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Радянським жінкам
Дорогі жінки!
Центральний Комітет Кому
ністичної партії Радянського
Союзу сердечно поздоровляє
вас з Міжнародним жіночим
днем — днем єдності і солідар
ності трудящих жінок усього
світу!
У нашій країні 8 Березня —
всенародне свято, зігріте почут
тями любові і вдячності до жіики-матері, трудівниці, патріотки.
Соціалістичне суспільство висо
ко ціпить величезний вклад жі
нок у розвиток економіки І куль
тури, у виховання підростаючо
го покоління. Радянським жін
кам багато в чому зобов’язана
паша Батьківщина своїми істо
ричними досягненнями. І сьогод
ні свої сили, талант 1 вміння
вони віддають справі вдоскона
лення розвинутого соціалізму.
Центральний Комітет КПРС
з глибоким задоволенням відзна
чає, що тепер, коли вся країна
живе спільним прагненням —
виконати і перевиконати плав
1985 року, успішно завершити
одинадцяту п’ятирічку, гідно зу
стріти XXVII з’їзд партії, ра
дянські жінки працюють з вели
чезним піднесенням 1 ентузіаз
мом, показують зразки трудової
доблесті.
Спасибі вам, дорогі жінки, за
вашу невтомну діяльність в ім’я
процвітання любимої Вітчизни!

З почуттям найглибшої пова
ги звертаємось до жінки-матері.
Ростити й виховувати молоде по
коління — це 1 високе покли
кання, 1 велика відповідальність. ‘
За останні роки в нашій країні
реалізовано ряд заходів для по
ліпшення умов праці і побуту
радянських жінок, охорони ма
теринства і дитинства. Здійснен
ня реформи загальноосвітньої 1
професійної школи дасть змогу
докорінно поліпшити виховання
працьовитих 1 свідомих грома
дян соціалістичного суспільства.
Зростаюча роль жінок в су
спільно-політичному житті —
переконливе свідчення переваг
соціалістичної демократії. Біль
ше мільйона трудівниць країни
обрані на минулих виборах до
місцевих Рад народних депута
тів, до Верховних Рад союзних
і автономних республік. Третину
депутатів Верховної Радії СРСР
— найвищого законодавчого ор
гану країни — становлять жін
ки. Комуністична партія 1 далі
виявлятиме турботу про те. щоб
жінки все активніше брали
участь в управлінні справами су
спільства.
У нинішньому році Міжнарод
ний жіночнії день відзначається
напередодні 40-річчя Перемоги
радянського народу у Великій
Вітчизняній війні. В сувору во
єнну пору радянські жінки стій

ТУРБОТИ НА РОБОТІ, ТУРБОТИ ВДОМА... ЦЕ НІЧОГО, ЩО СВЯТО, ЩО ЖІНО-'
ЧИЙ ДЕНЬ: ПРИГОТУВАТИ СВЯТКОВИЙ ПИРІГ І НАКРИТИ СВЯТКОВИЙ СТІЛ —
НІХТО НЕ ЗНІМАВ ІЗ ВАС ЦИХ ОБОВ’ЯЗКІВ І СЬОГОДНІ. ЯК І ОБОВ’ЯЗКУ — БУ
ТИ НАЙКРАЩОЮ НАЙНІЖНІШОЮ. НАЙЛАСКАВІШОЮ ВІД УСІХ ІНШИХ...

ДОРОГІ ЖІНКИ!

— Якось спеціально роз стан повного найвищого
крила тлумачний словник задоволення». Задумалась,
на слові «іцастя». І прочи чи ж щаслива я, мої рідні,
тала: «Щастя — почуття і знайомі? Кожен по своєму

Н. ІВАНЧЕНКО,
учениця Інгульського
СПТУ Н® 34.

Устинівський район.

«НУМО,

ОБКОМ ЛКСМ УКРАЇНИ.

ДІВЧАТА!»

Традиційним
стало у
Добровеличківці проводи
ти напередодні Міжнарод
ного жіночого дня район
ний конкурс «Нумо, дівча
та!». Цього разу змагалися
комсомольські
ватажки:
Добровеличківської СШ —
Оксана Бобко, колгоспу
«Дружба» — Світлана Ко
вальчук, колгоспу «Перше
травня» — Валентина Киструль, районного відділу
культури — Маргарита Ро
маненко, центральної ра
йонної лікарні — Віра
Трут.
Дівчата довели, що вони
не тільки хороші органі
затори молоді (бо був і

такий конкурс), добре зна
ють історію фестивально
го руху, не тільки гарно
танцюють і співають, а ще
й майстрині на всі руки —
шиють, вишивають, в’я
жуть,
вміють
готувати
смачні страви, і причому
роблять усе це швидко,
надійно,
з
фантазією.
Справжній скарб для чоловіківі
Переможницею конкур
су стала (хоч жюрі й
справді-таки було нелегко)
Маргарита Романенко,
приз глядацьких симпатій
був відданий Оксані Бойко.
В. ЗАВГОРОДНІЙ.

а

Надії Іванченко — сім
надцять. Вона учениця Інгульського СПТУ № 34
що в Устииівському районі.
Скоро одержить атестат
прсі закінчення училища і
посвідчення тракторпста,машиніста. Як і всі дівча
та г- її ровесниці — лю
бить мріяти, фантазувати
розмірковувати над своїм
майбутнім.

Вона вміє керувати і авто
мобілем, і комбайном, і
будь-яким трактором. Та
ше й як у неї вихопить! Оз
і мені б так!
Нас у групі № 17 —
двадцять чотири учні, 23
хлопці і я Дружні стосуи
ки склалися між памп
швидко і без особливих
проблем. Все це я ро.зпові
даю для того, щоб піл
твердити одну частину тієї
істини про щастя — на
свою роботу — заняття —
йду з охотою. Ну. а додо
му повертаюся в радісній
надії па зустріч з ненькою
восьмирічним
братиком
Петппком.
Отже, я щаслива? Так

родним
жіночим
ДНЕМ 8 БЕРЕЗНЯ. БА
ЖАЄМО ВАМ НОВИХ
ТРУДОВИХ
ЗЛЕТІВ,
МІЦНОГО ЗДОРОВ’Я,
МИРУ І ЩАСТЯ.

ВІРНІ НАШІ ПОДРУ
ГИ, СЕСТРИ, МАТЕРІ!
ВІД ІМЕНІ КОМСО
МОЛИ К1Р0В0ГРАДЩИНИ ВІТАЄМО ВАС
ЗІ СВЯТОМ — МІЖНА-

:<

ПРО ЩО ПОГОВОРИМО ДОРОГІ ПОДРУГИ? ПРО ЩАСТЯ, ПРО ЛЮБОВ ПРО
ВЕСНУ, ЯКА ПРИЙДЕ І СКОРО! БО ВІД ВАШИХ ТЕПЛИХ ПОСМІШОК СЬОГОДНІ
ПОТЕЧУТЬ СНІГИ, РОЗТАНУТЬ ЛЬОДИ, РОЗПУСТЯТЬСЯ ДЕРЕВА І ЗАСПІВАЮТЬ
ПТАХИ...

розуміє це почуття і став
найвищого
задоволення.
Так і повинно бути. Тільки
я ще б додала сюди відо
му істину: щасливий той,
хто щодня з радістю і за
доволенням поспішає па
роботу, а ввечері не з мен
шою ж радістю і задово
ленням чекає зустрічі з
рідною домівкою, друзя
ми. Чи стосується це мене?
Звичайно.
Вчуся я непогано. Одна
ково люблю і теоретичні
предмети, і практику, од.
паче, певна річ. віддаю пе
ревагу практичним занят
тям. Любов до техніки пе
рейшла до мене від мами,
яка. до речі, закінчила на
ше Інгулі,ськр СПТУ біль
ше двадцяти років глмг

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ
РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

Телеграма в номер

НАДВОРІ НЕ ПО-ВЕСНЯНОМУ МОРОЗНО. АЛЕ СОНЕЧКО ЗАГЛЯДАЄ У ВАШЕ
ВІКОНЦЕ, ДОВІРЛИВО ДИВИТЬСЯ У ВАШІ ПРЕКРАСНІ ОЧІ... ОБЛИШТЕ ВСІ
СПРАВИ, ЗУПИНІТЬСЯ ЗАЙВИЙ РАЗ БІЛЯ ДЗЕРКАЛА, ЗНАЙДІТЬ ХВИЛИНУ
ДЛЯ ЩИРОЇ РОЗМОВИ З НАШИМИ КОРЕСПОНДЕНТАМИ.

ТАКЕ МОЄ ЩАСТЯ

ко билися з ворогом па фронтах
і в партизанських загонах, само
віддано кували зброю перемоги
в тилу. Безсмертний їх ратний 1
трудовий подвиг!
Трагедія минулої війни ніколи
не повинна повторитись! В ни
нішній напруженій міжнародній
обстановці паша партія, Ті Цент
ральний Комітет, Політбюро ЦК
на чолі з Костянтином Устиновичем Черненком роблять 1 ро
битимуть усе, щоб зберегти мир,
відвернути загрозу ядерної вій
ни. На захист миру рішуче зву
чить голос радянських жінок.
Вони зміцнюють дружбу й інтер
національну солідарність з жін
ками соціалістичних країн, з
трудящими жінками планети —
з усіма, хто бореться за мир,
свободу і незалежність народів,
за соціальний прогрес.
Дорогі жінки!
Від усієї душі бажаєхмо вам,
вашим сім’ям і дітям доброго
здоров’я, великого щастя, но
вих успіхів у праці, навчанні 1
творчості!
Хай живе Міжнародний жі
ночий день — 8 Березня!
Слава радянським жінкам!
Хай живе паша велика соціа
лістична Батьківщина!

2 стор

«Молодий

РИСИ ЩАСЛИВОГО ОБЛИЧЧЯ
Любов

Кяр’янова —

художниця, викладач Кі
ровоградської художньої

школи.

КОР. (розглядаючи кар
тини Кирянової): — Мені
подобається х Натюрморт зі
скрипкою». Є в ньому щось
тендітне,
елегійне, наче
спогад про геніального
скрипаля. Ви любите писа
ти натюрморти?
Л. К.: — Ні. Більше
портрети, обличчя людей.
Не знаю, звідки це в мене.
Я виросла в Євпаторії.

Здається, більш резонно
схилятись до пейзажу.
КОР.: — Так що ж зава
жає? Палітру в рукп — і...
Л. К.: — Легко сказати.
А робота, а сім’я... Не по
думайте, що я скаржуся.
Людина живе, щоб вико
нувати свої
обов’язки.
Але іноді — всі ми люди—
візьмеш в руки палітру і
так прикро стає — скіль-

СИЛА ЖІНКИ
В ...СЛАБКОСТІ?
КОР.:
Надіє, а як
реагують ваш домашні на
такі ось затримки?
Н. Б.: Звичайно, їм хо
тілося б бачити мене вдо
ма частіше... А якщо сер
йозно, то чоловік мене ро
зуміє, допомагає, чим мо
же. А донька... Вона ще
маленька, щоо я могла їй
пояснити, чому мама інко
ли приділяє їй менше ува
ги. ніж сама хотіла б...
КОР.: Проблема «жінка
— керівник» давно вирі
шена — жінки зарекомен
дували себе авторитетни
ми, принциповими керівни
ками. Але дехто (особливо
чоловіки) ставляться до
цього суб’єктивно... Що ви
думаєте з цього приводу?
Н. Б.: Я теж помітила,
що чоловіки дещо іронічно
ставляться навіть до с.іо-

восполучення «жінка —
керівник»: «Ну, як же так?
Ми — сильна стать, повин
ні ходити під «началом» їх,
жінок?!». Але ж ми, жін-|
кп, довели, що виконуємо
свої службові обов’язки
не гірше чоловіків. Окрім
того, ми ще й оберігаємо
«домашнє вогнище», вико
нуємо свою, як кажуть чо
ловіки, жіночу роботу —
прибираємо квартиру, го
туємо обіди, перемо білиз
ну... А взагалі, жінка-керівннк — це і висока від
повідальність, і постійний
неспокій,
вболівання не
тільки за себе, а й за весь
КОЛЯЬ'ТИ», який очолюєш.
Я гадаю, коли жінка-керівник ие забуватиме про те,
що вона жінка, а вдома не
боятиметься видати свою
слабкість, чоловіки не бу-

І
запитання «В чому
щастя?»
відповідає оператор пош
тового відділення Вільшанського районного вуззв’язку Світлана МИ
ХАЙЛОВА:
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комунар»

ки хочеться написати! Ось
це дерево під вікном, риси
рідного обличчя. Написати
портрети своїх дітей.
КОР.: — Ви щаслива ма
ти?
Л. К.: — В мене двоє
дітей. Доньці Марині 10
років. Олександр — дво
річний. В них моя ра
дість.
КОР.: — Мабуть, теж
до малювання тягнуться?
Л. К.: — Звичайно. Адже батьки малюють. Ма
рина, між іншим, теж у
художню школу вступати
ме.
КОР.: — А все-таки в
вашому житті яке місце
належить творчості? Ви
експонуєте свої роботи на
виставках?
Л. К.: — Після закінчсяня училища в Сімферополі
я деякий час працювала в
Кіровоградському худож
ньому фонді, а потім пе
рейшла в школу. В дитин
стві мріяла стати вчитель

кою. Ось і мрія моя здійс
нилася. Мені робота по
добається. До художньої
школи приходять в основ
ному діти, для яких жи
вопис — це все! Як ціка
во таким дітям розкрива
ти світ! ...Що сказати про
особисту творчість? Була
учасницею багатьох рес
публіканських
виставок.
Ось і недавно моя картина
«Автопортрет з сином» по
вернулася з республікан
ської виставки «Земля і
люди». А в 1980 році на
республіканській виставці
викладачів виставлялися
мої
роботи
«Портрет
Л. Калюжної» і «Авто
портрет». Приємно згада
ти, що мої роботи відзна
чили.
КОР.: — Любо, а як ви
уявляєте жіноче щастя?
Л. К.: — Щастя? Жіно
че? (замислюється). Це
сім’я. Найголовніше для
жінки, коли діти вироста
ють хорошими людьми. І
ще — щоб на землі був
мир і свіжий хліб на столі.
Інтерв’ю вела
В. ЛЕВОЧКО.

•
Останній робочий день
тижня, час — після 18.00.
Але
перший секретар
Олександрівського рай
кому ЛКСМУ Надія Бой
ко була на місці, і по
всьому видно, додому по
ки що не поспішала —
справи... Ця ситуація і
поклала початок святко
вому інтерв’ю.

дуть нарікати на наше ке
рівництво. Недаремно ка
жуть, що сила жінки в
слабкості,.'
КОР.: Ви любите свято
8 Березня?
Н. Б.: Звичайно. Це ж
наш день, день щастя, ра
дості і посмішок, день
сюрпризів. І взагалі — це
вже весна...
КОР.:
Що по-вашо
му — жіноче щастя?
Н. Б.: Думаю, не поми
люсь, 'коли скажу, що для

то мені, молодому спеціа
лістові.
Останнім часом у моєму
житті сталося кілька важ
ливих хвилюючих подій.
На днях я була прийнята
кандидатом у члени КПРС,
а під час недавніх виборів
обрана депутатом район
ної Ради народних депу
татів. Вдячна своїм зем
лякам за виявлене до
вір’я, постараюсь виправ
дати його.
Я люблю спілкуватися з
людьми. Не випадково й
спеціальність обрала таку,
щоб працювати в сфері
обслуговування. Після за
кінчення Київського полі
технікуму зв’язку попро
сила направити мене до
рідної Вільшанки. Півто
ра року працюю поруч з
комсомолками
Валентп-

І, можливо, в цьому віч
ному неспокої, в тому, що
відчуваєш себе потрібкою
людям, що робиш для них
добрі послуги й у відпо-

відь чуєш щире «спасибі!»,
і є щастя. Скільки знайо
мих і незнайомих облич
доводиться бачити щодня.
Приємно, радісно стає на
душі, коли люди виходять
від нас усміхненими й за
доволеними. А хіба не щас
тя відчувати себе повно
правним членом трудово
го колективу, знати, що
тебе поважають, рахую
ться з твоєю думкою? Над-

рядки Довженка лилися жу,
равлнною піснею; вірші Лесі
Українки лунали закличним
дзвоном.
Варвара Ннканорівна ду(
же добре знала всіх нас,
розуміла психологію коле,
ного, і, певно, через це їй
вдалося багато чого нас на
вчити. А ще тому, що у ме
жах предмету вона знала
набагато більше, ніж того ,...
вимагала програма.
Коли я чую, що нема ні- ■
якої улюбленої професії, а є
лише звичка, я й слухати
цього ие хочу. Бо є приклад
протилежного—робота В. Ц.
Борис. Вона в своїй любові
до предмета, до школи не
відступала перед трудноща
ми, не шкодувала ні часу, ні
зусиль на наше навчання і
виховання. Ми назавжди за
пам’ятаємо лагідну усмішку
вчительки, її материнські
поради, дружню підтримку.
Найщирішої подяки і найдобріших слів заслуговує
наша вчителька. І якщо ми
їх не всі встигли сказати рапіше, то я це роблю‘сї>О1 ОД
НІ, у святковий Міжйіірод.
ний жіночнії день...
'
В. САГАТЮК,
восьмикласниця серед
ньої школи № 10.

м. Олександрія.
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Тамара Журба

І будем жити ми

всіх жінок це — мир на
планет і, взаєморозу м і і ш я
в сім’ї, і наші діти...
КОР.: Що б ви побажа
ли у цей святковий день
своїм подругам, нашим
читачкам?
Н. Б.: Своє побажання
мені б хотілося висловити
словами поетеси:
«Мир очагу —
Мир дому твоєму.
Добром и миром сен
стоять ему».

Л. ЯРМОЛЕНКО.

Олександрівський район.

реконують, що «слабка»
стать, як нас називають,
бере не менш активну
участь у суспільному жит
ті, ніж чоловіки. В район
йому вузлі зв’язку, на
приклад, 96 ударників ко
муністичної праці, з них—
66 жінок. Це звання при
своєно н мені. Чимало се
ред наших жінок кому
иістів, членів місцевкому
профспілки, інших громад
ських активістів.
Вважаю, що обрала правильний життєвий шлях.
Цю думку поділяє й чоло
вік Василь, шофер комбі
нату комунальних підпри
ємств. Ми щасливі. Вихо
вуємо чотирирічну доньку
ІОлю.
Звичайно, не хлібом єди
ним живе людина. Окрім
виробничих
і домашніх
турбот, маю її інші уподо
бання, інтереси. Хочеться
піти до бібліотеки, відві
дати кінотеатр, побувати
на вечорі відпочинку в

Буднику культури. Жити
повнокровним життям, від
чувати всюди себе потріб
ним — вдома і на роботі,
ділити радість з людьми—
в цьому бачу своє жіноче 1
Дехто вважає, що жінка взагалі людське щастя.
насамперед повинна дбати
про сім’ю. Але факти пе- емт Вільшанка.

ною Шипко, Лідією Опрею, старшою подругою
Лідією Гаврилівною Кіровою й наставницею Лідією
Павлівною Кауліною.

«Школо, рідна школо, че
рез твій поріг вийшли ми на
простір осяйних доріг»... Ще
е у моїх ровесників час до
тієї миті, КОЛИ ЦІ рядки вті
ляться для них у реальність.
Та вже тепер питання «Куди
піти?», «Ким бути?» нас хви
люють. Хто ще не знайшов
на них відповіді, а я вже її
знаю. Мені здається, що ли
ше тоді моє життя буде
повноцінним і пройнятим
високим змістом, коли я при
свячу його українській літе
ратурі. Хочу викладати цей
предмет у школі. Хочу ро
бити цс так, як моя вчитель
ка Варвара Ннканорівна
Борис, котра зараз вийшла
на заслужений відпочинок.
Моя улюблена вчителька...
Коли згадую її, на пам'ять
приходять слова М. 1. Каліпіна: «Підвищення культу
ри — це в першу чергу знан
ня художньої літератури» і
В. О. Сухомлннського: «Я ні.
коли не належав собі»... Лю
дина високої культури, Вар
вара Ннканорівна віддавала
нам усі свої знання. Відда
вала як художник, митець—
зримо, яскраво, — а не про
сто передавала. На її уро
ках поезія Тичини не звуча
ла — вона .ніжно -бриніла;

ВІНОЧОК ПОсЗІЙ

Радість
розділяю
з людьми

— З ранку до вечора до
нас заходять і заходять
люди.
Одним потрібно
внести абонементну плату
за користування радіо чи
телефоном, інші хочуть
відправити переказ, по
силку чи бандероль або
отримати їх. Потік відві
дувачів, особливо вранці,
безперервний. Часто, як
кажуть, ніколи вгору гля
нути.

Все, чого ще не сказали

І будем жити ми,
І буде жить Земля,
Безмежний світ, серпанками умитий...
І котики верби,
I’ птахове маля,
I плин-ріка. і ця дорога збита,
I сояячпа юга.
I вітер під крильми.
I волі кінь, що розгубив стремена...
I буде жить Земля,
I будем жити ми
У вічності на обрії зеленім.
с. Іванівна,
Долинський район.

Любов Гонець

Голубая девочка
Ветерок подтягивает альтом
песенку дождишки-шалопая.
Л на влажных зеркалах асфальта
девочка танцует голубая.
Ноигкамп босыми мерит лужи
девочка, бубенчик синий мой!
В быстром танце в паре с ветром кружит
ей совсем не хочется домой
Вспыхивают бабочки-косицы
звездами над шумным городком.
Девочка танцует, словно птица,
прикрываясь вечером-платком.’
Смотрят два ручья ошеломленно
в мир открытый сказкам и мечтам
вздрагивают брови удивленно
тянутся ладошки к небесам
Если ж ей случится оступиться —
смилуйся, судьба, и удержи!
Пусть ее пушистые ресницы
Не мигают от осколков лжи.
м. Мала Виска.

Валентина Больбот
*■
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Люблю чарівну ранку мить.
Коли ь кімнату світло ллється
Коли ДИТЯ МОЄ СМІЄТЬСЯ —
Бринить.
Коли казковий, гарний день
Мені цей ранок обіцяє.
Тоді в душі надія грає
И — веде.
м. Кіровоград.

Ганна Щербина

Золотой мой
одуванчик
ПЕСНЯ

• 1.1
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Те же травм я ранних росах, как- мечту
Тихой грустью по иному я прочту
Было детство, была юность и любовь —
Только чудом повторится сказка вновь!
Золотом мои одуванчик, золотой
Воскрешай мою надежду и покой’!
Теплым летом, буйным цветом раецпетай
' с■
Белым пухом надо мной не пролетай!
Радость встречи, нашей встречи у пруда —
В моем сердце, в твоем сердце — навсегда. її >.
Всю дорогу по обочине пройду —Не поделишь на двоих судьбу-беду.
Уплывают дни за днями, как пода,'
Мы друг друга не забудем никогда.
Будут петь метели песню нам зимой —
Ту, что раньше не расслышали весной.
Золотой мой одуванчик-, золотой.
Воскрешай мою надежду и покой!
Теплым летом буйным цветом расцветай.
Белым пухом надо мной но пролетай!
м. Кіровоград.

♦з
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«Молодий

Все, що наснилось, — пісня сказала.
Пісня пророча — правдою стала!
Цвітом повиті Тарасові гори.
Поле безмежне з вітром говорить.

І знову фронт. Бахчиса
рай, Сиваш. Марія Запо
рожець, прикриваючи со
бою поранених воїнів, теж
потрапила разом з ними в

ЗУСТРІЧ
НА ВОГНЕВІМ

Марія ПРИГАРА.

Для великого україн
ського поета, революціонера-демократа
Тараса
Григоровича
Шевченка
справжньою потішницею,
порадницею з радощах і
журі, надійною супутни
цею, джерелом справж
нього творчого натхнення
була народна пісня.
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Я4Е котрий
раз • аджамські школярі зустріча
ються на уроках мужності
з колишніми фронтовика
ми, слухають
розповіді
вчителів про своїх одно
сельців Героїв Радянського
Союзу І. А. Марийського,
Д. А. Аристархова, від
важного пілота Г. М. Андріяшевського, команди
ра танкового батальйону
Л. Г. Маломужа, який у
січні 1944-го визволяв рід
ну Аджамку від окупантів.
І ось сьогодні в десяти
річці тематичний вечір бо
йової слави «Жінка на вій
ні». Запросили до школи
солдатських вдів. І її, опе
раційну сестру дільничної
лікарні
Марію
Іванівну
Запорожець - Кравченко.
Сиділа перед старшоклас
никами скромна жінка.
Про що вона розкаже
дітям? Передусім про рід.
них братів Якова, Василя,
Саву, Івана, яких проводжав на фронт весь Зелений Гай. І вона. Марійка
У м/с

Запорожець, збиралася в
дорогу. Адже теж військовозобов’язана. Бо закінчила медтехнікум, стала
фельдшером.
Бої за Москву. Там, на
передньому краї оборони
столиці, не знаючи страху
і втоми, вона вела на вог
неву позицію свій взвод
санітарок.
— Дуже важко було? —
запитує
десятикласниця
Марію Іванівну.
— На війн: скрізь нелег
ко. Винести з поля бою
поранених, повернути їх у
стрій — то наш обов’язок.
Але найважче було там, в
госпіталі. Чатуєш ночами
біля тих, кому щойно зро
били операцію, а над блін
дажем чуєш зловісний гул
фашистських літаків.

Я познайомився з Жанін
Маскре в Мінську. Вона
приїхала в Радянський Со
юз як гість XV Табору
дружби радянської й фраицузької молоді. Коли я за
питав її, ким нона пра
цює, відповідь була: «Безробітня». Потім ми
говорились, і я записав її
сповідь на маЬнїтофон. Ось
воиа:
Що ж розповісти про
себе? Я безробітті. Мож
на сказати, що це вже ста
ло моєю професією. Три
роки тому, у вісімнадцять,
мені довелося залишити
школу, так і не довчив
шись. Я брала і беру ак
тивну участь в діяльності
Руху комуністичної молоді
Франції — саме цього не
міг
вибачити мені мій
батько. Він — комерсант,
дрібний буржуа.

медсанбат. І вже не вона
допомагала хірургу роби
ти операцію, а її саму ря
тували лікарі...
Марія Іванівна показу«
школярам фотокартку _
вона разом з польською
санітаркою. Поруч лягає
аркуш паперу, де написа
но: «Демократична Поль
ща ніколи не забуде того
неоціненного вкладу, який
внесли ви, медичні праців
ники Червоної Армії, у
справу визволення Поль
ської Республіки, у спра
ву вічної дружби між
Червоною Армією і Вій
ськом Польським»,
Цей лист-подяку Марія
Запорожець отримала ра
зом з тимчасовим посвід
ченням лейтенанта Війська
Польського
і орденом
Срібного Хреста.
В рідне село Зелений
Гай
вона
повернулася,
знаючи, що не зустріне
старших братів. Поверну
______
лась, щоб
знову стати біля
операційного столу. Бо> її

З стор.---------

комунар»

ти поранених, Олена почу
ла від офіцера, що на пе
редовій не вистачає боє
припасів. І комсомолка Ліньова разом з своїми по
другами поповзла до ви
соти. Дівчата тягли вибал
ками ящики з снарядами
І патронами, а звідти по
верталися з пораненими.
Через чверть століття
після війни Олена Трохимівна зустрілась в Сталінграді з бойовими побра
тимами. Герой Радянсько
го Союзу В. Конєв і ко
лишній комсорг батальйо
ну 283-го полку І. Вітвіцький, вручаючи квіти своїй
рятівниці, говорили:
— А ти таки виручила
нас тоді там, на висоті.
Твої снаряди зупинили фа
шистів.

* * *

Був пам'ятний день Ве
ликої Вітчизняної і в неї,
капітана медичної служби
Віри Федорівни Юферової-Голуб. Працювала во
на в Кіровоградському гос
піталі для інвалідів війни.
Часто в розмовах з колиш
німи фронтовиками згаду
вала про те, як на передо
вій зустріла свого батька.
Тоді, під час боїв на Ка
рельському фронті, коман
дир відділення медсанроти Віра Юферова знала,
що від неї, терапевта, за
лежить
подальша доля
п’ятисот
поранених. На
добу
доводилось спати
дві—три години. І ось піс
ля чергової операції вона
побачила на своєму столі
документи бійця, де зна
чився номер військової
частини, в якій служив її
батько. Солдат сказав, як
добратись до тих окопів,
де ще два дні тому він
відбивав атаки ворога. До
бралась на вогневу, а він,
батько Юферової, стоїть
перед бруствером з авто
матом, в касці. Лице по
чорніло від кіптяви, що
неслась звідусіль. Обня
лись.
— Аж з Пермі їхав сю
ди, і не знав, що ти тут,—
сказав тоді батько-солдат. — Чув лише від хлоп
ців: «Є в госпіталі лейте
нант Віра, яка знімає біль
одним дотиком ніжності».
То це, виходить, про те
бе...
Ось про що згадали че
рез роки ці жінки, яких
війна примусила стати в
один стрій з чоловіками.

руки потрібні були лю
дям.
і ось тут, у школі, її
теж завжди чекають. Вона
має сказати дітям, як жити, щоб бути щасливими—
для себе, для всіх.
*
*
*
Були в мене іще дві зу
стрічі з жінками, які в ро
ки війни пройшли в сірій
солдатській шинелі фрон
товими дорогами.
Тут, в Кіровограді, шко
лярі часто зустрічаються з
колишньою
медсестрою
Оленою Трохимівною Ліньовою, котра як і Марія
Іванівна, врятувала життя
сотням радянських воїнів.
Була рятівницею вона і
там, біля стін Сталінграда,
М. ВІНЦЕВИЙ
де їй вручили комсомоль
На
с
..'
1
~
знімку:
М. І. ЗАський квиток. Коли в гос
ПОРОЖЕЦЬ-КРАВЧЕНКО.
піталі вже не було де класФото А. ПЕЧЕНЮКА.

Одного разу сказав, що
хотів би поговорити зі
мною. Він був дуже стур
бований, і я подумала, що
розмова буде довгою і
серйозною. Ллє вона ви
явилася короткою. «Або тії
будеш разом з комуніста
ми, — сказав мені бать
ко, — або ти залишаєшся
з нами — вибирай». Я спо
чатку не зрозуміла й запи
тала його, що все це озна
чає. Тоді він пояснив ме
ні; якщо я б далі буду
працювати в Русі комуніс
тичної молоді, мені дове
деться ПІТ1І з дому.
І я пішла...
Чому? Та тому, що я ба
чу все, що відбувається
навколо мене і розумію,
що далі гак нродовжуватись не може. Я дивлюся
па матерів, котрим нічим
годувати своїх дітей, па

Ще з раннього дитин
ства хлопець палко зако
хався в музику і малюван
ня, чутливо сприймав пре
красну українську приро
ду, з великим захоплен
ням слухав розповіді ста
рого діда Івана про бо-

Тарас Шевченко в на
родній пісні вбачав не ли
ше засіб задоволення осо
бистих естетичних потреб,

9 БЕРЕЗНЯ — ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ Т. Г. ШЕВЧЕНКА

СЛОВО ТАРАСОВЕ
СТРУНАМИ
ГРАЄ
ротьбу запорізьких коза
ків з ворогами рідної зем
лі, про селянські повстан
ня. Від діда Івана Тарас
почув багато гайдамацьких
пісень — супутників чис
ленних повсталих загонів.
Про все це Шевченко
пізніше розповідав у своїх
творах, особливо в «Гайда
маках» (1841). Ця поема—
ціла «пісенна сюїта», в якій
широкого розвитку, своє
рідних «варіантів» набули
народні сюжети і мотиви.
Взяти хоча б яскраву сце
ну — «Банкет у Лисянці»,
де гайдамаки святкують
перемогу. Аїаксим Заліз
няк звертається до коб
заря:
...Веселої утни, старче.
Щоб земля ломилась.—
Про вдовицю-молодицю,
Як воиа журилась.
І тут же лине пісня коб
заря Волоха:
Од села до села
Танці та музики:
Курку, яйця продала—
Маю черевики.
Поема «Гайдамаки» при
вернула до себе увагу ба
гатьох композиторів. На її
мотиви
створено цілий
ряд музичних полотен: хо
рова поема «Гайдамаки»
М. Вериківського, музика
до «Гайдамаків» К. Стецен.
ка, опера «Гайдамаки» гру
пи композиторів у складі
Ю. Мейтуса, В. Рибальченка та М. Тіца, опера О. Білаша та інші.
Тарас Григорович був
музикально обдарованою
людиною, чудовим вико
навцем народних пісень.
Його спів відзначався м’я
кістю, теплотою, глибоким
почуттям, сполучаючись з
драматичним
напружен

„І я пішла...“
бездомних, які не можуть
знайти Собі на ніч приту
лок, Нарешті, на моїх же
друзів, які роками не зна
ходять роботи і живуть в
страшенних злиднях. Я за
питую себе: як допомогти
цим людям? Я бачу, що це
можуть зробити тільки ко
муністи.
Я — член РКМФ, вико
ную обов’язки агітатора. Я
повинна агітувати в наші
ряди нових юнаків і дів
чат. Мені здається, це ду
же важлива робота, і роб
лю я її з задоволенням.
Звичайно, мені нічого не
платять.
Вся діяльність
нашої організації побудо
вана на громадських заса

ням. Поет дуже любив спі
вати. Він співав, ховаю
чись від дячка Богорського, співав у панському пе
редпокої, порушуючи су
ворий наказ господаря;
співав, коли його арешто
вували, коли вели до фор
теці, співав і в самій фор
теці.
Повернувшись із заслан
ня, Шевченко знову чарує
співом своїх друзів і зна
йомих. У родині С. Т. Аксакова, щоб віддячити гос
подарям за їх теплий при
йом, Тарас
Григорович
проспівав
кілька росій.

сенко. Останній був най
кращим музичним інтер
претатором творчості Шев
ченка. Створивши вели
кий цикл (близько 100 тво
рів) під назвою «Музика
до «Кобзаря», композитор
майстерно передав у ній
гнівний заклик поета до
визволення, героїчні кар
тини боротьби за народне
щастя. Особливо це від
чутно у вокальному моно
лозі «Ой, чого ти почор
ніло, зеленеє поле», канта
тах «Б'ють пороги» і «Ра
дуйся, ниво неполитая»,
величному
хорі
«Іван
Гус»...

дах, та гак і повинно бу
ти. Ми працюємо в РКМФ
для щастя простих фран
цузів.
У моїх батьків, крім ме
не, ще четверо дітей, два
спин й дві дочки. Мій се
редній брат — його.звуть
Клад — теж комуніст, вів
входить до складу керів
ництва нашої організації.
Це, мабуть, єдина людина
в нашій сім’ї, що розуміє
й підтримує мене. Що ж
Стосується мого старшого
брата, то тут ситуація аб
солютно протилежна. Він—
людина заможна, нещодав
но одружився на дівчині з
дуже багатої сім’ї, яка на
лежить до крупної бур

ських пісень. А коли закін
чив волзьку бурлацьку —
всі були в захопленні, а в
господаревого сина, сина
Костянтина Сергійовича, на
очах з’явились сльози. Ху
дожник Л. М. Жемчужников, який чув спів Шевчен
ка напередодні його смер
ті, писав: «І тоді, коли спі
вав покалічений стражда
лець, то в кожній нотці
відчувалась душа співцяхудожника,
справжнього
народного співця».
В 1840 році вийшла пер
ша збірка віршів поета під
назвою «Кобзар». Ця наз
ва не була випадковою.
Адже в збірці — пісні,
близькі до тих, які співали
мандрівні
співаки
під
акомпанемент кобзи (бан
дури). Т. Шевченко не раз
наголошував, що народні
пісні, легенди й перекази,
історичні думи, спогади
живих свідків про славне
минуле є ключем до роз
криття справжніх народ
них прагнень. «Кобзар»
справив велике враження
на численних читачів, став
ши своєрідним «пісенни
ком».
Завдяки віршам поета
з’явилось багато мелодій
них, задушевних, глибоко
ліричних і ніжно-наспівних
пісень. Згадаймо бодай
такі, як «Ой, одна я, од
на», «Думи мої», «Реве та
стогне Дніпр широкий»,
«Тяжко, тяжко жить на
світі», «Нащо мені чорні
брови», «Садок вишневий
коло хати», славетний «За
повіт», що став улюбле
ною народно-революцій
ною піснею багатьох наро
дів світу.
«Тоненька книжечка пе
ревернула все моє жит
тя», — згадував основопо
ложник української кла
сичної музики М. 8. Ли-

а й пропаганду суспільнополітичних поглядів. Поет
усвідомлював пізнавальне
значення народних пісень
як джерела правдивих ві
домостей про духовне й
суспільне життя закріпаченого селянства. Ось чо
му Тарас Григорович не
тільки любив слухати й
співати народні пісні, а й
брав активну участь у їх
збиранні й записуванні.
Т. Шевченко
нерідко
сам добирав мелодії до
своїх творів: «Тяжко, тяж
ко жить на світі», «Ой,
крикнули сірі гуси», «Ду
ми мої...». Наділені музич
ними крилами, пісні Коб
заря набули значного те
риторіального
поширен
ня, а глибоко-ліричну «Та
ка її доля» — дуже лю
бив В. І. Ленін.
Звичайно, Т. Г. Шевчен
ко увійшов в історію ук
раїнської і світової куль
тури як неперевершений
майстер художнього сло
ва. Саме тут він здобув со
бі безсмертя, та елементи
живопису і, особливо, му
зики дуже сильні в його
творчості. Тому-то й не
дивно, що творчість вели
кого сина українського
народу
приваблювала і
приваблює багатьох ком
позиторів.
Полум'яні поезії велико
го Кобзаря, багатство і ви
разність ритміки, музичність і співучість мови,
його лірика—це безсмерт
ний мистецький скарб сві
тового значення. Вона зав
жди чаруватиме і надихатиме нові й нові поколін
ня, даватиме творчу насна
гу численним композито
рам для створення му
зичних творів, бо слово
Тарасове грає струнами,
співає солов'єм, лине сві
тами «на всіх язиках», допомагаючих нашій спільній
боротьбі за мир, за прав
ду, за радість і щастя.
Б. СЛЮСАР,
музикознавець.

м. Світловодськ.

ТАМ, ДЕ ПРАВИТЬ КАПІТАЛ
жуазії. Я сказала йому,
що одружуватися на гро
шах — безчесно, і він не
може вибачити мені цих
слів.

Коли батько вигнав ме
не з дому, до закінчення
школи
мені залишився
один рік. На прощання
батько сказав: «Викручуй
ся, як знаєш». А як я мо
жу викрутитися, коли в
мене немає ні грошей, ні
знань. Я могла б стан; лі
карем, викладачем, інженс
ром, але пе можу вступи
ти до університету, — для
цього потрібен атестат, я
мого у мене немає.
Тут, у Радянському Со
юзі, я на деякий час про

все забула. Але дома зно
ву повториться все те, про
що я розповіла. Це важко
зрозуміти людині, яка ні
коли не була безробітною,
а радянській людині —
тим більше.

Але в мене є втіха, яка.
мабуть, варта, сотні інших.
Я хочу сказати, що все, що
зі мною трапилось — не
поодинокий випадок. Це
доля тисяч і тисяч моло
дих французів. Вихід із
становища воин бачать у
боротьбі проти антпгуман
ного ладу, яким е капіта
лізм, за світле комуністи«'
пе майбутнє.
Олексій Новиков.
(АПН).

«Молодий
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комунар»

СТОРІНКА ДЛЯ ДІВЧАТ
Чому саме до мене звер
нулися в зв’язку з жіно
чим святом? Ах, так. У ви
ставі «Кришталевий чере
вичок» я ж Мачуху граю.
Але, чесно кажучи, то я
дюгонь на себе-викликав.-В
трупі не знайти жінки з
таким підступним, злим
характером. Коли граю
Мачуху, думаю: слава бо
гу, що я мужчина.
Взагалі в наших виста
вах багато сатиричних жі
ночих образів. Згадайте
«Мораль пані Дульської».
Там цілий букет жінок. А
чоловіків тільки двоє. І то
одив жодного слова не
промовляє. А «За двома
зайцями»? Проня Прокопівна з її «городськнми ма
нерами» як вам подобає
ться? А Липочка в «Бан
круті»? А пані Ковальська
в «Цвіркуні»? "Про таких
великий класик сказав —
«бой-баба»! Ці героїні —
як дзеркало. Щоб жінка
подивилася і сказала: «Во
ронь боже, це не я!». Я не
хочу, щоб жінки вважали,
ніби я про них поганої
думки. Навпаки!
Але жарти жартами.
Мрію, щоб в наших виста
вах з’явився образ посправжньому
щасливої
жінки. І не просто щасли
вої, а, щоб покйзати її
шлях до щастя. Цс можуть

бутн дуже різні вистави.
Адже, коли мова йде про
утвердження добра, спра
ведливості, гуманних ідеалів, то в центрі завжди
жінка. І коли йдеться про
любов, вірність, то це теж
про жінку, я не можу за
раз назвати конкретно ви
ставу, над якою будемо
працювати. Тож скажу про
те, що схвилювало мене
особисто в драматургії ос
таннього часу. Яку б жін
ку я хотів побачити ге
роїнею своєї вистави? Не
давно Михайло Рощпн на
писав нову п’єсу «Зінуля»
(над нею зараз працюють
у МХАТі). Ось із цією доб
рою, чесною, самовідда
ною, безкомпромісною Зінулею, «рідною донькою
бригадира
Потапова» з
«Засідання парткому» ме
ні б дуже хотілось зустрі
тися.
І, звичайно, буде в на
шому репертуарі п’єса про
Матір, про найголовнішу
людину в нашому житті.
Кожному мужчині поба
жаю зіграти 8 березня роль
тамади, піднявши тост за
матусь, дружин.
наших
сестер і дочок.

МОЛОДІСТЬ
САМА ПО СОБІ,
та все ж і юні дівчата ча
сом вдаються до косметики
для надання виразності
окремим рисам обличчя і
приховування деяких вад.
Наша сьогоднішня розпо
відь — про те, як тут не
переступити межГ смаку,
не завдати шкоди шкірі і
дотриматися вимог моди.
Щоб поліпшити колір
шкіри, багато хто корис
тується пудрою. Смагля
вим рекомендується тілес
но-жовтий її відтінок, біло
шкірим — рожевий. При
пористій шкірі не треба
вживати компактної пуд
ри, оскільки після неї можуть появитися вугрі. Як
що у вас суха шкіра, по-

Я! тебя никогда не забуду
(Из рок-оперы «Юнона» и «Авось»)

ШАШКИ
кою встиг би збігати, а
вони думають, як через
клітинку фішку пересунути.
Посиділи ми так з годин
ку. Можна було б і біль
ше, та де там! і слова не
можна сказати. Я, було,
мовив слово чи два, але
на мене одразу зашикали:
«Молодий чоловіче, тихі
ше! Ви думати заважаєте!».
Бач, мислителі. Вони у ша
хи—шашки грра-ють! Ака
деміки! Культурно відпо
чити не дають.
Пішли ми звідти, не ви
тримали. Скажу відверто,

Стихи А. ВОЗНЕСЕНСКОГО

Фотоетюд С. ФЕНЕНКА.

ГУМОРЕСКА
Уявляєте, мене жінка з
дому вигнала! Хоч було б
за що, а то ж, уявіть собі,
за дрібниці. Затягнув мене
якось
приятель увечері
після роботи на шаховий
турнір. Я, чесно кажучи,
у ці фішки не граю, але
цікаво було — чим вони
від доміно відрізняються.
Ну, значить, зайшли ми
туди, сіли. А на сцені —
матінко моя рідна! — «йдять ось ці, як їх — шахіс
ти, голови руками обхопи
ли, думають. І чого дума
ти? Я за цей час разів де
сять до магазину за пляш-

О. ХМУРА,
лікар-косметолог.

ВИ ЗАМОВЛЯЛИ ПІСНЮ

В. ДЕЙНЕКІН,
режисер народного те
атру «Резонанс» Кіро
воградського педінсти
туту їм, О. С. Пушкіна.

ШАХИ

шукайте пудру зі зволожу
вачем. У холодну погоду
краще .не пудритися.
Для
підфарбовування
очей теж є свої правила.
«Стрілки» не модні, корис
туйтеся тушшю і тінями.
Туш рекомендується: для
карих очей — чорна і ко
ричнева, тіні зелені і ко
ричневі, для синіх — тіні
сірі і голубі; для зелених—
тіні коричневі та голубі;
якщо у вас чорні очі, вам
підійдуть голубі та білі
тіні. Сучасна лінія брів —
широка.
Губна помада підбирає
ться головним чином під
колір волосся. Блондинкам
пасують морковні відтінки,
брюнеткам — сливові, ша
тенкам — коричневі. Мод
ний нині «блиск» наноситься лише ввечері!
І наприкінці додам: ро
біть це усе нечасто і потроXV.

в мене вдома після
фішок голова боліти
ла. То ліг відпочити.
Тільки ліг, а вже
сиджу я у шаховому
та ще й на сцені. .
впроти мене якийсь моло
дик. Жде, поки я хід зроб
лю. Я ж дивлюсь, повірте,
на ці шахи, як баран на
нові ворота. Але сиджу —
голову руками обхопив:
удаю, що думаю.
/Аолодик, бачу, совається
за столом, йому кортить
грати, коли ж мій хід, а я
не знаю, що і куди пере
ставляти.
Зупиняюсь на

Музына А. РЫБНИКОВА

Ты меня на рассвете разбудишь,
Проводить необутая выйдешь,
Ты меня никогда не забудешь,
Ты меня никогда не увидишь.
И окажется так минимально
Наше непониманье с тобою
Перед будущим непоминаньем
Двух живых с пустотой неживою.
Не мигают, слезятся от ветра
Безнадежные карие вишни.
Возвращаться — плохая примета,
Я тебя никогда не увижу,
Даже если на землю вернемся
Мы вторично, согласно Гафизу.
Мы, конечно, с тобой разминемся,
Я тебя никогда не увижу.
И качнутся бессмысленной высью
Пара фраз, долетевших отсюда,
Я тебя никогда не увижу,
Я тебя никогда не забуду.

конячці, а вона так: кліп
до мене оком, кліп, а тоді — як заїрже. Прокинувся — жінка над ліжком
стоїть.
— У-у-у, — кричить, —
супостат! Знову нализався.
А я дивуюсь, чого це він
так рано спати влігся. Ко
ли ж чую — лається: то
шах, то мат, то пат! До
сить! Щоб завтра й ноги
тут твоєї не було!
Вигн^ра, розумієте, з до
му. Тепер не знаю, де ді
тися. Може, до шахового
клубу попроситися? Це ж
через них, через ті фішки
я постраждав. А все-таки,
цікаво в шахи навчитися
грати.
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Якось мовила свекруха: «Невісточко люба,
Якщо дівчинку народиш — куплю тобі шубу»,
Тут і свекор, мов з кілочка: «Не слухай, дитино!
Якщо хлопчика народиш — матимеш машину».
Та невістка була мудра, хоч юна літами:
Вона разом народила мужчину і даму.
Отож їздить-катається по селу віднині
дорогій гарній шубі, на власній машині,
це нібито сказала: «Любі мамо й тату,
народжу вам трійняток — лиш купіть нам хату».
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□ Акселерати розлучаю
ться вдвічі швидше.
□ Завдяки моді дівчата
знаходять себе, але втра
чають індивідуальність.
□ Трагедія модниці: на
родилася у сорочці, а ве в
фірмових джинсах.
□ Студент звів дівчину
з розуму — вийшла за

«Молодой коммунар» -

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарського, 36.

На украинском языка.

БК 00978.

Обсяг 0,5 друк. арн.

нього заміж
стптут.
□ Раніше
своє обличчя
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жінки ховали
піл вуаллю, а
косметикою.
Олег СЕЇН.
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Чоловіки рідко бачать жінку такою, якою
вона бачить себе.

▲

Г

д Не дозволяла чолові
ку дивитись балет — не
хай не знає, що десь жін
ки перед чоловіками на
вшпиньки ходять.
А Шлюб за розрахуйком: розраховує на швид
ке розлучення.
А Дівчатка! Звільняйте
парубкам та чоловікам
стоячі місця у громадсько
му транспорті!
Панас СТАС.
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О Дивне — поруч, жін.
кп молодшають щороку.
0 Як часто характерис
тика чоловіка залежить віл
настрою дружини!
@ Образився на неї за
те, що вона па нього обра
зилася.
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