
ВСІ-НЙ ЙВКЇІІСЛЧІІІ СУВОТШ!

ДЕЛЕГАТ З'ЇЗДУ

Вони живуть і працюють 
у різних куточках області, 
зустрічаються рідко, але з 
приводу ось таких урочис
тих і радісних подій, як 
сьогодні. Вітчизна вкотре 
оцінила їхню самовіддану 
працю, нагородила за висо
кі надої молока.

Доярка колгоспу «Мир» 
^айворонського району Га
лина Тодонівна САВЧЕНКО 
рада зустрічі зі своєю коле
гою дояркою колгоспу іме
ні Урицького Компаніїв- 
ського району, депутатом 
Верховної Ради УРСР, де
легатом XXVI! з’їзду КПРС 
Оленою Карпівною ДОВГО
ПОЛОЮ (на знімку зліва). 

Фото В. ГРИБА.

Успіхи—
знаменній події

512 відмінників, 1270 уч
нів вчаться на «4» і «5» •— 
з такими успіхами в на
вчанні йде до XXVII з’їз
ду КПРС Гайворонська 
районна піонерська орга
нізація.

Серед правофлангових— 
піонерська дружина імені 
М. Воєводіна Ганворон- 
ської середньої школи № 1. 
Вже кілька років серед 
піонерів тут немає невстй- 
гаючих.

Піонери школи також 
були активними учасника-

мн Всесоюзної п'ятирічки 
ударних піонерських справ. 
Під час операції «Урен
гой» вони зібрали 15 тони 
металевого брухту, здали 
1,5 тонші макулатури.

Протягом навчального 
року штаб бережливих 
проводив рейди по пере
вірці економного вико
ристання електроенергії, 
хліба, збереженні- книг, 
підручників. шкільного 
майна.

КОСМОНАВТ 
ПРАЦЮЄ
3 НАМИ

Червоним кумачем і особ
ливим трудовим піднесен
ням прийшов на Олек
сандрійський електроме
ханічний завод Всесоюз
ний комуністичний субот- 
ник, присвячений XXVII 
з’їздові КПРС. Сьогодні 
пашим підприємством бу
де випущено продукції на 
78 тисяч карбованців, пе
рераховано у фонд п’яти
річки 9,5 тисяч карбован
ців, вироблено товарів на
родного споживання на
4 тисячі карбованців.

Дільниця майстра Я. К. 
Терещенко складального 
цеху № 101 зобов’язалася 
виконати змінне завдання 
на 125 процентів. Комсо- 
м ольсько-молодіж на брига - 
да по- складанню малога
баритних трансформаторів 
(бригадир Я. Кузенна, 
групкомсорг С. ІІазарець) 
працює у цеп день і за по
чесного члена колективу, 
нашого земляка льотчика- 
космонавта СРСР Леоніда 
Попова. А вся дільниця 
включила його до свого 
складу па цілий місяць. 
Його заробіток за лютий 
у сумі 330 карбованців бу
де перерахований у Фонд 
миру.

Чимало трудових іні
ціатив народилось під час 
свята праці серед комсо 
мольців і молоді заводу. 
Так, переможці минулоріч
ного обласного соцзма- 
гання комсомольсько-мо
лодіжна бригада цеху 
№ 202 по випуску пускачів 
першої і другої величини 
в оболонці, яка виборола

право носити ім’я XXVII 
з ЇЗду КПРС, виробить 
сьогодні продукції на 28 
тисяч карбованців, що 
становить 47 процентів від 
обсягу робіт, виконаних 
цехом.

Комсомольсько-молодіж
на бригада по ремонту 
штампів (бригадир М. Пет
ров, групкомсорг П. То
ронто) йде на рекорд — 
змінне завдання на 150 
процентів.

Частина комсомольців 
працює на будівництві 
профтехучилища, дитсад
ка, благоустрої заводської 
території. Усього в субот- 
ннку бере участь 2,5 тисячі 
комсомольців.

М. ЧАБАН, 
секретар комітету ком
сомолу Олександрій
ського електромеха
нічного заводу.

УДАРНИЙ РИТМ
Підготовка 1 проведення 

суботпика завжди спрямо
вана на те, щоб не просто 
організувати трудящих, і 
в першу чергу молодь, на 
виконання якогось обсягу 
робіт, а й виховати в них 
якісно нове ставлення до 
праці у світлі сучасних ви
мог, які конкретно визна
чено у проектах перед- 
з’їздівських партійних до 
кумсптів.

У районі 49 комсомоль
сько-молодіжних колекти
вів. І саме комсомольці і 
молодь (а воші склали 31 
процент віл загальної кіль
кості зайнятих у суботнії- 
ку) сьогодні па передньо
му краї роботи. Фронт ді
яльності молоді різнопла
новий. Так, у промисло
вості працюють 542 чоло
віки, в колгоспах і радгос
пах — 1028, причому 213 з

них впорядковують тва
ринницькі ферми.

Перед 580 досвідченими 
і молодими будівельника
ми стоїть завдання — ви
конати будівельно-мон
тажних робіт па суму 6 ти
сяч карбованців. Свій по
сильний трудовий внесок 
роблять і учні шкіл райо
ну. їм доручено сьогодні 
зібрати. 50 тонн метало
брухту і 9,5 тонни макула
тури.

Мабуть, не. можна не по
годитись, що найвідпові
дальніша ділянка роботи— 
у сільських трудівників. 
Адже вже сьогодні їх хви
люють, думки про майбут
ній урожай і про те, що 
супроводжує його успішне 
вирощувавші і збирання: 
це і високоякісний ремонт 
посівної та збиральної тех
ніки, і вивезення на поля 
достатньої кількості орга
нічних добрив. Так, на
приклад, у колгоспі «Пер
ше травня» КОМСОМОЛЬ
СЬКО-,'.! олод іжв і колективи 
тракторної бригади № 1 
(бригадир І. С. Школяров, 
групкомсорг М. Кушні- 
рьов) і тракторної брига
ди № 2 (бригадир 1. Л. Ко 
вальов, групкомсоргМ. Го
лованов) зобов’язалися у 
день суботпика вивезти ва 
полягло 250 тонн органіки. 
300 молодих водіїв зайняті 
інші па перевезенні народ
но гос вода рс ькйх в а н та ж і и. 
План — 3000 тонн.

КМК автогаража кол
госпу «Вітчизна» (керів
них Г. І. Слісарг групком
сорг 10. Гуньдас) працю
ють цього дня на зеконом
лених палипво-мастпльних 
матеріалах. На зеконом
леній електроенергії тру
дяться і дівчата з КМК 
Злинського швейного цеху 
Кіровоградської фабрики 
«Україна».

М. ШУЛИМА.
в

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю
В перші дні лютого паш кореспондент зустрівся з головою Грушківської сіль

ської Ради народних депутатів Олександром Олександровичем’ БАРСЬКИМ і 
повів з ним розмову про спортивно-масову роботу на селі.

КОР.: Коли на нарадах різного рангу 
триває розмова про активізацію спор
тивно-масової роботи за місцем прожи
вання, то передусім вимогу ставлять 
перед фізкультурними працівниками, 
йдеться про причетність до справи 
профспілкового і комсомольського активу. Але...

БАРСЬКИЙ: Але рідко говорять про 
завдання саме місцевих Рад. І це, ма
буть, суттєве упущення. А депутати 
нашої сільради, обговорюючи проект 
Основних напрямів економічного і со
ціального розвитку СРСР на 1986—1990 
роки і на період до 2000 року, пред
метно говорили про свою відповідаль
ність у роботі по підвищенню масо
вості фізкультури і спорту, зокрема, 
зміцнення матеріальної бази колекти
ву фізкультури, залучення до турнірів 
за місцем проживання максимальної 
кількості жителів села Грушки.

КОР.: Ви говорите про зміцнення ма
теріальної бази. В чому конкретно має 
проявитися ця турбота?

БАРСЬКИЙ: Коли я ще працював за
ступником голови колгоспу по роботі 
з молоддю, то на базі нашого колек
тиву фізкультури часто проходили ра
йонні турніри. Адже у нас є два ганд
больних, два волейбольних майданчи
ки, смуга перешкод, містечко ГПО. 
Єсе це з гумово-бітумним покриттям. 
Неподалік — зразкове 200-метрове 
стрільбище. Подбали ми і про малю
ків. Біля дитсадка також обладнано 
кілька ігрових спортмайданчиків, вста
новлено гімнастичні драбини, інший 
інвентар. І все ж цього мале. У ни-

нішньому році під час 
сомольці обладнають 
тори на польовому 
бригади, в ТЕаринницпкоА^у містечку, а 
в будинках тваринників і механізато
рів — спорткімнати. Будемо вирішу

суботників ком- 
спортиані сек- 

сгані тракторної

НА СТАДІОН
ЗАПРОШУЮТЬ
ссе

вати питання і про будівництво вели
кого спортзалу та плавального басейну.

.КОР.: От ви згадали про спортзал. 
Він уже є о сільській середній школі. 
А в районній раді «Колоса» л довідався. 
Що деякі директори шкіл, наприклад, 
Розношенсьної десятирічки, не дозво
ляють, щоб там тренувались колгоспні 
спортсмени. Як же у вас?

БАРСЬКИЙ: Про такий підхід до 
справи й мови не може бути. У нас 
все спільне — для школи, для кол
госпу. А спортзал нашої десятирічки 
ми використовуємо погодинно, тобто 
за чітко виробленим графіком — вдень 
тренуються школярі, ввечері — кол
госпники.

КОР.: І все ж сг.сртивно-масова робо
та на селі активізувалась ще не спов
на. В чому ви бачите проблему? І як) 
шляхи для її розв’язання?

БАРСЬКИЙ: По-святковому на нашо-

му стадіоні проходять районні турніри. 
Особливо цікаво влаштовуються зма
гання на призи пам’яті першого голо
ви нашого колгоспу Івана Григоровича 
Драчуна, який був ініціатором ство
рення спорткомплексу в селі. А ось 
спартакіадні змагання безпосередньо 
в колективі фізкультури проходять з 
мінімальною кількістю учасників. На 
старти дуже мало виходить дівчат, 
літніх колгоспників. І це в першу чергу 
тому, що ще не на належному рівні 
поставлена робота по пропаганді 
спорту, нормативів ГПО. Наприклад,

МУЗИКАНТІВ
краща молода доярка області Катери
на Грабчак усвідомлює, яке значення 
має спорт для трудівників села. Вона 
була призеркою на районних і облас
них турнірах з багатоборства ГПО. От 
би таке ставлення до справи всім її 
ровесницям! Та поки що нашому но- 
вому інструктору по спорту Юрію Мі- 
щенку мало допомагають члени комі
тету комсомолу, /голоді вчителі. А од
ному фізоргу важко згуртувати мо
лодь. Тож доручення отримали депу
тати сільради. І я гадаю, що найближ
чим часом ми усунемо ці недоліки.

Отож я кажу, що духовий оркестр в 
недільний день має грати не лише біля 
будинку культури, а й на стадіоні — 
під час відкриття спортивних турнірів, 
змагань на призи пам’яті наших одно-

сельців Героїв Радянського Союзу 
Л. Д. Червонія, Д. О. Яремчука. І му
зика вже лунає — коли завідуюча дит
садком 3. Б. Трибуцька влаштовує ігри 
«Тато, мама і я — спортивна сім’я», 
«Веселі старти». То — на нашому ма
лому стадіоні грає акордеон. І ранко
ва гімнасіика під музику, і аеробіка...

КОР.: Кажуть, там, де керівники гос
подарств самі показують приклад, там 
і молодь йде за ними. Яка в цьому ва
ша позиція?

БАРСЬКИЙ: Я, наприклад, люблю 
шахи, гирьовий спорт. І хоч зайнятий 
основною роботою, та в спортзал при
ходжу майже щодня. Завжди разом з 
колгоспними спортсменами і секретар 
парткому колгоспу В. І. Крижанівський. 
Ніколи не проти того, щоб виділити 
кошти для придбання спортінвентаря, 
матеріалів для спортбази і голова кол
госпу А. М. Трибуцький. Але в нього 
принципова думка: «Треба тільки, щоб 
та база не пустувала, щоб використо
вувалась сповна. Щоб була віддачаї». 
І моя думка така: кожен юнак, кожна 
дівчина, всі жителі села не повинні 
чекати, поки їх умовлятимуть, запро
шуватимуть до спортзалу, на стадіон. 
Ми оце створюємо ініціативну групу, 
тобто спеціальний штаб культурно-
спортивного центру — з числа кра
щих спортсменів, вчителів місцевої 
десятирічки, які стануть громадськими 
фізоргами, тренерами. Вони чекати
муть кожного трудівника села на ста
діоні, де лунатиме музика духового 
оркестру.

Розмову вів М. ШЕВЧУК. 
Ульяновський район.
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2 стор «Молодий комунар» 15 лютого 1986 року----------

Пісня

служить
миру

14 лютого в Палаці 

культури імені Жовт

ня відбувся концерт 

народного самодіяль

ного жіночого вокаль

но - інструментального 

ансамблю Кіровоград

ського СПТУ .№ 4 

«Гарний настрій».

Особливим трудовим піднесенням зустріли рішення ХХУ 11 з’їзду Компартії 
України комсомольці та молодь ордена Трудового Червоного Прапора колгоспу 
імені Щорса Долинського району. Сьогодні у колективі триває обговорення ма- 

I теріалів з’їзду, тих завдань, які поставив перед сільськими трудівниками форум 
комуністів України.

На знімку: працівники птахоферми колгоспу Світлана ВАСИЛЮК, Ми
кола ТОРОП, групкомсорг Людмила ХРОПКО та секретар комсомольської орга
нізації колгоспу Ніна БРИЖАТЕНКО знайомляться з матеріалами з’їзду.

Фото С. ФЕНЕНКА.

Долинський район.

Зал був переповне
ний, дівчата й хлопці 
тепло зустрічали само
діяльних артистів.

Виручені гроші пе
рераховано в Радян
ський фонд миру.

Н. ПТАШКІНА.
м. Кіровоград.

--
ДО ПО/ІЇТЗДНЯПЯ

А ЩО

НТП: ЗНАННЯ, УМІННЯ, ТВОРЧІСТЬ

Є РЕЗЕРВИ У ПРОГРЕСУ
ТуГ ЗВ'ЯЗКУ з прискорен- 
& ним науково-технічно

го прогресу, підвищеними 
вимогами до підготовки 
інженерних кадрів у пе
ріод між XXVI і XXVII 
з'їздами КПРС, у Кіро
воградському інститу
ті сільськогосподарського 
машинобудування відбу
лись значні зміни. Сьогод
ні колектив вузу розгля
дає завдання вищої осві
ти як сферу безпосеред
ньої підготовки сучасного 
виробництва. За останні 
півтора року збільшився 
обсяг наукових робіт, які 
інститут виконував на за
мовлення підприємств. 
Щороку в області залишає
ться працювати понад 40 
процентів випускників ста
ціонару, а, враховуючи ве
чірнє і заочне відділення, 
кількість спеціалістів, що 
йдуть на підприємства об
ласті, становить близько 
500 чоловік.

8 1986 році у нас від
крито нову спеціальність 
«Автоматика і телемехані
ка». Це викликано знач
ним збільшенням в остан
ні роки засобів автомати
зації у промисловому ви
робництві й необхідністю 
його кваліфікованого об
слуговування і технологіч
ного забезпечення. Під
готовка по одній із базо
вих спеціальностей «Техно
логія машинобудування, 
металорізальні верстати та 
інструменти» буде вес
тись по спеціалізації «Тех
нологія роботизованого 
виробництва». Навчання 
студентів спрямовуватиме
ться на освоєння методів і 
засобів проектування тех
нологічних процесів на 
верстатах з числовим про
грамним управлінням, роз
робки і експлуатації сис
тем робототехніки. Від
крито спеціалізацію по 
роботизозаних системах 
для обробітку металів 
тиском. Змінюється про
філь підготовки інженерів 
і з інших спеціальностей. 
Починаючи з нинішнього 
року, будемо готувати 
конструкторів сільськогос

подарських машин за двома 
профілями: проектування 
і виробництво машин для 
рослинництва та виробни
цтво машин для тварин
ництва і кормовиробни
цтва. Студенти спеціаль
ності «Будівельні і шляхо
ві машини та обладнання» 
будуть спеціалізуватися 
окремо по будівельних 
машинах і по шляхових з 
набуванням практичних на-

вичок і правом управлін
ня ними. Розпочалась та
кож підготовка зі спеці
альності «Бухгалтерський 
облік та аналіз господар
ської діяльності», адже 
ця спеціальність гостро 
потрібна як промисловим, 
так і сільськогосподар
ським підприємствам.

З орієнтацією на перед
ній край науки відбуває
ться сьогодні методологіч
на перебудова навчально- 
виховного процесу, онов
лення навчальних планів і 
програм. Інститут має усі 
можливості для такої пе
ребудови. Більшість на
ших аудиторій оснащено 
технічними засобами на
вчання — від контрольних 
машин до малогабаритної 
обчислювальної техніки. 
Так, наприклад, на кафедрі 
автоматизації виробничих 
процесів встановлено

практику тільки на пере
дових підприємствах, що 
застосовують сучасну тех
нологію і обладнання, та
ких, як Харківський, Мін
ський тракторні заводи, 
Кременчуцький, Мінський, 
Запорізький автомобільні 
заводи та інших. Частина 
проходить практику у га
лузевих науково-дослідних 
і проектно-конструктор
ських інститутах. Що сто
сується підготовки і за
хисту дипломного проек
ту, то випускаючі кафед
ри інституту практично 
відмовились від академіч
ного підходу до виконан
ня дипломних проектів. 
Реальні теми, розроблю
вані по замовленнях про-, 
мислових підприємств, 
стали ефективним засо
бом підвищення якості 
навчання. Розвивається 
комплексне проектування,

стижності інженерної про
фесії. Це, зрозуміло, і на
ша проблема. Питання це 
складне, потребує глибо
кого аналізу демографіч
них, соціально-економіч
них та інших змін. Так, на
приклад, ще повільно до
лається диспропорція з 
підготовці кадрів, не вда
ється забезпечити стабіль
не закріплення молодих 
спеціалістів на місцях роз
поділу, часто і виробнич
ників не влаштовує підго
товка наших випускників. 
Подолати це ^порозумін
ня допомагає цільова під
готовка спеціалістів по 
договорах з підприємства
ми, колгоспами, радгоспа
ми, проектними організа
ціями. Така форма спів
робітництва вирішує одно
часно кілька завдань, і 
найголовнішу — в резуль-

Співробіт ними 
проблемної науно- 
во-дослідної лабо
раторії кафедри ав
томатизації вироб
ничих процесів 
КІСМу В. Г. ЦЬОМА 
та С. В. СИДОРЕН
КО налагоджують 
електронну апара
туру системи авто
матизації тварин
ництва.

Фото А. ЧЕКАНОВА.

ЦЕ БУЛО звичайне занят
тя, на яке зібралися мо

лоді працівники Новоархан- 

гельського райпобуткомбі- 

нату — слухачі школи ком

сомольської політосвіти 

курсу: «Ідеологічна бороть

ба і молодь». І, як завжди, 

трохи хвилювалася молодий 

пропагандист Наталя Грозян. 

Готуючись до занять, вона 

заздалегідь розмістила у 

кабінеті наочність, провела 

індивідуальну роботу з ви

ступаючими, підготувала лі

тературу... І от заняття по

чалось.

Слухачі старанно заноту
вали у конспектах тему. 
Знайомлячи їх із Заявою 
Генерального секретаря ЦК 
КПРС М. С. Горбачова, 
Н. І. Грозян розповіла про 
спрямування радянської 
мирної ініціативи, про за
пропоновані етапи повного 
роззброєння, про необхід
ність такої важливої полі
тичної акції у нинішній час. 
Характеризуючи міжнарод
ну обстановку, пропаган
дист навела конкретні при
клади, які засвідчують пал
ке прагнення радянського 
народу, всього прогресив
ного людства на планеті 
відвернути ядерну загрозу, 
викрила агресивну суть по
літики Сполучених Штатів 
Америки.

І ось пропагандист запи
тує слухачів: «Який ваш 
внесок у справу зміцнення 
миру?». Так називається й 
чергова тема заняття... Від
повідає слухач комсомоль
ської політшколи Іра Ше- 
пелєва:

— Сеоїм обов'язком у 
справі зміцнення миру я 
вважаю сумлінну працю на 
підприємстві, успішне вико
нання виробничих планів і 
своїх соціалістичних зобо
в'язань. Мене надихає на 
роботу думка про те, що 
працюю заради дальшого 
розквіту рідної країни, яка 
стоїть на варті миру в усьо
му світі...

Цю думку продовжила 
слухачка Наталя Вовнянко, 
яка розповіла, що в колек
тиві райпобуткомбінату вже 
стало традицією щороку 
добровільно віддавати од
ноденний заробіток у Фонд 
миру:

ЗРОБИВ
ТИ?
— Наш колектив зобов’я

зався до дня відкритті 
XXVII з’їзду КПРС виконати 
завдання двох місяців, а за
роблені кошти в день Все
союзного комуністичного 
суботника 15 лютого пере
рахувати у Радянський фонд 
миру.

Н. І. Грозян запрошує слу
хачів звернути увагу на 
плакат «За мир, гуманізм, 
проти загрози ядерної вій
ни». На ньому репродуко
вано серію кращих антиво
єнних плакатів прогресивних 
художників світу. Це дає 
початок жвавому обгово
ренню цих творів...

А на закінчення заняття 
пропагандист визначила кон. 
кретні завдання слухачам. 
Зокрема, Валентині Соло- 
пун та Любові Півень до
ручила підготувати рефера
ти на тему: «Антивоєнний 
рух молоді на сучасному 
етапі». Одержали різні зав
дання й інші слухачі. /■

Школу комсомольської 
політосвіти в Новоархан- 
гельському райпобуткомбі- 
наті вчителька російської 
мови і літератури Новоар- 
хангельської середньої шко
ли Н. І. Грозян веде цього 
року вперше. Та їй не бра
кує досвіду, адже до цього 
була пропагандистом у рай
відділі культури, в рідному 
педагогічному колективі. 
Загальний стаж пропаган
дистської роботи у неї ста
новить шість років.

З гордістю за довір'я лю
дей, сумлінно виконуючи це 
доручення, молода кому
ністка постійно працює і над 
підвищенням свого фахово
го рівня. Це їй допомагає у 
вдосконаленні стилю робо
ти. Про ефективність занять 
свідчить високий інтерес 
працівників служби побутуй 
райцентру до навчання * 
комсомольській політшколі; 
тут практично відсутні про
пуски занять. Недарма рай
ком ЛКСМ України вирішив 
узагальнити досвід роботи 
комсомольського пропаган
диста Н. І. Грозян. Незабаром 
він стане надбанням усіх 
пропагандистів району, які 
працюють з молоддю.

Т. ЩЕТИНА, 
другий секретар Ново- 
архангельського райко
му ЛКСМ України.

З хвилюванням та повагою
Більше десяти років то

му за ініціативою І. В.

Миргородського, П. Ф. Ко-

комплекс телеуправління 
промисловими об’єктами 
(цим може похвалитись 
не кожен вузі); на кафед
рі металорізальних верста
тів повністю замінено уні
версальне обладнання на 
верстати з числовим про
грамним управлінням, 
включаючи унікальний об
робний центр; на кафедрі 
технології машинобудуван
ня створено лабораторію 
роботів та гнучкого авто
матизованого виробництва, 
оснащену багатоцільовими 
операційними маніпуля
торами та обладнанням з 
програмним управлінням. 
Введено □ експлуатацію 
дисплейний клас курсово
го і дипломного проекту
вання.

Студенти нашого інсти
туту проходять виробничу

коли в розробці однієї 
теми беруть участь сту
денти різних спеціальнос
тей і разом захищають 
проект. Студенти одер
жують цільові теми з по
дальшим безпосереднім 
виходом у виробництво.

Предметом особливої 
уваги ректорату, парткому і 
всіх підрозділів інституту є 
студентська наукова ро
бота. Підготовка творчо
го працівника невід'ємна 
від постійної його участі 
в науково-дослідній робо
ті, освоєння методів про
ведення досліджень, ви
вчення останніх досягнень 
в тій чи іншій галузі знань. 
В інституті 48 аспірантів, 
більшість із них — наші 
випускники.

Сьогодні багато гово
рять про проблеми пре-

таті організація одержує 
потрібну кількість спеціа
лістів необхідного профі
лю. Окрім того, виробни
чий стипендіат, який від
чуває підвищену мораль
ну відповідальність перед 
своїм колективом, краще 
вчиться. І хоч кількість 
виробничих стипендіатів у 
нас з року в рік збільшує
ться, ми ще не завжди 
зустрічаємо підтримку у 
керівників промислових 
підприємств. А від цього 
ж виграє наша спільна 
справа!

В. КУЧЕРЕНКО, 
ректор Кіровоградсько
го інституту сільськогос
подарського машино
будування, кандидат 
технічних наук.

зуля, Г. А. Аврамеико та 

інших ветеранів праці з 

Новгородці у цьому рай

центрі був створений істо- 

рико-краєзіїавчий музей.

Майже дві тисячі експо
натів нараховується у 
трьох великих кімнатах 
музею. Великий діапазон 
історичних матеріалів до
зволяє простежити розви
ток Новгородці від дале
кого минулого до сьогод
нішніх часів... Поступово, 
один за одним збирали ен
тузіасти експонати. Тут ко
пії документів, старовинні 
речі, якими колись корис
тувалися мешканці цього 
краю. З хвилюванням та 
повагою вдивляєшся у фо
тографії перших колгосп
ників району. Це зараз

слова «колгосп», «колгоспу 
пик» стали для нас повсяк
денними. А п'ять десятків 
років тому вони насторо
жували, лякали невідоміс
тю — чи витримають доб
ровільні об’єднання хлібо
робів іспит часом? Так, 
витримали. І як підтверд
ження цьому — фотогра
фії передовиків виробни
цтва, орденоносців райо
ну. котрі своєю роботою 
возвеличують ім’я хлібо-
роба.

Стверджувати, що Нов- 
городківськніі музей існує 
лише для документів, бу
ло б неправильно. Праців
ники музею на чолі з ного
позаштатним директором 
викладачем історії М. М. 
Каиацевнчем прагнуть ви-
ховуватп молодь на прщ 
кладах героїчного мину
лого. Екскурсії, бесіди, 
зустрічі з ветеранами вій
ни та праці, з передовика
ми виробництва — лише
невелика частка цієї 
боти.

ро-

Г. ХАРИТОНОВ.
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ЙДЕ МІСЯЧНИК

ОБОРОННО-МАСОВОЇ РОБОТИ

Перемогу
кували

твої
земляки

Матзій- 
Володи- 
Герасим

Молодь Троянки знайоми
ться з подіями Великої Віт
чизняної війни не лише з 
книжок, кінострічок. Зустрі
чі з ветеранами війни і пра
ці також дають багато для 
того, щоб відчути, якою до
рогою ціною відстояв ра
дянський народ завоювання 
Великого Жовтня, честь і 
незалежність Батьківщини. 
Ось і недавно в сільському 
будинку культури відбувся 
молодіжний вечір на тему 
«Перемогу кували й твої' 
земляки». Його підготували 
керівник початкової вій
ськової підготовки Троян
ської середньої школи В. Д. 
Каньовський та директор 
будинку культури В. М. Осі- 

*^»ва разом з комсомоль
ськими, дтсаафівськими ак
тивістами і культармійцями.

З розповідей представни
ків старшого покоління і 
учасників війни присутні на 
вечорі почули багато про те, 
як кувалась Перемога, який 
внесок трудівників Троянки 
у розгром ненависного во
рога.

417 наших односельців 
брали участь в боротьбі з 
німецько-фашистськими за
гарбниками на фронтах Ве
ликої Вітчизняної війни. 196 
загинули смертю хоробрих, 

і їх
вані 
чить 
вагу
городжені 
далями. Особливо

чились Микола Гуменюк, 
о^^Артем Засядьвовк, Василь

СТО ДОРІГ — ОДНА твоя

КОМЕТА ГАЛЛЕЯ
І ПАРАД ПЛАНЕТ

ме- 
«Кі-

по-

ворогом під час 
віддали життя 

односельців. Се- 
— Явтух Підлуб- 

Та-

війни 
матір, 
важку

«Після закінчення шко
ли я хочу стати метеоро
логом. Але не дуже впев
нена в своєму виборі. Чи 
не помилилася? Чи стане 
мені ця .професія до ду
ші? Тому, будь ласка, роз
кажіть докладніше про цю 
професію. Алла Мурадіна. 
м. Новоукраїнка».

Для Алли, а також для 
всіх, хто цікавиться про
фесією метеоролога, хто 
знає про неї мало, розпо
відає Єлизавета Семенів- 
на Бойченко, заступник на
чальника авіаційної 
теорологічної станції 
ровоград».

Спочатку маленька
рада для всіх, хто обирає 
шлях: щоб не помилитися, 
щоб потім не шкодувати, 
спершу близько зустрінь
теся з тою професією, яку 
собі сподобали. Як це зро
бити? Конкретно можу 
сказати Аллі: заведи собі 
щоденник спостережень 
за-погодою, постійно веди 
його, все записуй, фіксуй 
будь-які, навіть невеличкі, 
переміни. І якщо це тобі 
сподобається, якщо будеш 
помічати цікаві речі (а во
но так і повинно статися)— 
можеш бути впевнена в 
своєму виборі. А від точ
ності ось таких спостере
жень техніків-метеорологів 
(а саме вони займаються 
ними) залежить, наскіль
ки достовірно передбачать 
синоптики (інженери-ме-

теорологи) прогноз.
Ось так і «робиться» по

года. Техніки-метеорологи 
слідкують за різноманіт
ними явищами в атмосфе
рі, заміряють кількість 
опадів, температуру, ви
значають напрями вітру, 
тобто слідкують за станом 
екологічного середовища. 
Ніщо не повинно пройти 
повз їхню увагу. Бо на
віть найменша зміна, ска
жімо, напряму вітру — 
має свої відпозідні на
слідки.

У багатьох, вірю, зараз 
промайнула думка: неці
каво, одне й те ж. Ось тут 
не погоджуся:
бути одне й те ж. Ще ні
коли в природі не було 
однакових процесів. День 
на день зозсім не схожий, 
хоча, на перший погляд, 
«погода така ж».

Вже потім синоптики пе
редбачають, науково об
грунтовують стан погоди 
надалі, враховуючи, окрім 
записаних спостережень, 
всі інші фактори, які впли-

не
для
по-

працюють мете- 
халатно ставля- 

своїх обов’язків

не може

вають на погоду. Як 
дивно, але спеціально 
цього існує формула 
годи.

Помилки? Трапляються. 
Прогноз — це ймовірність 
очікуваного явища, і ніко
ли ця ймовірність не мо
же дорівнювати одиниці. 
Причина тут не в тому, що 
погано 
орологи, 
ться до
Робота в нас дуже відпо
відальна. Адже, напри
клад, безпека польоту ба- 
гато в чому залежить аїді 
нас.

«Кухня» погоди — 
Атлантика, Північний 
люс. Від їхнього стану 
лежить багато в чому 
ша з вами погода. А 
врахувати це повністю
ки неможливо. Синоптики 
знають, що в природі існу
ють певні цикли через 11, 
25, 50 та 100 років, які теж 
мають свій вплив на пого
ду. Позначаються на ній і 
явища, які, здавалося, ні
якого відношення до неї

це 
по- 
за- 
на- 
от 

по-

імена навічно викарбу- 
на обеліску, що висо- 
з центрі села. За від- 
і героїзм 164 воїни на- 

орденами і ме- 
відзна-

Прохоренко, Петро 
чук, Карпо Усатюк, 
мир Гуртовенко, 
Бак, Матвій Тридух.

У дні тимчасової окупації 
жителі села відмовлялись 
виконувати розпорядження 
окупаційних властей та їх 
поплічників-поліцаїв, до
помагали партизанам. В бо
ротьбі з 
окупації 
двадцять 
ред них
ний, Григорій Король, 
рас Будулак, Петро Підлуб- 
ний, Володимир Бойко, Яв- 
доха Шевченко, Параска 
Довгань, сім’я Каплунів.

О. Ф. Марчук, який висту
пив на вечорі, розповіз про 
бої на фронтах, про свій 
бойовий шлях в роки війни. 
Йому довелось перенести 
гіркоту відступу, брати 
участь в битві на берегах 
Волги.

Хвилюючим був виступ 
солдатської вдови Т. П. Жу
равель, яка в період 
втратила чоловіка, 
Вона розповіла про 
працю жінок у тилу.

В уяві присутніх постава
ли картини героїчного ми
нулого села. Молодь розу
міла, що без нього не було 
б щасливого сьогодення.

На закінчення вечора про
ведено вікторину «Велика 
Вітчизняна війна». її пере
можцями стали Віра Калні- 
болоцька та Катерина Коль
цова, Потім відбулися зма
гання з військово-приклад
них видів спорту. Всі вітали 
шофера колгоспу Ю. Камця 
та дев’ятикласника В. Лі- 
вандовського, які стали при

зерами змагань.

I. БЄЛІНСЬКИЙ.
с. Троянка,

Голованівський район.

не мають. І це також нам 
ще потрібно 
враховувати, 
той самий парад 
який буває раз на сто ро
ків, і наближення 
Галлея, і плями на Сонці, і 
зміна фаз Місяця.

Я недарма повела про 
це мову. В кожній ро
боті, і до цього потрібно 
готуватися, є свої «плю 
си» і «мінуси», труднощі 
щось неповторно своєрід 
не. У нашій професії спра 
ву маєш з самою приро 
дою. Намагаючись напе 
ред вгадати її стан, вихо 
дити для цього треба 
знов-таки з не: самої, 
враховувати і вивчати усі 
її сторони. І для того, щоб 
бути синоптиком, треба 
трохи бути, наприклад, 
астрономом, і географом.

Навіть народні прикме 
ти — і ті треба знати. Тіль 
ки, звичайно, повністю не 
надіятися на них. Адже, ян 
свідчить з цього приводу 
література, вони виправдо 
вують себе наполовину 
Але досвідом, спостере
женнями людей, отим ра
ціональним зерном, яке є в 
народних прикметах, нех 
тувати не можна.

Зрештою, давайте пере
конаємося самі. За народ
ним календарем 14 бе
резня завжди повинна бу
ти погана погода. Цікаво, 
а що нам покажуть наші 
дослідження?

Є. БОЙЧЕНКО.
* * *

Техніків - метеорологів 
готують після восьми кла
сів Харківський та Херсон
ський гідрометеорологічні 
технікуми.

Адреси: 310003, м. Хар- 
ків-3, вул. Кооперативна, 
10, 325025, м. Херсон-25, 
вул. Дзержинського, 11.

Професію синоптика 
можна здобути з Одесько
му гідрометеорологічному 
інституті (270020, м. Оде- 
са-20, вул. Кірова, 106).

Як і де тільки не дово
диться досліджувати атмо
сферу, аби знати, 
нас чекає зазтра. 
навіть в горах, 
вести аерологічні 
реження.

Фото Є. 
Фотохроніка ТАРС,

навчитися
Наприклад, 

планет,

комети

що на 
Ось так, 
потрібно 

спосте-

ШЛЕЯ.

Після того, як київське «Динамо» водинадцяте ста
ло чемпіоном Радянського Союзу, капітан команди 
Сергій Балтача, розповідаючи про своїх товаришів, 
сказав про Михайлова: «Михайло — мужня людина. 
Увесь колектив радий за нього — він знайшов своє 
місце у великому футболі. Переборовши труднощі, 
викликані травмами, виявивши неабияку волю, зму
сив повірити в себе. Він грає надійно, впевнено, вда
ло керує обороною. Маючи за спиною такого досвід
ченого і вправного голкіпера, навіть захисники смі
ливо йдуть у наступ, знаючи, що Михайлов неодмін
но виручить. Приємно було нам. коли його включили 
до складу збірної країни».

Михайло МИХАЙЛОВ:

= ЗУСТРІЧ ДЛЯ ВАС- 
полі лідерів групи армій
ців Києва. Старший тренер 
динамівського колективу 
Віктор Маслов попросив 
свого колегу із СКД Ми
колу Фомі.чих звернути 
увагу на воротаря кірово- 
градців, котрий зіграв ви
ще усіх похвал й відразу 
після гри поїхав до Києва.

Через чотири роки дні
пропетровський «Днірро» 
запрошує до себе Леоніда 
Ковтуна, лний разом з 
командою завойовує право 
грати у вищій лізі, висту-

у спортивномуловніше 
житті?

— Не 
бутому. 
прагнути до більшого, не 
стомлюватись у вдоскона
ленні. Тільки ТОДІ прийдуть 
справжні перемоги.

Відступ другий. Свою 
головну перемогу — пси
хологічну—Михайло одер
жав у минулому році.

зупинятися на здо-
Трсба постійно

«НЕ ЗУПИНЯТИСЯ НА ЗДОБУТОМУ»
РОЗМОВА З ВОРОТАРЕМ ФУТБОЛЬНОЇ ЗБІРНОЇ КРАЇНИ З ТРЬОМА ВІДСТУПАМИ

— З чого ж почався 
шлях у «великий футбол»?

— Розповім, як став 
футболістом взагалі. Як і 
багато хлопчаків, скільки 
пам’ятаю себе, ганяв м'я
ча в дворах мого рідного 
Кіровограда. Любив заби
вати голи. Коли трохи під
ріс, записався до дитячо- 
юнацької футбольної шко
ли при команді майстрів 
«Зірка». Важко сказати, як 
усе склалося б надалі, як
би не випадок. Якось на 
одну з товариських зустрі
чей не прийшов воротар. 
Тоді наш тренер Віктор 
Михайлович Третяков за
пропонував мені, десяти
річному, стати до воріт. І 
досі не .........  :~"
чому 
свій вибір тренер.
там не було, грав непога
но, у новій ролі

можу зрозуміти, 
аме на мені зупинив 

Як би

почував 
себе' впевнено. З того часу 
и займаю 
тах...

ВІДСТУП 
воградсьна

місце у воро-

ПЕРШИЙ. Кіро- 
«Зірка» пишає

ться своїми вихованцями:

нападаючими Борисом Пет
ровим та Валерієм Пар- 
куяном, Вадимом Євтушен- 
ном та Станіславом Євсе- 
єнком, півзахисниками Во
лодимиром Веремеєвим та 
Миколою Латиш'ем. Проте 
«Зірка» має і справжню 
плеяду відмінних представ
ників воротарського мис
тецтва. Про це говорить 
хоча б той факт, що за 
останні два десятиріччя 
номанда дала вищій лізі 
чотирьох воротарів! Жоден 
інший футбольний колек
тив республіки не може з 
цього приводу сперечатися 
з «Зіркою».

Першим кіровоградським • 
голкіпером, яний дебюту
вав у вищому класі, був 
Василь Кириченно. 10 нвіт- 
ня 1966 року «Зірка» про
вела свою першу гру в кла
сі «А» із досвідченими 
львівськими «Карпатами». 
Ворота нашої команди за
лишилися недоторканими 
через блискучу гру 18-річ- 
ного Кириченна. Мабуть, 
вже тоді правильний вибір 
позиції та відмінна реак
ція молодого футболіста 
привернули увагу керів
ництва київського «Дина
мо». А питання про про
писку Кириченка в голов
ній команді республіки 
остаточно було вирішено 
12 травня. В цей день «Зір
ка» приймала на своему

пає за збірну клубів краї
ни. А в сезоні 1978 року 
невдало граюча вороши- 
ловградська «Зоря» у роз
пал першості звертається 
за допомогою до головного 
голкіпера кіровоградців 
Валерія Музичука.

Нарешті, ще через два 
роки в основному складі 
київського «Динамо» дебю
тує Михайло Михайлов.

— Чим доводиться жерт
вувати заради футболу?

— Доки граєш — усім. 
Доводиться відмовляти со
бі у багатьох буденних 
розвагах, задоволеннях. 
Вільного часу в місяць ви
падає один-два дні. Ма
буть, тому усі спортсмени 
так добре уміють цінувати 
час.

— Чи не набридає гра
ти, тренуватися, знову гра
ти?

— Коли досить часто 
бувають тренування, ігри, 
переїзди та перельоти, не 
хочеться іі цілий тиждень 
на м’яч дивитися. Та та
кий настрій швидко ми
нає. І знову тягне па поле.

— Що для вас найго-

...Двері до роздягальні 
були иапіввідчшісними. 
Стомлено опустившись у 
м’яке крісло іі заплющив
ши очі, Мпхайлов знову 
«прокручував» у 
щойно завершене трену
вання. Усе йшло 
чергою, й неначе блискав
ка, ----------
при 
ра 
все 
він. 
ніш, 
відступав, потроху папов- 
нюючії ногу свинцевим тя
гарем. Тоді 
друзі Вадим

пам’яті

своєю

це невдале падіння 
прийомі м’яча, і гост- 
біль у нозі. «Може, 

мине? — подумав 
— Бувало ж таке ра- 
і нічого». Та біль не

найближчі 
Євтушеико 

та Сергій Балтача ще не 
знали, що весь сезон 1984 
року будуть виходити па 
йоле без нього. Не знав, 
цього й сам Михайло. З 
інтервалом у два місяці 
було проведено дві складні 
операції меніска.

Михайло добре пам’я
тає, як важко йому дава
лися 
яким 
м’яч,

перші тренування, 
неслухняним був 

і приходив відчай.

Чемпіонат країни набрав 
повної ходи, коли він по
чав грати за дубль.

На початку сезону-85 
Михайло нерідко запиту
вав себе, чи зуміє ще при
нести користь команді? Усі 
сумніви розвіяв В. В. Ло- 
бановськпй, який примусив 
воротаря повірити у влас
ні сили...

— Як почуваєте, коли 
б’ють пенальті?

— Відразу виникає од
на думка — як допомогти 
команді. Взагалі ж май
же завжди почував себе 
спокійно. Адже психоло
гічно важче ие воротарю, 
а тому, хто б’є пенальті. 
Якщо я пропущу гола з 
одипадцятнметрового — це 
ніби звичайно, а ось якщо 
він не заб’є... Воротар у 
кожній дуелі повинен шу
кати свій шанс.

— Ваша думка про кра
щих воротарів останніх 
років?

— Вважаю, що у світо
вій воротарській еліті 
кращими є Ринат Дасаєв 
та голкіпер збірної ФРН 
Харальд Шумахер, 
однаково надійні 
більш.

Відступ третій. Хто доб
ре знайомий з Михайло- 
внм, той знає, яким авто
ритетом користується во
ротар дипамівської коман
ди. Поважають його за 
скромність, порядність. 
Пого відрізняє -----
вимогливість до 
сципліііованість 
пізоваиість. 
упевнений, ЩО 
якостей в спорті робити 
нічого.

С. БОНДАРЕВ.

Вони 
і ста-

постійна 
себе, ли
та орга- 
Мпхайлов 
без цих

ТЕЛЕБАЧЕННЯ
17 ЛЮТОГО

ПОНЕДІЛОК

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40 —Фільм

— дітям. «Слон і мотузоч
ка». 9.25 — Документальний 
телефільм. 9.45 — Теле
фільм «Цирк засвічує вогні».- 
11.00 — Новини. 14.30—Но
вини. 14.50 — «По Сибіру і 
Далекому Сходу». Докумен
тальні фільми. 15.25 — Сьо
годні 1 завтра підмосковно
го села. 15.55 — «Покликан
ня». Тележурнал. 16.25 —•
Новини, 16.30 — «Ми всі за 
мир». Музично-літературна 
композиція. 17.00 — Наука 1 
життя. Академія наук Біло
руської РСР. 17.30 — «Щас
ливе дитинство». Концерт. 
18.00 — Прискорення. «Пла
нування на сучасному ета
пі». 18.30 — Мультфільм^
18.45 — Сьогодні у світі; 
19.00 — Тверезісті« — норма 
життя. 19.30 — М. Тлінна- 
«Незакінчена соната». 10.4а
— Б. Можаєв. Телевистава 
«Дощ буде». 21.00 — «Час».
21.40 — Продовження теле-
вистави «Дощ буде». 22.30— 
Сьогодні У світі. 22.45 —
Спорт за тиждень.
д ЦТ (II Програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний телефільм. 
8.35. 9.35 — Природознав
ство. З кл. 8.55 — «Геомет
рія для малят». Науково-по
пулярний фільм. 9.05 — Ро
сійська мова. 9.55 — Шахо
ва школа. 10.25 — 
популярний фільм. 10.3 а,
11.40 — Ботаніка. 6 кл. 10.55
— Образ комуніста в радян
ському образотворчому мис
тецтві. 11.30 — «Дев’ята за
става». 12.00 — М. Нрішаян. 
«Комора сонця». 5 кл. 12.30
— «Ми прийняли бій». О. Гер- 
цеп. Історія. 8 кл. 13.15 — 
Загальна біологія. 10 кл.
13.45 — Образ В. І. Леніна,її 
радянській драматургії. 14.35
— Школярам про хліб. 1>.0.>
— Новини. 18.00 — Новини. 
18.15 — Служу Радянському 
Союзу! 19.15 — Міжнародна 
панорама. 20.00 — Вечірня 
казка. 20.15 — Повіінп. 20.20
— Міжнародний турнір з 
фехтування. «Талліпськии 
меч -. 20.50 — Документаль
ний телефільм. 21.00 — « І ас». 
21 40 — Зустріч з компози
тором О, Пахмутовоіо. 23.0а
— Новини.
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АНОНС

«ФОРУМ» З БЕРЕГІВ НЕВИ
відомого 

МОЛОДИМ)!

<

Співдружність 
композитора з 
музикантами принесла від
радний результат... Мова 
йде про ленінградську гру
пу «Форум» і лауреата 
премії Ленінського ком
сомолу композитора Олек
сандра /Морозова. Слухачі 
знають композитора по 
піснях «На острове Буяне», 
«Голос птицы», «В краю 
магнолий», «Папа подарил 
мис куклу».

Пісні1 О. Морозова вико
нують Анне Весні, Михай
ло Боярський, Валерій Ле-

онтьєв, Софія Ротару, Елі
та П’єха.

Після «Форум» — своє
рідна візитна картка гру
ші. Цс — заклик до про
гресивної молоді планети 
зберегти мир, зміцнювати 
дружбу в ім’я щастя на 
землі. Яскраві композиції 
в стилі «нової хвилі» — 
«Белая ночь», «Журавль в 
небе», лірична балада «По
верьте!», реггей «Беда» не 
лишають молодих слухачів 
байдужими.

У березні цього року 
група «Форум» у складі

Костянтина Ардашина, Во
лодимира Кауфмана (сек
венсор, комп’ютери), Олек
сандра Дронина (електрон
ні ударні інструменти), 
Миколи Каблукова (гіта
ра), Володимира Сайка 
(клавішні), соліста Віктора 
Салтикова, музичного ке
рівника. Олександра Наза
рова та художнього керів
ника групи, автора і учас
ника програми «Давайте 
созвонимся» композитора 
Олександра Морозова при
буде на гастролі до Кіро
вограда. На нас чекає зу
стріч з дипломантом XII 
Всесвітнього фестивалю 
молоді і студентів у Мо
скві.

К. ІЕРЕНТЬЄВА. 
Фото О. НОЗЛОВА.

•

співатимуть завжди, 
років 

яка
мовами 

го-

Калейдоскоп «Диск-залу»
© Ще 1920 року сту- 

дент-фізик Петроградсько
го університету Лев Тер- 
мен створив перший у сві
ті електромузичний ін
струмент — терменвокс. 
Винахідник грав на своє
му інструменті в Кремлі, 
його слухав В. І. Ленін. 
Термснвоксом захоплю
валися А. Ейнштейн; Чарлі 
Чаплій.

Лев Сергійович Термеп 
недавно створив новий ін
струмент — терпентон. Це 
парадоксальна річ. Він 
звучить лише тоді, коли 
ви починаєте танцювати. 
Висота звуку залежить від 
рухів тіла. Присів, нахи
лився — звук нижчий, ви-

лрямився, підняв руки 
вищий. Таким чином 
струмснт завдяки високо
чутливому електроду, 
створене яким електро
магнітне . поле підкоряє
ться вашим рухам.

Добре володіє грою на 
термснвоксі й терпентоні 
солістка ансамблю елек
тромузичних інструментів 
Центрального телебачення 
і Всесоюзного радіо Лідія 
Кавіва.

О Юрій Антонов за
кінчив роботу' над новим 
диском з піснями на вірші 
І. Шафсрапа, С. Аліхаио- 
ва, В. Дюніна. Акомпанує 
співаку ансамбль «Аеро
бус».

I’ Українські народні пісні, як ми знаємо, гарне звучать 
(і У супроводі бандури. Але не гірше й під гітару, коли їх 

виконує аномпаніатор Новгородківсьного нультурно- 
ч спортивного комплексу Сергій ЗОРІН.

Фото С. ФЕНЕНИА.

СТ КОСЬ увечері, піддаю- 
" чись настрою, ми з по
другою почали пригадува
ти пісні, які співали в по-. 
ру нашого дитинства, ран
ньої юності. Розтривоже
но дзвеніла гітара, ми 
пригадали безліч пісень, 
які стели символом 60-х— 
70-х років. І коли пролу
нали слова ось цієї пісні: 

Солнечный круг, 
небо вокруг — 

Это рисунок 
мальчишки, 

Нарисовал он на листке 
И подписал

в уголке...», 
маленька донька подруги 
заспівала її разом з нами. 
Вона співала так натхнен
но, так дзвінко, як співали 
цю пісню діти — і дорос
лі! — тоді, в 1962 році, ко
ли вона тільки з’явилась. 
Як 
хоч багато-багато 
мине. Адже в пісні, 
нині лунає Есіма 
планети, йдеться про 
ловне:

Пусть
Пусть
Пусть 
Пусть

Розповідаючи 
пісню, можна 
багато. Слова 
належать не поету 
Ошаніну, а маленькому 
хлопчику, який «склав» їх 
ще в 1928 році, а потім ці 
рядки потрапили на очі 
прекрасному композитору 
Аркадію Іллічу Остров- 
ському і дуже швидко ви
никла мелодія, а вже по
тім Лєб Іванович Ошанін 
написав вірші. В 1963 році 
ця пісня, виконана радян
ською співачкою Т. Міан- 
серовою, стала призером 
фестивалю у польському 
місті Сопоті. Пісня-заклик 
«Пусть всегда будет солн
це!» скорила мільйони 
сердець.

Коли б довелося писати 
книгу «Епоха в пісні», од
не з головних місць треба 
було б відвести в ній ком
позитору Аркадію Остров- 
ському. Романтика, ліри
ка, бадьорість, ентузіазм,

революційна чистота і 
натхнення — все це є в 
піснях Аркадія Ілліча, ком
позитора, який починав 
своє творче життя у зна
менитому утьосівському 
джазі як акордеоніст, піа
ніст і інструментальник. 
Можливо, саме через це 
його мелодії дуже чітко 
«розписані на голоси», він 
постійно вводить в музич
ну канву мелодії награші, 
гітарні перебори, його Ін
тонації легко підхоплюю
ться «бардами» і «мене-

ери. І сьогодні вона зву
чить, можливо, особливо 
злободенно, пронизливо, 
патетичне: «Все, в ком со
весть жива, к вам мои сло
ва!».

Є у А. Островського піс
ні, в яких оспівується ге
роїчний труд радянських 
людей. Згадаймо, напри
клад, «Лесорубов», «Тек 
нам сердце вел.ело» з ши
роким музичним рефре
ном: «Комсомольское сло
во, комсомольское дело, 
комсомольская совесть

продовження історії «А у 
нас во дворе». Так з’яви
лась пісня «И опять во 
дворе». А трохи
«Я тебя подожду», 
звучить монолог вже 
закоханого юнака,

згодом 
де 
не 

а тієї
непримітної дівчинки, яка 
поспішала з булочної з 
сумкою в руках. Отже, 
цикл Островсьного-Оше- 
ніна став «маленькою дра
матургією почуттів» двох 
героїв, що входили у ве
лике життя. Завершували 
його пісні «И снова этот

ЕПОХА В ПІСНІ

«А V НАС V ДВОРІ...»

«Молодой коммунар» 
©рган Кировоградского 
©бластного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.

4г
і

1

всегда будет 
солнце, 
будет 

небо, 
будет 
мама, 

буду ЯІ
про цю 

пригадати 
приспіву 

Л. І.

всегда
всегда
всегда

стрелями». Серед творів 
Островського головне міс
це належить пісням рево
люційного, героїко-патріо- 
тичного змісту. Пригадай
мо, наприклад, пісні «Ком
сомольцы — беспокойные 
сердца», ».Красная гвоз
дика», побудовану на ін
тонаціях революційної піс
ні з енергійним зачином: 
«Красная гвоздика — 
спутница тревог...», чи зна
мениту «програмну» пісню 
«Голос Земли». Сам ком
позитор, розповідаючи про 
створення цієї пісні в лис
ті до сина, вченого-біоло- 
га, писав: «Я до конгресу 
миру (він буде в Фінлян
дії з 10 по 17 липня 1965 
року) на прохання Комі
тету миру, Спілки компо
зиторів і просто сам ство
рив пісню. Бона називає
ться «Молитва землі». Це, 
як мені здасться, цікаво, 
тому, що це сучасна мо
литва (звичайно, не релі
гійного змісту). Але там є 
орган, хор, дзвін. 
Муслім Магомаєв. 
на дуже сучасній 
ній основі».

Пісня ця і нині 
як заклик зберегти Зем
лю від воєнної катастро-

Соліст 
I все це 
ритміч-

звучить

моя». Є пісні, адресоеані 
малечі, піонерам, комсо
мольцям: «Спят усталые 

игрушки», «Школьная поль
ка», -«Мальчишки» (остан
ня пісня особливо захоп
лювала нас в шкільні ро
ки: «Мальчишки, маль
чишки, пускай пролетают 
года. Мальчишки, маль
чишки, для нас вы .маль
чишки всегда»).

Та особливо дорогий 
моєму поколінню Аркадій 
Островський як компози- 
тор-лірик, автор мелодій, 
що допомогли співакам 
створити на естраді ро
мантичний, ліричний образ 
любові. Сьогодні хочеться 
пригадати його вокаль
ний цикл під загальним 
заголовком «А у нас бо 
дворе». Перша пісня цьо
го циклу написана А. Ос- 

тровським і поетом Л. Оша- 
ніним в 1962 році. В лег
кій, танцювальній манері 
розповідається про 
де пенсіонери грають 
доміно, крутиться 
пластинка, живуть 
щирі друзі. Пісня 
коханого юнака

ці рядки про 
композито

сумно, що 
молоді, 

сучасни-

двер» і «Детство ушло 
вдаль». Як чекали ми пі
сень цього циклу, як че
кали продовження історії 
кохання!

Я пишу
прекрасного 
са, і мені трохи 
деяка частина 
захоплюючись 
ми шлягерами (пре ще 
свідчить пошта «Моло
дого комунара» з про
ханням надрукувати піс
ню) втратила чи, /ложе, 
й не придбала раніше сма
ку до справжньої високої; 
музики, до справді пре
красних віршів. Одна з 
останніх пісень Аркадія 
Островського була заду
мана ним як гімн... пісні. 
Пам’ятаєте:

Ночью звезды вдаль 
плывут по

Утром звезды 
без 

Только песня

нег-

Блюз — спершу сольна 
народна пісня з характер
ним ліричним настроєм, 
розповсюджена серед пів
нічноамериканських
рів, котрі жили біля річки 
Міссісіпі. «Блюз» у пере
кладі з англійської — ме
ланхолія, сум. Він виник у 
середині минулого століт
тя, але перші достовірні 
ВІДОААОСТІ про блюз відно
сяться до періоду після 
закінчення в Америці гро-

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

Л

двір, 
в 

забута 
хороші, 
про за- 
І НІЧИА6 

не примітну дівчину так 
сподобалась, що автори 
зобов’язані були написати

синим 
рекам, 
гаснут 
следа, 
остается

с человеком.
Песня — верный друг 

теой навсегда.
Залишається з людиною 
тільки та пісня, в якій є 
душа. Такій «песне ты не 
скажешь «До свиданья», 
така «песня не прощается 
с тобой».

В. ЛЕВО ЧМО.

. ВИ ЗАМОВЛЯЛИ 
ПІСНЮ

мадянської війни Півночі ч 
проти Півдня (1861 — <
1865 рр.). $

У блюзі співається про > 
нещасливу любов, неволю с 
або про тяжку працю. $

Знавці розділяють три > 
стадії еволюції блюзу: ар- < 
хаїчний, класичний та су- 5 
масний (ритм енд блюз). $ 
До найбільш відомих ін- < 
терпретаторів блюзу від- ? 
носяться Гертруда Ма Рей- $’ 
ні.Бессі Сміт, Джо Тернер. с

Обсяг 0.6 друк. арк. індекс 61103.

Живи, родник
Музыка В. ДОБРЫНИНА 

Стихи1 В. ДЮНОБЛ
Поёт день и ночь.
Б сторонке родной 
Заветный родник весной. 
И нет холодней, и нету 

вкусней 
Воды во Вселенной всей. 
Я помню жаркий день 

июля. 
Земля ручьем цвела.

Как будто ковш мне 
протянула. .

Чтоб напоить меня. 
ПРИПЕВ: (2 р.) 1

Живи, родник, живи. 
Родник моей любви. 1
Любви к земле одной, 
Земле навек родной.
Вода родника. 
Живая вода. <
Она. как любовь, чиста. с 
И струйка тонка, тонка |

н легка. 5 
С неё началась река. < 
О ней всегда родник 4

бессонный 2 
Слышит в любой дали. 
Словно звучит в груди I 

" бездонной В
Голос родной Земли. 2

ПРИПЕВ. (2 р.|. ’
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