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* РАДЯНСЬКИМ ЖІНКАМ
. Дорогі жінки!

JJ.cnтральпіііі Комітет Комуністичної партії Радянсько, 
го Союзу гаряче іі сердечно поздоровляє вас з ,міжна
родним жіночим днем — днем інтернаціональної солі-

• дарпості трудящих жінок усієї планети!
Жінки пгшої країни пройнілп славний шлях боротьби 

; . і самовідданої праці. Вони були серед легендарної ко
горти революціонерів, які під керівництвом Леніна за
кладали основи більшовицької партії, привели трудящих 
до неремоіи Великою Жовтня. На всіх етапах розвитку- 
Радянської державі! — і в період мирного творення і 
в суворі роки воєнних випробувань — жінки показали 
себе свідомими, активними борцями за ідеали комунізму.

Свято 6 Березня стало у нас символом глибокої поваги 
до жінки, її рівноправного становища в соціалістичному 
суспільстві. В цей день Батьківщина урочисто вшановує 
■своїх вірних дочок, невтомних трудівниць, полум’яних

• патріоток. Країна Рад законно пишається вашими успі
хами і досягненнями в різних галузях економіки, наук і,

. культури — в заводських цехах і па сільській пиві, у 

. школах і медичних закладах, в дослідних лабораторіях 

. і сфері обслуговування. Всюди відчутні ваш допитливий 
розум, золоті руки майстринь, добре і чуйне серце. За- 

. слуги жінки в комуністичному будівництві, створенні 
матеріальних і духовних багатств, зміцненні ленінської 

. дружби народів, вихованні дітей дістали всенародне ви
знання.

Партія неухильно викопує ленінський заповіт про все
мірне залучення жінок до управління справами держа
ви. Це одна з найважливіших умов розширення й по
глибленії/] соціалістичної демократії. Сотні тисяч тру
дівниць подуть велику, багатогранну громадську робо
ту, беруть активну участь в усіх органах державної вла
ди — від сільської Ради до Верховної Ради СРСР.

Центральний Комітет КПРС твердо впевнений, що в 
третьому, серцевинному році одинадцятої п’ятирічки жін
ки покажуть власт иві їм зразки трудової доблесті, береж- 

пого став.ієінія до народні го добра, високої діісдііплі:і і 
організованості й відповідальності .Успішне розв’язання 
нових великих, завдань, висунутих па листопадовому 
(1982 р.) Пленумі ЦК КПРС. великою мірою залежить 
від ініціативи, енергії, гворчих зусиль радянських жінок

Комуністична партія безустанно дбач про жіпку-ма- 
тір. Широка системо соціальних заходів спрямована і:л 
те. щоб сім'ї, матері, дітям були створені всі необхідні 
умови. Почесною і благородною є повсякденна, невтомна 
материнська праця. Особа матері великою мірою визна
чає ідейні, моральні, духовні якості майбутніх громадян 
країни. Ростіть своїх сипів і дочок чесними, свідомими, 
працьовитими і відданими справі комунізму!

Щастя всіх матерів — у мирному, чистому небі і ясній 
усмішці дітей. У и іиішііій складній міжнародній обста
новці Комуністична партія і Радянський уряд роблять 
усе, щоб відстояти мир, відвести від людства ядерну за
грозу. Авторитетно звучить голос радянських жінок, які 
разом .з жінкам.і соціалістичних країн, трудящими жін
ками всієї планети активно виступають за збереження 
миру. Хай ніколи діти не зазнають страхіть війни! Хай 
завжди буде спокійним за їх долю ваше материнське 
серпе!

Дорогі жінки!
Сердечне вам спасибі за чесну, сумлінну пращо па бла

го Батьківщини! Від душі бажаємо вам, вашим сім’ям, 
вашим дітям здоров’я, благополуччя, нових успіхів у 
праці, навчанні й творчості!

Слава радянським жінкам!
(зрячий привіт жінкам братніх країн соціалізму!
Хай живе єдність і згуртованість усіх жінок, які борю

ться за мир і соціальний прогрес!
Хай міцніє і процвітає наша велика Соціалістична 

Батьківщина!
Хай живе комунізм!

Центральний Комітет Комуністичної партії 
Радянського Союзу.

О? РАННЬОГО дитинегза 
пізнають діти сільсь

ких трудівників найдревчі- 
ші на планеті професії — 
тваринника та землероба, 
вчаться шанувати працю.

...У просторий зал Бу
динку культури прийшли 
колгоспники і піонери, 
спеціалісти господарства. 
Прийшли, щоб привітати з 
55-річчям Героя Соціаліс
тичної Праці доярку ор
дена Леніна колгоспу 
імені XX з’їзду КПРС 
Лідію Микитівну Кравчен
ко. Поважають односель
ці передову доярку за 
наполегливу працю, за 
щирість і відвертість. Ки-

Були роки лебединого 
злету в роботі. З первіс
ток вона виходж/ззяз та
ких удійних корів, ЩО иже 
за першу лактацію давали 
майже 2500 кілограмів мо
лока за рік кожна.

А потім що не рік — 
все вищі й вищі показни
ки записувала Лідія Ми
китівна на свій рахунок. 
Спочатку носила звання 
тритисячниці. І не рік, не 
два, а майже десятиріччя. 
А потім першою в Коми- 
шуватому стала чотирити- 
сячницею.

Березневого ранку 1966 
року, як і завжди, Лідія 
Микитівна раніше від ін-

її ЛІТИ РОЗПОВІДІ
І І ///1 /і п₽о НАСТАВНИК,В

її БАГАТСТВО
нула погляд у зал, і не
прохані сльози мало не 
покотилися по обличчю. 
Та Лідія Микитівна вгаму
вала хвилювання.

А в пам'яті спливла вес
на 1944 року, коли радо 
зустрічали комишуватці 
своїх червонозорих виз
волителів А потім треба 
було відбудовувати зруй
новані і пограбовані за
води і фабрики, зводити 
нові промислові підпри
ємства, і 16-річна Лідія 
подалася до фабрично- 
заводського училища. Опа
нувала нежіночу на ті ча
сі професію — токаря. 
Все палилося на новому 
місці Але туга за рідним 
краєм не залишала дівоче 
серце.

Повернулася у рідне Ко- 
мишувате. І коли стала 
дояркою, односельці зро
зуміли, що не легкого хлі
ба шукає Ліда.

Біля однієї з груп корів 
часто змінювалися дояр
ки. Завідуючий фермою 
звернувся до новенької.

— А чи візьмеш, Лідо, 
цю групу?

Погодилась. Минуло не
багато часу, і про молоду 
трудівницю заговорили з 
повагою всі.

Що допомогло Лідії 
Микитівні вийти на пере
дові позиції не тільки 
ферми, а й колгоспу?

Успіх сам не приходить. 
Це — результат тривалої, 
наполегливої праці. Лідія 
Микитівна не просто вико
нувала свої обов’язки, не 
ділила час на робочий та 
більний, а здобутками в 
труді міряла спочатку дні 
свої, потім місяці, а з ча
сом — і роки. Вважала, що 
її літа роботи на фермі,— 
то її багатство.

Не мислить і тепер жит
тя без вечірньої со '.одної 
ВТОМИ, без ВІДЧ 'Т Я ТГ'ГО, 
що заслужите людська 
шану і вдячній >.

ших прийшла на ферму. 
Вже впоралася біля ко
рів зібралася доїти їх, 
як у корівник завітали 
майже всі доярки ферми.

— Вітаємо тебе, Підоч
но! — обнімаючи її, го
ворили навперебій подру
ги. — Тепер ти у нас Ге
рой Соціалістичної Праці. 
Щойно по радіо Указ 
Президії Верховної Ради 
СРСР передали.

Комуніст Л. М. Кравчен
ко у відповідь на урядо
ву нагороду добивалася 
все вищих надоїв.

На грудях передової 
доярки колгоспу, району 
та області поряд з орде
ном Леніна засяяли ор
ден Трудового Червоного 
Прапора, кілька медалей. 
Удостоєна знатна доярка і 
золотої та срібної меда
лей ВДНГ.

Завдяки досвіду Л. М. 
Кравченко й інші доярки 
здобували успіхи. Колгосп 
вийшов на передові пози
ції в районі. Не прихову
вала секретів високих на
доїв Л. М. Кравченко і від 
доярок сусідніх колгоспів.

28 років Лідія Микитів
на на фермі. Неспокій і 
оперативність у вирішенні 
справ, уміння підмітити і 
підказати забезпечили Лі
дії Микитівні високий ав
торитет у селі і в районі.

— Такі люди будували 
наш колгосп, піднімають 
його славу сьогодні, — 
розповідає секретар парт- 
кому М. М. Панасенко. — 
З двадцяти шести доя
рок, що трудяться нині на 
фермі, більшість пройшла 
її школу. Недаремно ж 
молоді трудівниці назива
ють Лідію Микитівну з ’■•- 
т< гькою.

А МЗС1Ч, 
завідуючий віїй’ло-А 
районної газети «Ра
дянське село >.

м. Новоукраї чиї

сите ш
Нещодавно у дитячому 

садку № 33 відбувся дитя
чий ранок, присвячений 
Міжнародному жіночому 
дшо.

В руках кожного малю
ка яскраві весняні квіти. 
Воин подарують їх ма
мам. Дзвінко декламують 

вірші про мам Тапя Усова, 
Андрій Коваленко, Тапя 
Кушпіль, Наташа Сшпохі- 
па 3 великим задоволен
ням гості ранку подивили
ся сценку про доктора Аіі- 
болптя та іскрометний го
пак у виконанні вихованців 
середньої групи. Молодші 
аматори порадували своїх 
мам таночком «Матрьоні- 
кн».

Як гімн дитинству зву

чить пісня «Сонячний 
круг». її виконували всі 
учасники святкового ран
ку.

Ми неодноразово бу
ваємо в нашому дитсадку 
на подібних святах, і зав
жди проходять воші ціка
во. У цьому велика заслу
га виховательки В. А. Кп- 
ссльової. В усьому відчу
вається любов Валентини 
Анатоліївни до своєї робо- 

тн, до вихованців. Хочемо 
через газету поздоровити 
виховательок В. А. Кнсе- 
льову, Т. 1. Свипкіцу, няню 
О. Г. Івашоту зі святом 
8 Березня.

Від імені батьків 
вихованців шостої 
групи дитсадка № 33 

Т. ГАБРУСЕНКО, 
лікар санепідемстанції, 

м. Кіровоград.

У боротьбі 'за свої права
РАБАТ. Марокканські жін 

ни відзначають Міжнародний 
жіночий день посиленням 
боротьби за свої права та 
емансипацію. Вони активно 
виступають проти сваволі 
роботодавців, за поліпшена 
ня умов праці та побуту, за 
демократію і соціальний 
прогрес.

Після здобуття Марокко 
незалежності в 1956 році 
формально жінки країни 
дістали права на працю й 
освіту, право обирати і бу

ти обраними до законодав
чих органів. Проте за одна
кову з чоловіками працю 
вони одержують меншу за
робітну плату. В палаті 
представників (парламенті) 
немає жодної жінки. Деспо
тичного гніту вони нерідко 
зазнають у сім'ях, зсобливо 
на селі, де сильникі* є 
і ійні забобони.

Серед жінок досі всли- 
ний процент непи--монних. 

|ТА₽С).
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ОДНА ТВОЯСТО ДОРІГ
полотен
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блоків 
блоки

трива-

нала- 
моло- 
(«мо-

зарплату
Щозмінний 
середньому 

менше 110
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БАГЛТОТЙСЯЧНО- 
* МУ колективі Олек
сандрійського електроме
ханічного заводу (ОЕЛАЗ) 
трудяться сотні жінок, є 
навіть цілі жіночі бригади. 

У комсомольсько-моло
діжній бригаді по скла
данню блоків до станцій 

управління складального 
цеху № 101 я побував на
передодні 8 Березня. Мою 
увагу привернула велика 
кількість кімнатних рос
лин. Лілія, калла, троян
да, фікус, папороть...

— Паша >ригада жіно
ча, — розповіла мені бри- 
іадир Клавдія Градова,— 
і ому стараємося, щоб на
віть в інтер'єрі відчува
лася жіноча теплота, не 
кажучи вже про чпего 
людські стосунки.

А якщо повести мову 
саме про Них? — 'запитав 
я бригадира.

— То стосунки між на
шими дівчатами можна 
назвати дружніми, — від
казала мені керівник КМК.

1 розповіла для прикла
ду таке. Пришила у їх
ній колектив Ііаташа 
Мазурейко (тепер Славі
тяк), невдовзі одружила
ся. Всім КМК пішли до 
подруги на весілля. Через 
рік подружжя С.тавітяків 
одержало нову кварти
ру — знову всією брига
дою привітали. За кілька 
місяців по тому народп- 

«онька Паля, 
до Наташ і

I місяців по 
ласк в них

І
 Всі ходили 

лікарню.

— Нині 
відпустці.
11а.Дикою,
час, щоб

І
 нас- продовжувала Клав- 
дія. — І цими днями за
йшла. Мп розповіло про 
свої справи, які. до речі.

в

Наташа ще \ 
зайнята своєю 
але знаходить 
заглянути до 

складаються непогано. 
Так, за підсумками мину
лого року всі ми одержа
ли тринадцяту' 
(підвищену), 
виробіток У' 
становить не
процентів. Економимо ба
гато матеріалів, особливо

при виготовленні 
Г1І1У і БУ-01. Ці 
ось уже протягом 
лого часу робимо па зеко
номлених матеріалах. Пра
цюємо (па мою думку, 
це головне) завжди рит
мічно.

Крім Наталки Славітяк, 
у бригаді ще кілька не
давніх школярок, які при
йшли на ОЕМЗ з місько
го нрофтехцеитру 
навчанню учнів 
шкіл. Приміром, 
Бєльська. Вона, 
подруги з її класу,

110 
середніх 
Лариса 

як і всі 
_, ово

лоділа спеціальністю маля
ра. Нині її робоче міс
це поруч із бригадиром.

— Я дуже вдячна дівча
там, що допомогли освої
ти нову професію, — ска
зала Лариса. — Особливо 
допомогла наш бригадир. 
Мені, як, мабуть, н іншим 
дівчатам, приємно працю
вати з таким керівником. 
Якщо виникне яке питан
ня, завжди звертаюся до 
неї. До речі, у нас так 
прийнято — ходити одна 
до одної в гості. Нерідко 
там вирішуємо і серйозні 
виробничі справи. Або бу
ває такс. Хтось із дівчат 
не з'явився на роботу. То
го ж дня до неї обов'язко
во зайде подруга, з'ясує 
чому, якщо захворіла, од
разу допоможе. Л наступ
ного дня з самого ранку 
плануємо роботу так. щоб 
виконати завдання навіть 
мешпим складом.

бригаді чітко 
годжена робота з 
дим поповненням 
лодпм», звичайно, сказано 
умовно, бо середній вік 
КМК — комсомольський). 
Тут трудиться п’ять удар
ників комуністичної пра
ці — Клавдія Градова

(бригадир), Людмила Ту- 
рік (групкомсорг), Марія 
Луківна Бакуліна (наїідо- 
свідченіша робітниця), На
талія Тимченко і Тетяна 
Михєєва. Приміром, мо
лодий комуніст 11. Тим
ченко. котра очолює ком
сомольську організацію 
дільниці № 4 і є кра
щою електромонтажницею- 
схем нішею заводу 1982 
року, проводить велику 
роботу як інструктор тех
нічного навчання. Дисцип
ліна в цьому колективі на 
високому рівні

— Дівчата взяли 
за девіз «Жодного
стаючого поруч, жодного 
порушника .рудової ди
сципліни в комсомольській 

пояснив иачаль-
1. С. ЦІко- 
приємпо, що 

дотримую-

собі 
від-

прашоє в

І рупі» 
ник дільниці 
ла. — І дуже 
вони з честю 
ться ного.

Сім років 
бригаді Клавдія Градова. 
Три з половиною минуло 
відтоді, як очолила КМК. 
І що цікаво: рівно стільки 
ж часу колектив не знає, 
що такс плинність кадрів.• 
Звідси — висока ритміч
ність роботи, здача відді
лу технічного контролю 
98,3 процента продукції з 
першого ----- ’----------
Звідси 
бригади.

прел явлення, 
монолітність

спецнор 
комунара».

м. Олександрія.

В. РАЦА, 
«Молодого ■

■явив!

І незвичайно, не 
деталях, 

пошук своєї 
допомагає їй 

і аркуші, які 
СВІЖІСТЮ 

їм епрнй- 
навколишньоіо

Нова серія акварель
них робіт молодої худож
ниці Ольги Киргєєвої ві
дображає будні Запо
різької атомної електро
станції — ударної комсо
мольської будови респуб
ліки. «Ранок робочого 
дня», «Вечір па будоьі», 
«П'ятихвилинка» та інші 
роботи, написані з па гу
ни, безпосередньо па мон
тажних майданчиках, 
правдиво передають жит
тя і побут молоді.

У невеликій майстерні 
х у до ж • пі ці не рев а ж а ють 
твори, що оспівують ра
дість праці, духовний 
світ нашого сучасника.

•—-Ці темп близькі ме
ні, —• говорить Ольга.— 
Сама я народилась у сі
м'ї криворізького гірни
ка.

Щоразу, коли художни
ця розпочинає нову ро
боту. її непокоять сумні
ші: чи вдасться написати 
просто 
повторитись у 
Постійний 
манери 
створювати 
відзначаються 
барв, своєріднії! 
пяттям 
світу

Ользі 
дорожуватп 
краю. Вона 
вже у Карпатах, 
лі, в Сибіру. І звідусіль 
привозила етюди, малюн
ки, які потім ставали 
оригінальними художні
ми творами. Дивлячись 
на них, хочеться вийти з 
рибалками в море, по
мандрувати з геологами 
по горах, послухати ше
піт карпатських 
Зачарована 
багатством 
О. Кнргєєва 
заражає любов’ю до неї, 
«розповідаючи» про свої 
враження задушевно і 
піднесено. Картини та 
акварельні аркуші моло
дого майстра, які експо
нувались на обласній і 
республіканській вистав
ках, — це гімн ЛЮДИНІ 
праці.

Кор. РАТАУ.

подобається но
но рідному 

побувала 
на Ура-

ЯЛИН, 
красою і 

своєї землі, 
і глядачів

елегантні 
а ще гвоздики, 

, ігвоіпї, чор- 
Це квіткове 
росте поперед 

рідної оселі в

Вона дуже любить кві
ти. Різні — тендітні, з 
краплинками ча пелюстках 
троянди і пишні жоржіш.ч, 
стрункі, з білопінним дві' 
том нарциси та 
тюльпани, 
гладіолуси, 
нобршіці... 
розмаїття 
вікнами і 
Осчгпій, що в Носомирго- 
родському районі. Є там 
навіть блакитні лісові про
ліски. Школяркою дівчин
ка, заглядаючи па клумбу, 
де зацвітали ті перші вес
няні квіти, раділа: «Ог, 
мамо, і до пас у двір весна 
прийшла».

До перших морозів буяв 
цвітом-зелешпо Ділки па
лісадник. Підростала діз- 
чппка, і разом з любов’ю 
до рослий у неї міцніла 
ще одна — до тварин. Во- 
і.іа переросла в серйозний, 
обдуманий вибір майбут
ньої професії' — ветеринар
ного фельдшера.

Сьогодні стіш а дцяти річ
на учениця третього курсу 
Комианіївського .ветери
нарного технікуму • Лілія 
Єзап розповідає про свою 

' спеціальність.
Я: Я: Я:

— Вдома в нас, як заве
дено у сільських сім’ях, є 
корова. Якось паша Бе
різка повернулася з чере
ди закривавлена, зі злама
ним рогом. Ніколи не забу
ду її очей, які так проси
ли у мене допомоги. І тоді 
я сказала: «Берізко, я на
вчуся тебе лікувати».

Вісім класів закінчила і 
подалася в Компаиіївку 
до ветеринарною техніку
му вступати. Батьки (мама 
27 років працює дояркою, 
тато — механізатор) не 
заперечували. Тільки запи
тали: «То, може, в Ново- 
миргородський зоотехпі- 
кум вступатимеш? Все ж 
таки до дому ближче», 
«Іак там же зоотехніків 
готують, а я тільки па вет- 
фельдфшера вчитися хо
чу», — відповіла я.

Захопила мене з перших 
же занять паука епізоото
логія. Бона вивчає зако
номірності розвитку іифек- J 
цінних хвороб тварин і 
розробляє методи профі
лактики і засоби боротьби 
з ними. Цей предмет в на
шій групі викладає Мико
ла Миколайович Субота. 
Своїм нетрадиційним під
ходом до. вивчення цієї 
науки викладач зумів заці
кавити пас. Багато учиш 
відвідують ще й факуль
тативні уроки. Не менш 
захопили пас терапія, хі
рургія. Словом, учитись 
мені цікаво. Л коли цікаво, 
коли знаєш і відчуваєш, 
для чого знадобляться то
бі всі ці знання, то цс оз
начає, що професія вигра
на невипадково Це можна 
сказати і про дівчат нашої 
груші «Б» Оксану Остфі- 
чук, Тато Варакуту, Га
лю Ковальчук, Надю Са- 
моіілнч. Хороших спеціа
лістів матимуть господар
ства, куди попи приїду гг» 
на роботу. У групі їх ціну
ють за душевність, чу'й- 
піСть, доброту. їх,, як кфі- 
сомольськпх актпвіс л4к,
хвилює, 
півріччя

актпвіс лік, 
чому за перше 

..._г...... нинішнього нав
чального року середній бал 
успішності у груш ледве 
сягає четвірки. Ми оголо
сили рішучу боротьбу ле
даря м.

Л ще хочу сказати, рт 
про що. Мене прикро вра
жають слова деяких'зна
йомих: «Ну і (ірофесію¥'И 
собі вибрала. Ого пже ра
дість — корів та свиней лі
кувати. Ніякої романтики». 
Ну як їх перекопати, »1° 
моя майбутня ( :-"'-
кість — то ( . 
мріяла займатись 
її себе пам’ятаю. І що 
на така ж престижна, ціка
ва, потрібна і романтична, 
як і тисячі інших профе
сій.

і спеці ал;»- 
справа, як<?і° 

стілрк-і

Л. ЄЗАНг 
учениця Компаиіїясь- 
«ого ветеринарного 
технікуму.
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прийшла весна. Фотоетюд М. ПАЛЬЧИКА.
І

занять, не наці- 
на швидкі перемо- 
все ж спортивний 
неї склався досить 

ж де-

-е,

'ЗП И СИДИМО в затишній 
кімнаті, де багато кни

жок, вимпелів, стрічок з 
медалями, і ведемо роз
мову про її сходження в 
спорт.

— Я добре пам’ятаю 
той сонячний травневий 
день 1976 року, коли 
пішла записатися в стрі
лецьку секцію «Колоса»,— 
починає свою розповідь 
дівчина. — Перші випро
бувальні змагання серед 
новачків закінчилися... гір
ким дитячим плачем. Але 
вже тоді я собі наказала: 
треба довести, що не гір
ша інших, що зумію ви
грати, не підвести. Тоді 
мені було чотирнадцять. 
В перші дні тренувань я 
пошкодила плече. Рана 
довго не гоїлася. Спочат
ку плакала, зрозумівши, 
що мати не дозволить ме
ні тренуватись. Надалі все 
владналося. І я ні на мить 
не шкодувала про обра
ний вид спорту — стріль
бу на траншейному стен
ді, яка потребує неабияко
го терпіння, витримки...

Перша заслуга її трене
ра І. К. Вільного в тому, 
що він потроху призви
чаював Маргариту до бу
денних 
люючи 
ги. І 
шлях у 
стрімко: у цьому 
бютному році дівчина ви
конала норматиз третього, 
а потім і другого спор
тивного розрядів. Через 
рік вона була першороз
рядницею, а за кілька мі
сяців — кандидатом у 
майстри спорту. Щасли
вим був 1979 рік, коли їй 
тільки-но виповнилося сім
надцять, — Маргарита ста
ла майстром спорту СРСР.

— Та що мої досягнен
ня! — продовжує спорт
сменка. — Я впевнена, що 
навіть багато болільників 
не знає, що то за стендова 
стрільба. Тому й мало в 
нас перспективної молоді 
у цьому виді. Стрільба 
здійснюється з гладко- 
ствольної рушниці дробом 
по літаючих цілях — 
штучних мішенях, своєрід
них стендових тарілочках. 
Змагання проводяться на 
стендах-майданчиках двох 
видів: круглому і тран
шейному.

а Доречно тут сказати 
кілька слів з Історії стен- 
дової стрільби. Певний час

скляних 
для 
по- 
ди- 
100

вогонь єели
кулях, наповнених 
кращого визначення 
падання пір’ям або 
мом. І тільки близько 
років тому була винайде- 

'на метальна машинка, яка 
працювала за принципом 
катапульти. Тоді ж і з’яви
лися нові мішені — тарі
лочки...

-СПОРТ І СПОРТСМЕНИ

Маргарита розповідає 
мені про есе це з натхнен
ням, начебто вперше ді
литься подібним. Але в 
очах ледь помітна тінь 
смутку — ніби то її вина, 
що так мало в нашій об
ласті стендовиків...

Мені часто захоплено 
нагадують мої порівняно 
високі досягнення. В чому 
секрети успіху? Мабуть, 
трішки хисту, помножено
го на копітку роботу...

* * =і:
Ось що каже про свою 

здібну вихованку тренер, 
почесний майстер спорту

Іван Карпович Вільний:
— Маргарита Заяц — 

наша гордість. Скільки за
лікових очок внесла вона 
за весь час а копилку 
команди! Ось простежте 
за її деякими минулоріч
ними показниками: кубок

УРСР 
місце , 
ські сільські спортивні ігри 
(липень) — чемпіонка, пер
шість УРСР (серпень) — 
бронзова медаль. Бувають, 
звичайно, і невдачі: то 
підведе рушниця, то бра
кує витримки, особливо 
під час додаткового пе
рестрілювання. Правда, 
надто прикрих зривів я не 
пам’ятаю. Та бачу, що та
ка постійність — друге, 
третє місця — їй не до 
вподоби. В Маргарити є 
суперниця — Ольга Кук
са, медсестра із Чернігова, 
яка частіше інших сягає 
першої сходинки. Моя ви
хованка розуміє, що Кук
са сильніша від неї. І це 
тільки їй на користь. Мар
гарита ще з більшим за
взяттям тренується. Нині 
я ускладнюю тренування, 
наприклад, збільшую від
стань при стрільбі по мі
шені. Значну увагу приді
ляю психологічній 
товці. Незабаром 
риті доведеться і 
ти у фінальному

(квітень) — третє 
VII республікан-

І підго-
Марга- 

виступа- 
турнірі 

VIII Спартакіади УРСР у 
складі... чоловічої збір
ної області. Погодьтеся^ 
що таке моральне наван
таження може витримати 
не кожна дівчина. Тим 
більше, трапляються ви
падки, коли дівчина дуже 
болісно переживає невда
чі, й це позначається на її 
результативності. І все-та
ки я довіряю їй, тому, що 
вона вміє робити виснов
ки з невдач._

...Лютий 1982-го. Одеса. 
Кубок України. Остання 
серія пострілів. М. Заяц 
на п’ятому місці — про
грає лідерам 4—5 очок. 
Нерви збуджені до краю. 
Але треба заспокоїтися. 
Ось перший постріл... п я- 
тий... десятий. Нарешті, 
останній. 25 
вистачило 
місця.

...Травень 
нігів. Першість централь
ної ради ДСТ «Колос». Пе
ред останньою серією 
Ольга Кукса вигравала три 
очка й' була впевнена у 
своїй перемозі. Та мак
симальний результат Мар
гарити в останній серії пе
рекреслив сподівання чер- 
нігівчанки. Перше місце— 
у нашої землячки.

Про силу волі Маргари
ти свідчить ще й той факт, 
що вона, тоді молода ро-

Нарешті, 
з 25. Цього 
для другого

1982-го. Чер-

3 стор.

ЗЛВЖДИ ИА ВОСТ У
Серед співробітників Лс-

ніиського райвідділу виут- 

рішпіх справ м. Кірово-

града багато жінок, які

люблять свою роботу і

гордяться нею. Ми не раз

бачили їх імена серед на-

городжених за сміливі

B4IÜIKM.

Не шкодують наші 
славні подруїи сил, вико
нуючи справу, мета якої— 
ліквідувати злочинність в 
нашій країні. -

Багато уваги приділяє 
вихованню засуджених до 
примусової праці відмін
ник міліції, капітан 11. І. 
Святець. Коли в районі 
стався тяжкий злочин, 
жінка не знала, вихідних, 
не думала про 
нок, аби тільки 
було знайдено і 
ливо покарано.

Ми гордимося 
ми, які присвятили себе 
вихованню підростаючого 
покоління. Багато батьків 
вдячні за чуйність, добро- 
ту дільничному інспектору 
в справах неповнолітніх 
старшому лейтенанту С. М.

ВІДП0Ч1І-
ЗЛОЧІІНЦЯ 
справед-

вона 
гро-

комсомольського 
схвально відгу- 

декан і куратор, 
і комсорг факуль-

змаганнях треба 
150, а то й біль- 
за день.

бітниця, тричі вступала до 
Кіровоградського педін
ституту на факультет фіз- 
виховання, їй не щастило, 
але вона не зневірилась і 
свого таки досягла — 
стала студенткою.

ж * *
Розповідь про юну 

спортсменку була б дале
ко не повною, якби не 
сказати, що вона відмін
ниця навчання. І що своє 
старання в цьому 
успішно поєднує з 
мадсько-політичною діяль
ністю. Адже вона комсорг 
групи. На факультеті про 
неї як 
ватажка 
куються 
парторг 
тету.

Я тримаю в руках до
сить масивну рушницю 
«Меркіль», з якої стендо
вики ведуть стрільбу. 
Просто диву даєшся, як 
оце дівча може володіти 
такою зброєю. Адже на 
окремих 
стріляти 
ше разів

Яка ж 
вільну годину? 
її справа — 
в язання, вона 
нальна швачка 
ла ПТУ. Дуже 
чина читати історичні ро
мани, вірші радянських 
поетів, які приносять ду
шевну рівновагу, радість і 
бажання ще більше 
цювати над собою.

Маргарита любить 
Я побачив у її очах 
кання весни, коли 
так захоплено говорила 
про діброви під Знам’ян
кою, на Новомиколаївці.

Де б вона не була, — 
в Одесі чи в Донецьку, 
Чернігові, їй хочеться в 
Лелеківку, до рідних, до 
найкращої подруги Світ
лани Головко, яка захоп
люється гімнастикою і по- 
доброму заздрить Марга- 
риті, коли та бере в руки 
рушницю...

— Спорт дарує мені 
щастя, — підсумовує моя 
співрозмовниця. То хіба 
можна з ним розлучатися?

І

спортсменка у 
Улюблена 

вишивання, 
професіо- 

— закінчи- 
ЛюбиТЬ ДІ8-

пра-

ліс.
че-

вона

А. БЕЗТАКД, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

Н а знімну: М. ЗАЯЦ. 
Фото в. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

ВПЛИВОМ 
хорошим, 
хлопцем, 
інспектор

зменшення 
кримінальних

Новак. Зовсім молодою 
прийшла Світлана Михай
лівна в інспекцію після 
закінчення Івано-Франків- 
ської школи міліції. Тепер 
вона секретар комсомоль
ської організації, заочно 
навчається в педінституті. 
ІТс один бешкетник і пра
вопорушник під 
цієї жінки став 
дисциплінованим

У цьому році 
домоглась 
кількості 
проявів на своїй дільниці. 
Педагоги шкіл №№ 16,22, 
7 бачать, шо інспектор 
працює для них, тому зав
жди допомагають їй.

Сумлінно працюють сек
ретар рапвіддіду член 
ВЛК.СМ Л. В. Ткаченко, 
сскрстар-друкарка С. Б. 
Трещінська, виконуючий 
обов’язки інспектора ді
знання сержант міліції 
Т. Т. Костенко та багато 
інших. Ми вдячні 
жінкам 
шо на 
щінні.

нашим
за невтомну пра- 
корнсть Батьків-

інспекції 
неповно- 

Ленінського

м. синєок 
начальник 
у справах 
літніх 
РВВС м. Кіровограда.

Ф. РУТА,
позаштатний співро
бітник інспекції.

13.40 -т
Відео- 

пісня»,

11 ж їШЦії/и

8 БЕРЕЗНЯ 
ВІВТОРОК
А Ці' (1 програма)

3.00 — «Нас». 8.45 — Ра
зом — дружна сім’я. 9.15 — 
Сьогодні — Міжнародний жі
ночий день. 1У.00 — «Поздо
ровляємо наших мам». 10.39
— Док. телефільм «Дві роз
повіді про щастя». Ю.55 — 
Весняні мелодії. 11.25 — З 
любов’ю до жінки. Поетична 
композиція. 11.50 — Теле- 
фільм «Субота і неділя». 
12.10 — Телєклуб «Москвич
ка». 13.40 — П’ять конвертів 
з адресою — БАМ. 14.25 — 
Телефільм «Принцеса цир
ку». 1 і 2 серії. 16.50 —
Клуб мандрівників. 17.40 — 
Танцює «Берізка». 18.25 — 
Мультфільми «Горобчмк- 
хзастунець», «Мама для ма- 
монтеняти», «Чарівне кілеч» 
но». 19.00 — Голубий вогнищ 
21.00 — «Час». 21.35 — 
Фільм-концерт. «Зняти фіпьлп 
про Рину Зелену». 22.40 -
Танці, танці, танці. 23.10 -- 
Новини.
А УТ - а10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — І. Кар-ібіц, 
Б. Олійнин. «Пісні про ма
тір». 11.25 — «Справжній 
товариш». Лялькова вистава. 
12.10 — «Вперед, орлята». 
Зустріч школярів з олімпій
ською чемпіонкою з кінно
го спорту В- Мисеаич. 12.50
— «інтерклуб».
М. Сиорульський. 
фільм-балет «Лісова .......... .
15.05 — «Сето і люди». 15.35
— «Ліричні мелодії». 16.00
— «У майстерні художника». 
16.50 — Худ. фільм «Осінні 
дорога до мами». 17.30 — 
Концерт гуцульського ан
самблю пісні и танцю. 18.15
— Кінопрограма «Мальовни
ча Україна». Телефільм «Ка
м’янка», «Чарівний край», 
«Очей відрада», «Хутір На
дія». 19.00 — «Актуальна ка
мера». 19.40 — “
фільм «Дульсінея 
1 серія. 20.50 — 
ніч, діти». 21.00 
21.35 — Худ.
«Дульсінея Тобоська». 2 се
рія. 22.40 — Новими. 22.55 — 
«П’ять хвилин на роздуми». 
Молодіжна розважальна пе
редача.
д ЦІ (11 програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 — 
Док. фільми до Міжнародно
го жіночого дня 8 Березня 
«Ферма Тропарєвих». «Вас 
вітає командир корабля», 
«Грані таланту». 9.05 — Те
лефільм «Весільні дзвони» 
1 і 2 сері-. 10.55 — Докумен
тальний екран. 11.45 — Ви
ступ Великого дитячого хору 
ЦТ і В«>. 12.15 — Фільм — 
дітям. «Мисливець за бра
коньєрами». 13.30 — Голоси 
народних інструментів. Бала- 
лайка. 14.15 — Ану, дівчата? 
Змагання робітниць сільсь
кого господарства Підмос
ков’я 16,05 — Мультфільм 
«Як козаки мушкетерам по
магали». 16.25 — Про балет, 
17.55 — «Н. К. Нрупська».
Теленарис. 18.25 — Міжна
родні змагання з синхронно
го плавання на приз журна
лу «Советская женщина-», 
18.50 — Фільм «Мужчини*. 
20.00 — Вечірня казка. 20.15 
— Виставка творів образо
творчого мистецтва. До 225- 
річчя академії художеств 
СРСР. 21.00 — «Час». 21.35 
— Фільм «Дорослі діти».

Худ. теле* 
Тобосьна», 
«На добра- 

— «Час», 
телефільм
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Сьогодні у млині
Перший весняний вітерець розкрутив великою 

млина. Так що він. усім на здивування, почав вида
вати продукцію, від якої всі аж за боки взялися. 
Правда, наш відомий експериментатор М. Крокун 
запропонував було зупинити «Вітряк» і розкрутити 
його в протилежному напрямі. Та Борис Чамлай, 
Олег Сеїн, Сергій Колесников і Володимир Постоєн- 
ко приглушили експеримент у самому зародку.

— Ми знаємо, звідки вітер віє! — заявили вони. 
Вігер віяв з боку 8 Березня.

ївонн взялися за роботу. Колесников вергав міш
ками висівки, Сеїн з Ю. Рибнимовим відміряли бо
рошно, а всі інші — хто в ліс, а хто по дрова. Аж 
смішно було дивитися, як стараються вони догодити 
всім без винятку жінкам — нашим най.милі тим, 
найдорожчим, найніжнішим, най дотепні тим, най... 
пай... ■ . '

Степану Бамбурці на 
засіданні місцевкому 
профспілки доручили 
дбати про зміцнення ди
сципліни в колективі. Го
лова місцевкому так і 
сказав:

— Доручення дисцип
лінують, роблять нас 
відповідальнішими.

Це якраз було сьомо
го березня. А восьмого 
усі чоловіки виймали з 
Цфпки папірці, в яких 
значилось ім’я жінки- 
колеги. Бамбурці випала 
обліковець Галя Скрип
ка. І він подарував їй 
губну гармошку, цяцьку- 
курку, що заводилась 
ключем.

Наступного дня Бам- 
бурка, розчесавши свою 
пишну шевелюру, покли
кав у свій кабінет Галю 
і почав з нею радитись, 
як зміцнити дисципліну 
в колективі 
період.

— От 
ти, щоб 
швидко
приходили на роботу як 
на свято?

Галя трохи подумала і 
відповіла:

— Чоловіків треба 
прив’язати до стільців, 
хай не бігають у підсоб
ну палити сигарети і 
розповідати різні приго
ди, що сталися з ними 
ввечері.

— Гаразд! — каже 
Бамбурка. — Ти про все 
це зметикуй, узагальнь і 
письмово подай у міс
цевком. А ми впровади
мо у виробництво.

Після вихідного дня 
Галя поклала на стіл 
Бамбурки два аркуші

паперу. На першому бу
ло написано таке:

«Дехто з наших служ
бові', ів-чоловіків з ранку 
скаржиться на головні 
болі, розв'язує чайнвор- 
ди, совається за столом, 
а робота стоїть. Дехто 
став забудькуватим, ці
лими годинами сидить і 
дивиться в куток, час-

красою можна притягну
ти його раніше додому і 

ходити з 
пивбар».
довго читав 
А ввечері 

і

заборонити 
дружками в

Бамбурка 
пропозиції, 
покликав до кабінету 
вручив їй від імені міс
цевкому путівку в буди
нок відпочинку — за 
творчу думку...

ЖОРНА-----------------------------

/ААЙЖЕ БУВАЛЬЩИНА

на весняна'-

що 
усі 

і

нам зроби- 
працювали 

високоякісно,

У Вільний від роботи в 
млин: час прогулювався 
Кіровоградом. І бачив їх. 
Мужчин тобто. Біжать. 
Почав аналізувати. Вихо
дить — прямісінько до 
універсального торговель
ного об’єднання «Кіро
воград». Згадав — скоро 
8 Березня.

Чого тільки не почув в 
УТО напередодні жіночо
го свята Он чорнявий мо
лодик звертається до ітро- 
давщіші:

— У вас є листівки з 
написом: «Вітаю тебе, моє 
єдине кохання»?

— Є!
— Ну гак давайте мені 

десять штук.
Весіїа! Цікавлюся в Ан

тонівн Григорівні) Рижко
вої (вона голова об’єдна
ного комітету профспілки 
УТО):

— А про ідо у ці дні 
все-таки найбільше пита
ють покупці?

— Чоловіки — про по
дарунки для жінок. Жін
ки — про подарунки для 
себе. Юнаки особливо час
то цікавляться номерами 
домашніх телефонів наших 
дівчат-продавці в.

До речі, чи відомо 
ровоградцям, що 
«Кіровоград» з 
1000 працівників 
800 належать до

кі- 
в УТО 

майже 
більше 
нашого

славного жіноцтва? Що 
середній вік працюючих— 
•близько 30 років, що 400 
чоловік із 1000 — комсо
мольці?

— Дайте мені книгу 
скарг!

Цю сакраментальну 
фразу дівчата з КМК Лі
дії Сіпак секції «Одяг для 
хлопчиків» зустрічають 
усмішками. Ще б пак! Ад
же в їхній книзі — самі 
лише подяки.

Свято... Це не лише ве
ликі радощі, а й дрібні 
прикроші.

— Шановні покупці! Як
що хто з вас загубив у 
нашому магазині портмо
не з грошима, просимо 
звернутися до адміністра
тора на другому повер
сі! — ці слова диктора 
універмагу Людмили Бер
лін було чути в усіх ку
точках УТО «Кіровоград». 
Але за грошима й гаман
цем, які знайшла заві
дуюча комплексом «Все 
для мужчин» Валентина 
Салова, їх власник не по
спішив з'явитися...

А я подумав.:, ото буде 
людині радість, як дізнає
ться, що пропажа зна
йшлася! Таки справедли
во називають у пас служ
бу сервісу службою на
строю...

Записав П. СВИСТУН.

іенько заглядає в жур
нал «Новини кіноекра
ну». Таким треба на ніч 
мазати голову яєчним 
білком, замотувати її 
хустиною і чекати до 
ранку. Йдучи на роботу, 
вимити. Тоді стане лег
ше».

На другому аркуші 
трішки менший текст 
пропозиції:

«Кожен відділ, де най
більше чоловіків, пови
нен зарахувати у свій 
виробничий підрозділ по 
одній жінці, в якої ма
ленькі діти і неприбор
кані чоловіки. І тоді од
ну годину щодня вико
нувати норму за себе і 
за символічного члена 
колективу — тобто за 
відсутню на роботі жін
ку, яка годуватиме дітей 
і причепурюватиметься 
перед приходом чолові
ка з роботи — бо тільки 
ненаглядною жіночою

Повернулась Галя че
рез два. тижні. Заходить 
в контору, а дівчата з 
новиною до неї:

— Жінка Бамбурки то
бі якийсь приз приготу
вала. Бо теперки її Сте
пан перестав підморгу
вати бухгалтеоші 
сі — вона від 
просто-напросто 
ралась. І приходить 
вчасно додому. І в кон
торі все путньо робить, 
іншим допомагає. Ось 
тільки цілий день з голо
ви капелюха не скидає. 
Каже, що простудив по
тилицю, як спробував 
«моржем» стати.

В Галі з очей — про- 
мінці-лукавинки. Одра
зу йде до кабінету Бам
бурки і, не стукаючи, 
відчиняє двері. Степан 
Аркадійович аж присів 
за столом — Галя його 
застала якраз у тій позі, 
коли він зажурено ди
вився в маленьке люс-

Ню- 
нього 
відцу- 

БІН

терко і розчісував гре
бінцем... лису голову.

— Га... Галю! Чого ж 
ги не написала в тому 
рецепті, що білок швид
ко засихає на шевелюрі 
і його потім не можні: 
змити, а тільки бритвою^ 
аж під корінь?...

Через рік у Бамбурки 
на голові знову хвиляста 
русява шевелюра. Ал4 
бухгалтер Нюся вже не 
могла його причарувати, 
Навіки-вічно увійшла Ь 
серце дружина Гафійка, 
яку зарахували в свій 
маленький колектив 
хлопці з експеримен
тальної дільниці, де об
ліковцем Галя Скрипка. 
На годину 18 хвилин 15 
секунд вони відпускають 
Гафійку раніше додому. 
І вона встигає вчасно 
скупитись у магазині, 
забрати з дитсадка ма
лого Федька, випрасу
вати 'Св’їй барвистий ха
лат, підпудритись, під
вести голубеньким сніж
ком очі і, почувши на 
порозі кроки Степана, 
зиркнути в дзеркало і 
відчинити йому двер’ї та 
й, усміхнувшись, любо 
сказати:

— Мій голубе русявий, 
тебе так довго не було.

А Бамбурка дивився 
на свій електронний го
динник і дивувався:

— Та нині минуло тіль
ки п’ятнадцять хвилин, 
як закінчився робочий 
день. Я ж поступив у 
клуб любителів бігу’, 
щоб швидше за всіх чо- 
ловіків 
нашої 
тири...

добиратись д0 
райської квар-

М. КРОКУн.

ВИСІВКИ З МІШКА ГУМОРЕСОК

Побутові турботи поета
Встанем завтра вдосвіта рано
Та побілим хату, коханий...

(Т. Журба. «Лагідна земля». «Прсмінь». 
«Дніпропетровськ, 1982).

Фарбуєм вікна. Гамірно і сонячно... 
Дроворуб виростає в поета 
А буває, поет — в «дроворуба».
(Т. Журба.«Дотиком серця», «Молодь». К., 1979).

, * * *
' • і

Я — Тамара Журба. Б мене й вірші з журбою — 
Про жіночі турботи-діла...
Ось про те, як побілимо, милий, з тобою 
Нашу хату, щоб біла була.
Потім в ній пофарбуємо вікна, 
Нарубаємо на зиму дров...
Аж тоді од турбот я одвикну
І писати почну про любов.

Сергій КОЛЕСНИКОВ.

ВОВЧИЙ СМАК
Вівця, що Вовка покохала,
Усім без винятку сказала!
— Дивак. Він в модах пі гу.-гу. 
Просив, щоб збільшила вагу. 
Кажу йому! «Не модно ж так!» 
А він! «Такий вже в мене смак...»

ЗАПАМ’ЯТАЙ
Щоденно, як іще парубкував, 
Він руку й серпе їй пропонував.
А по весіллі каже мила: — Грицю, 
Віднині кинь пропонувать дурниці. 
Запам’ятай: тепер, окрім зарплати, 
Не смій нічого більш пропонувати.

ПРОБЛЕМА
— І за кого вийти заміж? —
Все міркує Ада —
У Миколи — «Жигулі»,
А в Сергія — «Лада»...

Борис ЧАМЛАЙ.

<

БОРОШНО ФРАЗ

Здрастуй, любові
Іноді й безхарактерні 

не сходяться характерами. 
:fs »!< Ж

У сімейному житті мо-

си-ЛОДЇ1Х 11С було ніякої 
стемл, крім нервової.

« * »
Професор математики 

ніяк не міг вирішити за
дачу з одним невідомим, 
який писав листи його 
дружині.

Олег СЕЇН.

» * :|с

Жінкам присвячують 
поеми, чоловікам — фей
летони.

* » :>

Одні ділять кохання, ін
ші — майно.

* ■+ *

Чоловік з ногатім зо
ром бачить у своєї жінки 
одні недоліки.

:): * «

У жінок інколи не зали
шається часу думати про 
своє рівноправ’я.

Зібрав Ю. РИБНИИОВ.

ВЕСЕЛИМ ОЛІВЦЕМ

тепер мп нерозлучні.— Любочко,
грибів вереД® тобою, бабусю...

Мал. В. ПОСГОЄНКА.— Вибач, у нас сьогодні свято.
яамвмжвавзкжзвкаї
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