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Дорогі радянські жіихн! '
Славні дочки нашої Батьківщини!
'Центральний Комітет Комуністичної 

партії Радянського Союзу гаряче лоздо-. 
ровляє вас з Міжнародним жіночим 
днем — Днем єдності і солідарності тру
дящих жінок усіх континентів!

Це світле весняне свято ми відзначає
мо напередодні 110-ї річниці з дня на
родження Володимира Ілліча Леніна. 
Наша багатонаціональна соціалістична 
Батьківщина: впевнено йде ленінським 
курсом. У Леніна радянські люди вчаться 
Ікнгя, працювати, боротись і перемагати, 
радянський народ беззавітяо відданий 
справі Леніна, Комуністичній партії, паз- 

□йстю схвалює і одностайно підтримує 
рпгатогранну діяльність Центрального 
Комітету, Політбюро ЦК КПРС на чолі з 
товаришем Л. !. Брежнєвим.

Партія втілила з життя ленінський за
повіт — радянські жінки є повноправни
ми членами суспільства, плодотворно 
працюють на заводах і фабриках, будо
вах І транспорті, полях і фермах, у на
родній освіті і охороні здоров’я, торгів
лі І сфері обслуговування. Вагомим є їх 
склад у розвиток науки і розкзіт куль
тури.

Радянські жінки беруть активну участь 
у зсеиарод.чій боротьбі за комунізм, за 
здійснення рішень XXV з’їзду КПРС, 
успішне завершення п’ятирічки, підвн- 
щенмя ефективності виробництва і якос
ті роботи, ощадливість і економію, зміц
нення дисципліни. Тисячі чудових трудів
ниць уже виконали особисті п’ятирічні 
завдання.

Сердечне спасибі вам, дорогі жінки, 
за трудову доблесть, ентузіазм, твор
чість!
^[3 почуттям глибокої вдячності ми 
Звертаймося до жінки-матері. Зона да- 
рув дитині життя, стоїть біля її колиски, 
ВІДДЗЄ 7-ЄЛЯО і ніжність своєї душі, прагне 
з'ирзсї.чтя гідного громадянина нашої 
Батьківщини. Виховання ліайбугніх будів
ників комунізму — високе покликання, 
почесний обов’язок і велика відповідаль
ність. І з цій благородній справі кожна 
мати, ножна сім’я дістають все зростаю
чу допомог’/ партії 1 держави. Щороку 
будуються мільйони квартир, розширює
ться мережа дитячих ясел і садків, зід-

ириааються нозі школи і клуби, здрав
ниці і стадіони.

Самовідданості й талантові радянських 
жінок великою мірою завдячує наша 
Батьківщина своїми історичними досяг
неннями. їх дбайливі руки, душевна 
щедрість і благородство прикрашають 
наше життя, утверджують добро і красу.

Незабутнім є подвиг радянських жінок 
у роки Великої Вітчизняної війни. Разом 
з батьками, братами, чоловіками вони 
героїчно боролись на фронтах і з парти
занських загонах, безустанно працювали 
з тилу. В суворі роки воєнних випробу
вань найповніше розкрилась велич жін
ки, вихованої ленінською партією, соціа
лістичним ладом.

Жизою реальністю стала широка 
участь жінок в управлінні державними і 
громадськими справами. На недавніх ви
борах понад мільйон сто тридцять тисяч 
кращих дочок Вітчизни обрано депутата
ми Верховних Рад союзних і автономних 
республік, місцевих Рад. Радянські жінки 
активно працюють у партійних, держав
них, профспілкових і комсомольських 
організаціях. Це яскравий, переконливий 
прояв переваг нашої радянської демо
кратії, соціалістичного способу життя.

Найзаповітнішим сподіванням нашого 
народу є мир. Радянські жінки гаряче 
схвалюють ленінський зовнішньополітич
ний курс КПРС, спрямований на дальше 
зміцнення братерської дружби і співро
бітництва соціалістичних країн, поглиб
лення розрядки міжнародної напруже
ності, зміцнення загального миру та без
пеки, на підтримку боротьби народів за 
свободу і незалежність. Дедалі гучніше 
звучить голос жінок планети проти імпе
ріалістичної політики авантюр і гонки 
озброєнь, проти гегемонізму. Ні «холод
ній війні»! Мир — народам, щастя — ді
тям?

Дорогі жінки? Ньші матері, дочки, 
сестри, подруги! Бажаємо вам міцного 
здоров’я, успіхів у праці, навчанні, твор
чості. Радості і щастя вам і вашим сім’ям!

Честь і слава радянським жінкам!
Хай живе єдність і солідарність трудя

щих жінок усього світу!
Хай міцніє і процвітає наша могутня 

соціалістична Зітчизна!
Хай живе комунізм!

Центральний Комітет Комуністичної 
.партії Радянського Союзу.

Текст телеграми, надіс
ланої В. І. Леніну 12 квіт
ня 1923 року учасниками 
недільника по закладанню 
парку імені великого вож- 

:дя в українському містеч
ку Балті. прикрасив лис
тівки. які тут одержать ни
ні в день всесоюзного свя
та комуністичної праці всі 
його учасники.

«Організовані в проф
спілки робітники м. Балтн 
і незаможні селяни навко
лишніх сіл у кількості до 
двох тйсяч чоловік, іцо зі
бралися після проведеного 
недільника... по закладан
ню парку вашого імені, — 
писали трудящі Іллічу, — 
шлють вам свій полум’я
ний праві г і палке иоба,- 
жашія якнайшвидшого ви
дужання і зайняття свого 
поста коло керма рево
люції».

З того пам’ятного квітня 
дні народження генія люд
ства щороку відзначають 
у районі закладанням пар
ків і садів. Паростки ново
го життя, про .яке писав 
В. І. Ленін у своїй знаме
нитій роботі «Великий по
чин», дали могутні сходи. 
Дерева в парку імені вож
дя — немов віхи історії 
краю. Зеленими гаями і 
садами ознаменовані ко
лективізація, ратний по
двиг земляків па полях 
битв Великої Вітчизняної 
війни, безприкладний поліг 
V космос 10. О. Гагаріна. 
За останні роки руками 
учасників комуністичних 
суботнпків посаджено алеї 
новонароджених, молодо
жонів. споруджено зелений 
меморіал Слави. Централь
ною подією нинішньої 
«червоної суботи» станс 
закладання нового парку 
на честь 110-ї річниці з 
дня народження В. І. Ле
ніна. Він розкинеться па 

' сорока гектарах в заплаві 
річки Коднмн — притоки 
Південного Бугу.

Ю. ШВАРЦМАН, 
кср. РДТАУ.

Одеська область.
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Звернення
УЧНІВ ТА ПЕДАГО

ГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ 
КіРОВОГРАДСЬКОГ о 
СЕРЕДНЬОГО МІСЬ
КОГО ПРОФЕСіЙНО- 
ЇЕХНіЧНОГО УЧИЛИ- 
ЩА № З ДО КО
ЛЕКТИВІВ ПРОФТЕХ- 

; УЧИЛИЩ

Уже тридцять п'ять ро- 
| ків над нашою Вітчизною 
У мирне небо. Ми знаємо, 
І якою ціною зоно завойо- 
• взне. Ми знаємо, як бага

то зусиль докладають Ко
муністична партія, Радян
ський уряд, особисто Лез-

ють континенти смерто
носним павутинням вій
ськових баз, що може при
вести до ядерної катастро
фи.

Але людство не заляка
ти. Лави борців за мир ни
ні міцні, як ніколи, до них 
вливаються все нові й нові 
народи. Ми розуміємо, що 
встановлення певного ми
ру на землі — справа не 
одного року. Що потрібно 
буде ще багато сил і муж
ності, щоб вона перемог
ла раз і назавжди. «Мир 
не приходить сам по со
бі, — говорив Л. І. Бреж
нєв, — за нього треба бо
ротись».

Кожен із нас бореться 
за мир у міру можливос
тей. Ось і ми за одностай
ним рішенням загальних 
зборів училища у лютому

нід Ілліч Брежнєв до того, 
щоб небо було мирним 
над усім світом. Цьому не
ма альтернативи. Без миру 
не бути людству щасли
вила,

Ми — інтернаціоналісти 
і не можемо, не будемо 
спокійно споглядати без
чинства фашистських хунт 
у деяких країнах Латин
ської Америки, расистів 
Африки, гегемоністіз Ки
таю. Ми бачимо, як сили 
імперіалізму зноау бряж
чать зброєю, роздуваючи 
холодну війну. Для досяг
нення своїх ганебних ці
лей мілітаристи усіх мас- . . , . _____ .
тей на чолі з президентом минулого року перераху- 
США Картером обплуту- вали у Фонд миру респуб-

МІЖНАРОДНИЙ ЖІНОЧИЙ ДЕНЬ
День 3 Березня, мабуть, найсвятковіший день для 

комсомольців універсального торговельного об’єд
нання «Кіровоград», адже трудяться тут переважно 
дівчата Підвищувати культуру обслуговування насе
лення — їх постійне прагнення. З цією метою напе
редодні Міжнародного жіночого свята у приміщенні 
ресторану «Кіровоград» проводився коннурс продаз- 
ців «Нумо, діечата!» Про те, як 8ін проходив, — 
наша розповідь.

X Т 0 
ПОЇДЕ В ШШГУ?

СВЯТКОВИЙ РЕПОРТАЖ
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Поки хлопці з оркестр/ 
під керівництвом Михайла 
Прокопця настроювали гі
тари, ми підійшли до го
лови жіночої ради УГО 
«Кіровоград» О. М. Соко- 
ловської. вона
розповіла:

— Подібний конкурс ми 
прозодимо вперше з іні
ціативи комітету комсомо
лу об'єднання.

(Закінчення на 2-й crop.).
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знімну: депутат обласної Ради народних 
депутатів нонтролер-номплектузальник Кіровоград
ського меблевого комбінату Л. 8. БРАЙЛОВСЬКА.

Фото В. ГРИБА.

ЗУСТРІЧ В ОБКОМІ

піканську премію, присуд
жену училищу за підсум
ками соціалістичного зма
гання в IV кварталі 1978 
року. Звичайно, це тільки 
скромний початок.

І сьогодні, напередодні 
славного 35-річчя Перемо
ги радянського народу у 
Великій Вітчизняній війні, 
ми звертаємося до всіх 
учнів і працівників профе
сійно-технічних училищ із 
закликом провести у трав
ні 1980 року недільник, 
присвячений цій знаменній 
даті. Добитися в цей день 
найвищої продуктивності 
праці, а кошти, зароблені 
на підприємствах і будо
вах, в колгоспах і радгос
пах, перерахувати у Фонд 
миру.

Це й стане нашим спіль
ним конкретним внеском у І 
справу .зміцнення миру на 
планеті.

1
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З обкомі комсомолу відбулася зустріч молодих 
депутатів обласної Ради з членами бюро обкому 
ЛКСМУ.

Серед обранців трудящих Кїрозоградщини — ро
бітники, колгоспники, службовці, студенти.

Це так характерно для нашої країни, для радян
ської демократії — довіряти /лолоді важливі спра
ви державної ваги. Тільки той факт, що до Верхов
ної Ради республіки обрано 1С7 молодих людей ві
ком до тридцяти років, красномовно говорить сам 
за себе.

До Рад обирають кращих. Таких, як електрозвар
ник Бобринецького виробничого об еднения по ви
робничо-технічному забезпеченню сільського гос
подарства Віктор Московець, тракторист колгоспу 
^Україна» Добрсвеличківськогс. району Анатолій Під- 
лубний, прохідник Новомиргородського шахтобудів-- . . ... м
ного управління Валентин Гетьман, доярка колгоспу 
імені Леніна Долинського району Валентина Поклад...

Слоза щирої подяки за ударну працю, активну гро
мадську діяльність сказав на адресу молодих депута
тів перший секретар обкому ЛКСМ України О. Скіч- 
ко. Від імені облесної комсомольської організації він 
побажав народним обранцям з честю виконувати на
кази виборців, жити їхніми інтересами.

У своїх виступах молоді депутати — студентка 
КІСМу Залантина Кобець. механізатор колгоспу «Ук
раїна» Аизтолій Підлубний, токар Олександрійської 
райсільгосптехніки Сергій Литвиченко, прохідник Но
вомиргородського шахтобудівного управління Вален
тин Гетьман запевнили членів бюро обкому ЛКСМУ, 
що віддадуть усі сили, вміння і здібності служінню 
ініересам зиборціз.

■акзй



2 стор „ІЇІолодий комунар“ 8 березня: 1880 року

(Закінчення. 
Поч. на 1-й стор.).

Після своєрідної роз
минки стартує заліковий 
тур: обслуговування по
купця. Змагання почала 
Марина Носкова, прода
вець секції «Чоловічі со
рочки». Вона підібрала 
пальто потрібного розмі
ру для літньої жінки і гля
дачі зааплодували. Вищий 
бал заслужила Аня Леві- 
тас, продавець музичного 
відділу, яка спочатку по
радилась з покупцем, а на 
прощання гостинно заг.ро-

ТИСЯ-' 
най-

Н а 
на болільників 
вий бал, хоч і не заліковий; 
рахівниця лідера не повин
на підвести.

Фото І. КОРЗУНА.

НАШІ ОБРЯДИ

ТВОЇ ПЛАНИ, ХЛІБОРОБЕ?
КОМСОМОЛЬСЬКЕ 
ПОЛЕ

Цього разу плани молоді 
були трохи несподівани
ми: взяти під свого відпо
відальність вирощування 
кукурудзи за новим, інду
стріальним метолом па 
всьому 300-гектарпому по
лі тракторної бригади. Про 
це сказав на засіданні ко
мітету ланковий комсомо
лець Валерій Волощук із 
колгоспу «Дружба». Куку- 
рудзоводп дали слово одер
жати з кожного гектара по 
50 центнерів зерна.

Час летить швидко, не
далеко її до сівби. Тож ни
ні основна турбота іі іншо
го ланкового, Володимира 
Грущака (теж із «Друж
би»), та його товаришів-- 
надійнопідготувати до ро
боти сівалки, культивато
рі. ІНШУ потрібну техніку. 
А її надійність перевіряють 
перед виходом у поле ра
зом із суперниками по зма
ганню — членами комсо
мольсько-молодіжного ко
лективу ланки колгоспу 
«Зоря комунізму» ІІовоар- 
хппольського району.

Торік V нашому районі 
вирощували кукурудзу 10 
молодіжних ланок. Ре
зультати праці були різні: 
одних вони порадували, ін
ших — ні, і їм довелося 
після збирання врожаю 
серйозно проаналізувати, 
де недоробили, яких ре
зервів не використали. Про 
це йшлося її на районній 
комсомольській конферен
ції. А коли було поставле
но завдання застосувати 
індустріальний метод ви
рощування качанистої, 
комсомольці і молодь ра
йону виступили з ініціати
вою — взяти на свої плечі 
половину всього клину, під
веденого під кукурудзу,— 
5554 гектари з 11 000.

яп

ХТО ЯОІДЕ В ШШТУ?
сила його частіше відвіду
вати магазин. Це була за
явка на лідерство. Вже 
після другого туру, який 
визначав кращих знавців 
популярної естрадної му
зики, Аня не змогла з пер
шого разу назвати вико
навця пісні. По очках з 
нею зрівнялась Галя Заха
ренко, продавець секції

У підготовці грунту, сів
бі та збиранні врожаю 
візьме участь 140 юнаків і 
дівчат. Це вони в основно
му ввійшли до складу 25 
комсомольсько - молодіж
них лапок різного призна
чення: шість готуватимуть 
грунт, вісім —- сіятимуть, 
чотири — збиратимуть ви
рощене, дві — здійснюва
тимуть технічне обслугову
вання кукурудзоводів, 
п’ять — культурно-побу
тове.

Слід віддати належне 
керівникам і спеціалістам 
більшості господарств. Пе
рековавшись на ділі, " що 
молоді механізатори до
сить підготовлені до нелег
кої боротьби за врожай, 
можуть похвалитися ус
піхами в минулі роки, во
ни не бояться довірити мо
лоді застосовувати повий 
метод. І цс закономірно: 
якщо індустріальний спо
сіб вирощування кукуруд
зи приживеться в нашій 
місцевості, виявить себе 
перспективним (а молодь 
завжди експериментує, 
прагне до нового), то в 
майбутньому відшліфову
вати свою майстерність 
уже не ветеранам, а тим, 
кому ще довго-довго ходи
ти біля землі її підвищува
ти її щедрість. Тим-то в 
колгоспі імені XX з’їзду 
КІ1РС створили п’ять ком
сомольсько - молодіжних 
ланок, у господарствах 
імені Шевченка та «Ленін
ський шлях» — по три, в 
колгоспі імені Ульянова — 
дві.

На жаль, не всі керівни
ки задумуються лад пер
спективою кукурудзяного 
лапу. ТаК’-так, саме лапу, 
якщо мова йде про -інду
стріальний метод.

Бо тепер кукурудзяне 
поле — не плантація, а са
ме лап. Як пшениця, жито, 
ячмінь чн овес. У колгоспі 
«Росія», наприклад, неви
правдано неохоче довіря
ють молодим трактористам 
відповідальні роботи па 

«Трикотаж для хлопчиків». 
Вона відразу впізнала зна- 
йо/лий голос Валентини 
Толку нової, її улюбленої 
співачки, розповіла про її 
стиль виконання.

У наступному турі про
понується якнайшьидше і 
добротно упакувати товар 
покупцеві, і ті, хто погнав
ся за часом, програли у 
якості. У Галі Захаренко, 
яка вже збиралась святку
вати перемогу, раптом по
рвався папір, і вона зму
шена була повторити опе
рацію. Однак найважчим 
виявився п’ятий тур — 
швидко і з точністю до ко
пійки підрахувати вартість 
покупок на кілька 
карбованців. Навіть 
досвідченішій серед

полі, хоч тим їхнім хлоп
цям теж дуже хочеться ви
пробувати свої сили, помі
рятися ними з ровесни
ками...

Труднощів у боротьбі за 
врожай ще вистачає. Ска
жімо, за новою техноло
гією вирощування куку
рудзи необхідно було під 
оранку внести в грунт 80 
процентів добрив, нрпз.иа- 
чеппх для качанистої. А 
восени район такої кіль
кості їх не мав. Тому те
пер, навесні, доведеться 
надолужувати. Спеціалісти 
ж кажуть: ефект не той. 
Отже, важко буде перший 
рік.

Тож нині головне — по
лагодити техніку так, щоб 
якомога краще підготува
ти до сівби грунт, не про
пустити жодної можливос
ті компенсувати рапішб 
втрачене.

Перед виходем у поле 
при райкомі комсомолу 
буде створено штаб, який 
керуватиме ходом підго
товки грунту до сівби. 
Крім працівників апарату 
райкому, до нього ввійдуть 
ланкові механізованих ла
пок, молоді спеціалісти, 
заступники голів колгоспів 
по роботі з молоддю (їх у 
районі 12). А заступник 
голови колгоспу «Дружба» 
Микола Бандюк буде по- 
літоргапізатором у комсо
мольсько-молодіжному за
гоні.

інколи ще трапляється 
так: узимку механізовану 
ланку затверджують в од
ному складі, а до фінішу 
і^она приходить у набагато 
Зміненому. Часом котро
гось із механізаторів, чн й 
кількох, без причини пере-

ВІД РЕДАКЦІЇ: Новоукраїнським молодим 
нізаторам, потомствсним хліборобам, учням О. 
талова, на роду написано продовжувати славні тра
диції старших поколінь. А іцо з цього приводу, тобто 
з приводу великої відповідальності за майбутню щед
рість поля, думаєте ви, їхні ровесники з інших райо
нів? Які у вас плани на нинішній рік, на майбутнє? 
Які задуми?

Редакція чекає Еаших листів, молоді господарі 
землі!

меха-
В. П-

пра-Марині Носковій, яка 
цю є в торгівлі вісім років, 
це виявилось не під силу. 
Вона помилилася і втрати
ла п’ять залікових очок. А 
продавець секції «Шерстя
ні тканини» Люда Шпак, 
яка прийшла в УТО, за її 
словами, «рік і два дні те
му», справилась із завдан
ням спокійно і впевнено.

Болільники не тільки ві
тають переможців, а й ак
тивно підтримують тих, хто 
відстає. Певно, саме і снє 
гасло «Маринко, не су
муй!» допомогло Носковій 
серед тринадцяти лотерей
них квитків відшукати най- 
щасливіший—у де :ять ба
лів.

Слово переможниці:
— Люблю свою профє-

водять па іншу роботу, що 
не має ніякого відношення 
до кукурудзяного ПОЛЯ. І 
людина мимоволі стає 
«відступником» від зобо
в’язань, які брала разом з 
товаришами. Хотілося рос
тити хліб, а доводиться 
виконувати транспортні 
роботи. То навіщо ж по-- 
збавляти молодь радості, 
яку приносить хлібороб
ська творчість, винахідли
вість? Далеко ііе всі дума
ють про добрий за робі - 

Ось тому райком 
вирішив так: 

під особливий

ток...
комсомолу 
візьмемо
контроль стабільність ком
сомольсько - молодіжних 
ланок. Хай кожен молодий 
тракторист повного мірою 
почуває свою відповідаль
ність за долю врожаю, як
що брав високі соціаліс
тичні зобов’язання, хай 
навчиться дотримувати 
слова, реально оцінювати 
свої здобутки і промахи, 
по-господарському дбати 
про завтрашній хліб Віт
чизни. До цього заклика
ють молодих механізаторів 
рішення липневого (1979 
року) Пленуму ЦК КПРС. 
ряд важливих партійних 
постанов. А обов’язок ке
рівних комсомольських ор
ганів — допомогти їм у 
ньому. Така думка нашого 
райкому. Вона викликана 
життям.

с. лисицьний, 
завідуючий відділом 
комсомольських орга
нізацій Новоукраїн- 
ського райкому 
сомолу. 

ном-

сію за те, що вона дає 
Можливість щодня спілку
ватися з людьми. З дитин
ства мріяла про неї. 
більше щастя для кожного 
з нас.

На закінчення конкурсу 
голова жюрі, директор 
УТО «Кіровоград» В. П. 
Нагорнюк нагородив Олю 
Верещагіну грамотою ко
мітету комсомолу місце
вої організації і вручив їй 
безплатну туристичну пу
тівку 
ку в 
НИКІВ
ними

до табору відпочин- 
Алушті. Інших учос- 
відзначено пам’ят- 
сувенірами.

Л. ДЕРЕВ’ЯНКО, 
В. БОНДАР.

знімках: підтрим- 
додатно-

школп № 5 
та учениця 

училища 
зачитали

Нещодавно в школі № 5 
міста Кіровограда і торго
вельному училищі відбуло
ся вручення паспортів тим, 
які досяглії шістнадцяти 
років.

У святково прибраному 
залі паспорти юнакам і 
дівчатам, іцо стають повно
правними громадянами на
шої країни, вручили Герой 
Соціалістичної Праці О. О. 
Кошурко і заступник на
чальника обласного управ
ління торгівлі В. П." Мос
товий. Від імені почесних 
громадян міста «іменинни
ків» привітав полковник 
запасу II. С. Шерсмет.

Учениця 
Т. Щербина 
торговельного 
О. Нетребепко 
«Слово Батьківщині», дав
ши від імені всіх обіцянку 
викопувати священний обо
в’язок захисту Батьківщи
ни і миру, бути завжди 
вірними справі батьків, 
справі радянського народу, 
великої партії Леніна.

Ця хвилююча подія у 
їхньому житті була озна
менована незабутньою зу
стріччю з передовиками 
виробництва, ветеранами 
Великої Вітчизняної вій
ни, вчителями. Понад го
дину в стінах рідної шко
ли лунали схвильовані і 
урочисті голоси учасників 
цього чудового вечора. Він 
надовго залишиться \ в 
серці кожного пам’ятною 
і світлою сторінкою вечо- 
ра-зустрічі.

Звучали вірші В. Мая- 
ковського про радянський 
паспорт. Друзі, наставники 
щиро привітали шістнадця
тирічних, побажали їм ус
піхів у навчанні та особис
тому житті.

М. ТАРАСЕНКО, 
начальник паспортного 
відділення Ленінсько* 
го районного відділу 
внутрішніх справ м. Кі
ровограда.

СЛОВО
подяки

згадувалися в 
нагороджених 

вчинни, за від* 
зовні непоназ-

Серед співробітників Ле
нінського районного відді
лу внутрішніх справ міста 
Кіровограда чимало пра
цьовитих жінок. Не раз їх
ні імена 
числі імен, 
за сміливі 
повідальну, 
ну роботу.

Капітан міліції Н. І. Свя- 
тець багато уваги приділяє 
вихованню засуджених. Но
ли в районі було скоєно 
тяжкий злочин, жінка не 
знала вихідних, не думала 
г.ро відпочинон, прагнучи 
швидше знайти вбивцю. І 
справедлива кара не мину
ла того.

Зовсім юними прийшли 
в інспекцію у справах не
повнолітніх після закінчен
ня Івано-Франковсьної 
школи міліції Світлана Ми
хайлівна Новая, Людл^ра 
Микитівна Нюнько. Тепер 
еони — лейтенанти мілі
ції, досвідчені дільничні ін
спектори у справах непов
нолітніх. Не один бешкет
ник і правопорушник зав
дяки їхній турботі став хо
рошим, дисциплінованим 
хлопцем. Люди бачать, що 
дільничний працює з ними 
і для них, тему завжди 
підтримуюто його. В цьо
му — сила охоронців по
рядну, сенрет успіхіг. у 
службі.

Добре слово в день Вось
мого березня хочеться єна- 
зати про секретаря район
ного відділу Л. Т. Боціян, 
секретаря-друкарку В. В. 
Шкорбут, помічника м££го- 
вого відділу сержантаТилі- 
ції Т. Т. Костенко та бага
тьох інших жінок, які при
святили себе службі в ор
ганах внутрішніх справ.

м. синеок, 
начальник інспекції у 
справах неповнолітніх 
капітан міліції Ленін
ського районного від
ділу внутрішніх справ 
м. Кіровограда.

ІНІЦІАТИВА

ФЕРМАМ -
УЧНІВСЬКУ
ТУРБОТУ ■>

«Надамо шефську допо
могу фермам і будинкам 
тваринників!» — із таким 
закликом звернулася до 
учнів шкіл району комсо
мольська організація Ко- 
мишуватської СШ. Звер
нення це було прийняте Не 
спільному Ленінському 
УРОЦІ комсомольців та мо
лоді місцевого колгоспу 
імені XX з’їзду КПРС і 
школи.

Під час весняних і літніх 
канікул за кожним тварин
ницьким об єктом буде за
кріплено окремий загін 
юних тваринників — так 
вирішили школярі. Давня 
У них дружба з трудівни
ками господарства. Хлопці 
і дівчата часто бувають на 
фермах, допомагають дої
ти корів, доглядати телят. 
Замінюють на робочих 
місцях батьків на час їх 
відпусток. Недавно —заві
дуюча МТФ № З Ю. -З? По- 
повиченко від імені пра
цівників _ ферми винесла 
подяки Толі Федоренку, 
Наташі Олійник, Василю 
Прокопенку, які зимою 
працювали у їхньому ко
лективі.

Звернення підтримали 
школярі району.

В. РУДКЄВ, 
с®нретар — завідую
чий ~ ВІДДІЛОМ учнів- 
сьнсї молоді Новоук- 

райкомураїнського 
ЛНСМУ.



I ПЕРШО
І Окрилена
поезією

вам!

ьТОіЕПИтО хатудощ

Л поки ще можу я,

цим 
вональних 
Ьескс, яка 
невтомного

зні- 
у рони пік

ету дені на 
пішовши 

фронт, СПІ- 
еднополчан 

пісні.
хар-

вірші «Хата», «Топо-

праву пишає- 
яскравкм су- 

талантів 
здобула 
першо-

Тамара ЖУРБА
с. Іванівна 
Долинського району.

-------------------^^^/ЛГолгоджй комунлр 3 стоп

ми — ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ

МАЛЕНЬКА ЦЕГЛИНКА
МІЦНОГО МОСТУ

ЗАПРОШУЄ
«МОЛОДА
ГОСПОДИНЯ»

8 березня 1980 року
в ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

На жаль, наша зустріч 
ще ие відбулася, але зна
йомство з віршами обда
рованої поетеси Тамари 
Гнатівни Журби сталося 
давно через газету «Моло
дий комунар». «Ранок» — 
так називався вірш, з яким 
я прийшла на екзамен до 
театральної студії. Він уві
йшов пізніше до моєї кон
цертної програми.

Написала поетесі. Одер
жала теплу відповідь і вір
ші. Зокрема, вірш «Косю, 
носю» про тяжке відлуння 
війни. Воно стоїть за її 
плечима тінню, бо дитин
ство було обпалене вій
ною. Ці вірші нікого не за
лишають байдужими. Я на 
концертах-зустрічах з ро
бітниками, колгоспниками,

студентами читаю поезії 
Тамари Журби.

Незабутньою для мене 
була зустріч з будівника
ми БАМу, коли я читала 
сонети Шекспіра, вірші 
Бернса, Бориса Олійника і 
Тамарині. Бамівці розпиту
вали про Кіровоградщину, 
просили прочитати твори 
поетеси.

Ось гортаю поетичну 
збірку «Дотиком серця» і 
бачу, який безпосередній 
існує контакт між поете
сою і людьми села, з якою 
особливою любов'ю вона 
пише про степи Кірово- 
градщини.

Це ж світ увесь, 
Малий шматочок степу. 
На мою думку, показо

вими є в збірці філософ
ські

лі», «Сивз голівонько, си
ва». Була б нещирою, ко
ли 6 не сказала, що ці вір
ші перекликаються з по
езією В. Симоненка.

Багато теплих рядків ад
ресує поетеса жінкам. У 
віршах Тамари немає фаль
ші і нещирості. Як чарів
ний пензель художника пи
ше картину, так і поетеса 
відтворює картини приро
ди. В її порівняннях є кон
кретність і уточнення, які 
переростають у символ.

Я вітаю вас, Тамаро, 
появою першої 
Натхнення 
ромашки нашої Кірово- 
градщини від імені ваших 
читачів —

ВІДКРИВАЧ 
ОБДАРУВАНЬ

з 
збірки! 

Польові

до ваших ніг. 
Л. ФЕДЕНКОВА, 

актриса Кіровоград
ського обласного му
зично-драматичного те
атру імені М. Л. Кро- 
пивницького.

ВІД РЕДАКЦІЇ. Недавно 
до нашої газети надійшов 
лист від Тамари Журби. 
Вона надіслала нові поезії. 
Кілька з них ми пропонує
мо увазі наших читачів.

Моя сусідка невродлива, 
Ну, зовсім спала із лнця...
Та то й ие диво. То й не диво, 
Бо чи надовго врода ця.

Вітри облущили їй губи, 
Долоні — мов шорстка кора... 
І хто її так рано будить? 
Чи ластівки, чи дітвора...

< Ну ви скажіть, яка жарота. 
Попалить все до корінця», — 
Сусідка журно кривить рота... 
Ну, зовсім спала із лиця.

А це вночі, аж стало лячно, 
Дрібненький стукіт у шибки, 
Такий поспішливо обачний, 
Чи щось не трапилось таки?..

В вікні сусідка: «Ох, і сплюхи! — 
ГІритисла руки до грудей, — 
Ви що, не чуєте, як хлюпа!? 
Сяйте, як вбиті... Дощ іде!»

Встанем завтра досвіта рано 
Та й побілим хату, коханий. 
Зробим так, як вивчила неня: 
Розведу вапна у відрі я, 
Кинем туди солі зі жменю, 
Буде в нас не хата, а мрія. 
Єолена і білена біло. 
Свіжа, мовби вимите небо. 
Сяду при вікні у неділю, 
Заспіваю пісню для тебе... 
Вимнемо вікна і двері, 
Пилюгу зітрем з гарнітуру. 
Кажеш, краще спати в печері. 
Постеливши тигрову шкуру?.. 
І уже не можеш простити 
Ні собі, ні діду, ні тату, 
Що спішили з палеоліту 
Ув оці модерні кімнати?
Ну й думки ж у тебе, диваче, 
До печер хотів завітати. 
Завітай, мій любий, одначе 
Попадеш до м-а-т-р-і-а-р-х-а-т-у. 
Чоловік спішив, і не дивно. 
Знаєш, як жона верховодить? 
З мамонтів, он кажуть, лиш бивні 
По розкопках нині знаходять... 
Встанем завтра вдосвіта рано 
Те й побілим хату, коханий.

Стоїть незбагненно красива! 
І хто ту вроду розлізиа... 
Немов сама з цієї зливи 
Нараз вродилася вона.

♦ ♦ *

До заметів з вулиці 
Під моїми стінами, 
Тополята туляться 
Голими колінами.

Щастям заполонена, 
Землю приморожену 
Обігріть долонями.

Холод літо злизує,
Замітає хугами, 
Землю оперізує 
Білими попругами.

З радощами й муками, 
Із піснями спілими 
І мене саму колись 

Замете метілями...

Ще не все загублене, 
І не все розтрачене, 
І чубатий дуб мене 
Кличе на побачення.

Запрошення провести 
р.іднритий урок у консер
ваторії Єревана одержала 
професор Харківського ін
ституту мистецтв імені 
Котляревського Т. Я. Весне. 
Разом з своїм педагогом 
до цієї відповідальної по
їздки готуються і студен
ти, які виступлять з кіль
кома концертами перед 
любителями музики Вір
менії.

Більш як три десятиріч
чя присвятила Т. Я. Весне 
вихованню молодих обда
ровань. і сьогодні, коли 
вона розкриває зібрані за 
довгі роки альбоми з фото
графіями, афішами, про
грамками, в її квартиру 
немов вривається святко
вий шум прем’єр. Сцени з 
спектаклів Великого теат
ру СРСР, театрів опери та 
балету Ленінграда, Баку, 
Кишинёва, Новосиоірська... 
Всюди звучать голоси ' ви
хованців Тамари Яківни, 
разом з якими талановитий 
педагог щоразу складає 
творчий екзамен перед 
глядачами. А про власний 
дебют професорові нагадує 
лише один невеликий 
мок, зроблений 
ни. Тоді вона, 
консерваторії, 
добровільно на 
вала для своїх 
улюблені солдатські

Серед вихованців 
ківсьного професора — на
родні артисти СРСР, заслу
жені артисти республіки, 
лауреати міжнародних кон
курсів. По 
ться 
зір’ям 
Т. Я. 
славу 
відкривача обдаровань. З 
глибинного закарпатсько
го села прийшла в аудито
рію Харківського інституту 
мистецтв дочна колгоспни
ків Гізела Ципола. А вже 
через кілька років молодій 
співачці, учасниці міжна
родного конкурсу вокаліс
тів в Японії, захоплено ап
лодував Токіо, визнавши її 
«найнращою мадам Бат
терфляй світу». Сьогодні, 
як і раніше, народні ар
тисти СРСР Нінель Тначен- 
но, Василь Третяк та інші 
вже визнані співаки перед 
відповідальними виступа
ми звертаються за допомо- 

I гою і порадою до свого пе- 
і дагога.

У ці дні на адресу про-
1 фесора харнівсьного інсти

туту з різних міст країни І йдуть тёлеграми-поздоров- 
лення з присвоєнням їй 
звання заслуженого діяча 
мистецтв УРСР. Відомі 
майстри сцени шлють сло- 
еа вдячності Т. Я. Весне, 
яка навчила їх дарувати 
свій талант людям, високо 
нести прапор радянського І мистецтва.

О. ЧЕША, 
кор. РАТАУ.

Нині у Першотравенсьній 
середній школі, як і у всіх 
комсомольських колекти
вах Країни Рад, проходить 
Ленінська повірка. Слідо
пити КІДу «Дружба» готу
ють альбоми про дитячі 
роки Ілліча, про його со
ратників по революційній 
боротьбі. Орієнтиром ро
боти школярів серед насе
лення став девіз: «Кожній 
родині — твори Леніна».

Учителі, вихователі, акти
вісти КІДу, комсомольці 
проводять бесіди, тематич
ні лекції, обговорення 
нниг письменників країн 
соціалістичної співдруж
ності та прогресивних за
рубіжних майстрів слова.

— Наша діяльність була 
б неповною, коли б не ли
стування. Я завжди спосте
рігаю, як схвильовано діги 
читають листи з республік 
СРСР, країн соціалістичної 
співдружності та з інших. 
Вісточка від друзів — це 
для них джерело наснаги, 
у якому гартується любов 
до Батьківщини, формує
ться громадянська свідо
мість — розповідає учи
тель І. Т. Прядун, керівник 
КІДу.

Школярі вже кілька ро
ків товаришують із піоне-

рами-тельманівцями з 
мецьксго міста Айсенхю- 
тенштадта, школа № 10 
якого носить ім'я радян
ського інженера Шульгіна. 
Це — маленька цеглинка

Міна Нгуєн Као Фонг. — 
Нам знову загрожують пе
кінські експансіоністи. Та 
хай знають: поки б'ються 
наші серця — ми непере
можні».

міцного мосту дружби, ЩО 
з’єднує народи Радянсько
го Союзу і НДР. Листи... їх 
десятки. Пишуть земляки 
В. І. Леніна, школярі з да
леких Татр, співвітчизники 
легендарного Шандора 
Петефі, побратими-толбу- 
хінці...

А ця кореспонденція — 
з героїчного В’єтнаму. Не
давно її одержала Алла 
Старикова. «Моє життя бу
де нелегким, але корис
ним для нашої вітчизни, 
тому, що для нас немає ні
чого дорожчого, ніж сво
бода і незалежність, — пи
ше член Комуністичної 
спілки молоді імені Хо Ші

Щороку комсомольці та 
піонери школи частину за
роблених на недільниках 
коштів перераховують у 
Фонд миру.

Давня дружба зв’язує 
учнів, з героями космосу 
А. НінбШЄейм, В. Шатено
вим, Г. Береговим, П. Кли- 
муком, В. Биковським. У 
кімнаті, де проходять засі
дання секцій КІДу, збері
гаються їхні автографи, 
побажання, книги-спогади 
про зоряні рейди.

Члени КІДу складають 
план бесід, який затверд
жується на засіданнях, а 
потім самостійно збирають 
матеріали для повідом
лень, вивчають твори кла-

синів марксизму-ленініз- 
му, праці Генерального 
секретаря ЦК КПРС, Голо
ви Президії Верховної Ра
ди СРСР товариша Л. І 
Брежнєва та інших діячів 
партії.

Бюро Компаніївського 
райкому комсомолу схва
лило діяльність клубу 
«Дружба», узагальнило 
досвід його роботи. Нині 
колектив школи бореться 
за право носити ім’я Героя 
Радянського Союзу Михай
ла Порфировича Бересто- 
венка. Слідопити збирають 
документи про його по
двиг, листуються з робіт
никами одного з вільню
ських заводів, де звитя
жець працював майстром.

Ці матеріали могли б 
зайняти почесне місце на 
стендах сільського істори- 
ко-краезнавчого музею, 
про відкриття якого вже 
^авно слід порушити пи
тання на спільному засі
данні парткому, колгоспу, 
виконкому сільської Ра
ди, комітету комсомолу та 
дирекції школи.

В. БУХТІЯРОВ, 
позаштатний корес
пондент «Молодого 
комунара».

Компаніївський район.

Немає відбою від жени
хів у гуртожитну об’єд
нання «Ленінградський ме
талічний завод». А виною 
всьому — клуб «Молода 
господиня», створений при 
червоному кутку.

Про дівчат—членів клу
бу так і кажуть: це на
речені з хорошого дому. 
Вони і смачно нагодуюіь, 
і пошиють гарну сорочку, 
знають тонкощі догляду

за дітьми, вміють і краси-» 
бо танцювати. '

Допомогли е організації 
клубу активісти Будинку 
культури підприє/лстЕО. 
Він став справжнім мето-« 
дичним центром по керів
ництву культурно-освіт* 
ньою роботою серед ма
шинобудівників фірми« 
Можливості організацій 
дозвілля молодих тут ве
ликі: в новому комплексі 
просторі й світлі примі-; 
щення для музичних і хо
реографічних студій, ама
торського театру музич
ної комедії, гуртка худож-« 
нього слова.

ю. плясунов, 
нор. ТАРС.

Ленінград.
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З, БРУМАРОВ, 
кор. ТАРС. 

' Кампала. іГ

і »«ВІТРИЛА» РАДЯТЬ

Мистецтво гарно одяга
тися залежить передусім 
від уміння вибрати в моді 
те, що найбільше пасує, 
відповідає зовнішності, ду
ховним нахилам, способу 
життя, манері триматися.

Вибираючи новий фасон 
сукні або костюма, варто 
поміркувати: чи личитиме 
вам колір тканини, виріз 
коміра, ширина руказа, 
пропорції жакета, довжи
на спідниці. Це допоможе 
деталями одягу тактовно 
підкреслити позитивні сто
рони постаті і уміло при
ховати її недоліки.

Бездумне копіювання 
лершого-ліпшого модно
го туалету — ознака неви
багливого смаку.

Кожній дівчині навесні 
необхідна сукня для свят
кового вечора. Вибір її — 
справа цікава і складна. 
Адже саме ця сукня під
креслить ваш образ, роз
каже не тільки про те, яка 
ви, а й про те якою вам 
хочеться бути. Нарядна 
сукня потребує особливо 
тонкої співзвучності моде
лі і тканини з манерою по
ведінки, ходою і динамі
кою рухів.

Тканина... Це може бути 
натуральний шовк, окса
мит, м'яка шерсть, батист, 
оздоблений мереживом.

Основними тканинами 
для .молодіжного весня
ного повсякденного вбран
ня лишаються вельвет, ба
вовняний оксамит, джин
сові матеріали, які не на
бридають завдяки своїй 
універсальності і прекрас
ним естетичним якостям.

Нарядність сучасному
молодіжному одягу нада
ють декор, оригінальні 
прикраси і окремі деталі. 
Молодь стверджує у своє
му вбранні спортивно-ро-

мантичний стиль, героїку 
буднів, стрімку фантазію.

Ми дедалі частіше ак
центуємо увагу на праг
ненні молоді до щонай
більшої практичності ком
форту в одязі; не обме
жуємо кольорових поєд
нань; віддаємо перевагу 
деталям і аксесуарам, по
зитивно ставимося до руч
ного в’язання, вишивки.

Мода сьогодні стала 
значно щедрішою і дёмо- 
кратичнішою. Вона закли
кає кожного взяти участь 
у пошуку свого власного 
стилю, характеру в одязі і 
виступає водночас у ролі 
доброго порадника, вка
зуючи шлях, яким може 
йти фантазія людини.

Знайти свій стиль і зумі
ти пристосувати до нього 
мінливу моду нелегко. Ні
коли, мабуть, не пізно 
оволодіти навичками гар
ного смаку, почуттям міри 
і такту. Мистецтво це по
лягає в тому, щоб відібра
ти те, що до лиця і необ
хідне в даній ситуації. 
Крайній максималізму мо
ді характерний, як прави
ло, для тих, хто не здатний 
виразити себе інакше. 
Ультрамодники не вміють 
поставитися ні до моди, ні 
до своєї зовнішності кри
тично. Модність як стиль 
життя, так само як і кри
кливість в одязі, свідчить 
про невисоку загальну 
культуру, естетичну неви
багливість. Елегантність же 
з наш час — це не тільки 
вишуканість туалету. Це й 
засіб виявити чарівність 
вашої особистості.

М. КРИЩЕНКО, 
старший художник-мо- 
дельєр Кіровоград
ської фабрики індпо

шиву та ремонту одягу.

ВИ ЗАМОВЛЯЛИ 
ПІСНЮ

(Фотохроніка РАТАУ).

і? '■" ’ ‘ ' яяМЕ 
майІІ

Фотоетюд І. ВОЛЧКОВА.

Пісню «Олеся» друкуємо 
на прохання Тетяни М. з 
м. Помічної Добровелич- 
ківського району, восьми
класників (усього 36 підпи
сів) з с. Пурпуріаки Ново- 
миргородського району, 
Світлани Сили з с. Степо
вого Новоукраїнського 
району, Олександра 
тирка з Петрового.

Олеся
Музыка О. ИВАНОВА 
Слова А. ПОПЕРЕЧНОГО 
Живет в белорусском

Полесье 
Кудесница леса Олеся. 
.Считает года по кукушке, 
ЕЗстоечает меня 

на опушке. 
Припев: 

Олеся, Олеся, Олеся — 
Так птицы кричат 

в поднебесье. 
Олеся, Олеся, Олеся... 
Останься со мною, Олеся. 
Как сказка, ,нак чудо, 

как песня. 
Боясь, ч.о вернутся 

морозы, 
Заплачут а апреле 

березы, 
Олеся к ветвям 

прикоснется,— 
Росою слеза обернется. 

Припев. 
Живет в белорусском 

Полесье 
Кудесница леса Олеся, 
Живет в ожидании 

счастья, 
А с ним нелегко 

повстречаться. 
Припев.

Розумієш,

™ З-зі святом те-тебе, ко-кохана!

«П'ЯТЕ КОЛЕСО»

І це справді так . ’Адже
навіть колючки мають
свою припаду, о зобливо
коли копи виросли на стеб.
лі троянди.

Милі наш! жінки, смійте
ся на здоров’я (але не над 
ЗДОРОВ'ЯМ'! Вудьте ЕЄСелі і 
радісні кожного восьмого 
(не тільки березня), і хан 
нам щастить щодня!
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Кіровоградський худож- 
ник-гуморист Володимир ___  ..
Постоєпко уквітчав «П’яте до того, 
колесо» березневими ус- честь жіночого 
мішками нових малюнків. 
«Хоч раз на рік, — сказав 
пін, — .чоловіки повинні 
бути самокритичними і 
трохи покепкувати лад со
бою. Від цього чоловіча 
гордість не принизиться, а, 
навпаки, ще більше заяс
ніє, як дорогоцінний ме
тал, котрий почистили ок
самитовою і ан ііркою».

Л зараз кілька тлума- 
чеиь. точпішо. коментарій 

що натворив на 
дня Воло

димир Постоєпко.
Перший малюнок можна 

підписати без іумору (який 
там уже гумор); «Все лав- 
па-ки», другий — оптиміс
тично: «Розумієш, кохана, 
псі магазини обійшов, але 
квітів піде нема», третій — 
ша'побливо: «Зі сто вось
мим березнем тебе. Одар- 
ко!>. і. нарешті, четвертнії, 
так: «З-зі свят-том тс-тсбс, 
ко-кохана!»

Шановні паші читачки, 
останній жарт пі в якій мі
рі не стосується .ваших 
любимих наречених і чоло
віків. У вас гони не такі. 
Уважні, але ь першу чергу 
до вас. І, звичайно ж. спо
чатку вітають вас зі свя
том і лише потім тягнуться 
до чарки, а не навпаки.

В енергійний дріо там
тамів уплітається африкан
ський наспів. Під барабан
ний акомпанемент він роз
повідає про одвічне праг
нення африканців до сео- 
боди, боротьби проти гно- ї 
бителів і поневолювачів. ; 
Двадцять струнких темно
шкірих юнаків і дівчат з) 
піснею пританцьовують на І;, 
трав’янистому лужку, об
лямованому пишними за- * 
ростями туї. Глядачі роз-Г] 
ташовуються тут же на 
траві й аплодують у такт 
музиці. Та ось ряди тан
цюристів розмикаються і 
перед тими, що зібралися, 
постас сцена, весілля уган- 
дійської народності ба- 
ганда.

її змінюють сценічні за
рисовки сільського побуту 
басогі — іншої угандій- 
ської народності. Комічні 
сценки, зображувані ар
тистами, викривають брех
ню, святенництво, лице
мірство. З інтересом сте
жать присутні, як шляхом 
обману і вихваляння своїх 
мнимих заслуг юнак з пле
мені анколе намагається 
добитися прихильності., 
чини. Під схвальні вигуки 
глядачів дівчина, 
давши бахаальство, 
няє невдачливого 
цяльнйка.

Цей молодіжний вокаль
но-танцювальний ансамбль 
так і називається — «Пелі
кани». Його створено в 
Кампалі порівняно недавно. 
Його перший концерт від
бувся у вересні 1978 року. 
Наймолодшій учасниці ко
лективу 
надцять 
же вік 
більше дев’ятнадцяти.

— Нас об’єднує любов 
до музики, самобутньої 
традиційної і сучасної 
угандійської культури, — 
каже художній керівник 
ансамблю Гаррі Матову.

У концертній програмі 
«Пеліканів», яка триває 
більше двох годин, пред- | 
ставлено пісні, танці, сю
жетні зарисовки з життя 
різних народностей Уган
ди. Ряд сучасних творів 
написаний і поставлений 
самими учасниками.

Ансамбль уже проде
монстрував своє мисте
цтво з національному те- [ї 
атрі Уганди з Кампалі, в 
містах Ма.сака, Ентеббе, 
Муконо. Понад два десят
ки концертів пройшли, і 
незмінним успіхом.

У художнього колектив^ 
ще немало труднощів. Іно
ді не вистачає коштів нЬ 
придбання костюмів, ію’’- 
вих музичних інструментів, 
не завжди знаходиться 
підходяща сцена, і нерід
ко доводиться виступатЬ 
прямо під відкритим не
бом.

— Тепер, — каже Г. Ма- 
тозу, — наша країна пере
живає післявоєнний пе
ріод, і багатьом угандій- 
цям доводиться нелегко. 
Але ентузіазм учасників 
ансамблю невичерпний, і 
найбільшою винагородою 
для нас є оплески гляда
чів.

М,

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

Па украинском языке.
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