
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ЕЗ
• ; в майбутнє. 1981 рік особливо значним тим, що це

< к XXV I з’їзду партії, який відкрив перед радяпсь- 
і родом нові історичні перспективи, рік великої 

творчої роботи, напруженої боротьби за збереження і 
зміцнення миру. Рішення з’їзду дістали всенародне схьа- 
лення і успішно втілюються в життя.

Минаючий рік був нелегким і непростим: нас не балу
вала погода, тривожив розвиток міжнародної обстанов
ки. Тим відрадніше усвідомлювати, що країна впевне
но просуиуласіГвперед на всіх напрямах комуністичного' 
будівництва.

Планомірно реалізується широка соціальна програ
ма. Мільйони людей справили новосілля. Збільшу
ється державна допомога сім'ям, які мають дітей, пра
цюючим матерям і молодожонам, поліпшується пенсійне 
забезпечення. Зростає виробництво товарів народного 
споживання, розширюється сфера послуг.

Зразки ударної, високопродуктивної праці показують 
багато колективів металургів і шахтарів, нафтовиків і 
енергетиків, машні’обудіїиіиків і хіміків, текстильників і 
харчовиків, будівельників і транспортників, колгоспів і 
радгоспів. Новими досягненнями порадували вчені, пра
цівники освіти, охорони здоров’я, культури, радянські 
спортсмени.

Честь і слава передовикам і новаторам виробництва! 
Сердечне спасибі всім, хто примножує матеріальні і ду
ховні цінності, зміцнює могутність Батьківщини, надійно 
охороняє її кордони.

Немає сумніву, що історичні рішення XXVI з’їзду 
літ ії, і. їздового (1981 р.) Пленуму ЦК КПРС, 

цятої п’ятирічки будуть виконані. Запорука 
ослайна підтримка трудящими внутрішньої 
політики партії, високе політичне і трудове 
дянськогс народу, його тісна згуртованість 
радішого Комітету КПРС. Політбюро ЦК 

чим продовжувачем великої ленінської 
ниєм Леонідом Іллічем Брежнєвим. Непо

рушна єдність партії і народу, дружба і братерство на
родів СРСР — джерело незламної сили радянського 
суспільства, запорука нових успіхів у комуністичному 
будівництві.

Дорогі товариші!
Ці цілі були і залишаються для нас найвищими: ко

муністичне творення і збереження миру на землі. Ці ці
лі нерозривні. Партія і уряд, роблять усе необхідне для 
забезпечення мирного життя радянських людей, послі
довно проводять політику дружби і співробітництва 
між народами, дають рішучу відсіч підступам реакцій
них сил. вживають енергійних заходів, спрямованих на 
приборкання гонки озброєнь, на роззброєння. Радянсь
кий Союз вважає, що немає завдання більш благород
ного і гуманного, ніж відвести від людства загрозу тер
моядерної катастрофи.

У цю новорічну піч ми шлемо гаряч- поздоровлення, 
побажання миру ГЩастя пашим зарубіжним товаришам 
і друзям, трудящим соціалістичних країн, усім людям 
планети, які борються проти імперіалізму й реакції, про
ти гонки озброєнь — цього безумного і небезпечного 
марнування матеріальних і духовних сил людства, за 
мир і соціальний прогрес.

,»! уже десять годин крокує по неосяжній ра- 
і. В ці хвилини особливо глибоко відчува* 

! < ’ слиною« могутньою і прекрасною є наша 
:мтч-ізна: розмахом, людьми, звершеннями.

птимізму, творчих сил і енергії вступає 
рік, рік 60-річчя утворення Союзу Радян

ських < ОЦІ ! ■ стичний Республік.
Цс,“Ж'?"**«?. К?:,І1СТ .К"РС- Прмадія Верховної 

І .дн С.І СІ , . ад і Мінісгрів СРСР впевнені, іцо радвнев- 
Кі ЛЮДИ ОЗІЩ.МепуіОТ!» ювілейний пік успішним виконан
ням планів і соціалістичних зобов’язань, дальшим під
вищенням ефективності і У кості роботи, виявлять високу 
ргаш.ованісі'’, діловитість, дисциплінованість, вміння 

працювати з повпоїс віддачею сил. *
Сердечні новорічні поздоровлення героїчному робіт іш- 

ІнІсЛІГениГЇ1 ' С,1аВ,ІСМУ колгоспному селянству, народній 

; гчніпУ 'п'' ветеранам парі її, революції, війни
ермії і ,флоту,1СІ К,ІМ >к’нкам’ МОЛ°АІ> доблесним воїнам 

.' УС,,ІХІп усім, хто в новорічну піч зна-
.'І’^овому посту, несе бойову вахту, пра

цює далеіі і дід Ьа іі ківщини.

! 7[овим 60-РІЧЧЮ СРСР — 60 УДАРНИХ ТИЖНІВ
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р о к о вя9 ПЕРШИЙ РІК ОДИНАДЦЯТОЇ П’ЯТИРІЧКИ 
ЗАВЕРШЕНО. ЗАКЛЮЧНИМ ЙОГО АКОР
ДОМ СТАВ ТИЖДЕНЬ УДАРНОЇ ТРУДОВОЇ 
ВАХТИ, ПРИСВЯЧЕНИЙ РОСІЙСЬКІЙ РА
ДЯНСЬКІЙ ФЕДЕРАТИВНІЙ СОЦІАЛІСТИЧ
НІЙ РЕСПУБЛІЦІ.

ЕСТАФЕТУ ПРИЙНЯВ 1982-й — РІК ЮВІ
ЛЕЮ СОЮЗУ РАДЯНСЬКИХ СОЦІАЛІСТИЧ
НИХ РЕСПУБЛІК. ТРИВАЄ ВАХТА, ПРИСВЯ
ЧЕНА 60-РІЧЧЮ СРСР. ПРО УЧАСТЬ У НІЙ 
ЮНАКІВ 1 ДІВЧАТ РОЗПОВІДАЮТЬ ГРУП- 
КОМСОРГИ КОМСОМОЛЬСЬКО - МОЛО
ДІЖНИХ КОЛЕКТИВІВ КІРОВОГРАДЩИНИ

1 здоров’я, славних звершень у праці, нав- 
н, дорогі друзі! Хан у кожній радянськії! 

■’ •ло і святково!
'•лею буде мирне небо!
к°м, дорогі товариші! 
ет ям!

„ *£ЕНт₽АЛЬНИЙ комітет кпрс. 
ЛРеоИДІЯ верховної РАДИ СРСР.

РАДА МІНІСТРІВ СРСР.

групкомсорг КМК Бобри*

Завершальний акорд

/Марія СКЛЯРУК. групкомсорг комсомольсько-мо
лодіжної зміни Гайворонської вантажної залізничної 
станції*.

Рік 1981 ми заверши- 
створенням комсо

мольсько - молодіжного 
колективу. Раніше кожен 
працював сам по собі, мо
лодих залізничників хви
лювати виробничі недолі
ки лише на своїх робочих 
місцях. Нині становище 
змінилося. КМК почуває 
себе причетним до зсіх 
справ залізничної станції. 
Головна турбота комсо
мольців — перевиконання 
планових завдань. Наше 
життя стало цікавішим, 
ЗМІСТОВНІШИМ. Тепер усі 
питання ми вирішуємо ра
зом, допомагаємо одне 
одному в роботі. За під
сумками соціалістичного 
змагання останнього міся
ця наша зміна виборола 
перше місце.

Останній трудовий пе- 
редноворічний тиждень 
ми присвятили Російській 
Федерації. Кожен член

зміни дав слово добитися 
в ці дні найвищої продук
тивності праці.

У лзреддень Нового ро
ку всі трудові колективи 
звітують про свою діяль
ність. Є про що сказати й 
нам. Комсомольці — скла
дач поїздів Засиль Ряб
чик, прийомоздавач Марія 
Грабчак, молодий кому
ніст стрілочник поста 
Юрій Сметанський постій
но перевиконують норми. 
Завдяки спільним зусил
лям колектив добився 
значного зменшення про
стою вагонів під час ван
тажно- розвантажувальних 
робіт, а це — відправлені 
надпланові состави.

На 1982 рік у нас чима
ло планів. І головні з них, 
звичайно ж, виробничі. 
Впевнена, що другий рік 
одинадцятої п'ятирічки 
виправдає наші сподіван
ня.

Олександр КРУТІЙ,
нецького телеательє:

— У новорічний вечір у 
кожній квартирі засвіти
ться голубий екран. Про 
ге, щоб кожен житель ра
йону міг подивитися свят
ковий концерт, заздале
гідь подбали наші теле
майстри. В майстерні пра
цюють досвідчені люди, 
приходить сюди й молодь. 
Ось уже кілька років тут 
зайнятий комсомольсько- 
молодіжний колектив Во
лодимира Олександрови
ча Климова. Наш колектив 
єдиний в області серед 
КМК підприємств побуто- 
зого обслуговування, який 
працює за єдиним наря
дом. Така організація пра
ці дозволяє нам постійно 
перевиконувати завдання.

одинадця- 
і попра- 

Зазер- 
акордом 
тиждень,

нарікань» 
із шести

Перший рік п’ятирічки 
ми завершили достроко
во, подали послуг насе
ленню на 54 тисячі карбо
ванців. На телевізори, від
ремонтовані в нашій май
стерні, немає 
клієнтів. Кожен 
членів комсомольсько-мо
лодіжного колективу га
рантує високу якість вико
нуваних робіт. До нас над
ходить чимало заявок з 
зіддалених сіл району, і 
комсомольці стараються 
вчасно їх виконати.

Перший рік 
тої п ятирічки ми 
цювали непогано, 
шальним його 
став ударний 
присвячений РРФСР.



2 c mop ,, Молодий комунлр

ї. БРИГАДА,
ПРО ЯКУ
МРІЯЛИ

комсо-

— Колектив наш немо
лодий. Йому вже років та 
й років. Та з першого 
складу, звідколи бригаду 
стали називати
мсльсько - молодіжною, 
небагато хлопців лиши
лось, — розповідає май
стер дільниці цеху № 2 
Кіровоградського заводу 
тракторних гідроагрегатів 
Григорій Скляренко, і по 
голосу я відчуваю, що він, 
напевно, жалкує за цим, 
бо серед тих, хто залишив 
бригаду, були не одні ви
падкові робітники, були 
й справжні, сумлінні, ком
панійські. — Причин для 
цього вистачало, у кожно
го свої. Йшли від нас одні, 
приходили інші: 
лісти, випускники профе
сійно-технічних 
дехто й зовсім без знання 
нашої роботи, учнями по
чинали. А тепер, гадаємо, 
колектив стабілізувався.

Працюють тут нині дос
відчені, які мало не все 
свідоме життя віддали за
водові, працюють і вчо
рашні «петеушники». По
над двадцять років тру
диться на агрегатному 
С. О. Агамас. Токар висо
кої кваліфікації, людина • 
чуйна, подільчива. Він 
один із тих, до кого при
кріплюють новачків у 
першу чергу, бо знають 
— Станіслав Олександро
вич зуміє прищепити но
вобранцеві любов до ро
бітничого фаху, зуміє зна
йти і розвинути в юнакові 
здібності, спрямувати їх 
на велику справу. Такої ж 
думки у бригаді і про 
Н. Ю. Василенко, С. П. 
Котка,-лаолодого ще Олек
сандра Гончаренка.

Ярослав Ксстів — на 
особливому рахунку. Йо
му навіть трохи заздрять: 
стільки кипучої снаги у 
хлопця, яку він, як ніхто, 
вміє реалізувати. Його 
ставлять за приклад. І ста
рим, і молодим.

Отже, бригада є. До та
кої, якою вона є сьогодні, 
йшли довго. А\оже, тим 
вона й дорога кожному.

На цей рік комсомоль-

сько-молодіжна покладзє 
великі надії ще й тому, що 
збираються хлопці і дівча
та працювати за єдиним 
нарядом. На найвищий рі
вень підніметься дисцип
ліна праці, а разом з нею 
і продуктивність, про 
якість дбатимуть особли
во, адже брак стане бра
ком не одного, а всіх. Ко
жен прагнутиме освоїти 
суміжну спеціальність, як
що сьогодні це — праг
нення окремих, то в ком-

Скляренка, немовби впер
ше чує цю розповідь і бо
їться щось у ній .пропус
тити, наче прагне запам’я
тати все до дрібниць.

Його прізвище я впер
ше почув у червні /минуло
го року. Секретар коміте
ту комсомолу заводу Ва
лентин Дудник подзвонив 
тоді в редакцію і повідо
мив, що Ярослав виконав 
план першого року оди
надцятої п’ятирічки.

Коли я сказав Косгіву

спеціа-

училищ,

У стаа- 
у праг-

норми
Це на-

дий виробничник, 
пенні до роботи, 
неннях своїх.

— Фактично дві 
за день — важко,
віть не під силу людині,— 
признається Ярослав. — 1 
якби не обставини, що 
змусили мене працювати 
за двох, то про виконання 
дворічного завдання за 
один рік годі було й ду
мати.

Справді, напарник Ярос
лава по роботі Володимир

ІЖЬ
ЗАВТРАШНЕЙ

плексній бригаді замінити 
відсутнього з певної при
чини робітника стане не
обхідністю.

2. СТО
ПРОЦЕНТІВ
НОРМА?

Високий, стрункий хло
пець. Очі дивляться пря
лю, спокійно.

Ми сидимо в парткабі- 
неті цеху, неквапливо ве
демо розмову про робочі 
будні. Він уважно слухає 
майстра дільниці Григорія

про те, чого саме при
йшов на завод, хлопець 
одразу став відмовлятись:

— Це, мабуть, не той 
випадок, коли про усґгп- 
треба говорити на повний 
голос. Та й писати не слід 
би було, адже мені, аби 
досягти сьогоднішнього 
результату, доводилось 
працювати і в позаробо- 
чий час...

Однак про цього скром
ного, зовні спокійного чо
ловіка мені все ж таки хо
четься сказати слово. На
віть не тому, що він уже 
виконав план двох років 
нинішньої п'ятирічки, а то
му, що переконаний — та
ким повинен бути моло-

Шпильовий захворів. То
карів на заводі не вистача
ло, і Ярослав без вагання 
погодився працювати і за 
товариша, аби його відсут
ність не відбилась на ви
робничих показниках
бригади. Ось саме тоді (в 
травні—червні минулого 
року) Ярославу доводи
лось іноді перепрацьову
вати.

Чому простої, 
часто говориться 
рах, в особистих 
вах, виключені у 
ва Костіва? 
тання можна 
кількома словами: бо він, 
коли треба, і наладчик, і 
слюсар, і електрик. А тре
ба ними бути постійно — 
устаткування у бригаді да
леко не нове. Ярослав — 
повний господар на своє
му робочому місці.

Таким повинен бути су
часний робітник. Освоєння 
суміжних спеціальностей 
— справа вкрай необхід
на. Для цього потрібні 
час, досвід. Його у Кості
ва було небагато, коли 
він самостійно став до 
верстата, але має хлопець 
багаж знань значно біль
ший, ніж просто токар, — 
має вищу спеціальну осві- 
ту-

3. ОКРИЛЕ-

прс які 
на збо- 
розмо- 

Яросла- 
На це запи- 

відповісти

ннх предметів мяв наиан- 
иіу оцінну — «ВІДМІННО». 
Він і справді найдужче 
любиз уроки З ЦИХ ДИСЦИП
ЛІН, хоча навчався рівно і 
має інтерес до літератури, 
історії, географи... На ме- 
ханіко-будівельний Фа*
нультет Кіровоградського 
інституту сільгоспмашино
будування вступив без 
гань — з дитинства 
бив щось майструвати, 
годити, нонструювати.

Жага винахідництва 
проводить його звідтоді
в.н уперше подумав про 
це. з шроеогрзда часто 
приїжджав до рідної їре- 
піьки,- Авилювас-сн, навіду
ючись щоразу а рідну до
мівку, бо знав, що на ньо
го чекає бодай одноденна 
зустріч із тоаарише/а ди
тячих роми- Володимир.« 
Цурканом. Володимир нав
чайся в поліграфічному ву
зі і зі Львова не міг так 
часто приїздити, як Ярос
лав. Але й для нього ко
жен приїзд був СВЯТОМ. 
Хлопці тоді на весь час, 
який мали у своєму розпо
рядженні, віддавались ідеї, 
ідею мали звичайну, але 
на розробку її, надто вті
лення, небагато ровесни
ків зважилося б. Задумали 
хлопці сконструювати лі
тальний апарат. І навіть 
не спрага ыдчути себе в 
польоті, коли кругом тебе 
простір і ти єдиний у ньо
му, зі своєю машиною, і 
страх і радість у грудях 
твоїх водночас борються і 
має перемогти останнє, 
інакша чи єарто було б 
ідею робити дійсністю; на
віть не спроса випробува
ти себе на крило опану
вала тоді юнанами, — ма
ли еони одне непереборне 
бажання: конструювати,
винаходити. Вени н самі 
ке знали, чому саме взяли
ся за літальний апарзт, 
адже можна було задумати 
й простішу модель. Коли, 
зрештою, сідаєш за кермо 
будь- якого синаходу — 
без риску не обійтись. Це 
у них мало бути попереду, 
та до нього еони 
ли. ажс було все 
рі, вже збирали 
для- майбутньої 
вени бачили його, 
птаха, але, занінчииши ау- 
зн, мусили роз’їхатись, і 
свята, яких вени так че
кали, стали приходити рід
ше.

Тепер Ярослав у вілоні 
вечори віддається новій 
ідеї. Бона серйозна, наба
гато серйозніша від усіх 
інших, втілених ужиття 
досі. Хлопець про неї ще 
не може говорити вголос 

нескромно, 
заздалегідь 
не називає 

вже запопа- 
повністю й 
— г. прочи- 
Яроспааових

(та й було о це 
бо потаємним 
не хваляться), 
її, та що вона 
нила хлопця 
безповоротно 
тав 
очах.

це у

НИИ
В атестаті про середню 

освіту Ярослав Мостів з 
фізики, математики, хімії 
та інших так званих точ-

Телеграма

і НІЧ
шатни

ОДИН. ДБсі. ■,.......... Б ють
Кремлівські куранти. Пливе 
над нраінию і-ад їхній ма- 
ЛИНоїии дзаін, сповіщаючої 
при прихщ косого, 19С2 ро
ку.

Чотири. П ять... існригьсл 
в урочисто Піднятих келихах 
шампанське, затих---------
СВЯГКОЕИМ столом, 
ються ь передзвін 
радянські люди. _

не дії'іш- 
на папе- 
матеріал 
машини, 
, того

В. ТЕЛ1ЖАН.
На

Цеху
го заводу тракторних гід
роагрегатів Оленсандр
Адігкалов, Сергій Полуд- 
ненко і Ярослав Косгів.

Фото Б. ГРИБА.

знімку: члени КМН 
№ 2 Кірсвоградсько-

гамір за 
Услуха- 

курантів 
Добрими 

спогадами проводжають во
ни рік минулий.

Шість, сім... Не стримався 
Микола Уманець, машиніст 
електровоза вантажної ко
лони Знам янського локомо
тивного депо імені ЬО-річчя 
ЛпСМ * .................
усім 
иКЛЮЧИ - 
ошатно, 
комсомолець свято, 
рознрилеко на своєму елек
тровозі в новорічну ніч. Не
зе з рік новин народногос
подарські вантажі, щоб при- 
множити надпланоьин ном- 
сомолоськии рахунок.

Бісім. Дев’ять... А немов
лятам і оаидуже до урочис
тих секунд.

— У-а-а, а-а, — сповіща
ють світ про свою появу. L 
ьисоко-високо піднімають на 
руках щойно' народжених 
феліідшері-акушерки пірозо- 
градсьноі'о пологового бу
динку .Ns і Біра Лисенко і 
каталка Оката. Б новорічну 
н.ч їхнє місце ось тут, біля 
к-аимолодших громадян ве
ликого союзу РСґ.

! Десять... Сідлунюють ну-г
І ранти.
t ... В операційному за/ 
І міжміське? телефонної стан- “ 
і ції ке чути курантів. Тут
I іде напружена зміна.
II Свою трудову вахту несе 
її комсомольсько молодіжна 
А бригада Галини Василенко.

’ — 3 наступаючи ні вас,
р.ієчатка'. —почувся в навуш- 

! никак телефоністки груп- 
комсорга Ольги авіЖі чимсь 
радісний голос. — Прийміть, 
будь ласка, замовлення...

! Одинадцять. Дванадцять)
1 Здрастуй, рік Новий! Рік
і| щастя, миру, наших світлих 
.1 надій!

України і наперекір 
правилам і 
_ свисток.

ялинки

і-и та і і ам 
Не біля 

зустрічає 
Мчить

Н. ЧЕРНЕНКО.

І Вш, Іван Костянтинович 
І Бобер, учитель історії, ко- 
® муніст, ветеран Великої 
І Вітчизняної війни, прч- 
I йшов до своїх учнів на 
І новорічний бал.
Е Зійшлися в школу ком- 
| сомольці села — колишні 
е її випускники. Не забува

ють своїх молодих друзів, 
І бо па бистрині жиггя воші 

завжди разом, тож і свя
та у них спільні.

З юними і вчитель був 
І0ІІИМ.

Учив їх, а влітку, бува- 
I ло, й сам працював на 
І скиртуванні сіна, — там, 
в на луках біля Висі. І доб- 
І ре йти в ногу комуністам і 
і комсомольцям, школярам 
І і молодим механізаторам, 

шоферам, .хліборобам. Ор 
Леонід Булдаков, що ре
монтує машини. Агроном 
Валя Босько. Не забуде 
1981 року. Прийняли її в 
лави КПРС. Он Олена 
Босько, що трудиться на 

і фермі. Вона депутат сіль
ської Ради. Бобер теж де
путат. Разом вирішують

складні питання, дбаючи 
про розквіт села, добробут 
його трударів, про зрос
тання могутності Вітчиз
ни...

І у всіх у них світла до
ля...

У зал до музики, до 
ялинки, до Діда Мороза і 
Снігуроньки в рік Новий 
ідуть і йдуть юнаки та дів
чата в костюмах своїх лю
бимих літературних героїв. 
Є військові, малоземельні, 
космонавти, герої відрод
ження, підкорювачі ціли
ни, шахтарі, хлібороби... 
Про щось сперечаються 
прапороносці, розповідає 
комусь свою історію Оле
ся Кулик, палко говорить 
зі своїми механізаторами 
сам Олександр Васильович 
Гііалов. Мова йде про 
«Думу про хліб»!

І як туг усе переплетено 
з історією та сьогоденням, 
з любов’ю до Батьківщи
ни, до Партії!..

Хтось торкає за руку 
Івана Костянтиновича.

Обертається — і очам не 
вірить!

Перед ним... його коман- 
.дир, командир особливого 
авіаційного полку Вален
тина Гризодобува!

і два молоденькії* лейте
нанти. Один із них і вру
чив телеграму:

— Вам, Іване Костянти
новичу; телеграма з- юное- 

• ті, телеграма від команду
вання! 1 в ній два слова: 
'•'-Переведення дозволяю».

Юнаком, комсомольцем 
захищав він Вітчизну. Був 
штурманом бомбар іува.іь- 
пика. Зі своїми боновими 
товаришами літав у воро
жий тил 
близьких 
чи бомби 
дроміь 
ешелони.
ву. .А коли почув про ПОЛК 
Грнзодубової, написав ра
порт — просьбу перевести 
його туди. Завдання в 
полку було особливе, важ
ке — зв’язок з партизана
ми.

до далеких та 
об’єктів, скндаїо- 
на ворожі аеро- 
станиії, колоші,

Захищав Моск-

Клопотання команду
вання задовольнило.

І ось віл прокладає 
курс одного з кораблів нз 
партизанський аеродром. 
Везуть месникам зброю, 
боєприпаси, одяг, газети, 
листи...

Б’ють ворожі зенітки, 
розриваються снаряди.

Та льотчиків Гризод'бо- 
вої не спішити!

1 вже на Іхнязь-Озері, 
Червоному Озері і в леген
дах, і в житті їх зустрічає 
сам Ковпак, а з ним і зви
чайні, і незвичайні без
страшні, легендарні К0Н1П- 
ківці.

Скільки було тих польо
тів — до Ковпака, до Са
бурова, до Федорова, в бі
лоруські ліси!

І хто зміряє їхню відва
гу? 1 хто зміряє і їхшо ра
дість, і радість партизанів?

Телеграма з юності. Зал 
на мить притих. Усі потяг
нулися поглядами до сво
го вчителя.

Що сказати
яснооким
утиснути 
в кілька

Звівся
тих двох
ЩО стали в ті грізні часи 
його долею: ^Переведения 
Дозволяю».

Минолв СТОЯН.
С> Пйнчеве, 
Нсшомиргородський 

район.

і ■макавямв

ІМЕНИННИКИ

ІНТЕРВ’Ю ЗІ ЩДСЙИВЧИКШИ,
КОТРІ НАРОДИЛИСЯ І січня

їм, оцим 
орлятам? Як 

всі евф почуті я 
СЛІВ?
і почав, почав з 

пам’ятних слів,

І

Юркові Мірошниченку, котрий проживає по єулиц , 
.начарсьчого, соогодні виповнюється рік. Перший день 
народження, перша плинна... И ««ерші.и дані»

— Юрну, тобі подобається ялинка?
Хлопчик киває на знак згоди, але відпали ж ччюгеч- 

“ - «и ,

я
~ * а,да Мороза ти не боїшся?
моГаі',’{~ настирливе вимагає Юпко

Ріщуче шбирпе у ’ш’ого ‘га іипю;‘іиГо ДІДа м°15°аа. Юрко 
Оу. Це ніяк не впаетчп? ’ хоче зазирнути в тор-

Хл°ггЧ‘’К сердито сопе, а потім
'* 11',осннм плачем. Мама:умовляє, та мар-

І

Яринна Г “ 
лптіин десять ЄИД

2 "°ГЛЯДУ 3 '»СНраВОЇ ЯЛИНКОВОЇ
.Чему ти Не граєшся, Яринко?

іадп гп “Х““ я до',ос'1«

НОН7 то’ певно> Дід Мороз приніс тобі

‘ черев еп-ЧО
чула... "• я сп.по, а я все •лн?0

-Ведвьс, 
роніе. И Н виповнюється сьогодні дели«

1Танк>Г°Є1 Р’Н ™’ Маб*ть» найбільше любиш 3 усіх

~ А Си‘їькп подарунків»

А рік минулим «им тобі запзм’яттп-от
— о. етільні: Цікавого буле’ м» ят^Вч.я? 

НОЮ Федорівною ЇЗДЦ-ЧІ нп ' ‘И 3 ^'■’•їїтелько.о Ба '■ т'!

РОНІТЬ, Мирного ІІЙГвгм. любові І
Н. ЗЕЛІНСЙ'Л

І
3nnjnen*‘® хвилин десять сидить на стільці |І 

“ “ * Гірлянди.

стала. Лісні сьО' 

чудовий подлруч 

платтяній’ ‘
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Вечорниці

•меннтий факір Ігор Кіо. ді
ставала з картонно-дикто
вої печі... справжнісінькі 
вареники Із сиром. Особис
то пробував. Чудова річ! У 
кіровоградському кафе 
«Варенична» таких не по-

ВЕЧІР пересодии у
ню ніч. лишаючи за 

порогом підмерзлі калюжі 
(був дощ). Гуртожиток Кі

ровоградського виробничо
го швейного об'єднання 
світився оранжевими сїк-
гами на три вулиці і на 
дві тролейбусні зупинки. 
В клубі «Подружка» поча
лися традиційні вечорниці 
молодих швачок.

Ну де ви у вік технічно
го прогресу, космічних ра
кет і Алли Пугачовоі по
бачите справжню прядку? 

рогачі'.’ Задимлені, закіп- 
Щ^ззкені, якими наші бабусі 
’орудували біля печі, а іно- 

, ді й «виховували* своїх 
і надто вже неслухняних 
і ЧОЛОВІКІВ?

У руках господарки Па
латі — Людмили Кравчук 
рогачі робили ще корисні- 

! шу справу. Ними хлібз- 
сольна господиня.

«Варенична» 
куштуєте.

— Дорогі 
пає Иалазя 
Кравчук. —

гості — почп- 
— Людмила 

.. . прошу до сто
лу, а то мій старий щось 
спізнюється.

— Та я — ось, жінко! — 
озивається раптом Свнр'їд. 
якого на роботі звуть 7"'~ 
нідом Пустовойтом. — 
їсту музику веду. Хай 
ють.

— А ми заспіваємо.
І українська народна 

пісня широкою хвилею на
кочується на столи, засте- 
лені святковими обрусамп, 
колише на стінах білокри
лі рушники. Хлопці і дівча
та в національному вбран-

ЛТолодий комунар**
ВІД УСЬОГО СЕРЦЯ

---- —-------- — 3 с ш о ір •-----------------
Веселе свято ялинки! Скільки незабутніх пряжень за« 

лишає боно у дітей! І не тільки у дітей: свята цьою з 

нетерпінням чекають < дорослі. Для дітей Новий рік —• 
канікули, ігри, пісні, жарти і забави, красиві карнавали, 

незвичайні пригоди, зустрічі з героями киш... Для дорос

лих час трудоі.нх підсумків і планів на майбутні'.

З Новим роком нов язані різні народні традиції і зви

чаї. В різних країнах цс свято відзначають по-різному і 

не в один час.ні серед світлиці як удари
ли в закаблуки! А в пе 
рерві...

Тьху ти, і деХвін тільки 
взявся! Здоровенний пару
бійко вмостився на покуті 
і з насолодою почав ум 
нати о та ке ецький 
жок 
оком . . ,
його вухом гримнуло:

Дівча його Цілує.. 
А він їсть пироги! 
Слово чесгі, це 

якийсь чемпіон. З’їсти 
кого архіпнріжка можна 
тільки з великої ЛЮОО’ЗІ. 1 
не інакше.

На ці вечорниці запро
сили й кіровоградського 
поета Валерія Гончаренка 
разом з його музою. Що
правда, вітряна молодиця 
переплутала райські яблу
ка із солоними огірк І.'.Ш, 
внаслідок чого замість ін
тимної лірики захопила 
поезії... про борщ. Сігакте 
личений пост став у позу 
Ціцерсна і прочитав голо
сом лркадія Раіікіна:

І хрумтить на зубах 
к-.іпус га

Молодим апетитним 
хрустом...

Вірш виявився таким 
смачним, що ирису гній на 
вечорницях кіт Мурка три
чі облизався і зілДоволепо 
замуркотів. Аж раптом по
чувся гарматний вибух 
оплесків! Переляканий ко
тисько дременув V кори
дор і вискочив V відчине
ну кватирку з другого по
верху. Це було справді 
прекрасної

Але які вечорниці обхо
дяться без вигадника, іцо 
не поділився б мемуаинми 
про зустріч із знаменитою 
конотопською відьмою ч:і 
(вже ЗОВСІМ неіі.мовірпо!)— 
з легендарним Цицівардом 
місцевої футбольної коман
ди Басею Нетуднвонога. 
іак ось. таким балакуном 
1 виявився Василь Коваль
чук. Я думаю, що якби на 
вечорницях бзв присутній 
український гуморист 
Павло ґлазовнй. то він он 
не шкодував своїх долонь, 
аплодуючи В. Ковальчуку, 
котрий так серйозно-сміхо
винно читав 
ки.

...І досі не 
ти. як молша 
ламп, піччю, 
довгими ночвами ушквари
ти запального гопака. До 
того ж не перекинуті: жод
ного стільця і не спіткну
тись об уже згадані вище 
рогачі...

У калейдоскопі исаргіз, 
пісень і танців пе виста
чило тільки вусів та бо
роди для вельми ючого 
«діда» Свкрнда (забули 
приклеїти). Зате Палазн — 
Людмила Кравчук увесь 
час намагалася накинути 
собі десяток-друпій років, 
позаяк «старій» ледь-ледь 
минуло двадцять.

Не знаю, як кому, а ме
ні дуже сподобались троїс
та, вареники і іциро-хптро- 
мила усмішка Ііа.іазі. особ
ливо. коли вона проводжа
ла гостей. Адже саме то
ді ця лагідна господин;! на
магалася всіх ублагати:

— Ну погуляйте ще. до
рогі гості! іще н Новий рік 
не настав, а ви в: 
те йти „ 
дівчата, пісню.

Лї єні 
додати, що ці 
напередодні 
мешканцям 
виробничого 
об'єднання допомогли ор
ганізувати працівники об
ласного відділення Іона 
риства любителів книги, і 
ще одне. Вечорціїці в ньо
му ГУРТОІКИТКУ — вже 
всьоме. Так що вони 
мають свої, власні т)іадч- 
ці. А тому її проходять не
вимушено. весело, по-кіро
воградському.

ВАСИЛЕНКО.

___________ пирі
їв сиром. 1 навіть 

не .морі ~ув, коли

На земній кулі Новий рік 
наиранішс приходить жи
телю островів ФІДЖІ в ІНХО- 
му океані, що розташовані 
на сто вісімдесятому граду
сі гео. рвфічної ДО-іГиТИ. іут 
пролягає умовна межа зміни 
дат. і Ті, хто напередодні 
г.оиого року єирушає з ар- 
х.пслагу Самоа в моріжку 
подорож в Австралію, зов
сім втрачають Новий рік. 
оі грудня вени пересікають 
умовну межу

!- траплиють 
вже 2 січня

Ь Уельсі 
стародавнім 
иор.чну ніч з останнім* уда
ром годинника глава сім'ї 
широко розчиняє двері сво
го будинку. Він мовби ви
пускає старий рік і запро
шує ввійти новий. Але вхо
дить у дім не Дід Мороз, а 
хтось із гостей. Тут у ноча- 
річну ніч кожен без запро- 

е

нотний ди>р у <->.(ЧНі ь...е по- 
над тридцять рошв випускає 
до Нового року і ісдаль-суие- 
Н:р із збирвженнпм дитини 
верхи на поросяті.

Щордну наприкінці груд
ня кожне Шведське МІСТО 
оголошує конкурс на свою 
«королеву миру» — ЛЇОЧІ'О, 
в якому иеруть участи усі 
дівчата. иорана ііючія наді
ває корону, на якій горять 
ССІЧКИ ПО КІЛЬКОСТІ років 
«.королеви», і в такому виг
ляді починає веселии обхід 
міських вулиць. Як і наш 
Дід Мороз, шведська Лючія 
роздає новорічні подарунки, 
допомагає дітям, хворим і 
старим людям. Наступного 
дня «королева» знову пере
творюється у звичайну дів
чину,

в Індії в передноворічну 
ніч забороняється спереча
лися і сердитись. Усі повин
ні сути ввічливими, ласн.»зи
ми.

А. 
К.

1 січня 
все че- 
3 ыКОЧ

Резннк 
Лесьев 
район),

Лео- 
Тро- 
гра-

епюробіт- 
нроіяі'ом 

Базилезсь-

річну НІЧ
ШЄНь може прийти

цьому 
повинні мати 

—т, ни- 
і поба-
ньому

іс хоче- 
нумо.

А.
(рлександ- 

Семсндяєва, 
(Голованів- 

В. Момот,

.можу збагну- 
бу.то шж сто- 

прядкою і

і Шотландії за 
звичаєм у мо

лодому. А

зміни дат і ло
ті Аєстрзлію

лого гумор ,‘С-

зостається лише 
вечорниці 

Нового року 
гуртожитку 

швейного

ков, А.
Поліщук, І.

будь-

знім
не

лазя
мила
ЧУК досить

мьтного тан
цю? 
вгорі), 
столом

(фото
За

міс

вечорн и ц і 
без Іскро-

ця вистачи
ло всім. Па-

— Люд- 
КРАВ-

сгаранно по
ралась біля 
печі (фото 
внизу).

.,лГ'
F

Фото 
В. ГРИБА

— це завжди неве
личка подія в житті. І, як 
правило, приємна. В уся
кому разі, ми и задово- 
лсііііям розкривали кон
верти, котрі ііряциїлп на 
адресу редакції в минуло
му році. А їх було близь
ко семи тисяч.

і ілодотворно 
шіча.ііі з нами 
1981 року В. 
кий. Ь. 1 ончйревко, А. Ко
рінь. ' - Є.
А. ^уманський, 
кулон, М.
С. Колесников, 
І. Черячукіна, 
К. Ляшенко, 
ступ, В. Чередниченко. 
3.’ !агарова. Л. Щербина, 
О. Шугаева, ЛІ. Хоренжсн- 
ко, С. Ілляїііепко, Л. Де
ре» янко, М.
Л. Федченко, 
кий, В.

Же.изняков, 
І». Данд і- 
Крщцсііка, 

О. Рудько, 
В. Шарій, 

В. Твердо-

Любенко, 
Д. Таись- 

Бровчснко, 
М. гіожнов, Ю. Лівашнн- 

Курганськлії, 
В. Поліщук, і. Корзун, 
В. Ковпак, Лі. Сіічов (усг- 
Кіровоград), А. Кримсь
кім (Кіровоградськйй ра
йон), ЛІ. Стоян, В. Стон- 
чак (1 іовомиргиродськпі 
район), 1. Варант, М. Вен- 
иьовськиіі, Л. Гарисенно, 
Ю. Деружинськии, В. Гу- 

(Світлородськ), 
Родннченко 

рпїїои), 
Ко «сап,

ценно
T. Журба, iVl. 
' Долипськии
JI. Савін, 
К. Башлнкова 
рік), А.
U. і'сзничепко 
ськпн район),
B. Решетников, В. Ланіку.т 
(Бобрішсиь), Li. Земнорш, 
ї. Романюк, 
.(Гайворон).
(Г.айворонськпй
C. Андрусенко (Іїстрівсь- 
кпіі район), О. Работника 
(Знам’янка), С. Фененко 
(Повгородка), В. Поліщук 
(Певоархавгельськиіі ра
йон), Л. Дмитришин (бль- 
яновськин район), Г. На
ста с ьє в (011 у ф р і ївськ ш'і 
район), С. Кулинич (Доб- 
ровсличківськшї район).

Завдяки їм газета ста іа 
ці і-, а в іш ою, з м іс і ов 11 і шою, 
па її сторінках 
матеріали, котрі 
ли цілу зливу 
І Іанпоп} лярніші, 
те свідчить наша 
ворі'ша анкета, • 
полоси «Молодого 
пара»

JL-»,

та крокує

яку сім’ю, знаючи традицій
ну новорічну гостинність 
господарів. Але все ж., гість 
і остю різниця. Бважається 
поганою ознакою, якщо пер
шою поріг переступить жін
ка. Це загрожує господа
рям иелнкою неприємністю 
в майбутньому, (побажаним 
с перший візит у дім і РУДИХ 
чолос.кіо, не в пзшані й 
блондини. Зате брюнетів, які 
прийшли першими, господа
рі зустрічають із задоволен
ням. При цьому чорнявці 
обов’язково
г.рг; ссб. шматок вугілля, 
нутн кого у вогнище 
жати, щоб еогонь у 
ніколи не погас.

Б Італії в ніч 
вулиці сезлюдні.

з’явилися 
виклнка- 
від гуків, 

як про 
і передно- 
тематнчпі 

кому- І 
«Гроно», «Вітри

ла», «П'яте колесо». 
«Диск-зал» — готуються,
як правило, завдяки лис
там наших позаштатних, 
кореспондентів. У прове
денні масових заходів ре
дакції активними помічни
ками стали ' працівники 
і айвороііського, Ком кат
івського та Ві.тьшапсько- 
го райкомів комсомолу.

АІи від щирого серця 
дякуємо всім любителям 
красного слова, робігпп- 
чпм і сільським кореспон
дентам за їхні исвгом-ііеіь, 
постійний пошук, небайду- 
жісіь, оперативність у пн
еві глсшіі цікавих і важли
вих подій у житії області.

Шановні друзі! Щиро 
вітаємо вас із Новим ро
ком! Бажаємо щастя, здо
ров'я, нових успіхів у ро
боті по виконанню велич
них завдань п’ятирічки. 
Щедрого ужинку вам і па 
ниві красного слова!

на 
А 

рез звичан викидати 
іа балкониз уаєсь непотріб: 
стільці, л.иу.пн, шдра, а слі
дом за ними — цілий кас
кад хлопавок і конфетті. Хто 
и цен час переоувас на ву
лиці, повинен оугк обереж
ним. Італійці вважають: як
що опіенсчі нининути стару 

1 р.ч, то наступного року при- 
| дбаєш ще кращу, марнозір- 
і ні намагаються 31 грудна 
І закінчити исі початі справи. 
] 13 останній день старого ро

ку торжествують скупі: в 
передн-воріччя позичати 

і гроші — погана прикмета: 
їх можуть не повернути.

Японці не визнають нооо- 
р.'-НОІ НОЧі. для них новий 
рік починається вранці 
першого .січня. Зустр.ч Но
вого року в цій країні по
в’язана з багатьма давніми 
традиціями. Серед них с и 
така: 3! грудня треба довго 
гуляти по вулицях, але пе
ред цим необхідно не забу
ти розрахуватись з позич
ками. Ноно опівночі дзвони 
храмів у містах і селах від
бивають 106 ударів (нині їх 
транслюють по радіо). З ос
таннім ударом дзвона япон
ці відоазу ж лягають сп іти. 
Дужо ваиілнао, що саме при
сниться в цю ніч: у того,
хто побачить уві сні птаха 
(краще сокола), новий рік не 
буде поганим; тим, кому 
привидиться священна гора 
Фудзіяма, забезпечено щас
тя. Перед сходом сонця 
японці виходять з дому, 
шоо урочисто зустріти соч- 
ис _ перше сонце нового 
реку. Зустріч нового року в 
Японії триває цілий тиждень. 
Про його початок повідом
ляють дзвони, що лунають 
звідусіль. Лише після цього 
японці сідають за святковий 
стіл.

На угорському новорічно
му столі не побачите курей, 
качок, гусей та іншої пти
ці. За старим повір’ям на 
пташиних крилах у новому 
році може відлетіти з дому 
іцастл. Зате обов'язково на 
столі повинне бути порося. 
Пои цьому не важливо — 
смажене, заливне чи... шо
коладне. Порося на свягко- 
сому столі вважається запо
рукою благополуччя і щас
тя танож в Австрії. Так, Мо-

у Сірії напередодні ново
го року ЦИІІ процеси з музи
кою, прапорами, траспарзн- 
тами вирушаю,і» за межі 
міста,-щои посадити дерево,

На Куб; після кожного 
удару годинника с новоріч
ну ніч кожен посинен з’їсти 
виноградинку.
ударів 
і родин на щастя, 
приходом \Hosoro 
синці наповнюють горнятка 
чистою водою і рівно опів
ночі виливають и з вінок на 
вулицю, це значить, що Но
вому року вони бажають 
світлого, як вода, шляху.

В Ірані свято нового року 
— це свято приходу весни. 
Новин рік тут зусірічають 

оерезня. За традицією 
глава сім’ї дарує домочад
цям нове уорання. мешкан
ці виходять на вулиці 
полюють оагатгя 
ють через них. 
прийнято розсилати 
старик 
на столі 
но бути 
яких починаються 
«с». наприклад; 
луко, «саозі» 
«серке» — оцет... і тоді, за 
давніми переказами, в домі 
поселитеся щастя.

У Монгол.і, ян і у нас, до 
дітей приходить з подзрун- 
нами м‘Д іуюроз, але .зовні 
еін схмл.ии «о чабана. Це й 
зрозум.ло, адже новий рій 
у цін Країні за.гається з ве
селим святом скотари.

Мексіканці люблять 
диску. І ому їхній ДІД 
роз приходить з пучком 

.................. -• країни до
. виготов- 
і фруктів

дванадцять 
дванадцять вико- 

А перед 
року ку-

роз- 
і стриба- 

Цього дня 
,__ в домі

і линянии посуд. А 
ОСОВ ЯЗКОБО ПовНН- 
сім страв, наззи 

з букви 
ісіб» — яб- 
— зелень,

рс- 
кіо- 
ре-

ДИСКИ. А ДіҐИ ЦіСІ 
Новорічного свята 
ллють з овочів 
СМІШНІ фігурки.

Коли ж уперше 
мали дарувати і 
на і-ювии рік/

У єгипетських пірамідах 
археологи знайшли вази, 
зроблені близько трьох ти
сяч рокїв тому. Вдалося про
читати напис: «Відкриття
року доброго». Напевне, це 
й були перші подарунки і 
поздоровлення.

Нерідке Новин рік нази
вають святом ялинки. Але 
не всі знають, що на. Півдні, 
де ялинки немає, іі заміня
ють інші рослини: у В'єтна
мі, наприклад, — мандари
нове чи персикове дерево, 
в Японії — модрина, при
крашена бамбуковими рост
ками, на Кубі — так звані 
італійські сосни — пінії і 
пальми, принрашені ватою, 
яскравими іграшковими та 
електричними лампочками.

У різних країнах свої зви
чаї, спої традиції. Одначе 
сп:льні длн всіх трудящих 
нашої планети — новорічні 
надіі на мир. не краще жит
тя для народів усіх країн.

О. ШУГАЄВА, ' 
завідуюча бібліографіч
ним відділом обласяоа 
дитячої бібліотеки іме
ні А. Гайдара.

люди пе- 
подарунни
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Ікотилося
І П’ЯТЕ КОЛЕСО
■ Ні цо не кажіть, а незвичайні речі під Новий рік 

іще трапляються. Ось і цього разу. Наш усіма Щаии-

І
ван-.я Петро Свистун, котрий, між нами кажучи, ду
має мало, говорить менше, а читає іце менше, ні з 
того ні з сього взявся за книги. Розкрив одну і — 
тре 5а ж таке! — одразу натрапив на вірша:

Через ліс-переліс
Новий рік подарунки ніс:

І
 Кому шапку смушеву,

Кому дулю дешеву...'

— Еге! — вигукнув головний стельмах, згадавши 
раптом, що Новий рік — уже на порозі. — Що ж то 
ми матимемо на цей раз?

Та мерщій до адмінкорпусу. А там інші стельмахи 
дазненько вже колесо рихтують, до зимової експлуа- 

[Я тації готують.
■_____ »

/ П'яте М. Крокун, скажімо, зібрав кругом себе чималий 
гург хлопців та дівчат — не відступишся — і навчає 
їх різних чудернацьких штук. Ви тільки вслухайтеся:

Щедрик-зедрик,
Дайте вареник...
А втім, не забігатимемо наперед...
Завітаймо краще на наш новорічний вернісаж, де 

представлено шедеври художника Д. Безуглова. Ав- 
тор створив їх, до речі, безпосередньо на ЛОНІ при
роди, простудився і... Не будемо, одначе, надто за
тримуватись у цьому залі. Сміх — вітаміни, а вони у 
великих дозах шкодять. Аби зберегти у здоровому 
плі здоровий дух, звернімося до плодів безсоннях 
ночей Валерія Гончаренка.

У перший-день нового року Валерій Гончаренко 
вирішив показати шанувальникам власного ж такії 
таланту ще одне своє справжнє обличчя. Відклавши 
воїк ліричні вірші, пін почав гострити ножа на сво
го ж таки брата-лірика...

— У чому річ? — захвилювалися поети.
— Розумієте, хлопці, — щиро признався

стельмах, — не можу спати ночами. Все сняться __
ри першого і останнього кіровоградського пародиста 
Сергія Колесникова...
велася

наш 
лав-

1

Колись щедрівники ро
би.-и зірку за простим про
ектом. З тонкого вишнево
го паліччя монтували п’я
тикутну основу. Потім об
клеювали її тонким папе
ром, пофарбованим синь
кою, зеленкою та буряко
вим соком. Висохне—змо
чувала зірку ріпаковою і 
олією, щоб паг.ір був про-' 
зорішим. Насаджували' 
всередині зірки на цвяшок 
грубелезну свічку і виру
шали 8 дорогу.

Щедрий вечір, 
Добрий вечір, 
Добрим людям 

на здороз’я...
Це колись. А тепер — 

автоматика. Зірку роблять 
з плексигласу чи з різно- 
барзного скла. Замість 
сзічки з усіх п’яти кутах— 
електролампочки, до яких 
тягнуться провідки від,' 
батарейок. Спеціальний 
зимикЯч — на держаку.

Нова днина настала, 
Яка не бувала: 
Зірка ясна. 
Зірка красна 
На весь світ засяла.
До бригадира молодих 

механізаторіз колгоспу 
імен: Ульянова Ульяновсь
кого району Анатолія 
Хархавого, приміром, при
йшли найпопулярніші ар
тисти з Вільхізського сіль
ського Будинку культури 
на чолі з лауреатом об
ласного конкурсу комсо
мольської пісні Іваном 
Можиним. Засвітили зірку 
г д вікном орденоносця, 
бони хотіли скласти спі
ванку про те, як вільхів- 
ські хлібороби вирощу
ють 50-центнерні врожаї 
пшениці. Але серед щед
рівників не знайшлося 
поетів, котрі експромтом 
уміють складати вірші. 
Тож включили рупор:

Ми прийшли вас 
привітати, 

Землю злотом засівати.

плеча біля порога, спро
бували своїми голосами 
погасити на ялинці ліхтарі: 

Хай багатіє вся ваша ' 
хата. 

Будем до ранку вам 
щедрувати.

Вам, хлібодаре, 
щастя й утіхи.

Дім щоб минало неждане 
_ лихо...

ЩЕД
Зібралися щедрівники 

на Кіровоградському ре
монтно-механічному за-іо- 
ді Укоре мтресту. Біль
шість із них співає в за
водському народному хо-

Першотравнезій.
Пішли з Дідом Моро

зом, Снігуронькою, 
від воріт відлуння:

Ой зустрічайте 
Нас, господарю, 
йдемо з поклоном, 
З нами — звіздари... 
І наблизились до вікна... 
Від "колишнього фрон

товика рушили з мікрора
йон, де будинки кол^уналь- 
ні, багатоповерхові. Тут 
могла статися заминка. Бо 
спробуйте пощедрузати 

■ під вікном господаря, кот
рий живе на другому чи

Ще

НИ

Землю злотом 
Щедрий вечір. 
Добрий вечір! 
Господар 

щедрівників до 
вони, ставши

запрошує 
сзітлиці, і 
плече до

третьому поверсі. Виручи
ли зазодські раціоналіза
тори та умільці: вони зро
били кілька ходуль, при
лаштувавши до них спеці
альними гайками 

рі «Барвінок», яким керує С 
Борис Васильозич Приту-? 
ла, колишній робітник-ма- ■ 
шинобудівник, випускник - 
Одеської консерваторії, 
кандидат педагогічних на
ук. Щедрувати він учився і 
в селі Коханівці на Оде
щині (довчався в Кірово
граді — з музучилищі), а 
потім у бувалих щедрівни
ків Завадівки, де його ма
ти, сільська вчителька, ку
пила хату у зишнезому 
садку.

— Куди ж підемо в пер
шу чергу.? — перепитує 
Борис Васильович одну з 
кращих співачок — тока
ря, депутата обласної Ра
ди народних депутатів На
дію Юркозську.

— Авжеж, до ветеранів. 
Хоч би до 
Іванозича і 
Його дружина 
роїня. Його діти всі до ді
ла доброго навчені. І сам 
ветеран з перших післяво
єнних років постійно ьа 
Дошці пошани, наставник 
молодих. Хата Володими
ра Івановича на вулиці

Володимира 
Мельникова.
і — мати-ге-

ричаги і

важелі-домкрати. 
на ті ходулі — і 
під вікном. Треба вище — 
натискай на важіль — чах- 
мак — і тебе вже піднесе
но від землі до третього 
вікна. Розігналися щед
рівники на ходулях, зірки 
підняли на рівень п’ятого 
поверху.

Ой ваша хата 
дуже висока,

Вас привітають 
хлопці-пророии.

Звідси нам видно рідні 
простори,

Хай же на грудах сяють 
вам зорі...

Все обійшлося б дов- 
ре, якби Дід Мороз не за
шпортнувся біля копанки, 
яких десятків зо два на- 
порпали водогазо.провід- 
ники біля заводу «Ремпо- 
буттехніка». Довелося під
пирати його рогачами, і 
тоді щедрівники вирішили 
обійти всіх тих, хто взявся 
оновлювати місто, але пе-

Стаєш 
вже ти

реплутав формулу тієї пе
ребудови та й накопав яр- 
кіз і ям, до Нового року 
не встиг дотримати свого 
слова, бо дуже довго за
сиджувався в клубі зав
сідників «Обіцянка-цяць- 
ка».

Теж стазали на ходулях 
під вікнами тих забувал, і 
аж з п'ятого поверху чу
лось':

Оце тобі, дядьку, 
Обіцянка-цяцька, 
Буде в новім році 
Мороки багацько.
І тепер знадвору 
Вам вітрами віє. 
Хай вам на морозі 
Спина ізмокріє.

Щоб ви не дрімали, 
Любі забуваки, 
Щоб вас опівночі 
Півень нагальокав, 
Щоб будив-полохав, 
Як ще сон глибокий 
Ми вас всі вітаєм 
Із старим ще роком... 
Один обіцяльник, кот

рий дав слово до Нозого 
року здати будинок з 
оцінкою «відмінно», але 

не встиг цього зробити, 
сахнувся. Він подумав, що 
то співають новосели, які 
таки оселились у кварти
рах, де порепана підлога 
і двері вітряками стирчать. 
Вискочиз на балкон і теж 
заспівав:

Я вам дам по чарці, 
Тільни злізьте з дому. 
Не свердліть у серці. 
Щоб не було грому...
Дід Мороз скочив з хо

дуль і тьопнув торбою об 
землю:

— Грець із ним! Такий 
не дасть гостинця. Краще 
ходімо он на ту вулицю. 
Там справжні господарі.

Йшли містом щедрівни
ки на ходулях і без хо
дуль. І навколо котилося 
відлуння:

Щедрий вечір, 
Добрий вечір, 
Добрим людям 
На здоров’я...
А їм наче у відповідь з 

іншого берега Інгулу:
Сійся, родися, 
Жито-пшениця, 
На щастя, на здороз’я, 
На новий рік,
Щоб ще краще вродило, 
Як торік!

М. КРОКУН.

Парад
апародій

□ЗЕЕЖгЕШЯИ гаюсь»?

Біля нашої синтетичної ялинки відбувся своєрідний 
поетичний герць. На сцену вийшоз хтось у масці Тамари 
Журби. Він по-журбиному скромно зупинився, опустив 
очі і тихим голосом прочитав:

БЕЗПРИЧИННИЙ СУМ
Я одізвусь печально: «Це б мороз».
Я засмі.'і; ся тоскно безпричинно.

Т. ЖУРБА.
На лиса раптом заєць вибіг. «Влип», —
Собі подумав якось так невинно.
Вухань спинивсь, на того лиса — глип!
І засміявся тоскно безпричинно.
Той облизавсь печально: «Довгий крос 
Скінчився вже нарешті. Тож аж ось я!» 
І одізвавсь зайчисько: «Це б Мороз... 
Та в торбі Діда місця не знайшлося».
Потім хтось у масці Євгена Желєзнлкоза зупинився на 

авансцені. Він по-желєзняковському крутнуз шиєю, обо
ма руками пригладив на потилиці волосся і дзвінко поо» 
декламував:

ВЕСЕЛА ПЛУТАНИНА
Рипу.
Йдуть

рипу черевики, 
індики на музики. 
Є. ЖЕЛЄЗНЯКОВ.
чикп, чикйрічки.

Взуло валянки теля. 
Свинка хрюкнула:

«Ти гля... 
Диво в пас в Кіровоград!. 
Хто вам взутися порадив.’» 
І захрюкали курчата, 
Гелгекнули поросята. 
Замугикали качата.
І загавкали телята: 
«Так порадив (не секрет) 
Дяд.і Женя! Паш поет!!!» 

Петра Селецького несміливо 
Він по-селецькому по-

Чики,
Кури взули черевички.
Верескливі поросята
Взули білі чоботята.
Взули гуси сандалята
І калоші — індичата.
Взули лапті каченята
І штиблетнки — курчата.
І, нарешті, хтось у мзсці 

кахикнув і затупцював на місці. Він по-селецькому по
гладив стрижену голозу, іронічно посміхнувся і провір- 
шував:

ПОЕТИЧНИЙ
Враз проснувся перепел,
Свиснув...

П. СЕЛЕЦЬКИЙ.
Спала ти розніжено.
Та в цей пізній час
У три пальці перепел
Засвистів нараз.
Раитом поблизу вистрілили з хлопавки. Маски всі ра

зом випали з руки невідомого, і перед нами постав... кі
ровоградський поет Валерій Гончаренко. Він соромливо 
нахмурився і проказав експромтом:

Іду, немов по лезу я,
Тверджу, потрібна нині 
Пародія в поезії, 
Як хріп до буженини.

СВИСТ
Ти проснулась радісно. 
Запитала вмить: 
«Петро, уже й перепел 
Научивсь свистіть'.'* 
І поет схвильований. 
Відказав отак:
«У моїх поезіях 
Скоро свисне й рак».

Хай думку вірш святкує 
І пісню солов'я.
Із вас я не кепкую —» 
Сміюся з памп я.

— В. о. редактора А. РОМАНЮК.
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