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’«...ТІЛЬКИ ПРИ ДОПОМОЗІ ЖІНКИ, 

її ВДУМЛИВОСТІ І СВІДОМОСТІ 

МОЖНА УКРІПИТИ БУДІВНИЦТВО НО

ВОГО СУСПІЛЬСТВА».
В. і. Ленін..

Радянським жінкам

Пленум Центрального Комітету
Комуністичної партії України

Дорогі жінки]
Славні дочки нашої Батьківщини!
Центральний Комітет Комуністичної 

партії Радянського Союзу гаряче вітає і 
сердечно поздоровляє вас з Міжнарод
ним жіночим днем — днем інтернаціо
нальної солідарності трудящих жінок 
усього світу!

8 Березня — одне з найсвітліших і 
найрадісніших наших свят. Разом з вес
ною воно приходить у кожен трудовий 
колектив, у кожну сім’ю. Вся країна ви
словлює глибоку вдячність жінкам за 
натхненну, невтомну роботу на всіх ді
лянках соціально-економічного і куль
турного будівництва.

Міжнародний жіночий день у ниніш
ньому році відзначається в обстановці 
високого політичного і трудового підне
сення радянського народу. Вибори до 
Верховної Ради СРСР, які відбулись, 
яскраво продемонстрували велику жит
тєву силу соціалістичної демократії, тіс
ну згуртованість трудящих навколо Ко
муністичної партії і її Центрального Ко
мітету. Непорушна єдність партії і наро
ду, свідомість, організованість радян
ських людей наочно проявились у дні 
прощання з Юрієм Володимировичем 
Андроповим. Радянські люди одностайно 
схвалюють підсумки лютневого (1984 р.) 
Пленуму ЦК КПРС, який- виразив 
непохитну волю партії і народу твердо 
й послідовно йти ленінським курсом.

Радянські жінки — повноправні учас
ниці будівничої праці нашого народу, 
творці матеріальних і духовних багатств 
країни. Велика і відповідальна їх роль 
сьогодні, коли розв’язуються великомас
штабні завдання вдосконалення розви
нутого соціалізму, коли йде напружена 
робота по виконанню рішень XXVI з’їз
ду партії, наступних Пленумів ЦК КПРС. 
У відповідь на заклик партії трудівниці 
міст і сіл активно включились у соціа
лістичне змагання за виконання та пере
виконання плану 1984 року і п’ятирічки 
в цілому. Від уміння, енергії, таланту, 
професійної майстерності жінок вели
кою мірою залежать прискорення темпів 
розвитку економіки, дальший прогрес 
науки і культури. Центральний Комітет 
КПРС упевнений, що жінки Країни Рад 
і далі щедро віддаватимуть свої сили і 
знання на благо соціалістичної Батьків
щини.

Комуністична партія дбає про те, щоб 
жінки брали дедалі активнішу участь в 
управлінні державшими і громадськими 
справами. На виборах, які відбулися, на
род обрав кращих своїх дочок до най
вищого законодавчого органу країни. 
Третина депутатів — жінки. Мільйони 
жінок ведуть плодотворну роботу в міс
цевих Радах, партійних, профспілкових і 

комсомольських організаціях, багато жі
нок очолюють підприємства, радгоспи, 
колгоспи і установи. Все це — перекон
ливе свідчення переваг радянського спо
собу.життя, справжнього демократизму 
нашого соціалістичного ладу.

З почуттям глибокої поваги ми звер
таємось до жінок-матерів. Ви ростите ді
тей свідомими, працьовитими громадя
нами соціалістичної Вітчизни, виховуєте 
молодь у дусі високих комуністичних 
ідеалів. Всенародне спасибі вам, пер
шим наставницям підростаючого поко
ління, за вашу неоціненну благородну 
працю!

Радянські жінки сповнені впевненості у 
своєму майбутньому. їм не загрожують 
безробіття та інші соціальні лиха, які 
неминуче переслідують жінок в умовах 
капіталізму. Піклування про жінку, ді
тей, сім’ю — закон соціалістичного су
спільства, неухильно здійснюються за
ходи щодо поліпшення умов праці і по
буту жінок, ведеться широке житлове 
будівництво, розширюється мережа ди
тячих садків і ясел, закладів охорони 
здоров’я. Величезне значення для на
вчання і виховання юної зміни, підго
товки її до життя і праці матиме наступ
на реформа загальноосвітньої і профе
сійної школи.

Шановні жінки!
Тривожний час переживає наша пла

нета. З вини агресивних імперіалістич
них кіл міжнародна обстановка різко 
загострилася. В цих умовах Радянський 
Союз виявляє витримку і пильність, вжи
ває всіх необхідних заходів, щоб збе
регти мир, відвернути ядерну загрозу, 
яка нависла над людством. Радянські 
жінки йдуть у перших рядах борців за 
-мир. Спільно з жінками соціалістичних 
держав, з трудящими жінками інших 
країн вони рішуче виступають проти ім
періалістичних паліїв війни, гнівно за
суджують їх авантюристичну політику. 
Хай ще гучніше звучить ваш голос на 
захист миру! Над планетою повинно бу
ти чисте небо і ясне сонце!

Дорогі жінки!
У цей святковий день Це тральний Ко

мітет КПРС бажає вам доброго здоров’я, 
нових успіхів у праці, навчанні, творчос
ті, у вихованні дітей! Великого щастя 
вам і вашим сім’ям!

Слава радянським жінкам!
Гарячий привіт жінкам братніх країн 

соціалізму!
Хай живуть трудящі жінки всього світу! 
Хай міцніє і процвітає наша Батьків

щина — Союз Радянських Соціалістич
них Республік!

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

(і березня відбувся Пле
нум Центрального Коміте
ту Комуністичної партії Ук
раїни. Учасники Пленуму 
хвилиною мовчання вшану
вали пам'ять Юрія Володи
мировича Андропова.
^Пленум розглянув питан
ня «Про підсумки позачер
гового лютневого (1984 р.) 
Пленуму ЦК КПРС і зав
дання партійних організацій 
республіки, що випливають 
З промови Генерального 
секретаря ЦК КПРС това
риша К. У. Черненка на 

Пленумі». З доповіддю в 
цьому питанні вТіступив 
член Політбюро ЦК КПРС, 
перший секрггар ЦК Ком
партії України В В. ІЦер- 
бицький.

Підсумки 1і')ча,,ері ового 
лютневого Пленуму ЦК 
КПРС, обрання товариша 
К. У. Черненка Генеральним 
секретарем ЦК, положення і 
завдання, іцо містяться в 
його виступах, цілком І пов
ністю схвалюють комуністи, 
трудящі Радянської Украї
ни, підкреслювалось на 

Пленумі. З повним схвален
ням сприйнято промову К. У. 
Черненка перед виборцями, 
яка має важливе, програмне 
значення.

Виходячи з завдань, по
ставлених Пленумом, в рес
публіці вживається конкрет
них заходів для виконання 
виробничих планів і соціа
лістичних зобов’язань, удо
сконалення всіх сторін со
ціально-культурного будів
ництва, поліпшення керів-

(Закінчення на 2-й стор.].

У виборчій комісії по виборах до Ради Національностей 
Верховної Ради СРСР одинадцятого скликання 

від Української РСР
б березня 1984 року у 

Києві відбулося заключне 
засідання виборчої комісії 
по виборах до Ради Націо
нальностей Верховної Ради 
СРСР від Української РСР. 
На ньому було розглянуто 
підсумки виборів до Ради 
Національностей Верховної 
Ради СРСР по 32 виборчих 
округах республіки.

На підставі протоколів 
окружних виборчих комісій 
по виборах до Ради Націо
нальностей, які надійшли до 
виборчої комісії, встановле
но, що виборці Радянської 
України у день виборів, 
4 березня 1984 року, проде
монстрували одностайну під- 
тріїмку непорушного блоку 
комуністів і безпартійних.

Всі 32 кандидати у депу
тати до Ради Національнос
тей Верховної Ради СРСР 
від Української РСР одер
жали переважну більшість 
голосів і обрані депутатами 
Верховної Ради СРСР оди
надцятого скликання.

(РАТАУ).



2 стор. «Молодий комунар» 8 березня 1984 року

Пленум Центрального Комітету 
Комуністичної партії України

СТАРШИНА
(Закінчення.

Псч. на 1-й стор.).

ництва народним господар
ством. Здійснення намічених 
заходів повинно бути го
ловним змістом повсякден
ної роботи кожної партійної 
організації, кожного трудо-
«==========

Збори партійно- 
господарського 
активу 
республіки
6 березня в Києві відбули

ся збори республіканського 
партійно-господарського ак
тиву, присвячені врученню 
Українській РСР перехідно
го Червоного прапора ЦК 
КПРС, Ради Міністрів 
СРСР, ВЦРПС і ЦК 
ВЛКСМ, яким республіку 
нагороджено за досягнення 
високих результатів у всесо
юзному соціалістичному зма
ганні, успішне виконання 
державного плану економіч
ного і соціального розвитку 
СРСР на 1983 рік у про
мисловості.

Збори вступним словом 
відкрив член Політбюро ЦК 
КПРС, перший секретар ЦК 
Компартії України В. В. 
Щербицький.

З піднесенням було обра
ло почесну президію у скла
ді Політбюро ЦК КПРС на 
чолі з Генеральним секрета
рем ЦК КПРС товаришем 
К. У. Черненком.

Заступник Голови Ради 
Міністрів СРСР Л. А. Ко- 
Стандов вручив представни
кам республіки перехідний 
Червоний прапор ЦК КПРС, 
Ради Міністрів СРСР, 
ВЦРПС і ЦК влкем.

Із словом-відповіддю ви
ступив член Політбюро ЦК 
Компартії України, Голова 
Ради Міністрів УРСР О. П. 
Ляшко.

Учасники зборів з вели
ким піднесенням прийняли 
вітального листа Централь
ному Комітетові КПРС, Ге
неральному секретареві ЦК 
КПРС товаришеві К. У. Чер
ненку.

(РАТАУ). 

вого колективу, кожного 
працівника. Центральним 
завданням є підвищення 
ефективності виробництва, 
прискорення темпів зростан
ня продуктивності праці.

Надзвичайно важливим 
завданням яке вимагає по-

ПІДСУМКИ ВИБОРІВ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
Центральна виборча ко

місія, розглянувши одержа
ні від окружних виборчих 
комісій дані про результати 
виборів до Верховної Ради 
СРСР одинадцятого скли
кання, встановила, що вибо
ри в усіх виборчих округах 
проведено в повній відповід
ності за вимогами Консти
туції СРСР і Закону про 
вибори до Верховної Ради 
СРСР.

Виборча кампанія по ви
борах до найвищого органу 
державної влади країни про
ходила повсюдно в обста
новці високого політичного і 
трудового піднесення мас, 
спрямованого на втілення в 
життя рішень XXV! з’їзду 
КПРС, наступних Пленумів 
Центрального Комітету пар
тії. Вона переконливо про
демонструвала тісну згурто
ваність радянського народу 
навколо Комуністичної пар
тії Радянського Союзу та її 
ленінського Центрального 
Комітету.

Центральна виборча комі
сія на підставі протоколів, 
поданих окружними вибор
чими комісіями по виборах 
до Ради Союзу і Ради На
ціональностей, визначила 
остаточні підсумки виборів 
до Верховної Ради СРСР у 
цілому по країні.

До списків виборців для 
виборів було включено 
184 029 412 чоловік. У голо
суванні взяли участь 
184 006 373 виборці, або 
99,99 процента.

Для проведення виборів 
до Ради Союзу на території 
СРСР було утворено 750 
виборчих округів. Вибори 
відбулись у 750 виборчих 
округах.

За кандидатів у депутати 
Ради Союзу голосували 
183 897 278 виборців, що 

стійної, неослабної уваги, є 
дальше зміцнення трудової, 
технологічної, планової і 
державної дисципліни, со
ціалістичної законності. На 
лютневому Пленумі ЦК 
КПРС що проблему розгля
нуто у тісному взаємозв’яз- 

становить 99,94 процента. 
Проти кандидатів голосува
ли 109 072 виборці. На під
ставі статті 54 Закову про 
вибори до Верховної Ради 
СРСР визнано недійсними 
17 виборчих бюлетенів.

В усіх виборчих округах 
по виборах до Ради Союзу 
кандидати, що балотували
ся, дістали абсолютну біль
шість голосів і обрані депу
татами.

Усього до Ради Союзу 
обрано 750 депутатів.

Для проведення виборів 
до Ради Національностей на 
території всіх союзних і ав
тономних республік, авто
номних областей і автоном
них округів відповідно до 
Закону про вибори до Вер
ховної Ради СРСР було 
утворено 750 виборчих ок
ругів, в тому числі: по 32 ок
руги в кожній союзній рес
публіці, по 11 округів у 
кожній автономній респуб
ліці, по 5 округів у кожній 
автономній ооласті і по од
ному виборчому округу в 
кожному автономному окру
зі. Вибори ііроведено в 749 
виборчих округах. У Джам- 
булському виборчому окру
зі № 138 по виборах до Ра
ди Національностей від Ка
захської РСР вибори не від
булися у зв’язку зі смертю 
кандидата в депутати. В 
цьому окрузі вибори бу
дуть проведені найближчим 
часом.

У виборчих округах по 
виборах до Ради Національ
ностей кандидати, що бало
тувалися, дістали абсолют
ну більшість голосів і обра
ні депутатами. Всього до 
Ради Національностей обра
но 749 депутатів, у тому 
числі: від союзних респуб
лік — 479 депутатів, від ав- 

ку з реалізацією корінних 
переваг, можливостей нашо
го ладу, який сильний висо
кою організованістю і свідо
містю мас.

В обговореному питанні 
Пленум прийняті постанову.

(РАТАУ).

тономних республік — 220 
депутатів, від автономних 
областей — 40 депутатів і 
від автономних округів — 
10 депутатів.

Центральна виборча комі
сія на підставі статті 58 
Закону про вибори до Вер
ховної Ради СРСР зареєст
рувала обраних депутатів до 
Верховної Ради СРСР оди
надцятого скликання по 
1499 виборчих округах, у 
тому числі 750 депутатів 
Ради Союзу і 749 депутатів 
Ради Національностей.

У складі депутатів 527 
робітників, або 35,2 процен
та, 242 колгоспники, або 
16,1 процента, а всього ро
бітників і колгоспників — 
769, або 51,3 процента. Се
ред депутатів членів і кан
дидатів у члени КПРС — 
1071, або 71,4 процента, без
партійних — 428, або 28,6 
процента, жінок — 492, або 
32,8 процента. Депутатів ві
ком до ЗО років — 331, або 
22,0 процента, членів 
ВЛКСМ - 225, або 15,0 
процента.

Підсумки виборів до Вер
ховної Ради СРСР, одно
стайне обрання до найви
щого органу державної вла
ди країни кандидатів блоку 
комуністів і безпартійних — 
нове переконливе свідчення 
непорушної єдності партії і 
народу, повної підтримки 
трудящими внутрішньої і 
зовнішньої політики КПРС і 
Радянської держави. Вибо
ри яскраво показали глибо
кий демократизм суспіль
ства розвинутого соціаліз
му, тверду рішимість радян
ського народу наполегливо 
добиватись дальших успіхів 
на всіх ділянках комуністич
ного будівництва.

(ТАРС).

Скільки на нашій радянській землі поставлено па
м'ятників жінці? Ше школярем, дізнався я про 
безсмертний подвиг Зої Космодем’яиської. А через 
роки кадри кінохроніки повідали нам, сільським ді. 
тям, про її славу: на площі — монумент. Горда і 
нескорима, відлита н бронзі партизанка Зоя.

В «Литературной газете» журналіст Юрій Рост р03. 
повів про українську жінку Явдо.ху Давііліщіу Лиссії. 
ко Десять її синів пішли па фронт. Всі лойернулпея 
до рідного лому. «Добре було б, якби поставити її) 
бронзовий пам'ятник...», — писав тоді автор нарису. 
1 за що справу взялися робітники з Дніпропетров'« 
ського машинобудівного заводу. Тепер у селі Бровахії 
Корсунь-Шсвченківського району на Черкащині є паі 
м’ятипк Матері, на якому сяє напис: «Встановлений 
світом».

Десять років тому комсомольці Ульяновського ра
йону почали збирати кошти на спорудження нам яі\ 
нпка підпільниці Валентині Шевченко. Напередодні 
свята Перемоги його відкрили в сквері біля Ульянов' 
ської СШ № 1, де до війни вчилася юна патріотка.

А червоні слідопити Кіровограда дізнались, іщуда 
Донеччині, неподалік легендарної Сауо-Могили вСгаг 
новлепо пам’ятник саніструктору Вірі Михаилуці, яка 
народилась у селі Новоолександрівці Бобршіецькогб 
району.

Через десятки літ після закінчення Великої Вітчиз
няної війни скульптор Сергій Федорович Пирогов ство- 
рив цей обеліск — на постаменті дівчшіа-медсестра й 
пораненим солдатом.

Повернувшись із далекої подорожі, школярі при
везли в Кіровоград фотознімки, зроблені під час лі
війки Слави біля пам’ятника Вірі /Михаилуці. Воші 
вручили їх батькам мужньої медсестри І айві Нвки- 
форівпі і Григорію Яковичу, які нині живуть у Кіро
вограді.

КМК: СЛОВО І ДІЛО

Знайомтеся: Світлана 
Коляда, Людмила Рома- 
нюк, Світлана Герой, Га
лина Куликова, Світлана 
Цепкова, Лідія Бербенко. 
Всі вони торік закінчили 
професійно-технічне учи
лище, їм присвоїли квалі
фікацію маляра-будівель- 
ника четвертого розряду і 
направили на роботу в 
комбінат «Кіровоградваж- 
буд».
. Якщо відверто, то дів
чата не дуже сумували, 
що їх призначили на ро
боту далеко від рідного 
міста Донецька. Як би там 
не було, а попереду — 
самостійне життя, мате
ріальна, і де в чому мо
ральна незалежність. Сло
вом, ти доросла людина 
та й годі. Так уже повело
ся у людей: в молодості 
ми поспішаємо стати до
рослими, у зрілі літа все 
частіше озираємося на
зад, зітхаємо: от якби вер
нулось...

У Кіровограді дівчатам 
одразу пощастило на доб
рих людей. Спочатку їх 
усіх направили у знамени
ту бригаду малярів трес
ту «Кіровоградміськбуд», 
яку очолює Надія Михай
лівна Кравець. Дівчата із 
заздрістю дивилися, як 
швидко і майстерно пра
цюють досвідчені маляри. 
А ще вони відчули той 
особливий настрій, який 
панує у дружному робіт
ничому колективі. Пізніше 
вони відокремилися у мо
лодіжну бригаду. Місце

Такі ніжні дівочі руки
Становлення молодіжного робітничого колективу

роботи — будівельне уп
равління № 1 тресту «Кі
ровоградміськбуд».

В управлінні молодих 
малярів зустріли гостинно. 
І досі дівчата із вдячністю 
згадують секретаря пар
тійної організації Н. С. 
Смирнову. Вона оточила 
їх материнською турбо
тою: подбала про затишок 
у гуртожитку, хоча і з 
труднощами, а все ж «ви
била» для нової бригади 
побутовий вагончик. Час
то навідувалася у бригаду 
і секретар комсомольської 
організації управління Єв
генія Рубан, провела перші 
комсомольські збори в 
бригаді.

Свого бригадира Л. Й. 
Компанієць дівчата полю
били відразу: вона вміє 
бути і суворим, вимогли
вим наставником, і уваж
ною, як мати, і просто 
старшою подругою, з 
якою можна поділитися 
своїми секретами.

— Спочатку я бояла
ся, — розповідає брига
дир, — адже у бригаді 17 
чоловік. У кожного свій 
характер, свій душевний 
світ. Як же знайти оту зо
лоту середину у ставленні 
до них? Без зайвої, опікун
ської доброти і надмірної 

вимогливості, без пані
братства і надто офіційно
го, відчуженого тону.

Любов Йосипівна зна
йшла таки ключик до мо
лодих сердець. Згадала, 
як сама колись прийшла 
на будову після ПТУ, як 
мудро і просто сказали їй 
ветерани - будівельники: 
прийшла працювати, зна
чить, працюй на совість, а 
ні, — відразу шукай ін
шого хліба, бо на будові 
іноді несолодко буває...

З перших днів бригадир 
почала боротися за ство
рення дружного колекти
ву. Обрали раду бригади 
у складі групкомсорга 
Галини Куликової, Віктора 
Лоренцаса та Паші Кри- 
нициної.

Становлення справжньо
го колективу завжди по
чинається із зміцнення ди
сципліни. Дехто з робіт
ниць запізнювався, були 
навіть прогули. Кожен та
кий випадок сприймався у 
бригаді як «НП» і обгово
рювався на комсомоль
ських зборах групи. Мо
лодь теж уміє виховувати, 
треба лиш довіряти їй. 
Це довір’я раді бригади, 
комсомольському активу 
постійно виявляє брига
дир-наставник. Ось чому 

запізнення і прогули — 
давно забуті явища у ко
лективі молодих будівель
ників. Нині на порядку 
денному якість роботи. 
Якось Любов Йосипівна 
сказала своїм вихованцям:

— Не ображайтеся, але 
поки що ви не «тягнете» 
на той розряд, який вам 
присвоїли в ПТУ.

Дівчата не образились, 
навпаки, — на чергових 
комсомольських зборах 
одностайно прийняли рі
шення: протягом року не 
лише підтвердити четвер
тий розряд маляра, а й 
піднятися на ^ходинку ви
ще.

Сім місяців існує брига
да, але в неї вже є ознаки 
згуртованого робітничого 
колективу. Планові зав
дання на своїх об'єктах 
1983 року молоді маляри 
виконали на 103 проценти. 
У відповідь на рішення 
грудневого Пленуму ЦК 
КПРС, а також на промо
ву Генерального секрета
ря ЦК КПРС товариша 
К. У. Черненка на позачер
говому Пленумі ЦК ком
сомольсько - молодіжний 
колектив дав слово вико
нувати малярські роботи 
лише на оцінку «добре», 
робити все від них залеж

не для своєчасного вве
дення в дію житла.

А як же здійснюються 
мрії про самостійне, неза
лежне життя? Здійснюю
ться, і непогано. Заробіт
ки у дівчат солідні: при 
повному навантаженні 
кожна з них одержує по 
230 карбованців у місяць. 
Дозвілля у молодих ро
бітниць, як у всіх дівчат: 
бібліотека, гуртки руко, 
ділля і кафе «Сніжинка» 
зі смачним морозивом, 
походи в кіно і на танці в 
дискоклуби, побачення.

Піднімається до сонця 
новий дев’ятиповерховий 
будинок. Настане час, і на
повниться він веселим но- 
восільним гамором. Тож 
хочеться сказати майбут
нім новоселам: коли у ва
ших квартирах поселиться 
затишок і добробут і ви 
зберетеся разом з друзя
ми за святковим столом 
не забудьте згадати, що 
до ваших стін, вікон тор
калися такі ніжні дівочі 
руки і залишали тут час
тинку свого тепла.

А. КРОЙТЕР, 
кореспондент багато
тиражної газети «Бу
дівельник» комбінату 
«Кіровоградважбуд».

Здається, що іі Надіїна 
вантажівка цього весняно
го дня виглядає по-святко
вому. Бо її господарку — 
комсомолку Надію Бонда
ренко — сьогодні особливо 
тепло вітають сусіди, зна
йомі, колеги по роботі, всі 
працівники колгоспу імені 
Дзержпнського Олексаид-

Квіти- 
водієві

рівського району. Надія 
працею довела, що не по
ступається водіям-чолові- 
кам. За минулий рік вона 
на автомашині ГАЗ-52 ви
робила 40 000 тонно-кіло
метрів, зекономивши 900 
літрів пального — це один 
з кращих показників по 
колгоспу.

Та не лише виробничи
ми кілометрами вимірює 
Надія свої здобутки. Най
перше — чуйним ставлен
ням до людей, бажанням 
допомогти їм. От і ниві во-^ 
на виконує приємне Д^ • 
себе доручення — розво
зить вугілля по домівках 
колгоспників. Дарує тепло 
людям — і в прямому, І 
в переносному розумінні.

В. НЕЧАЙ.
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...Літо 1943-го. Штурм Са- 
ур-Могили. Воїни 1328-го 
полку 315-ї стрілецької ди
візії атакують ворожі пози
ції. Проти них гітлерівці ки- 

'-■2; нули в бій танки, самохід
ки, піхоту. Село Степанівку 
ось-ось оточать фашисти. А 
тут — медпункт полку, в 
якому поранені бійці. Ба
тальйон старшого лейтенан
та І. В. Ломакіна перекри
ває підступи до будинку 
колгоспниці К. І. Глушко, де 
старшина медичної служби 
Віра Михайлуца робить пе
рев’язку тим, кого тільки- 
но винесла з поля бою. 
Двадцятьом солдатам і офі
церам врятувала вона жит
тя того ранку. .

Під час чергової атаки 
фашисти спробували обійти 
батальйон з правого флан- 

.гу. Першою їх помітила Ві
ра, яка тоді у вибалку об- 

■бинтовувала голову пора
неному бійцю.

Танки! Медсестра взя
ла гранати і підвелась над 
бруствером окопу. За нею— 
інші бійці. Дівчина розумі- 

"’V ла: її місце тут, біля пора
нених, у медсанбаті. Але 
якщо пройдуть до Степа
нівни танки, то за ними пі
де й піхота. А до хати тітки 
Катерини рукою подати. І 
дівчина поповзла назустріч 
небезпеці. А за нею старші 
сержанти Роман Азаров, 
Єгор Алексеев, гвардії ря
довий Петро Белов...

Танки не пройшли. Атаку 
ворога вдалося відбити. На
ступного дня фашистам 
вдалося захопити околицю 
села. Гітлерівські автомат

Про щастя говорять стиха

Пропонуючи читачам но
ві вірші члена Спілки 
письменників СРСР Т. Г. 
Журби, редакція у перед
день жіночого свята по
просила молоду поетесу, 
постійного автора нашої 
газети, відповісти на кіль
ка запитань.

Запитання: Щастя. Ма
буть, стільки тлумачень у 
цього слова, скільки й лю
дей. Для одних воно дріб
не, для інших — багате, 
значиме; для когось воно 
реальне, Іншому — дале
ке марево... Яке визначен- 
ня цьому слову дасте Ви!

Відповідь. Сказати від
верто, я не схильна до та
ких роздумів' про щастя. 
В мене, як сказала Ліна 
Костенко, «сахається роз
гублена душа, почувши 
раптом тихі кроки .щастя».

Щастя не любить, аби 
про нього голосно гово
рили чи довго його роз-

ники вели вогонь із вікон і 
дахів будинків, що стояли 
на вигінку. А у видолинку 
неподалік від містка Віра 
Михайлуца перев’язувала 
поранених. Раптом куля 
одарила її в руку. Зупинив
ши кров, медсестра знову 
рятувала знесилених вої
нів...

Через роки колишній по- 
літрук Захарій Новицький 
напише: «Потрапив я в рот
ний медпункт важко пора
нений. Віра швидко подала 
мені пакет для перев’язки, а 
сама кинулась до бійця, що 
марив у гарячці. Кулі ви
свистували довкола, немож- 
йа було й"висунутися з две
рей. Подавши допомогу нам 
всім, медсестра взяла гвин
тівку в пораненого бійця, 
санітарну сумку і кинулась 
надвір...».

То була її остання стеж
ка. Назустріч смерті, на 
поклик тих, хто її чекав на 
полі бою. її смертельно по
ранило...

Радянські воїни визволи
ли село. І з почестями по
ховали свою рятівницю ра
зом з її бойовими побра
тимами.

За мужність і героїзм Ві
ру Михайлуцу нагороджено 
орденом Червоної Зірки.

Вісімнадцять дівочих літ 
було Вірі Михайлуці, коли 
ворожа куля зупинила її 
життя. Сергій Федорович 
Пирогов, діставши у Віриних 
батьків її довоєнну фото
графію, намалював портрет 
дівчини, в якої на солдат
ській гімнастерці дві бойові 
нагороди — орден і медаль. 
А потім взявся за роботу 
над пам’ятником...

І стоїть він за Саур-Мо- 
гилою, окутаний синьою ві
холою молодої весни. І з 
поклоном ідуть сюди люди. 
Одні називають її дочкою, 
інші — рятівницею. А під
полковник запасу 3. І. Но
вицький, поклавши квіти на 
цю священну могилу, роз
чулено мовив: «Серце мос 
з тобою, дорогий старшина 
Віро!».

М. ВІНЦЕВИЙ.
село Степанівна 
Донецької області — 
м. Кіровоград.

дивлялися. Воно, як лісо
ва косуля: один необе
режний рух, і ніби нічого 
й не з’являлося.

Єдине щастя, що має 
конкретні обриси, — це 
щастя спільне, загально
людське. Це — тиша і спо
кій нашої планети, відчут
тя мирної землі під но
гами.

Запитання: Тамаро Гиа- 
тівно, недавно Ви стали 

членом Спілки письмен
ників СРСР. Читачі «Мо
лодого комунара» хочуть 
знати, над чим працюєте 
сьогодні, цікавляться Ва
шими творчими задумами.

НА ХУТОРІ
11а хуторі моєму заспівали, 
11а хуторі. Звечора. При зорі.
А вже ж одколи пісні не чувала 
Земля моя при жодному дворі...
Зітхнуло небо. Підвелись отави.
Дерева йшли навшпиньках до дворів. 
На хуторі моєму заспівали.
На хуторі. Опівніч. При зорі.
Так просто... Ні весілля ж, ні застілля, 
А пісня встала й з вітром попливла. 
Запахчена густим селянським зіллям, 
Настояна на мудрості чола.
Й плнв.’іп за нею вишень пеліостп ш, 
й чиєсь кохання лебедем пливло, 
1 Чураївнп пебонько-хустіша 
Гойдалась над малим моїм селом.

Мов зводилась якась таємна змага 
Від неба, від коріння, від роси.
1 тихли чемно невсипущі «■маги»,
1 примовкали телеголоси.
Так просто: йшли дівчата із доїння,
Спинились між зачаєних осик 
Котився хміль весни по Украпи 
Від неба, від коріння, від роси.

Перший день роботи на 
Долинсьному комбінаті хлі
бопродуктів для Раїси Бен
нер не був днем знайом
ства. Для неї тут уже все 
відоме, та й саму її багато 
хто знав. Старші робітни
ки вже звикли щоосені се
ред молодого поповнення 
бачити колишніх школя
рок, що приходили пра
цювати сюди під час літ
ніх канікул Так само й 
Рая. Влітну 1982 року за
кінчила Долинську серед
ню школу № 2 і ось уже 
другий рін працює на 
комбінат).

Життя, 
сповнене 
радощів

Прийшовши в трудовий 
колектив, Рая відразу ж 
зрозуміла, що має недо
статньо професійних знань. 
Звичайно, запитати у стар
ших, досвідченіших не 
важко і не соромно. Та все 
ж потрібні були глибокі 
знання, і незабаром Рая 
закінчила нурси в Харкові, 
приїхавши на номбінат уже 
техніком-лаборантом.

Приємно повертатися ту
ди, де тебе чекають. А її, 
безумовно, тут чекали. Бо 
завдяки своїй веселій, не
посидючій вдачі за корот
кий час Рая стала душею 
колективу. Крім своїх пря
мих обов’язків із задово
ленням виконувала комсо
мольські доручення. У ко
мітеті комсомолу очолила 
нультурно-масовий сектор. 
Цікаві вечори, що прово
дить молодь Долинського 
комбінату хлібопродуктів, 
— то заслуга Раї. Але во
на не тільки організатор, а 
й активний учасник ху
дожньої самодіяльності.

Осінь минулого року за
пам’ятається Раїсі Бенкер 
важливою подією. Вона 
стала кандидатом у члени 
партії. З’явилися нові обо- 
в язки, але виконує їх мо
лода робітниця добросо
вісно.

З исеною приходять нові 
турботи. У Раїси Беккер 
вони пов'язані з майбутні
ми іспитами до Одеського 
технологічного ' інституту 
харчової промисловості.

Добре, коли людина не 
звикла зупинятися на до
сягнутому. Життя тоді в 
неї сповнене радощів, на
дій, віри в майбутнє.

3. КУЦЕНКО.
емт Долинська.

Відповідь. От чого я зов
сім не вмію, так це плану
вати свою творчість. Пи
шу, коли пишеться.

Запитання: Що б Ви по
бажали молодшим Вашим 
читачам, тим, хто робить 
перші кроки в літературі!

Відповідь. Працьовитості 
насамперед. Тільки пра
цею можна досягти заду
маного. І — неабиякого 
терпіння. Писати й тоді, 
коли не пишеться — йти 
до натхнення, а не чека
ти, поки воно поступається 
у гості. І, звичайно, мати 
свою стійку позицію як у 
житті, так і в творчості.

ДО ПО РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Т. Г. ШЕВЧЕНКА

«Історія мого життя, — писав поет в автобіогра
фії, — становить частину історії моєї Вітчизни». 
І справді, його доля кріпака, що виріс у неволі, — це 
доля народу. Із 47 прожитих років він провів на сво
боді тільки 13.

Борець проти кріпосництва і самодержав’я, він став 
поетичним голосом пригнобленого трудового люду. 
Революційний світогляд Т. Г. Шевченка сформувався 
під впливом ідей декабристів і революційно-демокра
тичних поглядів В. Г. Бєлінського, М. О. Добролюбо- 
ва, О. І. Герцена і М. Г. Чернишевського.

У вашій країні здійснилася заповітна мрія велико
го Кобзаря, яку він проголосив у своєму «Заповіті». 
Дружна сім’я братніх радянських народів утворила 
ту «вольну нову» сім’ю, про яку мріяв мужній поет.

ШЕВЧЕНКОВА
ЕРБА

Велика і трагічна доля 
випала Тарасові Григоро
вичу Шевченку — нашому 
геніальному Кобзареві, 
170-річчя якого ми урочис
то еідзначаємо у ці дні. 
Довгих десять років про
був він у царській солдат
чині, Муштрою і насиль
ством намагалися царські 
посіпаки зломити його 
дух. Та він карався, му
чився, але не каявся, муж
ньо пройшов через усі 
випробування свого жит
тя, щоб навіки піти у 
безсмертя.

Відомо, що в 1850 році 
Т. Шевченко був ареш
тований в Оренбурзі, де 
він проходив з 1847 року 
службу рядовим Орен
бурзького окремого кор
пусу, і відправлений в Но- 
вопетрівське укріплення 
на пустельний півострів 
Мангишлак (нині місто 
Шевченко). Тут за поетом 
встановили суворий на
гляд, щоб повністю вико
нати царську заборону 
читати і писати.

Про цей період свого 
життя багато пише сам 
Т. Шевченко у своєму 
«Щоденнику», який оін вів

На оновленій землі
Литоніпі Вереміївні Кра- 

сицькій уже 77-й рік. 23 
роки завідує вона музей
ною кімнатою Т. Г. Шев
ченка на громадських за
садах. У роботу вкладає 
всю свою душу і палку лю
бов до великого поета і 
його багатої літературної 
спадщини, до безсмертного 
слова свого великого пра
діда.

— Мене ще й на світі не 
було, — розповідає Анто- 
віна Вереміївна, — як 
батько моєї матері — син 
старшої сестри Тараса 
Шевченка Катерини Мак
сим покинув рідні місця і 
поїхав зі своєю родиною 
на Херсонщину... У моїй 
пам’яті назавжди закарбу
валося, як мій батько — 
сільський коваль із села 
Мошориного теперішньо
го Знам’янського району 
Веремій Дем’яновпч вечо
рами брав у руки «Коб
зар» і чигав нам з мамою. 
Читав і крадькома втирав 
сльозу...

Антоніна Вереміївна на 
хвилинку замовкає, бере 
до рук кобзу, торкається 
пальцями струн:

Думи мої, думи мої...
— Мама часто згадува

ла про рідні місця, де жи
ли Шевченки. 1959 року 
здійснилася моя мрія — 
об’їздила всі місця на Ук
раїні, які пов'язані з ім’ям 
Тараса Григоровича, по
бувала в музеях Кобзаря. 
1 тоді вирішила присвяти
ти своє життя вшануванню 
пам’яті великого співця 
нашого народу. У своїй 
старенькій хаті разом з 
мамою влаштували куто
чок дідуся Тараса: зібра
ли фотографії, літературу,

з 12 червня 1857 року по 
13 липня 1858 року — як
раз у той час, коли закін
чувалося його заслання, 
коли прагнення до довго
жданної волі заполонило 
всю його душу.

Важко було поетові. 
Пустопорожній, ослиної 
величі і вдачі капітан Ко
сарев, командир роти, де 
служив Шевченко, приду
мував усілякі утиски. Ось 
один з епізодів, зафіксо
ваний Т. Шевченком у 
«Щоденнику». Косарев у 
неділю 7 липня 1857 року 
рано-вранці викликав Шев
ченка на плац для стройо
вих занять. Знаючи, як 
поет прагне волі, чекає 
кінця своєї солдатчини, 
капітан почав зі злою іро
нією:

— Що, брате, відставка? 
Ні, ми ще зробимо з тебе 
зразкового правофланго
вого, а потім — з богом!

І тут же, пише далі Шев
ченко, наказав єфрейторо
ві зайнятися з поетом мар
шируванням і рушнични
ми вправами години на 
чотири.

Небагато було у Т. Шев- 
ченка-солдата вільного ча
су. А якщо траплявся, то 
він ішов на лоно природи. 
Наодинці з нею відпочи
вав душею і тілом, вино
шував задуми своїх май

на почесному місці вмісти
ли його портрет, поклали 
«Кобзар». З цього й поча
лася музейна кімната.

До будинку Катерини 
Максимівни і Антоніни Ве- 
реміївни Красицьких поча
ли осе частіше заходити 
люди. 1961 року за рішен
ням Зпам’янського міськ
виконкому звели будинок, 
одна з кімнат якого стала 
музейною. Перших відві
дувачів музейна кімната 
прийняла в день 100-річчя 
з дня смерті Т. Г. Шевчен
ка. Звідтоді завідуючою й 
екскурсоводом працює в 
ній А. В. Красицька. В 1964 
році музейна кімната була 
відзначена Шевченківською 
ювілейною медаллю. З 1961 
по 1976 рік тут побувало 
22 тисячі чоловік.

— Ніші музейну кімнату 
перенесено до міського бу
динку піонерів, — розпові
дає Антоніна Вереміїв
на. — Там вдалося роз
містити понад п’ятсот, екс
понатів. Звичайно,' треба 
подумати про розширення 
музею, адже він увесь час 
поповнюється. Наприклад, 
недавно у нас з’явився 
портрет Кобзаря, виготов

бутніх творів, осмислю
вав пережите. І була у 
Шевченка неподалік від 
Новопетрівського укріп
лення верба, верба-фаво- 
ритка, як він її сам нази
вав у своєму «Щоденни
ку». Посадив її поет ще на 
початку свого перебуван
ня в Новопетрівському ук
ріпленні. Швидко вирос
ла вона...

Згодом це дерево, яке 
нагадувало поетові рідну 
Україну, яке було такою 
рідкістю у пустельному 
краї, владно притягувало 
Шевченка до себе, під 
свої тінисті віти. І там зна
ходив він спокій, там чи
тав, там писав. Не раз і не | 
два згадується в «Щоден- І 
нику» верба.

21 липня 1857 року об | 
11 годині ранку одержав | 
Тарас Григорович Шев- І 
ченко довго очікувану во- | 
лю. Поетові повідомили, В 
що надійшли офіційні до- б 
кументи про ЙОГО ЗВІЛЬ- І 
нення від солдатчини, й 
2 серпня 1857 року на 
поштовому ЧОВНІ ВІДПЛИВ І 
Шевченко з Новопетрів- І 
ського укріплення в Астра- І 
хань...

Залишилася на Манги- І 
шлаку після того, крім І 
пам’яті друзів по солдат- [ 
чині, й посаджена ним | 
верба. Судилися їй довгі І 
роки життя. Стала вона І 
свідком звільнення наро- 1 
дів від панського гніту. І 
Від шевченківської верби І 
брали люди гілочки, щоб І 
виростити з них нові дере- І 
ва. «Нащадки» Шевченків- І 
ської верби буяють сьо- І 
годні й на вулицях при
каспійського міста Шев- 1 
ченко.

Ось таку долю мала 
шевченківська верба. Па- 
м’ять про неї дійшла до 
наших днів. До днів, які 
втілюють у собі сокровен
ні мрії великого Кобзаря.

А. МИХАЙЛОВ, 
журналіст.

лений із безсмертника...
Сімнадцять років тому 

пішла з життя Катерина 
Максимівна Красицька — 
внучка Кобзаря. Але Ан
тоніна Вереміївна після 
смерті матері не відчува
ла себе самотньою — весь 
час з людьми, серед лю
дей, для людей. За турбо
тами і біль не так ятрить 
душу.

У Знам’янці цю привітну 
жінку знають як прекрас
ну оповідачку, майстерну 
виконавицю Шевченкових 
пісень, як добру і чуйну 
людину, яка сповна від
дається громадській робо
ті. Вона несе людям, і в 
першу чергу молоді при
страсне слово свого вели
кого прадіда. Лише торік 
музейну кімнату Т. Г. Шев- 
ченна відвід що понад дві 
тисячі чоловік.

О. РЯБОШАПКА,
краєзнавець.

м. Знам’янка.
На знімку: Катери

на Максимівна (зліва) та 
Антоніна ви‘реміїві-а КРА- 
СИЦЬКІ — внучка й пра- 
внучна Т. Г. Шевченка.

Фото автора.
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НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

— Ви питаєте, чи люблять сьогоднішні дівчатка ви-

шивку? — каже секретар Хмелівської сільради В. О.

Діордіца й усміхається. — Мені здається, що так.

Ось хоч би й моя Інна... Якось на днях приходжу 3

роботи, думаю — що таке, де моя дитина? — в хагі

тихо-тихо. Чи уроки робить? Заходжу до кімнати, а

вона сидить біля вікна — вишиває...

І долі рясні
рушники
Ш ЙЛА колись у ма- 

аі іШ.тепько.му українсько
му селі Мпрополі дівчин
ка Марійка. Виростала в 
звичайній селянській хаті, 
під рушниками. Перший' 
свій крок зробила під ни
ми. Вперше відчула, що 
таке краса, дивлячись на 
ті білі, вишиті червоними 
і чорними нитками руш
ники.

І мала дівчинка Марій
ка трьох сестер. Усі вони 
потроху вишивали і хрес
тиком. і гладдю. А Марій
ка найкраще з усіх. І що 
не день, то ліпше в неї 
вишивка ладилася, і нит
ка рівніше лягала до нит
ки; що не новий рушник, 
то кращий од попередньо
го. Навчилася вишивати 
так, щоб стьожки лягали 
в один бік, щоб хрестики 
були один в один — інак
ше не буде в рушникові 
справжньої краси і витон
ченості. Так її мама на
вчила, Г. П. Білан.

А прийшла пора — і за
вітали до їхньої хати сва
ти. За давнім звичаєм пе
рев'язала їх дівчина свої
ми рушниками...

Роки, роки... Як швидко 
біжать вони! Не зогляді- 
лась Марія Данилівна, як 
сини її Сергійко та Воло
дя із хлопчиків перетвори
лися на статних парубків. '

А потім і весілля старшо
му зіграли. Сиділи Сергій 
з Вірою за весільним сто
лом па покуті, прикраше
ному вишитими материн
ськими руками рушника
ми.

— Найбільше люблю ви
шивати рушники, — каже 
М. Д. Ковпан, — вишиваю 
їх усе життя. Ті рушни
ки — то і є моє життя.

Я СЛУХАЮ Марію Да
нилівну, а перед очи

ма у мене — її вишиті по 
біленому полотну червоно- 
чорні візерунки, які бачив 
на виставці у сільському 
будинку культури. Ті самі, 
які надзвичайно сподоба
лися і відвідувачам ви
ставки в районному центрі.

У Хмельовому не одна 
М. Д. Ковпан уміє так 
гарно вишивати. Сповна 
осягнули це давнє тонке 
ремесло і Г. А. Майдебу- 
ра, К. П. Вавренюк, В. М. 
Тимофієнко, В. К. Аленко 
та багато інших. Втім, од
на поправка — не ремес
ло, а мистецтво худож
ньої вишивки — так спра
ведливіше буде сказати 
про те, іцо зроблено їхні
ми роботящими руками.

Сумно, але факт: сьо
годнішня молодь не зав
жди прагне перейняти у 
старших краще з того, що 
лишилося нам від минуло

го: скільки пісень забуто, 
скільки секретів давніх 
ремесел втрачено назав
жди...

У Хмельовому турботу 
про збереження народного 
мистецтва взяла на себе 
сільська Рада — до речі, 
Марія Данилівна теж тут 
працює. А очолив цю ро
боту голова виконкому,ка
валер двох бойових орде
нів Слави, Герой Соціаліс
тичної Праці депутат об
ласної Ради народних де
путатів В. 3. Мамуня. З 
його ініціативи почали 
проводити у Хмельовому 
виставки народної твор
чості — цього року у та
кій виставці вперше взяла 
участь і М. Д. Ковпан.

— І все-таки, Маріє Да
нилівно, — кажу, — що 
вас змушує братися за 
голку й нитку щоразу, як 
випаде вільна хвилинка?

.— Вишиваю тому, іцо 
гарно, — каже М. Д. Ков
пан. — 1 тому, що треба 
для життя. Ось скоро сво
го меншенького одружува
тиму4— хто ж йому такі 
рушники вишиє, як мати?

1 знов під її руками ля
гають по білому полю 
червоні та чорні стьожки. 
А де — і зелені чи жовті. 
Од того рушник стає ще 
барвистішим, ще багат
шим. Вимальовується по
волі орнаменї, проступає 
на ньому бережок... 1 від 
тих рушників стає хата 
світлішою, наряднішою.

Заможно живуть сьо
годні хмелівчани. З року в 
рік багатшає місцевий кол
госп імені К. Маркса. Ко
лись бідне село за Радян
ської влади перетворило
ся у справжнє містечко з 
благоустроєними вулиця
ми. торговельним центром, 
закладами соцкультпобу
ту. Але незмінним лишило
ся одне — трудолюбство 
хмелівчан і потяг до пре
красного.

П. СЕЛЕЦЬКИЙ.
Маловисківський район.

©

Люблять проводити 
вільний час у своєму бу
динку культури техніки, 
робітники і службовці 
світловодського ордена 
«Знак Пошани» заво
ду «Дпіпроенергобуд- 
пром». Аматорське мис
тецтво танцювального, 
хорового, вокального 
гуртків, оркестру народ
них інструментів, ляль
кового театру давно 
вже завоювало прихиль
ність заводчан.

II а з н і м к у: висту
пає танцювальний ан
самбль заводського бу
днику культури; своє 
мистецтво демонструють 
наймолодші учасники ху
дожньої самодіяльності.

Фото І. НОРЗУНА.

КУРОРТНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Видавництво «Радянська енцикло

педія»- великим тиражем випустило 
новий спеціалізований словник «Ку
рорти».

У ньому розповідається про всі ку
рорти, лікувально-курортні місцевості 
та зони нашої країни, найбільш відо
мі зарубіжні курорти. Читач знайде 
тут довідки про місцезнаходження то-

го чи іншого курорту, про методи са
наторно-курортного лікування, особ
ливості клімату. Тут подано також ві
домості про історичні та географічні 
пам'ятки курортів, про об'єкти ту
ризму та екскурсій.

А. КИБАЛЬЧИЧ, 
дійсний член Географічного то
вариства СРСР.

Примхи
кохання
о Кохання так палало, 

що згоріло ще до шлюбу.
Л Яка жінка не зможе 

перетворити діалог на мо
нолог?

Для песимістів жінка— 
слабка стать, для оптиміс
тів — прекрасна.

Ф Коли чоловік турбує
ться лише про себе, дружині 
стає не по собі.о Хто ловить гав, до то
го лелеки не летять.

Юрій РИБНИКОВ.

Контркомпліменти
А Мистецтво сімейних сцен потребує чоловічих 

жертв.
(?) Іронія долі: старий парубок народився 8-го бе

резня.
& Техніка! безпеки: «Не стій під стрілою Амура!», 
ф Прикрашаючи кімнату новими меблями, жінка 

поліпшувала декорацію сімейних сцен.
(Т) Завоювала місце під сонцем — поїхала без чо

ловіка на південний курорт.
(7) «Одруження відкриває нові обрії», — сказав 

чоловік, сіпши дружині на голову.
& Золотим віком для чоловіків був час, коли зо

лоті прикраси ще не увійшли в моду.

Олег СЕЇН.

І. ГУМОР НАШИХ ЧИТАЧОК

КОМУНАЛЬНА кварти
ра. Крізь великі шиб

ки спільної кухні проби
ваються перші весняні 
промені. В неділю, коли 
Оксана, Тамара, Валентина 
й Галина помили після 
обіду посуд і розійшлися, 
біля плити зібралися по
балакати Василь, Михайло 
й Леонід.

— Що ж би це дружині 
на 8 Березня купити? — 
журиться Василь

— Моїй дружині що б 
не купив — не догоджу. 
Дам у конверті «тринадця
ту», і хай дістає собі хоч 
і зірку щастя.

под
— Ні, так нецікаво. Гро

ші — не годиться...
— Що ж ви надумали?
— Секрет...
•— Секрет? А й справді. 

Давайте домовимось: 8 Бе
резня рано-вранці, коли 
наші благовірні ще мирно 
спатимуть, замотаємо свої 
«секрети» в папір — і на 
кухонний столик.

— Отже, змагання?
— Отже.
— Деталь: на подарунок

А Р У Н
кладемо не вітальну листів, 
ку, а вимогу: «Обережно! 
Розгорнути 8-го, о 8-й го
дині».

— Нащо?
— «Нащо, нащо...» — 

передражнює Леонід. — 
Там ми в цей час непоміт
но наставимо фотоапарат, 
магнітофон, і...

1 II.

8 БЕРЕЗНЯ. Ще досвітні 
вогні не пробились 

з-за крайнеба, як Василь

К и
поклав пакунок на столик 
Оксани, а букетик квітів у 
склянку з водою на сто
лик... незаміжньої Галини. 
Вдоволений повернувся в 
ліжко.

Михайло, крадучись на
вшпиньки, поклав Тамарі 
свій подарунок, загорну
тий в 67 газет. І тут же 
подумав: «А Галині ж, ма
буть, ніхто...» Згадав і по
клав на столик Галині ло
терейного білета з дарчим 
написом.

Вайлуватий Леонід, що 
ніколи не прокидається 
без сторонньої допомоги, 
потягнувся, солодко по
зіхнув і стрімголов подав
ся на кухню. Його випе
редили, він кипів!.. Та ні
чого, ще не все втрачено... 
І він уже кладе один па
кунок на стіл своїй милій 
жінці, а другий... люб’яз
ній сусідці.

III.
1| — завелася пер- 

""г‘і шою Валентина. — 
Коли купував подарунок 
Галі, то про дружину ти 
не думав?!

— Забери геть своє ян-

тарне намисто, — скипіла 
Оксана. Я теж хочу квітів!

— А що коли вона рап
том виграє «Волгу»? — 
збентежилась Тамара.

Тільки Галининого голо
су не було чути на кухні, 
їй було не до цього. Вона 
чекала в гості Миколу з 
сусіднього будинку і готу
валась запросити на зару
чини своїх доброзичливих 
сусідів.

Т. РЕЗНІК.
м. Кіровоград.

Наступний помер «Моло
дого комунара» вийде у вів
торок, ІЗ березин ц. р.
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Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.
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