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<ЗВЕРНЕННЯ 
ДО СТУДЕНТІВ 
ПЛАНЕТИ

Секретаріат 
підтримує 

пропозиції, У помічники-вісйю

ПЕРЕДСВЯТКОВІ ДІАЛОГИ

ЖЖ2тЖй

і■

У нашій 
— токар і

Н. ЛОЗОВА, 
комплексу 
ЧОЛОВІКІВ» 

торго- 
сб'єДНоННЯ

І МАШКАЛА, 
піонереожатд. 

Знам’днський район.

та активну
громадському

ськсгс району Нашу ра
йонну комсомольську ор
ганізацію вважають спе
цифічною в тому плані, 
що з майже двадцяти 
тисяч спілчан іринадЦЕть 
тисяч — жінки. Чому 
тон? А тому, що ь нашо
му районі с чисто «жіно- 
сі» підприємства, уста
нови, навчальні заклади: 
виробниче швейне об єд
нання, взуттєва, панчіш
не, кондитерська фабри-

г.еда. огічний інстиіу». 
медичне училище, де 
працюють і навчаються 
переважно жінки, дівча
та І з повним правом та 
впевненістю скажу, що 
трудяться і вчаться еони 
прекрасно.

Хочу назвати в’язаль
ницю панчішної фабрики 
Катерину Мельникову, 
л:каря міської дитячої 

(Закінчення 
на 2-й стор.).

псацівниця 
«Все для 
універсального 
вельного 
<-К;совоград:>

КОР.: Сьогодні жінни 
— на передових рубе- 
жах одинадцятої п’яти
річки. В їхньому ентузі
азмі — палка вдячність 
Комуністичній партії і 
Радянському урядові, які 
постійно піклуються про 
жінчу-трудівницю, жін
ку—громадського діяча, 
жінку-матір. 
країні жінка 
лікар, доярка і пілот, бу-

«Скрізь потрібні жіночі руки

жіночі руки...» Спрсвед- 
ЛИВІСТЬ ЦИХ слів просто 
ДСЕЄСТИ На прикладі ДІ
ЯЛЬНОСТІ прекрасної по
ловини людстеє, і зокре
ма на прикладі діяль
ності комсомолок Лен’н-

ПРО УЧАСТЬ ДІВЧАТ-КОМСОМОЛОК Б УС’Х 
СФЕРАХ ГРОМАДСЬКОГО ЖИТТЯ ЙШЛОСЯ НА
ПЕРЕДОДНІ ВОСЬМОГО БЕРЕЗНЯ В РОЗМОВІ 
НАШОГО КОРЕСПОНДЕНТА З ПЕРШИМ СЕКРЕ
ТАРЕМ ЛЕНІНСЬКОГО РАЙКОМУ КОМСОМОЛУ 
М. КІРОВОГРАДА ТЕТЯНОЮ ЛЕБЕДЄВОЮ.

діг.ельник і перукар, пар
тійний, комсомольський 
працівник і державний 
діяч...

Т. Л. Так, правильно 
співається у відомій піс
ні. «Скрізь потрібні наші

ПРАГА, березня.
(ТАРС). Повну підтримку 
ловим радянським мирним 
ініціативам, висунутим у до
повіді Л. І. Брежнєва на 
XXVI з’їзді КПРС, висло
вив Міжнародний Союз 
студентів.

Пі важливі'пропозиції, за
значається в розповсюдже
ній тут заяві МСС, стосую
ться всіх найважливіших 
проблем міжнародного ста
новища і є важливим вкла
дом у зміцнення розрядки. 
В них дістали своє підтверд
ження і дальший розвиток 

у раніше висунуті ініціативи 
СРСР, спрямовані на зміц
нення загального миру, роз
зброєння.

Важливість нових ініціа
тив Л. І. Брежнєва полягає 
в їх конкретному і всебічно
му характері.
МСС повністю 
ці реалістичні 
розглядаючи їх як добру ос
нову для практичних захо
дів по роззброєнню і по
глибленню розрядки міжна
родної напруженості.

Виходячи з рішень ХШ 
конгресу МСС, секретаріат 
МСС звертається до студен
тів усього світу, до їх орга
нізацій із закликом розгор
нути масовий рух на під
тримку нових радянських 
ініціатив, всемірно сприяти 
прогресові в справі роззбро
єння, скороченні і ліквіда
ції ядерної зброї, добивати
ся виключення сили з між
народних відносин.

У березні радісне свято 
Що жінку віншує-віта 
Це свято-усміхнена мати, 
Це свято-щасливе дитя

ПРОЛЕТАРІ BCfiX КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Mo
КОГО ОБКОМУ АКСМУ

Виходить 
s 5 грудня 1939 р.

ЕЧОРА З МОСКВИ ПО
ВЕРНУЛИСЯ ДЕЛЕГАТИ 
XXVI З'ЇЗДУ КПРС 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ 
ЛАСНОЇ партійної 
ГАШЗАЦ1Ї. НА ЗАЛІЗ
НИЧНОМУ ВОКЗАЛІ IX 
ТЕПЛО ЗУСТРІЛИ ЧЛЕНИ 
БЮРО ОБКОМУ І КІРО
ВОГРАДСЬКОГО МІСЬК
КОМУ ПАРТІЇ, ПРЕДСТАВ
НИКИ ТРУДОВИХ КОЛЕК
ТИВІВ.

Н А З Н І М К У: ДЕЛЕ
ГАТА XXVI З'ЇЗДУ КІІРС 
бригадира впрубііи- 
КІВ ШКІРТ0ВАР1В кіро
воградської ВЗУТТЄВОЇ 
ФАБРИКИ 
ЛЕЙКО 
СТРІТИ 
РОБОТІ.

Н. Ф. КОВА- 
ЇІРИПШЛИ ЗУ- 

ТОВАРИШІ 110

Фото Б. КОКПАКА.

У ПРЕЗИДІЇ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ

Президія Верховної Ра
ди Української _РСР сво
їм Указом від 5 березня 
і981 р. за ударну роботу 
в складі студентських за
гонів, високі показники у 
навчанні 
участь у 
житті нагородила учасни
ків студентських загонів 
почесною Грамотою і 
Грамотою Президії Вер
ховної Ради Української 
РСР.

в тому ЧИСЛІ', по Кірово- 
градській області

Грамотою Президії 
Верховної Ради Україн
ської РСР

Коротуна Віктора Іва
новича — командира Кі
ровоградського обласного і 
студентського загону.

КОМСОМОЛЬСЬ
КИЙ телетайп

Коїіи б вт.' а ці передсвят
кові дні завітали д<? черво
ного кутка молочнотоварної 
Ферми № 2 нашого коліоспу, 
то почули б. як там чине 
гарний спів Цс співають 
дівчата з комсомольсько
го чодіжного колективу до
ярок. Більшість із них — 
активні учасниці художньої 
самодіяльності, входять до 
складу нашого колгоспного 
хору. А недавно ми з ними 
вирішили проводити репети
ції перед початком роботи 
просто на фермі — щоб 
економити дорогоцінний час.

Звичайно. тому, що цей 
колектив — переможець пе- 
редз'їздївськог о .-.мигання, 
лині надоює щодня від кож
ної корови більше восьми 
кілограмів першосортного 
молока — найбільше па ра
йону. сприяло багато чинни
ків. і перш зп.все — удар
на праця дівчат. Але без
перечно й тс. що допома
гає їм у цьому н пісня.

Т. ЯНЧУК, 
секретар комсомольсь
кої організації колгоспу 
«Перше травня» Мапс- 
вксківськсго району.

за того хлопця
12 тисяч карбованців — 

такий ча сьогодні заробіток 
керівника ПІДПІЛЬНОЇ комсо
мольської організації «Сцар- 
так» села Красної ірки Го- 
ловнніеського г.шіону Ми
хайла Громового, що діяла 
у роки війни. Михайла за
рахували до свого колекти
ву дівчата з комсомольсько- 
молодіжної бригади, очолю
ваної секретарем комсо
мольської організації комп
лексу «Все для чоловіківо 
Світланою Константиновою. 
Весь заробіток і ерс.я йде до 
Фонду миру.

Своє свято мі: зустрічаємо 
чималими успіхами в пра
ці. На десятки тисяч карбо
ванців різних товарів прода
ємо щодня. Культур» обслу
говування — на високому 
рівні.

Піонерський комісар
Є люди, яким по-доброму 

заздриш і на ; них хочеш 
бути схожою Старша піо- 
ііервожата Мошоринськеї 
середньої ніколи Людмила 
Зика — одна з них Чотири 
роки тому повернулася вона 
цо рідної школи після закін
чення Кіровоградського пе
дагогічного інституту.

Чого тільки не вміє Люда! 
І на баяні і рає і танцює. 1 
малює, і співає А головне— 
діти її люблять.

Генеральний секретар ЦК 
КПРС товариш Л. І. Бреж
нєв на XXVI з'їзді партії го
ворив. що вирішальна роль 
у формуванні нової людини 
належить учителеві. Це 
справді так І дуже вірпть- 
•-Я. що вихованці Людмили 
Ваші — кваліфікованого спе
ціаліста і щедрої лші люди
ни — вирі'стуті такими ж, 
як і вона, добрими, весели
ми, .іаі.О’Щн і\'і' рідний 
і. рай



— 2 стар

(Продовження. 
Поч. на 1-й crop.).

поліклініки Ларису Коз
лову, зчительок серед
ньої школи N2 16 Галину 
Г'олусмак і Марину Са- 

І марцеву, заслужену ар
ії тясгку республіки, ар- 
Я тисгку обласного музич- 
9 іш-драматичного театру 
4 амені М. Л. Коопизниць- 
„ кого Валентину Дроно- 
I ву, студенток педінститу- 
Я ту, відмінниць навчання 
я ірен Гречишкіну і їетя- 
I ну Мезін...
Ш Усім відомий не тіль-

?я в районі, айв області 
в ко?лсомольсько - моло- 
* діжний колектив стерня- 
I рок ливарного цеху коз- 
Е кого, чавуну заводу «Чер- 
I вона зірка», котрий очо- 
J лює Віра Драчук (груп- 

комсорг Валентина По- 
п номаренко). Ця бригада 
Я молода як за часом сво- 
И го існування, так і за ві- 
I ком працюючих. Най- 
& старшій із них — 25 ро- 
® кіз. Напередодні XXVI 

з’їзду Комуністичної 
|| партії Радянського Сою- 
I зу вони виступили з іні- 
і ціагизою «Кожному пе- 
I редз’їздіаському дню — 
® півтори норми виробіт

ку», її
І колективи 
І Нині на 
І лєндарі 
р Драчук — 
І року.

Першість у соціалістич-

виробіт- 
підхопили інші 

підприємства, 
трудозому ка- 
бригади Віри 

квітень Г?В1

ІЖІНОЧІ руки»о

§ кому змаганні за 1980 
■8 рік сере;Г комсомольсь

ко-молодіжних колекти- 
н вів у легкій промисло- 
I восгі виборола бригада 
а швейно - складальної 
В дільниці цеху N2 3 взут
ії тєвої фабрики, де бри

гадиром Надія Григораш, 
й а групкомсоргом Світла

на Бодня. Середній ви
робіток дівчат торік ста
новив 126—130 процен
тів норми, а здача про
дукції ВТК .з першого 
пред’явлення була май
же стопроцентна. На 
честь з'їзду Надії . та 
Світлані надали почесне 
право сфотографуватися 
біля розгорнутого пра
пора міської комсомоль

ці ської організації.
!■ Багато добрих спраз і 
і: на рахунку КМК бригади 
и № 3 міської телеграфао- 
| телефонної станції, кот

ру очолює Г. Василенко,
У комсомольського колек- 
9 гиву продавців секції 
І «Чоловічий трикотаж» 
Я УТО «Кіровоград» (бри- 
Я гадир Т. Шкаира). До ре- 
| чі, останній на районно

му святі трудової слави 
н нагородили перехідним 
« призом «Кращому
: комсомольсько - моло- 
■ діжному колективові 
£ сфери обслуговування».

КОР.: Усі ці краснс- 
ц мовні факти ще раз пе- 
3 рекоиують, що КОМСО- 
а молки району вміють і

3 робота5
іі навчання

Кращою дояркою райо
ну і серед молодих і се
ред доросли?: за підсум
ками минулою року ста
ла 22-річпа доярка Гулю- 
иопської ферми колгоспу 
«Россид» Розалія Сараа- 
рова. Вона надоїла від 
кожної корови своєї гру 
пп 4359 кілограмів моло
ка.

Дояркою Розалія пра
цює всього чотири роки, 
але вже встигла просла
ній ис.ь на всю республі
ку. її нагородили медал
лю <3.і трудову відзна
ку!», зцаїгом Ції ВЛКСМ 
«Майстер умі. сць». попа

7 березня 1981 рожу

Наталя КЛЬОВАНА

люблягь працювати. Ці
каво, яка їхня соціально- 
активна роль у громад
ському житті!

ї. Л.: Більшість пер
винних КОМСОМОЛЬСЬКИХ 
організацій, комсомоль
ських бюро, комітетів 
комсомолу очолюють 
н<інки. І, не з образу чо
ловікам, скажу, що ро
бота з таких колективах 
іде на особливо високо
му рівні.

Дев’ять років тому, 
після закінчення Одесь
кою технологічного тех
нікуму, приїхала працю
вати з Кіровоградське 
виробниче об’єднання 
хлібопродуктів Люба 
ГІантелєєва. Через рік 
вона стала комсомоль
ським ватажком підпри
ємства і по сьогоднішній 
день успішно поєднує ро
боту інженера-мікробі- 
олога зі своїм доручен- 

Вимоглива й при
вітна, ділове й людяна, 
принципова й щира — 
такою знають і люблять 
молоду комуністку Лю
бов Пантелєєзу 
робництві.

Скажу кілька 
про секретаря 
мольського бюро секції 
«Трикотаж» магазину 
«Дитячий світ» Світлауу 
Петренко. Ця роботяща, 
тямуща дівчина не тільки 
відмінно трудиться. її не
всипущість і енергія не 
заважають їй займатися

НУМ.

на ви-

сліз і 
комсо-

У НАШИХ ДРУЗІВ 
ПО ЗМАГАННЮ

Ця розповідь про доярку з 
Башкирі? Розаііію Сарааро- 
□У-

— член райкому ВЛКСЛІ 
і Депутат районної Ради 
народних депутатів.

Розалія змагається зі 
своею подругою ІльгізОю 
Икбієноіо. яка почала 
працювати на цій фермі 
на рік пізніше Незаба
ром і ільгіза добилася 
пг мітнпх успіхів у робо
ті стала депутатом Ста- 
[ С'баїщсвської сільської

іШ|Я|ИИЙіеяг.с2.-.^*г7'г;'

зазжди 
планеті.
личигь

Проліскові

Клаядія Б АШ ДИКОВ А

Щастя
синові сергійку присвячую. 

ІИ потягнувсь ДО квітки радо, 
Цвіт пестять пальчики малі.
Моя відрада ти і свято, 
Найбільша свято на землі. 
Йдемо під шепіт рути-м яги. 
Стежина довгу стрічку з є. 
А на узгірку біла хата , 
Шибками тепле сонце п є. 
Мені і радісно, і гірко, 
11 in так невтримно час пливе., 
f прийде мить — незнана жінка 
Тебе від мене позозе. 
«Моє ти щастя?» — скаже дзвінко. 
Би вдвех підете з майбуття... 
О, не забудь, далека жінко, 
Зростила щастя твоє. я.
'М. Олександрія. .

ДЗВІНОЧКИ

Пробудження 
Я так люблю пробудження весни 
Коли струмки сміються водограєм. 
Пташиним спізом сповнюються сни, 
У сонці ранок весело палає. 
Здається, можна випити блакить, 
Обдарувати білий світ цілунком, 
Бо настає якась щаслива мить, 
І серце б’є ехзильозано і лунко. 
Тоді і радість, і чекання, й сум — 
Уса в собі несе щось дивно-світле, 
Бзрзіняться надії щирих дум, 
8 душі веселкою замрія щедро квітне. 
Стоять дереза у бруньках рясних, 
Земля збирає росяне намисто... 
Іду назустріч я дзвінкій весні, 
Люблю красу її зеленолисту.

м. Кіровоград.

Наталия ПЕТРОВА

Голуби, взлетайте в поднебесье! 
Лбйся, песня, ззэнче и сильней! 

Нет иного счастья, чем сегодня 
Жить под небом Родины моей.

с. Велика АндруФака 
Свпловодського району.

громодською роботою, 
/колода комуністка
С. Петренко — член бю
ро райкому комсомолу, 
депутат Кіровоградської 
міської Ради народних 
депутатів. Велика мест» 
випала Світлані з дні 
проведення Олімпіади- 
80: вона разом зі своїми 
подругами по роботі об
слуговувала гостей Мос
кви.

А ще хочу згадати на
ших кращих комсомоль
ських ватажків, таких, як 
Тетяна Хвальчеза (взут
тєва фабрика), Валентина 
Голозко (завод «Черво
ний дзаркальщик), Надія 
Мороз (шпагатно-вірьо
вочна фабрика), Алла 
Чернишоза (восьмирічна 
школа № 8).

КОР.; Весна 
личмть нашій 
Особливо вона 
жінкам. Очевидно, щось 
символічне є з тому, що 
ми відзначаємо прихід 
весни святом жінок. Ваші 
побажання в переддень 
березневого свята!

Т. Л.: Ну, ззичайно ж, 
хочеться побажати всім 
читачкам «Молодого ко
мунара» великого люд
ського щастя, творчою 
натхнення у праці і нав
чанні, весняного, соняч
ного настрою. А ще хо
четься, щоб усі пам’ята
ли, що найкращі у світі 
слоза саме жіночого ро
ду — земля і любов, на
дія і краса, радість і ро
бота, доля і мудрість, 
слава і Вітчизна...

Розмову вела
Т. КУДРЯ.

ПОЕЗІЯ
В КОЛЬОРІ

Завжди приємно й радісно 
спрааж- 
впевие- 

— і біла 
загрунтованого по
перетворюється на 

появляю- 
І з їхніми непов- 
характерами і по-

Слозо і колір пзреп лі гають
ся а моїй творчості. Те, що 
неможливо передати слова
ми, я відтворюю на полотні. 

Сьогодні а майстерні ху
дожниці ЗО робіт: портрети, 
пейзажі, натюрморти. Серед 
останніх творіз особливим 
психологічним настроєм і 
колоритом виділяються
«Відлуння» та «Канікули*.

Недавно молода художни
ця побувала я гостях у ро
бітників зазоду тракторних

■і гідроагрегатіз. Після цієї зу- 
іі стрічі появилося три новик 
1 портрети; шліфувальника 

Анатолія Бондаренка, тока
ря Григорія Кравцова та ін
женера Руслана Рушанова.

Можна було б і далі вес
ти мозу про творчість 
Л. Кир’яяозої. Та хочеться 
сказати ще лиш .про те, ще 
ріднять усі її твори, — це 
поезія в кольорі. і якщо 
спитати Любу, що вона вва
жає здобутком своєї твор
чості, асна відповість: «По
шуки власного почерку. Я 
не терплю повторень». "

Тож побажаймо молодій 
художниці нових неповтор
них знахідок.

Ради. Обидві попругц 
вступили на заочний зоо
технічний відділ ІСушна- 
ргнковського сіль-
госптехнікуму й успішно 
закінчують його.

Ферма, на якій працю
ють подруги. — одна з 
кращих у районі. Керує 
колективом депутат Вер
ховної Ради БАРСР Су- 
юнбіка Гаймулліна. Торік 
надій від корови тут ста
новив 3435 кілограмів, 
на 142 кілограми більше, 
ніж попереднього року.

Добре іідугь справи_на 
фермі і в ці дні. Кращий 
показник по надоях — 
12—14 кілограмів від ко. 
рови щодоби — знову ж 
у Розалії Сарварозої. Во
на зобов'язалася на кі
нець року довести надій 
молока від корови до 
4509 кілограмів.

бути при Творенні 
нього чуда, Кілька 
них рухів пензлем 
пляма 
лотка 
казну. На полотні 
ться люди 
горними ; 
чуттями.

Саме така творча манера 
молодої художниці Любові 
Кир'янозої. Без попередньої 
роботи над малюнком вона 
майстерно створює свої кар
тини. Характерною ознакою 
її образотворчого стилю є 
робота над портретом.

Дивишся твори художниці 
— і тебе вражає життєвість 
зображеної ситуації, гармо
нія внутрішнього настрою 
портретованих із загальним 
фоном на полотні.

З Любою ми познайоми
лись кілька років тому. Ру
сява, голубоока, з чистим 
Відкритим обличчям, корект
на й пряма у своїх суджен
нях, вона зразу припала ме- 
Ні ДО душі. 1 ПОКИ ми повіль
но розмовляли, Люба напи
сала мій портрет. Мене вра- 
зиз темп виконання портре
та. відомо, що над портрета
ми працюють багато часу, а 
ІЇЛ,3а “ІЛЬКа годин я поба- 

яла СЄое а ДзеРкалі кар
тинного полотна. Згодом цей 
■•ортрет серед інших було 
^?а1ІГ.'"=В° на <*«•«■» 

канз2л^аНТИЧНОму плані ви- 
Сюж«™КарТИМу “Мся сім'я», 
сюжетною композицією і 
психологічним станом порт- 
н!оти^мИХ Ця робота нагадує 
картини естонської худой- Мале Лейс. .Ио, ?я“,. 
йіии®₽гоае. звертання ДО Од- 
едчання Ф^^Фської теми: 

Людини і природи, 
гармонійної єдності Різних 
'змі ' хаРактеРом людей.
Земля набухла под

— с ДО>«ДЄМ.„ какая трудная работа!
н ждать рождения

И МЬІ с тобой чего-Гт°оТ°’ 

художницпОЄпИЧНИХ НрАя<Д«а* 
софсьний Р°ЗКрнаає Ф'ло’ 
поетичні Лп,СТ КаРТИНИ. І 
^^ОКнР’ХИві^лПе*аТ^П^: 

помагаХЄьПмеЄніЯв А°‘ 
живописом,

Л. КАЛЮЖНА.
м. Кірозогоад.
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а» 0 МОЛОДОГО лікаря Ста» 
нюлава Тимошснка за- 

йшлз старенька бабуся з 
вербовою паличкою, вкло
нилася, привіталася чемно 
та й сказала:

— Випиши-но, 
хось пілюль чи 
моя старшенька 
мається — серед ночі з жар 
кинуло.

— А скільки ж років ва
шім старшенькій?

— Зже з п’ятнадцять, як 
на пенсії.

— А .чого ж це ви пішки? 
Треба оуле викликати лікаря 
додому... Ви почекайте. Я 
шофера гукну. З поїдемо.

— і, ні. Мені ще — з уні
вермаг зайти. Онуки, прав
нуки приїдуть — гостинці 
час готувати. А заразом отой 
великий клуб роздивлюся. 
Кажуть, такий, що весь маиц 
кутом, що за трьома ярами, 
зайняв би.

Того дня Станіслаз іще 
раз розмовляв з бабкою Па
раскою.

-- А що, ноли я привезу 
вас у нашу лікарню, щзб ви 
порозмовляли З Х8ООИМИ?

— Про що?
- Про життя. Про Доа; о-

І
ЛІТТЯ.

Вона згодилась, І читала 
«лекцію».

Станіслаз перепитував:
— Оце ж ви стільки пере

тертий, Параско Іванівно, 
ізде роки не зломили вас...

і'г- — А чого бо вони мали 
І мене ламати? Це я їх лама-

сину, якн- 
капель. Бо 
дуже поом-

е?5 А°н°с Є- Заш зять, Анд- 
комунісг. 
він про- 

~ А. за 
колишніх •

рій Петрович, — 
і о всю сім’ю.., - 
віз рукою по шиї. — 
нами — всі сім'ї _____ __
активістів. Отака. То пере
кажіть же людям. І тікайте.

А чи далеко втечеш, коли 
у Ліди на руках Вітйлик у 
пелюшках, та ще Пеграк і 
Г ялинка?

Як смеркло пішла Парас
ка Іванівна з долину. Взяла 
сапу, лопату, сокиру. До 
світанку орудувала ж:нха з 
чагарях — землянку робила 
для себе і для тик, над ким 
звисала безнадія. А нара- 
нок прозела у своє «підпіл
ля» ЖІНОК і дітей.

Наздоззі хтось таки діз
нався про запроданців, як: 
склали той донос. І пішла 
Параска Іванівна з ліс. Аж 
за Таужнє. чула, що там є 
свої люди зі зброєю. На 
переїзді зустріла знайомо
го діда з Мечиславки і все 
розпозіла йому. Той дід 
зробив своє діло — пішоз 
туди, в хащі, де були зем
лянки...

Місяць чекала Параска

и о

РАД ОСТа
ла. У мене була радість — 
діточок повна хата. Шіст
надцятеро побачило світ. У 
мене була втіха — жали 

х.ито, щоб багатіло наше 
село, всі люди. І скажу вам 
таке: лежати й ойкати від 
Сал.ччок — та погана звич
ка. Зляжеш — сто КОЛЬОІС 
матимеш. А я ось позмзби* 
рува/.а грушки, наквасила 
помідорі», пампушок напек
ла правнукам — то й одра
зу яііось легше на душі і на 
серці. Ще скажу й таке: са
мот, «я людина теж слабне. 
Від печалі. Бона, ота печаль, 
їсть людину, п і отрута. То 
треба не зачинятись у чо
тирьох стінах. А я коли 

уцінко було, всю печаль Із 
г^дістю мішала. І радість 
брала гору, і вік мій таки 
був щасливим..,

ВОНА не плакала, коли 
проводжала синів і зя

тів на фронг, Зона, Параска 
Іванівна Ходак, котра тоді 
розміняла шостий десяток, 
сказала Григорію, середуль
шому синові, який мав доб
ре ніжне серце, лагідність 
до дітей і своєї рідної ма
тері:

— Ти злості наберися, 
Гришо. І не щади ворога. 
Ала позернися живим, і 
всім нзшим перекажи — 
хай повернуться живими.

Послала синів у полум’я, 
а сама в Донбас, до Піди, 

н яка лишилась там з трьома 
Йі дрібними діточками, бо чо- 
•Зь*>вік її, Андрій, кадровий 
ЖАфіцер Червоної Армії, вже 

на кордоні. Зібрала доччині 
пожитки, склала на дві тач
ки і — знозу в дорогу.

— Вернемось у село. Там 
же свої. Там дівчатка мої і 
хлопчики.

Це вона про знучаг.
Сотні кілометрів назустріч 

чорній віхолі. їй радили по
датись до Волги чи за Дон. 
А зона — у рідне село. 
Прийшли у Великі Трояни, а 
хзга її розтрощена, вікна 
еибмті, дах знесений. Посе
лилися у старенькій глинян
ці Тіідиної свекрухи.

У селі зже хазяйнувала 
«чиста раса». Гасає солдат

ня селом, щоб роздобути 
'^Йки» і кмлеко»... Коли це 

раптом перекладач Із сіль
ської управи на поріг:

— Рятуйтеся, бабко. Но

S яка лиши 
дрібними 

ЗьЮвік її.

гостей з лісу, 
стріла їх. Тільки 
ракладач якось 
енззаз їй:

— Де ви
Можна вже
на вулицю.
актив спалено. І тих, хто їх 
писав, також немає... То на 
бійтеся. Розходьтеся по 
домівках, бо діти можуть 
простудитись у вашій схо
ванці... І про мене не ду
майте поганого...

... А потім був день виз
волення. Параска Іванівна 
на зборах хліборобів кол
госпу йПолітвідділ» взяла 
слозо і запропонувала зда
вати хліб до фонду оборо
ни. Тоді ж, у сорок четвер
тому, вена першою перед
платила воєнну позику і са
ма пішла від хати до хати 
як агітатор...

— Треба, люди, допомог
ти державі. Вже маємо ві
сімдесят тисяч. Іще треба. 
Бо фронт чекає...

ІЗНОВУ зона щасливи
лась — з війни повер

талися солдати. Он і її ро
дич Іван СтароДуб з двома 
орденами Слази ходить се
лом. А де ж Гриша її, а де 
:к Іван, де Андрій? Чогось 
забарилися. Вона щодня 
виходила на околицю села, 
туди, де шлях веде до Йо
сипівни. І зустріла — таки 
їх — синів і зятів. Хоч пора
нені, хоч рубці на тілі, та 
живі. У кожного ордени 
на грудях, у кожного ра
дість:

— Як там наші дорогень
кі, мамуню?

— А брикають. І вас че
кають.

Уже й час на пенсію їй 
було. А зона неначе знозу 
віднайшла свої молоді літа. 
Бо оадість — сини повер
нулись. Забузазся давній 
біль, ті перші тридцяті роки, 
коли голодування забрало 
у неї перших дітей. Бігла 
жінка вранці до панкозої і 
просила:
’_  Я теж із вами,

«а, я теж у поле...

Так І на зу- 
той же па
на ярмарку

там, 
виводити наших 
Документи про

ТІТОНЬКО?

дівчат-

I в’язала Параска Іванівна 
снопи. .По .три коли за Д-Нь 
нав'язувала. 8 ударницях 
була. Йшли її дочки та си
ни будувати < 
ферму, йшли 
шкрлу. І зона 
пер уже було 
треба тяга ги 
уже є тяГло, є .

Зже й вісімдесятий рік 
і цю а бабці Ходачці, а зона 
накладе з кошик пирогів, 
яєць варених, яблук, пляш
ку молока і в поле спішить. 
Бо там незісіки, бо там і» 
внуки —.коло буряків та ку
курудзи. І не хоча, не шу
кає спочинку Параска Іва
нівна.

— Ви б полежали трохи 
мамо, — каже дочка Ніна. 
— Є ж у нас хліб, є й до 
хліба. Ми вже самі впорає
мося. А зи відпочиньте.

— Це ти мене іак жалі
єш? — аж сердиться Парас
ка Іванівна. — Ти краще на
здоганяй ланку, а я здою 
корову, біля печі поо'.лую, 
хліб спечу, і на ярмарок ще 
встигну...

ПРИЙШЛИ до неї піонери.
- Чим же вам, бабуню, 

допомогти? У вас же дочка 
хвора, а ви старенькі дуже... 
Може, води принести з кри
ниці?

— Зи ось що, соловейчи
ки, ви посадіть мені перед 
порогом мальзи і кручені 
паничі, безсмертник і бар
вінок. Та повизбируйте в 
траві пір’я й соломку. Ду
же люблю, як на подаір І 
зелено й свіжо.

Хлопчики і дізчагка взяли
ся за роботу. І Параска Іва
нівна — з ними. Розповідає 
їм чудернацькі історії та і 
все нагадує:

— Ви перекажіть 
татам, щоб зони не 
ли подвір’я смолою 
ментом. Стежечку 
можна. Але парад 
хай краще растут» 
і квіточки.

— А це правда, 
що одного німця-гітлеряку 
напоїли зи якимось зіллям, 
і він аж у Гайзорон поїхав 
рятуватись та й більше не 
повернувся? — питає рап
том Вася Кацан.

— Я вже
тих
всякою 
було.
скільки 
моїх лікарстз...

* в ж
— Ой горе ж спостигло 

стару Ходачку, — пішла се
лом чутка. — Другу доньку 
хоронити буде цього року.

...Йде 'зона з кладозища 
на дев’ятий день після 
смерті Лі/іи. А сусідка Нас
тя до неї із співчуттям:

— Хай бог, Парусю, над 
тобою змилується, хай зід- 
горне від тебе горе..

— Який там бог, любкої 
Хіба ж це справедлиао. ко
ли маги дітей на той світ 
проводжаєїі Ну хай це на 
війні, чи з голодовку трид
цять третього, а тепер... Ра
ни загоїли, дочок позидаза- 
ли заміж, онуків женять, а 
це на тобі —ідуть зід мене, 
а я залишаюсь... А як зали
шаюся, то треба повертати
ся лицем до р-здос’і.

— З чого ж тобі радіти, 
голубко?

— У мене ж онуків та 
празнукіз більш як пізсотні. 
І діти мої залишили після 
себе добро — ось бачиш, 
як слазно тепер на нашій 
вулиці...

... Роздивляється зона фо
тографії. Тулить їх до свого 
лиця, яке роки-літа похрес
тили зморшками, тулить і ц|. 
лує. Очі п сухі —вже давно 
виплакались. Вона дизитьсп 
на своїх дітей,, серце п 
проймається доброю втіхою 
— оці агрономи, інженери 
звичайні орачі і сівачі — 
асі зони, її діти, яких зона 
весь він навчала добра, не 
осоромили її...

стайні, птахи- 
рзмонтуэатл 
з НИМИ. Те-
легще — не 
борін. Тепер 

; КОІ.'І, ВОПИ.

СВОЇ'А 
запивз- 

і це-
до ХЛІВЗ 
вікнами 
спориш

бабцю,

й забула. Псїла 
фашистів і годувала 

всячиною — то ца 
A or не полічила 

їх злягло від тих

М. ШЕВЧУК, 
с. Великі. Трояни, 
Ульяновського району.

3 стер
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КІЛЬКА ПОРАД 
З ПРИВОДУ
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З давніх давен люди] 

ярикрашали себе й свозі 
житло квітам». Всі події в8 
житті, особлизо урочисті, 
не обходилися без квігів.1 
Стародавні греки й римля-ї 
ми вшановували знатних! 
гостей, спортсменів, СПІБа-і 
ків та вчених війками з4 
лаврового листя і гірлян
дами із квітів, що переви-| 
валися барвистими стріч-І 
ками. За середньовіччя ма-Я 
речена в день весілля о.дя-1 
гала на голову вінок із| 
мірти, Дівчата на Русі по
любляли вінки з КВІТІВ, які. 
плели на евкта. А з краї-1 
нах Сходу, скажімо, з Ін-І 
дії, й досі зберігся звмчаііі 
вітати гостей гірляндами! 
та вінками з квітів.

Форма букета і поєднан
ня баре увесь час змінюиа-Я 
лясь. Нені, добираючи бу-1 
кети, віддають перевагу! 
непарному числу квітів.! 
За цієї умови їх зручиіще! 
розміщувати в букеті чи 
вазі. я

Краса букета залежить! 
від вашого художнього! 
смаку й навичок.

Квіти треба розміщуванії 
в букеті вільно, за певною® 
формою. Останнім часом 
букети відзначаються® 
простотою й невеликою® 
кількістю рослин.

Святковості н привабли-ж 
еості букетам надаю гь]§ 
троянди й гвоздики біло
го, ніжно-рожевого й кре-я 
мового забарвлення. їхЯ 
можна урізноманітнити зе-Я 
дению аспарагуса, паиоро-Я 
ті тощо.

Дарування квітів. Най
краще дарувати великі яс-^. 
праві квіти: троянди, лілії,® 
гладіолуси, 
листями та галузками де-'й 
коративних рослин.

Букет для матері, що» 
народила дитину, треба 
робити з найкрасивіших«] 
квітів. Улітку це — тро-| 
явди, гвоздики, гладіолу-і 
СИ, восени — великі хр.’і-і 
зантеми. троянди, кали? 
взимку та весною — тро
янди, кали, гвоздики та; 
ін.

Букет на Новий рік ду-і 
же гарно компонується з 
ялинкових чи соснових га-| 
лузок і 3—5 яскравих 
гвоздик. Його ставлять по-| 
руч із свічкою, яку запа-і 
люють о 12 годині ночі, і

На 8 Березня жінкам; 
дарують проліски, конва-! 
ліі, троянди, кали, гвозди
ки, мімозу. і

Подарунок дуже приєм-Е 
но отримати разом із я 
квітами. Залежно від йо-ГО 
го розмірів підбирають йя 
рослини. Навіть до кода-® 
рункового посуду чи меб
лів можна прикріпити! 
стрічкою маленький букети 
або дві—три квітки.

Квіти в целофані сліди 
дарувати при зустрічі на! 
вокзалі, в аеропорту та в 
інших місцях, коли дово
диться зустрічатися піди 
відкритим небом. Целофани 
захищає квіти віл вітру,! 
негоди. А от у приміщеи ! 
ні квіти краще 
без паперу *.

• Букет 
тримати у лівій 
права має бути 
для вітання.

прикрашені;

Зарубіжні студентки — стипендіатки Комітету ра
дянських жінок зустрілися в Москві на черговому 
семінарі. Вони прослухали лекції і доповіді, присвя
чені міжнародному жіночому руху, вченню В. І. Лені
на про роль жінок у суспільстві, охороні материнст
ва і дитинства з СРСР.

З 1973 року Комітет радянських жінок проводить 
семінари для студентон-стипендіаток — 800 дівчат з 

Азії, Африки І Латинської Америни, що здо- 
оезіту із 70 різних спеціальностей у вузах і 
спеціальних навчальних закладах нашої

німку: В. В. НЖ0ЛАЄВА-ТЕРЕШК03А

58 країн 
бувають 
середніх 
країни.

Н а з 
учасницями сеглінару.

Фото А. ЧУМИЧЕВА.
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ОДНА ПЛАНЕТА ДВА СВІТИ
(Фотохроніка TAPCh
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; підпоеити 
чи целофану? 

і подарунок, слід 
руці, а і 
вільною’І

Наприкінці минулого ро
ку на прилазках магазинів 
Франції полаялася книжка 
для дітей «Дівчинка, яка 
на хотіла рости». Автор — 
Поль Елюар. Шанувальни
ки знаменитого поета зу
стріли її з цікавістю: всі
твори Елюара, котрий по
мер 1952 року, добре відо
мі. Звідки ж узявся новий 
рукопис?

Художниця Жаклін Дю
ем, приятелька поета, яка 
ілюструвала цю ннигу, 
розповіла мені, що азтор 
ааажаа мазку незакінче- 
ною. Все ж її було видано 
незэликим тиражем у 
Швейцарії. Річ у тому, що 
людина винятково добро
зичлива і віддана друзям, 
Поль Елюар дуже хотів 
допомогти молодій ху
дожниці, котра не мала ні 
імені, ні роботи. Заради 
цього він і записав казку, 
придуману ним одного ра
зу для внучки, запропону
вав Жаклін її проілюстру
вати. Швейцарське видав
ництво погодилось видати 
книгу з малюнками Дюем. 
Але широка французька 
публіка з нею так і не оз
найомилася.

За домовленістю □ удо
вою поета Ж. Дюем недав
но передала малюнки у 
французьке видавництво, і 
дівчинка Елюара почала 
свій хід по країні. Що це 
за істота? Що це за кни
га про «маленьку дівчинку, 
якій мама дала ім'я Каро- 
ліни на «єсть острова, ко
рабля і принцеси»?

Щаслива Кароліна жила 
«а саду, завжди повному 
изітіз і фруктів, граючись 
із дуже маленькою ляль
кою, яка вміла заплющува
ти і розплющувати очі, і 
великим собакою, до яко
го зона приставала без 
Зудь-якик церемоній, бо 
той ніколи на неї не сер
дився».

Та одного разу Кароліну 
повали до кінотеатру, щоб 
помазати фільм. Може, 
«Попелюшку» чи «Сплячу 
красуню» — хто знає? В 
усякому разі, перед вели
ким фільмом демонстру
вався маленький, дивний і 
страшний, під назвою «Но- 
□ини дня». □ допомогою 
страхітливих знарядь од
ні люди збивали інших, па
дали охоплені полум’ям 
будинки, худі діти в лах
мітті, простягаючи руки, 
просили шматок хліба, 
якась дівчинка з малюсінь
ким братом на рунах тіка
ла від людей у військовій 
формі...

Кароліна довго не могла 
заснути того вечора, хоча 
поруч неї мирно лежала її 
улюблена лялька із заплю
щеними очима. Вночі діз-

чинці приснився пацюк на»1 
даху будинку і птах» зачи-я 
нений у льосі. Зід цього чим 
від чогось іншого, але зі! 
наступного ранку Каролінад 
перестала бути схожцюЦ 
на себе. Потай вона читала 
газети, в яких розповіда
лися сумні казки для ди-й 
рослих. У школі вона стапа?^ 
помічати, як погано одаг-)а 
нені її приятелі, на вулиці Т 
побачила жебраків, на сті-£= 
нах будинків — тріщини, н

Марно стрибав навколо“ 
дізчинни собака, красива 
лялька лежала забута а ги 
кутну, а стривожена мама! 
показувала свою дочку лі-» 
нарям. Бліда й тиЯа Каро-ж 
Ліна не хотіла ні їсти, ній 
пити, ні гратись, не баціа-И 
ла рости, стати дорослою:Я 
зона боялася світу, в яко-™ 
му люди вмирають з голо
ду, холоду, гинуть у вогні— 
Й1ИНИ.

і вона справді переста
ла рости. Звичайно, дів
чинці, як і раніше, хотіло
ся, щоб мама купила їй 
нозу сукню, звичайно, вз-Ц 
на сумувала тому, що ро
весники не стали приймл-я 
ти її у саої ігри, але їйм 
подобалась думка назав-Я 
жди лишитися маленькою-1 
в тому чудесному саду,« 
де росли квіти і фрукти, ||

Одного чудового дня Ка-И 
роліма прочитала казку" 
про бідну принцесу, яку 
тримали п:д замком жах-(_ 
лині чудовиська, і проЯ 
прекрасного юнака, який! 
переміг їх, щоб визволити! 
її. Зони одружилися, були! 
щасливі, мали багато ді-й 
тей. Щасливі були і исі'і? 
навколо них, БО НІХТО НІ
КОЛИ НІ З КИМ НЕ ВОЮ
ВАВ, ї

Після цього Кароліна по-Й 
бачила уаі сні юнака-прин-ій 
ца. Він з подивом подивиз-й 
ся на неї й сказав: «ГнЯ 
надто маленьна». Дівчин-М 
на дуже засмутилася і про-! 
кинулась у сльозах зі сло
вами; «Я хочу опростит». І 
вона справді знову почала® 
рости — не тільки тому,«,: 
що дуже захотіла цього, дЯ 
н тому, що зуміла в усьо-Н.1 
му розібратися.

Гак закінчується мила® 
казка, перемежовузана'Я 
уривками з віршів знаме
нитого поета, подарована 
Елюаром і його другом-ху
дожницею асім дітям світу. 
«Якщо всі зони зуміють 
розібратися □ тому, що 
відбувається, —пише з пе
редмові до неї Ж. Дюем, — 
надія розпустить своє зіт- 
рило, ніхто не боятиметься 
жити і поети осаточно пе
реможуть».

Олександр ИГНАТОВ, 
власкор АПН.

Париж.
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Недавно шанувальники 
театрального мистецтва 

познайомилися з молодіж
ною театральною студією, 
що заснована при гарнізон
ному клубі офіцерів. Напо
легливість, невтомний твор
чий пошук, серйозне став
лення до справи — ось ри
си, притаманні новоз’явпе- 
ному театральному колек
тивові, який зробив свій 
перший крок у самодіяль-

ІШ*І МІ I I I I'll * І

ПЕРШИЙ КРОК

Тихі
зорі

ІЙНИ
кому театральному мистец
тві драмою Бориса Васильє
ва «А зорі тут тихі...»

ПІД КОМАНДУВАННЯ 
старшини Федота Єв- 

графовича Васкова (В. Ре- 
шетников, він же режисер 
вистави) прибувають дівча- 
та-зенітниці. Одна з них уно
чі натрапляє на єорожий де
сант. Васков приймає негай
не і єдино правильне рішен
ня — заступити шлях воро
гові, ЗНИЩИТИ ЙОГО. Мужнії 

п’ятірка дівчат зі старши
ною не зраджує його, рі
шення, й тоді, коли довіду
ється, що замість двох фа
шистів у десанті шістнад
цять...

Перед глядачами — ще 
одна хвилююча сторінка Ве
ликої Вітчизняної. Нині важ
но, мабуть, знайти людину, 
яка б уважно не перечитала 
її. Для нас важливо просте
жити, як це зуміли зробити 
аматори самодіяльної твор
чості.

На сцені — тиша. Дззінка, 
прозора, яка лише іноді по
рушується щебетом пташок 
чи співучими дівочими голо- 

Звичайна побутова 
фронтового житія,

це гнітить його, наче він за
винив перед дівчатами, він 
ке може простити собі їх
ньої смерті. Відчай сповнює 
героя. Відчай, що кличе до 
помсти, кличе на подвиг.

Таким ми бачимо Васко
ва. Глядач вірить акторові.

У фінальній сцені режи
сер знову пропонує пос.ту- 
хати тишу, котра хвилю то
му зривалась багряними зо
рями ран, а тепер у її скор
ботності відчуваються горді 
кроки невпокореного жит
тя. Відвертий контраст за
гальної картини події і 
явищ природи посилює емо
ційний бік твору. Чим біль
ше підкреслює режисер 
мирну 
ша її 
можна 
виставі 
символу.

Нееимушено, 
ськовому стримано 
свою розповідь 
(С. Полквой), - поєднуючи 
скупість емоцій героя зі 
щирим уболіванням за до
лю полеглих. У другій час
тині вистави гра актора на
бирає майже професійної 
майстерності.

Приємне враження справ
ляє чітке й лаконічне ху
дожнє оформлення виста
ви, яке здійснив В. Главаць- 
кий. Хочеться відзначити 
роботу освітлювачів В. Бє- 
лого, А. Бражко, В. Бондаря. 
Завдяки їхній творчій робо
ті спекталь наповнений ціка
вими світловими фактами.

ЖІНКА і війна. Що мо
же бути більш несу- 

Ішли на ЕІйну ті, 
природою 

народжувати

підкреслює
тишу, тим тривожні- 
атмосфєра.

сказати,
виростає

Отже,
— тиша у 

до образу-

аге
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ВЕСЕЛИЙ «АПЕЛЬСИН»
Цей «Апельсин» уже ціл

ком зрілий. Адже йому ВИ
ПОВНИЛОСЬ 
Щоправда, 
у краї, де помаранчі появ
ляються не в цитрусових 
садах, а в основному на 
прилавках магазинів. Тож 
при першій зустрічі з ке
рівником таллінсьного во
кально -інструментального 
ансамблю 
який нині 
Кіровограді 
запитав:

— Ааре Тіну, як довго 
ви думали над назвою сво
го ансамблю?

— Кілька місяців після 
його створення. І тут нам, 
нарешті, допоміг випадок. 
Якось, цісля чергової ре
петиції, ми йшли затиш
ною вулицею Талліна і 
раптом побачили довгу 
чергу до ларка. 1 хоча нас 
не розбирала жіноча ціка
вість, та все ж ми спитали 
у продавця, чим він тор
гує. «Апельсини привезли, 
— відповів він, — але вам 
уже не вистачить». І тут 
наш ведучий Яан Ардер 
вигукнув: «Еврика! Давай
те назвемо ансамбль прос
то — «Апельсин», щоб до 
квиткових кас, коли ми 
виступатимемо, виструїічу-

п’ять років, 
народився він

« Апельсин», 
гастролює о 

я відразу ж

А(фе|ризми

СВЯТКОВИЙ

ва.тась черга, як за сорів- 
жніми апельсинами». Та 
якби тоді в .парку прода
вали редьку чи хрін, то, 
мабуть, і назва була б ін
шою...

— Судячи з черг біля 
квиткових кас під час гас
тролей, з назвою вам явно 
повезло. А з репертуаром?

— Тут справа складні
ша. Пародіювати — цс не 
перекривляти. А жанр па
родії — сік нашого 
«Апельсина». Хочеться,

щоб він був не гіршим, не 
кислим, не солодким, не 
нудотним, а приємним, сві
жим, тонізуючим. Тому-то 
мп пародіюємо класичні 
твори і фольклор, а також 
шаржуємо псевдоекстра- 
ваганну музику Заходу. 
Стиль нашого ансамблю — 
гумор.

— А хто у вашому ко
лективі найвеселішпн?

— Яан Кірсс, який грає 
на ударних інструментах. 
Він єдиіпіч в ансамблі, хто

ще не одружений. Отже, 
йому є чого веселитись.

— А хто найсерйозні
ший?

— Ведучий нашої про-' 
> рами Яан Ардер. У нього 
п'ятеро дітей, і всього-па- 
всЬого одна дружина.

А взагалі в ансамблі 
«Апельсин» вісім музика»- 
іін. Почувши про наше 
«П’яте колесо», вони зди
вовано спитали;

— J як воно крутиться?
— Сьогодні, — відповів 

я, — з вашою допомогою, 
а завтра приїде до нас 
ВІЛ «Мандарин» чи «По
мідор» і теж трохи від
штовхне його. Отак і ру
хаємось. Адже головне — 
рух, чи не так?•

— Звичайно, — погодив-, 
ся Ааре Тіну і додав: —' 
Сміх — це теж рух, а рух 
—життя. Тож напередодні 
8 Березня від ' імені 
«Апельсина» всім жінкам 
вашого міста хочу поради
ти якомога 
тпсь. Тобто 
тись.

На цьому 
обірвалась, 
контрабасі, 
спішав видавлювати гу-~ 
ристичний сік з «Апельси
на»...

більше ру.ха- 
більше емія-

наша розмова 
ян струна на 

Ааре Ті ну по- 
гугго-

В. БОВТИШ, 
спецкор «ПК».

і

!. .

семи, 
сцена 
незвичайно тільки, ще воїни 
— жінки. А як не звичайно 
це для старшини Васкова! 
На початку спектаклю він — 
неговіркий, сумлінний стар
шина, що свято дотримуєть
ся статуту, — не дуже за
доволений з того, що дору
чили йому командувати жі
ночим підрозділом; він на
віть трохи безпорадний пе
ред жіноцтвом. Та з часом 
характер Васкова розкрива
ється глибше: досв:дчений 
всій, духовно чиста, вихова
на людина. Актор своєю 
гоою засвідчує істину: 
справжня доброта непоказ
на. Ззорушує в цьому пла
ні зустріч Рити і Жєні з Вас- 
ковим у-лісі. Особливо вра
жає фінал вистави: в живих 
лишається тільки старшина,

ііі

місним?
котрим самою 
призначено 
життя, а не Ебивати його. У 
виставі підкреслюється ця 
несумісність і використову
ється як художній прийом, 
це викликає то усмішку, то 
біль.

Ось вона, п’ятірка від
важних дівчат: Женя Ко-
мелькова (Н. Масюневич)— 
смілива, відчайдушна, з ве
ликими чудовими очимн; 
Рита Осяніна (В. Наринська)
— вдоЕа героя прикордон
ника («Ненавидіти вона нав
чилась гихо й нещадно», — 
каже про неї Басксв); Ліза 
Бричкіна (А. Глива) — прос
та сільська дівчина зі свої- 
,ми напівдитячими мріями; 
Соня Гурвич (С. Живак) —
— зачарована поезією; Гд- 
ля Четвертак (О. Зосим) — 
дитбудиніврька фантазерка. 
Гра дівчат справляє приєм
не враження, хоча трохи 
насторожує їхній емоційний 
ансамбль. Адже кожна із 
зенітниць має тільки їй вла
стиві риси характеру, мане
ри поведінки, — про це не 
слід було б забувати.

Оплесками подяки наго
родили творців вистави гля
дачі, заразом вітаючи і на
родження перспективного 
молодіжного колективу, 
який продовжує працювати, 
Едосконалюзати сеою ак
торську майстерність. Тож 
побажаймо йому успіху.

Л. ДЕРЕВ'ЯНКО.
м. .Кіровоград.

Чоловік був на голову ви
щим за дружину — ходив 
перед нею навшпиньки.

Уміння жінок гарно одя- 
гатися — це мистецтво, яко 
потребує від чоловіка фі
нансових жертв.

Відмінна кравчиня: ви
кроїла манто із зарплати 
чоловіка.

Дружина виявилась тала
новитим режисером — чудо
во ставила сімейні сцени.

Акробат у цирку ходив 
по дроту, а перед дружиною
— по виточці.

Віддавала чоловікові ппл- 
щі поки свого життя, а він
— телевізору.

Вез’ясованнй парадокс: 
чоловіки скачуть у гречку, 
а дітей знаходять у капусті.

О. СЕЇН.

Як грамотно, як розум
но природа влаштувала 
людину! Вух, дивись, двоє, 
е рот один. Отже, більше, 
слухай, ніж говори. А бу
ло б два носи, сунув би їх 
не в свої справи удвоє 
частіше і, відповідно отри
мував і по одному, і по 
другому носу. Все мудро,

д НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС. 
Змагання з цього виду спор
ту за програмою спартакіа- 
ди-81 ДСТ «Спартан» колек
тивів середніх навчальних 
закладів п’ять днів проходи
ли в ДЮСШ М: 3. Найвищі 
титули завоювали Д. Бартв- 
сьна (музичне училище) та 
А. Кузнецов (льотно-штур
манське училище).

А ВОЛЕЙБОЛ. Першість 
обласної ради ДСТ «Аван
гард» між колективами се
редніх наечальних закладів, 
яких об’єднує товариство, 
відбулася на майданчику

Будинку фізкультури заводу 
«Червона зірка». Впевнено 
провели ігри команди дівчат 
і хлопців будівельного тех
нікуму. Вони й стали пере
можцями турніру.

д ФУТБОЛ. Дванадцять 
команд узяли участь у рози- 
граші зимової першості Кі
ровограда. У фінальному по
єдинку зустрілися студенти 
факультету фізичного вихо
вання педагогічного інсти
туту імені О С. Пушкіна І 
вихованці груп 

команді ... .
Основний час не 
сильнішої номан- 

Серію одинадцяти- 
ударіє краще ви- 

гравці «Зірки»

ппи 
«Зірка», 
сизначив 
ди — 1:1. 
метрових 
канали 
9:8.

«Молодой коммунар» —

орган Кировоградского

областного комитета

ЛКСМ Украины.

На украинском языке.

НАШЕ «П’яте колесо» так поспішно 
котилося до жіночого свята, що 

новіть забузало робити хоч черезтиж- 
неві зупинки в обласній молодіжній 
газеті. Але, як кажуть у Кіровограді: 
«Чим скоріше КОТИСЯ, ТИМ снооіше до
котися».

Отже, ми нарешті й докотилися до 
четвертої сторінки «Молодого кому
нара». Далі нас че пустили, позаяк у 
«П’ятому колесі» виявилась добряча 
вісімка. Гнути її допомагали по-весе- 
лому серйозні працівники нашої май
стерні О. Сеїн, Я. Гнідець, Б. Полі
щук, В. Постоєнко, В. Гриб. В. Жуж- 
гов та інші автори гумористичного 
бездоріжжя.

Та, як не любив казати сеого часу 
Сократ, ми знаємо, що ми ламаємо. 
Якби ще ми знали, що з цього вийде, 
то, взагалі, пьоейменурали б «П’і'те 
колесо» на «Еосьме». Проте, як, зда
сться, забуз колись мудро вислови
тись знаменитий Козьма Прутков, у 
господарстві може іноді згодитись і 
«П’яте колесо», незважаючи на те, 
що у ньому добряча вісімка.

Отож, наше — вам, любі жінки. Ус
міхайтесь на здоров’я!

ЧУДО ПРИРОДИ
ЧОЛОВІКИ ПРО СЕБЕ

есе продумано: чого тре
ба два —- будь ласка, де 
обійдешся одним, там і є 
один. Ось — дві руки. А 
попробуй-но однією пляш-

ку вина відкоркувати, як
що алюмінієва пробка без 
язичка.

Дивлюся я на все це і 
захоплююсь. Хто я є? Чу-

підготовки
другої ліги

............ IX ПРОСТО, 
погляд, цілком праеиль-

Екблч, квітів нс зміг дістати.«. -- А де ж бабка і внучка?
— У них сьогодні свято...

Вернісаж з нагоди
Міжнародного жіночого евлта в на

шій робітні відкрив кіровоградський 
художник-гуморист Володимир Посто- 
єнно. Бажаючи всім читачкам «Моло
дого комунара» міцного здоров’я (у 
здоровому тілі — здоровий сміх), ба
дьорого настрою (особливо після обі
ду. який зготують чоловіки) і весело
го відпочинку (коли спостерігатимете 
за тим, яи чоловік миє підлогу), він 
пропонує їхній увазі серію нових сво
їх усмішок.

Сам художник підписав 
але, на наш г 
ко. Ось так:

— А я кажу, що ти догори ногами 
повісив нартину!

Г
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до природи! Все вона ме
ні дала, про есє подбала. 
Отже — розумниця, отже 
— /лудра. Одне мені не
зрозуміло, для чого ти, 
приредо-матінко, якщо та
ка мудра, придумала го
ловний біль на похмілля???

О. КУМАНСЬКИИ.
м. Кіровоград.

ПЕГАС «ПК»

Диво
За старою ходячи,
Квилив дід:
— Ти б зварила півника 
На обід!
Та стара скупенькою
Все ж була,
Взявшись в боки, дідові
Завела:
— їв би, кажеш, півника? 
Ог так-так!
Ну а що ж там різати?
Наче шпак!
Через день удосвіта,
Як на сміх,
Йшов злодюга —

й півника
Впхав у міх.
Вийшла баба, плачучи
Примовля:
— Ой, як шкода!

Півень був, 
Як теля!.. —
А старий здивовано
З печі зліз:
— Чи ти ба, за ніч одну 
Ян підріс!

Любов ГНІДЕЦЬ.
с. Тишківка
Доброєеличківського 

району.

Редактор В. СТУПАК

Газета виходить у вівторок, 
четвер і суботу
Друкарня імені Г. М. Димитрова 
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