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Дорогі товариші! Друзі!
З різних приводів зустрічалися ми в році, що за

кінчується, радились у справах внутрішніх і міжна
родних, в добрих і тривожних. Сьогоднішня зустріч— 
святкова. Через кілька хвилин Кремлівські куранти 
сповістять про народження Нового, 1987 року — року 
70-річчя Великого Жовтня.

У такі хвилини є цілком природним бажання і 
оглянутись па рік, який закінчується, і подивитись 
у завтрашній день. Минулий рік — рік XXVII з’їзду 
КІ1РС, з’їзду, який займе особливе місце в історії 
’Радянської держави. З’їзд вивів на нову висоту 
теоретичну думку, розробив стратегію прискорення 
соціально-економічного розвитку країни, поклав по
чаток всеосяжному оновленню нашого суспільства.

Минулий рік був роком цілеспрямованих пошуків, 
роком напруженої праці. Перетворення, які 
недавно були задумами, планами, дедалі більше на
бувають реальних обрисів, втілюються в ділах на
роду.

Минулий рік став роком наростаючої боротьби за 
м’ф- V людей планети тепер глибше розуміння вебез- 

%. пеки воєнної катастрофи, необхідності оздоровлення 
міжнародних відносин, припинення ядерних випробу
вань, роззброєння, досягнення мирних домовленостей.

Центральний Комітет КПРС із задоволенням і 
вдячністю відзначає постійну підтримку радянським 
народом політики Комуністичної партії. Це підтрим
ка робітничого класу, колгоспного селянства, народ
ної інтелігенції, всіх націй і народностей, чоловіків і 
жінок, ветеранів і молоді. Це підтримка ділом, пра
цею, боротьбою за наші ідеали.

Практично на кожній ділянці економіки, долаючи 
застійні явища, ми зуміли просунутись уперед. Досяг
нуто істотного приросту національного доходу, він 
перевершить чотири проценти, намітився поворот до 
активнішого розв'язання соціальних проблем, понад 
десять мільйонів радянських людей зустрічають Но
вий рік у нових квартирах. Розширилися масштаби 
будівництва об’єктів народної освіти, охорони здо
ров’я, культури. Звичайно, це лише перші кроки, пер
ші результати використання тих величезних можли
востей, які ми маємо.

•в. У наступному році нам треба буде взяти вищі ру- 
■* бежі в економіці, здійснити у широких масштабах 

перехід підприємств на нові методи господарювання, 
рішуче поліпшити якість продукції. Нас чекають не 
менш важливі й складні завдання і в інших сферах 
життя радянського суспільства. Ми добре знаємо — 
ніхто за нас нічого не зробить, не розв’яже наших 
завдань, наших проблем. Ми все повинні зробити 
самі. А цс означає — кожен з нас повинен додати 
в роботі, і додати грунтовно. Тільки так можна за
безпечити прискорення і значними трудовими досяг
неннями ознаменувати 70-річчя Великого Жовтня.

Ми вступили на шлях глибоких змін. Це наш з ва
ми вибір. Ще даються взнаки сили застою і благо
душності, надії декого на те, що все повернеться 
у стару колію, але це не зупинить рух радянського 
суспільства но шляху перебудови. Ми повинні бути 
твердими і послідовними. Ніяких послаблень ми 
не можемо собі дозволити. Ініціатива 1 відповідаль
ність, критика і гласність, демократія і дисципліна — 

Зустрічна телеграма
СЬОГОДНІ 
в НОЛЇЄРІ

Спецкор новорічного номера «Молодого комуна
ра» Сніговик бере інтерв'ю.
Новорічні вітання читачам «МК» надсилає лауреат 
Всесоюзного конкурсу артистів естради К. НОВИ
КОВА.
Усмішки Діда Мороза.

ось наша політична і моральна позиція, ефективні 
засоби розвитку соціалістичного ладу.

Радянські люди по праву пишаються тям, що вони 
першими стали па шлях соціалістичних перетворень^ 
Соціалізм підніс нашу Батьківщину до висот соціаль« 
но-економічного і культурного прогресу. Він розкрі
пачив людину праці, дав їй широкі права і свободи. 
Світова соціалістична система справляє благотвор
ний вплив на розвиток всього людства. І революція, 
товариші, триває. Вона триває насамперед у наших 
справах. Революційний дух початої перебудови — 
це живий подих Жовтня. Соціалізм може й повинен 
дати трудящим ще більше, якщо ми будемо сміливо 
йти вперед по шляху новаторства, по заповіданому 
Леніним шляху — розвитку історичної творчості на
родних мас, очолюваних партією комуністів.

Планета зустрічає Новий рік. У кожного народу 
свої звичаї, свій ритуал його зустрічі. Але в одному 
люди схожі: в новорічну ніч вони бажають собі, 
своїм близьким, своїм народам щастя і мирного жит
тя. Нині, однак, мало тільки добрих побажань. По
трібні й добрі діла. Ніколи ще паш земний дім -не 
наражався на таку небезпеку. Надто багато нагро
мадилося в ньому зброї, не можна її далі нарощува
ти, не можна допустити катастрофи.

Обстановка ядерного протистояння вимагає нових 
підходів у міжнародній політиці. Радянський Союз 
виступив з широкомасштабними мирними ініціатива
ми в ім’я оздоровлення міжнародного клімату. Мак
симум доброї волі ми вклали у свої пропозиції в 
Рейк’явіку. Це був момент, коли людство ніби за
глянуло за обрій, побачило контури без’ядерного 
світу. На жаль, реакція багатьох політичних діячів 
Заходу на Рейк’явік показала, наскільки ще сильни
ми є стереотипи старого, консервативного мислення, 
наскільки політика деяких урядів далека від справж
ніх сподівань народів.

Ми щиро подаємо руку дружби і співробітництва 
всім, хто за негайні переговори про повне припинен
ня ядерних випробувань, за скорочення і повне зни
щення ядерної зброї, за розвиток міжнародних відно
син на принципах рівності та загальної безпеки. Наші 
двері для переговорів залишаються відкритими. Але 
всім повинно бути ясно й інше. Наша миролюб
ність не має нічого спільного із слабістю. Мирну 
пращо радянських людей надійно захищено. На варті 
завоювань соціалізму стоять могутні, оснащені всім 
необхідним Збройні Сили СРСР.

Зустрічаючи Новий рік, ми шлемо сердечні поздо
ровлення і добрі побажання народам соціалістичних 
країн, усім борцям за мир і соціальний прогрес, усім 
народам землі!

Від 
партії 
СРСР 
дорогі

Хай 
сім’ях, у ваших серцях!

Міцного вам здоров’я, миру та благополуччя, ве
ликих успіхів V прані й військовій службі, в навчан
ні й творчості!

З Новим роком, дорогі друзі!

імені Центрального Комітету Комуністичної 
Радянського Союзу, Президії Верховної Ради 
і Радянського уряду гаряче поздоровляю вас. 
товариші, з Новим роком!
буде світло й святково у вас вдома, у ваших
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ДІДУ МОРОЗУ
Є у нас на заводі хлопці, у яких на виробничому 

календарі усі свята змістилися. Скажімо, Новий рік 
вони зустріли ще... 7 листопада.

Це — бригада слюсарів-інструментальникіз цеху 
№ 20 Кіровоградського заводу радіовиробів (брига
дир В. Ліпкін^/групкомсорг С. Сесрерідін). Вони —• 
ініціатори трудової вахти «XX з’їзду ВЛКСАЛ — 20 
ударних тижнів» на заводі, в Кіровському районі міс
та Кіровограда. Доповідаємо тобі, Діду Морозе, що 
за 4 тижні цього змагання, вони тричі виходили пере
можцями по заводу. Щомісяця цей КМК виконує ви
робничий план не менш, ніж на 130 процентів.

КОМІТЕТ КОМСОМОЛУ, 
КІРОВСЬКИЙ РК ЛКСМУ.

Вітаю бригаду слюсаріа-інструментальників Кірово
градського заводу радіовиробів, їхнього бригадира 
В. Ліпкіна та групкомсорга С. Сеферідіна з трудови
ми перемогами і все-таки... з Новим роком.

Щастя, здоров'я, радості, нових трудових перемог!

ДІД МОРОЗ.
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Фото WS. ПАЛЬЧИКА 
м. Олександрія.

ПРО ДЕЛЕГАТА ОБЛАСНОЇ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ КОНс

сльози, коли, татусь не міг 
г, де так густо

. ... ___ ,___ .. ______ і... Чи не то
му дівчина й досі, згадуючи свою бабуню, уявляє її весь 
час однаково: ніби тримає вона її за руку. Бо таки частень
ко доводилося старій ловити непосидючу онуку аж ген на 
другому кінці вулиці, обіцяючи за непослух не випускати 
з хати, а за послух — пряників з молоком.

Воно здебільшого так і буває в житті: скільки ростуть 
діти, стільки й хочуть вирватися з-під опіки старших. А 
коли зрозуміють, як багато значили для них, то вже й не
ма діда з бабою, нікому дякувати за добро. Хіба що прос
то добрим людям: і молодим, і старшим. І може, подума
лось мені, оця сьогоднішня робота Таміли Негур і є її від
дарунком світові, людям за колишню дідову та бабину 
турботу?

У КОНДИТЕРСЬКОМУ цеху Новоархангельського хар
чокомбінату, де працює технологом Т. Негур, вже не 

перший рік її обирають групкомсоргом КМК кондитерів. 
Обирають тому, що знають — вона і справедлива, і прин
ципова, і на роботі знається, і виступити вміє так, що кож
ного зачепить...

єднання, заступник сек
ретаря партійної органі
зації дробильно-сорту
вального корпусу. А ще 
він — один з кращих ра
ціоналізаторів підприєм
ства, мас високі нагороди 
за працю, за громадську 
роботу.

Мама Лариса, теж мо
лодий спеціаліст, технін- 
еяитрин Олександрій
ського Прйону міських 
елснтромЦєж. Вона — 
ударник 'юмунісі ичної 
праці.
І сама 

на своїх 
няється: 
новому» 
няною і 
чинкою.

А хуртовина
Проте в квартирі 
й затишно. Третє

До Нового року зали
шалося кілька днів. Але 
надворі йшов дощ» 1 на
стрій у малюків дитсад- 
на «Сонечно» був пога
ний. Навіть ялинка, яку 
вчора привезли і яну за
раз прикрашали вихо
вательки та няні, зда
валася їм засмученою. 
Вони хотіли, щоб на
дворі було багато снігу, 
щоб можна було ката
тися на санчатах, ли
жах ковзанах, водити 
хороводи навколо ялин
ки на центральній пло
щі міста.

Маринка довго диви
лася у вікно і ніяк не

І справді, тільни-но 
він доказав останні сло
ва, як посеред ігрової 
кімнати загарцювали 
баскі коні. Дзвеніла 
упряж, копита викре
шували вогонь, скрипі
ли сани. Тільни не на 
килимі, а наче на неви
димій повітряній по
душці.

Коли всі повсідалися, 
дідусь повернувся із су
сідньої кімнати, звідки 
так лоскітно пахло яли
ною і, приклавши паль
ця до вуст, повідомив: 
Алла Євгенівна дозво
лила, але за умови, що 
вони будуть себе добре 
вести.

— Згода’ Згода!
І величезні сани ру

шили. Здавалося, що 
вони пливуть, а на
справді сани мчали 
швидше вітру. Злетів
ши високо вгору, коні 
зупинилися на самісінь. 
кому краю хмари біля 
величезної клуні, дах 
якої зяяв дірками.

— Хто з вас вміє 
добре шити? — запитав 
Дід Мороз.

я!..

лася сніжинка. Білень
ка, ніжна, промениста 
— як справжня.

— Ой, як гарно в те
бе виходить, — прока
зав незнайомий голос 
у Маринки за плечима. 
Дівча озирнулось, і по
бачило дідуся з дов
гою бородою у білому 
(як і сама борода) ко
жусі.

— Дідусю Морозе!— 
здогадалася дівчинка.— 
Коли вже буде у нас 
справжня зима?

— За календарем 
вона настала, але я вже 
постарів і не встигаю 
навести скрізь поря
док. Потрібні помічни
ки. Допоможете?

— З радістю, — за- 
шарілася Маринка. — 
Тільки треба запитати 
Аллу Євгенівну. Вона 
разом з іншими вихо
вательками прикрашає 
ялинку, а нам наказала 
сидіти тихо і не беш
кетувати.

— Зараз ми все влад
наємо, — посміхнувся у 
вуса старий. — Сідай
те лишень у сани.

За якусь мить Тимко 
з Андрійком підтриму
вали натягнуту прозору 
тканину, якою було 
вкрито клуню. А ма
ленька чепурна Галин- 
ка, яку Алла Євгенівна 
називала найкращою

вонС: Вінторія, 
тата н маму ріо- 
у дитсадку «Каз- 
її знають слух- 
кмітливою дів- 
Хіба не так?

завиває, 
тепло

________  . ,___ HOSO- 
Л»річне свято справлятиме 
^Віта з татом і мамою у 

нсаій квартирі...
Уже зовсім недовго за

лишилося чекати. Ось ли
ше скляними дзвіночками 
обмережили ялинку — 
вже й тато ступив на по
ріг. 1 ось уже вся сім’я 
зустрічає Новий, 1987 рін.

На знімку: моло
да олександрійська ро
дина ГРАБКІВ (Лариса й 
Віктор з донькою Вітсю) 
— біля ялинки.

І ПРИСНИВСЯ тоді Томці дивний сон. Нібито сніг 
« • «Я Ііада€ та падає, пухнастий і лапатий, ніби круже

ляє вій довкола хати під музику, схожу на передзвін льо
дяних бурульок, а потім падає поволі, і хата бабуні .Марії 
вже стала від того снігу такою, як ото хіба в книжці ма
люють — кругленькою та біленькою... Аж одчиняються 
двері й виходить із тої хати сам Дід Мороз (точно, вій!), 
тільки схожий чомусь... на діда Микиту. Та й дістає ніби 
Дід Мороз-Мпкнта з мішка пряники солодкі-пресолодкі, 
смачні-пресмачиі, зверху цук
ром та ваніллю посилані, й 
простягує дівчинці — бери, 
мовляв, доню, смакуй...
І тепер, через роїш, глянувши 

на дідове та бабине обійстя, 
на великий старий сад до
вкруж хати, де минуло дитин
ство. зігріте бабиною та дідо
вою добротою, згадує Таміла 
1 солодкі пряники, 1 свої дитячі 
забрати її з собою на роботу на пилораму, 
пахне опилками 1 так безжурно дзвенять пили.

звідтоді завоювала вона серед ровесників авторитет -«по
ліглота».

— Мабуть, з любові та поваги до вчительки, •— каже 
Таміла, — мені щеф.’ятого клаешюті.івіся навчитися го
ворити, скажімо, пЯГнг.іійськи, а згодом, може, й інших 
навчати. Пам’ятаю, як ми з подругою Любою Бондаренко 
опановували правильну вимову, скільки дитячих пісень 
англійською мовою повивчали (Люба на фортепіано аком
панувала)... А коли добре знаєш іноземну, то не володіти 
ще краще рідною — просто сором!

Може, і стала б Таміла вгіешті-решт вчителькою, якби в 
Олександрії, де вчилася на кондитера після першої невда
чі на вступних іспитах, не зустрілися ні люди, так само 
захоплені, як Аитопіна Григорівна мовами, своєю такою 
ніби буденною професією. Певно, не випадково запам’я
тався Тамілі лозунг на навчальному корпусі: '«Мистецтво 
кондитера — Цс настрій народу». І чи не тому. ЩО небай
дужим був і Тамілі Негур, і її новій п ■друзі Людмилі Озе- 
рянській настрій людей, котрі одвідаїоть ласощів, виготов
лених їхніми руками, вчилися дівчата лише на відмінно...

Як одкровення, як той давній дитячий добрий сон, при
йшло до Таміли відчуття нове і хвилююче: вона полюбила 
цю таку жіночу, таку хитромудру, [разом з тим таку зви-

Ще змалку захопилася вона вивченням різних мов. Не 
випадково з усіх вчителів у Новоархьптельській десятиріч, 
ці найбільше любили викладачку англійської А. Г. Куліш. 
Не тільки за те, що добра, тактовна й симпатична (Діти до 
цього завжди небайдужі), а й тому, що, вивчаючи в школі 
французьку мову. Антошна Григорівна самотужки, задовго 
до вступу па -факультет іноземних мов, взялася вивчати 
ще й англійську, в шкільному клуб! інтернаціональної 
дружби, яким керувала вчителька. Таміла разом з одно
класницями пізнавали мови братніх слов’янських народів: 
кідівці вели переписку з болгарськими та польськими ро
весниками. А що легко давалися мови дівчинці, то ще

господинею, зашивала 
дірки. їм згори було 
видно, що уже асі ма
люки зайшли разом 
дідусем всередину < 
розбираюіь усілякі ін
струменти.

— Ось зараз ваші 
товариші завивають 
дах щоб сніг не намо
кав. Тоді й ми візьме
мось за роботу, ка
зав малюкам д-Дусь.

Тільки «пер діти 
зрозуміли, що Е'™к* Є.1' 
лі кучугури - І0 зви- 
їикНз ,НГа и^- вели-

ли сніг а« ... іпин- блискучого ст^. ’РИК 
на робила не**1 ' ба
лабушни. я«’ алною

«»РЖІ брала формо ’ніжин. 
тиснувала 
ни: різні-різи’-

Маринці <талася 
найкраща, «« ' здава‘ 
лося роб°тг: вона 

' ТІНКОК' пенз- вмокапа тонко 
лика у сріб^ з бла
китним віД^0;' 'Фар
бу і розмазувала 

у, спала-сніжинки.
хуаали і ,|р^ін;
МОВ СОНЯ4"
чини.

її могла придумати — що
і б їй намалювати. Потім
|і схилилась над аркуши-
I ком і за якусь хвилину

— --------- , ..і _ на ньому вже

За вікном кружляє хур
товина — б’є крилом у 
шибну, ліпить снігом. 
Справжня зима прийшла 
цього року під Новорічне 
свято. Не як минулими 
роками. І хоч Вікторії нё 
дуже пам’ятаються ті 
відлиги чи й геть майже 
осінні хлюпавиці (їй лед
ве за п’ять пергеяр^яо), 
але що ціл-о разу зима 
справжня — це точно. Он 
тільки прислухайся - аж 
гуде за вікном.

Але ніколи прислуха
тись. Он ЩО НІЛЬНй НчбИХ 
кульок треба підвіиіати 
на ялинку. Це їй особис
то доручено. Бо матуся 
на кухні пиріг святковий 
готує. А тато ось-ссьАйс 
з роботи повернутись.

Тато Ті — Віктор Граб
ко. його знають і шану
ють на роботу Працює 
він, молодий етеціаліст, 
на брикетній фабриці 
«Димитрівській» вироб
ничого об’єднання «Олен- 
сандріявугілля» інжене- 

. ром-механіком. Починав 
і після закінчення Дніпро

петровського гірничого 
' інституту майстром ос

новного виробництва, а 
зараз у нього - колек
тив. І '□ громадській ро- 

I боті комуніст Віктор 
Грабко активний: зсступ- 

і ник секретаря комітету 
комсомолу фабрики, 
номітету комсомолу

А СКІЛЬКИ клопотів 
було у хлопців? Вони 
наповнювали снігом 
лантухи і носили їх ді
дусеві, який стояв на 
краю хмари і старанно 
витрушував кожен міх. 
А мішки все підноси
лись і підносились ---
не встигав дідусть за 
хлопцями.

Вкінці він подякував 
малюкам і відчинив су
сідню клуню — вона 
була вщерть заставле
на мішками.

Це — новорічні 
подарунки, — сказав 
весело Дід Мороз. — 
Як висиплю увесь сніг 

візьмуся розносити 
гостинці. Чекайте мене 
в новорічну ніч.

Коли діти повернули
ся до ігрової кімнати, 
на них уже чекали таї 
тусі з матусями. За 
вікном гуляла віхола.

«Добре дідусь тру. 
сить ен го*/ ■ у

’ — думала 
Гарним 6у-Де Новий рік!..». У 

Аг>-. Василь 
кАфАНДСіЄНКО.

м. Кіровоград

Єкспрв&І 
Ä1 ТТПТгУПш fcJggtääuUj. ILLiJSI

Напередодні новорічного свята редакція попроха
ла... ні, но Діда Мороза, а Сніговика взяти короткі 
інтерв’ю у робітника, доярки, вчителя і актора. Чому 
Сніговика? Дід Мороз послався на шалену зайня
тість. І йому не можна було не повірити.

Отже, в ролі кореспондента «Молодого комуна
ра» — Сніговик.

На 25 днівраніше
— Новий рік ми вже зу

стріли, — сказала -мені 
секретар комсомольської 
організації Кіровоград
ського м'ясокомбінату Лю
бов Гаврись, коли мова 
зайшла про КМК. І дода
ла: — Ще 6 грудня... І так 
завжди — достроково... 
Наші дівчата із КМК пра
цюють нині в рахунок 1987 
року.

— Любо, розкажіть про 
ваш . комсомольсько-моло
діжний колектив. Як і ко
ли він виник?

— Виник, власне, не так 
давно. У 1985 році комсо
мольці м'ясокомбінату на 
загальних зборах виріши
ли створити комсомоль
сько-молодіжну бригаду. 
Згодом вона стала колек
тивом, що об'єднує 10 фор
мувальників ковбасних ви
робів. Тобто, це їхня ос
новна професія, крім неї 
всі дівчата освоїли суміж
ні професії шприцуваль- 
ниць і в’язальниць. Тре
ба відзначити, що брига
да працює на єдино
му наряді з розподілом 
зарплати за коефіцієнтом 
трудової участі. Тобто са
ма бригада встановлює хто 
що заробив. Це вигідно і 
робітникам, і комбінату в 
цілому. В нашому КМК 
усі ініціативні, працьовиті, 
соціалістичні зобов’язання 
викопують і перевикону
ють. Наприклад, у цьому 
році зобов'язувалися виро
бити понад план 15 тонн 
ковбаси, виробили ж по
над 100 тонн. Продуктив
ність праці відповідно 
підвищили не на 1 про
цент, як зобов’язувались, 
а на 1,2 процента. Не ди
вуйтесь, що атакую вас 
цифрами. За ними — на
ша праця.

На Новий рік влашто
вуємо традиційний вогник, 
на якому буде присутній 
увесь КМК.

— Чого ви чекаєте від 
нового року? Тобто ваш 
молодіжний колектив.

— Скажу за всіх: щоб 
рік був мирним і щасли
вим. Чи багато людині 
треба — мирне небо над 
головою, вірність і добро
ту людей.

Між нами, 
сусідками...

Хто буде сумніватися, що 
дояри и доярки по-різному 
готуються до зустрічі Но
вого року — того відішле
мо до песимістів. А Надія 
Крисько однозначно впев
нена, що нолеги з її кол
госпу Імені Куйбишева, що 
в Гайворонському районі, 
будуть з нею солідарні. 
Де-де, а на фермі логно по
бачити. чого' вартий ти і 

■всі твої слова. Я попросив 
Надію прокоментувати ка
лендарну зміну років. От
же...

— За що варто буде 
згодом пригадувати рік 
186-й?

Н. КРИСЬКО: Найбіль
шою подією у році, що ми

нув, стало те, що мене 
прийняли кандидатом у 
члени КПРС. А по роботі 
маю підстави також пам’я
тати цей рік, бо досягла ви
соких надоїв на корову— 
майже п’ять з половиною 
тисяч кілограмів молока. 
Особливо приємно це ще й 
тому, що так здійснилися 
сподівання, які покладала 
на мене моя наставниця і 
одночасно суперниця по 
трудовому змаганню Яро-, 
слава Василівна Калина.

— А що віщує вам 
1987-й рік?

Н. КРИСЬКО: Наша 
ферма, як і весь колгосп, 
перейде на роботу за 
бригадним підрядом. Для 
мене це буде серйозним 
випробуванням. Знаю, що 
сьогоднішні надої молока 
від корови — не край мож
ливого.

— Де зустрічатимете Но
вий рік?

Н. КРИСЬКО: Свято зу
стріну у колі рідних і дру
зів. І — між іншим — у 
новій оселі, яку колгосп 
допоміг нам полагодити.

А всім моїм колегам і 
просто всім, всім ровесни
кам побажаю, звичайно, 
спершу й надалі — миру, 
щастя й гарного настрою! 

Я бажаю 
щастя вам

Учитель фізичного вихо
вання Василівської СШ 
Бобринецьного району С. Г. 
ШЕСТАКОВ.

— Сергію, чим запам’я
тався вам рік, що минув?

С. ШЕСТАКОВ: Чим? 
Закінчив Кіровоградський 
державний педагогічний 
інститут імені О. С. Пуш
кіна. І хоча тепер мене на
зивають по імені та по 
батькові, в душі я іще сту
дент.

Тепер працюю разом зі 
своєю дружиною у Васи- 
лівській десятирічці. Зу
стріли нас люди щедрої 
душі. Батьківською турбо
тою та увагою оточив пед- 
колектив школи. Місцевий 
колгосп імені Кірова за
безпечив житлом — виді
лив індивідуальний буди
нок і присадибну ділянку.

Сьогодні вже можна 
сказати, що позаду перші 
хвилювання на перших 
уроках. Попереду напру
жена, творча праця по вті
ленню в життя рішень ре-

форми загальноосвітньої і 
професійної школи.

— Що хотіли б поба
жати тим, хто скоро одер
жить диплом вчителя?

С. ШЕСТАКОВ: По-пер
ше, не розчаруватися в 
учительській роботі, якою 
важкою вона не здалася б 
спочатку. По-друге, хочу 
звернутися до тих, хто не
забаром стане педагогом; 
не бійтеся села, якщо ви 
отримаєте туди направ
лення. Тут можна мати все 
те, що і в місті: улюблену 
роботу, добрих друзів, за
тишне житло. Вважаю, 
всього цього можна доби
тися, маючи велике бажан
ня. Так-так, саме бажання. 
А ще зичу всім читачам 
газети щастя і творчого 
натхнення в усьому.

Коли 
здійснюється 
мрія

Михайло 1ВАНЧУК, ак
тор музично-драматичного 
театру імені М. Л. Кропив- 
ницького:

— Михайле, чим пораду
вав вас минулий рік?

Михайло 1ВАНЧУК: 
Цього року в мене не бу
ло великих ролей у репер
туарі, від чого мені часто 
бувало невесело. Але по
скаржитись на свою робо
ту в театрі імені Кропив- 
ннцького не можу. 1986 
року я став лауреатом 
премії імені І. Мнкитенка 
на огляді-коикурсі творчої 
молоді за участь у виста
вах «Фіктивний шлюб» та 
«Убий лева», де у мене ці
каві ролі. Премія, звичай-, 
но, приємна, але ще при
ємніше, коли здійснюються 
мрії. Мріємо ж ми не про 
премії.

— Яка ваша мрія здійс
нилась?

М. І.: У дні шкільних ка
нікул театр покаже дітям 
казку Мілна «Вінні-Пух і 
всі, всі, всі», інсценівку 
якої здійснив Б. Заходер. 
Уявіть собі, моєю мрією 
було зіграти оте саме сим
патичне ведмежатко по 
імені Вінні-Пух. Спочатку 
мене зайняли в іншій ви
ставі, я ходив на репетиції 
«Віпні-Пуха» у свій віль
ний час. А потім став 
грати.

— Що вас приваблює у 
цій ролі і в казці взагалі?

М. І. Вона дуже лагід
на, добра. Я думаю, що 
дітям треба побільше роз
повідати казок, аби вони 
росли добрими.

— Що ви побажаєте 
своїм найближчим друзям?

М. І. Мої найближчі дру
зі працюють у театрі, і то
му я бажаю їм везіння. 
Для нас везіння дуже ба
гато значить!

— Яке бажання ви заду
маєте у передноворічну 
ніч?

М. 1.: Зіграти у фран
цузькій- комедії. Ну і, зви
чайно, щастя, здоров’я до
рогим мені людям. І всім 
вам, читачі молодіжної га
зети. З Новим роком!

Інтерв’ю взяв 
СНІГОВИК, 

спецкор Новорічного 
номера «Молодого ко
мунара».
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ІРО ДЕЛЕГАТА
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газині... Прийшовши п’ять

Оь-ПАСН0ї КОМСОМОЛЬСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ-----

ІДАРУНКИ В НАШОГО МОРОЗА»

чайну справу. Вона навчилася не лише випікати всі ці тіс
течка, пряники, кренделики й бублики; їй стало доступним 
самій розробляти технологію. Задля того, щоб стати 
майстром того нового, що відкрилося для неї в кондитер
ському виробництві, ночами переписувала конспекти, ви
питувала у знайомих рідкісні рецепти, готувала за тими 
рецептами такі делікатеси, що їх годі було шукати в ма
газині... Прийшовши п’ять років тому на роботу в конди

терський цех, одразу всту
пила заочно до Черкаського 
кооперативного технікуму; 
так згодом стала дипломо
ваним технологом.

Певно, не випадково, роз
повідаючи про Тамілу, її по
други серед основних рис ха
рактеру дівчини —комсомоль

ського ватажка, члена КПРС — називають принциповість. 
Адже обов'язки технолога передбачають суворий контроль 
за якістю виробів. 1 тут уже Таміла принципова й послідов
на завжди. Тому й зрозуміла гордість у її словах, коли го
ворить про високу якість продукції цеху, про добрі тради
ції. які вже склалися в КМК.

Годі перелічити всі нагороди колективу й групкомсорга 
(КМК кондитерів не раз виходив переможцем в обласному 
і республіканському соціалістичному змаганні). Якого ж 
подарунка «від діда Мороза» ждуть дівчата-комсомолки у 
цей новорічний час? Таміла Негур каже:

— Чи принесе нам чого Дід Мороз цього разу, не знаю, 
а от ми тисячам ваших покупців в Новоархангельському, 
Добровеличківському, Маловисківському районах підготу
вали вдосталь подарунків (у тому числі й випущених по
над річний план), та таких смачних, що й самому Дідові 
Морозові не сором було б прихопити їх до своєї чудо-тор- 
бинп... Як не вірите — то поспитайте у нього самого.

Того вечора до обласно
го музично-драматичного 
театру імелі Л*і. Л. Кропив- 
ницького сердечно привіта
ти юних танцюристів з ди
тячого хореографічного ан
самблю «Пролісок» при
йшли представники партій
них і радянських органів, 
громадських організацій, 
творчих спілок. Адже «Про
ліску» вручалися диплом і 
знак лауреата премії 
пінського комсомолу, 
стало радісною, 
чого подією.

Пам’ятний 
рес обкому 
тії і облвиконко
му колективу вру
чила секретар об
кому Компартії 
України С. М. Ша- 
пікіна. «Пролісок» 
привітали заві
дуючий сектором 
цк влкелі 
В. Петраков, пер
ший секретар об
кому комсомолу 
П. Малин, секретар 
облпрофради С. М.

Ле- 
Це 

хвилюю-

Янчуков, завідуючий облвно 
Б. П. Хижняк, представ
ники підприємств і органі
зацій міста.

Колектив ансамблю ви
рішив премію Ленінського 
комсомолу перерахувати до 
Радянського фонду миру.

На вечорі були 'вручені 
дипломи і знаки лауреатів 
обласної комсомольської 
премії імені Ю. Яновського 
старшому редактору ЦТ 
Т. В. Бойцовій, режисеру 
ЦТ В. П. Рукіну і режисе

ру кіровоградської студії 
телебачення Є. М. Шустер 
за цикл передач по Цент
ральному та Українському 
телебаченню про дитячі ху
дожні колективи області. 
Премію лауреати теж вирі
шили перерахувати до Ра
дянського фонду миру.

Юні артисти з «Проліска» 
виконали для присутніх свої 
кращі номери.

На урочистостях були 
присутні члени бюро обкому 
партії і облвиконкому.

смт Новоархангельськ.

❖о

НОВІЙ РІК
ГІ ЗІРКАХЗУСТРІЧАЛИ

Евтушенко

Т,

• ■;

дах

НОВОРІЧНІ
л

з

ведмідь, а сніго-Не

W
W

не просто 
вулицями,

Не 
Не

виступив 
справи! 

двадцять

сніг, а «літун», 
мороз, а тренер

))]

ж

М Шукаю себе.
Це гумор?
Не зовсім. Глядач

ад- 
пар-

У
настрій. Ні, естрада — моя 
любов. І почалася ця лю-

РУ- що 
на-

$

а! Згода! 
іезні сани 
давалося, 

а
мчали 

Злеті в- 
ноні

*>
Але

чи 
но-

вміє
запитав

моє, 
растрата — 

эстрада.
К. Н.: Не може бути! То 
Євтушенка був поганий

1. Не завірюха, а безго
лосий естрадний співак.

2.
3. 

бігу.
4.

ва людина.
5. Не головка часнику,а

’Л.

— ;—оби
два мої заступники були 

Сталінград. 
був лиш

П. СЕЛЕЦЬКИЙ.

звідтоді завоювала „ 
лщлота». °на серед ровесників авторитет чпо-
- Мабуть, з любові .

іамілз, — мені іце^м ’ Га ІІ9вагн до вчительки, — каже 
воритн, скажімо, пЯВГ Я’ГОІ~<) клас^отілося навчитися го- 
навчатн. Пам’ятаю а згодом, може, н інших
опановували прави п ч >Ми 3 ПОДРУГОЮ Любою Бондаренко 
англійською мовоюВиу‘;!!У- скільки дитячих пісень 
панувала)... А коли .<,Ні1ІВЧа-’ІН (Лі°ба на фортепіано аком- 
Ще краще рідною -1 ДобРе знаєш іноземну, то не володіти 

Моясе. і стала б Ти"?.?1'10 соРом!
Олександрії, де ВЧИ-і ’1г.„ а ВРг,-”ТІ-Р<’ШТ вчителькою, якби в 
ні на вступних іспіітм\” Н;) ї»нд!‘тера після першої невда- 
захоплені, як Антоніма ЛІе зустрілися їй люди, так само 
ніби буденною прогної 1 Рнг рівна мовами, своєю такою 
тався Тамілі лезмн» м , ю Певно, не випадково запам'я- 
кондитера — це ігч'стгУ1- '’начальному корпусі: ^Мистецтво 
дужим був І Та Мілі чи не тому, що небай-
рянській настрій ’чюп₽ііУР' 1 !ЮВІЙ ІІОДРУаі Людмилі Озе- 
лених їхніми рмкамм т»’ КОТР’ одвідають ласощів, виготов- 

Як одкровення. як’тойНпИ,а, чівчата гна_від’,інно?- 
йшло до Таміли відчуття о Д"ТЯЧИ* Д°б₽НИ С°”’ гР"* 
ню тяь’г иг;,,™,- - г,я нозе і хвилююче: вона полюбилацю таку жшочу, таку хитро,.удру, і разом з тим таку зви-

ОСЬ-ОСЬ *88Д«ш ДВЕРІ
За вікном кружляє хур

товина - 6’є крилом у 
шибну, ліпить снігом. 
Справжня зима прийшла 
цього року під Новорічне 
свято. Не як глинузглми 
роками. І хоч Вікторії нб 
дуже пам’ятаються ті 
відлиги чи й геть майже 
осінні хлюпавиці (їй лед
ве за п’ять 
але що разу зима
справжня — це точно.Он 
тільли прислухайся — аж 
гуде за вікном.

Хле ніколи прислуха- 
тись. Он йде кілька- ноаях 
ку'льон треба пі дві шати 
н<* ялинку. Це їй особис
то доручено. Бо матуся 
на кухні пиріг святковий 
готує. А тато ось-ссь має 
з роботи повернутись.

Тато її — Віктор Трав
но. його знаютл і ш. ” 
ють на роботЛПра 
він, молодий Ятеціа/, . 
на брикетній фабриці 
«Димитрове ькі й» вироб
ничого об'єднання «Олек- 
сандріяву гілля» інжане- 
ром-механіном. Починав 
після закінчення Дніпро
петровського _ 
інституту май^іром 
новнего і 
зараз у нього — 
тив. І в і. 
боті комуніст^ 
Грабно активним: 
ник секретаря ’■ 
комсомолу фабрик/, 
комітету комсомолу

ГІРНИЧОГО
------------1 ОС-

виробницт.ва,) а
— колек- 

громадськіи ро-

: з а ступ
ко мі <ету 

член 
об'-

єднання, заступник сен- 4
ретаря партійної органі- g
зації дробильно-сорту- <,!
вального корпусу. А ще g
він — один з кращих ра- §
ціоналізаторіе підприсм- У
стпа, має високі нагороди <>
за працю, за громадську 
роботу. <>

Мама Лариса, теж мо- g 
лодий спеціаліст, технік- о 

е»і?нтрик Олександрій- 2 
сьного*-району міських <> 
елсктроілі^зеж. Вона — 
ударник т^муністичної е 
праці. «

\ сак.а qcav Вікторія, $ 
на своїх тата й маму рів- » 
няється: у дитсадку «Казг 
новому» її знають слух- о 
няною і кмітливою дів- g 
чинкою. Хіба не так? '

А хуртовина завиває. <> 
Проте в квартирі тепло g 
й затишно. Третє ново- о 
річне свято справлятиме ® 
Віта з татом і мамою у <? 
новій квартирі... J

Уже зовсім нєдое.-о за- ♦ 
лишилося чекати. Ось ли- £ 
ше скляними дзвіночками f 
обмережили ялинку — О 
вже й тато ступив на по- g 
ріг. І ось уже вся сім’я S 
зустрічає Новий, 1987 рін. g 

На знімку: моло- ф 
да олександрійська ро- £ 
дина ГРАБКІВ (Лариса й о 
Вінтор з донькою Вітсю) g 
— біля ялинки. 5

Фото М. ПАЛЬЧИКА.
м. Олександрія. g

|І, ТІЛЬМИ-НО 

їв останні сло- 
:еред ігрової 
загарцювали 

ні. Дзвеніла 
пита винре- 
□гонь, скрипі- 
Гільки не на 
наче на неви- 
івітряній по-

і повсідалися, 
вернувся із су- 
инати, звідки 
■но пахло яли- 
■інлавши паль- 
ст, повідомив: 
гнівна дозво- 
за умови, що 

Гть себе добре

<вуть, 
сани

зітру.
□ вгору, 
:я на самісінь
кі хмари біля 
її клуні, 
дірками.
з вас 

гги? ■
>3. 
, я!..
:ь мить Тимко 
ком підтриму- 
[гнуту прозору 

якою було 
луню. А ма- 
епурна Гаяин- 
ілла Євгенівна 

найкращою

г,ь.ч₽ю зашивала Х" Ят:ЄЗЇОРИ було 
д р ,ІІО уже ВСІ ма- 
ВИДН°' Хли Ра*”* 
люки заЛГЛсередину Т 
ДІД4СЄ усілякі ін-розбирають ) 
струменти

__ Ось 
товариии 
дах, 
кав. ТоД! 
мось за Р 
зав малк”<ам

Тіль^»м 
ЗР°ЗУ^УРИ лі кумуґУНі£

‘ "-Г-Ілли Підгріисі- лопатам ^одяного 
киснучого ^^личкі ба- 
б' и Юлечка
кай',?.інИ, чалкою.лабуиін^ала рівні
розкаямли Т? Катруся Вихор ПоТ'М у й ви_ 
корж’- формо сніжин- брала 
ТИСКУв3 - пізН1-'' . ни: різн«-Р дісталася 

МариН^1 їй здава- 
найкраще та. -- 
Ха»» р К̂я^ з бла- 

ЛИК„им відт!ал^вУва"й 
питним спапа_

СНіЖ . промін-
хУвалИ(,оняи,н‘ 
мов 
чик

зараз ваші 
зашивають 

сніг не намо- 
й ми аізьме- 
оботу. — ка- 
-•л дідусь, 
тепер діти 
о великі бі-
£Х-_ то зви-

’ гНіг. Пет- 
оели- 

підгріба-

А скільки клопотів 
було у хлопців? Вони 
наповнювали снігом 
лантухи і носили їх ді
дусеві, який стояв на 
краю хмари і старенно 
витрушував кожен міх. 
А мішки все підноси
лись і підносились ---
не встигав дідусть за 
хлопцями.

Вкінці він подякував 
малюкам і відчинив су
сідню клуню — вона 
була вщерть заставле
на мішками.

— Це — новорічні 
сказав

Як правило ми ис пам'я
таємо дат, які не стали 
для нас знаменними, коли 
не трапилося ніяких подій 
що лишили б слід.
мене якось запитали, 
пам’ятаю я фронтові 
воріччя. Понад сорок ро
ків минуло. Та н служив 
я на кордоні, а Новий рік, 
як і кожне свято, там не 
святкували, були на бо
новому посту. І все ж я чо
мусь запам’ятав, як при
йшов 1944 рік. Як не див
но, але запам'ятав я ту піч 
саме тому, що вона... про
йшла спокійно.

Служив я начальником 
застави на Далекому Сході. 
Зайве говорити, якою 
складною була обстановка 
на кордоні. Ми не мали 
права спровокувати себе 
жодним пострілом, бо мі
літаристській Японії було 
б це на руку. Вороги та
кож не стріляли, діяли під
ступно — ножами й багне
тами. Нейтральної тери
торії не було, кордон про
ходив по одній лінії. Наші і 
їхні прикордонники ходили 
одними й тими ж стежка
ми. І нерідко, при зустрічі 
двох нарядів, до сутички 
лишався один крок. Один 
крок — це не в переносно
му значенні, а в прямому. 
Коли прикордонники зу
стрічалися на стежці, вони 
не поступалися один одно
му дорогою, це вже була 
справа принципу. Кожен 
робив однією ногою нрок 
на свою територію, потім, 
стоячи на ній, обминав 
противника й іншу ногу 
ставив на стежну.

У ту ніч я віддавав на
кази на охорону держав
ного кордону сам:

ближалнея до дванадцяти, 
я знав, то хлопці, які за
раз охороняють ■ кордон, 
подумкн теж зустрічають 
Новин рік.

Одні поверталися з наря
ду, інші заступали. На 
кордоні було спокійно. Але 
відчусалось, що вся заста- 
ез живе в єдиному напру
женні. Час ішов повільно. 
Перед ранком відчув, як 
втома сталевим обручем 
стискує голову. Поглянув 
на годинник, — скоро вже 
віддаеати наказ новому на
рядові. І в той момент я 

відключився... Одкрив очі.— 
і знову на годинник. «Як? 
Куди ж поділися 20 хви
лин?». ,

— Де черговий наряд?
— Товаришу старший 

лейтенант, ви ж віддали 
йому наказ на охорону 
державного кордону, — по
чув поруч.

Холодний піт 
на чоло. Оце так 
Виходить, за ті ____ _
хвилин я віддав наказ ніби 
уві сні і не пам'ятаю? Так 
і було.

Я вийшов на свіже по
вітря. Наближався мороз
ний світанок. Навкруги ■',

подарунки, 
весело Дід Мороз. — 
Як висиплю увесь сніг 
— візьмуся розносити 
гостинці. Чекайте мене 
в новорічну ніч.

Коли діти повернули
ся до ігрової кімнати, 
на них уже чекали та
тусі з матусями. За 
вікном гуляла віхола.

«Добре дідусь тру
сить снігом, — думала 
Маринка. — Гарним бу
де Новий рік!..».

Василь
афднасієнко.

м. Кіровоград.

направлені в
...Годинник 

однії, у мене. Тепер це 
здається неймовірним. А як 
же орієнтувалися прикор
донники, як знали, коли 
повертатися з наряду? По 
зірках, по сонцю. 1 поми
лялися не більш як на 10 
хвилин. Тому, коли стріл
ки на моєму годиннику на-

стояла усурійська тайга зі 
своїми гігантськими яли
нами і соснами. Прикрашав 
їх тільки сніг. Побачив ті
ні двох прикордонників. 
На заставу повертався 
черговий наряд. Я погля
нув на годинник: запізни
лися лише на 5 хвилин.

Пам'ятаю і досі ту но
ворічну ніч 1944 року, яка 
була напрочуд тихою і гар
ною, ніби й не було війни.

І. ПУХАР, 
майор у відставці, 
ветеран Великої Віт
чизняної війни.

ВІДГАДКИ 
автопортрет абстракціо
ніста.

6. Не м’яч, а боксер.
7. Не язик, а жувальна 

гумка.
8. Не бугай, а чарколюб. 

Загадав по-старому, 
відгадав по-новому

Михайло СТОЛІ Н.

СЛІД пояснити читачам, 
чому саме Клара Но- 

викова стала гостею на
шого святкового випуску. 
Втім, представляти моло
дим артистку Москонцерту 
К. Новикову, думаю, не
має потреби. Ви давно зна
йомі з нею завдяки радіо 
і телебаченню, і не тільки 
як із учасницею великих 
збірних концертів па про
відних концертних май
данчиках Москви, але й 
як із популярною ведучою 
«Ранкової пошти».

Отож, читачам, певно, 
цікаво буде знову зустрі
тися з артисткою. Мені до
водилось бути присутньою 
на різних концертах за 
участю Клари Новикової.

доброю, веселою. І обо
в’язково мати почуття гу
мору.

Втім, ось я кажу про жі
нок, про почуття гумору, а 
головне, про що мені хо
тілось би сказати,—естра
да.

КОР.: Євген
сказав так:

Проклятие 
души моей

Лауреат Всесоюзного конкурсу 
артистів естради Клара НОВИКОВА

«ЛЮБЛЮ, КОЛИ 
ЛЮДИ СМІЮТЬСЯ»

(3 телефонної розмови).
КОР.: Кларо, минулого року ви були Снігуронькою 

на нашому казковому балі...
Клара НОВИКОВА: «Молодий комунар» хоче зроби

ти це традицією? В такому випадку зіграю хоч і 
діда Мороза. Вважайте, що я вже в Кіровограді.

КОР.-. А коли насправді?
К. Н.: Може, 1987 рік подарує мені зустріч з міс

том моєї юності...

В ошатному Колонному 
залі чи в скромному клубі 
московських медиків... І 
скрізь глядачі зустрічали її 
зі щирою симпатією.

У репертуарі Клари Но- 
викової мініатюри відо
мих радянських сатириків 
ЛІ. Жвавенького, А. Арка
нова, О. Трушкіна, ЛІ. Ліі- 
шина. Коли виступає Кла
ра, глядачам весело, вопи 
щиро сміються.

К. Н.: Дивно, настільки 
ми, жінки, володіємо по
чуттям гумору. Знаєте, іно
ді ловлю себе на думці, 
що, виходячи на сцену, 
краєм ока намагаюсь охо
пити зал: жінок більше чи 
чоловіків? Якщо жінок — 
все буде прекрасно, ду
маю. Просто жінки в залі 
створюють якусь особливу 
атмосферу.

КОР.: Але Новий рік — 
свято спільне.

К. Н.: Думаю, що чоло
віки мені вибачать. Я ба
жаю їм добра. І все ж 
жінка... Мене нерідко за
питують: якою повинна бу
ти жінка? Різною. Краси
вою, мудрою, лагідною,

бов у місті над Інгулом.
Після закінчення Київ

ського училища естрадного 
мистецтва Новикова де
який час працювала у Кі
ровоградській філармонії.

Згадуючи ці роки, Кла
ра замріяно говорить, що 
людині дорогі 
міста з їхніми

темп, який відповідає на
шим сучасним ритмам. До 
речі, Кларо, як ви розуміє
те сучасність на естраді?

К. Н.: Гадаю, бути сучас
ним — це не означає га
нятися за модою. Мода у 
мистецтві — нонсенсі Але 
бути сучасним — це дуже 
чітко реагувати на час. 
Будувати свій образ, па- 
/д’ятаючи про аудиторію. 
А наша аудиторія дуже 
різна.

КОР.: Перед ким ви лю
бите виступати найбільше?

К. Н.: Насамперед перед 
молоддю. Я часто буваю 
у студентських колах. До 
речі, я й сама студентка 
театрального інституту.

Чим ви зараз зай-КОР.: 
няті?

К. Н.
КОР.:
К. Н.:

звик до мене □ образі на
ївної, молоденької дів
чинки, але ж я не можу 
весь час залишатися та
кою. Треба змінювати об
раз. І ще. Раніше я зов
сім не задумувалась над 
своїм місцем на естраді. 
Чим відрізняється створе
ний мною образ від обра
зу інших естрадних актрис. 
А тепер осе більше му
чусь над цим. Пережи
ваю. Чому сьогодні на 
моєму виступі сміялися 
менше, ніж учора? Я люб
лю свою професію і мені 
боляче, коли естрадою 
нехтують.

КОР.: Давайте поговоримо 
про іншу любов. Як в Ан
ни Кареніної. Що ви 
неї думаєте?

К. Н.: Про Анну? 
КОР.: Ні, про любов. 
К. Н.: Не пам’ятаю,

деревами, будинками, а ще 
більше дорогі тим, що по
в'язані з нею. Якщо люди
на любить те, що її ото
чує, вона розумітиме ін
ших. Людству потрібне 
розуміння.

КОР.: Ваша нова естрад
на вистава «Це було вчо
ра». Не все мені в ній спо
добалось, але мене чомусь 
схвилювала думна про ду
ховну глухоту. Здається, 
такої підстави досить по
середня естрадна п'єса 
Л. Шемелова й не дає, та 
вам пощастило знайти

з мудреців сказав, коли 
про любов думати, на все 
інше часу не вистачить. І 
на саму любов теж. Не 
треба думати, давайте лю
бити.

Спасибі вам за зустріч. 
З Новим роком, з білим 
снігом! Нехай врожаїться 
доброї

В. ЛЕВОЧКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Москва — Кіровоград.
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Слово УСМІШКИ ДІДА МОРОЗА*~*~*~*~*

до читача
Сьогодні, дорогий чи

тачу, ти тримасш в рунах 
перший номер газети 
зразка 1987 рону. Новоріч
ний номер. Як і всі інші 
номери газет, він написа
ний двома перами — жур
налістським і позаштат
них кореспондентів, чита
чів. Саме позаштатні ав
тори — наші головні ко
респонденти. Працюючи 
над моделлю газети-87. 
редколегія врахувала дум- 
ни, критичні зауваження, 
пропозиції читачів, по
заштатного антиву.

Сьогодні нолектив ре
дакції хоче поділитися зі 
своїми читачами деякими 
творчими задумами, які 
знайдуть втілення в газе- 
ті-87.

Нинішнього року радян
ський наоод відзначатиме 
70-річчя Велиного Жовт
ня. Газета широко розпові
датиме про підготовну до 
славного ювілею. Буде 
оголошено фотоконнурс.

1987 рік - рік XX з’їз
ду ВЛКСМ і XXV з’їзду 
ЛНСМ України. Газета 
розповідатиме про деле
гатів комсомольських фо
румів від нашої області, 
повідомлятиме про трудо
ві успіхи комсомольців і 
глолоді у передз’їздівсьно- 
му соціалістичному зма
ганні.

Новим, творчим змістом 
будуть наповнені публі
кації під рубриками «При
скорення: комсомольська 
ініціатива, пошук», «Пере
будова: твоя позиція». Ред
колегія газети проведе 
своє виїзне засідання в 
одному з райкомів комсо
молу. його тема —' як йде 
перебудова роботи райко
му, комсомольських орга
нізацій на місцях у світлі 
вимог сьогодення.

В газеті буде започат
ковано рубрику «Слово 
читача», під якою публі
куватимуться думки на
ших- читачів з актуальних 
питань життя І діяльності 
та організації нультурно- 
го дозвілля молоді.

Нинішнього рону вихо
дитимуть спеціальні су
ботні номери газети по
ловинного формату «МК» 
з питань ідейно-політич
ного, морального та есте
тичного еиховання комсо
мольців і молоді. Сло
вом, наша мета — наочно, 
зримо, багатогранно пока
зувати нашого сучасника 
у всіх сферах його жит
тя і діяльності, виховува
ти молодь на кращих тра
диціях радянських лю
дей, суспільства. І в цьо
му колектив редакції спо
дівається на допомогу І 
підтримку нашого поза
штатного авторського ак
тиву, всіх читачів,

З Новим роком, дорогі 
друзі! Невичерпної вам 
наснаги, великих творчих 
успіхів!

ІПРОВІВШИ спершу старий рік і зустрівши 
•’ новий, Степан Степанович під ранок 
ліг трохи відпочити. Що далі сталося, він 
так і не зміг збагнути. Чи то сон такий 
наснився, чи наяву якась нечиста сила на 
машині часу перенесла його на двадцять 
років уперед, у початок двадцять пер
шого століття, а тільки ясно пам’ятає, 
що він побував саме там.

Дивиться ото Степан Степанович на
вкруги себе, і щоб сказати, що дивує-

ГУМОРЕСКА

ПРИВИДІЛОСЯ
ться, так ні, бо зачатки тих незначних 
змін, що сталися за такий час з людьми, 

і свою голову

Заходить нібито Степан Степанович у 
якусь квартиру і помічає, що увесь її 
Інтер’єр заповнений килимами, навіть 
на стелю вони підвішені. У сервантах 
самий тобі кришталь, а їдять, як і ко
лись, із звичайних тарілок. І повсюди — 
телефони, телефони... В кімнатах, на 
кухні, в передпокої. Члени сім’ї поміж 
собою спілкуються тільки по телефону.

Позадкувавши назад, вискочив Степан 
Степанович у двір і зустрічає там свого 
сусіду Гошу, який саме звідкись приїхав 
на роликових ковзанах. На запит, де його 
машина і що за дивний особистий тран
спорт з’явився, розповів Гоша, що ма
шини давно позбувся, що у зв’язку зі 
складністю утримання та ремонту, оско
мина в людей на власні автомобілі 
нулась, що тепер купують заново 
найдені велосипеди, самокати і ось 
кий найзручніший компактний засіб 
ресування, як роликові ковзани.

Подивився на все це Степан Степано
вич, стенув плечима і захотілося йому 
назад. Щоб і донька Джемма, якій тоді 
було шість років, ще не знала космети
ки, щоб і дружина стала на двадцять ро
ків молодшою. А тут якраз і нагода по
вернутися назад трапилася. Хтось тягнув 
його туди за ногу. Розплющив очі, аж 
то вона, дружина.

— ВставайІ — кричить до нього. — 
Бач, як розхропівсяі Он гості вже з ві
зитом навідались. Пора за стіл сідати.

Святкування Нового року тривало. *
Феодосія ЛУЗАН.

ми- 
ви- 
та- 
пе-

— Дивись, Галино, 
лював...

як Дід Мороз твої вікна розма-
Мал. В. ПОСТОЄНКА.

були ще до того, як він 
прихилив до подушки.

Зовні людина зовсім не змінилася. Все 
залишилось на своєму місці: голова, ру
ки, ноги... От тільки розрізнити з першо
го погляду де жінка, а де чоловік, — 
стало набагато складніше. Зачіски, ма
нікюр, золоті прикраси однакові, що в 
жінок, що в чоловіків. В одязі та взут
ті — жодної різниці. Всі красуються в 
джинсах і розцяцькованих майках. Тіль
ки джинси стали не традиційними синьо- 
сірими, а всіх кольорів веселки, та ще 
фірмових лейблів на них стало більше.

СТАРІ ЗАГАДКИ
1. Не звір, а виє.
2. Крил не має, а гарно 

літає.
3. Хоч сам не біжить, а 

стояти не велить.
4. Буркотливий, вайлу

ватий, ходить лісом дід 
мохнатий.

5. Що то за голова, що 
лиш зуби й борода?

G. Його б’ють, 
плаче, 
Витанцьовує 
В роті, а не

а він не

і скаче.
проковт-7.

пені.
8. Йде — гуде село і гай, 

Незнайомий — утікай!

(Відповіді на 3-й стор.).
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СНІЖИНКИ-СМІШИНКИ
ГАРАНТІЯ
Дістав запрошення Панкрат
На новорічний маскарад.
Удома він спитав дружину:
—■ Який ностюм вдягнуть, снажи-но,
Щоб не могли мене впізнати,
Як буду □ залі танцювати?
— Тверезий будь, — в одвіт жона, — 
Ніхто тебе і не впізна!..

ПОЗДОРОВЛЕННЯ (з народного]
В Гната в ніч під Новий рік
Третій син родивсь — Максимко, 
Поздоровив чоловік:
— З Новим ротом тебе, жінко!,,

УМОВИВІД
Дід Мороз до Снігуроньки строго:
— Тепла зустріч тут нам ні до чого!..

Борис СЛЮСАР.
м. Світловодськ.

дитячі
МОРОЗОСТІЙКИЙ

□ = ВІтіо, вдягни рука
вички.

— Мені не холодно 1 без 
рукавичок: я ж — 
стійкий.
ХОЛОДНО

□ Відключили 
ня. Бранці Павлик

морозо-

опален-
__  ____  ___JL. встав з
ліжка, зуб на зуб не попа- 
дає:

ГОЛОСИ
— Мамцю, сьогодні 

нас так холодно, ніби 
нами Дід Мороз ночував.
ПІД ШУБОК)

□ —' Світланко, чому в 
тебе Дід Мороз намальова. 
ний без ніг?

— Ніг не видно: вони 
під шубою!

Юрій РИБНИКОВ,

Конфетті
0 Пожежники зустрічали Новий рік з 

вогником —' бенгальським.
@ Пальма першості Діда Мороза — 

новорічна ялинка.
0 «Нічого, що у Діда Мороза борода 1 

вуса синтетичні, зато цукерки у мішку 
справжні». — радів хлопчик.

0 Продавав ялинки по липових 
Окладних — і заробив на горіхи.

0 Дивився правді в очі — крізь кар
навальну маску.

0 Мистецтво Діда Мороза вимагає не 
жертв, а подарунків.

0 Новорічні надії на сніг швидко роз
танули — завдяки дощу.

0 Новорічна реклама: сУ наших яли
нок кожна голочка — зі Знаком якості!».

0 Стільки років залицявся до Снігуро
ньок, що іі не помітив, як став Дідом 
Морозом.

Олег СЕЇН.

Без СЛІВ. Без СЛІВ.
Мал. Д. БЕЗУГЛОВА. ГОРДІЙЧЕНКА.

«Зірка»: гороскоп футбольного сезону
Взагалі гороскоп — це таблиця, яку астрологи складають для «провіщання» 

долі та майбутніх подій через розташування небесних світил. У даному ж гороско
пі враховано також результати виступів кіровоградської «Зірки» в чемпіонатах 
країни, 1958—1986 років. Можливо, напередодні футбольного сезону-87 болільни
ки знайдуть у ньому дещо цікаве.

ОВЕН (21.03—20.04), Під цим сузір’ям кіровоградська 
«Зірка» стартує в чемпіонаті. Цікаво, що 10 з двадцяти 
дев яти попередніх сезонів наші земляки починали з 
перемоги і стільки ж — з поразки. Найбільш вдалим 
для команди був Овен 1963 року, коли вона здобула 
три перемоги поспіль на чужих полях — в Дрогобичі 
(5:1), Кременчузі (3:0) та Києві (2:1). Щось подібне ста
лося через дванадцять років, На старті сезону-75 «Зір
ка» здобула яскраві перемоги у Вінниці (3:0) та Хмель
ницькому (2:0). Отже, якщо подібна періодичність збе
реглася й досі, то старт нинішнього сезону обіцяє бо
лільникам команди чимало приємних хвилин. Адже 
Овен-87 відділяє від Овену-75 також 12 років.

Під цим сузір’ям зручними для «Зірки» суперниками 
вважаються чернігівська «Десна» та горлївський «Шах
тар», дошкульним — ужгородське «Закарпаття».

ТЕЛЕЦЬ (21.04—21.05). Сузір'я, щасливе для кірово
градських воротарів — команда пропускає найменшу 
кількість голів (в середньому лише 0,81 за гру). Як не 
пригадати чудову серію матчів весною 1981 року? Тоді 
ґолчіпер «Зірки» Валерій Музичук протягом 761 хвилини 
поспіль тримав свої ворота «на замку».

Найзручніший суперник •— севастопольська «Атланти

ка». А ось в армійців Оде
си кіровоградці під цим су
зір'ям досі не вигравали.

БЛИЗНЮКИ (22.05—21.06).
У травні команда грає най

результативніше. Під сузір’ям Близнюків кіровоградці 
беруть реванш за попередні невдачі. Яскравий цьому 
приклад — зустрічі з горлівським «Шахтарем». 7 червня 
1981 року «Зірка» програла гірникам на рідному полі з 
рахунком 1:5, а рівно через п’ять років виграла у су
перника в Горлівці — 4:1,

РАК (21.06—22.07). За всю історію виступів на всесо
юзній арені нападаючі «Зірки» зуміли 17 разів доби
тися «хет-триків». З них п ять було зроблено саме під 
сузір’ям Рака. Борис Петров, Анатолій Кравченко, Ва
дим Третяков, Олег Кацман та Андрій Карток забивали 
по три голи в одній зустрічі.

Цікаво, що найбільш незручним суперником для кі- 
ровоградців вважається миколаївський «Суднобудівник». 
Але саме в цей період «Зірка» проти нього грає вдало. 
У 1961 році в Миколаєві була навіть перемога з рахун
ком 4:0.

ЛЕВ (23.07—22.08). Кіровоградська команда переважно 
перемагає з великим рахунком. ЗО липня 1959 року 
«Зірка» занесла до свого активу пам ятну перемогу на 
виїзді = 7:2 в Тулі проти місцевого «Труда», а також— 
найкрупніший виграш вдома — 8:1 у зустрічі з івано
франківцями 31 липня 1961 року. До того ж команда

набирає найбільшу кількість очок у порівнянні з інши
ми сузір’ями.

ДІВА (23.08—22.09). Єдине сузір'я з усіх, під яким 
команда частіше програє, ніж перемагає. 17 поразок з 
великим рахунком! А 5 вересня 1986 року в Херсоні 
кіровоградці поступилися місцевому «Кристалу» по-хо- 
кейному — 2:9.

ТЕРЕЗИ (23.09 23.10) — час «автоголів». Захисники 
суперників допомагають нашим нападаючим. З дев’яти 
м’ячів у власні ворота за всі роки п’ять противник забив 
саме під цим сузір’ям. Найкурйознішим з них можна 
вважати «автогол» у матчі «Зірка» — «Хімік» (Сєвєро- 
донецьк) в сезоні 1972 року. Довгий час форвардам кі- 
ровоградців не щастило. Допоміг їм в цьому воротар 
гостей Станіслав Тенкач. Викидаючи м’яч рукою в поле 
він несподівано випустив його у сітку. Після цього вже 
Віктор Ступак закріпив успіх.

СКОРПІОН (24.10-22.11). Сузір’я, під яким кірово
градці досягали своїх найзначніших успіхів у розигра- 
шах Кубку республіки 1973 та 1975 років. Команда до
сить впевнено грає проти суперників вищого рангу. Пе
ремоги над «Таврією», запорізьким «Металургом», хар
ківським «Металістом», спартаківцями Івано-Франків
ська особливих коментарів не потребують. У 1969 році 
львівські «Карпати», які виступали в одній зоні з кіро- 
воградцями, здобули Кубок СРСР. Одразу ж після цьо
го вони виступали в нашому місті й програли. Можливо, 
Скорпіон-87, нарешті, подарує прихильникам «Зірки» 
принаймні один з комплектів нагород чемпіонату рес
публіки.

Астролог кіровоградського футболу.

Редактор Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
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