади — Верховна Рада СРСР намітила перспек
тиви розвитку народного господарства па 1969 рік.

Навіки спаяні братерською дружбою і спільними 
ідеалами, зустрічають пародії нашої багатонаціональ
ної держави наступаючий 1969 рік новою трудовою 
і політичною активністю. Справді всенародним став 
рух за дострокове виконання п’ятирічного плану, за 
гідну зустріч великого свята — 100-річчя з дня па-гідну зустріч великого свята — 1 
родження В. 1. Леніна. У ці дні з новою силою лунає 
заклик партії;

— Жити, працювати і перемагати по-ленінському!
У вірності маркснзмові-леншізмові, заповітам Ле

ніна, в керівництві загартованої у класових битвах 
ленінської партії — запорука всіх наших перемог.

З твердою вірою в майбутнє зустрічає радянський 
народ Новий рік.

Центральний Комітет Комуністичної партії Радян
ського Союзу, Президія Верховної Ради СРСР, Ра
да Міністрів СРСР сердечно поздоровляють радян
ських людей з Новим роком і бажають усім вам, до
рогі товариші, міцного здоров’я, успіхів і великих 
звершень у праці, навчанні і творчості, здійснення ва
ших планів

Вступаючи в Новий рік, ми шлемо свої палкі по
здоровлення і дружні побажання народам країн со
ціалізму, братнім комуністичним і робітничим пар
тіям, робітничому класові, трудящим селянам, пере
довій інтелігенції, народам молодих національних 
держав, усім, хто . бореться проти імперіалізму 
колоніалізму.

Хай 1969 рік буде роком дальших перемог сил ми
ру, демократії і соціалізму, роком нових досягнеш» 
нашого народу в будівництві комунізму!

З Новим роком, з новим щастям, дорогі товариші І

РАДА 
МІНІСТРІВ 
СРСР

!»
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ДРУГА
В КІРОВОГРАДІ

Недавно монтажники пода
рували мешканцям нашого 
міста першу тролейбусну лі
нію, на якій закурсувалн 
швидкохідні суперники авто
бусів.

Новий рік «в’їхав» у Кіро
воград по другій лінії, яка 
з’єднала тролейбусний парк з 
міжрайбазою. Скоро по марш
руту довжиною в 7 кіломет
рів помчать красені «Київ-4».

За кермо тролейбуса сядуть 
молоді водії—комсомольці Га
лина Шиханцова, Григорій 
Тнмншенко, Леонід Хрипун та 
інші.

На новій лінії буде більше 
десятка тролейбусів.

Т. КАВЕРН НА, 
диспетчер.

Малюнок В. ОСТЛПЕНКЛ.

В МОРЕ...
НА АЕРОСАНЯХ

«Урожайним» був 1968 рік 
для рибалок колгоспу Імені 
Пстровського. Річний план по 
вилову риби був перекритий 
на 1200 центнерів. Особливо 
відзначилася бригада М. М. 
Кулеика. Вона перевершила Д. ПЕТРЕНКО.

-------------

• і»
своє завдання на 200 центне* . 
рів.

У новому році рибалки бу
дуть виходити в морс... на 
аеросанях. По міцному пан
циру льоду мчатпмс цей 
швидкохід, навантажений чер
говим виловом.

Аеросани стануть у великій 
пригоді трудівникам мори. 
Адже найдальша база риба
лок знаходиться на віддалі 25 
кілометрів.

Е. ЯРУ ШОК. 
м Крсмгес.

МАЛЕЧІ 
НА ЩЕДРИЙ 
ВЕЧІР

Веселий хоровод малюків 
попільно рухається навколо 
зеленої красуні-ялннки. Щас
ливі І усміхнені обличчя ви
хованців і виховательок.

До Нового року маленькі 
громадяни радгоспу «Маріам- 
польський» отримали чудовий 
подарунок — світле двоповер
хове приміщення дитячого сад
ка. До нього підключене цент
ральне опалення, гарні попі 
меблі прикрашають його кім
нати.

Дитсадок розрахований на 
100 місць.

Л. ГРИГОРЕНКО.
Петрівський район.

ЗА ТРАДИЦІЄЮ
Кілька днів тому в Кірово

градському Будинку культури 
імені Калініпа відбулася тра
диційна нарада цьогорічних 
випускників медичних вузів 
країни, що працюють в нашій 
області.

ЗІ словом-вітанням виступив 
заслужений лікар УРСР, заві
дуючий обласним відділом 
охорони здоров'я М. X. Под- 
ворний.

Потім з молодими медиками 
своїм багаторічним досвідом 
поділилися досвідчені лікарі 
В. ЛІ. Опара, О. Г. Захарчен
ко, Є. С. Якубовськнй та інші.

З відповіддю піднялись на 
трибуну Віра Бірюк я Ново- 
миргородського району, Ми
кола Сидельников з Устпнів- 
ського району, Анатолій Олек
сандров з О.іександрівського 
району.

Велику армію медичних 
працівників на КІровоградщи- 
ні поповнило 130 молодих спе
ціалістів. Більшість з них бу
ли присутні па цій параді.

ОДВІЧНЕ 
ДЖЕРЕЛО

Ленін — одвічне моє 
джерело, 

Революції мудре крило.
В залі стоїть урочиста 1 на

пружена тиша. Вірш «Ленін» 
читає молодий кіровоград
ський пост Леонід Народовий.

А потім зі сцени знову лу
нає:

У пам’яті шати світлі, 
Безмежні, як небокраї. 
Ще стільки речей на світі, 
Що Леніна пам’ятають.

Це рядки із поезії «Рядок 
про Леніна» кіровоградцп Ва
лерія Гончаренка.

Цього вечора в клубі зібра
лась як молодь, так і літні 
мешканці села Богданівни. В 
гості до хліборобів напередо
дні Нового року приїхала 
бригада літераторів області 
на чолі Із членом СПУ М. К. 
Смоленчуком.

Молоді письменники поді
лилися Із колгоспниками твор
чими планами на ленінську 
тематику, познайомили з но
вими творами,

Цс був останній «Ленінсмівй 
виїзд» кіровоградських митців 
у минулому році. В новому 
році — нові зустрічі.

В. ВАСИЛЕНКО.
Зпам’янськиГі район.
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*
„Молодий комупар“

ТІ У колі друзів
ч

МОНОЛОГ ЧАСУ, РЕДАКЦІЙНОГО ГОСТЯ,
За святковим новорічним столом

Я — Час, ваш постійний супутник І ваш друг. Всі триста шістдесят шість днів 
цього високосного року я був разом з вами. І сьогодні, зірвавши останній ар
куш календаря, ви згадуєте, чим був знаменним рік 1968-й, що він приніс і що 
передав новому, 1969-му. Засвідчую, що рік минулий для вас, молодих, був 
особливим, ювілейним. П’ятдесят полум’яних літ записав комсомол країни в свою 
біографію, гідними трудовими подарунками зустрів червону дату в історії 
Спілки. На колгоспних нивах і в цехах заводів, в студентських аудиторіях і в 
шахтах, скрізь я бачив молодечий запал, незтомність молодих рук, пошук.

А зараз молоді кіровоградці стали на трудову вахту за гідну зустріч 100- 
річчя від дня народження В. І. Леніна. З кожним днем шириться змагання, ініціа
торами якого виступили механізатори з колгоспу «Дружба» Новоукраїнського ра
йону, доярки з колгоспу «Мир» Гайворонського району та бригада токарів з 
«Червоної зірки».

Прожито ще один рік. Мабуть, від того, що він був багатим на події, повним 
добрих справ і веселим, немає і того традиційного суму, який завжди буває при 
розлуці. Бо новий, 1969-й рік — то новий крок в майбутнє, нові діла, нозі зустрічі. 
А скільки їх було торік, цікавих зустрічей з цікавими людьми! З багатьма із них 
ми познайомилися на сторінках «Молодого комунара». Механізатори Микола 
Котляр та Василь Моторний, робітники Анатолій Рабинович та Іван Дерипас, ятран- 
ці, крепивничани та інші — то наша велика рідня, з якою ми зустрічалися протягом 
минулого року. І сьогодні, підсумовуючи зроблене, проголошуючи тост за добрі 
справи року минулого, ми зустрічаємося знову на сторінках газети із своїми ста
рими знайомими.

З люб’язного запрошення редакції вони прийшли сьогодні всі з гості, щоб 
ближче познайомитися, щоб разом зустріти новий, 1969-й рік. Отже, в нашій 
уявній новорічній святковій залі зібралися всі ті, з ким ми зустрічалися протя
гом року.

А я, Час, представлю вам наших гостей, познайомлю з їх планами, розповім 
про їх товаришів, про їх будні і про їх свята.

Прислухайтесь! Чуєте голубі звуки мелодії? 
Цс _ монолог святкового настрою бригадирі 
Олександрійської шахти 3-біс, який такой; при
сутній за нашим столом.

ЩОЙНО хлопці мої піднялись з лапи. Гамірли
вою юрбою поспішають вони до роздягальні, а 

потім з душову. Настрій у всіх чудовий. Морозяне 
повітря дзвенить, як голуба мелодія. Мелодія 
свята. Адже сьогодні Зі грудня.

Двері роздягальні розходяться широкими кри
лами. Ось Микола Робот, загадково посміхаю
чись, на ходу натягує шапку 1 вискакує на по
двір’я шахти.

Микола тільки два місяці тому женився. Ото:« 
«медовий місяць» у нього в свіжій пам’яті. По
спішає молодий сім’янин. Лунають кроки до 
зупинки автобуса, а його і.... нема. 1, можливо, 
не буде ще якихось 
15—20 хвилин.
А он Микола Дссз.

Незважаючи на те, 
що він має уже «со
лідний» стаж сімей
ного життя (вдома 
чекають троє Дсев- 
нят), все одно поспі
хом гортає широкі 
кроки до зупинки.

Найбільше не терпиться 
майстрові Миколі Плахотньому. Він холостяк. 
Його не чекають ні жінка, ні діти. А може, на 
нього чекає наречена? Хто його зна.

Поступово пустіє дільниця № 2, де працює на
ша бригада. Останніх гірників піднімає нагору 
каруца...

В новорічне свято думки схожі на чудодійні 
Іскри. Ось одна із них підпалила жмуток споми
нів, і ті занроміїїіїлись, засвітились.

А річний план? Ного ми виконали ще в листо
паді. При навантаженні на механічний комплекс 
500 тонн видобутку вугілля щозміни, ми давали і 
по 700, і по 803 і навіть по 900 тонн. Є заповітна 
мрія в новому 1969-му довести цей ріст до 1000 
тонн. А що? Цс реально.

Годинник мііі підморгує стрілками і цокотиті.: 
«до-до-му, до-до-му!..» І хоч я бригадир і вже 
солідна людина, але і мені теж хочеться хвацько 
поправити шапку і, перестрибуючи через кілька 
східців відразу, збігти вниз, до хлопців.

Вдома мене ждуть Раїса Іванівна (цс моя дру
жина) і Валентина Володимирівна (донька, вже 
ходить в другий клас). А також два козарлюги

ГОЛУБА
МЕЛОДІЯ

нашому гірничому

1 січня 1900 року

Володимир та Ссргійко, які вельми схожі на сво
го батька.

Я іду назустріч веселим вогням. У моїм серці 
грає голуба і прозора мелодія. Мелодій народ, 
ження...

В. РУДОИ, 
бригадир комплексної механізова
ної бригади шахти 3-біс.

м. Олександрія.-
вогник
СЕМАФОРА

Я. Час, поведу вас у гості до 
моїх друзів _ залізничників. 
Вони, як. м’абуть, піхто інший, 
вміють цінувати кожну хвили
ну. Не знаю,- де ми зустріне
мося з ними. Можливо, десь 
иа перегоні, можливо, під час 
формування состав’/. 11с псі 
вони сьогодні сядуть за свят
ковий стіл. Але, якщо вопи і 
в дорозі, сьогодні ми згадає
мо їх. А з одним із залізнич
ників, Іваном Дерипасом, я 
вас сьогодні познайомлю.

КУДИ Б не вів я поїзди в 
останні дні 1963 року — 

чи на Л’ятнхатки, чи до Ми- 
ронівкн, чи до станції імені 
Т. Г. Шевченка — скрізь по 
дорозі зустрічаю приготування 
до свята. Бачу, як у вікнах 
будинків уже спалахнули різ
нобарвними вогнями ялинки, 

ЗАКОХАНІ ЧАСУ НЕ ПИЛЬНУЮТЬ
Для них він летить непомітним серпанком сріблястих зву

ків. солодках і терпких пашохів трав та квітів, казковим 
сяйвом місячних ночей...

Закохані забувають про час... А вій сам нагадує за себе, 
бо поряд з ними йде з години иа годину, з дня в день, з мі
сяця В місяць...

В Новий 1959 ріс студентка музучилиша Тамара ГТавлов- 
ська і столяр другої міськлікарні Геипадій Малков вступи, 
ють під звуки «Весільного маршу» Мендельсона. Під самий 
Попий рік вони обмінялись обручками _ традиційним 
символом подружньої вірності.

Пара щасливих... А »ас рахував і рахував їх — веселих і 
серйозних, гомінких і мовчазних, гарних і симпатичних... 
2061 сім’ю прийняв у свої володіння бог шлюбу Гіменей ли
ше п КіроялгпалІ А не вже 4122 щасливих!

у вагонах зустрічних пасажир
ських бачу людей, що поспі
шають вже на святкування 
Нового року. Навіть зелений 
вогник семафора, здається 
мені, підморгує весело, і ко
леса на стиках грайливо від
стукують.

В такі хвилини особливо 
згадується прожите, пам'ятні 
дати року, що минає. Чим вік 
був знаменним для мене? У 
пам’яті зринають спогади...

Важко вибрати щось голов, 
не, бо все, здається, було 
важливим і для мене, і для 
моїх друзів. Наша колона ви
йшла переможцем у змаганні 
комсомольсько-молодіжних ко
лективів депо на честь комсо
мольського ювілею, 
своєно звання імені 
ВЛКСМ. Багатьом з нас 
м’ятним залишиться минулий 
рік ще й тому, що ми в ньому 
виросли професійно. Мій по
мічник Євген Воровський те
пер уже самостійно працює 
машиністом, а до мене при
йшов Григорій Ковальчук.

Через скільки перегонів бу
де станція, назва якій 1969-й 

рік? Кілька хвнлнн зупинки, 

їй при-
50-річчя

па-

і знову електровоз буде намо
тувати на колеса кілометри, 
рахуючи вже години нового 
року. В 1969-му я відсвяткую 
десятиріччя своєї роботи на 
залізничному транспорті, він 
принесе мені і моїм друзям 
ще багато радісних і хви
люючих подій.

РЯСНІЙ, 
ниво, 
колосом

Для хлібороба
:. Десь

спо-

Слово кращого женця, 
переможця змагання на 
приз «Молодого комуна
ра» 1968-го року.

Степ заснув. Не чути 
жайворонкового співу, не 
прокотить вітереиь хвиль
ку золотавого колосся. Та 
то лише здається, що по
ле спить.
земля живе завжди, 
під снігом затишно 
чивають зернята, щоб з 
першими променями про
стягти пругкі зелені стрі
лочки до сонця. І підні
муться ВОШІ вище і вище, 
милуючи око сільського 
трударя.

Початок жнив, перша 
загінка для мене завжди, 
як свято. З особливим 
хвилюванням сідав я за 
кермо комбайна і минуло
го року, Я знав, що десь 
в цей же час готуються 
виборювати приз редакції 
газети «Молодий кому
нар» іце близько шістде
сяти моїх колег.

Вийшло так, що пере
можцем став я. Вся роди
ла моя: батько — старий 
механізатор, брати Ми
хайло та Леонід — теж 
мої колеги, моя вірна по
мічниця і дружина Толя, 
навіть, першоклас и и ц я 
Валька раділа моєму ус
піху. Та що говорити про 
рідних. Все село вітало 
мене.

Як бачите, рік 1968-й 
був для мене щасливим. 
Тим більше, іцо в минуло
му році сталася найваж
ливіша в моєму житті по-

Поспішай, мій електровозе, 
назустріч Новому рокові. Хай 
тобі завжди світить зелений 
вогник семафора.

І. ДЕРИПАС, 
машиніст електровоза, 
м. Знам’янка.

дія: комуністи колгоспу 
рекомендували мене кан
дидатом с члени КПРС.

Зараз зима, і перше 
слово пе за памп, комбай
нерами. Та коли наступ
лять жнива, я запевняю, 
що мін СК-4 так же гор
до попливе полем, як і 
минулого року, і зберу я 
ним не менше. Слово хлі
бороба.

м. котляр, 
комбайнер колгоспу 
«Зоря комун I з м у» 
Новгородківського ра
йону.

Щедрий вечір, добрий^
Вітряне перевесло в’я

же ялинкове віття в осяй
но-повний сніп. Неподалік 
скрипить вітряк. Розсер
дившись, що тривожать її 
спокій, Баба Яга визирає 
із своєї хатки на курячих 
лапках і щось шамкотить 
в бік хлопців-молодців. 
Та Дон-Кіхоти і пани 
Коцькі, Ромео і Тараси 
Бульби, Іллі Муромці і 
Космонавти не звергають 
на неї уваги. Під їх опі
кою спокійно себе почу
вають і Джульєтти та 
Морські Царівни. Сиплять 
дзвінко сміхом. А в пе
рервах між сміхом і піс
нями всі ласують гарячи
ми млинцями, що печуть 
неподалік від вітряка.

В цю новорічну ніч зно
ву ожила казка, в хоро
воді зустрілися герої ба
гатьох епох, засвідчуючи 
нашу сьогоднішню радість 
буття.

Шановний Георгій Лав- 
рентійович Бугайський, 
вчитель місцевої школи, 
сьогодні — щедрий і при-

СЛОВО - ЛАУРЕАТАМ
У"нашій позорічяій залі 1 відомі тобі, читачу, лауреати облте- 

пого комсомольського конкурсу імені Юрія Яновського — ху» 
дожннк Б. О. Домашни, поет Л. М. Народовий І композитор 
О. П. Смолявськйй. пост В. О. Юр’єв.

БРОН1СЛАВ ДОМАШИП:
— Приємно бути в такому от широкому колі. Бо ж кожна 

зустріч — то нові враження і нові твори Ось нещодавно закін
чив картину «Над Дніпром», задум якої виник, коли виїздив на 
етюди в Ка.чсв. В шістдесят дев’ятому думаю податися в село, 
неближнє до природи, щоб краще пізнати сучасника, створити 
його портрет, який найточніше виражав би суть сьогоднішньої 
людини, як володаря природи.

Продовжую працювати над ленінською темою. «Ленін з діть» 
ми», «Ленін — вождь» — ось ті задумки, що вже напіввтілепі 
у життя.

Леонід Народовий і Олег Смоляиський порадували новою 
«Новорічною піснею».

НОВОРІЧНА пісня
Слова Леоніда НАРОДОВОГО.

Відходять роки, наче люди, 
А ти їх не клич назад,
А ти не сумуй, _ ще буде 
Рік попий
І новий снігопад.

Приспів:
Сніжинок рої.
Сніжинок рої —
На вії твої,
На мрії твої.
Сніжинки розтануть 
На яблуках щік. 
А щастя, мов білка,

^■-7.

а ги и ц 
Я,__________

р<* На-Лт'

Ггч • ли • рл • і
1. ,Р , Ее

і С*і-* ЫЫиы)- . Ну**

На-
працівник

там чути 
зринають

сітний Дід Мороз, руся
ва школярка Люба Ко
валь — чарівна Снігу
ронька. Микола Квашен» 
ко, секретар комсомоль
ської організації колгоспу, 
зараз не секретар, а весе
лий щедрувальник, як і 
комсомолки Галина Уриш, 
медичний працівник, 
дійка Похил, 
ферми.

То тут, то 
скрип даерей, 
щедрівки, колядки.
іЦедрий вечір, 
Добрі люди, 1 
Хай вам щастя 
Всюди буде! —

дзвенять тенори Надійки 
Похил, Миколи Ковален
ка...

Прийшли хлопці і дівчата 
З Новим роком Вас вітати, 
З Новим роком Вас вітати! 
Мільйонів нових побажати!— 

підхоплює альтом Гали
на Уриш,

Розчулена . Хар и т и н а 
Юхимівна Гричишкіна за
прошує щедрувальників 
до господи.

Про мільйони не випадково 
згадали вечірні гості. Харити
на Юхимівна п’ятий рік пта- 

і < і 5 т"
Муз. Олега СМОЛЯНСЬКОГО.

Стрибне з року в рік. 
А з роком новим, як і завше, 
ІіезвершснІ справи йдуть. 
І пісню до серця взявши, 
Подамось
Ми туди, де нас ждуть.

П ри с п і в.
Ми зробимо осе,

як сказали, 
Забувши про дні і час... 
І десь на глухім вокзалі 
Рік Новий
Зустрічатиме нас.

П рн с п І в.

харкою працює в колгоспі, 
Лише за нинішній рік вона 
зі своїми товаришами по ро
боті здала державі мільйон 
двісті тисяч яєць. її працю 
вінчає орден Леніна.

А в іншому місці чути: 
Сієм, сієм, посіваєм, 
З Новим роком Вас вітаєм! 
Сієм зерном ваговитим, 
Добрим людям працьовитим. 
Не з сівалок, а з долоні 
По долівці, по ослоні 
Посіпаєм в кожній хаті, — 
Будьте радісні й багатії
То молоді вітають лан

кову Олену Киндіївну 
Степанович. Згодом щед
рівка веселою хз и л е ю 
влітає і в дім другої лан- 

• нової — Поліни Панасів
ни Паливоди.

Посушливий рік був, 
кожпий знає. І якщо навіть 
без дощу він став щедрим для 
колгоспу, то цс лише завдяки 
таким, як Поліна Панасівна, 
Олена Кшідіївна (близько 43 
центнерів зерна кукурудзи •» 
гектара взяли), як мехаиізато- у 
рн Дмитро Іванович Білокрис, ( 
Євген Іванович Ловчеяко, ВО'-*; 
лоднмир Пушснко (він поки 
що комсомолець, та незаба- . 
ром буде комуністом, готує* 
ться юнак до вступу ста
ранна).

Від хати до хати кроку
ють щедрувальники, бо



„Молодий ко му пар“ З стор4

і вайлувато, прийшов з ув’язнення. Звернувся п 
«Куди ідеш, пайком. Топі « і М Д Тії І/Л_райком. Тоді я і Іван мали з ке

руючим розмову. Заява 
проста, а усно домовились,

1 січня I960 року

ж гостей до столу прнпро-

ви погляньте — одне

БАБА ЯГА У МІНІ-СПІДНИЦІ

за-

ви

ре-

ОТЖЕ, ЯЛИНКА.

— Вірою Андрі- 
іпстнтуту мис-

пломеніло колосся й квітні 
кожній хзті — щасливі родились

я ж йому і грамниочкн по

— А Гнилушу Оксану, а Таню Вовнспко? 
цих подружок-цокотушок знаю. 1~Яв-

УЛШЕ ЗНАЙОМСТВО відбулося в Пстрівськсму районі коні він 
11 змівши з кудлатої шапки сніг, став на порозі райкому ’
вЙ» S' КГ°"В'1 ™ МХ’ІІЮ“

’годинами він просиджував за столом під мій тихий спів, а бувало 
то Тільки забігав иазіддтішь, а я все одно рахував, рахував.., '

І назбиралось відтоді 1826 днів, або 43 824 години. Не буду перево
дити їх У хвилини і. барони боже, в секунди, бо до нового I960 лишає
ться п’ять хвилин. А мені д\ же вже хочеться ще хоч раз стрітися з ги* 
бою, МІЙ приятелю, в цьому році. 1

...Заметіль реготала розкотисто, він: «Я вже шофер, в «СІльгосп- 
Дроти тремтіли під холоду. І дзво- техніці».
нили, дзвонили, як на сполох. Сірі А не хотіли його туди брати* 
намети ворушилися і "’•’•"уг'.1 "«і.в™-- - .......-
підкочувались до піт. «Куди Ідеш, 
хлопче?» «В долину сліз», ._ при
гадав, як говорили хлопці в обкомі.

Нарешті село. Довге, безлюдне.
Тільки у вікнах готелю горить 
світло.

— Хлопче, розітри обличчя, ти ж 
весь обморозився, — перше, що мені 
сказали в Петровому, де я став 
секретарем райкому комсомолу.

Це був січень 1963 року.
відтоді минуло п’ять літ. П'ять 

років, котрих не можна викреслити 
з пам’яті.

Он в першому ряду сидить Ваия 
Мойса. Вчора стрілись на вулиці, а

була 
диінииндии», ІЦО 33 

поведінку та вчинки хлопця відпо
відатиму я. А тепер, бач, — один 
з кращих.

Можна проводити паралелі, гово
рити про значення того чи Іншого 

і комсомольського життя.періоду
Ось...

Збори в колгоспі Імені XX з’їзду 
КГ1РС. Ліс рук: просять слова. По
вертаємось з Миколою Образком 
(він тоді був Інструктором) в рай
ком пізно. Зморені, голодні. Тягне
мо жеребки: кому ж вечерю готу

вати? Частіше ця Місія поклада
лась на Миколу, а я сидів біля 
теплої грубки і писав проекти по
станов, інформації, доповіді. 1 спа
ли в райкомі, бо в готелі холодно..»

— Дрібниці, що пізно приїхали. 
Зате ж збори як пройшли! Бачив, 
як горіли очі комсомольців, коли 
запропонували обрати секретарем 
Івана Катрука, — говорив Микола, 
смажачи картоплю.

Так, Хіба в такс мірило, яким 
можна виміряти ту радість, яка 
приходить від звичайних буднів?

Я любив молодь. Намагався бути 
в гущі всіх справ. Викроював час 
на комсомольське весілля, встигав 
заграти на трьохрядці «Гопака», 
ходив з хлопцями на ковзанку, бу
вав у читальному залі.

А школярі? Вони приходили з 
величезними букетами квігів і за
прошували на перший дзвінок, і, 
нарешті, несміливо переступали по
ріг, тримаючи в руках анкету — 
прийміть в комсомол.

Наради і семінари. Зльоти І пле
нуми. Повертався з них далеко за 
північ і знаходив на своєму столі 
записочку: «В. М. Дзвонили з кол
госпу «Росія»...»

Вже місяць я займаю посаду за
відуючого оргвідділом Пстрівською 
райкому партії. Здавалося, вже 
треба трохи звикнути до нової ро
боти. Та ж ніі Іноді здається, що 
в коридорі товпляться малюки, що 
ось зараз відкриються двері, і роз-

хрнстаннії групкомсорг Юрко, за
бувши навіть привітатись, випа
лить; «Віктор Митрофанович, і 
ми...»

«Друзі мої, мені так важко йти 
від вас, адже звикся, вивчив кож
ного... І якби вернулись ті рокіі, 
я б обов’язково пішов тільки на 
комсомольську роботу», «* так ска
зав я на пленумі.

1 вони приходять. Щодня. Дівча
та з Будинку культури, секретарі, 
а то й просто — комсомольці. Два 
рази на день приходить листоноша 
І кладе перед! мною листи. Від 
Григорія Дячсика з Білорусії, від 
Івана Буреги з Одеси. Пише і 
Астрахані Володимир Жуковський.

Тривожить телефон.
— Віктор Митрофанович? Це j 

Лугапки, Приїздіть до нас на но
ворічний бал-маскарад.

Ну, що ж! Треба їхати. Може, 
тільки через те, що не можу без 
них — моїх комсомольців. Бо во
ни — неповторний золотник моєї 
юності.

Комсомол... Звичайним бійцем В 
твоїх лавах я лройшоп 16 літ. 
1963 рік був для мене останнім в 
комсомолі за календарем, але і в 
наступний я вступаю комсомольцем. 
Минуть роки, та я завжди пронесу 
через них свою юність І юність 
моїх друзів по Спілці. Чесне ком., 
сомольськс!

В. СМАГЛЮК.

SOPOfflI
Кілька хвилин тому до мене заходив Дід 

Мороз. Розхристаний, з-під теплої шапки ви
биваються пасма мокрого волосся, а торба з 
подарунками ледве волочиться за старим.

— Дай, господарю, відпочину трохи, — по
просив Дід Мороз, — а потім вже й з Новим 
роком здоровитиму.

Присів на стільці біля порогу, задрімав, тіс 
витрнмали-таки старечі кості! Як не як, наші 
володіння не тс, що конем, а й машиною за 
день не об’їдеш!

Спочиває шановний гість, а я разом з дру
жиною Світланою біля святкового столу по
раємося. Коли це п’ятирічна донька за шта
ни — смик, смак..;

— Татку, погляньте, хто до нас зайшов...
У дверях — Снігурка. Розчервоніла. весела 

Снігурка торсає Діда Мороза за рукав:
_ Вставайте, Діду, вставайте, — і на мене 

дивиться з докором. Мовляв, завчасно старому 
чарку підніс. А 
встиг налити!

П ОЗНАЙОМТЕСЯ ще з одним нашим гостем
” ївчою Тимченко. Випускниця Харківського . .

тецгв, вона другий сезон грає в Кіровоградському музично, 
драматичному театрі. Молода артистка створила вже три сце
нічні образи: Верти Гендріх в «Недоспіваїїій пісні». Тетяни у 
«Фортуні». Ксани Баташової в п'єсі «Дзвінок у пусту квартиру».

Слово Вірі:

— Скільки сьогодні всюди вогнів І електричних, I неонових, і 
бенгальських!.. А скільки лампочок! Жовтих, червоних, зелених, 
голубих, фіалкових, оранжевих!.. Моя Тетяна з «Фортуни» 
хоплено сказала б: «Я за культуру під лампочками!».

А якби вона побачила наш новорічний стіл, чистосердечно 
гукнула б: «І наї-ї-їмся ж я сьогодні!».

А нещодавно Іван Васильович Казнадій, наш головний . 
жнеер, запропонував мені роль Баби Яги. Ще в інституті дово
дилось грати літніх жінок. Казали, що виходить непогано. Але 
чи ж зможу я перевтілитись у таку древню?

Та в п’єсі «Сказання про скомороха і царя Гороха» М. Кора
бельника Баба Яга цілком сучасна жінка. Замість традиційних 
космаків у неї начіс за останнім велінням моди. А коли ви по
бачите у виконанні Баби Яг.і танці «Російський-бсзгрішпий», 
«Циганськиіі-грішніїй», «Таківський», «Вихмлястий» та 
«Іноземний-біснуватий» — ви зовсім переконаєтесь п її су
часності. Моя Баба Яга не сердита, не страшна, а весела '■ 
смішна.

— І .................. .....................
дошку Корочук, і Ганну Мірошниченко... Див
на ти, моя Снігурочко! Ти, певно, подумала, 
що не встиг Дід Мороз у село зайти, як зра
ду ж до голови — на чарку та ковбасу... Але 
ж — ні! Спершу низенько вклонився Наді, 
Талі, Ганні, МІлІ, Явдошці... Доярочкам ар
тільним. А до Станіслава Григоровича зайшов 
лише на одну хвильку, відпочити трохи, бо 
ніде правди діти, стомнвея-таки, доки обійшов 
його господарство.

Хвалився Дід Мороз, що вже поздоровив з 
Новоріччям і Фросю Кулинич, і Марію Пояци- 
ку, і Раю Куліш...

— До них перших зайшов, як тільки поли
шив тракторний стан. Добрячі молодички! 
Справні свинарочки! Чи то правда, Станіславе 
Григоровичу, що завдяки їм та подругам їхнім 
колгосп другий рік найперший у районі по ви
робництву м’яса?

Мені довелося схвально кивнути головою.
— О. тоді я не дав маху! _ вигукнув Дід 

Мороз. — Я відміряв їм три торби щастя ще й 
у придачу — порох цукерок у золотих обгорт
ках... Щоб солодко жилося у Новому році!

— А я, дідуню, — хвалиться Снігурка, — була 
в Миколи Деиисснка. СашІ Кулинича, Петра 
Косюха, Анатолія Цотка... Там такі хлопці! 
Земля під ногами горить! Трактористи вони... 
Не обійшла і електоо.зварювальників артільної 
майстерні Миколу Німенка та Гонку Чорного.

Гомонить Дід Мороз І» Снігуркою, а Світ
лана вже під бік мене. Мовляв, хоч балачка й 
розумна, та пора ж гостей до столу припро
шувати. Наливаю по чарці, а Снігурочки губу 
кспилпть:-

— Я краще ось це яблуко з’їм. Пі, ось це, 
червонясте... Дідуню, та 
яблуко іншого краше.

Не знав вона. Доки 
кришталевому палаці, в ______
саду наливалися медами І сонцем 
груші, черешні І вишні.

Розбуркала-таки Снігуроч
ка Діда Мороза.

— Ой. дідуню, ходім швид
ше! Там вас такі дівчата че
кають, що ні в краях замор
ських, ні на дорогах битих 
не довелося бачити!

Пожвавішав Дід Мороз. 
Патерицею злегка стукнув, 
ще й посміхнувся лукаво.
- Ну. чого ти шумиш, 

внучко? Справді в цьому 
колгоспі дівчата, немов мо
локом перемиті. І в танці 
гарячі, і до роботи беручкі.

— Ну. тоді назовіть, діду, 
назовіть хоч одну дівчину з 
Липняжки.

Розпалився старий. Скочив 
на ноги. Патерицею так 
стукнув об підлогу, що аж 
чарки на столі забряжчали.

— Надя Кочубей, — загнув 
пальня Дід Мороз.

— Еге, _ сніжинкою за
крутилася Снігурка навколо 
дідуся, — цього мало... А 
яка вона з себе?

— Чорнява, струнка, бро
венята, мов ті крила ласті- 
вині... Хоч I не вдалася рос
том, та від хлопців відбою 
немає!

— І Мілю Васильченко 
знаєте?

— Ще 61 Я їй вручив цілу 
пригоршню медяників і го-

спочивала у своєму 
нашому колгоспному 

яблука I 
,.г___  . По 73,2 центнери

фруктів я гектара зібрала садова бригада, яку 
очолює Фросина Вовненко.

Випили й закусили. І тоді я до Діда Мо
роза:

— Що ж це ви, шановний, силу он яку має
те. а хмар не споомоглися нагнати над наші 
поля. За ціле літо жодної краплі дощу!

Почав Дід викручуватися. Мовляв, влітку у 
відрядження їздив у Антарктиду, за тамтеш
німи клопотами зовсім випустив з виду кол
госп в Правду».

І Снігурка сказала своє слово:
— А вони вас, Діду, не підвели! У кого 

пам’ятний прапор райкому комсомолу? 
У хлопців та дівчат з Липняжки. У кого най
кращі коні верхової породи? На весь Союз 
славляться скакуни, вирощені в «Правді»...

Потім пішли посівати.
Всівали дорогу зернами, ше й приспівували:
— На першу борозну в Новому році!
— Щоб хліб високий був, мов красне сонце!
— Щоб 

' — А в 
діти!

З чого починається Новий рік? Із дзвоню 
келехів? З метелиці кольорового конфетті? Л 
цього теж. Але найперше він, мабуть, почи
нається з крику немовляти, з добрих материн
ських рук. і — з тиші. Так, так—саме з тиші 
що причаїлася на багнеті вартового. Він вхо
дить до вашої квартири з голубого екрана те
левізора, бо ч цей час камери телеоператорів 
ведуть для вас святкову передачу. Сьогодні 
листоноша принесе вам по.здоровчу телеграму. 
Вчора, коли ви кружляли в новорічному 
вальсі, її прийняла телеграфістка міської 
станції.

За святковим столом буде багато тостів. За 
іцдстя і успіхи, за новосілля і за любов. Хай 
же серед них прозвучить і тост за тих, хто зу
стрічає Новий рік на посту, хто першим про
стягає йому трудову руку.

.студента,

...аліментника.

Станіслав ДЕРЕВ’ЯНКО, 
голова колгоспу «Правда» Добро- 
величківського району.

кого поминеш, як кож
ний — людина щира, як 

,'кожний — то пісня праці 
і перемог.

А у відповідь такі ж 
щирі побажання й щедру
вальникам, бо кожний з 
них — це теж творець 
достатку.

Комсомолки, дві Надійки — 
Похил І Вороненко — це не 
просто дзвінкоголосі дівчата, 
а передові виробничниці, трак
торист Володя Пушснко висо
ким виробітком радує, а вечо
ри над книжкою просиджує, 
бо ж агрономом хоче стати. 
А скільки недоспаних ночей у 
комсомолки Галини Урині! І о 
дванадцятій; І перед ранком, 
буває. її викликають до хво
рих, I в зимову хурделицю, < п 
(осінню негоду. Кілька хви
лин — і в дорозі. Вже ПОТІМ 
ніяково опускає очі, коли до
водиться 1 • вислуховуванії по
дяки. 1 ’ ’ '' ’ ‘ ’

Білбкрйлим птахом піс
ня лине від будинку до 
Дудинку. І здасться, що 
ніколи їй кінця не буде.

В. ЦВЯХ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Колгосп «Жовтень»
1 Іономиргоролського району. 

вКЕВГИЖЯПИ

,.І ВИСОКОСНИЙ везучий

...гумориста,

Кажуть, у високосному році найтрудпі- 
ше живеться, і щастить п ньому рідко.

Хіба?
Мені, наприклад, торік неабияк повез

ло. Ще взимку Леонід Михайлович Чор
ний, тренер наш, сказав:

— Треба мати високу мету і вперто 
йти до неї. Тоді обов'язково пощастить.

Тренування були напруженими. На мо. 
тоцнклі мчала засніженими шляхами, 
нерідко мандрівка починалась грунтовою 
дорогою після дощу. Через горби, яри, 
вузькими лісовими стежками пролягав

мій маршрут. Л часто-густо ставала нл 
ковзани, були лижні прогулянки...

1 ось після цих трудних випробувань 
поїздка до Луцька. Там тривав зимовий 
чемпіонат по мотокросу. Вперше тоді 
стала на старт поруч з відомими спорт
сменками. І фінішувала п’ятою.

Л восени знову далека дорога. На цей 
раз вже до Коломиї, де повинні були 
відбутись багатоденні змагання на пер
шість республіки. Більше шестисот кіло
метрів довелось подолати, їдучи на мо
тоциклі черел полонини І смерекові гаї,

через верховини І вздовж стрімких бере
гів гірських струмків. Нарешті — фініш. 
Там — радість: мене вітали з перемогою.

Чемпіоном республіки, з почесним зван
ням майстра спорту повернулась до рід
ного міста.

А тепер знову напружені тренування. 
Хочеться виправдати надії тренера, хо
четься відчути ще помітнішу висоту.

Якщо вірити вигадкам легенд, то мені 
повинно пощастиіп. Високосний не став 
на заваді моїм пориванням. То вже П 
цей, 1969, теж не повинен. Адже він дли 
всіх має бути щасливим.

Тетяна ЛАП1НЛ, 
робітниця заводу «Червона 
зірка», майстер спорту СРСР.

Дозвольте представити вам ще одного новорічного госгя редакції —. Броніслава Куманськот 
(с. Олександрівна). Ви знаєте його як автора нарисів, кореспонденцій і як художникамумориста. в 
цьому останньому амплуа він сьогодні пропонує ялинку —. таку, як він її бачить.

„.іпасливого батька,
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41 К Н АД його яблуневим садом достигало надпе» 
чір’я, він виходив з хати, сідав на ослоні біля ку

ща розкішних мальв і, поклавши на коліна чорний 
тульський бавн, брався тренувати свої шкарубкі 
пальці.

Баба Настя, сусіда Василя Фіщенка, вже почина
ла сердитись: ,

— І що це за чоловік такий впертий!.. Цілий же 
день сидів у майстерні, орудував шилом та молот
ком, капці вимудровував. * “ 
отак пиляти...

Нарешті, після короткої 
знову розтягає міх свого 
І вже не набридливі гами 
внм садом. Тітка Настя . ___  __
Слухав дііво-пісню. 1 не може збагнути, як народ
жується мелодія, що стає володарем всього світу.

А в саду звучали акорди з «Аскольдової мо
гили»...

Настав недільний день. Сусіді: знали: сьогодні 
Василь Фіщенко ще зранку сидітиме зі своїм туль
ським чарівником. Та на превелике здивування ба
би Насті баяніст не з’являвся на подвір'ї до самого- 
заходу сонця.

А Василь Фіщенко, зачиїїиєшіісь у світлиці, лаш
тував свою стареньку красуню перед мандрівкою п 
Псрвсмайськ. Отримав же від друзів листа: просять 
приїхати, потішити їх за святковим столом. А мо
же, буде нагода виступити й на сцені...

І ось нарешті Василь з'явився на подвір’ї.
Вечорову тишу хитнув спішений плач струн. Бабі 

Насті здалося, що то ридання заскорбочеиої 
дівчини.

...Одлунала італійська серенада. 1 в залі на 
якусь мить всілася тиша. Тільки після піеї корот
кочасної паузи хлюпнула хвиля оплесків. А в пе
редньому ряду хтось вигукнув:

— Та цс ж вона... Цс ж скрипка верховинця...
Погляди присутніх у заводському клубі спрямо

вані на кремезну постать сліпого Мсфодія Олек- 
сієнка. То вій кинув оцю незрозумілу для всіх реп
ліку. 1 тепер підвівся на повний зріст, повторює:

— Товаришу, ще, ще, будь ласка...
і як сів у крісло:
_ Невже це він, мій рятівник, зі твоєю скрипкою?.

А теперечки охота йому 

паузи Василь Фіщенко 
тульського
спливають над яблуне» 
приніїшкла

чарівника.

на порозі.

1 січня 1909 pony
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Редак
ційного зав
дання не ви
конав. Через 
бездоріжжя не було можливості добратися до тих ліс
ництв, де вирощують ялини. В Олександрівському лісни
цтві, де я побував, ялини не ростуть. Але там зустрів 
багато цікавого, про що й написав оце».

(З усного пояснення спецкора).

Через п’ять хвилин по приїзді 
в районний центр Олександрів
ну я вже знав дещо про лісни
цтва, які знаходяться на тери
торії району. Всі, з ким мені 
довелося говорити, радили від
відати Чсрвононсрубаївські лі
си. Там, мовляв, можна побачи
ти все, що зацікавить читачів 
новорічного номера, там і ялин
ку можна дістати. Ллє. говори
ли мені, може статися так, що 
звідти не так швидко вибереш
ся, тож, можливо, і Новий рік 
доведеться там зустрічати. Ви
но б і нічого, але ж — редак
ційне завдання...

Так один за одним відпадали 
варіанти поїздки у віддалені 
ліси. А так хотілося б! Тим біль
ше, що про Чераононерубаївські 
урочища розповідали, ніби там 
колись були корабельні ліси, 
які оберігалися охоронною гра
мотою від порубок. Звідси, ма
буть, і назва — не рубай! А про 
Чутяпський говорили, що там 
під чпс Коліївщини знаходили
ся повстанці. І зараз в лісі збе
реглася назва «конюшні». Гак 
називають залишки якихось

земляних споруд, де, вірогідно, 
повстанці тримали коней.

Отже, залишався однії варі
ант — Олександрійське лісни
цтво. Недалеко, на околиці рай
центру. Разом з другим секрета
рем райкому комсомолу Михай
лом Мошурспком йдемо до кон
тори. Падає лапатий сніг. В се
лищі він тане, а в лісі білою 
ковдрою вкриває землю. По
вітря чисте, свіже, настояне па 
хвої, і Михайло час від часу 
кидає погляд на цигарку, яку її 
палю. Я й сам відчуваю, яка 
вона недоречна зараз. Недопа
лок летить під ноги....

Нашим гідом згодився бути 
помічник лісничого Іван Якович 
Юрченко. Він уже двадцять ро
ків працює в лісі, і кожне слово 
його — для нас ніби невідома 
досі сторінка, цікава, жива, за
хоплююча. Скільки стежок піп 
протоптав тут по урвнвіах і 
яругах. Ось і зараз його сліди 
залишаються на снігу, ведуть у 
глибину лісу. Іван Якович зупи
нився, прислухався. Чуємо і 
ми: тук-тук. Так і є — дятел. 
Примостивши між гілками шиш
ку, він старанно добував з неї 
зернятка. Короткий шурхіт — і 
пуста шишка падає поруч з на
ми. Тут вже чималенька купка

кої ходи, босий, він стояв перед старшиною, про
стягаючи довгастий пакунок.

— Що це?
— Скрипка. Скрипка верховинця. Тут в одної 

бусі в комірчині валялась. Каже, іцо колись 
виміняв її у якогось верховинця за иуд цукру. Я 
бабі за таку реліквію американські черевики, 
пер треба клеїти цю верховиночку...

Новорічний концерт був коротким. Та втіха, 
роздаровували кожному музиканти й співаки, доп- 
го не залишала бійців. Найбільше було розмов про 
скрипаля.

— Тн ба. який скромняга, цей Васька! Грав на 
гармоімиї під Знам'янкою. А не признавався, що

НОВОРІЧНИЙ СПОГАД

їх зібралася — «дятлова кузня».
З гілки на гілку перелітають 

метушливі синиці. їх називають 
квартирантами. На зиму вони 
тимчасово оселяються в шпаків
нях, а весною охоче поступаю
ться квартирами їх господарям.

Ось тут обідав заєць. Ласував 
молоденькими гіллячками куща. 
Ми, напевне, перешкодили йому, 
бо сніг зрихлениіі від швидкого 
стрибка. ІЦо ж, вибачай, вуха
тий. Ми з добрими намірами 
прийшли в ліс. У вас нічого з 
собою немає, крім авторучки та 
фотоапарата.

Протб обережність ніколи не 
зайва. Різних дюдей можна 
зустріти в лісі. І добрих, і злих. 
Для добрих вів завжди відкри
ває свої таємниці, поведе в най- 
потаємніші куточки. А д.-ія 
злих... На їх шляху стають ліс
ники. Нелегка в них робота. В 
будь-яку погоду вони обходять 
свої володіння. Стережись, і со
кира порубника, і рушниця бра
коньєра. ”------ '
трагедії г__ _______
Одного разу під Розумівкою 
браконьєр застрілив самку оле
ня. Дві доби блукав олень 
навколо того місця, де втратив -х 
подругу, трубно ревів, кличучи ф 
її. Люди не могли заснути від 
того жалісного реву. Браконьєр, 
звичайн і, одержав по заслузі.

В урочищі Бірки живе лісник 
Антон Черниченко. На лісово
му кордоні стоїть його будинок. 
Далеко під людей, від проїжд
жих доріг. Від будинку в усі 
боки розходяться стежки, по 
яких і вдень і вночі вирушає 
Оглядати свою дільницю лісник.

В глибині лісу ми натрапили 
на лігво козуль. Старанно роз- 
гребаие листя, ще свіжі вм’нтн- 
■іи від пружного тіла тварини.

Заходять сюди й кабани. У 
пошуках їжі вони примандрову- 
ють із сусідніх лісів. Явищ зу
стрів розриті кореневища -- 
знай, що тут побували ікласті 
пришельці.

Взимку, коли товстий шар 
снігу сховає від тварин їжу, 
ЛІСІІІІКИ ВИВОЗЯТЬ у ліс сіно, гіл
ля з листям, яке заготували ще 
з літа. Біля таких їдалень мож
на зустріти багатьох лісових 
мешканців. Обіди з двох -- 
трьох «страв» до смаку їм.

А ліс веде далі. Зустрічаються 
віковічні дуби, сосни, яким 
близько ста років. І тут же, по
руч, на піщаних схилах і гор
бах, зеленіють молоді насад
ження сосни. Тільки за останні 
роки лісництво засадило тисячу 
гектарів так званих «веудобів», 
піщаних земель, про які хтось 
Із олександрівців сказав: «Сю
ди б ще верблюда — І точнісінь
ко тобі пустеля».

Тав от. Таких «пустель» стає 
все менше. На шляху вітрів ви
ростає зелений заслін. Праців
ники лісництва вирощують в 
шкілках саджанці і обліспюють 
навколишні пустирі. Підростає 
молодняк, міцно вкорінюється. 
Міцніє, здоровшає наш степо
вий ліс.

В. ГАНОЦЬКИЙ.

Буває, що''справжні 
розігруються і; лісі.

'і— Я прошу вас, товаришу полковник. Дозвольте. 
Є вихід. Проповіу гнилим рівчаком. А там — кіль
ка метрів до їх гнізда.

Він пішов.
Взяв в’язку гранат, автомат. 1 скрипку. Прилаш

тував її па плечах, замотавши 
халат,

Минуло півгодини, а кулемет не 
за густою брамою верб озвалася 
Паганіні. Безперервну стрілянину 
дзота замінили короткочасні черги. А потім одразу 
над долиною набубнявіла тиша. .'Інше скрипка ово
лоділа землею і небом.

Заслухались наші бійці.
Заслухались там, на висоті.
1 в цю мить:
— В атаку-у-у!..
Висоту віяли.
А Басн.-иі Фіщенка знайшли на березі невеличко* 

, го ставу. На його щоці червоніла цівка крові. А 
бліда рука стискала перебиту скрипку...

...У палаті, наче в могилі. Тихо і моторошно. Он 
лежить біля дверей кремезний Мефодій Олексієн- 
ко. Він поранений в голову. Втратив зір. Після опе
рації ще жодного разу не ворухнувся. А Василь 
весь перебинтований. Бинт зціпив йому чоло, гру
ди, .1101 у. Лежить, втупившись ПОГЛЯДОМ-ту стелю. 
А поруч — па столику — скрипка. Теж перев'язана 
білою стрічкою.

Хірург, виходячи з палати, сказав:
— Дивина: життя людині найдорожче, а йому 

скрипка, либонь, миліша. Ну й видовище: гоїть чо
ловік рани на дереві...

Подивився на Олексієнка, Зітхнув: «Мабуть, не 
підведеться. Здорово його різонуло...».

Пісчя полудня зарипіла підлога. Бренькнула 
струна. І ненароком невеличка кімната наповнила
ся співом скрипки. її голос почав повнішати, наби
рати сили, пробував вирватися на широкий прос
тір. Скрипка верховинця знову говорила зі світом.

На порозі з’явилася медсестра. Потім — хірург. 
Стояли мовчки, задивились па блідого скрипаля. І 
слухали. Слухали чарівну співачку.

Раптом заскрипіло ліжко, па якому лежав Олен- 
сіенко. Поранений застогнав. І трохи підвівши го
лову од подушки, прошепотів:

— Яке це диво коїться на землі!.. А-п думав, що
це сон. >

Хірург підійшов до Фіщенка..
— Спасибі. Ваша скрипка врятувала цього слі

пого. Він тепер житиме. Бо ще не. народилась така 
людина, яка б не хотіла слухати цілий вік пісню, 
що йде од самих струн серця..,

Ф Ф Ф
...Сліпий совався в своєму кріслі, потім знову став 

на повний зріст;
— ІЦе!.. Я дуже прошу... Хай він ще грає... 
Скрипка знову заспівала.

Михайло ШЕВЧУК.

в маскувальний

стихав. І раптом 
скрипка. Звучав 
з пащі ворожого

с. Ульяновка.

місцевої
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22.15 - 
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23.05 -

Старшина покликав Його, як тільки Василь повер
нувся з розвідки.

— Подібних завдань у ньому ропі не матимеш. 
Йди і готуйся до мандрівки в село. Є спеціальне 
доручення командира полку.

— Не розумію... Ятн повинен сьогодні?
— Хоч і зараз... Тн найкращий у нас музикант., 

і на новорічному вечорі повинен довести, що в на
шій роті справжні козарлюги. Одним словом, т» 
повинен принести з села скрипку. На розшуки — 
доба...

Василь повернувся раніше. Розпашілий од швид-

скрипку вміє заставити говорити. А вона ж до са
мого серця торкається.

Через день — бій. Прорвано лівий флаш ворожої 
оборони. А на правому — наче фортеця. До висоти 
вирушали вже кілька груп найзаповзятішпх хлоп
ців. Та майже ніхто не повертався назад. Німецький 
кулемет не перестає сипати вогнем. Хоч би на хви
лю хтось запхав йому пельку — можна було б про
скочити через яр. Та ні ж — креше і креше.

А виходу нема Іншого. Треба йти всім полком в 
атаку.

У штабі дехто вже в розпачі: ляжуть же хлопці.
І в цю пекельну годину прийшов віл, скрипаль 

Василь Фіщенко.
— Дозвольте мені податися туди.

В могилу?

• ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

11.10 — В дні шкільних канікул. 
«Тіні старого замка». Телевізій
ний багатосерійний фільм. 2 се
рія. (К). 17.05__Паша афіша.
(К). 17-10 — В дні шкільних ка
нікул. «Зірочка». (К). 17.40 — 
Телевіогі. (К). 18.00 — «З чого 
починається рік». Репортаж з 
редакції радіопрограми «.Маяк». 
(М). 18.50 _ «Браслет-2». Ху
дожній фільм для дітей. (Кіро
воград). 20.30 — Інформаційна 
програма «Час». (М). 21.15 — 
«Спово про дзвін». Музична 
програма. (М). 22.15 — «Ферра 
_ звичайний демон». Ляльковий 
епскгакдь. (М).

СЕРЕДА, і січня. Перша про
грама. 10.05 — Тсленовнпи. (М). 
10.15 _ «Попелюшка». Худож
ній фільм (М). 11.35 — «Сторін
ки музичного календаря». (М). 
12.00 — Для старшокласників. 
«Маленькі люди- — великі та
лан ги». (НДР). 13.00 _ «Ше
девр». Бетховен — Дев’ята сим
фонія. (НДР). 14.10 — «В дні 
шкільних канікул». «Тіні старо
го замка» ГелсвізіПііиґі багато
серійний лулі-жііій фільм. 1 се
рія (К<-_ 14.50 — Мультфільм. 
(К) 15.15 _ «Три тополі ч.т
Плюїцисі». Художній фільм. 
(К). 16.30 — «Білорусії — 50 ро
ків» (Мінськ). 17.00 — «З днем 
народження», І іопорічнвй ви
пуск музичної розважальної 
програми. (М) 18.М) _ «Позо-
річна карусель» (К) (9.00 —
«Вдова по-амерпкаиськи». Пре
м’єра телевізійного фільму сту
дії «Укртелсфільм». (К). 19.30 
— «Цілорічна карусель». Кон
церт. (К). 20.35 — Інформаційнії 
програма «Час». (М). 2І.И — 
Вечір оперети. (К) 22 45 — По 
ворічпз пошта «Голебого 
ника*». (М)

П’ЯТНИЦЯ, 3 січпя. Перша 
програма. 10.00 — «Республіка 
«ШК1Д». Художній фільм длч 
дітей. (Кіровоград). 11.10 — В 
дні кадікул. «Тіні старого зам
ка». З серія. (К). 17.30 — «Бать
ківщина». Альманах. (М). 18.00 
— В дні шкільних канікул. 
Мультфільм. (К). 18.20 — Теле- 
вісті. (К). 18.40 — «До світла». 
АтеїстниннЛ журнал. (Львів). 
19.10 — «Кращі роки». Художній 
фільм. (Кіровоград). 
Естафета новин. (М). 
Програма кольорового 
чення. Телевізійний і 
иіатгор. «Яблуко 
Спектакль за 
О'Гснаі. (М). 22.15

_ тура і спорт». «Десять найсиль- 
ніших спортсменів». (М). 22.45 
— Концерт сркестру російських 
інструментів і хору Всесоюзного 
радіо і телебачення. (М).

20.3І) - 
21.15 - 
телеба- 

театр мі- 
Сфінкса». 

оповіданням 
— «Ф із куль.

ВОГ-

ЧЕТВЕР, 2 січпя. Перша 
грама. і 100 — Телевісті.

про-
(К),

СУБОТА. 4 січня. Перша
і рама. 9.00 _ Гімнастика .. 
всіх. (М). 9.45 — Тсленовнпи. 
(М). 10.00 — «З днем народжен
ня», (М). 11.00 — Наша афіша. 
(К). 11.05 _ В дні шкільних ка
нікул. «Тіні старого замка».

про
для

(К). 18.00 _ Телсвізііііінй фільм 
«Ми чоловіки». 19.25 — «Ровес
ник». Молодіжно програма. 
20.10 — Документальний фільм. 
20.30 _ Програма «Час». (М). 
21.15 — «Слово про дзвін»; Му
зична програма. (М). 
«Ферра _ звичайний 
Лялькова вистава. (М). 
«Тільки факти». (М).

програма. іл/. м>.ю - .п. п П’ЯТ,Н W З СІЧНЯ,
ваптес. «Два базіки». (М). 18 40 дітей.^ Телевізійній^
_  Програма кольорового теле
бачення. (М). 19.40 — «На ме
ридіанах України». (К). 21.20 — 
«Весна на Одері». Художній 
фільм. (К). 22.50 _ «Веселий кі
нескоп». (К).

З ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

СЕРЕДА, І січня. 10.05 — Те
левізійні повний. (М). 10.15 — 
Художній фільм «Попелюшка». 
(М). 11.35 Сторінки музично
го календаря. (М). 12.00 — Для 
школярів. «Маленькі люди — 
великі справи». (НДР). 13.00 — 
Дев’ята симфонія Бетховена. 
(НДР). 14.10 — Для дітей. Теле
візійний фільм «Тіні старого 
замка». 1 серія. (К). 14.50 —
Художній фільм «Сказання про 
землю сибірську». 10.30 _ Ра. 
дянській Білорусії — 50 років. 
(Мінськ). 17.00 — *3 днем на
родження». Новорічний випуск. 
(М). 18.00 _ «Цирк люблять
всі». (М). 19.00 — Телевізійний 
фільм «Вдова по-амерцканськи>. 
(К). 19.30 — «Новорічна кару
сель». (К). 20.35 — Програма 
«Час». (М). 21.00 — Вечір опе
рети. (К). 22.00 — Новорічна
пошта «Голубого вогника». (М).

ЧЕТВЕР, 2 січня. 11.10 _ Для 
дітей. Телевізійний фільм «Тіні 
старого замка». 2 серія. (К). 
17.10 — Для дітей. «Зірочка». 
СЮ. 17.40 — Телевізійні вісгі.

•1 серія. (К). «Батькн-
герої давляться на нас». «Як 
у той 18-й рік...». Літературно- 
музичний монтаж. (К). 12.10 — 
Художній фільм. (К). .14.00 — 
Атлас народів СРСР. «Киргизь
ка РСР». (Фрунзе). 15.00 — 
Першість СРСР з хокея. «Ди
намо» (М) — «Автомобіліст». 
У перервах _ теленовннн.(М). 
17.15 — «Погляд». Молодіжна 
програма. (К). 18.15 — М. Сер- П.00 - 

ми«., фільм
«Тіні старого замка». З серія. 
(К). 17.30 _ «Батьківщина». Те
левізійний альманах. (М).-18.00 
— Мультфільм «Вовка у три
дев’ятому царстві». (К). 18,20-- 
Телевізійні вісті. (К). 18.40 —
Атеїстичний журнал «До світ
ла». (Львів). 19.10 — Художній 
фільм «Вона захищає Батьків
щину». 20.30 — Естафета повни. 
(М). 21.15 _ Програма кольоро
вого телебачення. (М). 22.15 — 
«.Фізкультура і спорт», (М). 
22.45 — Концерт, (М).

СУБОТА, 4 січня. 9.00 
настика для всіх. (М). 
Телевізійні новини. (М). 10.00 — 
Актуальний екран, і 1.05 — Для 
дітей. Телевізійний фільм «Тіні 
старого замка». 4 серія. (К). 
11.40 _ «Як у той 13-й рік...» 
Літера гурно-музнчний монтаж. 
(Львів). 12.15 — Телевізійний 
фільм «Зимовий дуб» 1 «Сіін 
артилериста». (М). 12.50 — В
ефірі «Молодість». (Ленінград). 
14.00 — Атлас народів СРСР. 
«Киргизька РСР». (Фрунзе),’ 
15.00 — Хокей: «Динамо» (Мо
сква) — «Автомобіліст». 17.15 — 
Молодіжна програма «Погляд», 
(К). 18.15 — М. Сервантес —
«Два базіки». Телевізійна по
вела. (М). 18.40 — Програма ко
льорового телебачення, (М). 
20.50 _ «На меридіанах Украї
ни». (К). 21.20 — Кінотірограма. 
23.00 — «Веселий кінескоп». (К).

_ Гім-
9.45 —

УДОМА — 8 ТИСЯЧ 
ТОМІВ

• У Новому Стародубі 
Петрівського району, за 
підрахунками 
бібліотекарки П. Т. Ка- 
бвр, налічується близько 
сорока власних бібліоте
чок, в яких понад вісім 
тисяч примірників різних 
книг. У робітника Бала- 
хівського вуглерозрізу. 
М. М. Місюри, наприк
лад, 750 книг, якими він 
щедро ділиться з сусі
дами і друзями. Близько 
900 книг має в особистій 
бібліотеці пристрасна 
шанувальниця художньої 
літератури Л. Кулик, 
близько 600 — ветери
нарний лікар І. Доценко.

Г. КРЯЧКО.

Прийнято рішення провести 
терею ДТСААФ.

Нова автомотолотерея випускається на суму 80 мільйонів кар
бованців з підрозділом на доа випуски. По першому па суму 
50 мільйонів карбованців тираж виграшів відбудеться в липні 
1069 року, п по другому випуску — на суму ЗО мільйонів кар
бованців — у грудні.

У двох тиражах буде розіграно 1.000.000 речових і грошових 
пиграшід. В їх числі 6-10 автомобілів «Волга», 960 _ «Москвич-« 
412», 1280 — «Запорожець-960В», десятки тисяч мотоциклів різ
них марок, моторолерів, мопедів, човнових підвісних моторів, 
радіоприймачів «ВЕФ-транзистор-12»,

Продаж білетів першого випуску Четвертої автомотолотереї 
ДТСААФ почнеться в січні 1969 року. (Кор. ТАРС).

і. Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
—-я
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