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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Виходить з 5 грудня 1939 р.

СЛАВНІ ТРАДИЦІЇ КРАЮ
•І
ШАХТАРСЬКОГО
1 Людина,
L2

що йде
попереду
t

...Ця мить закарбувала а доросле життя пов’яза
ся в пам'яті як маленька не з Гагарінпм, ці дві лю
часточка великого життя. дини постійно мені бачать
На урочистому
Пленумі ся поруч. В них — дух
ЦК ВЛКСМ в 1967 ропі нашого радянського .часу,
першопрохілиик
космосу в них — наша комуністич
твер
Герой Радянського Союзу на переконаність,
Юрій Гагарін зачитав ла дість характеру й людське
конічний, але такий про зачарування».
Микола Островський гід
мовистий текст постанови:
«Присудити премію Ленін но представляє перше по
ського комсомолу Остров- коління комсомолу, яке
ському Миколі Олексійо могло лише мріяти про по
вичу, видатному радянсь льоти в стратосферу... Тим
кому письменникові, авто сильнішою була у нього
рові безсмертних книжок жадоба боротьби. Він пи
«Як гартувалася сталь» та сав: «Було гак, що разом
з комсомольським квит
«Народжені бурею».
Під грім оплесків Гага ком ми одержували руш
рін вручив Диплом лауре ницю і двісті набоїв». Бо
ата премії, якою відзна єць бригади Котовського
чено
творчий
подвиг і Першої кінної, вів вихо
М. Островського, дружині ром мчав на коні в ша
письменника — Раїсі Пор- бельні атаки, щоб відсто
фпрівні Островській. В яти землю від іноземної
той пам'ятний день у ві інтервенції. В ті важкі ро
танні, зверненому до дру ки Островський ішов у бій
жніш письменника, Гага за велику будучииу країни
рін наголосив, то книги трудящих, осяяної генієм
«Як гартувалася сталім» та Леніна. В тридцятих ро
«Народжені бурею» віді ках він писав комсомоль
грали в його житті особліь цям:
ву роль. З юнацьких років
•"Перемога одного з бій
він хотів бути мужнім, як ців великої нашої армії
Павка Корчагін.
будівників соціалізму є
Ім'я Островського при спільною перемогою, гак
крашало епоху революції само і спільна перемога є
і громадянської війни, як особиста радість кожного
імена Чапаева і Щорса, з нас...
епоху переможної ходи со
Фашизм безнадійно спро
ціалізму — як імена Ми бує розгромити нашу краї
кити Ізогова і Олексія ну. 1 вам, другому поко
Стаханова... Але не тільки лінню комсомолу, дове
в цьому відчувалась бли деться груди до грудей зі
зькість Островського на ткнутися в останньому й
шому всесвітньо відомому рішучому бою з цим прок
сучаснику. Справа у тому, ляттям людства».
що безстрашний боєць і
Час підтвердив слова
талановитий
письменник М. Островського про те,
Микола Островський жив що все прогресивне люд
майбутнім. Всім своїм змі ство з упованням дпвнгпстом не тільки книги, а й меться на Країну Рад, яка
листи митця спрямовані в переможе в майбутніх су
прийдешні
роки,
вони тичках з фашизмом.
пройняті великим історич
Кожне покоління відним передбаченням.
криває для себе Остров
А хіба не символічно, шо ського по-новому. Але на
в останнє літо,
коли завжди він лишається і
М. Островський працював символом
спадкоємності,
в Сочі над романом «На єднання поколінь. Така
роджені бурею», письмен найвища іі найщасливіша
ника відвідали три радян доля письменника.
ські богатирі — Чкалов,
І яким постає перед, наБайдуков і Беляков? Це ми Микола
Островськпй
була зустріч мужніх лю і сьогодні,
З гранітного
дей, які разом мріяли про п’єдестала, в будьоиінці,
ті часи, коли наші льотчи задумливим
поглядом пі
ки зуміють облетіти нав би дивиться ній у наші дні
коло землі.
і говорить з нами як жиТак, є глибокий смисл в вий з живими: «...У мене
тому, то першим у світі завжди була мета і вип
облетів планету
Земля
равдання життя — це бо
громадянин
Радянського ротьба за соціалізм. Це
Союзу Юрій Гагарін, який найвища любов».
виховувався
па книгах
Микола Островський з
гіисьменнпка-бійця. А ось нами, він завжди серед
свідчення іншого льотчиканас. З нами створені його
космоиавта СРСР, двічі письменницьким талантом
Героя Радянського Сою книги.
зу
В.
Севастьянова:
«...Можливо, тому, що ди
М. ЛОГВИНЕНКО,
тинство моє минуло в Со
письменник, кандидат
чі, що було воно букваль
філологічних наук.
но пройняте Островським,
(РАТАУ).

На дільниці товарів народного споживання Олександрійської фаб
рики діаграмних паперів трудиться колектив. В ньому — одні жінки
і дівчата. Переводні зображення, які випускають трафаретниці, зна
ють не тільни в нашій республіці, а й за її межами. Дівчата, як пра
вило, працюють з перевиконанням норм.
І недарма у колективі із
семи його членів чотири — ударниці комуністичної праці.
На знімках (зліва направо): трафаретниці Тетяна Коваль, Люд
мила Филипенко, Любов Яцун; хороший настрій у групкомсорга нолентиву Римми Веселової: н щойно поздоровили з днем народження.
Фото В. ГРИБА.

Тон
задає бригада

ВАХТА ПАМ'ЯТІ

Па початку
КОЛОЮ) о
ударного тижня, присьяченого 40-річчю Перемо
ги, у трудові колективи
Олександрії приходять ве
терани війни, комсомоль
ські активісти, щоб РОЗПО
ВІСИ! молоді про ПОДВИГИ
героїв-земляків. Па шахті
«Світлоіильська»,
вугле
розрізах «Бандурівський*
та «Балахівськин», напри
клад, говорили про танкіс
тів роти старщого лейте
нанта Л. О. Б'араннпкова,
які відзначилися лід час
визвольних боїв за Олек
сандрію. Па вуглерозрізі
«Морозівеький» молоді гір
ники під час Тижня, при
свяченого
партизанам і
підпільникам, записали в
свої колективи почесного
громадянина міста коман
дира прославленої о парти
занського з’єднання 1. Д.
Діброву.
Йшли
звітно-виборні
збори в комсомольській
групі бригади наладчиків
Віталія Давидова з елек
тромеханічного заводу. Всі
молоді заводчани цілю
колективу одностайно ви
рішили записати о свою
бригаду двічі Героя Ра
дянського Союзу, колиш
нього командира корпусу
П. К. Кошового. Щозміни
вони тепер виставляють
на стенди замість 800 за
планованих до 900 блоків.
Одноденний
заробіток
ударного Тижня кожен із
16 членів вирішив перера
хувати у Фонд миру.
Ініціативу
наладчиків
підтримали всі 36 комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів- підприємства. 12
з них свої виробничі зав
дання виковують уже за

грудень. На дільниці, де
працює бригада по скла
данню магнітних пускачів
(керівник Олена Ховдузова), з'явились блискавки:
«Є замість 32 тисяч пла
нових 41 тисяча», «Норма
тивно чистої продукції ви
пущено на 10 тисяч —
завдання 6900».
За себе і за партизансь
кого командира І. Д. Діб
рову працює бригада по
складанню блоків конвей
єра, яку очолює Олена
Оспиова. Виробничі Зав
дання нона виконує ЩОзміни на півторн-дві годи
ни раніше.
Ставши на ударну Вах
ту пам'яті, на 1,1 процен
та підвищили продуктив
ність праці складальники
бригади ІО. М. Куклича.
Всю продукцію вони зда
ють зі Знаком якості. Річ
не завдання до свята Ве
ликого Жовтня — таке сло
во бригади.
Коли в цехах па почат
ку кожного ударного тиж
ня відбуваються мітинги,
молоді виробничники ра
портують про свої досяг
нення
ветеранам війни,
своїм наставникам. З по
чатку року заводчани вже
перерахували у Фонд ми
ру більше 28 тисяч карбо
ванців. Половина з них
— внесок КОМСОМОЛЬСЬКИЙ!
Готуючись до 40-річчя
Великої Перемоги, Олек
сандрівні невтомною пра
цею зміцнюють могутність
рідної Вітчизни. Сотні тру
дівників шахтарського міс
та поповнюють свої рахун
ки у Фонді миру. Ніші їх
загальний внесок до Фон
ду миру перевищує 253
тисячі карбованців.

«

29 вересня в Олексан
дрійському парку куль
тури і відпочинку «Шах
тар» відбудеться СВЯ7О
газети «Молодий коліунар», присвячене 40-річчю Великої Перемоги і
80-річчю з дня народ
ження М. Островського.

(Матеріали, присвячені цін події, читайте на 2-й,
З-іі і 4-і! сторінках)

У ГОСПОДАРСТВАХ РАЙОНУ
У колгоспі імені Сьердлова заслуженим авто
ритетом
користується
молодий
механізатор
комсомолець Леонід Фи
лимонов. За сумлінну
пращо в минулому році
Леоніда було премійова
но пільговою туристич
ною путівкою до Соціа
лістичної Республіки Ру
мунії. І нині Л Филимо
нов ударно працює на
копанні картоплі. 2,35
гектара — така. у. нього
норма. А він щодня ви
копує бульби не менше,
ніж на чотирьох гекта
рах,
*

.я

Ж

Продуктивно викорис
товують техніку, на під
нятті зябу члени комсо
мольсько - молодіжного
колективу
тракторної
бригади № 1 колгоспу
імені Калініна. Вони ча
сто працюють вночі, пе
ревиконуючи
норми.
Ось і недавно комсомо
лець
Іван
Братченко
трактором Т-74 виконав
на оранці півтори норми.
А
Віктор
Кузьменко
трактором К-700 — дві!
♦

Л

Я.

120—125 процентів —
таке щоденне виконання
доведеного
завдання
комбайнером Григорієм
Піском з радгоспу-технікуму. На своєму «Хер
сонці-?» молодий кому-

збирає кукурудзу на
зер.-ю. А відвозить її
трактром ЮмЗ-6 комсо
молець Володимир ГаЇЦьКИЙ.
*

*

»

Правління, партком і
комітет комсомолу кол
госпу імені Кірова своє
часно продумали розс.ановку людей на найваж
ливіших ділянках сільсь
когосподарських робіт.
Тепер це дає свої плоди.
Зокрема,
на збиранні
цукрових буряків молоді
механізатори перевико
нують доведені норми.
Без затримок транспор
тують буряки Павло Си
роватка і Сергій Парфе
нов. Намагаються не від
ставати інші комсомоль
ці.
•

♦

»

За межами району ві
домі високі показники
сзиновідгодівел ьн о г о
комплексу
колгоспу
«Прапор
комунізму».
Особливим старанням у
праш відзначаються чле
ни
ВЛКСМ
Світлана
Сусланова, Зоя Кокам,
Валентина Громеико. При
завданні 260 середньо
добовий приріст живої
ваги свиней у їхніх гру
пах досягає
290—300
грам. І в тому, що сви
ноферма одна з кращих
в районі, є вагома частка
праці і комсомольців.

«Молодий

2 стор.

28 вересня 1984 року

комунар»

Добрістю своєю
зачаруй
Більше 23 тисяч бойових вильотів зробили в роки Великої Вітчизняної війни льотчиці 46-го гвар
дійського Таманського жіночого авіаполку. 926
з них - Герой Радянського Союзу комсомол
ка з брянського села Нова Свободна, Лнтоніна
Худякова, яка нині живе в Олександрії.
цей раз фашисти засікли
її літак. Зенітні ліхтарі
взяли в хрестовини маленький «ПО-2». Худякова зрозуміла: станц.я
добре укріплена. Але
завдяки вмілому манев
руванню старший лейтенант вивела
машину
з-під обстрілу і скинула
освітлювальну
бомбу.
Внизу побачила ешело
ни з гарматами. Нова
К. 1. ПЛОТНИЧЕНКО вогненна траса. Ешелон
(на уроці мужності в СШ спалахнув.
Вони, ці красиві і ніж
№ 19):
— Якось розвідка до ні жінки-льотчиці били
несла, що у ворожому ворога під Севастопо
тилу скупчились ешело лем і Мінськом, Варша
А
ни з боєприпасами, пале вою і Гданськом...
ним для танків. Вночі ту нині щороку 2 травня і
ди непомітно міг доле 8 листопада зустрічають
тіти лише маленький ти ся в Москві в сквері бі
хохід «ПО-2». Наш ко- ля Великого театру. І
свою моломандир
підполковник згадують

Виступаючи перед ком
сомольцями і піонерами
в школі мужності, що
створена при міському
краєзнавчому музеі, во
на рідко говорить про
себе. Більше про своїх
бойових
подруг-льотчиць. А вони, приїхавши
на зустріч із комсомоль
ськими активістами об
ласного центру, розпо
віли про неї.

і

і

і

П’ятирічка і ми. Ми і
п'ятирічка. Ці слова не
віддільні одне від одного.
Зміст не зміниться, якщо
навіть поміняти їх місця
ми. У будь-якому випадку
він означатиме особисту
причетність кожного ко
лективу до виконання тру
дових завдань п’ятирічки.
Десятки колективів, ви

переджаючи час, вже пра
цюють у рахунок останньо
го року одинадцятої п’я
тирічки. Та як би добре не
працював колектив, яких
би успіхів не добивався, у
нього завжди знайдуться
резерви поліпшення вироб
ничих показників.
От, скажімо, внутрішні
резерви. Чи може колек
тив, сповна використову
ючи виробничий потенціал,
працювати краще? Може.
Адже ще є такий важли
вий резерв, як потенціал
трудового сумління. Вболі
вання за план, трудова не
вгамовність, неспокій кож
ного — від цього багато в
чому залежатиме виконан
ня і перевиконання зав
дань п’ятирічки.

А скільки може
дати
повиє використання зов
нішніх резервів! Дисциплі
на поставок, створення ко
лективові необхідних умов
для продуктивної праці —
хіба ці фактори не вплива
ють на план?
Додаткове завдання пар
тії по надплановому підви
щенню продуктивності пра
ці на однії процент і зни
женню собівартості про
дукції на 0,5 процента
трудові колективи сприй
няли як почесний обов’я
зок.
І недарма саме в
Олександрії, в одному з
КМК
міста народилася
ініціатива: «Збільшити про
дуктивність праці на 1,2
процента!» її підхопили

Білопінне мере
живо і серветки на
всі смаки, симпа
тичні
звірята
платтячка, пошиті
для подруги
молодшої сестрич
ки, найрізноманіт-

АНКЕТА «МК»
«ГОЛОС МИРУ
І ДРУЖБИ»

Ярмарок
|
ніші рушнички, в’я
зані речі, поробки
— ось далеко не
повний
перелік
товарів, якими так
багатий цей незви
чайний яр/ларок —
ярмарок солідар
ності. У нашому
місті
він прово
диться 3—4 рази
на рік. Користуєть
ся неабиякою по
пулярністю. Тому
не дивно, що завжди
біля імпровізованих при
лавків з товарами збира
ється немало покупців.
Не шукайте на етикет
ках назви підприємств,
де товари зроблені. На
них написані прізвища ав
торів, що виготовили дані
речі і вказано гурток на
шого Палацу піонерів і
школярів.
Ярмарок солідарності
— ярмарок незвичайний,
бо всі зароблені кошти
діти перераховують до
Фонду миру.

всі молоді трудівники об
ласті...
Завтра па усному випус
ку «МК» гостями газети
стануть ланковий КМК
гіриичоочпсного
вибою
дільниці № 1 шахти «Світлоиільська» молодий ко
муніст Анатолій Щербина
та фрезерувальник моло
діжної бригади по вироб
ництву штампів інструмен
тального
виробництва
Олександрійського елект
ромеханічного заводу ком
сомолець Віктор Захарчен
ко. Саме про те, як вико
нується завдання партії
+ 1% —0,5%, про викорис
тання потеціалу трудового
сумління і поведуть мову
молоді виробничники.

Іще, часто нас, праців
ників Палацу, запитують,
хто ж установлює ціну на
запропоновані покупцям
речі. Відповідаю: самі ді
ти — члени художньої
ради ярмарку. Цікаво і
те, що продавцями, як
правило, теж стають на
ші вихованці.
Запрошуємо всіх на яр
марок солідарності.
Р. ПЕТРОВЧУК,
методист
Олексан
дрійського міського
Палацу
піонерів і
школярів.

і

і

Поглянь, друже, на фестивальну ромашку.
Ця символічна
квітка
з п’ятьма
різноко
льоровими пелюстками яскраво і молодо розквіт
не в Москві влітку 1985 року. На стягах XII Всесвітиього фестивалю молоді і студентів будуть
написані найактуальніші сьогодні слова: «За ан
тиімперіалістичну солідарність, мир і дружбу!»
Мир і дружба. Ці слова сьогодні — лозунг на
шого дня. Мрія. Бажання. Майбутнє. Вони — і у
відповідях на анкету «Молодого комунара» елек
тромонтажниць одного із КМК Олександрійського
заводу «Автоштамп» Юлії Мясникової, Надії Ру
бан, Валентини Бутенко, Олени Шмиги, Марини
Катибн. Ось що сказали б дівчата з трибуни XII
Всесвітнього фестивалю молоді і студентів:
«Ні — ядерній війні! Хай буде мир на всій пла
неті. Нехай дружба молодих не знає меж і кор
донів!»
«Найголовніше завдання сьогодні для нас, мо
лодих, для всіх чесних людей Землі — зберегти
мир. Не пожаліймо ж для цього сил».
«Якби мені довелося говорити з трибуни все
світнього форуму, я б говорила про найдорожче
—про мир, я б заявила усьому світові, що радян
ські люди хочуть жити у мирі і дружбі з усіма
народами, хочуть мирного неба своїм дітям і ді
тям планети...».
А ось кілька цифр. На сьогоднішній день ком
сомольцями Олександрії зароблено і перерахова
но у Фонд фестивалю 8668 карбованців, комсо
мольцями заводу «Автоштамп» — 505 карбован
ців.
Про вклад комсомольців і молоді цього підпри
ємства у боротьбу за мир, про участь їх у фести
вальному молодіжному русі розповість і одна зі
сторінок усного випуску газети «Молодий кому
нар», що відбудеться завтра в міському парку
«Шахтар».

Бершадська доручила це
завдання старшому лей
тенанту Тоні Худяковій.
Смілива і винахідлива,
вона вміла орієнтуватися
в складних обставинах і
завжди виходила неушкодженою з-під обстрі
лу ворожих зеніток. На

:і

дість, тяжкі роки війни.
Приїжджає на цю зуст
річ доцент фізичного
факультету МДУ І. В. Рокобольська, заслужений
майстер спорту
СРСР
Н. Є. Тропаревська, кан
дидат філологічних наук
М. І. Рунт. ,

них паперів очолить пер
шорозрядник
Сергій
Менгельов, який успішно
виступав на обласних фі
налах
з багатоборства
ГПО на призи «Комсо
мольской правды». А в
групі дівчат кросову дис
танцію долатиме спартаКожного
ВИХІДНОГО
ківка Наталя Єжова, кот
дня, після робочих змін ра на цьогорічній між
на спортивні арени Олек відомчій першості з ба
сандрії приходять сотні гатоборства
ГПО була
спортсменів різного ві найсильнішсю
серед
ку — учні шкіл, проф спортсменок
ступеню
техучилищ,
технікумів, «Сила і мужність».
Переможців легкоат
представники колективів
фізкультури
заводів, летичного кросу чекають
фабрик, гірники.
призи «Молодого кому
Завтра на трасу легко нара» та міськкому ком
атлетичного кросу в пар сомолу. Вони будуть вру
ку культури та відпочин чені тим, хто матиме
ку «Шахтар» на старт ви кращі результати в ко
йдуть кращі спортсмени, мандному і особистому
заліку. Спеціальний приз
що об’єднують клуби лю
—
для переможця забі
бителів бігу за місцем
проживання,
вихованці гу спортивних сімей.
На старт легкоатлетич
легкоатлетичного відді ного кросу, на поєдинок
лення
ДЮСШ,
юні з провідними шахістами
спортсмени дитячо-під міста ми запрошуємо не
літкового клубу «Крис лише тих, кого вже вклю
тал». Команду легкоат чено в команди, а й усіх
летів фабрики діаграм бажаючих,
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Що не малюнок — то
обов’язково сонце. Що
не малюнок — то голуб,
який символізує дружбу,
щастя, солідарність всіх
дітей світу у боротьбі за
мир на планеті. Така, як
правило, тема конкурсів
малюнків на асфальті, ав
тори яких діти.
Шановні друзі,
при
ходьте завтра на майдан
чик біля центральної
клумби парку «Шахтар»
і ви познайомитеся з
учасниками дитячого кон
курсу малюнка на асфальті: «Хочемо жити під
мирним небом».

1

Що треба для того, щоб
хороша справа, задумана
вами, перетворилася в ре
альність? Велике бажання
— скажуть одні. Ентузі
азм — мовлять другі. Ві
ра в те, що робиш потріб
не людям, — ствердять
треті...
Все це було 15 років
тому у шанувальника цир
кового мистецтва Віктора

Кавсрного, який зібрав
навколо себе таких же як
і сам.
І сьогодні цирковий ко
лектив «Юність» буднику
культури районного спергоуправління виробничої о
об’єднання «Олександріявугілля» завоював автори
тет і визнання багатьох
шанувальників.
Тут є все як і подоба.є
справжньому цирку: клоу
ни і жонглери, еквілібрис
ти й акробати, дресиру
вальники і повітряні гім
насти. А вся програма —
не окремі, кожен сам по
собі номери. Це цілі теат
ралізовані спектаклі на
зразок «Дівочий фейер
верк», «Багряна естафе
та», «Весела арена»...

Хто ж вони, самодіяль
ні артисти? Виявляється,
є серед них і робітники
райснергоуправління,
і
вихованці СПТУ № 7, й
учні шкіл №№ Ю, ІЗ. Я
Один з наймолодших екві
лібристів на.
вільному
дроті Олександр Столяр
цього року після восьми
класів вступив до проф
техучилища. Старожилом
вважають Миколу Сіваченка — жонглера «Юно
сті», робітника підйомнотранспортного управління
виробничого
об’єднання
«Олександріявуг і л л я».
Всього їх — двадцять
сім.
Поспішайте! Цирк чекає
на вас!

комунар»--------------------------------------------- З стор.

А ТАКОЖ
УСІХ БАЖАЮЧИХ
ЗАПРОШУЄМО
БУТИ ГОСТЯМИ
НАШОГО СВЯТА

— Мрію бути штурма
ном, — говорить без ва
гання Сергійко Шемагонов. — Ось тут ця мрія у
мене з’явилась, і за три
роки ще не передумав...
«Ось тут»
— це
на
Олександрійській станції
юних
техніків. Сергійко
прийшов у гурток судномоделювання ще в чет
вертому класі. /Ложе, тро
хи й пізнувато, але за не
довгий час має успіхи. Поперше: побудував три мо
делі морських кораблів —
китобій, рефрижератор і
патрульний катер. І якщо
під час роботи над пер
шою моделлю йому допомогали, то останню кон
струював і, як кажуть мо
ряки, спускав на воду сам.
По-друге: вже має титу
ли. Зі своїм патрульним
катером ставав перемож
цем обласних змагань з
технічної творчості шко
лярів торік і цього року.
А два місяці тому олек
сандрійський судномоделіст захищав честь Кіровоградщини на республі
канських
змаганнях, де
зайняв почесне четверте
місце.
— Таких кмітливих і до
питливих, як Серьожа, в
гуртках станції юних тех
ніків багато, — говорить
директор станції
М. О.
Гільтяй. — Навчаються у
нас учні з першого по де
сятий клас. Сьогодні тех
нічною творчістю займа
ються понад сімсот хлоп
чиків і дівчаток з усіх без
винятку десятирічок Олек
сандрії. Уроки
моделю
вання розширюють дітям
кругозір,
прищеплюють
любов до праці і найго
ловніше — до творчості...

Школярі вибирають гур
ток за вподобанням: хто
мріє стати
Чкаловим чи
бути схожим на
свого
земляка двічі
Героя Ра
дянського Союзу льотчика-космонавта Л. І. Попо
ва — записується в авіа
модельний чи гурток ракетокосмічного моделю
вання; кому, як ось семи
класнику Сергійкові Шемагонову з
середньої
школи № 6, сниться море
— вибирає судномодельний; кого ваблять дороги
землі— будь
ласка, вам
запропонують гурток автомоделювання...
А втім, не будемо вда
ватися в детальну розпо
відь про гуртки
станції
юних техніків,
навчання,
успіхи і захоплення учнів,
які з нетерпінням чекають
кожного нового
уроку...
Не будемо, бо кожен, хто
цікавиться дитячою техніч
ною творчістю, зможе по
знайомитись з юними мо
делістами на святі газети
«Молодий комунар» завт
ра в
парку відпочинку
«Шахтар». На
виставці
юних техніків, яка трива- і
тиме з 13 до 13 години,
будуть представлені дію
чі спортивні
моделі ко
раблів і суден,
літаючі
спортивні моделі і моделі-копії вітчизняних літа
ків, моделі
автомобілів,
різне радіотехнічне облад
нання, моделі ракет, виго
товлені у 10 лабораторі
ях Олександрійської місь
кої станції юних техніків..
Відвідувачі виставки змо
жуть послухати розпозіді
керівників гуртків,
а та
кож авторів представле
них моделей.

про

понує
мода?
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З СЯЯТИМЕ
МІДЬ
ОРКЕСТРІВ
В городском саду играет
духовой оркестр,
Па скамейке, где сидишь
ты. пет свободных мест...
Кого із старшого поко
ління не хвилюють ці сло
ва відомої пісні М. Блаптсра на слова О. Фатьяно
ва...
— Ллє чому тільки стар
ше покоління? — запе
речать Олександр і йці. — В
нашому місті є чимало са
модіяльних духових орке
стрів, які дуже часто вис
тупають під час марш-парадів,
інших урочистих
свят, у вихідні... Взяти хо
ча б оркестр із Олександ
рійського культосвітнього
училища...

Йому вже більше два
надцяти років. Скільки ке
рівників духових оркестрів
для будинків культури під
готувало за цей час учили
ще!..
Нині духовий оркестр
училища один із кращих в
області — не раз він ста
вав переможцем і займав
призові місця па щорічних
обласних святах музики
«Сурми п'ятирічки»; ор
кестр занесено на міську
Дошку пошани, нині на ба
зі училища готується об
ласний семінар керівників
самодіяльних духових ор
кестрів області.
Часто
в Олександрії
грають духові оркестри...
І все ж, коли у вихідний
в парку зазвучать вальси
«Осінній сон» чи «Дунайсь
кі хвилі», іще давніший
«Єгерський
марш»
чи
«Угорський танець № 5»
І. Брамса; коли замовк
нуть навіть останні, які го

І

І
туються до вирію, птахи,
дослухаючись до мелодій
них перегуків баритонів і
флейт, кларнетів і тенорів;
коли в парку пануватиме
сама Музика — ми поли
шимо все і зачаруємось ти-

ми хвилинами, які дарува
тиме нам духовий оркестр.
На святі газети з 13 до
15 години звучатиме ра
дянська, російська, укра
їнська і зарубіжна музика

у виконанні духових орке
стрів культосвітнього учи
лища,
будинку культури
електромеханічного заводу,
будинку культури вугле
розрізу «Верболозівський».

Давним-давно минули
часи «нерухомої» моди,
коли одна і та ж сама,
вона служила кільком
поколінням, коли, як пи- І
сав у XVI11 столітті віМ. М.
домий історик
Щербаков, «молоді люди не мали поняття про |
переміну моди, а що ді
ди носили, те і внучата...»
Уже в його час такого не
було... А що тоді говорити про моду наших
днів, яка стрімко мчить
уперед і досить катего
рично диктує св^ї зако
ли. А що носити завтра?
Скопіювати елегантний
фасон із журналу? Одя
гатись так, як одягали
ся в юності наші мами —
бо ж недаремно у сучас
ній моді з’явилось таке
поняття, як «ностальгія
по 50-х роках»?
На ці та інші запитан
ня дадуть відповіді мо
дельєри кіровоградської
та олександрійської фаб
рик «Індпошив». Більше
того, не тільки розка
жуть, а й покажуть свої
колекції
молодіжного
одягу. Окрім демонстра
ції моделей, у парку бу
де влаштовано виставкупродаж виробів олек
сандрійських та кірово
градських
модельєрів.
Одяг молодіжного асор
тименту запропонує гос
тям свята і Олександрій
ське міське управління
торгівлі.
Сподіваємось,
дорогі друзі, що кожен.
хто прийде завтра до
парку «Шахтар», повер
неться додому не тіль
ки з приємними вражеиними, а й з обновою.

І
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ДО НАРОДНОГО
ДЖЕРЕЛА

29 ВЕРЕСНЯ В ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОМУ ПАРКУ
КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ «ШАХТАР» ВІДБУДЕТЬСЯ

Неповторну палітру ту вони широко вико
осені кожного року до ристовували і сучасні
повнюють яскраві фар мотиви. Такі ж гарні,
би районної виставки як і рушники, вишива
творів
самодіяльного ні подушки Тетяни По
образотворчого та де пової з Михайлівни та
Катерини
коративно -прикладно скатертина
го мистецтва, що від Хлівної з Бондурового,
крилась в Олександрів- наволочки Ірини Дегі. Цього року вона мешко з Михайлівни.
Виставка показала,
присвячена
40-річчю
Перемоги радянської о що не забуті і секрети
народу у Великій Віт ткацтва. Відразу в око
кидаються доріжки, ви
чизняній війні.
Різноманітна і різно роблені Г. І. Савченко
планова творчість на з Вищих Всрешак та
родна. В ній, як у дзер М. Конопліч із Ставпвиткане
калі,
відображається дел, рядно,
наше
щасливе сього П. Гирович з Вищих Ве
дення. Близько 200 ро рещак.
Жодна виставка на
біт народних умільців
району експонувалось у родної творчості не об
фойє районного будин ходиться без виробів
цвітнянськлх гончарів.
ку культури.
Відкривають вистав Різноманітні керамічні
представили
ку твори наймолодших вироби
Ніна
учасників. Мир, щасли Іван Сурожко,
ве дитинство — тема Крюк, Галина Присяж
робіт гуртківців район на, Василь Попом аренного буднику піонерів ко.
та школярів Віктора
Коли зупиняєшся бііА
Геннадія ля столика, на якому
Ястреба,
Приймака,
Світлани лежать солом'яні капеКорнієнко, члена гурт люхи, сплетені П. А. ^КГ(|іМ
ка «Умілі руки» О.мель- Гннович з Вищих Вегородської восьмиріч рещак, — пригадуєгьної школи
Людмили ся дитинство. Ось такі
Ведути. Природа рід брилі одягали колись
ного краю відображена босоногі пастушки. Май
на
пейзажах
учня стерно зроблені і кор
Олексавдрівської вось зини із лози жителем
мирічної школи № 4 Бірок М. Згарським.
Володі Костенка.
Як завжди,, багато
Майже в кожній се гранно було представ
лянській хаті і сьогод лене і
образотворче
ні є український виши мистецтво. Цікаві пор
ваний рушник На ньо трет В. І. Леніна, ство
му підносять дорогим рений 10. М. Горобченгостям хліб-сіль, ним ком із Бовтншки та
перев'язують старостів Богдана Хмельницько
під час весілля. Тож не го, виконаний В. Кодивно, що па виставці ноиенком і Р. Бабич
було представлено ба із Соспівки, акварелі
гато українських руш 'Г. ІО. Новоселової.
ників.
Справжніми
Велику кількість ро
майстринями вишивки біт представив М. С.
.можна назвати Парас ІІіколенко з Олександ
ку Дзюбу та Анастасію рівни. Серед них — ба
Зелеиько з Розумівкн, рельєф Героя Радян
Гавну Кривенко з Ясе- ського Союзу Віктора
поватого, Марію Конд Дмитровича Корнера,
ратенко з Кромок, Га портрети ударників ко
лину Грабажен та Ва муністичної праці, бюст
лентину Лунгул із Род- героя Вітчизняної вій
виківки, Гафію Потоці»- ни 1812 року М. М. Раку з Михайлівни, Раїсу євського.
Дмитренко з Підлісно
В. БІЛОШАПКА.
го. Крім традиційного
емт Олександрівна.
національного орнамен-
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ПРИСВЯЧЕНЕ 40-РІЧЧЮ ВЕЛИКОЇ
ПЕРЕМОГИ І 80-РІЧЧЮ З ДНЯ
НАРОДЖЕННЯ М. ОСТРОВСЬКОГО
СПРОБУЙТЕ ВСТИГНУТИ ВСЮДИ

▲ ВІДКРИТТЯ СВЯТА
о 13.00. Чекаємо всіх у
парку культури і відпочинку «Шахтар».
▲ У програмі свята, яка
буде різноманітною і на
всі смаки, ви зустрінетеся
з ветеранами Великої Віт
чизняної війни та молоди
ми гвардійцями п’ятиріч
ки шахтарської Олександ
рії.
На святі вп довідаєтеся
про ударні справи комсо
мольців та молоді міста і
району, їхню конкретну
участь у Марші миру ра
дянської молоді. А журна
лісти газети «Молодий ко
мунар» па прес-конферен
ції раді будуть відповісти
на всі питання наших чи
тачів, гостей свята.
Отже, шановні друзі, запрошуємо
на свято газети, де вас чекає ши
рока програма. А щоб встигли ви
всюди, представляємо ось цей по
кажчик. До зустрічі на святі!

▲ Для майбутніх чита
чів нашої газети: конкурс
дитячого малюнка на ас
фальті. У парку будуть
влаштовані виставки юних
художників, техніків-моделістів, ярмарок солідар
ності.
А Відбудуться . спортивні
змагання на призи газети. Всіх
бажаючих запрошуємо взяти
участь у легкоатлетичному
кросі, а також в сеансі одиочасної гри в шахи, а болільликів футболу — у прес-коиференції із футболістами кіровоградської «Зірки».

▲ Широку програму по
кажуть самодіяльні митці
шахтарського краю, а та
кож гості з обласного цен
тру — вокально-інстру
ментальний
ансамбль
Концерт тан
цювального ко
лективу
«Усівчанка»
(літня
площадка)
14.00—14.30

Прес-конфе
ренція з фут
болістами «Зір
ки» (літня
площадка)
14.30—15.00

СЮРПРИЗИ «АВТОСАМУ»

Виставка юних
художників
13.00—18.00
Сеанс одночас
ної гри в
шахи
14.00—15.00

Приз, призначений наймолодшому учас
никові конкурсу любительських автомобілів
та мікромотоциклів у Києві, дістався два
надцятирічному школяреві Миколі Могиль
ному. Поява юного відвідувача на виставці
не лишилась іепоміченою для членів жюрі:
хлопчин прибув сюди на «Піонері» — мікромотоциклі незвичайної конструкції. Ма
шиною зацікавились технічні експерти. Ви
явилось. що це мотомалятно Коли зробив
власними руками. З’ясувалось також, що
семикласник 127-ї середньої школи — кон
структор зі стажем: на своєму «Піонері» він
катається вже другий рік. А почалося все
з того, що до знайденої в металоломі рами
старого велосипеда «Салют» він приладнав
колеса від моторолера, поставив двигун від
мопеда і має власний виїзд. Тепер «юний
Кулібін» замислив збудувати універсальний
автомобіль з елентромотором.
Виставку і зліт-конкурс саморобних авто
мобілів організували Київська міська та об
ласна ради добровільного товариства «Авто
мотолюбитель УРСР», реданція журналу
ЦК ЛКСМУ «Знання та праця» і Київський
клуб самодіяльних конструкторів «АвтоСам».
Мабуть, з найновішою моделлю «Волги»
може конкурувати лімузин «Ванда», створе
ний слюсарем з Харкова О. В. Співачуном.
Суперником популярних «Жигулів» І фаво
ритом публіки став прогулянковий автомо
біль «Спорт 1100», збудований регулюваль
ником радіоапаратури з Умані В. І. Берсзовським. Міський авторолер «Малюк» — ре
зультат
творчості
сімейства
Чинареннів з Кіровограда. Дуже цікаву «автотрійну»
пригнали в Киів члени клубу «Вічний по
шук» Будинку піонерів Ленінського району
Харкова: в її «упряжці» — мінротягач «По
ні», мікромотоцикл аГном-2» І спортивний
кросовий автомобіль «Баггі 350 ТВ>.

Внступ артистів-лялькарів
(літня
площадка)
15.00—15.30

Конкурс ди
тячого малюнка
на асфальті
13.00—15.00

«Гарний настрій». У святі^
беруть участь молоді пое-“

ти, духові оркестри, ама
тори цирку.
Д Перед ЮНИМИ ГОСТЯМИ
свята виступлять артистилялькарі.
Д Нові МОДЄЛІ молодіж
ного одягу — їх ви змо
жете побачити не лише на
чарівних манекенницях, а
й придбати у пересувних
автолавках.
Увечері — усний випуск
«Молодого комунара».

ДОРОГІ
ГОСТІ
І
*
УЧАСНИКИ СВЯТА, У
ПАРКУ ПРАЦЮВАТИ- _
МУТЬ КІОСКИ «СОЮЗ-ф
ДРУКУ», ПУНКТИ ПЕ
РЕДПЛАТИ НА ГАЗЕТУ
«МОЛОДИЙ
КОМУНАР».
Фотовиставка 13.00—18.00

Працюють кіос
ки «Союздруку», пункти пе
редплати газети
«Молодий
комунар»
13.00—18.00
Ярмарок-продаж
товарів для
молоді
13.00—18.00
Усний випуск
«МК»
(літня
площадка)
10.30—18.00

Демонстрація
моделей
сезону«Осінь-84»
(літня
площадка)
18.00—18.30

Концерт цир
кової студії
«Юність»
(літня
площадка)
15.30—16.00

Концерт кі
ровоградського
ВІЛ «Гарний
настрій»
(літня
площадка)
118.30—19.00

Виставка-продаж кондитер
ських виробів 12.00—18.00

Працюють
атракціони
парку

13.00—18.00
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