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Щастя матері, її дітей
невіддільне від миру. Ра
дянські жінки всім серцем
підтримують
миролюбну
зовнішню політику Кому
та
у
важкі
роки
відрод

дієтичної Праці, лауреата ністичної партії і Радян
Дорогі жінки!
ми
Державної
премії ської держави В складній
Славні дочки нашої со ження. .
Соціалізм надав жінкам СРСР, удостоєні високих міжнародній
ціалістичної Вітчизни!
обстановці
наші співвітчизниці разом
Центральний
Іуомітбт справжню свободу і широ нагород Батьківщини.
кі можливості для розкві
Реальним
фактом
нашо

з жінками соціалістичних
Комуністичної партії Ра ту творчих сил. Країна за
дянського Союзу гаряче конно пишається вашими го життя є широка і пло країн, з трудящими жінка
вітає і сердечно поздоров успіхами в різних галузях дотворна ваша участь в ми всієї планети ведуть
ляє вас з Міжнародним економіки, науки і культу управлінні державними і активну боротьбу за мир,
справами. за усунення загрози ракет
жіночим днем — днем ін ри, освіти, охорони здо громадськими
Кожен третій депутат Вер но-ядерної війни Хай ще і
тернаціональної
солідар
ров’я і спорту. Всюди з
ності
трудящих
жінок великим завзяттям і ста ховної Ради СРСР. кожен гучніше звучить голос :кі- І
Другий депутат місцевих пок у боротьбі проти воєн
усього світу!
ранням
вп працюєте в Рад — жінка. Більш як ної небезпеки, за мир і
Світле, по-весняному ра ім’я того, щоб ще багат
половину профспілкових і
дісне свято 8 Березня ста шою, кращою і сильнішою комсомольських організа роззброєння! Хай завжди
над головами дітей буде
ло у пас справді всенарод стала паша Вітчизна, по цій очолюють жінки.
чисте небо і ясне сонце!
ним. Цс
яскравий вияв ліпшувались життя і по
З особливою теплотою
Дорогі радянські жінки!
глибокої поваги соціаліс бут радянських людей.
мн звертаємося сьогодні
Сердечне комуністичне
тичного
суспільства до
/Кіпки всіх радянських до жінки-матері. Проник
жінки. Цс визнання їх ве республік, усіх націй і на ливо, з глибокою синів спасибі вам за натхненну
невтомну діяль
личезних заслуг у револю родностей країни вносять ською любов'ю говорить пращо,
ність па благо соціалістич
ційній боротьбі і творчих гідний вклад у розвиток
про матір у своїх «Спога ної Батьківщини!
звершеннях
радянського соціалістичної Батьківщи
дах» Леонід Ілліч Бреж
народу.
Від усієї душі бажаємо
ни, в дальше
зміцнення нєв Жінку справедливо
Нинішнє свято ми від дружби і непорушної єд називають душею
сім’ї. вам доброго здоров'я, бла
значаємо напередодні 60- ності братніх народів. Ра Тут беруть початок багато гополуччя, нових успіхів у
річчя утворення Союзу Ра дянські жінки беззавітно найкращих людських якос праці, навчанні. творчості!
дянських
Соціалістичних віддані ідеалам комунізму, тей, закладається (рУ’ПДЗ- Великого щастя вам і ваРеспублік. Великою є роль великої ленінської партії
мент особистості. Вихову шпм сім’ям!
жінок
у становленні і Весь свій ентузіазм, знан ючи своїх дітей впсокоЧесть і слава радяисьзміцненні нашої багатона ня, працьовитість і май ідейними’,
працьовитими, ким жінкам!
ціональної держави. їх са стерність ви віддаєте вели чесними, вп готуєте для
Гарячий привіт жінкам
мовідданості і талантові кій справі будівництва ко країни гідну, надійну змі братніх країн соціалізму!
великою мірою зобов’яза мунізму, здійсненню істо ну. Партія і уряд виявля
Хай міпніє
єдність
і
на Батьківщина своїми до ричних рішень XXVI з’їз ють безустанну турботу згуртованість
трудящих
сягненнями і перемогами. ду КПРС. У соціалістич про жіпку-матір. Послі жінок усього світу!
Не померкнуть у віках ді ному змаганні за успішне довно втілюється в життя
Хай живе наша Батьків
ла і подвиги жінок — ко .виконання планів 1982 ро широка система заходів по щина — Союз Радянських
муністок і безпартійних — ку, завдань одинадцятої збільшенню допомоги ма Соціалістичних Республік!
у роки громадянської вій п’ятирічки мільйони жінок теринству, дитинству, сім’ї.
Хай живе комунізм!
ни і на будовах перших показують зразки ударної
п’ятирічок, в суворий час роботи. Видатні трудівнп- ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМУНІСТИЧНОЇ
ПАРТІЇ
Великої Вітчизняної війни пі стали Героями СоціаРАДЯНСЬКОГО
СОЮЗУ.

РАДЯНСЬКИМ ЖІНКАМ

З БЛОКНОТА ЖУРНАЛІСТА
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... Він іще раз подивився на неї і сказав:
— Різні є пам’ятники на землі. Найвищий я поста
вно би жінці. Жінці-матері.
Золотий пам’ятник. Бо
без жінки немає
життя. І якщо ми захоплюємось
нрасою, то передусім красою жіночою. Ото я й ка
жу: знайшов би я скарб, то сам би відлив обеліск —•
на честь жінки.
Не знаю, хто він, отой літній чоловік, що так гово
рив про жінку. Але переконаний: розумна, мудра
він людина.

1.
Марія Леоптіївна сахну
лась—до хати наближали
ся два гітлерівці і три по
ліцаї. Так і застали зони
ії — худорлява, маленька,
зона стояла біля вікна і
м’яла тремтячими пальця
ми краєчок білої хусг.піи.
Гітлерівець кинув погля
дом на стіну, де висіли в

рамці дві фотокартки: мо
лодий моряк біля пам’ят
ника П. 11. ІІІмідту .— то
її чоловік. Федір Тихоно
вич. а поруч портретик дів
чини в гімнастерці — то її
дочка Марія, яка тепер ря
тує поранених
десь під
Моздоком.

(Закінчення на 2-й стор.)«

.

— Большовік! — гаркнув
фашист та іі вирячив очі
на жінку.
Поліцай простягнув руку
до фотокарток, але Марі» л
Лсонтіїнна першою зняла
рамку зі стіни;
.— Не чіпай, підла твоя
душа! Руки твої брудні -геть!
—. у каталажку її. —
промимрив другий полі
цай. — На суху грушу.
Жінка швидко одягнула
ся. загорнула в хустину
рамку з
фотокартками і
сі у ішла до порога:
— Я готова прийнята
кару. Ми всі — більшо
вики. 1 не буде вам від нас
спасіння.
. , ~
Вийшла на цодвіря, а за
лею Фашисти зі своїми по
плічниками. Страх мину •»
у жінки. Стало їй легко І
ланіті» трішки радісно
там. у комірчині, прикри
тий рядішми лрікав радян
ський воїн, котрий попав в
оточення, а вона, Марія ДеонтГівна, врятувала його,
знайшовши пораненого на
околиці хутірця.
11« розстріляли її, не по
вісили. Опецькуватий полі
цай тоді сказав гітлерів
ському офіцерові:
— Вона ненормальна. То
не її фотокартки. Так сон.
_ґ і вже до товариша з
нормою пов’язкою на рукаЯ боюся її. Хай жп-

і

і

і

Уи^-л ;.'і жінки йоііеркулась додому. Нвгодуаала ок
руженця. 1 взяла в чиботі
пакунок.
Розгорнула. А
там— два листи. Перший
— від Федора:
«Ті! не побивайся за
Не
мною, моя любко!
страшно мені, хоч земля
гуде. Виживу я, бо ти ме
не ждеш, бо ги в моїй пам'иті. Знаю: сутужно тобі
там одній. Важка ноша на
плечах твоїх.
Потерпи!
Ми йдемо до нашого до
му...»
А це піке — трикутни
чок від Марійки:
«Тепер я, рідна, знаю:
найважчий труд — груд
солдатський... Стою я вже
другу добу біля операцій
ного столу — рятуємо тих
героїв.
які
заступили
шлях фашистам. А мину
лого тижня на передовій
була — дівчат-санітарок
поранило, то я за них...»
Так. військовий фельд
шер Марія
Нагорна теж
виходила з полум’я. Тіль
ки під час одного бою во
на винесла в безпечне міс
це понад сорок поранених
солдатів і офіцерів. І пер
шою її нагородою була
медаль «За відвагу». Ото
й написала вона про це аж
на хутір Грушку,
що в
Бобринецькому районі. 1
тепер у Кіровоградському
госпіталі інвалідів Великої
Вітчизняної війни, де пра
цює Марія Федорівна, ко
лишні фронтовики просять
свою рятівницю згадати ті
далекі
роки. 23 лютого
офіцер
медичної служби
Нагорна-Козлова надіває
кітель
і фотографується
разом з ветеранами війни.
Йде вона в школу і згадує
про ті дні, як вона ритувала героїв Моздока,* когрі не пустили
ворога до
нафтопромислів Грозного.
Кличе вона в той святко
вий день свою Люду з її
донькою -першокласницею.
Підемо на меморіаль
не кладовище.
Квіти по
кладемо до могил. Це наш
обов язок — не забувати
про тих, хто тяжко тру
дився на фронтових плац(Зан. Поч. на 1-й стор ).
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«Молодий комунар»

2 стор

А її мати. Соломія Сниріідоиівна:
_ Вона таки слазиа у IІ
мене — дочка, Дітям своїм уміє путтч дати...
■І
її подруга, доярка Наталя Рогожина, яка теж |
торік поповнила загін и л-1
тнтисячниць. своє:
— Ми всі беремо прих- .
.» зЯ неї,
неї. комуністки
лад
комуніст.... Савченко. Занедужала ЯКОСЬ!
я, то Марфа її мою групу ;
корів доглядала. 1 щиро
раділа, коли влітку я ви
передила її. Паш комсорг
не ніде додому, поки не
допоможе кожній із нас
хоч Трішки.
А що там У неї вдома
дармах і не повернувся до лась про тс, щоб купити
...Поїхала вона в район
прес для цегельного заво
свого дому.
,
А восьмого березня тут, ду, як турбувалась про те. ний цеигр — медаль «ла
у госпіталі, колишні фрон щоб швидше збудувати трудову відзнаку» ш вру
товики вибирають зі свого дитячий садок у селі Ше- чили. Повернулася після
гурту наймолодшого і по пиловрму. їй дякували за обіду. Заходить до хати,
силають його в місто — новий кормоцех (і тут є її а там «диза»; син Вася
по квіти для Марії Федо вклад), за красиві меблі, прасує їй плаття, десяти
річна донька Наталя лі
рівни.
які тепер можна придбати
"— Оце тобі, дочко-мамо! ие тільки у великому місь пить вареники, а чоловік
Микола миє підлогу. На
За те, що ти жила і живеш
кому магазині, а ії у селі СТО,ЧІ — квіти і великий
красиво!
па торг, який «сотворили» всі
— гарнітури привозили
і
2.
показ (щоб прнйияти у троє — батько з дітьми.
Рідко до того дня зу тваринників замовлення) Зиркнула в дзеркало, над
стрічалися з нею кореспон на ферму.
Вона
ставила ним
побачила
смужку
І
денти. Не обирали ще Лю вимогу, щобі допомогти шпалери, на якій — напис: і
бу в президію загальних спорудити будники переду «Вітаємо нашу маму! і'ак
колгоспних зборів. Слова сім для . Імолодожонів,
----- „---. ко- тримати і родину Савченнайвищої похвали вона по ЛІ1ШИІХ фронтовнків, ДЛЯ ків прославляти!»
чула від рідного чоловіка. сімен,
у яких найбільше
Справді, мати Марфина ,
Це коли
захворіли діти. дітей.
правильно сказала; вміє її '
Тоді він сам
пішов на
Зробила людям добро, і дочка пуття дітям дати. В
ферму. Повернувся пізно до неї приходили радощі. селі Червоному кажуть,
ввечері. Сів стомлений бі Та що все-таки найбільш що Василько і Наталка
ля дочки та й до дружини: пам’ятне?
виконують
удома
всю
— Раніше я вважав, що
— Дні роботи сесії в «громадську» роботу. То
шоферське діло дуже не
Кремлівському
Палаці вдвох побілять біля плити,
легке. У шахтарів теж
прополи ГЬ, ги '
з
’
їздів,
—
відповіла
Л. Г. то грядки
важка робота.
Але мені
подвір’я заметуть. 1 коро- І
Лівітчук.
—
Тривала
роз

легше прорулюватн тисячу
ву видоять, поросят наго-[
кілометрів, ніж видоїти мова про дальше зростан дують, бо «мама іі так на
ня
добробуту
наших
лю

десять корів. Захандрив
робиться». Все наче зави
доїльний апарат, то я ру дей. Леонід Ілліч Брежнєв грашки, а добре ділечко
ками оце спробував. Лед говорив про найвищу нашу зроблять, і ах починають її
ве справився. У мене ж місію — захитати мир на діги свої трудові універси
Вихопаче більше сили.
Вихо землі. І я була щасливою, тети. 'і'ак вона їх навчила,
що причетна до таких важ
дить, навпаки.
їхня мама.
І він погладив її ніжну ливих державних справ.
І в місцевій школі запи
Зустрічалась вона потім
жіночу руку.
Люба ще не значилась у зі своїми виборцями, з хлі- сали її до штагу педагогів.
Хтось із хлопців якось
сказав:
— Воно завжди
так:
відмінники
в інститут
ідуть, а трієчники — на
курси трактористів.
Тоді наставник старшо
класників комуністка Аіарфа
Созонівна Савченко
заперечила. Вона розпові
ла їм про медалістку із
села Жакчнка Олену Щабельську,
вона згадала
відмінницю навчання із
села Бутс
—
ового
комсомолку
Пні,.- Обидві
Л
: ____
Лідію Кадік.
вони
після закінчення школи
слнсках'тих, хто мав ре боробами Головаківського стали трактористками, а
слово було потім заочно навчалися в
кордні надої. Але працюва району. її
сільськогосподарській ака
ла чесно. Коли вибракува простим і переконливим:
ли старих, малопродуктив
— Могутня наша держа демії.
них тварин, доглядала не ва. Ми спроможні зупини
І РОЛЕПБУС наближавтелей. За рік від молодих ти будь-яку пагубну силу.
ся до кіровоградських
корів не було й по три ти То хан же кожен із нас
сячі кілограмів молока. Та усе зробить для того, щоб іеремушок. На зупинці бі
доярка надіялась па зав та могутність не ослабла, ля автовокзалу в салон
трашній день — мине час, а ще більш зросла. Попра за и шов військовий. Ще не
і її Ласії таки будуть ре цюймо ж завзято, чесно, зачинились дверцята як
кордистками.
щоб щедрішою була наша офіцер почув жіночий го
лос:
Аж раптом у Голозанів- нива!
ську новина: молоду дояр
— Сідайте, будь ласка.
У Будинку культури ко
ку колгоспу імені Шев мітет комсомолу колгоспу
Старенька бабуся устаченка Любов Лівітчук оби організував тематичний ве ла і кивнула на те місце,
ратимуть депутатом Вер чір «Подвиги в труді — де вона щойно сиділа.
ховної Ради СРСР.
мир на землі». І першою
Військовий
зніяковів.
І піхто в селищі не зди слово на ньому взяла теж Здивувались інші пасажи
вувався: мовляв, не про вона, депутат Верховної ри. А бабуся знову:
славлена, звичайна собі, і Ради СРСР Любов Лівіг— У нього така важка
раптом їй таке довір’я. На чук. Вона говорила
від Робота. Я бачу по його
зборах виборців було ска імені Кремля..
очах —- стомився. То хай
зано: «У парламент поси
І колишній
фронтовик сідае..Л
лаємо чесну й трудолюби уклінно схилив того дня
Ось які живуть серед
ву колгоспницю, просту перед нею свою посивілу нас жінки — наші матері
радянську жінку...»
голову:
сестри, подруги,
дочки.’
Зустрів я її на обласній
— Спасибі тобі, дочко. Красиш и добрі. Ніжні й
звітно-виборній
комсо- Спасибі! Бо мир — це най
•'‘аскаві, жінкнірудівниці,
мольській конференції. По більше для нас благо...
яким іще не збудовано зо
просив, щоб вона згадала
лотого
пам'ятника. Дле
3.
один із найбільш пам'ят
них днів її трудового жит
Перший секретар Ганво- вони заслуговують таких
тя. Може,
це було тоді, ронського
райкому почестей. Так сказав миколи їй вручали
орден? ЛКСМУ Володимир Дем зпае^ая“.Пійт''
Може, того дня, коли на ченко сказав про неї ко
Уклін вам, дочки-матеї»
обласній нараді
доярок- ротко: .
чотирптксячннць члени бю
— Доярка
колгоспу •ЫД усього чоловіцтва! *
ро обкому партії вручали «Мир» Марфа
Савченко
Михайло ШЕВЧУК.
дівчатам і жінкам листи- торік іще в листопаді ста
подякп? Так, це незабутнє. ла п’ятптпсячницею. Вона
Нм
’німках:
угорі
Мені розповідали, як вона, групкомсорг ферми, наш - М. ф. НАГОРНА, 1945
ЧЕНКПИЗУ „ “ М’ С- САВ’
народний обранець, біцка- кращий комсорг.
ЧЕНКО та Л. г. ЛІВІТЧУК.

і

■а

Щастя... Кожна людина у це слово вкладає свій г.ін,
бокн’і зміст. Тлумачний
словник української мови
таке визначення: «Щастя - стан цілковитого задосолення життям, відчуття глибокого вдоволення і безмежної
радості, яких зазнає хто-небудь...»
Підліток із фі.и.цу
«Доживем до понеділка» розмірковує: «Щастя — це ко.
ля тебе розуміють...» А у Василя Симоненка: «Як меб
даровано багато, скільки в мене щастя, чорт візьми! ка землі сміятись і страждати, жити і .понить поміж
людьми!»
Напередодні Міжнародного жіночого дня «аіп корес
пондент попросив відповісти на запитання «Що значнії,
бути щасливим?» делегатів XXIV з »зду^ ЛКСМ Укра)НИ:
заступника голови колгоспу імені XX з їзду КГ1РС Новоукраїнського району, секретаря комсомольської орга
нізації колгоспу Світлану Брюховецьку і студентку Кі
ровоградського державного педагогічної о інституту і?<епі О. С. Пушкіна, лснінсьноґо стипендіата Тетяну М.-вмч

--------------------- ЖИТТЄВА ПОЗИЦІЯ--------------------- -

ЩАСТЯС. БРіОХОВЕЦЬКА:
— Щастя — поняття ши
роке. ІНОДІ ЛЮДИ
ПІД ЦИМ
словом розуміють невелику
удачу, яка випала вчора, а
післязавтра ти про неї за
був. Це неправильно, я ду
маю.
Я горджусь тим, що живу
в країні,
де людина може
досягіи бажаного в житті.
Робота моя приносить мені
радість. Бути секретарем та
кої великої комсомольської
колорганізації, як наша,
госіша, — а нараховує во: г і
130 членів ВЛКСМ, — віднові дально і нелегко, Мені
часто доводиться бувати на
фермах, тракюрних етапах,
у йолі, школярі запрошують
до себе в гості. І почуваєш
ся справді щасливим, коли
знаєш, що робиш щось ко
рисне. Коли тобі
за твою
роботу дякують — приємно.
Коли звітуєШ про високі ре
зультати, яких досягла мо
лодь за рік — знаєш, що в
успіхові і твоя частка пра
ці. Коли тебе знову обира
ють одноголосно комсомоль
ським секретарем — прой
маєшся гордістю і разом з
тим боязко стає: а що, як
це довір’я, довір’я усіх, не
виправдаєш? і ямій би не
мав цосвід роботи — впев
неність у своїх можливос
тях не завжди є запорукою
успіху. Треба постійно ду
мати про те, що буде нелег
ко, що треба «викластися»,
і тоді неодмінно прийде ус
піх.
Ти живеш серед людей, у
кожного з них свої вподо
бання, свій характер. Будь
з ними об'єктивним,
спра
ведливим, не криви душею.

i люди тебе поважатимуть.
Людей, яких поважають, я
вважаю щасливими.
Т. МИЗИН:
— Щастя — це коли т»і
потрібний людям. Потрібний
не тільки батькам своїм, ді
тям, сім'ї, а м колективу, в
якому працюєш. Я навчаю
ся на четаертому курсі фа
культету. іноземних мов. З
особливою пошаною став
люсь до студентів, які гото
ві прийти на допомогу. Та
ких більшість. Це мої дру
зі. Кожен з них мріє етапі
хорошим педагогом. А бути
хорошим педагогом — це
значить бути на своєму міс
ці, виправдати диплом про
вкіцу освіту, з яким пішов у
трудове життя.
Вчитель попри всі удачі
в житті ніколи не вважати
ме себе
щасливим, якщо
бодай на крихту в» дчуза ні
ме, що ріп не має авторите
ту серед учнів. Що школя
рам нецікаво на ного уро
ках. Нам у недалекому май
бутньому країна доручить
відповідальну
важливу і
справу — виховувати наймолодших громадян нашого
суспільства, і нині, під час
навчання у вузі ми готуємо
себе до цього.
Недавно я проходила дру
гу педагогічну практику. І
тут по-справжньому відчу
ла, що коли ти, вчитель —
найперший порадник учнів,
якщо тобі
відкрнваюіьси
дитячі серця, якщо діти ма
ють тебе за взірець — тоді
ти педагог. /\ бути хорошим
спеціалістом, повторюю —
це бути на своєму місці, а
отже, і бути погрібшім. Це
ii значить — бути щасливим,

ДУЖЕ ОСОБИСТЕ

..................

Я її упізнаю серед ти
сячі жінок, ночую через
відстані. Вона єдина, доб
ра, мила. Це—моя мама.
Кругловида, смаглява, з
карими очима. Коли вона
сміється, на щоках з’яв
ляються дві
маленькі
ямочки, і тоді вона стає
молодою-молодою. Я так
люблю, коли всміхається
мама.
Тепер я майже дорос
ла, вчуся в кооператив
ному
технікумі, а коли
приїжджаю додому, в се
ло Гісрегонівку, ‘то так
хочеться
відчути себе
маленькою,
безтурбот
ною
Ввечері, коли мама сі
дає СПОЧИТИ,
я беру
СТІЛЬЧИК і Примощуюся
збоку. Я розповідаю їй
про свої справи, розня
ТІЮ про сільські новини
Мама говорить тихо, ла
гідно.
У неї шорстка, тепла

-

-

долоня. Скільки роботи
переробили її руки. Троє
нас у неї, кожного догля
Старша сенути треба,
вййіяла, то
стра заміж
мама іі внука до себе за
брала. І господарство ж
є, 1 па роботу щодня хо
дить.
У буряківничій :анш
мама працює. Дуже лю
бить своє поле. Оце як
зійдуть бурячки, то ЗНІй спокою не має: прооивас, сапає поле.
Тільки
ї-в?’ 1 живо. Така втомле
на повертається. Як винадас. то я завжди намага
юся дспоглогтц їй.
Мамо, моя наііріДИііиа
людина! До знайти сло
ва, щоб передати ними,
як люблю і поважаю
бо. Ми, діти, завжди У
нее ідцлатнбму боргу пе
ред своїми матерями
Г. ТУСЄВИЧ. ,
Гояованізський район.

7 березня 1932 року------------------—------------------------- «Молодий комунар»
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ЧОЛОВІЧЕ СЛОВО
Мене часто питають: «І
як ти справляєшся з тим
жіночим царством? у кож
ної ж — свій характер...»
ГГять років тому, коли я
тільки став - працювати
бригадиром, то навіть об
ражався на це набридливе
запитання, запально дово
див: «Ти знаєш, які в ме
не дівчата?'» Тепер лише

В ансамблі

слуговують. Оце характер!
Не уявляю бригаду без
їх десятеро — моло
Валі Рожковап. Чуйна,
дих жінок, дівчат, вчо
уважна, вона завжди пер
рашніх випускниць шкіл
шою прийде па допомогу
і профтехучилищ. Десять
подрузі. Уміє сама працю
в'язальниць Кіровоград
вати не шкодуючи сил б
ської панчішної фабри
інших запалює. По 44 —
ки.
Комсомольсько-мо
46 десятків (це в нас так
лодіжна бригада. Жіно
називають пару панчішних
чий колектив.
виробів) за зміну видава
ла. Найвищий, рекордний
виробіток у цеху, якого і
досі ніхто не перекрив.
А їм же нелегко буває.
Напружений ритм роботи,
а тут — верстат зупинив
ся. Боротьба за якість —
а тут низькосортна пря
жа... А вдома — інші тур
боти. У Таїси Шуть, Люби
Білан, Лізи Шаповал —
по двоє дітей... Потрібен
А керує цим жіночим
характер, щоб усюди всти
колективом
чоловік.
гати, усюди бути, як ка
Бригадир — ударник ко
жуть, на висоті.
муністичної праці, наго
роджений медаллю «За
У мсие колектив таки з
трудову відзнаку», висо
характером. Як вирішили
кокваліфікований налад
иа зборах перейти всією
чик в'язальних маниш.
бригадою на підвищену
Це — Валерій Петрович
зону обслуговування —
АНДРЄЄВ. йому слово.
перейшли. У листопаді ми
нулого року кожна в’я
зальниця вже обслугову
Чистоту, порядок любить. вала 8—9 машин, як і
Усі її машини аж блищать, планували. Дали слово до
жодної зайвої ниточки ні битися першості в змаган
комсомольсько-моло
де не знайдеш. Вона у нас ні
діжних бригад — дотри
— профгрупорг.
мали його. За підсумками
при- змагання за
Зовсім недавно
четвертий
йшли в бригаду випускни квартал
минулого року
ці училища Марина Лелак, паш колектив визнаний пе
Таня Шевченко, Галя Гу- реможцем. І нинішній бе
менил. Вони й досі трима резень почали з чималим
ються разом — ці наймо випередженням
графіка
лодші наші в’язальшіці. роботи.
гуртом,
їм допомагали
Тепер мої в яза.іьппці
учили. Учили працювати знову характер- проявля
і... проявляти характер, ють: борються, щоб кож
Тепер дівчата не відста- ній другій парі панчішних
ють від досвідченії?; в’я- виробів було присвоєно
заявниць — 9 машин об- Знак якості.

ІІЛЬКИ “«on™«««

дівчатка

ЖІНОЧИЙ
ХАРАКТЕР
І
...
; осміхаюся у відповідь: «А
що то за жінки без харакгеру?»
і” Вони й справді такі всі
І різні, несхожі.
Оп Рая Ма.іуш. Що не
робила б — усе легко, ве
село виходить у неї. Бігає
І біля своїх машин приспі
вуючи. Ніби й не най
складніші операції вико
нує, ніби й не надтнпову
зону обслуговує. За весе
лу вдачу, за вміння роз
рядити атмосферу — чого
гріха таїти, буває вона
напруженою — люблять у
колективі Раїсу.
А Люба Карпіок? Цс
повна протилежність Раї.
серйозпа.
Розважлива.
Спочатку все обміркує,
зважить і лише тоді скаже. Принциповість, сер
йозність дівчини оцінили
— Любу обрали групкомсоргом бригади.
А подивишся, як працює
Наталка Щербак, і зразу
видно — гарна господиня.

Роман ПОПОВИЧ

Берега эз а
Із ліричним святом, дорогі дівчата!
З вашим світлим святом, дорогі жінки!
Зерезень грайливо заглядає в хату,
Обережно врунить на гілках бруньки.

Березень лаштує у дорогу квіти.
Радісно тривожить серце глоподе,
Стежку прокладає у гаряче літо
І вітри бешкетні у стеги веде.

Щастя вам, хороші, світлої любові.
Доброго здоров'я, радісних турботі
Тост за вашу ласку, за гаряче слово,
За взяття у праці сяючих висот!
Тост за сонце ш.едре у небесній сині
І за зливи теплі, що добро несуть,
За жіночі очі—сірі, карі, сині,
У яких — безсмертя непохитна суть!

■

Були собі люди. Віті,
Римма, Таня, Люба, Жад
на... Ходили до школя, гра
лися в різні веселі ігри,
допомагали своїм мамам,
співали різних дитячих пі:
сеньбк. Так, співати вони
страшенно любили, тож у
своєму класі були перши
ми співачками,
а в домі
влаштовували для рідних
цілі концерти.
І раптом... У Палаці
культури шахти «Світлонільська», що в м. Олек
сандрії, воші побачили
об’яву: «Оголошується ИАбір дев’яти—одинадцяти •
річних дівчаток у вокалино-інструмеитальпий
ан
самбль «Дзвінкі голоси».
Конкурс був як до сто
личного театрального вузу:
з 20 бажаючих вибирали
одну—дві
найздібніших
школярок.
Відтоді минув
рік. і\
буквально місяць—півтора
тому по Центральному те
лебаченню виступав поки
що маловідомий дитячий

ДІТЯМ

У ПОДАРУНОК
Малюки села Чемсрпо
ля. що в Гайворонському
районі, напередодні Між
народного жіночого дня
одержали від місцевого
колгоспу імені Куйбишева
чудовий подарунок — по
вий дитячий садок.
Радіють діти, радіють
їхні батьки. Віднині вони
не
хвилюватимуться за
своїх синочків і донечок,
як було раніше, коли їх
залишали вдома. Тепер за
дітворою у дитсадку до
глядають чуйні, добрі, ла
гідні виховательки і няні.

Г. КОЛІЙ.

НЕРІВНІСТЬ
ЗБЕРІГАЄТЬСЯ

І
І
I

Комісія «Спільного рин
ку» опублікувала виснов
ки про становище жінок у
країнах
капіталістичної
Європи. Згідно з цим до
кументом, в країнах .ЄСС
і мови бути пе може про
однаковіШанси для чоло
віків і жінок. Досить ска
зати, що останні, складаю
чи третину активного яаселения європейської «де
сятки», становлять більше
половини
(точніше —
п’ять мільйонів) всіх заре
єстрованих безробітніх.

25 років тому
члени
«Спільного ринку» БИСЛОI вились за введення одяа| нової оплати чоловічої і
І жіночої праці. І шо ж?
І Віз і нині там. де був
І чверть століття тому.
Становище з різиоправ'Іям жінок настільки сумне,
шо комісія була змушена
піти на створення постійЖого комітету
«рівності

шансів». Але жінкам За
хідної Європи, очевидно,
доведеться ще довго чека
ти цієї рівності — лише в
1985 році передбачається
приступити до розгляду
розроблених цим коміте
том пропозицій.
Кілька днів тему па
ризьке телебачення розпо
віло про такий випадок.
Літній самотній жінці не
вистачило
коштів, щои
платити за вбогу кімнату,
в якій вона жила, і її без
жалісно викинули з усім
її нехитрим скарбом пря
мо на вулицю.
Це було
посеред холодної і дощо
вої зими. Під відкритим
небом, прикриваючись па
расолькою віл лоту, не
щасна провела три тижні.
Потім 'її тимчасово при
містили абсолютно незна
йомі люди.
Цей випадок — свідченІІЯ того, що навіть у такій

розвинутій
країні,
як
Франція, ще немалі» знедолепих, позбавлених еле
ментарних прав людей. Се
ред них багато жінок.
На XXIV з’їзді фран
цузьких комуністів, який
відбувся у лютому, гостро
ставилося питання про не
обхідність рішучого поси
лення боротьби за права
трудящих, і перш за все
права на працю, освіту,
медичне обслуговування,
на житло, достойне люди
ни, однакову оплату за
однакову працю незалеж
но від статі, віку, націо
кальної приналежності. Ця
позиція Французької ком
партії. прогресивних проф
спілок знаходить активну
підтримку трудящих жі
нок.

В. ШЕВЧЕНКО,

кор. АПН.

Париж.

І
І

ВІА «Дзвінкі голоси» Па
лацу культури шах ги.
— Перші успіхи завжди
особливо приємні іі пам?ягпі. — каже Віра Васи
лівна Кравченко, художній
керівник ансамблю, та во
ни зобов'язують нас пра
цювати ще більше й напо
легливіше.
«Більше», «наполегливіте»... Ці слова скоріше
мають відношення до до
рослих людей, ніж до цих
маленьких, тендітних, з
бантами на
всю голівку
«кнопок». як ніжно нази
вають юних артисток їхні
шанувальники. Проте не
кожен із дорослих мабуть,
устигає .за’день стільки,
скільки воші. З ранку —
завят-я в загальноосвіт
ній школі. Віра Василівна
сама стежить за успішніс
тю своїх
вихованок. Ні
яких двійок і трійок. За це
відчислять з
ансамблю.
Потім дві—три,
а то й
більша години триває май
же щодня репетиція. А ще

МИРУ, ЩАСТЯ,
ВЕСНЯНИХ УСМІШОК
бажають дівчатам і жінкам області сту
дентки Кіровоградського інституту сіль
ськогосподарського
машинобудування
монголка Дайшин ЕНХЖАРГДЛ і кубинка
Анна Ільда ГЕРРЕРО.
Напередодні березнево ця і науковець, лікар і
го свята наш кореспондент державний діяч, учитель
зустрілася
з Дайшин га ка і просто щаслива, люб
Анною. Ось що вони роз ляча ніжна мати. Всього
цього вона досягла за ро
повіли.
ки існування Монгольсь
Д. Енхжаргап:

дівчатам хочеться допод
могти мамам, погратися А
подругами, почитати коро*
ту книгу...
— І все і скрізь устигає»
мо, — весело щебече тре
тьокласниця десятирічки
№ 15 м. Олександрії Віта
Скрипаль. — Дуже ижі
хочеться виступати.
Про репертуар розіюоі*
дають самі юні артисти.
— Любимо співати різ*
них пісень, але найкраща
виходять у нас ті, котрі
написала спеціально для
нас наша лоопга Віра Вт*

енлівна, — розповідає ста»
роста ансамблю
Римма
Пакіиа. —г Це —■ «Весела
пісен&ка», . «Про м іму».
Остання якраз присвячена
найсвітлішому святу — ма
миному.
Оскільки моє.знайомегоо
з дівчатками відбулося на
передодні Восьмого берез
ня, я попросила їх трош
ки розповісти
про своїх
мам.
— Моя мама —найкра
ща і наіідобріша у світі,—
щиро сказала Віта Скри
паль.
— Хочу бути схожою на
свою маму. Коли виросту,
теж
працюватиму
па
швейній фабриці, як мама,
— це /Каппа Главацька,
— Люблю приходити до
мами на роботу. Вона у ме
не токар. її всі поважають
і цінують, бо
мама вміє
працювати, — розповіла
Олепка Кравченко.
Т. СТОРОЖУЙ.
На
знімку:
ансамбль
«Дзвінкі голоси».
Фото 8. ГРИБА.

А. І. ГЕРРЕРО:
— З усіх свят найбільше
люблю нинішнє — 8 Бе
резня. Свято весни, усмі
шок, квітів, доброго, при
ємного настрою.
Якраз'
воно у мене особливо асо
ціюється з квітами. А їх на
Кубі дуже багато і найріз
номанітніших. Саме цього
дня за традицією кожній
дівчині,
жінці вручають
букет її улюблених квітів,.
Уже вдруге
зустрічаю
Мі»кнародне жіноче свяго

за тисячі
кілометрів від
рідного міста Ольгіна. Але
ще ні разу
не почувала
себе самотньою. З першо
го
ж дня
навчання а
КІСМі постійно
перебу
ваю в колі добрих, щирих
радянських друзів.

— Восьме березня — кої Народної Республіки.
свято
особливе.
Його І навіть той факт, що я,
У день свята
прийнято
особливість
у тому, що проста монгольська дівчи
воно жіноче, міжнародне, на, після закінчення нав бажати рідним, близьким,
свято вшановузання Жін- чання в радянському дузі друзям усього найкращо
побажати
ки-матері, Жінки-трудіани- повернуся на батьківщину го. Я ж хочу
інжене всім жінкам і дівчатам хлі
ці, Жінки-борця за мир, кваліфікованим
— іще одне під босольної Кіровоградщини
щастя, свободу і солідар ром,
ність
Давно в Монголії твердження
величезної миру і спокою на всій на
минули ті часи, коли Жінка турботи Монгольської на- шій планеті А що — мате
була знедоленою,
без редно-резолюційної партії ринського щастя, кохання,
весняних усмі
правною рабинею. Гелер і держави про жінок »гра радісних
шок!
вона — передова робітни фи.
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ВМВВВММЕМ

котилося

ТІЯТГ

П АНОК Босьмсго берез■
ня розфасовував чо
ловіків
різного віку по
найрізноманітніших
чер
гах: одних до прилавків з
овочами, других —у м'яс
ний відділ, третіх до лот
ків із фруктами. Критий
ринок гудів, як розбурка-

«П’ЯТЕ КОЛЕСО»

— Але у мене жінка, ро
зумієте...
— Я теж жінка. І мене
треба зрозуміти.
— Та ви що, знущаєтесь?
— раптом верескнув Кри
кун і,
гнівно
тицяючи
пальцями в лоток, про
довжив: — Це курячі яй-

го
транспорту бралися
відчайдушним
штурмом.
За третім заходом Крикун
протиснувся
всередину
тролейбусного
салону і
радісно видихнув у чиюсь
багрову готилицю:
— Ху, насилу заліз.
— А вилізти,
думаєш,

ГУМОРЕСКА

ця чи горобині?
— Страусові,
- втрутився в розмову
вусатий
здоровань,
чому чергу
затримуєш?
— Моя дружина, — га
рячкував Крикун, — тобто
я плачу гроші
за нор
мальні крашанки.
— А сам ти нормальний?
— підозріло запитала про
давщиця і зле закінчила:
— Береш чи ні?
— Бору, — твердо ска
зав Михайло, — два десят
ки.
Отримавши яйця, він тут
же. на прилаеку, похапцем
вибрав десяток крупніших,
а інші підсунув до лоточниці:
— А за ці
поверніть
мені гроші.
— Що-о-о?
До тролейбусної зупин
ки він дістався без пригод.
Але на ній попав у такий
неймовірний вир
чолозіщо
ків-домогосподарів,
його закрутило,
мов лєгеньку тріску серед бурх
ливої річки. Двері міськз-

буде легше?
— іронічно
пробурмотіла багрова по
тилиця.
— Звичайно, легше, —
заперечив фетровий капе
люх з великим
носом і
квадратними
окулярами
під полями, — його вине
суть на езоїх ногах терп
лячі добродії, позаяк він і
зараз спокійнісінько сто
їть на моєму правому че
ревикові.
— Пробачіе, я гадав, що
це лівий, — почав був по
яснювати
Михайло Кри
кун, але тут його досить
негречно перебила еолохата шапка на
тоненьких
рожевих вухах, що просві
чувались, як два
ніжчі
кружальця помідорів:
— Громадянине, послу
хайте... Шановний, як вас
там, хай
вам
чорт... Та
обережніше...
— У чому справа? — за
дер голову Михайло Кри
кун.
— А в тому, що у вас
щось капає і прямо мені
на штани.

ЛАВРИ МЕЛЬПОМЕНИ

БІЛА РІЧКА

Коли нагально спинилося «П’яте колесо», ми відра
зу помітили, що в ньому «вісімка». Та ще й яка! Берез-не-ва! Ну, дороіі наші жінки вітаємо від душі з
Вашим чудовим ранньовесняним святом і зичимо ба
дьорого настрою разом із довголіттям!
І
Щодо «ПК» то тут відразу почулися збуджені го
лоси наших стельмахів:
— Треба щось робити.
— Не робити, а творити.
— /Малювати!
— Писати!
Віршувати!
1
Оюж напередодні свята ми радилась (не
лади
лось), сперечались (олівці ламались), жартували (па-|
писане рвали), нарешті до «Колеса» приробили диш
ло і ось що З ЦЬО'О вийшло...

КОЛИ ГОРОБЦІ
ВИТЬОХКУВАЛИ СОЛОВ’ЯМИ
ний вулик,
де чоловіки
кусалися ущипливими реп
ліками,
ніби
шпигали
отруйними жалами.
Михайло Крикун при
мостився в кінці довже
лезної черги і сумно ди
вився собі під ноги, зні
чев’я метляючи порож
ньою авоською. Коли збіг
ла година,
Крикун про
пхався до прилавка і від
разу збагнув, що став не
в ту чергу. Довелося не
гайно займати іншу.
Словом, роздуми його
обсідали важкі і невеселі,
від чого низенька і круг
ленька
постать Михайла
Крикуна ставала ще круг
лішою. Він навіть незчув
ся, коли над ним гаркнув
жіночий альт:
— Скільки?
— Пляшку, — за звичкою вихопилося в нього,
прикусив
але він тут же
язика і виправився: —Де
сяток. Виберіть, будь лає-,
ка крупніші.
Бери, які
— Ще чого!
Дають.

1 березня 1982 року
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Доярка комсомолка Те
тяна ТУР БАЛ А з колгоспу
«Україна» До.'інлського ра
йону сягнула рекордного
рубежу
по
надоях —
близько п’яти тисяч кіло
грам ііі молока від кожної
корови своєї групп.

Турбувалася Турбала,
Будень працею горів.
Не про власну славу
дбала,
Тапя дбала про корів
Білолобих, круторогих.
Даль попереду дзвінка.
П’ятитисячна дорога —
Біла річка молока.

Останнім
часом нее
більшою популярністю у
глядачів користується мо
лода артистка кіровоград
ського обласного музичнодраматичного театру імені
М. Л.
Кропіівпицького
Людмила ФЕДЕНКОВА.
Живе на сцені, а не грає.
Митцеві щирість до лиця.
Людмила душу
відкриває,
Щоб зазирнуть
в людські серця.
Звичайно, досвіду
ще мало,
Артистка знає це й сама,
Проте Офелію зіграла б,
Але ще Гамлета нема.

— Яйця! — вигукнув на
весь салон Крикун, — та
що ж ви мені раніше не
сказали? Як же тепер бу
ти?
- — Дуже просто: купите
мені нові штани.
— Знайшов
час для
жартів! Така
неприєм
ність... Думав жінці засма
на честь
жити яешню
свята, а от маєш...
зупинці
На наступній
Крикун рвонувся до вихо
тягнучи
ду, відчайдушно
за собою азоську, додзелюючи в ній залишки тен
дітного продукту. Жовту
вато-біла стрічка помере
жила слід Михайла Крику
на до урни, в яку він ви-,
кинув шкарлупиння разом
з авоською.
Після цього
він глянув на ручний го
динник. «Лишенько, вже
десята ранку», — лячно
жахнувся Крикун і... про
кинувся.
«Свято», — пирхнув Ми
хайло Крикун, — а жінка
і досі
не повернулася з
базару. Сніданок не зго
товлений, у холодильнику
порожньо. Він знову зава
лився спати.
Надворі березнь розда
ровував жінкам сонячні
усмішки, і горобці витьох
кували на деревах,
мов
справжнісінькі
солов’ї.
Михайлу Крикуну
у цей
час снилося,
що він —
горобець, сидить у себе
на підвіконні і цвірінькає
власній жінці любовну се
ренаду.
В. ГОНЧАРЕНКО.

м. КірОЕоград.

ПРИСЛУХАЙТЕСЬ!

А(фе!)ризми

АНТИПОРАДИ
ЧОЛОВІКАМ

Із жіночого записника
Чоловіка потрібно вихо
вувати тоді, коли вій ле
жить впоперек ліжка із
соскою в роті, а не тоді,
коли він лежить упоперек
дороги з пляшкою в кише
ні.

Перед тим, як зробити
чергову дурницю, обов’яз
ково вибачтесь перед жін
ками. Чоловіки
вас і так
зрозуміють.
*
#
*
Пам’ятайте: тютюн дуже корисний д.пя кімнатних квітів. Отож недопал
ки найкраще гасити у ва
зонах з хризантемами і ка
лачиками.

Коли чоловік із спортив
ної форми
переходить в
спиртовку, цс значить, що
лавровий вінок ного муд
рості пішов на закуску ал
коголікам.

•

* * *

Посуд б’ється на щастя.
Блюдечка і склянки — на
• маленьке, тарілки і вази—
на велике. Щоб бути найщасливішим, починайте з
кришталевого сервізу.
&

Ідеальний чоловік думає
одне, сподівається на ін
ше, а робить^ те. що йому
накаже дружина.
В. ВАСИЛЕНКО.

I J3 ЧОЛОВІКІВ Є ФАНТАЗІЯ...

Фотоетюд В. ГРИБА.
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Шановні чоловіки, коли
ви прислухаєтесь до на
ших антипорад і жодною
з них не
скористаєтесь,
наперед гарантусмо вам
сонячну усмішку дружини
і веселий настрій гостей.

Наступний номер «Аіолодого комунара» вийде у чет
вер, 11 березня ц. р.
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