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ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 1939 РОКУ

ЧЕТВЕР, 1 січня 1976 р. Ціна 2 «оп,

Дорогі товариші, друзі!
Ідуть останні хвили

ни 1975 року. Минулий 
рік ознаменований ве
ликими успіхами Ра
дянської країни в ко
муністичному будівни
цтві, в боротьбі за мир 
і безпеку народів. 
Сповнені СИЛ І творчої 
енергії, з добрим на
строєм вступають у но
вий, 1976 рік громадя
ни нашої великої Бать
ківщини. Кожний про
житий рік ще більше 
зміцнює могутність на
шої -----“
мис

країни, справу 
на землі, прино-
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ЗАКІНЧИВСЯ рік завер
шальний, а разом з ним в 

історію відійшла і дев’ята п’я
тирічка, про яку товариш Л. 1. 
Брежнєв сказав, що коли мати 
на увазі масштаби абсолютних 
приростів суспільного виробни
цтва, то вона є найкращою п’я
тирічкою в історії пашо’; країни.

проводжаючи. її, ми тепло 
згадуємо все. чим вона пам’ят
на і дорога радянським лю
дям. — трудову, звитяжну хо
ду комсомоли Кіровопзадщннн.

Виконуючи накази XXIV з’їз
ду КПРС, XVII з’їзду ВЛКСМ, 
молОдь виявила трудовий енту
зіазм і енергію, свій радянський 
характер. Тисячі юнаків і дів
чат, сотні комсомольсько-моло
діжних колективів достроково 
рапортували про виконання п'я
тирічки.

Вихованець знатного механі
затора країни двічі Героя Со
ціалістичної Праці О. В. Гіта- 
лова бригадир комсомольсько- 
молодіжної тракторної бригади 
колгоспу «Зоря комунізму» Но- 
поархангельського району Ге
рой Соціалістичної Праці В. І. 
Моторний на порозі дев’ятої 
п’ятирічки передав естафету в 
надійні руки. Щедро родила 
нива на комсомольських гекта
рах. За три роки виконала свою 
п’ятирічку комсомол ьсько-мо- 
іодіжиа тракторна 
колгоспу «Жовтень» 
тородського району.
років підряд цей колектив ви
борював встановлений ЦК 
ЛКСМ Казахастану для колек
тивів нашої республіки приз 
«Дружба» — за найвищі вро
жаї озимої пшениці. І нині пе
рехідний Червоний прапор Тол- 
бухінського окружкому ДКСМ 
зберігається в червоному кутку 
будиночка механізаторів ком
сомольсько-молодіжної трактор
ної бригади колгоспу «Родина» 
Ульяновського району Цю по
чесну нагороду колектив вибо
ре» вчетверте. На передовому 
краї всіх починань — молоці

ПОЛОЙ,
вогонь
ДГР30НЫ

О. СКІЧКО, 
перший секретар обкому 

ЛКСМ України.

брига за 
Иово.мнр- 
Дскілька

хлібороби комсомольсько-мо
лодіжних тракторних бригад 
колгоспів імені Калініпа Олек
сандрійського району, «Друж
ба», імені Жданова, імені Шев
ченка—Нопоукраїнського, ком
сомольсько-молодіжна механі
зована ланка по вирощуванню 
кукурудзи з колгоспу імені Ле
ніна Иовоархангельського ра
йону. яку очолює Валентина 
ЄФременко.
III ИРОКОГО розмаху серед 
ш молодих майстрів машин
ного доїння на старті п’ятиріч
ки набрав рух за 3000-кілогра- 
моаі надої молока. Сьогодні їх, 
молодих господарів ферм, вже 
майже дві тисячі — вчетверо 
більше, ніж п’ять років тому. 
1 рубіж їх нині — 4000 кілогра
мів молока від кожної корови, 
а за 3000-кілограмові надої бо
рються всі комсомольсько-моло
діжні колективи МТФ госпо
дарств області.

Чимало хороших починань 
на родилось за останні, роки на 
шахті «Спітлопільська». до 
бригада прохідників і. Хворос
тини у листопаді встанови
ла рекорд серед буровугіль- 
них басейнів республіки. 
Натхненною творчою працею

сить нові звершення і нові радощі всьому ра
дянському народові ! кожній радянській сім'ї.

Нинішнє новорічне свято особливе — ми зу
стрічаємо його на рубежі двох п ятиршек. Взято 
ще одну історичну висоту на шляху до комуніз
му. Радянські люди пишаються тим, що їх само
віддана праця, творча ініціатива, єдність волі і 
дій робітничого класу, колгоспного селянства, 
народної інтелігенції в усіх радянських респуб
ліках, в усіх галузях народного господарства да
ли чудові результати. Успішно виконано основні 
соціально-економічні завдання дев'ятої п’ятиріч
ки. Честь і слава всім, хто вносить свій вклад у 
примноження матеріального і духовного на
дбання соціалістичної Вітчизни!

Минула п'ятирічка за абсолютним приростом 
виробництва — найбільш значна в історії нашої 
країни. Вона не знає собі рівних і за масштаба
ми вирішення соціальних завдань, зв’язаних з 
поліпшенням життя радянських людей, з задо
воленням їх матеріальних і культурних запитів. 
Дедалі більшу турботу і увагу виявляють партія 
і держаза до радянських жінок, до виховання 
підростаючого покоління.

Підвищення народного добробуту завжди бу
ло і буде найвищою метою Комуністичної партії 
і Радянської держави.

За минуле п’ятиріччя ще повніше розкрились 
переваги і творчі сили соціалістичного суспіль
ства, ще багатшою і сильнішою егала Країна 
Рад. Велич наших звершень у комуністичному 
будівництві особливо наочно видно на Фоні кри
зових потрясінь, що їх переживає капіталістич
на система, і тих тягот і злигоднів, яких зазна
ють трудящі в країнах капіталу. Громадяни 
Країни Рад не знають криз, безробіття, інфля
ції, невпевненості в завтрашньому дні.

Сповнений кипучої енергії, натхненно втілюю
чи в життя плани ленінської партії, радянський 
народ, все ширше розгортаючи соціалістичне 
змагання, іде назустріч XXV з’їздові КПРС. Уся 
п'ятнадцятимільйонна партія підбиває підсумки 
пройденого шляху і завойованих успіхів, усуває 
недоліки, вишукує резерви, добивається нового 
піднесення всіх творчих сил. Свій черговий з’їзд 
партія зустрічає монолітною, тісно згуртованою 
навколо ленінського Центрального Комітету.

У ці дні радянські люди активно обговорюють 
основні напрями розвитку народного господар
ства на десяту п'ятирічку — п’ятирічку миру і 
творення, п'ятирічку якості і підвищення ефек
тивності виробництва, п’ятирічку дальшого зро
стання народного добробуту. І кожен радян
ський трудізник знає, що принесе п’ятирічка і 
країні в цілому, і йому особисто. Звідси й палке 
прагнення внести свій вклад в ї" ялійснення. Пе-

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ 
.......................................КОМІТЕТ КПРС РАДИ СРСР

ретвооюючи моію в дійсність, радянські люди 
будують БАМ і КамАЗ, зрошують безводні пус
телі, споруджують >ові фабрики і заведи, шах
ти і електростанції, добиваються підвищення 
врожайності полів — роблять усе для дальшого 
розквіту нашої соціалістичної держави. Десята 
п ятиоічка втілює в собі ленінську генеральну 
лінію партії. Зона підніме Радянську Батьківщи
ну до нових вершин економічного, культурного 
і науково-технічного прогресу, відкриє радян
ським людям нові можливості для всебічного 
розвитку сил і здібностей.

Товариші! Ось уже три десятиріччя ми живе
мо, працюємо, будуємо нове суспільство в умо
вах миру. Урочисто відзначаючи ЗО-у річницю 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні, всі ми 
знову пережили почуття високої вдячності тим, 
хто відстояв свободу і незалежність нашої Бать
ківщини, врятував людство від фашистського 
рабства, з нозою силою відчули неминуще зна
чення звершеного. Велика Перемсга перекрнли- 
во показала, що соціалізм — це непорушний 
оплот справи миру, демократії і прогресу.

Знаменно, що саме у ювілейний рій цієї хви
люючої події досягнуто видатних результатів у 
здійсненні радянської Програми миру, в зов
нішній політиці країн соціалізму. Підписано За
ключний акт Наради з питань безпеки і співро
бітництва в Євоопі. Це є кроком справді істо
ричного значення на шляху зміцнення миру і 
безпеки народів.

Радянський народ одностайно підтримує і 
палко схвалює внутрішню і зовнішню політику 
ленінської Комуністичної партії, її Центрально- 

і го Комітету, Радянського уряду.
Величезний вклад у справу комуністичного 

будівництва, у справу боротьби за мир і безпе
ку, за свободу і щастя наоодів вносить Гене
ральний секретар ЦК КПРС Леонід Ілліч Бреж
нєв, який здобув своєю невтомною, благород
ною діяльністю повагу і вдячність радянського 
народу і всього прогресивного людства.

Товариші* Сьогодні ми від усього серця шле
мо поздоровлення і найкращі побажання трудя
щим братніх соціалістичних держав. Ми вітаєм« 
борців проти імперіалізму і неоколоніалізму, 
народи країн, які розвиваються. Ми звертаємо
ся з братерськими почуттями солідарності до 

' комуністичних і робітничих партій капіталісгич- 
' них держав, до робітничого класу планети, до 

всіх людей праці, до всіх борців за справу миру 
' і соціального прогресу.
’ Центральний Комітет Комуністичної партії Ра

дянського Союзу, Президія Верховної Ради
( СРСР і Рада Міністрів СРСР палко і сердечно 

поздоровляють з Новим роком трудівників міс
та і села, ветеранів революції, війни і соціаліс
тичного будівництва, славних радянських жінок, 
нашу молодь, воїнів Радянської Армії і Флоту— 
всіх радянських людей! Щастя і оадості вам, 
вашим сім'ям, дорогі товариші! Міцного вам 
здоров’я і нових успіхів!

Хай процвітає наша любима Радянська Вітчиз
на! Хай мірні? мир на землі!

членів комсомольсько-молодіж
них колективів електромонтаж
ників ЛюдмП.ій МТГТбТ ”5 ТІЛТК- 
сандрійського електромеханіч
ного заводу, бригади Віктора 
Недопаса та Миколи Скліфуса 
із заводу «Червона зірка» впи
сане яскраві сторінки комсо
мольського літопису славних 
справ п’ятирічки. За достроко
ве виконання виробничих пла
нів 365 юнаків і дівчат нагород
жені знаком ЦК ВЛКСМ «Мо
лодий гвардієць п’ятирічки», 
148 комсомольців за самовідда
ну працю і відмінне навчання 
удостоїлися честі буї и сфото- 
і рафгванпмн біля святині на
шого народу — Прапора Пере
мог її.

За останні п’ять років ком
сомол області значно зміцнів 
організаційно, виріс ідейно-полі
тичний рівень юнаків і дівчат. 
Щсгоку в ряди членів ВЛКСМ 
в середньому вливається май
же 20 тисяч. Поліпшилася 
структура первинних організа
цій. Комітети комсомолу три
мали курс па збільшення 
кількості комсомольських груп, 
цехових і 
сзмольських 
заменой на 
рок принциповою перевіркою 
того, як кожна комсомольська 
організація області, кожен член 
Спілки виконують рішення

бригадних 
органі іацій. 
зрілість,

КОМ-
Ек- 

суво-

XXIV з'їзду КПРС та XVII з’їз
ду ВЛКСМ, став огляд рядів 
тспмтомолтї-обмін комсомоль
ських документів. .
V ОМСОМОЛЬСЬКА органі- 
*'■ зація Кіровоградщннн у 
нову п’ятирічку BCTjnn.ia Із 
хорошими результатами. Дже
рело своїх досягнень і успіхів 
юнаки і дівчата бачать у згур
тованості навколо Комуністич
ної партії, у натхненній прані 
на ----- .
пити 
нові 
гове 
йшо ___  . ............. ...........
зміни є проект ЦК КПРС. "до
XXV з’їзду Комуністичної пар- 
іії Радянського Союзу. В деся
тій п’ятирічці юнаки і дівчата 
КІросоградщини не шкодувати
муть своїх сил і вміння.

Юнь Кіровоградщннн віддасть 
запал своїх сердець і силу мо
лодих рук новій п’ятирічці. Вже 
сьогодні, молоді трударі, кор- 
чаїінці наших днів, підхопивши 
ініціативу комсомольців світ- 
ловодського заводу чистих ме
талів імені 50-річчя СРСР — 
працювати під девізом: «П'яти
річці якості — комсомольську 
гарантію», створюють комсо
мольсько-молодіжні бригади, 
загоїш якості, вони на ударній 
трудовій вахті на честь 
з’їзду КПРС.

благо Вітчизни. Закрі- 
лосягнення, вийти на 

рубежі — наше иершочер- 
завдання. Дороговказом 
виконанню для молодої 
- *Д:: "~ГС. до

Нгтчим ппі/пм* 3 ночмм щастям*
РАДА МІНІСТРІВ

_________СРСР

Добрий день, 
десята!

Комсомолець Володимир 
СОКУРЕНКО, токар заводу 
радіовиробів, першим серед 
молодих трудівників Кірово- 
градщннн ще в січні 1973 ро
ку виконав 
п’ятирічку, 
фланговому 
слово.

свою особисту 
Йому, нраво- 
змагання, —

/

%

Нинішнє НОЕОрІ'їне свято —
двома роками, а й між двома ....... .........
ними періодами в житті нашого народу: 
ІИІІЛІІ ЛРн’яТі' П ’ СІТІ* ПІ її «.’V і ппіічлпом п на» «

■і
і

рубіж не лише між 
великими і відпоиіда.ть- 

. ми завер
шили дев’яту п’ятирічку і починаємо ногу. Особисто 
для мене, токаря, пройдений шлях значить багато. 
Повернувся з лав Радянської Армії на своє підпри
ємство. Тут пізнав відчуття радості за свою працю, 
відчув лікоть топариша, зрозумів: колектив — вели
ка сила.

Успіхові завдячую першому моєму наставникові і 
порадникові Анатолію Олександровичу Гсрлачопу, 
який з батьківською турботою вчив мене не лише 
працювати, а н жити.

Про майбутнє хочу сказати, що в кожної радян
ської людини воно величне, світле і грандіозне. Бо 
своє майбутнє ми плануємо самі, ми, робітники і 
колгоспники, його творці. Тож з кожним роком по
кращується життя радянських людей.

І це підтверджує проект ЦК КПРС до XXV з’їзду 
Комуністичної партії Радянського Союзу — план зе- 
личшіх звершені, нашого народу в десятій п’ятирічці. 
Головне завдання врлолі на майбутнє — працювати 
ще з більшою відповідальністю, на совість.
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Микола ПОКРИЩЕНКО,

Фото В. КОВПАКА.

«Почудувати Побузький нікелевий . Цс рядок з директив
XXIV з’їзду КІ1РС, За дев’яту п’ятирічку п Голованівськсму районі 
виросло велике промислове підприємство. Пішов вітчизняний фероні
кель! Колектив Побузькою нікелевого, ставши на ударну г.ахту на 
честь XXV з’їзду КГІРС, достроково, ІЗ грудня, виконав виробничу 
програму завершального року п’ятирічки.

Колектив плавильного цеху, в якому працює 
понад план виплавив сотні топи феронікелю.

ХЛІБ... Це — достаток кожного дому, 
щастя наше. І турбота наша. Той, 

хто ростив його, вкладав у це слоео 
особливий зміст. Радісним щемом 
сповнюється серце, коли погожого 
ранку вслухаєшся в шелест достигаю
чого колоса, дивишся, як під подихом 
легенького вітерця перекочуються 
пшеничним ланом золотаві хвилі. То 
поле промовляє до тебе: «Скоро жни
ва, готуйся, хліборобе».

А нолн приходить ця довгожданна нори, 
не можеш відірвати погляду від золотого 
струмка, що біжить в причеп з бункера 
комбайна. І почуваєш юрдість від того, то 
в кожній зернині закладена і твоя частка 
праці.

Шість років працюю я тракторист
кою. Зараз вже не можу пригадати, 
коли зародилась ця мрія — сісти за 
кермо трактора. Але добре пам ятаю, 
як гаряче доводила шкільним подру
гам, що обов язково стану механіза
тором. Посміювались: не жіноча про
фесія, куди тобі...

Тільки якось довідалась, що в Бобри- 
нецькому СПТУ № 2 можна здобути 
таку спеціальність. Час навчання про
майнув непомітно. І ось пролягла моя 
перша борозна на полі рідного кол
госпу. З кожним днем все впевненіше 
почувала себе за кермом. І завдячую 
цим першому наставнику — Валенти
ну Антощенку. Мої невдачі він сприй
мав, як свої особисті. Завжди терпля
че пояснював, намагався допомогти

Недарма кажуть, що будні хліборобські — 
цс завжди боротьба. Боротьба за кожне 
зсрПВткз, кожну стеблину, що тільки проби
вається із землі. А цьої о року вона була 
впертою. Безсніжна зима, спсксінс літо ііі-

ЗЕМЛЯ

цьої о року вона була

РАНКОВІЙ
РОСІ

• МОЯ ПРОФЕСІЯ — ХЛІБОРОБ

би кинули виклик: позмагаємось? Спочых/ 
завозила мінеральні добрива па по і я, під 
час жнив доставляла зерно від комбайнащ 
колгоспним тік. 1 відчувала, як то ваа. иь, 
не розсипати по дорозі бодай жмеиьку *9. 
рогоціпнего вантажу.

Зараз у мене росте донька Наталочка, я« 
і кожна мати, хочу їй щастя, іі-.інн ианщ. 
го великого хліборобського щастя. А вс:» 
почпг аєтьсл з ранкової зорі, коли поле 
стрічає тебе вітерцем, що приносить 
свіжозораної ріллі або достигаючої іішезд. 
ні, а степовий простір вабить до себе сисщ 
безмежжям.

Десяту п’ятирічку почну в складі чо- 
єоствореної А.еханізованої ланки пое<-
рощуванню кукурудзи. Мене признача
ли ланковою. Це довір я виправдаю, 
бо немає більшої радості, ніж працю- 
вати на рідній землі, примножував* Т 
багатства.

Л. НІКОЛАЄ.НКО, 
трактористка тракторної брига
ди № 4 колгоспу імені Леніна 
Маловисківського району.

КІОБОСЕЛАМИ ста
ли 125 сімей в Кіро
вограді в новому п’яти

поверховому будинку 
по вулиці Леніна. Багато 
родин сільських труда
рів у Малій Висці, Ново- 
українці та селах облас
ті в їхали перед Новим 
роком 
динки, 
том 
Суд».

Наші 
рунки вагомі, 
ники пересувної механі-

Новим 
у 8-квартирні 6у- 
побудовані трес- 
«Кіровоградсіль-

новорічні пода-
Будівель-

ОТРИМУЙТЕ

НОВОСЕЛИ!
зсваної колони № 13/ 
відкрили двері прекрас
ного Будинку культури 
у Нсвоградізці Бобри- 
иецького району. В ньо
му — глядачева зала на 
СІЮ місць, спортивний 
зал, бібліотека та інші 
приміщення. Новий рік 
трудівники колгоспу іме
ні XXI з’їзду КГіРС зу
стрічатимуть у новому 
Будинку культури .

Ще більше новорічних 
пдрес в Устинівському 
районі. Тут колектив 
ПМК-134 здав у експлу
атацію кінотеатр, дитса
док на 140 місць в рай
центрі та Сагайдацьку 
середню школу.

Приймаючи кельму з 
рун 1975-го, юнак з циф
рами «1976» на грудях 
пообіцяв, що працюва
тиме на риштуваннях ще 
краще.

І

І
о

• І ВСЕ-ТАКИ НЕ ФАНТАЗІЯ...

ХАП вже вибачить мені Андрій 
Митрофанович Печей, але я 

все чисто допіру вивідав про його 
вчорашню змову з Дідом Морозом, 
і хоч він спеціаліст міжнародного 
класу, хоч його рисаки з Овуфрі- 
Ґвського кінзаводу прославились 
па.весь світ, але вам все-таки по
щастило наздогнати його і... Гзов- 
сім це не фантазія. Бо в новоріч
ну ніч навіть казка вертає люди
ну у реальну ситуацію...

Гак ото, маючи надію на сніговицю. 
Дід Мороз одягнув бекешу, завдяки 
налнці-чаріпіпіці внманув в Меча» ри
саків і запріг їх в саіпі-літупи. На 
іподромі шаленіли непризвичаєні до 
віжок три гривані — володар Всесоюз
ного призу «Дербі» вогнистий Гудзон, 
скакун Дар (увінчаний кубками Вар
шави і Улан-Батора), та красень Бре
зент, який здобув иайинщі гризи Ми
ру і міста Софії. Воно б можна було 
вирушати в мандрівку пішки, та в бо
роданя велетен'ська торба з гостинця
ми. І дорога далека — треба вертатись 
аж в 1971-й.

Промчавши навколо Кіровогра
да, Дід Мороз вистрибнув з саней 
на внгірку і химерно зареготав 
перед здивованим юнаком, який 
тільки-но став на лижі.

— Вклоняюсь перед твоєю 
лодістю і завзяттям. Віталію.

Та й простягає подарунка.
— За іцо такі почесті, дідушо? 

Що я такого зробив?
— Е-е, забувати не годиться. 

Не кожен зможе за рік вибрати 
мудрість з двохсот книжок та ще 
й працювати два місяці на ришту
ваннях.

— Та в нас таких сотні.
— Таких та не таких. В мене на те

бе атестат А в ньому записано, то 
студент Кіровоградського інституту

мо-

сільськогосподарського машинобуду
вання Віталій Гайдученко був коман
диром будівельного загону «Проме
тей». Однієї ночі, як заходився зі свої
ми хлопцями, зо розвантажив і а стан
ції аж 60 тонн цементу. А як почав 
будувати в Трнкратах комбікормовий 
завод, то виклав стіни ка 60 тисяч кар
бованців.

— Грішми не завжди оціниш висоту.
— Л медаль? Тобі вручали медаль 

«За трудову доблесті.». Тебе вітали на 
Всесоюзному зльоті студентів. Отож і 
приймай гостинця Та не задавайся. 
Щоб усі тебе любили н шанували аж 
до моїх літ...

Віталій роздивляється пакет, на яко
му яснів напис: «1971 — перший рік 

дев’ятої п’ятирічки. Пам’ятай, що і ти 
був першим серед тисяч... З комсомоль
ських! привітом Лід Мороз!».

Оглянувся, а бороданя вже немає. 
Тільки біла курява знялась над сте
ном — гривані мчали до Устлпівки. їх 
ледве зуи.шнв Дід Мороз напроти пта
хофабрики радгоспу «Сагайдак». Ви
брав з торби пакунок з ярликом *1972» 
та й прудко потупцюиав до іпзШннка.

— Де знайти Олю Гуріну?
— Це та, що стала членом обкому 

комсомолу?
— Та, що наймолодша, а доглядає 

найбільше каченят. В її брудері їх аж 
15 тисяч. Як не день, то й нівтопни 
м’ясця прибавляється. А виростуть оці 
.малюки — можна цілий місяць часту
вати всіх жителів вашого району.

З гурту жінок вийшла в білень
кому .халатику невисока на зріст 
дівчина.

—- О, а я шукав Снігу роиьку. 
Вона ж ось де! — звеселів Дід— 
Бери гостинці, та її збирайся зі 
мною в дорогу — аж в 1975-й. 
Тільки спочатку поїдемо в Олек
сандрійський район. Є там Не- 
сватківськнй відділок другого 
імені Петровського цукрокомбіпа
ту. Дуже я хочу зустрітись з 
Олею Козаченко. Така собі,

жуть, скромненька дівчина, а ви
передила сотні своїх ровесниць. 
Навіть приз обласної газети «Мо
лодий комунар» в неї — «Першій 
тритисячниці Кірової радщини». 
Тільки після третьої тисячі вона 
до кінця 73-го ще півтори тисячі 
кілограмів молока націдила в бі
дони від кожної ---------

І знову біла 
Олекса ндрівкп.

За якусь годину

корови, 
курява. Аж до

За якусь годину три гривен! з світо
вою славою пронеслись степом ще кіль
ка сот кілометрів — в колгосп імені 
Фрулзе До.іпііського району. Тут в 
сільському клубі Дід Мороз скинув бе
кешу та й. заходився кру.тнтм кіно. На 
екрані з’явилася постать кремезного 
степовика, який стояв у гурті хліборо
бів. В руках — вінок з колосків і ду
бового ліктя. Через плече — червона 
стрічка з написом: «Герой жнив-74».

— Коля ЛанкратовІ Цс ж паш чем
піон серед комбайнерів!

— Правильно, він самий, — сміється 
Дід. — Ох і завдав він клопоту вашим 
шоферам. Треба було майже 550 три
тонної:, щоб перевезти зерно від його 
комбайна. А він собі хоч би що — за
качує рукава і знову в гони. Бачите, в 
пьоїо теж нагорода «Молодого кому
нара* — вимпел і приз. А я йому...

1 після останнього надра пі
дійшов до першого ряду з торби
ною. Простягнув Миколі гарну 
паляницю і пакет зі своїм підпи
сом.

— Золоті у тебе руки, енну!
Та її знову повернення в 1975-й. за

вершальний, рік п’ятирічки — в Кіро
воград. Тут Дід Мороз вийняв з кише
ні свій записничок і переглянув кожен 
його аркушик. «і-і8 комсомольців об
ласті за ударну пращо і відмінне на
вчання удостоїлись високої честі сфо
тографуватись біля Прапора Псрсмз- 
гн, 365 — нагороджені золотими й 
ері жими знаками ЦК ВЛКСМ «Мо
лодий гвардієць п’ятирічки», — про
читав він. — Всім їм приготував пода
рунок. Але ще не кожному вручив.

Дідові сказали, що більшість з них

ось-ось мала з’явитись на площі Кі
рова.

Тільки вистрибнув з саней, як назу
стріч велика група юнаків та дівчат. 
Це і є ті. кого він шукав. Л попере
ду — ятрапці. Лш.тн в барвистих на- 
ціональинх костюмах з сяючою зіркою.

Ми від краю, 
Що колосом грає. 
1 гойдає вишневі сади, 
Рідіюкраю такою немає 
Аиі в кого, 
Хоч світ обійди...

— Де тут Коля Скліфуе, 
гаднр з «Червоної зірки»? — Дід 
Мороз знав, що бригада цього 
молодсі п робітника ще торік вліт
ку відкрила свій календар пер
шого року нової п’ятирічки. 1 те
пер за кожну триденну виковує 
тижневе завдання. Вся продукція 
з молодих рук — тільки відмінної 
якості. — Бо хочу я поклонитись 
саме таким, хто живе завтрашнім 
днем. 1 гостинці їм найдорожчі...

Світилась зірка в руках ятран- 
ців. А дід на всю площу промов
ляв:

— Сійся, родися, жито, пшени
ця! Иа щастя, на вдоров’я, на По
вий рік! Щоб краще вродило як 
торік!

Спалахнули вогні навколо ялин
ки. 1 зникли гривані. Спала беке
ша з дідових плечей. Перед мо
лоддю стояв уже не бородань, .1 
смаглявий юнак з квітом-колосом 
в руках.

— З Новим роком, дорогі мої 
люди!

брн-

М. ВІНЦЕВИЙ.

И epee

ч.
в ТУРБАЗІ «СЛЛВУТИЧз. 

Фото В. КОВПАКА.

П. ШИЯ 11, 
заступник керуючо
го по виробництву 
тресту «Кір'овоград- 
сільбуд».

Якось, проходячи повз клени, що росли край шля
ху, я звернув увагу на дітей, які зібралися непода
лік. 1 тільки потім помітив, як у напрямку до шпа
ківні, припадаючи до стовбура, наближався білий з 
чорними плямами кіт. Шпаки зняли такий галас, що 
здавалося, налякають кого завгодно. Окрім того, один 
з птахів налітав на кота, намагаючись збіпн того на 
землю. Але кіт продовжував здійснювати свій зло
дійський план. Я вже збирався прийти на допомогу 
пташкам, та мене випередив шпак. Спочатку він за
свистів, а питім загавкав зовсім по-собачому. За
чувшії голос свого одвічного ворога — собаки, що 
долітав зверху, кі г мін по стрибонув убік на гілку, а 
потім на землю. І під крики та сміх дітлахів, обра- 
жешш, зник у кущах. Можливо, це був звичайний 
.’біг обсіавин а може й свідома поведінка кмітливо
го птаха. Важко розціни ги дії шпака, адже ще бага
то таємниць зберігає у своїй скарбниці природа.

М. ЛІН ВИ НО В.
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Є ВЕСЕЛКА 
ВЗИМКУ?

В суботу, 27 грудня — вже минулого року 
— день видався погожим. Над лісовою балкою 
з блідого, ледь запнутого білуватою імлою 
хмарності неба, привітно світило соїше. В по
шуках горобини пролетіла зграйка омелюхів. 
Зацікавлені сороки вмостились на голих вер
хівках дерев, позираючи, що шукає в гущині 
людина з рюкзаком за плечима. Короткий 
грудневий день почав хилитись до Есчора.

Сонце — все нижче і нижче. Притисну в мо
роз.

Але що цс? Веселка? Так. Праворуч від 
сонячного диску переливається ніжними ко
льорами коромисло райдуги. Годинник пока
зує 15.45.

Явище це називається великим колом га
ло. Воно викликане заломленням сонячних 
променів у дрібних льодяних кристалах хмар. 
Гало утворюється не лише навколо сонця, 
але й біля місяця.

Сонячні і місячні гало досвідчений спосте
рігач бачить майже щороку.

м. ножнов.

ПРО СЛОНЕНЯ,
ЯКЕ

НЕ ХОТІЛО
БУТИ

ПАРАСОЛЬКОЮ

Поросятко П'ятачок і Слоненя було друзями. А 
для друга треба робити все, і допомагати йому зав
жди. Так думало Слоненя. І, дійсно, турбувалося 
про свого друга П’ятачка, виконувало всі його про
хання Навіть, коли П’ятачку захотілося, щоб той 
стаз парасолькою — Слоненя ставало нею і захи
щало своїми вухами поросятко від дощу.

А П’ятачок думав інакше. Друг, — думав він, — 
попіпісі виконувати всі мої бажання. Адже він МІН 
друг!..

Звичайно, П’ятачок помилявся. Справжні друзі по
вніші жити так: «Ти — для мене, я — для тебе!-», 
і в цьому він потім переконався.

А розповіли цю цікаву історію малюкам, учням 
шкіл Кіровограда минулої суботи ангори обласного 
іеатру ляльок. Це була перша вистава театру в но

вому сезоні, — шостому у житті колективу.

Виставі Г. Сапгіра і Г. Цнферова так і називається 
<Тп — для мене». В ній зайняті всього чотири вико
навці, та їх гра сподобалася юним глядачам. Цс ми 
відчули по реакції залп. Режисер — Олександр Ініо- 
точкін дебютував цією виставою в нашому театрі.

Отже, прем’єрі відбулася. Тепер щоденно, на зи
мових канікулах, з І по 10 січня ми показуватимемо 
виставу «Ти — для мене» школярам .міста. Запро
шуємо вас, юні глядачі. Впевнені, історія про Сло
неня І П’ятачка вам теж сподобається.

В. ОСТАП ЕНКО, 
головний художник обласного театру 
ляльок.

На фото: сцена з вистави лялькового театру
«Ти — для мене».

штньки
і не лише Снігуроньки. Діди 

Морози теж. Вони — з Кірово- 
градського бюро добрих послуг. 
Дві новорічні «бригади» працю- 
ваіиихть цілий тиждень і прове
дуть 24 дитячі ранки на заводах 
імені Кірова, «Червоний дзер
кальник» , телефонно-телеграф-

стані на ммп
ній станції та в інших підприєм
ствах і установах обласного 
центру.

А вчора з Н до 22 години Діди 
Морози і Снігуроньки приїжджа
ли до юних кіровоградців до
дому. Вони поздоровляли хлоп
чиків і дівчаток із святом і да
рували ті подарунки, про яві

Олежки, Тетяини, В Італії ни і На
талочки мріяли цілий рік. Від
криймо невеликий секрет: Дід 
Мороз дізнавався про дитячі ба
жання від татусів і матусь, котрі 
заздалегідь потурбувались запро
сити у гості казкових гостей.

М. КОРІННИЙ.

Час невблаганний. Він гортає сторінки календаря, він гортає 
і сторінки історії. За старою доброю традицією щороку 
31 грудня люди збираються разом, щоб зустріти Новий рік.

Ми перегорнемо кілька сторінок історії і запропонуємо вам 
ознайомитись з ось цими доома газетними матеріалами. Один 
з них був надрукований в газеті «Голос Юга» 4 січня 1913 ро
ку» а Другий в «Правде» за 1 січня 1945 реку. Обидва розпо
відають про новорічну ніч.

ОЛОС ЮГА». 4 січня 1913 
рік.

«Як зустрічають Новий рік 
єлнеаветградці?

Це запитання ми поставили
«на чергу» і, щоб відповісти на 
нього, відправились спочатку 
в зимовий театр, потім в один 
з ресторанів і, нарешті, на мас
карад—в громадське зібрання.

Результат пошуків такий: 
позіхали.

Позіхали в театрі.
Позіхали в кафешантані.' 
Позіхали в громадському зі

бранні.
В театрі, проте, позіхали 

найменше. Артисти зуміли за
цікавити глядача і розсмішити 
його. Розсмішити ііавіїь влас
ним- горем.

В кафешантані було занадто 
чемно і нудно Гречні громадя
ни з дружинами мирно чавка
ли шпінель по-віденськп і час 
від часу аплодували співачкам.

В . громадському зібранні і того 
гірше.

Небагато публіки і близько деся
ток масок. —

Розмови:
— Масна! Я тебе знаю.
— Хіба?
— Ти служиш н міській управі.
— Не вгадав: о управі, та не в 

міській!
— А то — в земській?
— В земській.

ни, Чацькі, Червоні Шапочки і 
багато якихось'казкових коро
лев у старовинних оксамитних 
вбраннях. Королев чомусь най
більше. Секунда і все стає зро
зуміло.

— Туська! Це ти? Ти хто?

ДВІ — ТАКІ 
НЕОДНАКОВІ — 

ЗУСТРІЧІ НОВОГО РОКУ

ВСІХ

веселились НО-

— Иу. не брешеш; я там 
знаю.

Нудно...
Чому так? Що за причина, 

що навіть під Новий рік не 
можна в Єлнсавсгграді знайти 
.місце, де б
справжньому? ] де б в край
ньому разі не позіхали?».
„ ГЦ РАВДЛ». І січня 1945 

• рік.
«Москва в новорічну піч».
<В Колонному залі Будинку 

Спілок старшокласники танцю
ють останній вальс навколо гі-
гантської ялинки, що сяє тися
чами різнокольорових вогнів. 
Розрум’янились щоки, бли
щать очі, у волоссі дівчаток 
заплуталися стрічки ссрпав-

КАЗНА
Сніг, як молодість, дзвінко і легко 
Все кружля в поворотнім танку, 
Кучугури, неначе лелеки, 
Тихо сіли в завію м'яку.
Незбагненна довічна казковість, 
Загадкова її таїна,
Все тяжіє довкруж до обнови, 
Все, як в казці сріблястій, зрине. 
Десь там ходять вітри по окрузі, 
Комсомольські сміються літа, 
Десь там пісня в зеленому лузі 
Знову коси чиїсь, розпліта. 
Новорічною думою повен, 
Я іду крізь веселі сніги.
...Незбагненна довічна казковість, 
Неосяжні її береги.

Г. ШЕВЧЕНКО.

тиву.
Л студенти — народ дорос

лий. Воші хмарою сунуть в 
приміщення Московського дер
жавного університету. Туї кар
навал. Гримить оркестр. В 
аудиторіях і прямо в коридо
рах, навіть на сходах танцю
ють Коломбіші, Євгенії Оиєгі-

— Королева якась...
— Гя королева... Я хотіла 

бути Тетяною, але всіх Тетян 
розхапали... Ми пиляли дрова 
і запізнились в костюмерну. І 
взаіалі у них більше всього ко
ролев. Але це гарно, правда? 
/1 не схожа па себе?

Морозиво. Вода з сиропом. 
Сміх Пісні».

Чи потрібні якісь особлива 
коментарі до цих газетних ви- 
різок? Мабуть, не варю порів
нювати поживність шніцелів 
по-віденськи з калорійністю 
звичайної газованої води. Ео 
не від цього залежав настрій 
святкуючих. І запитання, яке 
поставив автор в кінці мате
ріалу про зустріч 1913 року, 
набагато складніше, аніж здас
ться на перший поглтд. Бо 
тільки тоді, коли знаєш, ш,о 
Новий рік несе радісні -зміни 
тобі і мільйонам людей твоєї 
країни, можна по-справжньому 
радіїи його зустрічі.

Щасливого вам Нового ро
ку, друзії

ОЦЕ 
ПОДАРУНОК!

Б останні дні грудня но
вий двоповерховий сіль
ський універмаг відчинив 
свої двері. На першому 
поверсі розташувались 
відділи взуття та культто
варів. В останньому у пе
редсвяткові дні було най
більше покупців — адже 
тут продаються ялинкові 
прикраси. На другому по
версі --- ВІДДІЛИ готового
одягу, тканин, парфумів.

Універмаг побудовано 
на кошти облспоживспіл- 
ки. Він один задовольнить 
потреби покупців чоти
рьох старих магазинів 
Аджамки. .Це приємний 
подарунок будівельників 
напередодні Нового 1976 
року.

Т. СИДОРЕНКО.
с. Аджамка
Кіровоградського 
району.

17 років соціалістичної

спеніаль-

— я розумію, 
жила недарма. Є і 
скромний внесок

МАРІЇ ХУСТИ
появи г

Марія Хуста — вчитель- 
ка. Сорок один рік навчає 
вона селянських дітей в 
невеличкому селі провінції 
Лас-Вільяс. Під час дик
татури Батісти брала 
участь у визвольній бо
ротьбі. її ім’я значилось в 
картотеці «підозрілих». 
Але прямих звинувачень 
проти Марії не було, і по
ліція не відважилась 
арештувати. Уряд посту
пив інакше: їй заборонили 
працювати за 
вістю.

До революції жіноча праця 
па Кубі була обезцінена. 
Працювало лише 10 процентів 
кубинок. Десятки тисяч жеб
ракували, 85 тисяч жінок бу
ли зареєстровані як безро
бітні.

Після перемоги революції 
Марія Хуста стала активною 
у часинцею загальнонаціо
нальної кампанії по ліквіда
ції неписьменності. Важко 
тепер відповісти, скількох 
людей вона навчила читати і 
писати,-В одному можна бу
ти впевненому — учнів Марії 
можна зустріти і за штурва
лом тростинозбирального ком
байна. і в студентській ауди
торії. і гнг підприємстві. Всі 
вони беруть активну участь в 
поліпшенні життя свого на
роду. в зміцненні і розвитку 
економіки молодої респуб
ліки.

Доля Марії Хусти ха
рактерна для розуміння 
тих змін, які сталися за 
роки революції в долі ти-

1 СІЧНЯ 
революції на Кубі

співвітчизнинь. ку
бинки приєднались до ак
тивної праці. Вони пра
цюють в сільському гос
подарстві, здобули спеці
альність вчителів, буді
вельників.

— Яке задоволення від
чуваю я, коли до мене під
ходять і говорять: «Ви 
були моєю вчителькою, 
вчили мого сина, а зараз 
вчите мого внука!». В ці 
хвилини, — говорить, Ава
рія Хуста, 
що 
мій 
справу революції.

Хорхе Л. БЕРНАРД. 
(Препса Латина — АПН).

Нещодаї но відбувся І з’їзд 
Комуністичної партії Куби. 
Народ Ос грога Свободи, 
Компартія підбили підсумки 
роботи за 17 років, визначи
ли шляхи розпитку

Фото, яке ви бачите злі
ва — кадр з документаль
ного фільму. На ньому Фі
дель Кастро, Рауль Кастро, 
Каміло, Раміро Вальдес, Сі
ро Редоидо та інші парти
зани виконують Національ
ний гімн ’ ~
по. Коли 
по С’єра 
повністю 
колишніх ___ ,__ ...
з місцевими жителями, 
пам’ять приходять ті 

кадри, бо

на вершині Туркі- 
тепер проїжджаєш 
Маестро і бачиш 

перетворені поля 
битв, розмовляєш 
...........  , на

пам’ять приходять ті пре
красні кадри, бо і />,о- 
іі.ього дня Фідель і його то
вариші, весь народ співа
ють у них горах, будуючи 
нове життя, кличуть до но
вих звершень.

МОЛОДА 
КУБИНКА - БУ
ДІВНИЦЯ СО

ЦІАЛІСТИЧНОЇ 
КУБИ (ФОТО 
СПРАВА),

Фоіо з журна- 
«КУБА».
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— твердо відповів той, і 
комунар», де чорним по

БК 10501,

запрошував? — з надією

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

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

316050. ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарсьного, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

ДІД Мороз зайшоз до редакції, на ходу роз- 
стібзючи кожуха. Розчесав бороду, насупив 

брови і, попихкуючи люлькою, запитав:
— Це у зас телефон 2-45-36?
«Почалось, — відразу занудьгувавши, поду

мали ми. — Почались новорічні чудеса. Дід Мо
роз у ролі телефонного майстра».

— Так, але ми не викликали монтера.
— А даремно. Варто було б. До вас не дозво- 

нишся. То короткі гудки йдуть відразу після 
двійки, то раптом включаєшся у чужу розмову. 
Ні, я людина компанійська, ніколи не проти бу
ти третім, але ж не по телефону...

— Вибачте, а що вас привело до редакції?
— Якщо моя присутність обтяжує, я можу по

кинути цю установу, — гордо підвів голову Дід 
Мороз, і перекинув люльку на корінні зуби.—Я 
людина проста, можу й бандероллю. Але ж ви 
знаєте, як зараз працює пошта?

Знати-то ми знаємо. Частенько витягуємо з своєї 
абонентської скриньки чужі листи. А одного дня таких 
було аж десять. Чесно повернули їх на пошту, та хто 
зна, скільки листів загубилось по дорозі до нас? І чи 
не заблукав десь на заповітних стежках чужих канце
лярій отой, єдиний, давно очікуваний, з новою оригі
нального назвою до колишньої «Макогонової юшки»?

Незнайомець вивів нас із сумної задуми, не
терпляче постукавши люлькою.

— Що ж ви, в гості запрошуєте, а самі не ра
ді? — запитав.

— А хто саме вас 
уточнили ми.

— Увесь колектив! 
розгорнув «Молодий 
білому було написано: «Ми завжди раді вітати 
людей з почуттям гумору». «І додивиться ж 
ото» — чортихнулись ми.

— Я саме така людина, з почуттям гумору, — 
продовжував незнайомий. — Ось навіть довід
ку маю.

СМІХ—ЦЕ
СЕРЙОЗНО
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
ПРО ТЕ. ЯК ЗАВЕРШИВСЯ 
КОНКУРС

«Ну, зрозуміло, цей заздалегідь почав зустрі
чати Новий рік і, очевидно, «перебрав». Як там 
міліція — 02?».

В телефоні чулись короткі гудки. Невдача. 
Вдались до відволікаючого маневру:

— Ну, якщо так, давайте знайомитись. Хто ж 
ви будете?

— Сорокапуд. Панас, — простягнув він пра
вицю. — Я вважаю, що наше знайомство — 
всерйоз і надовго.

— Хто ж ви за фахом?
— Технік. Технік людських душ!
—?
— Є інженери людських душ. А я — скром

ний технік. Моє дитинство зарожевіло у невели
кому селі, там, де Ятрань круто в’ється..., — з 
натхненням почав.

— А освіта яка у вас? — злякались ми.
— Училище. За дипломом — сантехиік. Але ж 

хіба основне тут? — показав він на нагрудну 
кишеню, мабуть, маючи на увазі посвідку.—Го
ловне — ось де! — Тицьнув собі у лоб.

— Нічого, нічого, — почали заспокоювати 
його, — головне, щоб людина хороша була, не 
в чубові краса.

— Я маю иа увазі інтелект! — нищівно проці
див Сорокалуд,

Розмову явно пора було завершувати. Але з 
телефоні знову лунали короткі.

— А ви, колеги? Над чим працюєте? Підкидаєте дро- 
вець у полум’я творчої наснаги? Я теж частенько. 
Наснага — воно діло таке, свого вимагає. Але, шоб 
без нього, ні-ні. Труд, труд і ще раз труд, — патетич
но вигукував відвідувач, скидаючи кожух І валян
ки. — я завжди довго працюю над кожним своїм жар
том. дотепом чи експромто.м. Але перед тім пильно 
вдивляюсь у людські очі. Це в нашій справі — найпер
ша основа, чи не так?

«Хоч би викликали куди, чи що. — потерпали ми від 
нудьги, — Цей же «колега» до вечора свою платформу 
декларуватиме», І раптом він підхопився.

Ну й ну! Панас Сорокапуд, людина з почут
тям гумору і без зайвини скромності, відкла
нюється сам. І це було дивом першим.

— Мало не забув. Ось! Пропоную грисудити 
перший приз. За конкурс на назву. Ті, про кого 
ми писатимемо в новій сторінці, потрібні нам 
як п яте колесо до воза! — Технік людських 
душ простягнуз зібганий аркуш.

Ми поглянули... і охнули. Вона! Еврика!
— Ні, вибачте, це я знайшов, — відразу вста

новив авторське право Сорокапуд. — І я нікому 
не дозволю...

Ми хутенько видали генію приз. Бо «П’яте ко
лесо» — це було дизом другим. Його ми і про
понуємо нашим читачам.

А Панас Сорокапуд сьогодні — дорогий гість 
за нашим новорічним столом. І довго буде ним 
за столом робочим. Тим більше, що він — лю
дина компанійська...

Черговий по колісній майстерні
М. ВІДЕНКО.

Новорічний
випуск
гумористичної 
сторінки

ДіЕДІР плентався вулицею та й 
*** думав, як ото можна назвати 
погоду, коли січе дрібний дощ і 
висне сіра пелена. Мимохіть скру
тився: «прокладав» ото,цілий рік, 
за рахівницею, всюди поводився 
пристойно — на роботі, у побуті, 
вдома, — грамотою відзначили, 
премію вручили. Це ж ого! А дру
зі частенько посміюються, вважа
ють невдахою Про буденність то
рочать, якусь там прозу...

А тут ще й мжичить. Згадав під 
Новий рік: в осінній час сім погод 
у нас — сіє, віє, туманіє, шумить, 
мете, гуде і зверху йде. То якби 
ж мело чи хоч би гуло. А то — 
мжичка. Неоптимістнчие якесь, 
непарадне слово, негодяще для 
новорічної пори. Що, коли спро
бувати самому створити для себе 
справжній новорічний настрій? 
Уявно. Як там кажуть у подібних 
випадках? Перевтілитись? 
так, змалювати 
мовби в Гоголя 
Втіхи буде

Так, 
собі химерики, 
біля Диканьки. 

з головою. Він сам, 
Федір Халайда, сьогодні все буде 
робити навпаки. І сприймати — 
теж навпаки. Цікаво було б по
дзвонити Петру та Грішькові,- 
щоб і вони теж — отак само, а 
опісля зійтися й похвалитись, у ко
го найкраще вийшло...

Дійшов до автомата й механіч
но дістав двокопійчану монетку. 
От і перше «навпаки». Спробував 
протиснути в щілину трикопійча- 
ну — не вдалося. Тоді мовчки 
вкинув гривеника и повернув труб
ку мікрофоном до вуха. Аніте
лень. Повісив, та, забуваючи про 
«навпаки», завернув до гастропо

ра біля п и-

ЛЮДИ 
І РЕЧІ

—А
—

Думни вголос І про себе
О Постачання ялинок ішло через пень-нолоду.
О Будівельники чудово підготувалися до зу

стрічі Нового року — заморозили будівництво 
клубу.

о Дід Мороз не зміг запалити аудиторію — 
у залі сиділи пожежники.
• «Алло! Сантехніки, у нашій квартирі шам

панське ллється рікою!».
О «Піду до інституту вроди — і стану Снігу

ронькою», — сказала Баба-Яга.
О. СЕЇН.

лавка, де розливала сік з вином 
повненька продавщиця, зупинився. 
Сухим, чемним голосом попрохав 
березового соку. Очі в жінки за 
прилавком округлились, і вона об
ражено поставила перед ним 
склянку. Федь, випивши маленьки
ми ковтками, ввічливо подякував. 
Погляд продавця став підозрі
лим і колючим.

ГУМОРЕСКА
Федір підступив до кондитерського 

відділу, став попереду черги, подав 
карбованця й попросив гарних квітів. 
Йому вручили розмальований паперо
вий кошик з цукерками. Продавець, 
мила дівчина, повернула здачу... з 
трояка. Провокує? Чи, може, й у неї 
«навпаки»? Вік повільно визбнрунав 
копійки па чистій тарілці, а черга за
тамувала подих.

— Даруйте мені, але ви неправильно 
порахували здачу, — видихнув Федь, і 
черга полегшено зітхнула. Продавець 
зацікавлено підвела на нього блакитні 
блюдця ііепідфарбованих очей, а збоку 
хтось процідив:

— Чеснюга.
— Ви повернули мені здачу з 

трьох карбованців, а я дав вам 
п'ять...

Відступав з гастроному Федір 
задки, відбиваючись від натовпу, 
та, отямившись иа вулиці; втішив-

ЯЛИНКА...

Газета виходить «МОЛОДОЙ КОММУНАР» -
у вівторок, четвер, орган Кировоградского обкома

суботу. ЛКСМУ. г. Кировоград.

ся — знову «навпаки». Над голо
вою насмішкувато блимали нео
ном літери «Г...ро...м».

Па зупинці звично поглянув, як 
працювали ліктями пасажири, ді
стаючись дверей автобуса, і став 
осторонь. пропускаючи інших. 
Стояв півгодини. Годину. Піді
йшла ще одна його «четвірка»

Опам’ятався несподівано: дома 
ж хлопці — і Петро, й Грицько. з 
дружинами. Проводжають старий
рік. Двері автобуса скрипіли й не 
могли зачинитись — вгорі повис
ли чиїсь ноги, знизу стирчали ву
са. Стрімголов кинувся через люд
ську гущу и. люб’язно припро
шуючи «Проходьте, шановна, по
спішіть, добродію», наступив ко- 
м^'сь на плече. Поїхав.

У водія теж, певно, діяло «навпаки*. 
Автобус зупинився лише иа кінцевій. 
Федір вистрибнув у прочинені двері й 
чкурнув додому з тріумфплі ним 
строєм. Біля під’їзду оговтавсь, 
вчасно смакуючи святковою 
Певно, ____ ... ____
Жінки обговорюють новинки ____
Петро дослухається і з розумним ви
глядом вставляв свої скоромовки. 
Грицько хилить чергову порцію «Сте
пової» й намагається затягнути, щось 
про хміль...

На порозі самотньо стояла дружина. 
Новорічний стіл вгинався г.ід горою 
застиглих страв.

— Диво-зима. Галино, — широ
ким жестом розсунув штори і до
дав: — поглянь, як молодий Мо
розенко уквітчав шибки. А ста
рий Мороз сердиться, віхолить 
снігом. Наші гості веселяться...

Вона здивовано зазирнула йому 
у вічі її підійшла до вікна. Федір 
нахилився й ніжно поцілував дру
жину.

Куранти били дванадцять...
А. НЕЧИТАЙЛО.

па- 
за- 

вечерею. 
чекають — не дочекаються, 

міоди.

Наступний номер «Молодого комунара» 
вийди в неділю, 4 січня
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