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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

НОВОРІЧНЕ ПОЗДОРОВЛЕННЯ
РАДЯНСЬКОМУ НАРОДОВІ

З 6 по 27 грудня у складі агітпоїзду 
ЦІ< ЛКСМУ «Комсомолець України», 
який відвідав Ровенську і Львівську 
області, працювала пропагандистсько-ху
дожня група Кіровоградського обкому 
комсомолу.

У складі агітгрупи — ветерани Вели
кої Вітчизняної війни О. Г. Чибісова, М. С. 
Корпіенко, лектори обласної організації 
товариства «Знання» кандидати історич
них наук М. І. Загідуліп, Б. А. Ачкіпазі. 
Політичні пісні викопував студент Кіро
воградського педінституту імені О. С. 
Пушкіна К- Репзвіх.

Вокально-іпструментальнпй ансамбль 
«Хороший настрій» з виробничого об'єд
нання «Друкмаш» (керівник О. Агура) 
подорожує’ з агітпоїздом утретє. ІІа 
26-ти концертах ВІЛ «Хороший настрій* 
побувало близько десяти тисяч юнаків і 
дівчат Ровенщнни і Львівщини.

О. КОНОНЕНКО. 
керівник лекторської групи обко
му ЛКСМУ.

ній ниві, в науковій лабораторії і на будівельному май
данчику.

Країна йде назустріч виборам до Верховної Ради СРСР. 
Це важлива політична подія в житті нашого суспільства, 
безсумнівно, стане ще одним свідченням розквіту соціа
лістичної демократії, демонстрацією непорушної єдності 
партії і народу, їх монолітної згуртованості навколо ле
нінського Центрального Комітету КПРС, Політбюро ЦК 
на чолі з товаришем Юрієм Володимировичем Андро- 
повим.

Товариші! Минаючий рік, на жаль, не приніс ослаблен
ня міжнародної напруженості. З вини імперіалізму об
становка в світі загострилась. Адміністрація США, йдучи 
мілітаристським, авантюристичним курсом, розгорнула 
небачену за масштабами гонку ракетно-ядерного озбро
єння, стала на шлях грубого втручання у внутрішні спра
ви інших держав і відкритої агресії проти ряду країн.

В цих умовах Радянський Союз, країни соціалістичної 
співдружності вживають усіх необхідних заходів, щоб 
відвернути ядерну війну, зберегти мир для нинішніх і 
прийдешніх поколінь. Міжнародна обстановка вимагає 
від радянських людей найвищої пильності, витримки, ор
ганізованості, самовідданої праці в ім’я зміцнення еко
номічної могутності й обороноздатності країни. Безпе
кою своєї Батьківщини, наших союзників і друзів ми 
не поступимося!

Зустрічаючи Новий рік, ми гаряче поздоровляємо на
роди братніх країн соціалізму, дружніх держав, трудя
щих усього світу! Шлемо наш новорічний привіт усім 
людям доброї волі і закликаємо миролюбні сили плане
ти ще тісніше згуртувати ряди в боротьбі проти зловісних 
планів імперіалізму.

Дорогі товариші, друзі!
Радісне свято приходить у наші оселі. Радянські люди 

зустрічають його з оптимізмом, сповнені світлих надій, 
упевнені в своєму майбутньому.

Гаряче поздоровляємо з наступаючим Новим роком 
героїчний робітничий клас, колгоспне селянство, радян
ську інтелігенцію!

Найкращі побажання ветеранам партії, війни і праці— 
випробуваним бійцям за справу комунізму, які переда
ють новим поколінням свою ідейну переконаність, вели
чезний життєвий досвід, стійкість і силу духу!

Сердечні поздоровлення нашим чудовим жінкам, сл та
кій молоді!

Бойовий новорічний привіт доблесни/л радянським 
воїнам — надійним захисникам соціалістичної Вітчизни!

Поздоровляємо тих, хто в цю ніч перебуває на трудо
вому і військовому посту, хто працює далеко від Бать
ківщини!

Бажаємо всім радянським людям міцного здоров’я, 
великих успіхів у праці, навчанні, творчості!

З Новим роком, з новим щастям, дорогі товариші!

РАДА МІНІСТРІВ
СРСР

Дорогі товариші, друзі!
Стає історією 1983 рік. Він займе гідне місце в літопи

су славних звершень радянського народу.
Ьнаша країна помітно просунулася вперед на всіх на- 
Іфямах господарського і культурного будівництва. При
скорилися темпи зростання суспільного виробництва, 
підвищилась продуктивність праці, неухильно розв’я
зуються соціальні завдання. Виконуючи Продовольчу 
програму, трудівники агропромислового комплексу ви
робили більше, ніж у попередньому році, продукції 
землеробства і тваринництва. Введено в дію сотні нових 
підприємств. Широким фронтом іде освоєння природних 
багатств Сибіру і Далекого Сходу, завершується будів
ництво Байкало-Амурської магістралі, достроково спо
руджено гігантський газопровід Уренгой—Помари—Уж
город.

Великими відкриттями порадували радянські вчені, 
видатні перемоги здобуті в освоєнні космічного просто
ру. Наша багатонаціональна культура збагатилась нови
ми значними творами літератури і мистецтва.

Все це — результат напруженої, плодотворної праці 
Шпанських людей, послідовного здійснення курсу партії 
ні більш ефективне використання можливостей і пере
ваг розвинутого соціалізму, на зміцнення дисципліни і 
організованості в усіх сферах життя суспільства.

Центральний Комітет КПРС, Президія Верховної Ради 
СРСР, Рада Міністрів СРСР висловлюють сердечну подя
ку всім, хто з повною віддачею сил працює на загальне 
благо, примножує матеріальні і духовні цінності соціа
лістичної Батьківщини!

Досягнуті в минулому році успіхи безперечні. Але МИ 
маємо вийти на ще вищі рубежі, активніше розв’язувати 
масштабні завдання, які визначені XXVI з’їздом партії, 
наступними Пленумами ЦК КПРС.

Цими днями Пленум Центрального Комітету КПРС 
схвалив державний план економічного і соціального 
розвитку СРСР на четвертий рік п’ятирічки. Верховна 
Рада на черговій сесії обговорила і затвердила цей план. 
Він відповідає генеральній лінії партії, служить корін
ним інтересам народу. Центральний Комітет КПРС, Пре
зидія Верховної Ради СРСР, Рада1 Міністрів СРСР впевне
ні, що трудящі країни розгорнуть всенародне соціаліс
тичне змагання за його успішне виконання і перевико
нання, ознаменують 1984 рік ударною, високопродук
тивною працею.

’ комуністичної партії і Радянської держави немає ви- 
іцої турботи, ніж турбота про благо народу. Щоб радян
ські люди жили дедалі краще, повніше задовольняли 
свої матеріальні і духовні потреби, шлях один: сумлінна 
праця на будь-якій ділянці соціалістичного творення — 
біля заводського верстата і в шахті, на транспорті і хліб-

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРЕЗИДІЯ
КОМІТЕТ КПРС ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР

Виходить з 5 грудня 1939 р.
-



2 стер. «Молодий комунар» 1 січня 1984 року

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ■»
З БЛОКНОТА РЕПОРТ ЕРА

комсомольсько-молодіжної бригади токарів механоскладального иеху № 1 Кіровоградського виробничого 
об’єднання по сівалках «Червона зіркая на 1984 рік (керівник колективу Віра Полякова, групкомсорг Олександр 
Лапюк).

У минулому, серцевин
ному році п'ятирічки, на
ша бригада, перевиконую
чи виробничі плани, по
стійно вела пошук резер
вів підвищення продук
тивності праці. Новий, 
1934 рік, ми зустрічаємо, 
працюючи в рахунок ве
ресня 1985 року.

Віілюючи в життя рі
шення XXVI з'їзду КПРС, 
червневого (1983 р.), груд
невого (1983 р.) Пленумів 
ЦК і(ПРС, готуючись гідно 
зустріти 66-у річницю Ле

нінського комсомолу, ми 
зобов'язались:

— підвищити продук
тивність праці порівняно з 
минулим роком на 7 про
центів;

— з першого пред'яв
лення здавати 96 процен
тів продукції;

— ножному членові 
КМК боротися за присво
єння бригаді звання «Кра
ще робоче місце»;

— допомогти оволодіти 
професією токаря одно
му учневі;

— постійно підвищувати 
свої знання в школі ком
сомольської політосвіти;

— підтримати ініціативу 
бригади слюсарів-монтаж- 
ників ремонтно-механіч
ного цеху, яку очолює 
В. М. Афанасьєв, «Забез
печити свідому дисципліну 
й чітку організацію пра
ці»;

— постійно утримувати 
звання «Краща комсомоль
сько-молодіжна бригада 
підприємства», бути кра

щим КМК Кіровоградщини 
у промисловості;

— план одинадцятої п’я
тирічки виконати до 1І4-Ї 
річниці з дня народження 
В, І. Леніна.

Викликаємо на змагання 
КМК бригади електрозвар
ників механоскладального 
цеху № 2 Олексія Попова.

Соціалістичні зобо
в’язання обговорено і 
прийнято на загальних 
зборах бригади.

1
У КВАРТИРІ УМЯНОВИХ-ЯЛША

Ялинкові прикраси, які створюють святковий на
стрій, купувати велике задоволення, але ще приємні
ше робити їх своїми руками. Так вважають діти 3 
Київської середньої школи № 32. Вони виконали від
повідальне піонерське доручення — виготовили бар
висте вбрання для стрункої зеленої красуні, яка «осе
лилась» тепер у меморіальній квартнрі-музеї Ульяно- 
вих. ) і. «]'.;).'

...На фабриці Діда Мороза, як назвали в школі 
майстерню, з допомогою фантазії і старання юних 
чарівників народжувалась новорічн.а казка. Не злічи
ти різнобарвних хлопавок, повітряних куль, потішних 
фігурок звірят і птахів, оригінальних зірочок, ліхтари
ків, дзвіночків. А з якою видумкою зроблено яскраві 
гірлянди, легкі граціозні сніжинки, сріблятнп дощик.

А. МОЙСЕЕВА, 
кор. РДТАУ.

СЕЛО І МОЛОДЬ

• с

їхня хата
скраю?

було б почати 
розповідь так: їхня хата 
сьогодні поки що скраю 
па лш*ш вулиці села, яка 
і ім'я Лермонтова, 

було б. але не в 
випадку. Чому? 

Спробую ПОЯСНИТИ.
по-перше: слово «хата» 

г.с підходить для хапак- 
ТС-ріКіІІКИ оселі, в якій 
ось уже другий місяць 
мешкає молоде подруж
жя. Більше пасують сло
ва «Д;М>. «будинок», де
хто, мабуть, вживає й не
звичне для 
покоління 
«к; тедж».

найстаршого
Диківкн —

Про це я зізнався ха- 
зяя у розмові, розгля
даючи симпатичне їхнє 
помешкання.

— Ми обоє виросли у 
хатах. — сказав госпо
дар. — І гордимося тим, 
бо любимо землю, ша-
нхємо і поважаємо лю
дей. які біля неї трудя
ться. І як би не мінялось 
помешкання, воно зав
жди для селян буде ха
тою. Принаймні наш пер
вісток, — хазяйка при 
цих словах зашарілась 
одразу і сором'язливо 
опустила очі. — наш пер
вісток виростатиме в 
хаті.

Ключі од пової кварти
ри Тапя і Юрій Черкащи
ні: отримали місяць тому. 
Хоча ще торік, напри
клад, і не сподівалися ма
ти власне житло. Юрій 
насамперед.

Після восьмого класу 
вступив хлопець до Дмнт- 
рінського сільського про
фесійно-технічного учи
лища. И іншої думки, ЯІС 
повернутись після закін
чення навчального за
кладу у рідне Комишу ва
те Йовоукраїнського ра
йону, не було, А практи
куватись випало у сусід
ній з Дмитрівною Диків- 
ці. Тоді й познайомились.

Справжньою практикою 
для молодого спеціаліста 
стали кілька місяців ро
боти перед армійською 
с.-пжбою у бригаді двічі 
Героя Соціалістичної Пра
ці О. В. Гіталова. 1 на 
другий же місяць цивіль
ного життя Юрія спра
вили Черкащини ве
сілля. А через рік Тайн 
сказала обережно чолові
кові. знаючи його при
в'язаність до рідного Ко
ми иіуватогб: «У Диківці 
утке третю вулицю для 
молодих спеціалістів за
кладають, ти ж знаєш...»

Розмова в конторі кол
госпу «Дружба» Зна- 
м'яяського району бу
ла короткою, але діло
вою і серйозною.

— Ми потребуємо спе
ціалістів, — не прихову
вав потреб господарства 
голова Г. X. Перепеляк. — 
Тим більше таких ось мо
лодих та ще з гіталов- 
ською школою за плечи
ма... Ось на цій вули
ці. — показав з вікна 
рукою. — отримаєте цьо
го року житло...

Сьогодні у хаті обстав
лена поки що одна з 
трьох кімнат.

— За два роки спіль
ного життя трохи приста- 
рались: Юрко шофером 
працює, я диспетчером.— 
пояснює охоче господи
ня. — Ну, а трохи ж від 
весілля, що рідні подару-

ВІКНАМИ
ЗВОДЯТЬ У СЕЛІ ДИКІВЦІ ЗНАМ’ЯНСЬКОГО

вали, зосталось. Не все 
зразу, головне — маємо 
дах І(ад головою, а все 
інше — діло наживне.

Будинок (7; 9 метрів) — 
добротний, кімнати про
сторі, є вода, холодна і 
тепла, газ, парове опа
лення, туалет, вапна... 
Нічим не відрізняється 
від міської квартири. 
Принаймні зараз, хоча 
влітку цю одміну відчу
ватимеш. коли через вік
но до хати заглядатиме 
молодші гарячий сонях.

— З всели хазяйство 
заведемо,—міркує Юрій.— 
Сарай у нас стоїть по
рожній. один пес скучає 
в будці. — А розведемо 
курей, гусей, щоб і мо
локо своє було, і сало та 
м'ясо... Як у людей. Біля 
хати десять соток горо
ду. Хочеш більше — бе
ри. за селом.

Ще одна молода сім'я 
міцно стає на ноги. І до
помагає їм у цьому кол
госп. Тільки нинішнього 
року у Диківці появилась 
нова вулиця з одинад
цятьма будинками. Ви
шикувались вони рів
ненько обіч асфальтова
ної дороги. Власне, тут 
одночасно виростає кіль
ка нових вулиць, у різ
них кінцях села: Днківка 
велика — тільки в дов
жину розтягнулась па 16 
кілометрів.

У центрі зараз подов
жуються дві вулиці. Лєр
монтова і Молодіжна.

Розповідає секретар 
парткому колгоспу А. К. 
Іванов:

— Колгосп пропонує 
кілька форм житлового 
будівництва. Здебільшого 
погоджуються на готове 
помешкання. Одні госпо
дарі виплачують за бу

до
ліпп.ч вирішує проблему 
молодих кадрів на селі 
(і про увагу до тракто
ристів та шоферів, які 
йдуть служити до лав 
Радянської Армії, і про 
міцні зв'язки із місце
вою десятирічкою, і про 
направлення за рахунок 
господарства односель
чан на навчання до ви
щих та середніх учбових 
закладів), але иайдоказо- 
вішим свідченням були 
ось ці сучасні, зведені 
вікнами до сонця, буди
ночки.

• І таких сімен, як Чер
кащини, у селі багато — 
сумлінних трудівників, 
тих. хто безпосередньо 
втілює Продовольчу про
граму СРСР у життя. 
Поки що їхня хата крайня 
на новів вулиці.

Заяву 
розглянули 
на правлінні

РАЙОНУ БУДИНКИ 
хвилини почнеться ве
чірнє доїння.

У Валентини Язвеико 
їх 24, теж червоних.

— Зараз надої трохи 
спали, — говорить ком
сомолка. — Бо більшість 
корів у запуску. А влітку 
то й ііо 10 і більше кіло
грамів доїла. Вам о на 
кого рівнятись — доярка 
Степанида Турок із сусід
ньої ферми зараз по 15 
кілограмів має щодня. —

Валя говорить 
маючи 
подруг 
Наталю Мосійчук. 
милу Горієнко та 
Дружні дівчата, дбайливі.

— Давно вже па цій 
фермі? — запитую.

— Якщо самостійно, то 
недавно, п'ять років. А 
до мами бігала ще коли 
в школі вчилась.

Валентина уже сам^ 
мама — двох хлопців ви
ховують з Володимиром. 
Старшому. Юркові, вже, 
шість, скоро н гпколуНш 
де, а менший тільки-іЖз 
колиски. ж'

Жили спочатку разом'з 
батьками, згодом запраг
ли самостійності. Купи
ли хату. А недавно Ва
лентина поклала на стіл 
голові правління заяву,, 
щоб колгосп побудував 
нову, сучасну.

— Житимемо на своїй 
же вулиці Тельмана, май
же на цьому самому міс
ці. Тут у нас обновлює
ться куток. Наступного 
року переберемось.

Говорить Валентина ці 
слова впевнено, без 
крихти сумніву. Бо в 
колгоспі знають — коли 
пообіцяли, то буде са 
так.

...І вже квапиться х 
лода доярка — корови 
кличуть. Та іі удома яс 
хлопці чекають — треба 
поспішати. «Трудяги, такі 
тримаються землі», — 
сказав про них секретар 
парткому.

Таких сімей у колгоспі 
«Дружба» багато.

на увазі
— Лідію Соляр?"Люд- 

інших.

Рік Новим

динок протягом, напри
клад. десяти років. І не 
одразу бухгалтерія вира
ховує з заробітку гроші, 
а через три—чотири ро
ки. щоб за цей час сім'я 
могла надбати достаток. 
В інших же будинках 
мешканці вносять що
місячну квартирну пла
ту. як у міських кварти
рах. Якщо до певного, 
встановленого строку

спеціалісти вибираються 
з села — будинок зали
шається за господар
ством. ми можемо тоді 
запросити у колгосп ін
ших спеціалістів. Є ще й 
третя форма — індиві
дуальне будівництво. Бу
дівельні матеріали при 
цьому колго'сп пропонує 
за півціни.

Секретар ще довго роз
повідав про те. як прап-

Валя достойно продов
жує династію тваринни
ків. 'Гак сказали мені в 
комітеті комсомолу гос
подарства. Зараз па дру
гій молочнотоварній фер
мі зоотехніком працює її 
батько, дояркою мати.

І ось ми па фермі. Теп
ло, затишно тут, помуку
ють ліниво червоні. ЯІ( 
одна, корівки. За якісь

народився
Сьогодні, 1 січня. Ди- 

ківку розбудять щедрів
ники. Справді.-свої гос
тини вони почнуть ще ні 
світ ні зоря. І лунатиме 
на все село від хати 
чи того ветерана іЯг- 
госпної ниви:

Застеляйте столи, 
та все килимами.

Радуйся, ой радуйся, 
земле, — 

Рік Новий
народився!..

Бали у керівника О. С. 
Черкеса — гучний, голо
систий. Але куди йому до 
голосів жіночих, хіба що 
тільки підпрягтись, до
повнити гармонію

КА-НІ-КУ-ЛИ! КА-НІ-КУ-ЛИ!

— Як гадаете, — за
питує мене Валентина 
Миколаївна Тарасевич, 
директор Велнковисків- 
ського Буднику піоне
рів, — коли до наших 
школярів завітав Дід 
Мороз?

— Напередодні Нового 
року?

— Ні, не вгадали. Він 
прийшов до нас у Буди
нок піонерів іше в пер
ших числах грудня. І від
разу взявся за діло: 
еперг ійно запрацювала 

фабрика Діда Мороза.
Гурток, де зібралися 

любителі дуже популяр
ного иииі в’язання — 
макраме — один із своє
рідних цехів фабрики.

...У маленькій кімнатці 
тихо. П'ять юних руко
дільниць усі в роботі. 
Ряд за рядом, вузлик за 
вузликом—і дивись, уже 
вимальовуються контури 
новорічного сувенірного 
Діда Мороза, якого за
думала зробити четвер
токласниця Валя Крижа- 

нівська. А її одпокласнії- 
ця Таня Грабар, в’яже 
оригінальний кулон. Іра 
Давидова — літню су
мочку.

— Рівніше вузлики в'я
жи і не дуже затягуй 
їх, радить Ірі керів
ник гуртка Наталія Яки- 
мівна Кочергіна.

Дівчинка спершу не 
зовсім уміло, але з кож
ним рухом усе впевнені
ше вив’язує квіточки-ві- 
зеруний.

— Новорічних канікул 
ми чекали з таким не
терпінням, — щиро каже 
Лариса Зінов’єва. Я та 
мої подружки Віта Го
ловин, Валя Зінов’єва, 
Люся Жердій, Люда Лу- 
ньова щодня приходити- 
мемо сюди, в Будинок 
піонерів. По-перше, щоб 
побільше навчитися у На
талі Якимівші. Адже во
на на всі руки майстри
ня. А по-друге, чекаємо 
не дочекаємося свята 

«Ялинка дружби». Це 
коли у наш Будинок піо
нерів приїдуть у гості 
хлопчики і дівчатка з на
вколишніх сіл. Скільки 
тоді друзів у нас появи
ться!

А ще розказала Лари
са і про те, що подібні 
торжества не тільки суто 
розважального плану. 
Вони дають змогу дітям 
поспілкуватися на пред
мет, скажімо, підвищен
ня успішності в загоні, 

дружині, школі, дружби, 
товаришування і т. д.

...Андрій Флоря, шес
тикласник, схилився над 
моделлю літака. Вона 
вже майже готова: ще 
трішечки «почаклувати^*— 
і швидкісний «Як-ІЙ» бу
де готовий до запуску в 
повітря. Поряд із Ан
дрієм — його товарній 
Сашко Хп.мнч. Він теж, 
як і Андрій, другий рік 
відвідує авіамодельний 
гурток. Нині обидва 
хлопці посилено готую-
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ЯК ДІ Д МОРОЗ ПОМИЛИВСЯ
Напередодні Нового ро

ку Дід Мороз завітав і до 
Світловодська, щоб поздо
ровити метушливих дітла
хів, усіх жителів з ново
річним святом. 11с забув і 
про трудові колективи.

— Здорові були, Діду
сю. — відгукнулися на 
привітання новорічного 
гостя хлопці з комсомоль
сько-молодіжної бригади 
плавильників цеху № 8 за
воду чистих металів, яку 
очолює Василь Гпенеііко.

— А чого це на кален
дарику вашому тільки лис
топад? — сміється Дід Мо

роз. — Мабуть, розледачі
ли за останні місяці року?

— Так, дорогий Дідусю, 
на нашому календарі лис
топад 1984-го року. Вихо
дить, припізнилися ви, Ді
дусю, — у тон Морозові 
одказав бригадир.

Зрозумів Дід свою по
милку і зрадів. Одразу ж 
і привітав плавильників. 
А відтак понікавирся:

— Розкажи мені, брига
дире, про плавильників — 
товаришів своїх.

Василь Гнененко: — По
над три роки тому утво
рився наш колектив. Сьо-

годпі ІЗ 27 чоловік у ньо
му 24 ударники комуніс
тичної прані. Паш девіз 
«Сьогодні — досягнення, 
завтра — норма!» Протя
гом року двічі перегляда
ли свої соціалістичні зо
бов’язання. А річне зав
дання виконали напере
додні Жовтневих свят. Ще 
тоді вас, Дідусю, чекали, 
та забарились ви...

Дід Мороз: — Л як вам 
удалося час підкорити?

Василі» Гнененко: — І 
сумлінністю, Дідусю, і 
згуртованістю, та тс чи-

мало інших засобів вико
ристовували: взаємови
ручку, наполегливість. 
Рацпропозиції! подали з 
десяток, економічній! ефект 
від яких склав дві з поло
виною тисячі карбованців. 
Про трудову дисципліну, 
звичайно, не забували: 
без неї ніяких успіхів не 
жди. А ще працюємо ми 
за бригадною формою 
організації праці з опла
тою за кінцевими резуль
татами. Із завтрашнього 
дня на бригадний госпроз
рахунок перейдемо...

Дід Мороз: —- Оі! воно 
що? Мабуть, тільки й зна
ли, то працювати.

Василь Гнененко: — Не 
забуваємо ми наших під
шефних з 5 «Б» десятиріч
ки № 4. Традиційними ста
ли для нас походи марш
рутами вихідного дня. В 
колгоспах району відпра
цювали 120 людино-го
дин... Та хіба все перелі
чиш!

Дід Мороз: — Добре, 
бачу, що рік не пройшов 
для вас даремно. Тож на
самкінець побажаю Вам 
усього найкращого в Но
вому році: щастя люд
ського, здоров’я міцного і 
успіхів якнайкращих у ро 
боті...

Радісно заіскрилися 
кришталеві сніжинки на 
Дідусевому кожусі, і став 
гість новорічний проща
тися:

— Бувайте здорові, 
хлопці. І а щоб не повто
рилося моє залізнення, ко
ли накажете вітані вас із 
закінченням п’ятирічки?

— Готуйтесь на липень, 
на День .металурга, — 
сказав Василь Гненен
ко. — А втім, ми самі Вам 
повідомимо, бо, може, ше 
переглянемо свої зобов'я
зання і прискоримо темпи 
роботи...

Розмову записав 
О. ПОКРОВСЬКИЙ.

сонцяц
для МОЛОДИХ СІМЕЙ

ців, подякувати за пра
цю. Ансамбль паш ство
рено давно. Часто висту
паємо: і весною, коли 
земля засівається, і вліт
ку та восени, як збирає
мо врожай... Взимку щед
руємо людям па багаті 
калачі, на достаток...

Тетяна Юраш не з ту-

там пе скоро можна б\ 
ло розраховувати. А за 
рік. звідколи живемо в 
новому будинку. уже 
звикли і В Диківці. Має
мо друзів не тільки на 
Молодіжній. Самодіяль
ність швидко познайоми
ла з людьми, зблизила.

Органно звучать голо
си секретарки Лідії Ца
ренко. бухгалтера Окса
ни Олексенко, економіста 
Сергія Хоренка. ветліка
ря Любові Манжос. бух
галтера Людмили Гр’ид- 
иьової, вчителя Олек
сандра Черкеса, кіноме
ханіка Валентини Крав- 
цової, диспетчера автога- 
ража Людмили Назарен
ко, керуючої відділком 
Світлани Горієнко та ін
ших. Славлять г.існею 
Працю. Мир, Сонце.

— По благоустрою се
ла торік зроблено чима
ло, — говорить секрета)) 
парткому А. К. Іва
нов. Окрім житлових бу
динків, зводилися мага
зини, виробничі будівлі, 
асфальтовувалнсь вули
ці. закладався фундамент 
під нову школу. На порі 
і будівництво нового бу
динку культури. Тоді, ду
маю, ще багатше зазву
чать голоси наших само
діяльних аматорів.

Розростається. гарні
шає з року в рік село 
Дйківка. Поповнюється 
молодими дужими рука
ми. дитячими голосами: 
гучнішає пісня над бага
тими землями колгосп
ними. Особливо сьогод
ні — рік Новин народив
ся!

В. БОНДАР.

аршрут сільської са
модіяльної агітбригади 
визначений наперед. За 
день аматори привітають 
і передовиків соціаліс
тичного змагання, і пен
сіонерів. не минуть тва
ринницьких ферм та 
тракторних бригад.

— /кинуть традиції у 
нашому селі, — говорить 
учасниця бригади кол
госпний бухгалтер Тетя
на Юраш. — Співоча ду
ша в народу. Тож і хоче
ться співати не тільки 
для себе, а привітати піс
нею з успіхом одпосель-

тешніх. Приїхали до Дн- 
ківки удвох 3 чоловіком, 
довідавшись, що колгосп 
пропонує житло молодим сім’ям.

— 1 не хотілось поки
дати своє село, бо РІД. 
не ж... Але змушені були 
оскільки на власну хату

Н а з-н і м к а х: сіль- 
сьна вулиця; в оселі 
Черкашиних; на роботу— 
як на свято'; сільська 
агітбригада.

Фото В. ГРИБА.

1 СІЧНЯ 1984 РОКУ — СЛАВНА ДАТА
В ІСТОРІЇ КУБИНСЬКОГО НАРОДУ — 

25 РОКІВ З ДНЯ ПЕРЕМОГИ РЕВОЛЮЦІЇ 
НА КУБІ

«МИ ЗАВЖДИ БУДЕМО РАЗОМ 
З РАДЯНСЬКИМ НАРОДОМ»

КА-НІ-КУ-ЛИ!

ті,ея до участі у район
ній виставці дитячої тех
нічної творчості, що 
проходитиме в дні Все
союзного тижня науки, 
техніки, виробництва для 

А.дітей та юнацтва.
. — Крім того, в квіт
ні, — розповідає Павло 
Васильович Жерлій (вій 
очолює гурток), — ми 
готуємося взяти участь в 
обласних змаганнях юних 
авіамоделістів. Хто за
хищатиме честь району—

зараз важко сказані, бо 
ще попереду змагання 
між самими гуртківцями.

Останнє наше знайом
ство було з учасниками 
дитячого духового ор
кестру. Як виявилося, 
вільних від занять днів 
V музикантів не буває. 
Всі канікули вони ви
рішили повністю присвя
тити розучуванню кон
цертної програми, з якою 
мають виступити па ра
йонному огляді худож
ньої самодіяльності.

Всі 32 музиканти, як 
сказав їхній керівник 
В. І. Гимофєєв, однако
во залюбки розучують і 
марш «Прощання сло
в’янки», і пісню «Вог
ник», і вальс «Па сопках 
Маньчжурії». Працювати 
їм треба багато, бо ж 
хочуть хлопці бути в чис
лі кращих на огляді.

— Увага! Приготува- 
ся... — командує Віктор 
Іванович.

і полинула ніжна ме-

КА-НІ-КУ-ЛИ!

лодія вальсу. Пе біда, 
Що ще не зовсім упевне
но тримаються юні му
зиканти і наймолодшому 
учасникові оркестру, ба
рабанщику Ігорю Струч
ку. Ще заважає зайве 
хвилювання. Впевнена, у 
шіх хлопців усе буде 
гаразд. Адже вони ста
раються. 1 не нині най
головніше.

Т. КОЛІЙ. 
Маловисківський район.

Народи двох наших 
країн — Республіки Куба 
і великого Радянського 
Союзу, — розділених 
майже десятьма тисячами 
кілометрів, почали глибо
ко пізнавати один одного 
і зміцнювати свою єдність 
майже чверть століття то
му. Так виникла глибока 
щира дружба, що дала 
світові один із найяскра
віших прикладів братерсь
кого співробітництва і 
взаєморозуміння.

Кубинська революція 
всього лише через кілька 
місяців після перемо
ги 1 січня 1959 року 
зіткнулася з величезни
ми труднощами. Це зло
чинна економічна бло
када США, що триває і 
донині, економічні дивер
сії, терористичні акти, са
ботаж і навіть воєнні про
вокації...

Чи треба говорити про 
те значення, яке має у 
цих умовах безкорислива 
допомога Радянського 
Союзу для становлення й 
розвитку соціалістичної 
Куби у її боротьбі проти 
всіх і всяких підступів 
міжнародної реакції?

Співробітництво СРСР 
із нашою країною в галу
зі науки, промислового й 
сільськогосподарськ ого 
виробництва, підготовці 
національних кадрів, тоб
то в створенні необхіних 
матеріальних умов для 
розвитку кубинської ре
волюції, викликає в сер
цях нашого народу почут
тя глибокої вдячності, по
ваги й любові до радянсь
ких людей.

Два з половиною остан
ніх десятиліття були не
легкими, і немало драма
тичних ситуацій пережив 
за цей час світ. Амери
канський імперіалізм усі

ці роки тримає його в 
стані напруженості і пос
тійної воєнної загрози.

Республіка Куба незмін
но підтримувала і. підтри
мує Радянський Союз у 
його послідовному захис
ті людських прав, свободи 
й економічної самостій
ності всіх країн незалеж
но від їх географічного 
положення, розмірів і па
нівної ідеології.

Куба незмінно захища
ла і захищатиме ідейні 
принципи гуманності й 
справедливості, які на 
практиці втілилися в жит
тя в Радянському Союзі. 
Куба завжди йтиме рука 
в руку з Батьківщиною 
Леніна в її боротьбі за 
мир, за відвернення ядер
ної війни, проти неоколо
ніалізму й реакційних 
диктатур.

Перша соціалістична 
держава Західної півкулі 
завжди буде разом із Ра
дянським Союзом у спра
ві зміцнення дальшого 
переможного походу 
марксистсько -ленінського 
вчення.

Я впевнений, що історія 
запам'ятає дружбу наших 
народів як яскравий прик
лад нових відносин у 
людському суспільстві, як 
приклад справжнього ін
тернаціоналізму.

І ми щиро говоримо ра
дянським братам: на свят
куванні 25-ї річниці рево
люції, підбиваючи підсум
ки цих років, ми бачимо 
вас поруч з нами. Ми зав
жди пам'ятаємо про вели
кий радянський народ, 
який допомагає нам ви
стояти й перемогти.

Хуан Сойло 
МАРіНЕЛЬЙО, 

президент Асоціації 
кубино - радянської 
дружби.
Гавана

ЗА МИРНУ ПРАЦЮ У МИРНОМУ НЕБІ
У Кіровоградському ви

щому льотному училищі 
цивільної авіації навчає
ться багато представ
ників острова Свободи, 
який у перший день ново
го року святкує 25-у річ
ницю перемоги народної 
революції. Наш гро
мадський кореспондент 
Т. СТАРОДУБЦЕВА зустрі
лася напередодні свята з 
курсантом КВЛУЦА грома

дянином Республіки Куба 
Раулем Роке ГОНСАЛЕ
СОМ. Ось що він сказав:

— Ми, кубинці, завжди 
дорожили дружбою, допо
могою і підтримкою ра
дянського народу у бо
ротьбі за свободу і неза
лежність. Від усієї душі 
вітаю моїх радянських 
друзів, увесь ваш народ із 
Новим роком.
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НОВОРІЧНІ

ЗВИЧАЇ РІЗНІ, 
ПОБАЖАННЯ ОДНЕ

Новий рік! Рік новий, та зустрічають його здебіль
шого по-старому. І скрізь неоднаково. Звичайно, ба
гато є і спільного: традиційне шампанське, щоб 
пробка в стелю, синтетична ялинка (ми ж всі лю
бителі природи), катання на трійці (тролейбус № 3)...

Щодо традицій зустрічі Нового року в інших рес
публіках нашої країни, за рубежем, то, мабуть, і 
ночі новорічної не вистачило б їх переповідати... 
Ось бодай деякі звичаї.

Латвійці урочисто вносять півня до кімнати і ко
жен із зустрічаючих свято насипає на долівку зерна 
та загадує бажання. Той, чиє зерно півень клюне, 
може не хвилюватись — його бажання здійсняться. 
Латвійці наряджають ялинку зробленими із соломи 
іграшками і дарують один одному червоні яблука.

У наших сусідів молдованів, перш ніж висловити 
традиційне побажання (Ла мульць ань! — Живіть 
багато років!), вас поведуть на народне свято плу- 
гошор. Дванадцять волів, на кожний місяць року, 
заквітчані стрічками, запряжені в плуг із піднятим 
лемешем, ідуть селом за своїми господарями, які ві
тають сусідів, обмінюються подарунками.

Скільки народів на землі, стільки й звичаїв. Але є 
традиція спільна для всіх землян — бажати своїм 
рідним, друзям, знайомим щастя, здоров’я, щоб у 
кожній оселі був достаток, усмішка, а над оселею 
— мирне голубе небо.

Тост Мірошника Омепька записав Володимир 
Поліщук.

Без СЛІВ

Без слів. Мал. Д. БЕЗУГЛОВА.

ПОРАДИ 
ОМЕЛЬКА

1. Запам'ятайте: кра
ще зайвий раз цокнутись 
чаркою, ніж зайвий раз 
випити.

2. Найкраще до міне
ральної води подавати 
«Столичну» або «Укра
їнську з перцем».

3. Якщо ви хочете за
палити ялинку, для цьо
го не обов’язково ко
ристуватися сірниками, 
їх з успіхом може замі
нити зіпсований елек
тропровід.

4. Якщо ви поклали 
лікті на стіл, а голову в 
холодець, не забувайте 
побажати господарям на 
добраніч.

5. Зробіть такий екс
перимент. Щоб у вас не 
боліла голова на пох
мілля, спробуйте перед 
цим замість оковитої 
пити томатний сік, а за
кушувати його, мов піс
ля випитої склянки го
рілки.

З першої руки записав
В. ГОНЧАРЕНКО.

м. Кіровоград.

1. Коли ви прийшли у 
гості і малюк тягне вас 
до себе, а батьки — до 
столу, поступіться дитя
чим примхам. Але нас
тупного разу приносьте 
такі гостинці, щоб ма
люку було не до вас.

2. Завжди нелегко ба
жати нового щастя но
воселам. Тому заст
рахуйтесь сюрпризом: 
подаруйте їм якийсь бу
дівельний дефіцит для 
усунення дрібних недо
робок.

3. Якщо на дитячому 
ранку малюки запитува
тимуть вас: «Звідки з'яв
ляються діти?!» — від
повідайте, що вони при
ходять за запрошення
ми.

4. Поздоровляючи де
яких товаришів з Новим 
роком, пам’ятайте: ва
шій бороді, шубі та тор
бі з новорічними пода
рунками можуть не по
вірити, тому запасіться 
про всяк випадок довід
кою, що ви справжній 
Дід Мороз.

5. Якщо у вас трапи
лось щось із пам’яттю 
—. скористайтеся послу
гами «Міськдовідки». 
Тут вам допоможуть уз
нати, який зараз рік і 
де можна купити справ
жню, а не синтетичну 
ялинку.

ПАНАС СТАС.

м. Іваново.

КОНФЕТТІ
Новорічний коктейль Ді

да Мороза: дощ зі снігом. 
* * *

На новорічному маска
раді левову папку масок 
складали заячі.

ф ф *
Останній крик моди-83 

вшанували хвилиною мов
чання. * * *

Спочатку хазяїн підні-

Де ти, щастя мисливське?
--------------------------------------- -- УСМІШКА ---------------------------------------

Перед днем полюван
ня не спиться з півночі. 
Збираємося ще на сві
танку за селом, біля то
ку на ваговій. Там по
тягнемо жеребки, кому 
на яке поле йти...

У ваговій уже гомо
нять. Мабуть, ляпають 
картами і язиками. За
ходжу:

— Здрастуйте хлопці!
— Здоров, здоров, ко

заче! Ще дибаєш? Си
дів би вже па теплій ле
жанці!

Всидиш. Старій зай
чатини забажалось. Ла
ється, бурчить ще з по
неділка. І-Іосиш, каже, 
даром п’ять років со
няшника за плечима. 
Иди, може хоч па шос
тий щось уцілиш. Ага, 
вона думає, що це так 
легко. Якби зайці при
в’язані були, а то ж во
ни бігають, неначе реак
тивні...

Хто ж там ще у тютю
новому диму? Чи не Сте
панович? Вій. Чемпіон 
по бігу. Торік, було, зай
ця чи вцілив, чи пі'— 
за ним. По ріллі, по сні
гу. Бачить, що не доже
не — па першому кіло
метрі валянки з ніг— і 
далі за косооким. На 
другому кілометрі па 
землю полетіла шапка, 
на третьому — куфай
ка, па четвертому... Ле
тів у одній майці і тру
сах. Добре, що заєць 
мчав по дорозі до села. 
Не догнав його Степа
нович. Махнув рукою та 
й у свою хату вскочив, 
а дружина з переляку 
як закричить:

— Ти з неба чи з ба
ні, божевільний?

— Не галасуй. Давай-но 
чимось тіло прикрити, 
та побіжу одіж збира
ти!..

І товстун Малинка 
є. Прославився па всі 
віки. Кумову собаку 
(не собака, а теля) прий
няв за зайця. Бабахнув 
з обох стволів — хвіст 
Рейсові ніби одрізало. 
Собаці нічого, живе й 
без хвоста, а кум не 
кум. Розкумались. Об
минають один одного 
десятою дорогою...

Тут і Лавріп. Цей зав
жди додому без зайця 
повертається. Але гор
до. . Усі чоловіки, жінки 
і діти сміються з нього, 
а йому хоч би що. «Я, 
-у каже, — тільки зай
ців стріляю, а зайчих — 
ні». — «Як же ви їх роз
різняєте?» — питають. 
«А отак і бачу: якщо 
побігла, значить, зайчи
ха, а побіг — заєць».

І Иван Гиря є. У но- 
вій-повісінькій, цілій- 
цілісінькіп шапці. Вве
чері зробить з неї реше
то. Як зійдемось, хтось 
і кольне Гирю, що він 
стріляти не вміє. Гиря 
розпалиться, закричить:

— Я не вмію?! Глянь
те, насмішники нещаснії

Шапку з голови — і 
в руки найближчому:

-- Кидай угору!
А найближчому що? 

Скільки сили Гприпу 
шапку — в небо. Гиря 
як пальне — з шапки 
один пух летить....

От кому вже вдома 
не силиться, так це ді
дові Гоцику. І з самого 
порох сиплеться і з йо
го дореволюційної од
ностволки, скрученої

дротом і мотузками. 
Однак везе йому! Тільки 
вийде за сад, а па ньо
го зайці — так і пруть, 
так і валять! Дід Гоцпк 
вибирає иайжпрнішого, 
п’ятнадцятцкілогра м о- 
вого. Бахнув однії раз — 
і кришка. А тоді верта
ється в село і тикає па 
пас пальцем, старий 
шкарбун: '

— Бач, ходять. По 
шорок кілометрів жроб- 
лять, а толку?... Штрі- 
лять треба вміть....

Вирушаємо. Бо світає. 
Хто по озимині, хто по : 
ріллі. Раптом: бах! Так і 
є, дід Гоцпк. Спиняється, 
дістає з кишені мотузка, 
нахиляється, зводиться, 
закидає за спину добря
чого, як підсвинок, зай
ця. Аж тоді вже кри
чить нам:

—Штрілять треба вміть! 
І пошкорбав додому. 
А ми у ріллі, та та

кій глибокій, що сам 
чорт у них ноги поламав 
би. А ми, у будяки, у 
бур’яни, у зарослі лісо
смуг....

А ввечері жінка зас
піває: «Чіі ж я тобі не 
казала, що у холодиль
нику й півень, і курка, і 
кролик?!» Та й якби ж 
тільки один вечір — 
тиждень бурчатиме.

Ох доле, доле... У нас, 
мисливців, два щастя. 
Перше, коли починаєть
ся полювання. І друге 
— коли кінчається... 
Тільки де воно, тс друге, 
забарилося?

Микола СТОЯН.
е. Панчеве,
Новомиргородський 
район.

ПАРОДІЯ

Сухий закон
Був я п’яний і п’яна вона: 
причастились чаклунського зілля. 
Несподівана, пізня весна.
Несподіване, раннє похмілля.

В. БАЗИЛЕВСЬКИЙ,
зі збірки «Світлом єдиним» («Промінь», 

1983 р.)
Не терплю я горілки й вина, 
в мене й гості тверезі, як діти...
В білім інеї раптом Весна 
зазирнула в вікно:

—Чи зрадів ти? —
Відчиняю.

— А я не одна,
з Новим роком! — 

Розквітло застілля.
Пийте, друзі шановні, до дна 
Невичерпний тираж мого зілля!

Антоніна КОРІНЬ.
м. Кіровоград.

СНІЖИНКИ-СМІШИНКИ

На карнавалі
— Ти б порадив, — просить жінка 
Пошепки Семена, —

Що зробить, щоб відчепився
Тип отой від мене?
Чоловік примружив очі:
— Слухай-но, будь ласка, 
Як підійде знов до тебе — 
Скинь з обличчя маску!..

Навчений
— Уже й подарунок 
Одержав ти, Гнате!
Що ж Діду Морозові
Треба сказати?
Синок подарунок
За спину хова:
— Іще один дайте, 
Щоб мав я їх два!..

Борис СЛЮСАР.
м. Світловодськ.

Новорічна пісня 
сторожа на фермі

Я в новорічну ніч собі
Ношу з кормами клунки.
Хто й бачить — дума: Дід Мороз 
Розносить подарунки...

Анатолій КУРГАНСЬКИЙ.

мав келихи, а потім — 
гостей.

Ф *
«У мене ялинку голими 

руками не візьмеш — кла
ди троячку!» — сказав 
лісник.

* ф ф

«Напередодні Нового 
року ми йдемо в ногу з 
часом — це календар вис-

м. Кіровоград.

внй рік за електронним 
часом.

Олег СЕЇН.

какує вперед!» — казалп 
авральнпкп.

ф ф *
Бережіть Снігуроньок! 

Доки воші не стали Сніго
вими бабами.

ф ф «
Гасло лісозаготівельни

ків: «Перетворимо ялинки 
на ділову деревину!» ф Ф Я:

Фізики зустрічали Ио-

Наступний помер «Моло- 
дого комунара» вийде 

у суботу, 7 січня 1984 р.
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