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Ян бойовий наказ партії, як конкретну програму 
діяльності на сьогодні і перспективу сприйняли ком
сомольці, всі юнаки і дівчата Кіровогррдщини поста
нову ЦК КПРС «Про соціалістичне змагання за гідну 
зустріч XXVI з’їзду КПРС», рішення жовтневого 
[Ш0 р.) Пленуму ЦК партії, промову на ньому това
риша Я. І. Брежнєва. Протягом кількох останніх міся
ців у молодіжних колективах народився й успішно 
втілюється в життя ряд цінних ініціатив і патріотич
них починів, спрямованих на дострокове виконання 
і перевиконання планів та зобов’язань останнього 
року десятої п’ятирічки, на неухильне зростання про
дуктивності праці, поліпшення якості і підвищення 
ефективності роботи, професійної майстерності, 
економне, ефективне використання матеріалів, 
сировини, енергетичних ресурсів.

Ці гарячі молодечі будні, окрилені пафосом ко
муністичного творення, називають щодень своїх лі
дерів у всіх галузях народногосподарського вироб
ництва. Серед них — доярка Валентина Єпішева з 
колгоспу «Перше травня» Маловисківського району, 
А'.еталург Микола Петров із Світловодського заводу 
чистих металів, механізатор Микола Малиця з кол
госпу імені Карпа Маркса Петрівського району, ма
шинобудівник Олексій Попов з кіровоградського за
воду «Червона зірка» та сотні інших молодих гвар
дійців п’ятирічки.

Особистий приклад, досвід лідерів стає надбан
ням їхніх колективів. Стає надбанням трудової мо
лоді КіроЕоградщини. Так, комсомольсько-молодіж
на бригада стернярок ливарного цеху кевкого чаву
ну, яку очолює Віра Драчук [завод «Червона зірка»), 
виступила ініціатором соціалістичного змагання на 
підприємстві за гідну зустріч XXVI з’їзду КПРС. 
«Кожному передз’їздівському дню — півтори нор
ми виробітку!» — такий девіз дівчат. Невдовзі їхній 
почин підтримали всі 38 КМК заводу.

Схвальну оцінку партії дістав не так даємо рух 
рсстовчан «Працювати без відстаючих». Цінний рух 
тамтешніх товаришів знайшов своїх послідовників і 
серед молоді нашої області. І розвивається він не 
тільки у сфері матеріального виробництва. «До з’їз
ду всією групою — без трійок!», «Жодного відстаю
чого поруч!» — це ежє девізи сьогоднішнього дня, 
що знаходять конкретні втілення у вузах і середніх 
спеціальних навчальних закладах обласного центру.

Цінність таких і подібних до них ініціатив і масо
вих рухів важко переоцінити. Вони, як один із прин
ципів соціалістичного змагання — «можливість по
вторення результату», — стають важливою запору
кою нашого поступу вперед. Справді, як дорогий 
скарб передаються вени в ці дні з «рук» у «руки», 
маршрути цього досвіду, цього надбання проляга
ють маршрутами Все< оюзнеї естафети комсомольсь
ких справ «Десятій п’ятирічці — ударний фініш! 
XXVI з'їздові КПРС — гідну зустріч!»

Такими ж маршрутами крокує сьогодні й доезід 
/аслодих гіталовців — юнаків і дівчат колгоспу імені 
XX з’їзду КПРС Новоукраїнського району, які закли
кали всіх молодих мешканців села області оволоді
вати професією механізатора. Лозунг «Живеш на 
селі — знай техніку!» кличе сьогодні до навчальних 
кабінетів і колгоспних майстерень сотні, тисячі юна
ків і дівчат села — вчителів, школярів, працівників 
служби побуту, доярок...

Не секрет, що застосування передових форм і 
методів праці можливе лиш у колективі де пану
ють взаєморозуміння, палке бажання працювати, де 
немає недисциплінованості, розхлябаності. Тож при
родним, насущни/л став почин хлопців-апаратників 
із Знам’янського локомотивного депо, які довгий час 
боролися за звання «Колектив комуністичної праці» 
і досягли того, що в їхньому цеху зовсім немас по
рушень трудової дисципліни, підтримуються чистота 
і порядок, комсомольці цеху с прикладом і у вироб
ничому, і з особистому житті.

... Пропонуючи молодим виробничникам якісь но
ві форми праці, комітетам комсомолу треба зав
жди пам’ятати: у лідерів соціалістичного змагання 
необхідно запозичити не тільки досвід власне вироб
ничий, а й досвід морально-психологічних стосунків 
у колективі. Треба переймати у лідерів ту атмосфе
ру доброзичливості і вимогливості, без якої немож
ливий наш поступ уперед. А вже потім давати кри
ла паросткам нового, передового, всіма засобами 
підтримуючи все здорове, прогресивне. «Всю органі
заторську та ідейно-виховну роботу в колективах 
треба вести так, — наголошувалось на пленул\і об
лому Компартії України, який відбувся кілька днів 
тому, — щоб вона сприяла згуртуванню людей, на
роджувала прагнення працювати краще, створювала 
умови для утвердження моральних принципів і норм 
радянського способу життя».

Чіроаоіi>hu.Cbiik о'-ісзд 
бібліотекп ім. в. ї. І?уг/еьк)

СПІВРОБІТНИЦТВО МОЛОДІ
СОФІЯ. (ТАРС). Питання 

припинення гепни озбро
їть, співробітництва молоді 
у боротьбі за мир. розрядку, 
незалежність 1 соціальний 
прогрес стоять в центрі ува
ги міжнародного семінару. 
ліній відкрився 12 листопада 
j,i столиці Болгарії. У ньому 
Беруть участь представники 
Міжнародних регінальних і 
національних молодіжних та 
ітудеитських організацій.

Учасники зустрічі під
креслюють, що послідовна 
Нонструктпвна політика Ра
дянського Союзу та інших 
країн соціалістичної спів-

естафета МРІЄЮ ОКРИЛЕНІударних

комсомольських

справ

СМАЧНИЙ ДАРУНОК
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ПРОЛЕТАР! БОХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ініціотиви, які 
ракетно-ядер- 

середньої даль-

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Нашому комсомольсь
ко-молодіжному колек
тивові майже два роки. 
Отож устигли ми добре 
здружитися, навчилися 
разом робити свою спра
ву як слід. Усі хочемо, 
щоб продукція вашого 
кондитерського цеху, по
трапляючи до столу тру
дящих району, приносила 
їм енравжцю радість.

Ми — де 11 дівча г- 
копднтерів. Наш конди
терський цех випускає 
торги, кекси, солодкі 
пряники, булочні та інші 
вироби. І до кожного до
кладають своїх працьо
витих рук комсомолки 
Наталія Котсць, Надія 
Шсмеїідюк, Лариса Го- 
лодюк та інші. Па пер
шому місці у нас завжди 
якість. Інакше й не може 
бути, адже цех — пра
во ф.ч а п говвй соці а л іст і ■ і - 
ного змагання працівни
ків райхарчокомбіна гу 
Планові завдання завжди 
перевиконуємо. Ставши

Всесоюзна

ла ударну передз’їздів- 
ську вахту, ми працювали 
з особливим стараниям. 
Колектив вашого цеху 
достроково завершив пя- 
'інрічку — за чотири ро
ки і десять місяців.

До цього немало
гиль доклали й комсо
мольці. За десять місяців 
нинішнього року вироби
ли продукції більш як 
на 121 тисячу карбоваи- 
тів, що станови і ь 106,3 
процента планового зав
дання. На Жовтневі свя
та підготували хорошілі 
подарунок жителям сели
ща — на прилавках кон
дитерських у ці дні по
явилися святкові торги, 
які з такою любов’ю ю- 
тгвалн наші дівчата.
' Н. ВОВКОТРУБЕНКО, 
групкомсорг комсо
мольсько - молодіж
ного колективу кон
дитерського цеху 
Дсброьелкчківсь н о- 
гс райхерчоколїЄіна-

НА ФЕРМАХ — МОЛОДІ ГОСПОДАРІ

не гірші результати. У 
будь-якому випадну по- чо
тири тисячі кілограмів мо
лока від кожної корови 
буде 1. цьому дівчата впев
нені

Що ж породжує тану 
впевненість? Молоді дояр
ки вже мають деякий дос
від роботи Комсомольсько- 
молодіжний колектив ство 
рево кілька років тому. 
Першої о ж рому комсомол
ки показали, на що вони 
здатні На молодих доя
рок почали рівнятися на
віть ветерани. Дівчата смі
ливо беруть високі соціа
лістичні зобов’язання і з 
честю їх виконують Вони 
дали слово попрацювати 
так, щоб гідно зустріти 
XXVI з’їзд КПРС

— Мріємо зустріти на
ступний форум партії кому
ністками — розповідають 
дівчата про своє заповітне 

їхня мрія збувається. 
Нещодавно бюро Долиіісь- 
кого райкому комсомо іу 
реком е і іду вал о Наталію
Сигу і Валеіігтіу Поклад у 
члени КПРС У дівчат не
мов виросли крила 3 іще 
більшим завзяттям узяли
ся вони за роботу «Жод
ного кілограма кормів у 
НСПІДГСТОЬЛСПОГ.у вигляді», 
— так впріг мли молоді 
тваринниці -С;-мс тому 
нині надої від їхніх груп 
корів сягають рекордних.

В. ІВАНОВ.

На щоглі біля райкому 
партії майорить—червоним 
прапор трудової слави Но
го піднято на честь кра
щої доярки району, члена 
комсомольсько - молодіж
ного колективу колгоспу 
імені Леніна Ольги ІЛоста- 
рич 3 початку року молода 
тваринниця надоїло близь- і 
ко трьох з половиною гч- 
сяч кілограмів молока від 
кожної корови

Дружний, працьовитий 
колектив згуртувався в гос
подарстві. Досить сказати, 
що вже нині кожна дояр
ка має понад три тисячі 
кілограмів продукції сід 
корови. Чимала заслуга в 
цьому групкомсорга ком
сомольсько ■ молодіжного, 
члена обкому комсомолу, 
депутата обласної Гади на 
родних депутат Іс Вален ги- < 
ни Поклад Дівчина так зу
міла організувати соціаліс
тичне змагання шо кожно- . 
го дня видно результати 
праці молодих тваринниці». 

Що потрібно, щоб стати 
хорошою дояркою? На це 
запитання Валентина від
повіла б тільки так «Тре 
ба любити свою справу». 
А що дівчата люблять її. 
немає жодігло сумніву 
Минулого року ножна з 
них надоїла близько чо
тирьох -тисяч кілограмів 
молока від Кожної коропи 
Цьбго року і Наталія Сита, 
і Валентина Фомівих. і ін
ші доярки дали слово магії

До нових рубежів
ОЛЕКСАНДРІЯ. Хороший 

настрій нині у молодих до
ярок колгоспу «Прогрес» 
Ольги Коробейнин, Лідії 
Леонової, Віри Соколовсь- 
кої, Любові Пг.єтяк та їх
ніх подруг їхня четверга 
тваринницька ферма міц
но одержує першість у ра-

йоні. Зустріти 
партії новими 
досягненнями 
КОІЛСОІГ.ОГ.ИИ. І 
СЛОВО ДО ДНЯ __
партійного форуму надоїти 
з початку нового ропу по 
450 кілограмів молена від 
можної норови.

XXVI з’їзд 
груде В 'ЇЗДИ 
вирішили 

Бони дали 
і ВІДНрИТТЕ

Для Ірини 
вершальний 
стала кандидатом у члени партії. Це, вважає Ірина, дуже зобо
в’язує. Тож дівчина старається працювати тан, щоб ножен и ро
бочий день був іще одним нроком до вершин робітничої майстер
ності. Вона, як і її подруга комсомолка Лариса Амельсхіна, з якою 
Ірина разом працює на дільниці ндмоткн звунових котушок (див. 
фото внизу), постійно добивається перевиконання змінних норм, 
ідучи в авангарді соціалістичного змагання робітників цеху № З 
заводу радіовиробів

Колектив цеху № 2 цього ж підприємства, стаєш и на ударну 
передз’їздівську вахту, планові завдання десяти місяців виконав 
на 111,7 процента. В цьому успіху немала комсомольська частн.і. 
На фото ліворуч: молода комуністка групкомсорг Ганя Малишен- 
ко — правофлангова соціалістичного змагаьня на честь XXVI з’їз
ду КПРС. , Фоторепортаж В. ГРИБА.

Дьогтєеоі, яку ви бачите на фото вгорі, кингнніи, за- 
рін десятої п’ятирічни — особливий. НеДЗЕК© вона 
——-------------1--------— .. дуже зобо-

дружності — важливий фак
тор зміцнення миру. Дедалі 
ширшу підтримку, відзнача
лося на семінарі, знаходять 
радянські ' 
стосуються 
мої зброї ___ _____  „___
пості і американських ядер
них засобів передового ба
зування.

Зараз зусилля молодого 
покоління спрямовані на ус
пішну підготовку і проведен
ня всесвітнього форуму мо
лоді і студентства за мир, 
розрядну і роззброєння, що 
відбудеться в Хельсінкі у 
1981 р.
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спортивних рз- 
(тренузання

м’язів після 
наванта- 

апарат 
на під- 

зняття
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ВІДОМі в області і за її 
ллежами раціоналіза

тори Г. Пеірушин та 
М. Литаиноз — неоднора
зові учасники всесоюзних 
виставок. І кожного року 
вони представляють дня 
показу щось оригінальне. 
Фізіологічний електрости
мулятор, розроблений но
ваторами, знайшов засто
сування в медицині для 
діагностики і терапії, під
вищення 
зультатів 
опорно-рухового апарату, 
реабілітації 
.максимальних 
жень). Крім того, 
використовують і 
приємстзах для 
втоми та підтримання пра
цездатності операторів.

За цю розробку Г. Пет
рушина нагороджено
брэнзозою медаллю, а 
М. Литвинова срібнсю ме
даллю ЗДНГ СРСР.

Названі новатори разом 
з лікарем обласної лікарні 
А. М. Фздієнком виготови
ли також оригінальний 
пристрій — щуп для без
помилкового знаходження 
біологічно активних точок 
на тілі людини, не спричи
няючи при цьому болів і 
і неприємного відчуття. 
Цей незеличкий щуп-окі- 
зець має своєрідну кон
струкцію, при пошуках біо
логічно активних точок ре
гулюється ступінь стис
нення пружини і, відповід
ні, зусилля тиску голки 
на позерхню шкіри паці
єнта. При перебільшенні

зусилля тиску пристрій ав
томатично відключається, 
що дає змогу робити без
помилковий об'єктивний 
аналіз при діагностиці. 
При точному попаданні 
позолоченої голки на біо
логічно активну точку, за
свічується сигнальна лам
почка, після чого можна 
провадити лікуєання чи 
маркірування цих точок. 
За даний пристрій Г. Пет
рушина та М. Литвинова 
названо лауреатами Всесо
юзного огляду науково- 
технічної творчості молоці 
1980 року.

А інженер В. Іванцов де
монстрував у Москві на

ПОРАДІ, 
консттАці, 

ЛЕКЦІЇ

^М^КВИ^НАДІЙШЛО^ІОВІДОМЛЕННЯ^^УПУ^НОЗ^ЮР^КІРОВО^АДЩИНИ^^-

ЗНАЧЕНО НАГОРОДАМИ ВДНГ СРСР.

торів
Високі нагороди нова- 
Кіровоградідини

Завод «Червона зірка»:А ...
у рік, іцо передує партійно
му з’їздові, раціоналізатори 
підприємства працюють з 
особливигл ентузіазмом

ВДНГ цікавий прилад для 
експресдіаг.чостики пси
хічних особливостей опе
раторів, водіїв транспорту 
і т. д. Під час перевірки 
водія чи пілота вмикаєть
ся необхідна програма, 
яка в процесі роботи змі
нюється автоматично, за
лежно від здібностей лю
дини. Прилад допомагає 
швидко й безпомилково 
визначити стан людини, а 
також професійну при
датність людей до роботи 
за певною спеціальністю.

—

Група новаторів скон
струювала прилад для ви
значення порега слухозої 
чутливості людини. Визна
чення це потрібне при 
вивченні взаємодії люди
ни і машини у виробни
чих умовах. Адже на орга
нізм людини негативно 
впливають різні наванта
ження, шум, забруднення 
повітря та інші фактори. 
Щоб створити необхідні 
умови для продуктивної 
праці, треба мати уяв
лення про стан організму, 
про працездатність і го
товність до виконання 
трудових операцій. При 
фізіологічних досліджен
нях, які проводяться 4—5

разів протяго.м робочого 
дня, людина-оператор (ро
бітник будь-якої спеціаль
ності) надіває на голову 
телефони і слухає ззук на 
різних частотах з певним 
рівнем гучності. При цьо
му фіксується зміна (на
приклад, зниження) поро
га слухозої чутливості.

Всі ці дослідження да
ють змогу виявляти причи
ни зниження продуктив
ності праці і сторювати не
обхідні умови для плодо
творної роботи. Одного з 
авторів цього приладу — 
молодого комуніс.-а
А. Пирлю — нагороджено 
бронзовою 
ВДНГ СРСР.

огляду наукоао-тах- 
тзорчості молоді 

року стали комсо- 
А. Самусєнко — за 

у виготовленні 
при-

Згідно з планом обласної методичної ради з пн. тань комсомольської політосвіти нещодавно в М.ілое непівському рзйощ побував навчально-методичний поїзд, віц подав допомогу комсомольський пропагандистам.Члени поїзд?, дали м ., дмчні' поради, Консулі,тд. ції, прочитали лекції з питань ПІДГОТОВНІ' іпрзі!!. депня занить у иолітгурт- к?.х, самостійне! роботи над політичною книгою, а також провели нараду д питань зовнішньо-політичної діяльності нашої партії на сучасному стані.Учасники поїзда затір» иону вал и пропагандистам району чимало повчальник і-осібніїків, буклетів, плакатів, довідкового мат .«і елу.
О. КАСЬЯНЕНКО.

медаллю

А лауреатами Всесоюз
ного 
нічної 
цього 
молка 
участь
електроімпульсної о 
ладу для інтенсивного від
бирання бджолиної отрути 
і комуніст В. Єфімоз — 
за розробку пристрою 
для обробки деталей на 
фрезерному верстаті.

В. ГРИБ.
Москва—Кіровоград. *4 
На знімку: М. Лит

винов на Центральній вис
тавці ~ науково-технічної 
тяорчссті молоді з Моск
ві.

ДО МАГАЗИНУ

Фото автора.

«Кращий
II Дедалі більше юнаків І дівчат заводу «Червона зірка» займаються науково-технічною творчіс- й по. Про справи заводських раціоналізаторів, зо- я крема про їх участь у боротьбі за економію та бережливість, а також про виховання кадрів та участь у русі винахідників та раціоналізаторів З комсомольської організації, про пошуки в цьому » напрямі заводської ради Всесоюзного товариств«! винахідників і раціоналізаторів спільно із завко- Імом комсомолу наш кореспондент попросив розповісти Олександра Кітрара — голову заводської ради ВТВР, і секретаря комітету комсомолу заводу Володимира Кулика.

споїли званнямолодий раціоналізатор Української РСР», робітник ливарного ковкого чавунуНетрсбеяко, раз виходив цем у соціалістичному змаганні молодих раціоналізаторів заводу, та багато інших.КОР.: — Відомо, що раціоналізаторами ста-

цеху Микола котрий не псремож-
лодих раціоналізаторів? В. Кулик: - ~родня. Нашу Всесоюзному економію та вість нерозривному турботою про розвиток руху раціоналізаторів, більшість пропозицій, ИЧО подаються до відділу раціоналізації, спрямована

Безпосс- учасгь у рейді за береж.тими розглядаємо в зв'язку з дальший молодих Адже

Ті ЙРЛЦЯ,
, КОР.: — Все ближче день початку XXVI з’їзду партії. Радянський народ прагне зустріти його новими успіхами в І праці на благо рідної Вітчизни. Певно, й моло- І ді раціоналізатори заводу не лишаються осторонь?О. Кітрар: — у рік, | що передує партійному з'їздові, раціоналізатори І підприємства працюють з особливим ентузіаз- | мом. І, звичайно ж, молодь — досить численний загін заводчан — бере в цій роботі активну участь.У кожному цеху ми маємо досить численні групи раціоналізаторів. У кожної з них своя специфіка. Ливарники, наприклад, свої зусилля спрямовують в основно му на збільшення і ро- цента придатного лиття. Працівники механічних Цехів шукають шляхів механізації трудомістких процесів, поліпшення технології на тій чи іншій операції. До речі, відповідно побудовано іі програми занять у школах молодих раціоналізаторів, які діють на заводі. Значний внесок у раціоналізацію бригад творчого співробітництва. Візьмімо для прикладу таку бригаду з ливарного цеху ковкого чавуну. Цей творчий колектив — один Із нанмо-

ЩО В ТВОРЧІСТЬ ПЕРЕЙШЛА
І -лодших. Ще, здається, зовсім недавно 1 керівник Віктор Гура,1 члени його бригади подавали раціоналізаторські про: позиції, а нині на їхньому рахунку десятки нововведень. На початку року члени бригади зобов’язалися розробити 1 впровадити пропозицій з ефектом у 20 тисяч кар- Потім, у дні червневогобованців. роботи (1980 р.) Пленуму ЦК КПРС, вирішили на честь наступного з’їзду партії добитися, щоб цифра ця сягнула 25 тисяч. І ось лише попередні результати творчого пошуку бригади: за три квартали нинішнього року впровадили 22 пропозиції з економічним ефектом у 24335 карбованців. Як кажуть, коментарі зайзі.Торік на заводі в раціоналізації взяли участь молоді, кожен робіг-524 чоловіка Практично це шостий молодий ник’. Немало таких, чий внесок в економію коштів обчислюється десятками тисяч карбованців. Серед них — інженер- техполог ливарного цеху сірого чавуну Валерій Шевченко, якому при-

ють не відразу, ж ви черпаєте кадри?О. Кітрар: — Звичай но, виростити новатора — справа не одного дня. В цьому напрямі ведеться наполеглива робота. Як уже говорилося, у нас створено п’ять ШКІЛ МОЛОДІ їх раціонал і зато рів; до навчається 150 чоловік. У доборі людей для навчання нам допомагають партійна й комсомольська організації виробничих підрозділів.Практично кожен молодий трудівник, який плодотворно працює нині на пиві раціоналізації, починав з такої школи. До речі, з 1 листопада в цих школах почалися заняття за 30 годинною програмою. Молодих людей, що мають потяг до новаторства, тут навчають порядку оформлення і подачі раціїиопози- цін, інформують про досягнення кращих раціоналізаторів заводу. Єдина навчальна програма, прийнята для таких шкіл у нашій країні, коректується ВІДПОВІДНО до насущних потреб виробництва.КОР.: — Яка ж участь комсомолу у справах мо- 
япя іяммиат іян

Звідки молоді саме на зниження затрат у процесі виготовлення тієї чи іншої деталі або вузла.Цього року ми на спільних з радою ВТВР засіданнях завкому комсомолу двічі розглядали стан справ у раціоналізаторському русі серед молоді, намітили основні напрями роботи. З метою ширшого залученії;! молоді до участі у винахід-’ проблема мицтві та раціоналізаторстві включилися в р єс и у б л іканську операцію «Впровадження», іцо здійснюється за рішенням VII пленуму ЦК ЛІ»Сі\І України, в ході я кої д об 11 ваті і мем осьшвидкого впровадження Цінних пропозицій, що сприятиме дал ьшо музростанню ефективності виробництва.З 1 вересня по 1 грудня на заводі проводиться трнмісячпиь г.провад ження незчкористаїн’х пропозиції! і винаходів. ' ході ЙОГО КОМСОМОЛЬСЬКІ активісти, штаби «Комсомольського прожектора» виявляють факти, коли пропозицій не було впроваджено через чнікь недогляд, а нерідко. й через байдужість, небажання окре-

мих працівників займати ся цією справою, інколи буває, що після впровадження нової пропозиції через деякий час повертаються до попередньої технології.О. Кітрар: — До сказаного Володимиром хочу додати, що не тільки лід час засідань та в процесі проведення рейдів рада ВТВР співробітничає з комсомольською організацією. Багато поточних. питань розв'язується в робочому порядку мало не щодня. Ми завжди знаємо, що, коли б не звернулися до завкому, завжди знайдемо розуміння й можемо розраховувати на підтримку в організації тих чи інших заходів, які стосуються руху винахідників та раціоналізаторів.КОР.:— Отже, комсомольська організація і рада ВТВР тісно співробітничають Які ж основні проблеми доводиться їм розв’язувати в процесі цієї спільної роботи?О. Кітрар: — них проблем затримки документів чи пропозицію.виготовлення оснастки, необхідної для впровадження винаходу. Пип.ЧШИІ ЇХ ВПКНКІІОНІІЯ можуть бути різними. Про деякі з них ми вже говорили. Причиною мо- наприклад, іпорядку до кум сі її а- рацпропозицію.

актив

Основ- дві. Цс — в оформленні па винахід 1 що —

же бути, незнання оформлення ції па р~ , і_________Можуть бути причіпці й особистого плану. На приклад, молодий раціо налізатор — людині скромна, соромлива, по требує. моральної підтримки. Тож наша робота повинна бути гнучкою, цілеспрямованою. Нам треба й надалі роя вивати рух наставництва, бригад творчого співробітництва, тримати під неослабним контролем хід впровадження вже поданих раціоналізатор ськик пропозицій.

До магазину № 18 м. Ні« ровограда надійшли нові видання суспільно-політичної літератури:В. І. ДЕСЯТЕРИК. Леніч. Жовтень. Документальні хроніка. І\., «Молоды», 1941, 168 с., фотоілюстрації.Документальна хроніка являє собою найбільш повний публіцистичний виклад у часовій послідовності фактів з біографії та фрагментів з творів В. 1. Леніна, які свідчать про його дбайливе 
і'і вимогливе ставлення де підростаючого псколііши, його прагнення' залучити молодь до активного будівництва нового житія.В. Т. ІВАНОВ, Б. К. ЛИСИН. Кадри іВЛКСМ. Питання формування і виховання. М., «Молодая гвардия», 1980, .159 с.» іл.У книзі розглядаються питания теорії і практики добору, розстановки, виховання і навчання комсомольських працівників та актив- • тів. Широко внкорпсюву:о- чи матеріали соціологічіїїа досліджень, статистичні дані, наукову літературу, ангори аналізують досвід роботи з кадрами та активом у комсомольських організаціях країни. Книга розрахована на викладачів і слухачів комсомольських шкіл, комсомольських працівник'!» та активістів а також на всіх, хто цікавиться питні- нямн соціального управліт- 
ІІЯ І КОМСОМОЛЬСЬКОГО бу.ЧІ'і- иицтва.І. А. ГОЛОВАНОВ. Народний контроль і «Комсомольський прожектор». М., «Сов. Россия». 1980. 80 а народно, з«Сов. Россия».(< Бібліотечка контролера»).Свердлозськ.'га комітету народ- ро? повідає робо: 11

Голова< бласного того контролю про досвід спільної народних контролерів і комсомольських «прожектористів», нагромаджений V Сі ердловській області і схвалений Комітетом нарочного контролю СРСР гі бюро ІД К ВЛКСМ. Особлива увага у брошурі прг.й- ляєтьсй питанням практкч* кої організації т і планування ЦІЄЇ роботи. ПІДВНІЦЄ:1'!Ч 
її ДІЄВОСТІ, посилення І'Я.іС- пості.Брошура розрахована на керівників партійних і комсомольських організацій, іп- родннх контролерів, «прожектористів».Адреса: м. Кіровоградаул. К. Маркса, 29,35, маїл- зин «Пропагандист».
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СВІТ ТВОЇХ ЗАХОПЛЕНЬстудентів

свиня дуже
Фото 3. ГРИБА.

ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА

в Кірозо- 
яка б із< 

і куточки 
(та й усієї 

як Наталія 
Вона — май-

«НАТАЛЮ!

сільськогосподарс >- 
машиьобудуван.чя 

Наталія 
Пуда. Вона ба- 

осгро-

17 листопада—Міжнародний день
Ці юнаки, яких ви бачите 

на знімку, народилися і ви
росли з різних країнах чо
тирьох континентів земної 
кулі — £зропи, Азії, Афри
ки, Латинської Америки. Та 
любов до авіації привела 
їх усіх до Кіровоградського 
льотно-штурманського учи
лища цивільної авіації. Тут 
шін познайомилися і по
дружилися. 1 хоча їхні бать
ківщини за тисячі кіломет
рів зід Кіровограда, їхуло 
Кеннет Сефафаті з Лесото, 
кубинець Кзстаньєда Рауль 
Франкі, Жан Луї з Мадагас
кару, москвич Сергій Логін, 
болгарин Жорж Хаджієз, 
Лей.чусса Жюліо з Мозамбі
ку, монгол Жигзараиин Блт- 
тулга і Леопольду Майємбе 
з Анголи почувають себе 
чудово. Адже 8СІ вони 
ддузі-студенти.

за висотою—висота

відділен- 
після 

Радянської

інженера 
по закін-

Студентська біографія 
Василя Старшинова ще не 
велика: лише кілька місяців 
навчання на першому курсі 
Кіровоградського інституту 
сільгоспмашинобудува н н я 
плюс підготовче 
ня, куди він прийшов 
служби з лавах 
Армії.

Цікава робота 
чекає на хлопця 
ченні вузу. А поки основне 
й найголовніше завдання 
Василя, як і кожного радян
ського студента, — вчитися.

3. С.: Мало сказати, що 
Навчання осногне н нан- 
ї'оловніше наше завдання. 
Це ж прямий обов’язок пе
ред державою — відмінно й 
добре вчитися і тому мені 
стає дивно й прикро коли 
«оді студенти у свої осо- 

іеті зобов'язання вносять 
^акнн пункт — «добре вчи
тися». Як же можна по-ін
шому ставитись до того, 
про що нам читають лекції 
викладачі, до практичних 
Занять. лабораторних? Ад
же весь потік інформації,лцо 
дається нам в інституті, 
певного мірою зв’язаний з 
майбутньою роботою. А там, 
на виробництві (я особисто 
мрію тільки про нього), па
сувати не можна.

КОР.: Отже, радянський 
студент — це перш за все 
учень..,

3. С.: Так. учень. А ще — 
він 1 громадський діяч, і ви-

це

«У баню’ Чого? Вдома с чудова

ДО- 
знаходиться 

ми ставимось 
уваги. Примі
тка мне цілю-

ХИТРА на перший 
гляд процедура, 

якою вдячністю починаєш 
до неї ставитись коли піз
наєш смак.

. .3 давніх давок люди 
мріють про те щоб продов
жити своє повноцінне життя.

А в наші дні'.’ Будемо від
верті дуже часто при не- 
здуженнях ми витрачаємо 
безліч часу і зусиль у по
шуках ліків — подай нам 
шо-иебудь иадординбрие, чу
додійне! А до простого, 
ступпого. що 
єовсім поруч, 
без достатньо' 
ром, до води......  . .
Щі властивості.

<ПадмІру надіятись на лі
ки у противагу’ пайва.кливі- 
итодіу — зміцненню захпо- 
ШК.СИЛ езмого ЛЮДСЬКОГО 
організму, завдяки яких 
більшість людей лишаються 
здооовнми. не варто». — від
значав професор С Олійник.

Звичайна російська баня, 
корисна вона для всіх: 
о ортсменіа. худоишиків. му- 

є невід^єм- 
тренува іь- 

_____ ...... .....нерво- 
во-гісихічие навантаження
ми випадково в підготовці 
п ниих космонавтів їй нада
ють неабиякого значення.

Парка відома з ііезапа- 
М лтннх часів у стародавніх 
єгиптян, фінікійців, ацтеків, 
китайців, індійців, вікінгів і 
СЛОВ'ЯН.

’’-•Родот писав що парну 
‘•лкористовуюті. не тільки в 
•'ігіеиичних цілях. а н для 

зикантів.. Ван/
: елементом .,__

<того процесу знімає

ховатсль, і спортсмен, і му
зикант, і просто молода су
часна людина, якій прита
манні енергійність, .-ахопле- 
ність, мужність. сила волі, 
почуття патріотизму, бадьо
рість. життєрадісність.

КОР.: Василю, ти непогано 
вчишся, виконуєш нілєна 
громадських доручень. Ціка
во взнати, як ти плануєш 
ообочий день, як добиваєш
ся успіху?

В. С,: Усе залежить від
уміння правильно організу
вати свій час. сконцентрува
ти сили та увагу. Якщо сту
дент .зібраний. активний, ці- 
леспрямовани, то йому, за
певняю. вистачить часу. В 
навчальному процесі, найго
ловніше — навчитися добре 
осмислювати дисципліни, 
які вивчаєш, і не запускати 
матеріалу. Громадська ж ро
бота у мене особисто заго
стрює почуття відповідаль
ності за навчання, прино
сить мені моральне задово
лення. А це зрештою, сти
мулює навчання. Без аіггив- 
ності в громадському житті 
я не бачу глибоких, всебіч
них знань.

КОР.: Розкажи, будь лас- 
на, про свої ’громадські до
ручення.

В. С.' Я — староста аг і- 
демічпої групи, заступник 
секретаря комсомол ьської 
організації курсу но ідео
логічній роботі, член СІУД 
профкому...

— А особливо мене при
ваблюють заняття в школі 
молодого лектора на фа- 
культеті громадських піг>- 
фесій Правда, всього було

КОРИСНІ ПО

масаж і здоров’я
ванна». Та-

кі слова можна часто почути зід жителів міста.

Однак баня, коли її починаєш відвідувати ре-

гулярно, відкриває свої беззаперечні досто

їнстза.. 

рекомендував
У полбви- 

заміїгяв ни-

ввкористо- 
античнпх 

спортсменів-ОЛІМПІЙЦІ В. Ве
ликий медик' Гален. наприк
лад. вважав, що старіючий 
організм треба зігрівати, 
зволожувати, а потім маса
жувати. Це поліпшує крово
обіг І. в СВОЮ чергу, під ТИ
ШУ« життєвий тонус. Галаи

ще кілька запить, але я вже 
відчув, що лекторська робо
та мені до душі.

КОР.: У вузі формується 
особистість студента. Яні 
риси характеру ти цінуєш 
переловсім?

В. Скромність, друже
любність. Не терплю розхля
баності. неохайності, неу
важності на лекціях. І тому 
як староста груші вимагаю 
від своїх товаришів макси 
мильної уваги на заняттях. 
І звичайно ж, самому дово
диться показувати в усьому 
приклад.

А ще вважаю, що непере
борних перешкод просто не 
існує Труднощі виховують 
характер, примушують на
полегливіше добиватися сво
єї мети і 
мадській

в навчанні, і в гро- 
діял ьнрсті...

і визначна подія в 
першокурсника ре-] 

монтно-технологічного фа-^ 
культету КІСМу 
Старшинсва — то 
своєрідних висот. Цих висот; 
було вже кілька: школа, 
робота токарем на авторе- 
монтному заводі в рідному 
містечку Болграді,, що на 
Одещині, служба в армії. 
Вступ у члени КПРС, інсти
тут.
сот, 
що

Кожна 
житті

Василе, 
взяття!

І попереду їх, оцих еи- 
іще чимало. Думається, 
хлопцеві вони під силу.

Розмову вела 
Т. СТОРОЖУЙ. і

а

відзиача.чи- 
розкіншію.

навіть заснував лікувальну 
баню.
я:» ВАЖАЄТЬСЯ. що слово 
*’ «баня» латинського по
ходження і означає проганя
ти хворобу, смуток, печаль.

Римські бані 
ся цбабиякою 
Досить сказати, що рукомий
ники було виготовлено ІЗ 
срібла, а іноді навіть із зо
лота.

У Стародавньому Єгипті, 
Стародавньому Китаї, Старо
давній Індії, Ассірії. Вавілоні 
надзвичайно важливого зна
чення надавали масажеві. 
Особливо завзято займалися 
ним жрсці храмів. Лікування 
масажем викликало у людей 
не тільки захоплення, 
забобонний страх.

Плутарх у жйттєписанпі 
про Юлія Цезаря згадує, щз 
великий полководець Риму 
змушував. щоб його масажу
вали. У працях і платного 

т аджппького вченогомедика. 
філософа, письменниця Аві- 
ценки даються коикрегпі 
вказівки щодо деяких еле
ментів масажу в медицині. 

а Й

3 ТЕЛЕТАЙПНОЇ 
СТРІЧКИ ТАРС

іісіціонаігі-

САН-ФРАНЦІСКО оод2Еа
Американські власті црц- 

душіШі масову антивоєнну 
демонстрацію студентів Ка
ліфорнійського університету 
в Берк.ті. Демонстранти ви
магали припинення ганебних 
зв’язків університету З ДІЮ
ЧОЮ під і'юго егідою ВІДО
МОЮ Лівсрморською лабора
торією, де розробляється 
американська ядерна зброя, 
а також закриття вербу
вальних центрів Пентагону 
і:а території цього навчаль
ного закладу.

52 учасників демонстрації 
арені говано.

АДДІС-АБЕБА------мі
Більш як у три рази зро

сла за роки революції кіль
кість студентів у найбільшо
му вищому навчальному 
закладі Ефіопії — столич
ному університеті. Тільки в 
ші ніш ньому академічному
році на 10 ного факультетів 
прийнято 4,5 тисяч юнаків і 
дівчат з різних провінцій 
країни. У цьому знаходить 
своє відображення політика 
Зряду, який поставив зав
дання у папкорот ші строки 
забезпечити країну високо
кваліфікованими 
ними кадрами.

До революції 1974 року, 
яка проголосила 
будівництво нового соціаліс
тичного суспільства, столич- 
іинї університет був доступ
ний лише вихідцям з при
вілейованих класів. Після 
повалення феодально-монар
хічного режиму його двері 
розчинилися для ирсдстаз- 
ішкііі иайширіїніх верств на
селения.

ЛУСАКА
За повідомленнями з ІІо- 

гаїїпесбурга, поліція маріо
неткового Бантустаиу Сіе- 
кен арештувала 10 членів 
ради півдешіо-афріікаіїсь- 
і пх студентів під час похо
рону' в'язня острова-т юрми 
Роббсп. В операції брали. 
\ час і і. агент и південпо-аф-. 
рпкапськоі охранки — на
ціональної розвідзпальної 
служби (ІІІС). * 1

того щоб позбутися зайвої 
ваги. У того ж таки Геродо
та є загадка про те. що 
Олександрові Македонсько
му під час його походів на 
Схід пряйшлися до смаку 
тамтешні комфортабельні 
бані. У Греції довго існував 
закон. що зобов'язував 
іромадян регулярно ходити 
в баню. Призначались і <на- 
ілядачі купань», котрі сте
жили за дотриманням цього 
закону.Родоначальник медицини. 
геніальний грецький лік: Р
І іппокраг, який прожив 
110 років, при багатьох за
хворюваннях г-~: 
башо з масажем, 
ні внп їдкіз він 
ми ліки.

Парна широко 
Еується і серед

Нова хвиля репресій про
їм всіх інакомислячих у 
Сіскеї покликана зііішиітіі 
всяку ОПОЗИЦІЮ і.серсдпії! 
Бантустаиу, «незалежність» 
якого Преторія планує про
голосити найближчим ча
сом.

курс па

(ТАРС).

Він розрізняв такі і.идп ма- 
сежу: сильний — зміцнюю
чий; слабкий — пом'якшу
вальний. розслаблюючий; 
тривалий — сприяючий по
худінню людини; помірний 
— для процві тглііія тіла; 
підготовчий — що передує 
фізичним вправам: віднов
люючий або заспокоюючий 
(після фізичних вправ) і лі
кувальний.

Ось що пише професор 
Саркізоз-Сіразіні: «Є засіб,
який уже баї а го століть 
приносить людям користь, 
зміцнює здоров’я, підвищує- 
ЖИТТЄВІШ тонус, робить м’я
зи сильними н пружними. 
Одним пін продовжує моло
дість. іншим повертає ба
дьорість і хорошо самопо
чуття. Засіб цей — масаж».

А ось слов і Ю. О. І’агарі- 
па. <Після 30—40 хвилин ма
сажу почуваєш себе незви
чайно. Таке відчуття, наче 
тебе підзарядили по неви
димих дротах. Масаж — чу
довий засіб. Я думаю, що в 
майбутньому він заііме на
лежне місце в підготовці 
космонавтів../»
В З ИТАІ1МЯ про парну і ма- 
я саж зачеплено не ви
падково. Адже вени в поєд
нанні одне з іншим мають 
велике лікувально оздоров
че значення, яке навіть важ
ко переоцінити.

А. ЄВДАКОВ, 
масажист бані N9 3 па- 
буткомбінату «Чайка» 
міста Кіровограда.

Л/Т АБУТЬ, немає такого 
куточка на величезній 

території нашої країни, де 
б не поб/зала інженер за
воду 
кого 
«Червона зірка» 
Василівна _ 
чала Командорські 
ви, була на Уралі, дослід
жувала байкальські бере
ги, піднімалась на кавказь
кі гірські вершини. 'Навряд 
чи знайдеться 
граді людина, 
знала найглухіші 
нашої області І 
республіки), 
Василізна.
стер спорту СРСР зі спор
тивною орієнтування, член 
збірної команди України, 
голова Кіровоградської 
обласної федерації з цьо
го виду спорту.

МОЛОДІ, 
у цікаві

маїаіо лгооигелів спо/л , 
твердять, що саме Ната
лія Василівна стала піоне
ром спортивного орієнту
вання в нашій області, в 
якому захоплюючий ви.д 
спорту гармонійне .поєдну
ється з любов'ю до при
роди. Вона підготувала 
чимало кандидатів у май
стри спорту, першороз
рядників, просто хороших 
спортсменів. Щорску під 
її керівництвом 
заводу виходить 
багатоденні пеходи по міс
цях бойової слави.

— Наталю! Курс! — 
скільки разів вона чула це 
хвилююче прохання, йду
чи в численній кслоні за
водських туристів.

Для всіх у неї є вичерп
на відповідь, на всіх у неї 
вистачає часу. Автором ба
гатьох починань була і є 
Наталія Василівна. Вона — 
наставник молоді і є спор
ті, і на виробництві. Багато 
років підряд її с-бирають 
секретарем партійної ор
ганізації відділу головно
го конструкторе.

Часто з картою і компа
сом Наталія Василівна од
на йде в лісові хащі, де 
почуває себе повноправ
ною господаркою. її по
стійний супутник — ста
ренький фотоапарат «Чай- 
ка-2», який не раз падав, 
побував під злизою, ре
монтувався на перепочин
ку туристським ножем. 
Здавалося, після всього 
цього апарат потрібно бу
ло викинути, але він яки
мось дивом знімає, і зні
має непогано.

ЧУ ИМАЛО випало на до- 
лю Наталії

ДА;
кілька хви-ти

дивиласялин

жінку-ту-ча
риста...

н а х:

Василівна

Василівни

З Н І ІЛ-

Ната.пія

інласта ма-

Фото автора.

з
подіваних зустрічей 

мешканцями лісу. Якось 
квітневого ранку біля се
ла Веселого Куга Знам’ян- 
ського району вона за
йшла в ліс, коректуючи 
карту. Захоплена роботою, 
жінка не відразу звернула 
увагу на незвичайний шум. 
Коли ж він посилився, ио
на піднялась на бугорок і 
завмерла... Перед нею за 
двадцять метрів стояла 
дика свиня з двома сму
гастими поросятами. Ще
тина на ній стала сторчма. 
Ікласта мати і жінка-ту- 
ристка кілька хвилин ди
вились одна на одну.

Поросята зникли в ха
щі. Переконавшись, що ді
тям нічого не загрожує, 
побігла за ними й маги. І 
тут Наталія Василівна, по
мітила, 

ворогів у 
немає. Ма-

ре
ній 
зу-

цчх природних 
диких свиней 
буть, у неї стрігяг.и, та їй 
удалося врятуватися з 
нею в нозі. Люди по 
сіріляли, І ОСи знову 
стріч з людьми... Тваринз 
виявилась благороднішою 
за браконьєра. Ніякої аг
ресивності.

У цій ситуації велику 
роль відіграла витримка 
Наталії Василівни. Варто 
буле понерзуваги, і атака 
звіра була б неминучою 
(Десять рокіз тому я від
чув це на собі. Фотогра
фував я тоді диких свиней 
у кримських лісах. Не 
знаю, чим закінчилася б і 
зустріч із ними, якби не 
високе дерево, на якому 
я знайшов порятунок...).

... За кілька хвилин На
талія Василівна знову по
бачила кульгаву свиню з 
поросятами. Тільки їх бу
ло вже біля неї четверо. 
Мати забрала свій «дитя
чий садок» і разом з ним 
зникла з хащах.

Неважко догадатися, що 
тоді пережила Наїелія Ва
силівна, але з випробу
вання вона вийшла чудо
во. А витримка, загарто
вана у нелегких спортив
них маршрутах, любов до 
природи знову й знову 
кличуть у дорогу Наталію 
Василівну — невтомну 
спортсменку і взагалі ціка
ву людину.

М. НОЖНОЗ, 
член Українського то
вариства охорони при
роди.
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ЧЕРНІВЦІ. Знімальна група Київської ніностудії ху- ' 
дожніх фільмів імені О. П. Довженна веде тут зйомки 

, фільму «Тана пізня, така тепла осінь». Це лірино- 
драматичиа повість про життя буковинського села.

Аетсри сценарію В. Коротич і І. Миколайчук. Ста
вить фільм режисер І. Миколайчук.

На знімну: сцена з фільму. Е ролі Ориєі Руснак 
— молода антриса Галина Сулима.

Фоте І. СВЕРИДИ. (Фотохроніка РАТАУ).

СІМ - ДРУГ прикордонний
Незважаючи на яскраве 

світло софітів та безліч лю
дей, які оточили площадку, 
впевнено взяла слід і на
здогнала. порушника кордо
ну східноєвропейська вів
чарка Бім. Вона «знялася» е 
новому художньому фільмі 
таджицьких кінематографіс
тів «Контрольна смуга», що 
розповідає про будні при
кордонників.

Бім брав 
нах зі своїм 
сержантом

учась у зйом- 
госгсдерем — 
П. Чутиловим.

Трирічна дружба 
Павла і собаку, 
придбав він Біма 
єькому клубі 
собаківництва. Тут же його 
чотириногий друг пройшов 
< нурс початкове! освіти». А 
«університет» Бім закінчив 
у прикордонній школі ін
структорів службових со
бак, куди Чутилова напра- 
г; ли, коли призеали на чій- 
с) >'сеу службу.

Закінчивши тут навчальний 
к рс, ГісВЛО лишився ін
структором . провідників 
службових собак. «Інструк-

зв’язує 
Цуценям 
в Харків- 

службового

тором» став і Бім: виконую
чи команди сержанта, він 
показує собакам, як треба 
брати слід, форсугати різні 
перешкоди, збивати з ніг 
порушника і супроводити 
його до контрольно-про
пускного пункту.

Десятки собак навчаються 
складного мистєцтєа охоро
ни кордону е цій найстарі
шій у країні школі, що 
справила цими днями свій 
піввіковий ювілей. Закінчив
ши спеціальний курс, разом 
зі своїми прогідниками во
ни їдуть на прикордонні 
застави нести сгужбу.

«Граница, граница, ты из 
стали отлита», — спібостзСя 
б популярній пісні. Потужна 
техніка, найсучасніші засоби 
охорони рубежів країни до
помагають солдатам у зе
лених кашкетах пильно нес
ти сво-о нелегку службу. 
Але й без чотириногих Дру
зів не виходить на кордон 
жодний наряд.

В. КОГАН,
• кср. ТАРС.

Південний кордон СРСР.
ег

ШАШКИ

спартаишець
Одинадцять днів 

ховому павільйоні 
риства -Спартак» 
дила особиста 
обласної ради профспілок 
з російських шашок серед 
чоловіків. Добре провів 
емагання кандидат у май 
стри спорту спартаківсць 
Володимир Карман. Він 
набрав дев'ять очок з оди 
надцятн і став перемож
цем турніру. ІІа одне очко 
менше у кандидата в май 
стри спорту авангардівця 
Володимира Винниченкл. 
Він — другий призер. 
Третє місце дісталося йо- 
іо одноклубникові канди
датов! в майстри спорту 
Леоніду Губені. У нього

у ша- 
това- 

прохо- 
псршісгь

Леоніду Губені. 
сім очок.

П’ять кращих спортсме
нів візьмуть участь у рес
публіканському профспіл
ковому фестивалі з ша
шок, що відбудеться В Міс- 
ті-гсрої Одесі.

В. ШАБАЛ1Н.

Боротьба класична 
...і четверте місце

У Донецьку відбулася 
першість Центральної ра
ди товариства «Авангард» 
з класичної 
ред юніорів, 
участь і представники на
шої області. Впевнено 
провів усі поєдинки май
стер спорту СРСР Анато
лій Ясниський. Серед тих, 
хто виступив у ваговій ка
тегорії до 90 кілограмі ч, 
він піднявся на найвищу 
сходинку п’єдесталу по
шани.

У командному заліку 
і.іровоградці посіли чет
верте місце. А на першо
му — організатори турні
ру — атлети Донеччини.

В. ТЕЕРДОСТУП.

боротьби СС- 
У ній узяли

коиунар^
ДИСК-ЗАЛ

16 лислаолвдл 1&8О -року

дак-иш.
ІШСК 7

АРТЕМ’ЄВ ЕДУАРД
(1937 р.) ЗакІичнЕши 1961 
року консерваторію по 
класу композиції у профе
сора Ю. О. Шаиоріна, Ар- 
тем'єв почао працювати в 
Експ е р і) ме и тал ы і і й студії 
електронної муси'ки Перші 
його композиції було запи
сано на вітчизняному син
тезаторі ЛИС (одну з них 
уміщено на псц?іі)ій радян
ській пластинці електрон
ної музики). Найбільш яс
краво талановитий компо
зитор виявив себе в ю'но- 
музиці (в творчому активі 
Артем’єва музика майже 
до 50 стрічок) Записує її 
автор разом з-групою «Бу
меранг». Музика ііомпо ііі- 
тора прозвучала а різних 
за характером кіно, теле- і 
мул ьтс()і л ьмаі х: < Соляріс». 
«Раба кохання». «Інспек
тор Гул». «Таємниця Едні- 
на Друда». «Легенди перу
анських індійців». «Баба- 
яга проти». «Сталкер». «Сп- 
біріада». До речі, чотири 
композиції з музики до 
фільму «Снбіріада» 
«Земля». «Люди», «Час», 
• Стихійні си-лн> — вийшла 
на «гігант» у Франції, піс
ля показу стрічки на Канп- 
ському кінофестивалі.

Творчі інтереси Артем’є
ва не обмежуються лише 
кіномузикою Він — автор 
телевізійних музичних за
ставок для Московського 
чемпіонату світу з хокею, 
кантати-ріїтуалу на від
криття Олімпійських ігор 
у Москві, нарешті. автор 

«Нотатки 
музику» 

Україні».

МІНІ-РЕЦЕНЗІЯ
Музична сенсація року 

— це гігант «ДИскоальяие». 
який записала інструмен
тальна рок-група -Зодіак» 
(Рига). Пластинка за ко
ротки)! час стала бестселе
ром. У цього успіху кіль
ка причин. -Це перший у 
нашій країні диск з бдек- 
тро)))іо)о танцювальною му
зикою (аналогію можна 
провести із записами попу
лярної французької групи 
«Спейс») звичайно, приваб 
ліоють любителів 
пису і оригінальна 
ансамблю, 
оформлення 
пластинки 
Ф КірК2, ♦

I У СВІТІ ЦІКАВОГО

«Машина времени», «Маг- 
иетік бенд», " 
«Емерсон. 
мер», інші 
вітчизняної 
популярної

Найближчим часом ре
дакція має намір розповіс
ти про групу «Арако». ком
позиторів Е. Артем’єва, 
О. Рнбиикова. На гнучких 
пластинках журналу буде 
вміщено їхню музику.

* + +
1981 року на екранах 

країни демонструватиметь
ся практично перший віт
чизняний рск-фГльм «Фан
тазія на темп кохання». 
Фірма «Мелодия» готує 
диск-гігант з муанкбю до 
цієї кінострічки. До речі, 
ансамбль... одни із голов
них героїв фільму Запис 
музики до цієї інпрокофор- 

—матної стрічки
звукорежисер 
бушкін.

:jc

З Л по 11 жовтня в на
шій області проводився 
конкурс вбкальіїЬ-інстру- 
ментальїіих аіїсамблів. 
Перші місця завоювали

..., «Сантана», 
Лейк енд Нал- 

предстаниики 
та зарубіжної 
музики.

часом

ЛЕБІДЬ

ПО AW ’GO
ПЛИВЕ

грамза- 
назва 

ретельне 
конверта' 

(художник 
фотограф 

В Браупс). і високоякісний 
запис (звукорежисер
А 1'ріва).

Але заворожує п цій 
.пластинці насамперед му
зика (всі сім композицій" 
написав музичний керів
ник групи Яніс Лусеис). 
Особливо вдалими вийшли 
«Зодіак», «Провінційне
диско», «Пояо>, «Рок на 
льоду». Відразу запам’ято
вуються їх мелодії, захоп
лює ритм. Уся пластинка 
витримана в одному етилі. щд «корал» Кірсвоградсь- 
Вартим уваги є н •• -
факт, що «Зодіак» — 
модіяльпий колектив. Цс 
ансамбль студентського 
клубу Латвійської держав
ної консерваторії Моаслп- 
во. тому ця перша робота 
є дещо наслідувальною 
(порівняння з. групою 
«Спейс» не внпакове) 11с ■ 
повністю використано в 
ній багаті можливості 
оранжувапия. невправно 
звучать гітаристи, але по
чатої! у групи - Зодіак» ба- 
гатообіцяючнй.

І

:К

здійснив 
Віктор Ба-

■гоп ■ кОГО районного Будинку 
са культури. ВІЛ «Алегро» 

Палацу культури імені 
Жовтня заводу «Червона 
зірка». ВІЛ «Гарний наст
рій» Кіровоградського ТУ 
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ПІСНІ МІСЯЦЯ

«Поглянь, над морем е.пр 
гопац...» — співається у ві
домій пісні Євгена Марти
нова. А школярі латні йси*4 
го селища Евгуре, вийшов
ши одного дня ранньої осбнї 
па берег моря, на власні очі 
побачили білу педеиу, якй 
вкрила узбережжя Ризької 
затоки. Тільки на відміну, 
від пісні це були не чайнії, 
а соті і і лебедів.

Діти розпоі-ілй. що зграя 
білосніжних красенів, пролЬ 
■гаючи над селищем, неспо
дівано опустилась па воду, у 
одного птахів було 
ііпсоджене крило, 
минуло вже більше 
Давно загоїлось 
хворого лебедя, 
нібито й не збирається 
лишати :____ "
Більше того, -число лебедів 
зростає. Все нові й нові «де
санти» сідають на узбереж
жі. йдучи в затоку, рибалки 
під годову юті> незпйчий'иих
гостей хлібом і зерном.

ПО- І
Відтоді '
МІСЯЦІҐ. і 

крило у :
Але згр'ая

... . . . за- '
гостинний берег, І 

число лебедів ‘

великої статті 
про електронну 
(«Музична 
1978 р.) Липі Артем’єв про
довжує роботу над рск- 
оперою «Злочин і кара» за 
романом Ф. Достоєвського 
(лібретто А. Копч'дловсью- 
го. М. Розовською. 10. Ря- 
піснцева). Фірма «Мело- 
ДНЛі> готуй до г впуску _ 
диск «Метаморфози», му-' 
лика для якого записана 
на синтезаторі. Одна з 
КОМПОЗИЦІЙ )Н лежить перу 
Артем’єва.

Журнал «Клуб и художе
ствен) !а я сам одеятел
посты» ось уже кілька ро
ків систематично знайо
мить своїх читачів з попу
лярними виконавцями і 
колективами Лише остан
нім часом гостями музич
них рубрик журналу були 
Олександр . Суханов. Ми
хайло Боярський. Олек
сандр Зацепін. ансамблі

Вересень — жовтень
1. «Не забувай» (10. Ан

тонов — М. Танйч) — 
10. Антонов — група 
«лракс».

2 «Ти відповіді зачекай» 
(С. Паміп — В Харитонов) 
— група Стаса ІІвміиа.

3. «Танець на барабані» 
(Р. Паулс — ‘ “
СІ.кий) —
М. Гиатюк.

Друзі, запрошуємо вас 
узяти участь у наступному 
параді пісень. Назвіть три 
найпопулярпіші, на вашу 
думку, пісні. Па конверті, 
який вп відправите па ад
ресу редакції, зробіть поз
начку: «Диск-зал».

А. КРУПСЬКИЙ.

А Вознссен- 
С. Ротару,

Ми зіткнулися З ДОСИТЬ 
рідкісним явищем, вважа- ■. 
ють учені. Адже лебеді 
не морські птахи Очевидно , 
їм сподобалися затишна, за
хищена від вітрів бухта ри« 
бальського селища, мілко
воддя. де можна привільно 
плавати і вдосталь звичпог^ 
корму. Можливо, птахи по
чувають. що осінь у цих 
краях буде теплою. Не вик; 
лючено, що вони зостапуть« 
ся туг і па зимівлю.

Рік у рік завдяки турбо
там людини збільшується в 
Латвії кількість місць гніз
дування лебедів. Благород
них птахів можна зустрітії 
на озерах у пієнічпо-зау іД- 
ній і східній частинах рес
публіки За переписом орніі 
їологів. тепер тут постійно 
живуть понад двісті нар ле
бедів.

Сл. М. Танича.Муз. Г. Мовсесяна.

рок опері 
(лібретто

Д. ІГЕФТЕР, 
мер. ТАГС.

И того, что было, 
и того, что было. 
Нам с тобою снова 
не связать.
Жаль, что мы друг 
другу так и не успели 
Что-то очень важное 

сказать.

Полчзса до рейса, 
полчаса до рейса, — 
Мы почти у взлетной 

полосы...
И бегут быстрее всех 
часов на свете 
Эти электронные 
часы...

На численні прохання читачів газети друкуємо піс
ню з репертуару еідомого артиста Еахтанга Нікабід- 
зе.

Проводы любви

В. с. редактора 
В. СТУПАК,

---
громадського * 
за. порушення 
приготуванні

ЛРТ-РСК (від лвттіпсько- 
го <арт>- — мистецтво) — 
напрям у молодіжнії) попу
лярній музиці. Спільним 
для виконавців нього ч іп- 
пяму є використання форм 
І структур класичної му
зики. Іноді запозичення у 
композиторі в-класнкі в те
матичного матеріалу. З до-, 
помогою електронної апа
ратури ансамблі. які гра
ють у стилі арт-рок добива
ються звучания, подібного 
до звучання великих сим
фонічних оркестрів, во

кальні партії V ьикопаніп 
таких груп наближаються 
до звучання інструментів. 
Найвідомініі зарубіжні ан
самблі арт-року-- «Пєс». 
«Джі’пс.ііс ■>. 4 Електрик
Лайт Оркестра». «Емерсон. 
Лейк сил Палмер». У на
шій країні представником 
цього стилю став оркестр 
піл і:< рувапням молодого 
композитора і муз1,’»<Л'!.ТГ Дмитра Шебаліна (Мсч.к- 
ва).

АСАДУЛЛІН АЛЬБЕРТ, 
•ці,, — випускник Ленін
градської академії миз- 
пєтв за фахом архітектор. 
Наділеного дуже красивим 
голосом (романтичний тс- 

стало популярним після 
да""” > '

ио’^р^'де.1 мол5іиЙТОспЬ 
„ак викопав фкаву и 
складну роль Орфея. Пізні
ше; Асадуллін створив об- 
пал Тіля Улсншпііеля в рал і пблагар. Грінблата 

]О Михайлова І uiiopt--■ ік <Ь1Я.1О Димитріна) * р-
мапдська легенда»- За ос
танні РОКИ С1ІІВ8К •’ИОп7!' 
ряд творчих перемог. Він 
стал лауреатом телекон
курсу «З піснею по жит
тю» (друга премія). И 
Всеросійського KOI'*?.v’’fv 
виконавців радянської піс
ні «Сочі-78» (перша пре
мія). VI Всесоюзного коп- 
itvocy артистів естради 
1979 (перша премія), між
народного конкурсу «Золо
тий Орфей> — .1079 (ДРУ-а 
премія). Нині Аеадул.тпі 
соліст Лепкопцсрту.

Лол.чада дд геГі.са, пол-чд-со до Рск.са

JM& ЛОН,ГИ Ї А. ІЛ 6CS& ТГСГ.НЄ.Ї ЛОРО.

9.7Я 9.Л&<Г.РОН.НЫ.С ЧД-.

ЗоГ К £СЄ,ЧТО ЬЬ

ії'ет.на..я по.гс.да,

■ДЛИ КС.'СЪЛсо.сто

ß есль 9. ТО

Припев: 
Вот и все, что было. 
Вот и все, что было. 
Ты как хочешь 
это назови...
Для кого-то просто 
Летная погода.
А ведь это проводы 

любви.

Для. кого-то про.сго

а ведь 9до пРО.&о.Дес Л(С6-8'<.

ЛеТ.ХйЯ ло.го. ДЛ.',.

БО. Дії

Припев.
По аэродрому, 

по аэродрому 
Лайнер пробежал, 
нан по судьбе. 
И осталась в небе 
светлая попоена 
Чистая, как 
память о тебе...

Припев.

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «мк»^

МЕНЮ»
Так називалася критична 

кореспонденція, надрукова
на в «Молодому комунарі^ 
11 жовтня цього року, В 
якій ішлося пре недоліки п 
роботі ресторану «Вись» 
міста Малої Виски. Як пові^ 
домив керуючий трестом 
громадського харчування 
облспожизспілки В. Д. Бе^ 
резко, матеріал обговорено 
в колективі ресторану. 
Факти, вказані в кореспон
денції, підтвердились. Нака
зом по Маловисківському- 
об’єднанню 
харчування 
технології 
їжі та вузький асортимент 
страв старшому кухареві 
ресторану В. Я. Шамковій 
оголошено доі ану. Догану 
оголошене також офіціант
ці М. Ф. Бриленко — за ан
тисанітарний стан залу для 
відвідувачів та низьку куль
туру обслуговування. Прав- 
ління облспоживспілки за
жадало від голови правлін
ня Маловисківської раи- 
споживспілки А. В. БурлЯт 
ченка посилення контролі^ 
за роботою ресторану 
«Вись»

«Молодой коммунарп — 
орган Кировоградского газета
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