
ПЕРЕБУВАННЯ
М.С. ГОРБАЧОВА
НА УКРАЇНІ

Завтра—День 
радянської 

молоді
З 25 по 27 червня на Ук

раїні перебував Генераль
ний секретар ЦК КПРС М, С. 
Горбачов. Він побував у 
Києві і Дніпропетровську.

Під час зустрічей і роз
мов з М. С. Горбачовим ро
бітники, спеціалісти, вчені, 
жителі міст конкретно, з ве
ликою заінтересованістю 

^^кділилися своїми думками 
ПІРіро шляхи прискорення 

соціально - економічного
розвитку, зміцнення дис
ципліни, порядку, органі
зованості. Вони підкреслю
вали, що масштабні завдан
ня, поставлені напередодні 
XXVII з'їзду КПРС, знайшли 
всенародне схвалення. Ко
жен трудівник республіки 
підтримає їх своєю робо
тою і особистим прикладом.

Широко відомим є най
більший науково-технічний 
комплекс — Інститут елек
трозварювання імені Є. О. 
Патона Академії наук 
УРСР. Президент Академії 
наук Української РСР, ди
ректор інституту академік 
Б. Є. ГІатон, інші вчені по
знайомили М. С. Горбачова 
з основними напрямами ді
яльності республіканської 
Академії наук, її вкладом у 
прискорення науково-тех
нічного прогресу.

Оцінивши достоїнства ін
женерних центрів, М. С. 
Горбачов відзначив, що те
пер, на думку вчених і спе
ціалістів, необхідно розв'я
зати ряд організаційних, 
економічних, правових, кад
рових проблем, які знахо
дяться в компетенції галу
зевих міністерств і відомств. 
Це дасть можливість роз
ширити «вузькі місця» на
шляху впровадження науко
вих досягнень у практику, 
швидше вирішувати питан
ня технічного прогресу.

М. С. Горбачов побував у 
київських авіабудівників. Він 
ознайомився з роботою 
складального і випробного 
цехів, розмовляв з робіт
никами, інженерами, кон
структорами, які створюють 
авіаційну техніку нового 
покоління.

Па одному з майданчиків 
Михайло Сергійович оглянув 
літак АН-124. Він піднявся 
в лаййер, де відбулась роз
мова з творцями найбіль
шого і найекономічнішого 
літака у світі. «Руслам» — 
їак названо цю машину — 
був по праву визнаний екс
понатом номер один на 
Міжнародній виставці авіа
ційно-космічної техніки, яка 
відбулася недавно в Па
рижі.

У Дніпропетровську М. С. 
Горбачов відвідав металур
гійний завод імені Г. I. Пет- 
ровського — великий ви
робник сталі, прокату, ча
вуну для радянського ма
шинобудування.

У Палаці культури мета
лургів Генеральний секре
тар ЦК КПРС зустрівся з 
колективом заводу і висту
пив з промовою, яка опуб
лікована в пресі.

Генеральний секретар ЦК 
КГІРС М. С. Горбачов побу
вав у виробничому об’єд
нанні «Південний машино
будівний завод».

У поїздці по Україні з 
М. С. Горбачовим були член 
Політбюро ЦК КПРС, пер
ший секретар ЦК Компар
тії України В. В. Щербиць- 
кий, члени Політбюро ЦК 
Компартії України Голова 
Президії Верховної Ради 
УРСР В. С. Шевченко, Го
лова Ради Міністрів УРСР 
С. П. Ляшко, перший сек
ретар Київського міськкому 
партії Ю. Н. Єльченко, ін
ші партійні і радянські ке
рівники.

27 червня в Києві відбу
лися збори активу респуб
ліканської партійної органі
зації, на яких всебічно об
говорено питання практич
ного втілення Е життя поло
жень, вироблених нарадою 
в ЦК КПРС по прискоренню 
науково-технічного прогре
су, завдання по успішному 
завершенню планів соціаль
но-економічного розвитку 
1985 року і п'ятирічки в ці
лому.

З повідомленням висту
пив член Політбюро ЦК 
КПРС, перший секрєтарДК 
Компартії України В. В. 
Щербицький.

Перед учасниками зборів 
активу з промовою висту
пив Генеральний секретар 
ЦК КПРС М. С. Горбачов.

В обговоренні питань по
рядку денного зборів взя
ли участь перший секретар 
Донецького обкому партії 
В. П. Миронов, генеральний 
директор Київського вер
статобудівного об'єднання 
В. М. Кальченко, віце-пре
зидент Академії наук УРСР, 
директор Інституту проблем 
матеріалознавства АН УРСР 
В. І. Трефілов, бригадир ро
бітників очисного Еибою 
шахти «Трудівська» об’єд
нання «Докецьквугілля»
A. Д. Поліщук, перший сек
ретар Одеського обкому 
партії А. П. Ночовкін, голо
ва колгоспу «Україна» Кри- 
ничанського району Дніпро
петровської області К. Г. 
Журавель, перший секре
тар Черкаського обкому 
партії І. К. Лутак.

У роботі зборів взяли 
участь члени і кандидати в 
члени Політбюро ЦК Ком
партії України І. О. Гераси
мов, Ю. Н. Єльченко, Є. В. 
Качаловський, Б. В. Качура, 
О. П. Ляшко, В. П. Миро
нов, І. О. Мозговий, В. О. 
Сологуб, О. А. Титаренко,
B. С. Шевченко, В. Ф. Доб
рин, О. С. Капто, Ю. П. Ко- 
ломієць, В. Д. Крючков,
C. Н. Муха, Я. П. Погребняк.

* ’І’ *

Цього ж дня тоеариш 
М. С. Горбачов відбув з 
Києва в Москву. В аеро
порту його проводжали 
член Політбюро ЦК КПРС, 
перший секретар ЦК Ком- 
партії України В. В. Щер
бицький. член Пслітбюро 
ЦК Компартії України, Го
лова Президії Верховної 
Ради УРСР В. С. Шевченко, 
член Політбюро ЦК Ком
партії України, Голова Ради 
Міністрів республіки О. П 
Ляшко, інші партійні і ра
дянські працівники.

(РАТАУ).

І
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XII ВСЕСВІТНЬОМУ ФЕСТИВАЛЮ МОЛО
ДІ І СТУДЕНТІВ.

(Учасників свята гли представляемо на 2 — 3 — А стсоЛ.

Радісно зустрічають День радянської молоді юні продавщиці універсального торговельного об'єднання 
«Кіровоград». Фот0 ГРИБА,

До фестивальної копш
Усі комсомольські організації, КМК області вийшли сьогодні вранці на 

свої об’єкти, щоб взяти участь у Всесоюзному комсомольсько-молодіжно
му суботинку, присвяченому XII Всесвігньму фестивалю молоді та сту
дентів. Сьогодні, напередодні Дня радянської молоді, юнаки та дівчата 
(хто ж, як не вони!) прагнуть закласти мінний фундамент для успішного 
проведення фестивалю.

Начальник Онуфріївського ком
сомольського штабу по проведенню 
суботника Ярослав МЕНДУСЬ:

— На закріплені об’єкти вийшли 
•сьогодні 3200 комсомольців та не- 
.спілкової молоді нашого району. 
Тон у роботі, як завжди, задають 
'■наші кращі комсомольсько-моло
діжні колективи. Так, КМК водіїв 
автогаража колгоспу «Зоря» (керів 
ник І. М. ГІІшан, групкомсорг Ана

голій Гаврнлов) зобов’язався виро
бити понад 170 тонно-кілометрів, 
що становить 115 процентів змінно
го виробітку. По 9,5 кілограма мо. 
лока від корови зобов’язались 
надоїш всі шість доярок КМК мо
лочнотоварної ферми колгоспу 
«Дружба» (керівник Я. П. Дробєць- 
ка, групкомсорг Лідія Демчук). Мо 
лоді механізатори тракторної брига 
ди колгоспу «Україна» (керівник 
В М Метушок, грувкомепт- м-

Підготовка до суботни
ка, присвяченого XII Все
світньому фестивалю мо
лоді і студентів почалася 
в комсомольських органі
заціях заводу радіовиробіп 
заздалегідь. Па своїх збо
рах спілчани й молодь 
підприємства по-діловому 
обговорили заедания що 
поставлені, намітили кон
кретні ДІЛЯНКИ Роботи ДЛ! 
кожного.

Комсомольська органі
зація цеху № 22 вирішила 
взяти шефство над меха
нізацією важкої ручної 

праці по транспортуванню 
електродвигунів, що під
лягають ремонту. Під час 
суботника вирішено побу
дувати ділянку залізниці, 
яка й вирішить названу 
проблему.

Усі КМК ірудитимутьс 
на своїх робочих місцях 
Як і дотепер., по-ударнсму 
працюватиме комсомель- 
сько-молодіжна бригада 
токарів цеху № 17 (керів
ник Олег Киянеиь груп
комсорг Євген ї.льков). 
Цей колектив, між іншим, 
був ініціатором ссціаліс-

30 ЧЕРВНЯ В КІРО
ВОГРАДСЬКОМУ ПАР
КУ КУЛЬТУРИ І ВІДПО
ЧИНКУ ІМЕНІ ЛЕНІНА 
ВІДБУДЕТЬСЯ СВЯТО 
НАШОЇ ГАЗЕТИ, ПРИ
УРОЧЕНЕ ДНЮ РА
ДЯНСЬКОЇ МОЛОДІ І

Г»іЧиСГ0 ЗМвГвнНЯ мІЖ 2с!“ 

водськими КМК за при
своєння звання «Бригада 
імені XII Всесвітнього фес
тивалю молоді студен
тів» Під час суботника ви
робничники працювати
муть на зекономлених ма
теріалах

На 15—17 процентів зо
бов’язалися перекрити 
змінні норми комсомольці 
й молодь бригади регу
лювальників цеху № 7 (ке
рівник О. Ушаков груп
комсорг К. Дуда). Усього 
ж сьогодні очікується ви
робити понад план про

-о.іа Зімлінні) обро< ,г.нплощі щд 
кукурудзою на 400 --сх тарах.

За себе і за героїв. Гак працю
ватимуть кілька коле’, чни, кашоіо 
району: водії звтог;*.; ж.- юлгоспу 
імені XXV з’їзду КП.:-< за Героя 
Радянського Союзу Кузубс,
КМК тракторної бригади .>& І кол
госпу імені Комінтерну — за мат- 
росівця Костянтина Ємельшіевка.

Найбільше спілчан братимуть 
участі- в догляді за посівами цук
рових та кукурудзи Свої 120 гони 
сіна планує заготувьш ліжгоспа? 
лаоський кормозаюііяс'Лі.ннй загін.

Внесок Онуфріївні:* . »Ьонд фести
валю такни ОУЛГ не':*'*'-••П’М.ІІП не

дукції «а 20 тисяч карбо
ванців

Не з меншим ентузіаз
мом працюватилче завод
ська КОЛ'СОмСЛІЯ й молодь 
і на благоустрої території, 
реконструкції цеху № 17. 
Понад 3 тисячі карбован
ців які планується зароби
ти сьогодні, буде перера
ховано де фонду фести
валю.

€. ТКАЧОВ, 
секретар комітету 
комсомолу Кірово
градського заводу 
радіОБмробів.



2—3 стор. «Молодий

І МИ»

проводить редакція. Започаткована

танніх усних випусків газети, які

«П’ЯТИРІЧКА

в

Юріи САПА. Працює на виробництві лише нільна ронів. 
Але внесок студента-заочника КІСМу у прискорення науково-технічного 
прогресу вагомий — 28 рацпропозицій з економічним ефектом близько 
27 тисяч карбованців. Фото В. ГРИБА.

зу- 
мо- 
сві-

Вже лічені дні відділя
ють нас із вами, друзі, від 
того липневого ранку над. 
Москвою, коли трибунами 
стадіонів, вулицями і про
спектами столиці проко
титься різноголосий гук 
схвалення: народиться
дванадцята по черзі 
стріч прогресивної 
лоді і студентства
ту, стартуватиме наступ
ний форум солідарності 
молодих сердець планети.

Ударними справами зу
стрічає XII Всесвітній і 
молодь Кіровоградщини. 
Соціалістичне змагання, 
що розгорнулося назустріч 
форуму, виявило і про
довжує виявляти ще нові 
імена славних молодих 
гвардійціз робітничого

ПРЕДСТАВЛЯЄМО УЧАСНИКИ
в газеті понад два роки то.
му публіцистичною статтею знатно
го хлібороба Кіровоградщини Героя 
Соціалістичної Праці В. С. Лндрія- 
іиа, продовжена цього року висту
пом молодою фрезерувальника кіро

воградського заводу «Пдросила», де
путатом Верховної Ради СРСР Іва- 

ііезмінна перша сторінка всіх ос- іюм Машняі уцою, стала трибуною
молоди х___ т р удів ник і в області.

правкою точною для тих, хго брав 
слово потім.

Надпланові проценти. Економія і 
бережливість. Зміцнення трудової, 
виробничої і технологічної ДИСЦИП
ЛІНИ.

Все це основні напрями економіч
ної політики сьогодні. У червні в ЦК 
КІІРС відбулась нарада з питань 
прискорення науково-технічного 
прогресу. Мова йшла про підвищен
ня темпів зростання народного гос
подарства, про швидке просування 
вперед на огратегічно важливих на
прямах, структурну перебудову ви
робництва, перехід на рейки інтен
сифікації.

Завтра на усному випуску «МК» 
гостем газети буде інженер-технолог 
цеху № 18 виробничого об’єднання 
по сівалках «Червона зірка» Юрій 
Сапа. І мова піде про науково-тех
нічну творчість, про безпосередню 
участь молоді у прискоренні науко
во-технічного прогресу. А також —• 
про роль інженера па виробництві, 
про ту особливу відповідальність, 
якої вимагає від людей цієї профе
сії сам

ФЕСТИВААЬ-
ДЛЯ КОЖНОГО
класу й колгоспного се
лянства. Не відстають од 
старших товаришів і шко
лярі. Виконують заповіт 
Леніна — відмінно вча
ться, а заодно вмілими 
старанними руками висад
жують алеї Миру, Моло
дості, Фестивалю, виго
товляють для делегатів 
московської зустрічі ціка
ві оригінальні сувеніри на 
згадку. Зустрічаються із 
ровесниками, щоб у тіс
ному дружньому колі зга
дати минулі фестивалі, 
дізнатися від досвідчені
ших, що чекає їх щасли
вих обранців на наступно
му молодіжному святі.

Познайомившись із гос
тями фестивальної сто
рінки усного випуску «Мо-

лодого комунара» сту- 
дентом-випускником Кіро
воградського інституту 
сільськогосподарськ ого 
машинобудування, грома
дянином НДР Аксолам 
КЮНЕ та студенткою пе
дагогічного інституту іме
ні О. С. Пушкіна Тетяною 
ЛИХОШЕРСТ, ти, друже, 
пересвідчишся — їм є про 
що розповісти. Кюне
охоче поділиться вражен
нями від X Всесвітнього 
фестивалю молоді і сту
дентів, що проходив у 
Берліні 1973 року. А та
кож розповість про підго
товку до Московського, В 
якому брав він участь ра
зом із радянськими сту
дентами.

Командир загону безко-

V НЬОГО скромна посада
* ВІН КОМІРНИК їлапимі 
обслуговує водіїв 
людина він дуже 
коли запрошують 
мужності чи вечір 
ви, з тим, щоб розповісти 
свої подвиги, Олександр Петро
вич навіть ніяковіє:

їдальні, яка 
автобусів. І 
скромна. Бо 
його на урок 
бойової сла- 

про

«Повертаюсь

ге»
сказав повний кава
лер орденів Слави 
Олександр Петрович 
Іваньков, виступаючи 
перед молодими шо
ферами Кіровоград
ського 
парку.

У

йон) він зупинив атаку ворога — 
розтрощив два танки і чотири 
бронетранспортери.

Третій орден Слави отримав 
комсомолець Іваньков у лютому 
1-944-го року.

Війна для нього іТіЛилась 
Відні. ЧР
♦> АПИТАЛИ Олександра Пет- 

ровича:
— Який день для вас був най- 

щасливіший?
— їх три було — незабутніх. 

Дев'яте травня 1945-го. Славний 
день Перемоги. А потім — 24 
червня. Я був учасником віко
помного Параду Перемоги на 
Красній площі. Тоді ранок видав
ся похмурим. Але до Кремлів
ських стін хлюпнуло світлом зо
лотих зірок і орденів. Йшли зве
дені полки переможців. Пізніше 
воєнні історики скажуть: «Це — 
парад живих Матросових, Парад 
безсмертних». На площі гордісно 
майоріли Прапори Перемоги, а 
на брук були кинуті ненависні 
знамена фашизму. О ні,-дане ні
коли не забудеться. І не * набу
дуть той щасливий день, коли 
через три роки після перемож
ного травня я приїхав у Кірово
град, де мене чекала фронтова 
медсестра Тамара Лкоавльова. 
Три роки чекала і ^рзгла вір
ність. Вірність солдата, і я тепер 
переконаний, що немає на світі

Завтра ви, шановні друзі, прийде
те на свято обласної комсомольської 
газети у Кіровоградський парк куль- 
тури і відпочинку імені В. І. Леніна. 
Він зустріне вас буйною літньою 
зеленню, звуками музики і веселими 
голосами. 1 серед барвистих святко
вих плакатів, виставок, азартної 
суєти змагань і конкурсів ви заува
жите дітей у піонерській формі. Во
ни теж прийшли на свято, але об
личчя в них будуть не безтурботні, 
а серйозні й зосереджені. Ці хлопчи
ки й дівчатка прибудуть сюди з висо
кою і почесною місією організаторів 
масової акції «Я голосую за мир!».

Вони простягнуть вам по барвис
тій ліістівочці з фестивальною «ро
машкою». Прочитайте її і помітите, 
що кожне слово там співзвучне ва
шим думкам, бо кожна радянська 
людина підтримує мирні ініціативи 
нашої держави, протестує проти 
злочинних задумів імперіалістів, які 
можуть поставити світ перед ядер
ною прірвою і позбавити молоде 
покоління землі майбутнього. І ко
жен може додані до цих спільних 
для всіх слів ще й своє, особливе. 
Ось що писали, наприклад, учасни. 
ки однієї з попередніх антивоєнних

автобусного

3 НАС
рисливої праці «Корчагі- 
нець» Т. Лихошерст поді
литься успіхами бійців СЗ 
за минулі роки, планами 
на нинішній третій, трудо
вий і, зокрема, зупиниться 
на тому, як зустрічатиме 
загін фестиваль безпосе
редньо на місці дислока
ції. Наталка ВОЙТЮК — 
радіомонтажниця цеху № 2 
заводу радіовиробів — 
теж наша гостя — повідо
мить про трудові здобут
ки молоді цеху і заводу 
в цілому напередодні мо
лодіжного форуму, пока
же продукцію, що випус
кає підприємство із фести
вальною символікою.

Отже, запрошуємо 
зустріч!

акцій. «Хай над головами моїх двох 
дітей завжди буде безхмарне небо» 
(Л. Назаренко); «Хай завжди смію
ться неї діти» (В. Нагоріти); «.V ме
не війна забрала батька, і я ніколи 
не вимовляла слова «тато», 
щоб діти всієї планети в усі 
мали можливість у будь-яку 
покликати: «Тату, мамо!» (Г. 
моненко)...

Не залишаться тільки на листів
ках і ваші побажання миру і щастя 
на всій іемлі. їх згодом прочитають 
у газеті всі. хто візьме її до рук. 
Ваші голоси увіллються в мільйон
ноголосий хор співвітчизників V всіх 
куточках країни, і люди на всіх кон. 
тпнентах ще раз почують рішуче: 
«Не дамо підірвати світ!».

Хочу, 
часи 
мить

Ск-

Вісімдесяті
Здрастуй, завтра! Ліси і сквери 
Піднімаєм на плечі дужі.
Ми твої відкриваєм двері, 
Щоб свої розкривати душі.
І ак, ми вперті — вісімдесяті. 
Ми відверті не для бравади. 
Кулаки паші не розняти, 
Коли в бій ідемо за правду. 
Ви прислухайтесь, в синій музиці 
Ьросчі ібукиуть медовим, листям. 
І. як ріки, збігаюіь вулиці 
•В окевіг молодого міста.

Ми його будували з променів, 
З комсомольських пісень і весен, 
Де вселилися наші спомини, 
Як вселяються люди чесні.л- * *
В завтра своє віддаляємось.
Мов повертаємось з вирію.
З Леніна ми починаємось
І (ріівдою.

совістю,
вірою.

Пісня — дорога простелена, 
Ніби проспівана юністю.
Ми починаємось з Леніна

Мудрістю, 
мужністю.

чу йністю. 
В завтра своє віддаляємось, 
В космосі креслячи кола. 
З Леніна ми починаємось. 
Щоб не кінчатись ніколи. 
Нам аж за обрій майнути. 
Взявши сьогодні розгін, 
Ленін — це завжди майбутнє. 
Бо найсучасніший ВІН.

Валерій ГОНЧАРЕНКО, 
лауреат обласної комсомоль
ської премії імені Ю. Янов- 
ського.

Нічого визначного я не зро
бив. Просто був солдатом. І йшов 
з усіма визвольним походом.

А похід той почався для вісім
надцятирічного комсомольця 
Олександра Іванькова від бере
гів Волги. Там у селищі Єлан 
вручили йому повістку і він од
разу відправився на артилерій
ські курси. Бойове хрещення 
отримав на Курській дузі. В пер
шому ж бою відзначився як до
свідчений навідник 76-міліметро- 
вої гармати. Не зійшла обслуга 
із зайнятого рубежа навіть тоді, 
коли на неї котився вогнений 
вал. І Олександр Іваньков отри
мав першу нагороду — медаль 
«За відвагу». А потім був орден 
Слави третього ступеня. То вже 
тоді, коли росіянин Іваньков 
визволяв від загарбників україн
ську землю. На підступах до За
поріжжя гарматним вогнем він 
знищив два ворожих танки. А 
коли точилися бої на території 
Кіровоградщини, молодший сер
жант Іваньков отримав другий 
орден Слави. Неподалік Капіта- 
нівки (Новомиргородський ра-

“■■ті іТТЕТ «==•

і

нічого світлішого і міцнішого, 
аніж дружба солдатська, яка 
гартувалась у вогні.
2Д ЧЕРВНЯ 1985 року О. П. 

“ Іваньков вийшов разом з 
іншими учасниками Пафду Пе
ремоги на площу імен/хГрова- в 
Кіровограді. А назустріч фрон
товикам йшли юнаки і дівчата— 
ті, що назавтра мали заступати 
на пост № 1 біля пам ятника 
героям громадянської і Великої 
Вітчизняної воєн. Юнармійці зу
пинились, задивлялись на орде
ни Героїв. І. 1. Еріна, П. Н. Шев
ченка, М. О. Короля, Д. О. Бєло- 
лапоткова, О. П. Іванькова, ще 
кількох ветерані», що були учас
никами Параду безсмертних. По
тім запитали:

— Скажіть, за який подвиг у 
вас скільки орденів і медалей?

Відповів за всіх повіий кава
лер орденів Слави длександр 
Петрович Іваньков:

— Ми були солдатки. І йшли 
до нашої Перемоги, щоб ви бу
ли щасливими.

На знімну: О. П. ІВАНЬКОВ, 
Фото І. КОРЗУНА.
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І СВЯТА ГАЗЕТИ

ЦЕ —ЮНІ ЕДІСОНИ
V ТО з нас, дорослих, у ди- 

динстві не мріяв про 
якийсь власний хитромуд
рий винахід типу, скажімо, 
вічного двигуна чи косміч

ного корабля із фантастич- 
Л/<?ю швидкістю? Для одних 

мрії так і залишилися мрія
ми, інші ж продовжували 
наполегливо працювати і 
добивалися свого. Допома- 
г|^^(та й нині успішно до_ 
гга^Игають) хлопчикам і дів
чаткам у цьому заняття в 
різних технічних гуртках, що 
діють при загальноосвітніх 
школах, будинках піонерів, 
жеках, піонерських таборах, 
станціях юних техніків... Са
ме про них, вірніше про 
обласну СЮТ, Сьогоднішня 
наша розмова.

За більше як піввікове 
своє існування її відвідали 
десятки тисяч школярів. Ще 
б пак! Із 89 гуртків, що тут 
працюють, популярний прак-

кожний. Хіба що
ін-

тично 
своєрідну конкуренцію 
шим де в чому створюють 
судно- і авіамодельний, кар
тингу (керівники відповідно 
В. М. Михальський, О. К. 
Крючков, О. М. Донець). 
Про результати роботи 
гуртків найкрасномовніше 
свідчить і те, що вихованці 
СЮТ постійно беруть участь 
в обласних та республікан
ських виставках технічної 
творчості школярів.

Обласна станція юних 
техніків — це і методичний 
центр по розситку техніч
ної творчості підростаючо
го покоління області. Тому 
не дивно, що багато експо
натів обласної виставки 
НТТМ-85 представлено із 
районних СЮТ, а моделі лі
чильника мотогодинника, 
корнерізки, сигналізатора 
пожежі сільськогосподар
ських приміщень, прилад

приходьте завтра

для визначення гостроти 
слуху «Сигнал-2», електрич
на бурякокартоплерізка, які 
зробили вихованці Голсва. 
нівського, Нсвоукраїнсько- 
го, Олександрівського, Віль- 
шанського районів, нині 
експонуються на республі
канській виставці технічної 
творчості школярів «Юні 
техніки — Батьківщині».

Хочете детальніше озна
йомитися із творчістю юних 
талантів, 
в парк культури імені В. І. 
Леніна. Побачите показові 
виступи картингістів, розди
витеся моделі різних суден, 
які виготезили члени суд- 
номедельних гуртків облас
ної та районних СЮТ. Спо
діваємося, вам буде цікаво.

На знімну: йде чер
гове заняття судномодельно- 
го гуртка обласної станції 
юних техніків.

Фото В. САВЧЕНКА.

«...Ну, а гарний настрій залишається а 
усіх, хто послухає виступ вокально-інстру
ментального ансамблю «Гарний настрій» — 
лауреата Міжнародного фестивалю полі
тичної пісні в м. Тольятти Цей співучий ко- 
лектнв дівчат з кіровоградського впробпп. 
чого об єднання «Друкмаш» добре відомий

ЗА ГАРНИМ

НАСТРОЄМ
і популярний не лише в їхньому рідному 
місті, а й у всій республіці», — так відгук
нулась про виступ ВІЛ газета Червопопра- 
порного Київського військового округу «Ле- 
иинское знамя» під час участі ансамблю в 
агітперельоті по місцях бойової слави Чер. 
вонопрапорного Київського військового ок
ругу і Червонопрапорного Чорноморського 
флоту, присвяченого 40-річчю Великої Пе
ремоги.

Сучасний репертуар, мелодійний спів, ча
рівні струїш й клавіші — такі слухняні у ді
вочих руках! — вродливі кіровоградки 
справді створюють гаркни настрій. Тож, 
приходьте завтра у парк імені Леніна: воРОСТІТЬ, БЕРІЗКИ!

кально-інструментальний ансамбль «Гарний 
настрій» з кіровоградського виробничого 
об'єднання «Друкмаш» (керівник Олександр 
Агура) — учасник свята газети.

І Я РИХОДИТЬ малюк до 
дитячого садка впер- 

ще. Міцно тримається він 
за руку мами — як же ві.ч 
тут без неї буде цілий

МОВА ТАНЦЮ-МОВА ДРУЖБИ
У народного ансамблю 

бального танцю «Конва
лія» будинку культури Кі
ровоградського заводу 
радіовиробів уже є своя 
біографія. П'ятнадцять 
років — це немалий вік 
для самодіяльного твор
чого колективу. Ансамбль 
не раз ставав лауреатом 
обласних конкурсів само
діяльних творчих колекти
вів, лауреатом республі
канського огляду-конкур- 
су та дипломантом І Все
союзного фестивалю са
модіяльного мистецтва. А 

МОДА. ЛІТО-85
ЛІТО поки що не балує погодою.

Ідуть дощі. Проте часом непри
вітна і нехарактерна для літа пого
да не позбавлює представниць пре

красної половини від обов'язку 
бути справді прекрасними. Але ж 
кожна жінка знає, що модний, еле
гантний одяг, вдало і зі смаком пі
дібрана фактура і колір тканини, су
часний фасон сукні чи костюма, до
повнюючі деталі — сумка, взуття,

шарф, браслет чи кліпси — це вже 
півсправи. Плаття вимагає відповід
ної зачіску, зачіска — належного 
макіяжу. А коли все це є, будьте 
певні, буде і настрій, і впевненість 
у собі, і горда осанка, і чарівна по
смішка на устах, словом, усе те, без 
чого не існує поняття «прекрасна 
стать».

Чи не зан»дто великого значення

ми надаємо сьогодні моді? Ні, ні, і 
ще раз ні! Уміння красиво і зі сма
ком одягатись — це естетика. А без 
неї сьогодні не обійдешся.

Максимум зручності, елегантності 
і водночас практичності — такі ос
новні вимоги сучасної моди. Зреш
тою, про це детальніше розкажуть 
на святі газети модельєри кірово
градської фабрики «Індпошив», а 
манекенниці покажуть моделі мо
лодіжного одягу «Літо-85». Тут же 
буде влаштовано виставку-продаж,

його керівник 5. А. Стрель- 
бицька, яка уже 40 років 
віддає себе мистецтву хо
реографії — лауреат все
союзного конкурсу твор
ців нових радянських баль
них танців.

Часто виступає «Конва
лія» на сценах області. Її 
бачили глядачі Києва, 
Москви, Ленінграда. Мис
тецтво цього танцюваль
ного колективу було теп
ло сприйнято на братній 
болгарській землі.

Мова танцю — інтерна
ціональна. Певно, тому 

учасники «Конвалії» одна
ково натхненно викону
ють радянські бальні тан
ці, класичні, латиноамери
канські, танці народів 
СРСР.

З великим піднесен
ням готувалися учасники 
ансамблю бального танцю 
до участі у огляді-кон- 
курсі, присвяченому 40- 
річчю Перемоги радян
ського народу у Великій 
Вітчизняній війні. 400 кар
бованців «Конвалією» бу
ло перераховано до Ра
дянського фонду миру. 

Свій внесок цей колектив 
зробив і до XII Всесвіт
нього молодіжного фести
валю у Москві — після 
участі у концерті, присвя
ченому форуму молоді, 
600 карбованців було пе
рераховано до фонду фес
тивалю.

Незабаром у складі твор
чої групи, яка відбуде до 
Москви на молодіжний 
форум виїдуть і учасники 
ансамблю «Конвалія»
Г. Мостепанюк, І. Машин, 
О. Квітковська, С. Дави- 
дяк, О. Калапа, М. Кири
лов. 

день? До малого підхо
дить вихователька, його 
оточують хлопчики і дів
чатка.

— Як тебе звуть?
— Хочеш машинкою по

гратися?
— Ти не плакса?
Стоїть малий, розгубив

ся. А за півгодини він уже 
змішався з гуртом дітей, 
який весело щебече на 
подвір’ї серед берізок. 
Віднині їм рости разом — 
і малятам, і берізкам.

120 білих красунь ви
саджено на території ди
тячого садка «Берізка» Кі
ровоградського швейно
го об'єднання. Одні з них 
оселилися тут нинішньої 
весни. Іншим — вже 20 
років. Малята, які бачили 
ці дерева молодими, вже 
стали дорослими людьми. 
Нині багато з них працю
ють на швейному об'єд
нанні. А сюди, до дитячо
го садка, приходять їхні 
діти. «Я горджуся твоєю 
працею, мамо!» — так на
зивається один із стендів, 
оформлених у садку. На 
ньому — фотокартки ма
терів маленьких мешкан
ців «Берізки» за роботою. 
Директор дитячого садка 
М. О. Лимар розповідає:

— Ми переконані, що 

трудове виховання треба 
починати з найменшого 
віку дитини. Наші вихо
ванці вчаться не тільки ма-. 
лювати, ліпити з пластилі
ну, а й привчаються до 
праці. Ми вчимо дівчаток 
шити, вишивати, догляда
ти за квітами і деревами.

250 дітей віком від 1,5 
до 7 років виховуються у 
дитячому садку. І пробле
ми виховання тут розв’я
зуються успішно.

Просторі кімнати, зали
ті світлом, зручні столики 
для занять, куточки для 
ігор, спальні кімнати з 
двохярусними ліжечками 
—все це дуже подобається 
малятам. І тому завжди 
із задоволенням вони 
ідуть до садка. А як тут 
весело! Які хороші пісні 
розучують вони тут! Які 
танці вчатьі Костюми, по
шиті для дітей на вироб
ничому швейному об'єд
нанні, красиві.

Ростуть діти, підроста
ють берізки. 55 вихованців 
дитячого садка нинішньо
го року стануть першо
класниками. А білокорі 
деревця доглядатимуть 
нові мешканці «Берізки» 
які сьогодні вперше пере
ступають поріг дитячого 
садка.
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СКАЖУ ПО
(* ВЯТО газети — це її

* свято для завсідників 
-Вітряка». Та й взагалі — 
що це за свято без гумору 
і гумористів, без іронічної 
доброзичливої усмішки іі 
невтримного сміху до коль 
ки в боку?..

Тож гумористі) під ору
дою мірошника Омелька 
зібралися ще задовго до 
завтрашнього свята, аби 
визначити: хто буде сміши 
ти, як смітити й скільки 
смішити.

— Останнє визначено,— 
сказав один із завсідників 
і показав усім програму 
свята.

— Так, — підтвердив 
Омелько. — Адміністрація 
свята в програмі відвела 
ііам всього півгодини, то. 
му якщо хто приготував

СЕКРЕТУ..

по

ДЛЯ виступу езгнрнчио-гу 
мористкчнии роман, то до
ведеться на цей раз заче
кати, сподіваючись на 
сприятливіші часи... По
вісті й драматичні комедії 
теж, па жаль...

З останньої лави підве
лись кілька завсідників 
• Вітряка» її мовчки, при- 
гнічено-розчаровано 
чвалали до виходу.

— А коли в мене мішок 
гуморесок? — розгублено 
підвівся один з гуморпе 
тів.

— Переберемо, пересіє, 
мо й перевіємо! — катего
рично мовив Омелько. 1 
вже, звертаючись до тур 
ту, повів далі: — Цей ви
пуск Вітряка» буде особ. 
ливші. Коли ми засідаємо 
на четвертій полосі газети 
й мелемо не зовсім сміш-

но, то ми про цс не знає
мо. А в неділю все буде 
на очах — усний випуск 

Вітряка»: наше мливо 
оцінюватиметься слухача- 
'■н й глядачами одразу. 
Тому, повторюю, аби пас 
не засміяли, ми мусимо 
їх розсмішити, а тепер 
конкретно: хто, що пропо
нує па жорна?

Ліс рук! Та іі давай ре
цитувати те збіжжя, та й 
ну шукати вітрів па при
чілка х...

Але що відібрали й хто 
представлятиме < Вітряк» 
завтра, в неділю, па літ
ньому майданчику парку 
імені В. І. Леніна — я не 
скажу. Прийдіть та й по
бачите. І почуєте, 
можу сказати — 
смішно.

Одііе
там буде

Піддивився й 
хав репетицію 
ркстів НАШ КОР.

підслу- 
гумо-

БІЛЯ ПОЕТИЧНОГО ДЖЕРЕЛА
Найчастіше читачі газети зустрічаються з молодими поетами області б літературно- 

мистецькій сторінці «Гроно», в публікаціях нинішнього року під конкурсною рубри
кою «Проба пера». Завтра на літньому майданчику парну імені В. І. Леніна з 18.00 
до 18.40 проводитиметься очна студія «Сівача» — молоді пос-ти області читатимуть 
власні твори.

Увазі читачів пропонуємо мілька віршів учасників свята газети «Молодий кому
нар».

Роман ЛЮБАРСЬКИ
* * *

Комсомолів вісімдесятих! 
Ти ведеш у майбутнє путь. 
Твою велич в піснях крилатих 
Покоління нові пронесуть. 
Комсомолів вісімдесятих! 
Твоє Данкове серце всюди: 
Стереже кордони на чатах. 
Хліб вирощує, зводить споруди. 
Комсомолів вісімдесятих, 
Працелюбний відважний загін, 
Незабаром тобі рішати 
П’ятирічок новях розгін! 
Комсомолів вісімдесятих! 
Бережи і звеличуй Вітчизну. 
У твоїх-бо руках завзятих 
Прапор миру і комунізму!

Виктор ВЛАСЮК

детство
В меня враги стреляли тоже. 
Стреляли, целясь, сквозь года»

Спасенное

И Для них я был уже заложник
Тогда еще...

Еще тогда.
Над нашей общей колыбелыо 
Фальшивил яростно свиней. 
Меня от огненной метели 
Тогда народ спас.

И — огон.

Микола ЯЩЕНКО

До сучасника
Давай напишемо листа 
До пам’ятного травня. 
До того травня, де вуста 
Спочили від зі і хання. 
Нехай Берлін іШе розкаже, 
Як п’янко мліли без вина, 
Як осідала тепла сажа. 
В якій ще корчилась війна. 
Як бинтували свіжі рани 
І на тілах і на землі. 
...Давай напишемо до травня. 
Де відсіч зроблено війні.

ВСІ —НА
У КОЖНОГО — своє 

захоплення. Один лю
бить живопис, другий — 
відвідує репетиції хору, 
третій займається стен
довою стрільбою. А ро
бітник Кіровоградського 
ремонтно-мех яв ічийг з за
воду імені Тярйгуг і Олек
сандр Глуїцг^о V вАльадіі 
час внходііТо р? бігову 
доріжку стадіону. Бігом 
він займається г-ранді, 
ввечері. А у вихідні дні по 
кілька годин тренується 
на алеях парків і скверів.

Олександр Глущенко

КРОС!
іге раз ставав чемпіоном 
обласної ради ДСТ «Ко
лос» з багатоборства ГПО. 
завойовував призи па тур
нірах Тижнів любителів 
бігу. Вій — кандидат у 
•’айстрн спорту.

І комуніст Олексій По 
ноо, який очолює комсо
мольське-молодіжну брига 
ду елехгрозварювальникін 
у виробничому об’єднанні 
по сівалкпх «.Червона зір
ка», переконаний, що 
спорт перший помічник у 
праці. Його бригаду нази
вають спортивною. Бо і

ein, Попов, і його товари
ші А. Лозовий. О. Харчен
ко, М. Дорош, А. Суржи- 
ков стали значківцями 
ГПО, спортсмеиами-роз- 
рядннкамн. Цей дружний 
колектив перемагав на 
першості облрадп ДСТ 
•Авангард», що проводи

лася під девізом «Всією 
бригадою на старт!».

Ось такі спортсмени 
>автра вийдуть на старт 

легкоатлетичного кросу, 
переможці якого отрима
ють призи «Молодого ко
мунара». Запрошуємо взя
ти участь в цьому турнірі 
всіх бажаючих.

«Молодой коммунар»— 
орган Кировоградского 

областного комитета 

ЛИСЫ Украины.
На украинском языке. DK 01143.

НАША АДРЕСА:
316050, МПС,
м. Кіровоград, 
аул. Луначарського, 36.

ООсят 0,6 Друк. ери.

УВАГА!
ЗАПРОШУЄМО

НА СВЯТО
НАШОЇ ГАЗЕТИ, ЯКЕ ВІДБУ
ДЕТЬСЯ ЗАВТРА В КІРОВО- 
ГРАДСЬКОЛАУ ПАРКУ КУЛЬ
ТУРИ І ВІДПОЧИНКУ ІМЕНІ 
ЛЕНІНА

Спробуйте встигнути всюди.

Відкриття свята в літньому театрі парку об 11.00.

Прес-конференція журналістів «Молодого комуна' 
ра» _ 11.15—12.00.

Показ робіт юних техніків

Виставка робіт учнів дитячої художньої школи 

«Живий куточок» станції юних натуралістів 

Масова акція «Я голосую за мир!»
Фотовікно «Фестиваль і молодь»
Конкурс дитячого малюнка на асфальті 

Виставка-продаж кондитерських виробів

Ярмарка-продаж товарів для молоді

Легкоатлетичний крос на приз «МК»
Бліц-турнір шахістів. Сеанси одночасної гри 
дають чемпіони області

Працюють кіоски «Союздруку», еблкниготоргу, 
атракціони парку

ЛІТНЯ ПЛОЩАДКА

Виступ дітей з дитсадків Ленінського району

Виступ самодіяльних колективів будинку культури 
«Авіатор» КВЛУЦА

Виступ ансамблю бальних танців «Конвалія»

Вистава лялькового театру

Зустріч із завсідниками сатирично-гумористич
ного випуску «МК» «Вітряк»

Виступ камерного оркестру обласної філармонії

Демонстрація моделей сезону «Літс-85»

Виступ художніх колективів Палацу культури 
імені Жовтня

Усний випуск «МК»
І

Виступ ВІД обласного клубу держторгівлі

Турнір поетів

Виступ ВІД «Гарний настрій»

h.go—is.oß

11.00— 18. Ott

ff.QO—15.00

12.00—18.00

13.00—14.50

12.00—15.00

12.00—12.35

12.40—13.10

13.15— 13.40

13.45—14.20

14.20— 15.00

15.05—15.30

15.30—10.05

16.10—17.10

17.15— 18.15

18.20— 19.20

19.20— 19.55

20.00—21.00

ЧИТАЧ-ГАЗЕТА
Цей контакт, як правило, здійснюється 

через ваші листи, дзвінки, візити. Ре
зультати наших з вами заочних і безпо
середніх бесід виструнчуються у рівні 
колонки публікацій, народжують у паї 
нові ідеї та ініціативи. Як свідчить ре
дакційна пошта, здебільшого ваші проб
леми потребують для свого вирішення 
часу хоча відповіді на деякі питання ви 
бажали б почути якомога швидше.

Хочете дізнатися, над чим зараз пра
цює той чи інший газетний відділ? Хоче
те терміново підказати нам адресу люди.

ни чи колективу, про яких варто розпо
вісти в «Молодому комунарі», чи котрі 
потребують допомоги редакції? Хочете 
порадити нам теми майбутніх матеріа
ле? Хочете дізнатися про деякі секрети 
газетної «кухні» — як ці матеріали го
туються, як друкується газета і т. д.? 
Приходьте на прес-конференцію журна
лістів «Молодою комунара» і одержите 
відповідь па всі питання.
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