ІНФОРМАЦІЙНЕ

ПОВІДОМЛЕННЯ

КОМІТЕТИ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ
14 червня 1983 року відбувся черговий Пленум Цент
рального Комітету КПРС.
Засідання відкрив Генеральний
секретар ЦК КПРС
тов Ю. В. Андропов.
З доповіддю «Актуальні питання ідсолої ічної, масо
во-політичної роботи партії» на Пленумі виступив член
Політбюро ЦК КПРС, секретар
ЦК КПРС тов. К. У.
Черненко.
У дебатах по доповіді виступили -товариші В. В. Гри
шин,
— перший
секретар Аіосковського міськкому
КПРС, Д. А. Кунаев* — перший секретар ЦК Компартії
Казахстану, В. В. Щербицький — перший секретар І1К
Компартії України, Е. А. Шеварднадзе — перший сек
ретар ЦК Компартії Грузії, П. Н. Демічсв
— міністр
культури СРСР, В. С. Чичеров — бригадир слюсарівскладальників виробничого об’єднання турбобудування
«Ленинградский металлический завод», М. 3. Шакіров
— перший секретар Башкирського обкому КПРС, О. П.
Філатов — перший секретар
Новосибірського обкому
КПРС, Г. М. Марков — перший
секретар правлінню

МОСКВА.
(ТАРС).
16 риша Юрія Володимировича
червня в Кремлі
почала Андропова Головою Пре
роботу восьма
сесія Вер зидії Верховної Ради Союзу
Соціалістичнйх
ховної Ради СРСР десятого Радянських
скликання. О 10 годині ран Республік.
Депутати
одноголосно
ку відкрились роздільні за
постанову про
сідання Ради Союзу і Ра прийняли
товариша Ю. В.’
ди Національностей. На за обрання
сіданнях палат одноголосно Андропова Головою Прези
Ради СРСР.
затверджено порядок ден дії Верховної
Це
рішення
депутати і
ний сесії:
Про обрання Голови Пре гості, присутні на .сесії, зу
трива
зидії Верховної Ради СРСР; стріли бурхливими,
Про деякі зміни в складі лими оплесками.
Президії
Верховної Ради
СРСР;
Про міжнародне станови
ще і зовнішню політику Ра
дянського Союзу;
Гро проект Закону СРСР
про трудові колективи і під
вищення їх ролі в управлін
ні підприємствами, устано
вами, організаціями;

Спілки письменників СРСР, О. О. Єлішсв — начальник
Головного політичною управління Радянської Армії і
Військово-Морського Флоту, А. Е. Восс — перший сек
ретар ЦК Компартії Латвії.
15 червня на Пленумі ЦК КПРС тривало обговорення
доповіді члена Політбюро
ЦК КПРС, секретаря ЦК
КПРС тов. К. У. Черненка «Актуальні-питання ідеоло
гічної, масово-політичної роботи партії».
З великою промовою на Пленумі ЦК виступив Гене
ральний секретар ЦК КПРС гов. Ю. В. Андропов.
У дебатах по доповіді виступили товариші Ш. Р. Ра
шидов — перший секретар ЦК Компартії Узбекистану,
К. Г. Вайно — перший секретар ЦК Компартії Естонії,
П. М. Федосеев — віце-президент Академії наук СРСР,
К. С. Демірчян — перший секретар ЦК Компартії Вір
менії, С. Г. Лапін — голова Державною комітету СРСР
по телебаченню і радіомовленню, М О. Прокоф’ев —
міністр освіти СРСР, Л О. Куліджанов — перший сек
ретар правління Спілки кінематографістів СРСР, С. О.
Шалаев — голова ВЦРПС,
В. М. Миршн — перший
секретар ЦК ВЛКСМ.

нені від обов'язків: заступ
ника Голови Президії Вер
ховної Ради СРСР — депу
тат І. Г. Кебін, члена Пре
зидії Верховної Ради СРСР
— депутат ,Б. М. Пастухов.
З доповіддю
«Про між
народне становище
і зов
нішню політику Радянсько
го Союзу» виступив перший
заступник Голови Ради Мі
ністрів СРСР, міністр закор
донних справ
СРСР депу
тат А. А. Громико

те, як оцінюють ЦК КПРС і
Радянський
уряд основні
тенденції в сучасній міжна
родній обстановці, які най
більш актуальні зовнішньо
політичні проблег/и, ЩО їх
доводиться розв'язувати но
нинішньому етапі.
Рішучому курсові Радян
ського Союзу
на мир, на
гарантування
міжнародної
безпеки протистоїть полі
тика агресивних імперіаліс
тичних сил Ця попітииа яв-

Верховної Ради СРСР

Про затвердження Указів
Поезидії Верховної
Ради,
СРСР.

Перше спільне засідання
Ради Союзу і Ради Націо
нальностей почалось об 11
годині у Великому
Крем
лівському палаці.
Бурхливими,
тривалими
оплесками депутати і гості
зустріли товаришів
Ю. В.
Андропова,
Г. А. Алієва,
МС. Горбачова, В. В. Гри
шина, А. А. Громико. Д А.
Кунаева,
Г. В. Романова,
М. О. Тихонова, Д. Ф. Ус
тинова, К. У. Черненка. В. В.
Щсрбицького, В. І. Воротнікова,
П.
Н. Демічева,
В. І. Долгих, В. В. Кузнецо
ва,
Б. М.
Пономарьова,
Ш. Р. Рашидова, М. С. Соломенцева, Е. А. Шевард
надзе, М. В. Зимяніна. І. В.
Капітонова, К. В. Русакова,
М. І. Рижкова.
Слово надається членові
Політбюро ЦК КПРС, сек
ретареві ЦК КПРС, депута
тові К. У. Черненку. Цент
ральний Комітет
Комуніс
тичної партії
Радянського
,Союзу, Президія Верховної
Ради СРСР і Ради Старій
шин Ради Союзу і Ради На
ціональностей
Верховної
Ради, сказав оін, вносять на
розгляд депутатів пропози
цію про обрання Генераль
ного секретаря
Централь
ного Комітету КПРС това-

Про обрання товариша АНДРОПОВА Ю. В.
Головою Президії Верховної Ради СРСР
Верховна Рада Союзу Радянських Соціалістичних Рес
публік постановляє:
Обрати товариша Андронова Юрія Володимировича
Головою Президії Верховної Ради СРСР.
, Перший заступник Голови Президії

Москва, Кремль.
16 червня 1983 р.

Потім виступив Генераль
ний секретар Центрального
Комітету КПРС, Голова Пре
зидії Верховної Ради СРСР
товариш Юрій Володимиро
вич Андропов. Присутні ві
тали товариша Ю. В. Андро
пова оплесками, стоячи.
Під
тривалі
оплески
учасників сесії головуючий
на засіданні
голова Ради
Союзу О. П. Шитиков
від
імені всіх депутатів сердеч
но поздоровив
товариша
Ю. В. Андропова з обран
ням його Головою Президії
Верховної Ради СРСР і по
бажав йому нових великих
успіхів у багатогранній пар
тійній і державній
діяль
ності.
Сесія
обрала
членами
Президії
Верховної Ради
СРСР депутатів М..М. Слюнькова, В. /И. Мишина; звіль

Верховної Ради СРСР
В КУЗНЕЦОВ.
Секретар Президії Верховної Ради СРСР T. МЕНТЕШАШВІЛІ.

Пленум ЦК КПРС одноголосно прийняв в обговоре
ному питанні постанову, яка публікується в пресі.
Пленум ЦК КПРС розглянув організаційні питання.
Пленум ЦК обрав члена Політбюро ЦК КПРС тов. 1
Г. В. Романова секретарем ЦК КПРС.
Пленум ЦК затвердив кандидата в члени Політбюро
ЦК КПРС тов М. С. Соломснцева
головою комітету
партійною контролю при ЦК КПРС.
Пленум ЦК обрав тов. В. І. Воротникова кандидатом
у члени Політбюро ЦК КПРС.
Пленум ЦК перевів з кандидатів у члени ЦК КПРС
товаришів С. Ф. Ахромєева — -першого заступника на
чальника генерального штабу
Збройних Сил СРСР,
Б. В. Бальмонта’ — міністра верстатобудівної та інстру
ментальної промисловості, В. І. Кочемасова — надзви
чайного і повноваженого посла СРСР
В НДР, в. м.
Чердіннеса — комбайнера колгоспу
«Рассвет», Орен
бурзька область, В. М. Шабанова —заступника мініст
ра оборони СРСР.
Пленум ЦК вивів із складу ЦК КПРС М. О. Щолокова г С. Ф. Мсдунова за допущені помилки в роботі.
На ньому Пленум ЦК КПРС закінчив роботу.

становище і зовнішню полі
тику Радянського Союзу.
Депутати
одноголосно
прийняли
постанову вер
ховної Ради
СРСР. в якій
цілком і певністю схвалили
ДІЯЛЬНІСТЬ
УІЗЯДЧ СРСР по
практичному
втіленню в
життя ленінського зовніш
ньополітичного
курсу
КПРС і Радянської держави

З доповідлю «Про проект
Закону СРСР про
трудові
колективи • підвищення їх
ролі е управлінні підпри
ємствами,
установами, ор
ганізаціями» виступир пер
ший заступник Голови Ра
ди Міністрів СРСР депутат
Г. А. Алієв.
Цей законодавчий
акт.
сказав доповідач, — документ великого політичного,
економічного і соціального
значення. В ньому втілились
ленінські
ідеї про дедалі
ширше утвердження колек
тивізму в громадській поак-

тиці нового ладу, відобра
жено незмінний курс Кому
ністичної партії і радянсь
кої загальнонародної дер
жави на дальше вдоскона
лення соціалістичної демо
кратії. Закон
покликаний
активно сприяти
успішно

му здійсненню намічених
партією завдань. Він прой
нятий піклуванням про ра

Настанова на послідовну,
безустанну
боротьбу
за
мир, заявив
доповідач, є
душею радянської зовніш
ньої політики з часу ленін
ського Декрету
про мир.
Найважливіші напрями ра
дянської зовнішньої
полі
тики справді золотими бук
вами вписані в Конституцію
СРСР. Це — захист
дер
жавних інтересів
Радянсь
кого Союзу, зміцнення по
зицій світового соціалізму.
Це — підтримка боротьби
народів за національне ви
зволення і соціальний про
грес. Це — відвернення аг
ресивних воєн, досягнення
загального і повного роз
зброєння, послідовне здій
снення принципу
мирного
співіснування держав з різ
ним суспільним ладом.
Промовець
доповів про

ляє собою джерело серйоз дянську людину, про ство
в яких
ного загострення міжнарод рення таких умов,
вона могла б якнайкраще,
ної обстановки.
виявити
Центральний
Комітет якнайефективніше
КПРС,
Радянський
уряд, себе як трудівник, як госпо
за ко
підкреслив А. А. Громико, дар країни, борець
оцінюють міжнародне ста мунізм.
В обговоренні
проекту
новище нашої держави як
міцне.
КПРС,
Радянська закону взяли участь більш
радянсь
держава і далі робитимуть як 110 мільйонів
усе від
них залежне для ких громадян.
Прийняття
того, щоб зберегти мир на Закону про трудові колек
тиви стане початком вели
Землі.
Рад народних
Потім на сесії почались кої роботи
дебати в питанні про між депутатів, усіх
державних
народне становище і зов органів,
міністерств і ві
нішню політику Радянського домств. Закон
зобов’язує
їх забезпечити
трудовим
Союзу.
МОСКВА. (ТАРС). На ве колективам необхідні умо
чірньому
спільному засі ви для безперебійної і рит
всемірно
данні Ради
Союзу і Ради мічної роботи,
демо
Національностей 16 червня сприяти розвиткові
завершилось
обговорення кратичних засад в їх діяль
питання про
міжнародне ності. Закон, підкреслив до-

повідай, повинен неухильно
ВТІЛЮВАТИСЯ в життя.
МОСКВА. (ТАРС). 17 черв
ня у Великому Кремлівсь
кому палаці закінчила ро
боту восьма сесія Верхов
ної Ради
СРСР
десятого
скликання.
На.заключному спільному
засіданні Ради Союзу і Ра
ди Національностей завер
шилось обговорення питан
ня про проект Закону СРСР
про трудові колективи і під
вищення їх ролі е управлін
ні підприємствами, устано
вами, організаціями.

Депутати, які виступали с
дебатах,
пропонуючи за
твердити проект
Закону,
підкреслювали, що він ста
не важливим кроком до то
го, щоб трудові колективи
проявили себе ще повніше
в усіх сферах життя суспіль
ства. Закон сприятиме даль
шому розвиткові демокра-

є управлінні
тичних засад
зміцнення
виробництвом,
підвищенню
дисципліни,
ефективності використання
ресурсів. Промовці із схва
ленням відзначали, що За
кон містить ряд нових по
ложень, які значно розши
рюють
повноваження ко
лективів, особливо в спра
ві управління працею.
На сесії зазначалося, що
червневий (1983 р.) Пленум
ЦК КПРС озброїв
трудові
колективи чіткого
програ
мою дальшого
посилення
виховної роботи. Прийняття
Закону відкриває нові мож
ливості для ефективнішого
докладання творчих сил ра
дянських людей.
Верховна Рада одноголос
но прийняла
Закон СРСР
«Про трудові
колективи і
підвищення їх ролі
б уп
равлінні
підприємствами,
установами, організаціями»
і постанову про
введення
цього закону в дію 1 серп
ня 1983 року.
На доповідь
секретаря
Президії
Верховної Ради
СРСР Т. М.
Ментешашвілі
депутати затвердили укази
Президії Верховної
Ради
СРСР і прийняли відпосідні
закони і постанови.

2 сторв

- «Молодой комунар»

------------------ 18 червня 1983 року--------ЗАВТРА — ДЕНЬ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА
ПОЗИВНІ
СУБОїНИКА

З найвищою
17812450

ДОБРА СЛАВА У КОЛ
ГОСПІ
ІМЕНІ
КІРОВА
ЗНАМ’ЯНСЕЖОГО РАЙО
НУ ІДЕ ПРО МЕХАНІЗА
ТОРА ОЛЕКСАНДРА ДЕ
РЕНКОВА. ПІД ЧАС ЗА
ГОТІВЛІ
СІНАЖУ ВІН
комбайном
КСК-100
ЩОДНЯ СКОШУВАВ по
22 ГЕКТАРИ КОНЮШИ
НИ ПРИ НОРМІ 11.
НИНІ ОЛЕКСАНДР ДЕМЕНКОВ ГОТУ<?
свою
МАШИНУ ДЛЯ КОСОВИЦІ
КУКУРУДЗИ НА ЗЙЛЕНИИ
КОРМ. НОРМИ ПЕРЕВИ
КОНУЄ.
ДОБИВАЄТЬСЯ
ВИСОКОЇ ЯКОСТІ робо
ти.
Фото З ФУРСИ,

ГОСТРИЙ СИГНАЛ

КУДИ НЕ КИНЬ
На порозі жнива. І питання готовності
збиральної техніки нині — найактуальні
ше Виявлені у колгоспі імені Ульяноза
недоробки не можна пояснити лише не
стачею запчастин,
Тракторна бригада № 1. З розмози з
бригадиром Анатолієм Петровичем Головченком дізнаюся: з чотирьох комбай
нів повністю готові лише дза. А час не
жде. Втім, Анатолій Петрович запевнив,
що через день
підготовка комбайнів
закінчиться. Хочеться з це вірити, тим
більше, що три цомбайнери —-передо
вики минулорічних- жнив.
Гірші спрази а тракторній
бригаді
№ 3 цього ж колгоспу, якою керує Сер
гій Дмитрович Цапушел. В бригаді — 4
комбайни. Один, нозий, тільки налагод
жують, до другого немає комбайнера, а
9 іншого невідремонтозано жатка (бра
кує пасів приводу).
— Через дза дні все буде готово,—
запевняє Сергій Дмитрович,
Важко в це позірити, тому що й зов
нішній
вигляд території
тракторної

- клин
бригади підтверджує враження: до на
лежного порядку тут ще далеко.
Голова правління колгоспу Олександр
Григорович Шапозалоа сказаз відверто:
«Справи наші погані.
Поки що немає
двох комбайнерів. Та й із заготівлею кор
мів не все гаразд. Припасли лише 140
тонн сіна і 220 — сінажу. Цього виста
чить лише для
відгодівлі
молодняка
(1300 голів). А пізтори тисячі корів по
ки що не забезпечені на зиму кормами».
На запитання, яких
заходів вживає
комсомольська організація колгоспу по
підготовці техніки
до жнив, заготівлі
кормів тощо, Олександр
Григорович
тільки роззодить руками:
— Секретар
комітету
комсомолу
Олена Нертик недавно вийшла з лікарні.
А комітет комсомолу фактично нічого
не робив без неї.
Тут коментарі, як кажуть , зайві.
А. &ЕЗТАКА,
спецкор «Молодого комунара».

Кіровоградський район.

зо три тому Са
РОКІВ
ша Логвинов і не уяв-.

ТИЖДЕНЬ
МОЛОДОГО
НОВАТОРА
Бюро обкому ЛКСМ У, пра)МДії обласник рад ВТВР та
НТТ прийняли спільну пос
танову про
участь у рес
публіканському Тижні МОЛО
ДОГО новатора, оголошеному
секретаріатом ЦК ЛКСМУ,
президіями Уирради НТТ та
уирради ВТЗР.
Тиждень триватиме з 20
Ло 25 червня
цього рону.
Кожен день його проходитийэ ПІД своїм
девізом. Тан,
перший день буде днем на
уково-технічних
знань, 21
червня передбачається про
вести засідання шкіл пере
дового досвіду на базі кра
щих 'Комплексних
творчих
молодіжних
колективів,
громадських нонструкторсьник бюро...
У програмі Тижня також
акції «Малій механізації -і
комсомольську турботу» та
^Впровадження», у комсо
мольських організаціях слід
Підбити проміжні підсумки
участі а республіканському
конкурсі на кращу розроб
ку молодих новаторів, спря
мовану на механізацію ручЧіО: праці, поліпшення яноСТі продукції.

.

Наш кор.

Відбувся IV обласний зліт добровільних народних
дружин. З доповіддю про роботу добровільних народних
дружки по зміцненню громадського порядку і завдання
по дальшому підвищенню ефективності профілактичних
.заходів у боротьбі з правопорушеннями о світлі вимог
ККУІ з їзду ДГЇРС виступив начальник обласного шта
бу доброшльпик народних дружин, заступник голови
облвиконкому В. ГІ. Пустовий.

М. КИРИЛЕНКО,
завідуючий відділом
комсомольських ор
ганізацій Онуфріївського райкому ком
сомолу.

МАЙСТЕР
НАЛАДЧИК

ляв собі, як складеться
його виробнича біографія,
де він знайде застосуван
ня своїм здібностям і май
стерності.
процесів цієї
апарату.
. .
— Давай до нас, Сашко, них і.г-_«
ри. Тож у складі бригади
— з^просиз до
Кірово- Логвипову доводиться на
гр а де ької р айсіл ьгосптсх- віть у вихідні дні виїзди
піки старший брат Олек
з госпо
сій. — На дільницю меха ти на виклики
дарств
району.
нізації
тваринницьких
Як відомо, у ремонтни
ферм. Будеш першим по
ків бракує запчастин. І то
мічником тваринників.
Погодився
юнак. І не ді доводиться шукати ие
шкодує. Зустрів доброзич лише ту чи іншу деталь, а
для її са
ливих товаришів, роботя й можливості
щих, зацікавлених своєю мостійного виготовлення.
справою майстрів. Перші
Технічна
кмітливість
фахові навики далц хлоп Сашка
не раз виручала
цеві бригадир В. О. Обря- бригаду. Разом із Владижа та В. І. Гербічепко,.. славоьиМйГачем (його некотрі працюють па діль давно перевели на посаду
ниці з перших днів її ор інженера-техиолога по ді
ганізації. Дивними спер агностуванню
машинношу здавалися такі специ тракторного парку) Олек
фічні слова, як «частота сандр змайстрував прист
пульсації», «глибина ва рій для виготовлення хо
кууму», та згодом усе ста мутів, яким
обладнали
ло на свої місця:
Олек
верстат
для
гнуття
труб.
сандр освоївся на новому
Нововведення дало підпрігвиробництві.
економіч
У господарствах району емству річний
близько 200 доїльних уста ний ефект на суму понад
новок
типів ч «Імпульс». З тисячі карбованців.
«Ялинка». Тим часом на ' Або ще приклад. Досить
агрегаті«
місцях не вистачає квалі часто ремонт
фікованих спеціалістів по зволікався через дефіцит
налагодженню технологія- гумових прокладок. Заду-

ЗЛІТ днд

Активно готуються до
Всесоюзного
комсо
мольського
суботника,
присвяченого
80-річчю
Другого з'їзду РСДРП і
Дню радянської молоді,
юнаки і дівчата нашого
району. Ініціатором со
ціалістичного
змагання
за досягнення
під час
свята праці
найвищих
результатів
виступили
члени
комсомольськомолодіжного міжгоспо
дарського кормодобув
ного
загону колгоспів
імені XX з’їзду КПРС та
імені Ілріча. Молоді ме
ханізатори цього колек
тиву
Сергій
Грушка,
Сергій Шевченко, Ана
толій Ципкін
і Леонід
Лебедев дали слово ви
конати 25
червня свої
змінні завдання не менш
як на 150 процентів. До
речі, міжгосподарський
загін нині ударно тру
диться на полях колгос
пу імені XX з'їзду КПРС.
За кілька днів кормодобувники
припасли 360
тонн сінажу
і 206 тонн
сіна.
Завершують виконан
ня плану по заготівлі сі
нажу і сіна кормодобув
ним колгоспу імені XXV
з'їзду КПРС. Серед пра
вофлангових змагання —
комсомольці
механіза
тори Володимир Жарко,
Геннадій Черниш і Віктор
Тищенко.

мався якось над
цією
проблемою і
Логвинов.
Прокладки можна виготов
ляти із бракованої
мем
брани пульсатора установ
ки «Імпульс». А пристрій
для їх виготовлення та
кож змонтували із Влади
славом. Чималу економію
принесла ця новинка.
Недавно молодий ра
ціоналізатор О. Логвинов
повернувся з Ужгорода, де
відбувся
республікансь
кий копкурс-змагання па
кращого молодого майстра-наладчпка по устатку
ванню
тваринницьких
ферм. Сашко виборов дру
ге ^призове місце і почес
ний диплом.
Успіхи ці не випадкові.
Допомагає
розкритися
здібностям юнака колек
тив досвідчених майстрів
бригада комуністичної
праці, яка обслуговує тва
ринницькі ферми району.
Д- "ГАНСЬКИЙ,
громадський
корес
пондент
«Молодого
комунара».

Доповідач і промовці відзначили, щ0 народні дпужи
ІТИ відіграють велику роль в охороні громадськогоі норядку. Добре працюють лруж,,,,,, Кіровограде“,™ X
робшітого об єднання «Червона зірка», заводу «Гідно
райои’утГЇЇ.С1,КОГО ЦУКРИ0™ 3аВД* Га‘’4оиХРг°о
; Для’ народник дружинників немає вищої честі
„
стояти па сторожі народних інтересів.
Виконуючи по
благородну місіїо, вони вносять вагомий вкчад г
ненин законності і правопорядку.
д } зміцВ роботі зльоту взяв участь і ппгтилн»
,
ретзр обкому Компартії України В. К ДрімТенко СЄК'

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ
ЗА ВСЕ
Коли моїх ровесників, учнів Кіровоградського медичного училища, запитували, чому вони вибрали фах ме
дика, більшість відповідала: «Підказав... Володя Усти
менко»; Так-так, головний герой трилогії Юрія Германа
«Справа, якій ти служиш», «Дорога моя людина» і «Я
відповідаю за всез.’Чомусь подумалось, що і мій ниніш
ній співрозмовник повинен відповісти так само, але я
помилився. Однак усе по порядку.

Монолог перший.
ВИБІР.
Я, Віктор
Дроб’язко,
народився тисяча дев’ят
сот п’ятдесят четвертого
року. Моє рідне місто —
Полтава з
незабутніми
алеями. Кожне місто має
своє дерезо... У Києві це
каштани, в Одесі — біла
акація. А в Полтаві — ли
па. Кучерява, пахуча наше
полтавська липа.
А думка стати лікарем
у мене появилась
у ди
тинстві, з часом вона тіль
ки зміцнювалась. Далі все
складалось наче на замов
лення, пощастило мені: я
познайомився з медиками
у мого старшого товари
ша, який звільнився в за
пас із лав Радянської Ар
мії. Батьки його були лі
карями. Товариш мав на
мір піти батьківською сте
жиною.
Ми вечорами працюва
ли у їхній домашній біб
ліотеці. Пригадую, з за
хопленням читаз медичну
літературу,
а
товариш
консультував мене з ме
які. вже
дичних питань,
сам осягнув.
Згодом консультантами
стали товаришеві батьки,
які зрозуміли моє захоп
лення медициною і прагли допомогти. Одне сло
во — я впевнено готував
ся до здійснення своєї за
повітної мрії. І коли після
десятирічки відвіз доку
менти до
Полтавського
медичного стоматологіч
ного інституту — ніхто не
здивувався.
Однак шлях
до інститутської лави дав
ся мені нелегко.
Двічі
вступав Віктор
Дроб’язко до Полтавсько
го медичного і обидва ра
зи — невдача. На іншого,
то вже й змирився б. Але
тільки не він. «Наполегли
вість, воля, терпіння...» —
казав собі кожного разу
після того, як не знаходив
свого прізвища у списку
тих, хто пройшов за кон
курсом. Третя
спроба —
до
Дніпропетровського
медичного — увінчалась
успіхом.

Монолог другий.
КРИЛА МІЦНІЮТЬ
В ПОЛЬОТІ
Іспити склав непогано,
але конкурс... Серце, зда
валося, схлипувало — ду
же вже хотілось вчитися,
— але вдома вигляду не
подав. Проте батькові не
треба було пояснювати —
як я не намагався трима
тися, він зрозумів одразу.
Він підійшов до мене,
поклав свою шорстку, мо
золясту руку на плече і,
як дорослий
дорослому,
тихо і доброзичливо МО
ВИВ^ «Йди синку,
попра
цюй. Не журись, не біда
це. На той рік знов спро
буєш, може, й повезе. А
робота серед людей за
гартовує твою волю. Вона
випробує, перевірить твій
вибір».
Послухався батька, пі-

шов на Полтавський завод
газорозрядних ламп, стаз
складальником.
Навики роботи опанував
швидко, старався працю
вати вправно. Незабаром
доручили мені виготовля
ти експериментальні лам
пи зі
стру мопроз І ДНОЮ
смугою.
Будні трудового колек
тиву, ясна мета, цілеспря
мованість.
Такими були
його два роки на підпри
ємстві. Хлопець працював,
не зупинявся на досягну
тому. І як би ми не ана
лізували Вікторову біогра
фію, головними у ній по
винні стояти
слова «він
любив роботу». Цю любов
він збереже і для майбут
нього, коли одягне білий
халат лікаря.

Монолог третій.

СТАНОВЛЕННЯ.
Інститут я закінчив чо
тири роки тому. Ще сту
дентом одружився і на
правлення з радістю от
римав до Кіровограда, бо
звідси родом моя дружи
на. Нині вона закінчує ме
дичний, інтернатуру про
ходитиме в Полтаві.
У Кіровограді я попро
сився до стаціонару тре
тьої міської лікарні лікарем-ординатором. Та ос
кільки вільних
місць нф
було,
мене
направили
дільничим лікарем Сугок^
ліївської медамбулаторії
цієї лікарні.
Лікар — почесна про
фесія. Може, й банально
звучить, але
правильно.
Стати лікарем
— це нз
просто одержати диплом
після закінчення
медич
ного вузу. Тоді ти
лише
дістаєш право
лікувати
людей. Лікарями стають
пізніше. І якщо мене сьо
годні вважають лікарем,
то так- вважають мої па
цієнти. І я, носячи це зван
ня, вже не маю права нз
помилку.
У нашій третій лікарні
колектив дружний, здоро
ва атмосфера
панує тут.
Старші, досвідченіші ко
леги ведуть за, собою мо
лодших.
Сьогодні
відчуваю —
зникла та скованість, яка
на перших порах так мені
заважала. А це вже, певно,
і є той період, який нази
вають
становленням. І
відбувається воно, безпе
речно, не без допомоги
моїх друзів, колег. Не цу
раюсь порад
санітарки;
коли
треба, приміром,
глибше зрозуміти методику ін’єкцій — іду до мед
сестри. Старші
лікарі —•
порадники у діагностиці,
лікуванні. Одне слово —
процес становлення ліка
ря затяжний. І якщо міря
ти найвищими
мірками,
то він, мабуть, не має кін
ця, Треба бути впевненим
у собі, але не самозпевненим. Про це я нагадую
собі щодня, коли одягаю
білий халат.

З АСГУйииК головного лікаря третьої міської лікарні
і ригоріц Іванович Кузьмович, характеризуючи Вік
тора Дроб’язка, сказав:
‘
г ,Т Володь неохоче Гіде на дільницю. ІІелеіко там.-По
уи Віктор виконує роботу кількох дільничних лікарівне скаржиться. Він працює. Бо цс ного
покликання< орошпіі діагност, знаючий спеціаліст. Його
ліоблятг»
пацієнти. Ьо па своїй дільниці він господар здоров’я,
вш лікує. Він — відповідальний за все.
С. КОЛЕСНИКОВ,
член обласного літературного об’єднання.

18 червня 1983 року----------------------1---------- ------ «Молодий комунар»==’======== НАЗУСТРІЧ ДНЮ РАДЯНСЬКОЇ
Сьогодні ми
передруковуємо з
«Комсомольской правды» вирізний
оюлетень-картку для голосування
під час референдуму «Я голосую за
мир!», що відбудеться 26 червня, в
День радянської молоді, під час
численних антивоєнних заходів —
мітингів
протесту, маніфестацій,
уроків миру і т. д. Вперше про це
газета повідомила 8 червня ц. р.

Зворотна сторона бюлетеня-карткн призначена для її заповнення
учасником голосування.
Референдум «Я голосую за мир!»
— це конкретний
внесок кожної
молодої людини з реалізацію ра
дянської Програми
миру, багато
мільйонний вияз антивоєнних, антиядерних устремлінь наших юнаків і
дівчат, який зіллється з боротьбою

Я ГОЛОСУЮ
З А

. й рз

Мир, за який у
кризазай сутичці
з гітлерівським
фашизмом наші
батьки і діди за
платили 20 міль
йонами
життіз,
Мир, якому сьо
годні
загрожу
ють генерали Пентагону і НАТО,
котрі рзуться . до здійснення небез
печних планів розміщення в Західній
Європі зброї середньої дальності,
цинічно саботують радянські мирні
ініціативи, штовхаючи планету до
ядерної прірви, позбавляючи май
бутнього молоде покоління Землі/

■ 3 стор.-------

МОЛОДІ—
всієї молоді планети проти зловісних планів заправил
Пентагону і
НАТО, котрі штовхають світ на
грань ядерної катастрофи.
Повідомлення про антивоєнні ак
ції проведені Вами
напередодні
свята радянської молоді, надсилай
те в «Комсомольскую правду» і сМолодий комунар» із позначкою: «Я
голосую за мирі».

На цій стороні Ви можете розказати про
те, що спонукало Вас взяти участь з анти
воєнній акції «Я голосую
за мир!», про
особистий внесок, внесок Вашого колекти
ву (бригади, класу, дружини і т. д.) в зміц
нення справи миру. Можете вказати прізви
ще, вік, професію.

/

НЕ ДАМО '
ПІДІРВАТИ СВІТ!

КА-НІ-КУ-ЛИ!

місячник БЕЗПЕКИ
НА ВОДІ
Розчинила
двері пора
шкільних літніх
канікул.
Пора радісна, бентежна.
Але й клопітка для орга.чізаторіз активного аідпочинку школярів.
Частину
таких. клопотів взяли на
себе колективи промис
лових підприємств, ор
ганізацій, радгоспів і кол
госпів.
У шкільних літніх кані
кул є тепер і друга, почес
на нззза:
п’ята, трудова
чверть. Для підлітків по
сильна праця на користь
суспільству дає можливість'
проявити свої
здібності,
ініціативу, перевірити себе
на самостійність.
Великою популяряісчо
в учнів користуються та
бори праці і відпочинку, у
яких для праці
відводи
ться чотири години. Після
цього настають
години
доззілля,
де знайдеться
місце для
роздумів над
сторінками
цікавої кни
ги, для туристичних похо
дів, для спортивних зма
гань на воді.
Приблизно п’ята части
на міських школярів свої
канікули проводить на селі
у бабусь
І дідусів. Най
більше часу діти прово
дять біля води.
З метою активізації ро
боти по запобіганню не
щасних випадків на воді
за розпорядженням обл
виконкому
проводиться
місячник безпеки на воді
з 15 червня по 15 липня.
Не послаблюзати конт
ролю за відпочинком на
воді •—■ завдання не тільки

працівників
Товариства
рятування на водах. В Іва
но-Франківську за позами
нулі суботу і неділю тра
гічно загинуло на воді 12
чоловік, із них п’ятеро ді
тей, у Києві за тиждень—
одинадцять. І в більшості
випадків це траплялось
через недогляд батьків,
через незнання правил поведінки на водоймах.
Завдання всіх' спортив
них організацій, керівни
ків піонерських
таборів.
таборів праці і відпочин
ку, завдання
організацій
Товариства рятування на
водах насамперед — вико
ристати оздоровчий пері
од для навчання
дітей і
підлітків плавання.
Такі
навчання можна проводи
ти як у відкритих водой
мах, так і
в навчальних
пунктах.
Вміння плавати
найкраща гарантія безпе
ки відпочинку на воді.
У кожному селі повин
не бути спеціально відве
дене для купання місце з
обов’язковим чергуванням
спецдружин.
Літні канікули — щаслиза пора. Тож нехай на
ші діти отримають трудові
навики, наберуться здоро
в'я, бадьорості, навчаться
плавати. У цьому їм по
винні допомогти всі, хто
має бодай найменше від
ношення
до організації
відпочинку під час літні*
канікул.
О. КУШНІРОВ,
директор школи об
ласної ради Товарист
ва рятування на водах.

СЛУЖБА ДНІ 1 НОЧІ
«Наш автобус віз дітей
зі змагань. У дорозі по
ламались. На автотрасі
Полтава—Кишинів,
де
майже немає
населених
пунктів,
допомоги дове
лось би чекати довго. Але
тут під’їхав, працівник
державної
автоінспекції.
За годину старшина Тре
губ разом із водієм відре
монтували автобус...»
Це слова з листа дирек
тора однієї кіровоградсь
кої школи. Він звертаєть
ся до начальника державтоінспекції
з проханням
відзначити сумлінність мо
лодого інспектора. Таких
листів до управління над
ходить багато.
Володимир Трегуб і Вік
тор Громотенко ніяково
усміхаються, коли згаду
єш про такі подяки. Це ж.
мовляв, наша робота, наш
за це
обов’язок, а хіба
треба дякувати...
їх здружила міліцейсь
ка служба.
У підрозділі
дорожпьо-пат р у л ь н о ї
служби державної автоін
спекції управління
внут
рішніх справ Кіровоградсь
кого облвиконкому воин
знайшли
один
одного.
Комсорг підрозділу і за
ступник. Знайшли, бо, як
вони обоє стверджують —
шукали себе.
На службу в міліцію во
ни йшли різними шляхами.
Володимир виріс у хлібо
робській сім’ї. Після за
кінчення десятирічки шо
ферував у рідному колгос
пі імені Шевченка Олек. сандрівського району. Ни
ні не без гордощів згадує
свій старенький
ГЛЗ-53,
якого йому доручав ремон
тувати батько, перший на
ставник Володимира. Зга;
дує перші
рейси, перші
труднощі. Долати їх на
вчився дома, а це допома
гало і під час служби в
лавах Радянської Армії
(особливо знадобилась до
машня наука у степах Ка
захстану, де "збирав хліб
-- за ударну
пращо був

відзначеїшй військовими і
комсомольськими нагоро
дами). Допомагає і тепер.
Обов’язки у Володими
ра на перший погляд прос
ті: стежити за рухом тран
спорту, пішоходів, запобі
гати дорожньо-транспорт
ним пригодам. Розв’язує
ці завдання старшина мі
ліції В. Трегуб
разом із
громадськими автоінспекторами.
Рішучість,
сміливість,
готовність до ПОДВИГ}' —
такі риси охоронця поряд
ку характерні для Воло
димира Трегуба.
...Під час одного з передноворічнпх чергувань усі
пости і групи державтоіи-

ВИХОВУЄ
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«ЗІРНИЦЯ»

«ТАКА У НАС РОБОТА»
спекції були сповіщені осяяла здогадка: «Зрозу
про збройне пограбування міли, що не
втечуть —.
магазину. Злочинці зникли вдаються до відчайдушно
на краденому автомобілі го кроку». Червоний "авто
«Жигулі»
з
розбитим мобіль
світить фарами
склом*. Тієї ночі на службу прямо в очі.
Ще мить, і
вийшов ‘ Володимир Тре машини зіткнуться. Але в
губ. Напружено вдивлявся останній момент
Трегуб
в темряву. І недаремно — звертає вбік і, заскрипів
десь опівночі
мимо пат ши гальмами, розвертаєть
рульного автомобіля ДАІ ся. І знову — погоня.
■на великій швидкості про
Через півгодини «авто
мчала червона
легкова родео» закінчилось упев
машина без заднього скла. неною перемогою досвід
Інспектор одразу ж пові чених охоронців порядку.
домив черговому і кинув Злочинці
не втекли від
ся навздогін злочинцям.
розплати. «Водій . «Жигу
Швидкість погоні деда лів» не справився з управ
лі зростала — стрілка спі лінням і па крутому пово
дометра посувалась упе роті вилетів у кювет», —
ред на циферблаті: 120 кі так після чергування допо
лометрів на годину, 140... відав В. Трегуб у рапорті.
«Двірники» ледве встига
За сміливість, проявле
ють змітати сніг, що на ну при затриманні злочин
ліплюється на
вітровому ців, старшину Володимира
склі. Автомобіль попереду Грегуба Міністерство внут
не здається. Вихід єдиний рішніх справ УРСР наго
— збільшити швидкість.
родило іменним годинни
Ось уже хвилин десять ком.
•
стрілка спідометра
три
В оцінці своїх
успіхів
вожно тремтить на цифрі скромний і товариш’ Воло
160. Відстань між автомо димира Віктор- Громотен
білями скорочується. Ллє ко. Вій у
МІЛІЦІЮ прнщо це — «Жигулі»
роз-, йшов за
_______ х.ммл1м
-3
направленням
вертаються.
Володимира комсомольської організації
———

дання: на високому рівні
забезпечити
перевезення
урожаю-83. А це — створи
ти і надійний заслін втра
там сільськогосподарської
продукції,
і умови для
безпеки руху на маршру
тах... Сьогодні
до вико
нання цього завдання ін
спектори
дорожньо-пат-рульної служби готозі.

Кіровоградського
олійжиркомбіиату. Потрапив
у підрозділ ' до Трегуба.
Володимир допомагав Вік
торові в усьому, навчав
В. ЛОСТОЛАТ1Й,
найкращих методів роботи
інструктор відділу Ї1Оз водіями. Може саме то
ЛІТИКО-ВИХОЗНОЇ робо
му нині
в обох багато
ти управління
внут
спільних рис і в службовій,
рішніх справ Кірово
і в комсомольській діяль
градського облвикон
ності.
кому.
Службу несуть разом.
Разом комсорг і заступник
КОЛИ
ВЕРСТАВСЯ
організовують
соціаліс
тичне змагання за звання НОМЕР. Недавно обласпе
кращого за професією, за радіо рознесло тривожну
кращий
комсомольський звістку: «Органами міліції
екіпаж. Постійно хлопці розшукуються небезпечні
•вдосконалюють свою про- , злочинці. Якщо кому відо
фесійпу майстерність, май мо про їхнє - місцеперебу
стерно водять автомобілі вання — негайно повідом
і спеціальну техніку, якою те у найближче відділення
користується
державто- міліції».
Злочинцям не
вдалося
іпспекція для контролю
уникнути відпоиідальност і.
за рухом.
затримав
Про спільні затримання Одного з них
міліції комсо
грабіжників, браконьєрів, старшина
інших
порушників гро молець Володимир Тре
мадського порядку часто губ.
розповідають друзі. І як
На знімну (зліва на-'
що йдеться про Трегуба, право): інспектори дорож
ньо-патрульної
'
служби
то це значить, що поруч Володимир ТРЕГУБ
і Вік
із ним був Громотенко.
тор ГРОМОТЕННО на марш
На завтра у комсомолі»-, руті. :
Фото 3. ВАКУЛНЧА.
ського екіпажу нове зав-

15 черзня в Ровно відбу
лось урочисте закриття
VII республіканського фі
налу Всесоюзної піонерсь
кої аійськозо-спортивної
гри «Зірниця». Шість днів
у лісі, під овіяним парти
занською славою містом
Розно, йшли змагання кра
щих юнармійських загонів.
На стройовому огляді, в
операції «Снайпер», зма
ганнях з цизільної оборо
ни, протипожежного за
хисту,
медико-санітарної
підготозки, юнармійському триборстзі ГПО, на пос
тах інспекторів руху та
інших
поєдинках багаго
школярів продемонстру
вали добрий фізичний і
вольовий гарт — якості,
які виховує «Зірниця».
Для учасників
фіналу
було підготовлено велику
культурно-виховну
про
граму. На Поліській зем
лі, обпаленій вогнем ми
нулих
битв,
юнармійці
серцем торкнулися геро
їчної історії краю, зустрі
лися з ветеранами війни,
учасниками партизансько
го руху, делегатами ком
сомольських
з’їздів. У
програмі фіналу були та
кож огляди художньої са
модіяльності
юнармійсь
ких агітбригад,
конкурс
бойових
листків, стінних
газет. Перед дітьми ви
ступали творчі колективи
Ровенського міського Па
лацу піонерів та школя
рів, артисти театру ляльок.
У підсумку змагань найсильнішими були команди
Розенської, Одеської, Ворошилозградської,
До
нецької областей і міста
Києва.
На Всесоюзному
фіналі «Зірниці» нашу рес
публіку представлятимуть
ровенчани, одесити, а та»
кож
дніпропетровці —
господарі цих змагань.

18 червня 1983 року —

«Молодий комунар»
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РОЗПОВІДЬ
НА ВАШЕ ПРОХАННЯ

МУЗИКА ПЛЮС ПЛАСТИКА
Про Валерія Лсонтьєьа
як про самобутнього співа
ка заговорили • тоді, коли
на міжнародному конкурсі
«Золотий Орфей» у Болгарії
він узяв Гран-прі за вико
нання пісні Д. Тухмапова
на вірші С. Кірсанова «Тапповальний час па Солпііе».
До того Валерій був буді
вельником, листоношею, на
віть учпвс'я на прядильника
і одночасно співав у само
діяльному хорі, грав у ама
торських виставах. Па про
фесіональну естраду йому
ВИ ЗАМОВЛЯЛИ ПІСНЮ І допоміг піднятися той же
Давид Тухманов, який по
мітив у молодому співакові
можливості для виконання

СВОЇ.'. СГ.ійДІШХ

(часом аж

експеримент альності)
ДО
кО.'.ІПОЗІ ЦІЙ — темперамент,
ПЛАСТИЧНІСТЬ,
виразні во-

кальні дані. І сьогодні іворче надбання В. Леонтьева в
уяві широкої публіко — цс
передусім пісні Тухмгінова
<Ие;ішлядная
сторона»,
«Здравствуй», «Там, в сен
тябре» та інші твори.
Успіхові Леонтьева сприяє
і виповищність, експресив
ність Його виступів, які при
всій своїй
невимушеності
не є прото, комплексом ім
провізацій. Співак,
будучи
режисером власних програм,
заздалегідь старанно
виві
ряє кожен рух,
продумує
ножну деталь концертного
костюма. При цьому він не
боїться
вкраплень у свій
сценічний образ деякої єн-

стравагантності, хоч її без
особливого захвату
сприй
мають глядачі — прихиль
ники
традиційної манери
виконання. Зате оператори
телебачення завжди
охоче
концентрують увагу на не
ординарних елементах ви
ступів , артиста — досить
згадати показану на Новий
рік передачу
«Атракціон».
Там стиль Леонтьева цілком
відповідав цирковому анту
ражу програми.

Якщо зовнішній бік висту
пів соліста в основному ви
тримується в одному руслі,
то тсматцчпнй діапазон ви
ковуваних ІЛІМ номерів ду
же різноманітний. . Про не
сам Леонтьев говорить так:
— Я намагаюся розпові
дати мовою музики і плас
тики про
найважливіше в

житті людини — про любов,
про щастя, про світ без во
єн. Я прагну,
щоб те, що
хвилює мене, схвилювало б
і зал.
І зал не залишається бай
дужим до виступів співака.
Оплески на його концертах
— цс вимушена длинна ввічлнвості. Навіть ті глядачі,
для котрих Леонтьев дале
ко не кумир, мимоволі втя
гуються в силове поле його
кипучої сценічної енергії.
Гастрольні поїздки у Ва
лерія Леонтьева поєднують
ся з відвідинами студій звукозапису. Фірма «Мелодія»
випустила кілька його дис
ків, ямі швидко розійшлися
серед любителів
сучасної
музики.

І. КУЗНЕЦОВА.

МОИ ГОДА
Музыка Георгия

МОВСЕСЯНА

Пусть голова моя села.
Зимы мне нечего
пугаться.
Не только груз мои
года,
Мои года —
мое богатство.
Пусть голова моя
седа,
Не только груз мои
года,
/Мон года —
мое богатство.
Я часто время
торопил,
Привык подвес дела
впрягаться.
Пускай я денег
не скопил,
Мои года —
мое богатство.
Я часто время
торопил,
Пускай я денег
не скопил,

♦ ґічеть

Стихи Роберта
РОЖДЕСТВЕНСКОГО

Мои года —
мое богатство.
Шепчу «спасибо» я
годам
И пыо их горькое
лекарство.
И никому их не отдам.
Мои года
мое богатство.
Шепчу «спасибо» я
годам
И никому их не отдам,
Мои года —
мое богатство, •
А если скажут мне
вока:
«Твоя звезда, увы,
погасла...» —
Подымет детская рука
Мои года —
мое богатство.
Когда-нибудь
• наверняка
Подымет детская рука
Мои года —
мое богатство.
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ЕСТРАДНИМ КАЛЕЙДОСКОП
А «Ранок планети» — так називається сюїта, ство
рена В!А «Аріель». Вона пронизана тривогою за до
лю планети, закликає всіх людей доброї волі боротися за справу миру. Нині на фірмі «Мелодія» сюїта
записується на диск.
А. Група Стаса Наміна працює над третім гіган
том «Вінчальна година», куди увійдуть рок-композиції самого Наміна на вірші р. Рождественського,
Є. Євтушенка, А. Вознесенського, Б. Ахмадуліної.
А. Ансамбль «Зе?лляни» останнім часом виступає .
без клавішних інструментів. Головне навантаження
на дві лідируючі соло-гітари. Більшість пісень у

Пред’явлені на II тра
диційний
обласний кон
курс дискотек
програмі)
були дуже різноманітними.
Найхарактерніше для них
— певно, відсутність пов
торів у програмах супер
ників. Кожна несла в собі
щось нове,
вирізнялася
своїм індивідуальним по
черком.
В обговоренні перегля
нутих
програм активну
присутня у
участь взяла
залі молодь. Ніде було
яблуку впасти під час роз
важальної програми дне_ котскн обласного клубу
держторгівлі
«Відлуння»
в
дпекозалі
інституту
сільгоспмашицобудув а пня. Та, на жаль, перепов
нився танцмайданчик тут
не завдяки гарпій програ
мі. «Виручили» музика та
неабиякий темперамент і
весела вдача ведучої.
Дискотека має безліч як
прихильників, так і про
тивників. Щодо цієї чи не
пайпопулярнішої
форми
проведення дозвілля веду
ться нескінченні дискусії.
Мовиться про проблеми—
вибір тематики, компози
цію, використання техніч
них засобів тощо. Глибоко
аналізуючи місце та роль
дискотек,
завсідники ді
йшли висновку, що дискоклуб потребує
ведучого
так званого універсально
го типу, який зміг би роз
повісти гостям дискотеки
про те. яке місце займала
музика в житті впдатинх
людей, новини музичного
життя, легко «завести» на
па
танець. Незважаючи
те, що в цілому ведучі
всіх дискотек справилися
зі своїми функціями, «уні
версального» серед них
так і не
знайшлося. На
мою думку, найближче то
нього став художній ке
рівник і ведучий
лискоклубу «Зодіак» педінсти
туту Юрій Білашок. Роз
важальпа
частина кол„куреної програми лпекотеки «Зодіак»
була пстапшовальною. Та членам
дискоклубу вдалося швид
ко знайти тісний контакт

СЬОГОДНІ

диск
жокей?
в/

завдяки
з
аудиторією
ведучих
майстерності
(казкарів), їх щирості, лі
ричності. «Вічна казка ко
хання» — таку романтич
ну назву має ця програма,
заснована на
індійських
легендах про квіти.
По зупинятися
на до
сягнутому, постійно
----- — праціовати над удоскопалспням програм — і вже anробовапих, і ЩОЙНО поставлеппх — основна риса
дискоклубу. Мабуть, тому
програми «Зодіака»
вирізняються завершеніс
тю, художньою фантазією.
Цікавою в пізнавальному
плані стала особисто для
мене програма про життя
Мікелапджслб. В пій плявний органічний спнтез
тексту, слайдів і музики,
чого не скажені про робо
ти дискотеки «Відлуння».
Скажімо, якщо вже й ви
рішили члени цієї диско
теки включити
до своєї
програми пісню громадян
ського звучання
у вико
нанні Софії і Ротару, то
не варто було запрошува
ти гостей
конкурсу до
танцю. Чи не краще було
б продемонструвати слай
ди про боротьбу радянсь
ких людей за мир, їх са
мовіддану працю для бла

сьогоднішній програмі колективу написані його учас
никами.
Скоро вийдуть дві нові платівки «Пригод кони
ка Кузі» — там для дітей уперше співає відомий ар
тист і композитор Юрій Антонов.
Студійна група «Москва»,
яка
записала з
Д. Тухмановим диск «НЛО», почала репетиції кон
цертної програми і має намір невдовзі почати гаст
рольну діяльність.
А Джаз-група «Діапазон» підготувала сольну про
граму зі своєю солісткою Галиною
Смучинською.
Колектив також записав платівку дитячих пісень ле
нінградця Г. Гладкова.
А Співачка Тетяна Анциферова, котра співробіт
ничає з композитором О. Зацепіним,
записала на

орган Кировоградского

316050, МСП,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вуп. Луначарського

На украинской языке.

Хто

БК 06G23.

Індекс 61 ЮЗ.

А Рекордним за останні роки тиражем в 5,5 міль
йона екземплярів розійшовся
«Диско альянс» —
перший альбом латвійського студійного
ансамблю
«Зодіак».

А. Відома виконавиця російських народних пісень
Жанна Бічевська гастролювала у тридцяти
країнах
світу. Тї платівки випущені в Польщі, Японії, Франції.. ИЯІ....................................................................... У-
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Т. КУРЛЮК.

м. Кіровоград.

Центральному телебаченні і фірмі «Мелодія» свою
версію пісні В. Матецького на вірші О. Писаржевської І О. Монастирьова «Нема розлук». Першою її
виконавицею була Хелена Вондрачкова.

НАША АДРЕСА:

«Молодой коммунар» —

ла байдужим. Злободенна
тема, емоційна
мова ве
дучого, контакт із глядача
ми з першої й по останню
хвилину програми — все
це притаманне роботі сту
дентського дискоклубу.
Трохи гірші справи тут
із розважальною програ
мою. В основі її — розпо
відь про популярну
спі
вачку
Аллу
ГІугачоцу.
Творчість артистки багато
планова й різнобарвна, й
розповісти про неї широ
кій аудиторії за півгодини
стисло іі суттєво
— зав
дання не з легких.
Тому
дйсконрограма наголосила
на
співробітництві Алли
Пугачової
з компознто
ром Раймондом Паулсом.
Тут і зробили члени «Ста
рого грамофону» головний
свій прорахунок —розпо
про талант
віли окремо
б окремо про
Пугачової
Раймонда
становления
Паулса як композитора.
Майже нічого не було ска
зано про їхні спільні твор
чі пошуки, чудові роботи,
’зокрема, останні. Не все
гаразд у «Старого грамо
фона» її зі слайдами. Як
що важко дістати портрет
ні, то можна користувати
ся асоціативними зобра
женнями. Про не студенти
не подбали. Не
сприяла
виникненню інтересу до
другої розважальної про
грами й мова ведучого. Країною
ведучою
на
конкурсі стала
Іішл Запльоскіна
з дискоклубу
«Відлуння». її нагородже
но дипломом. Перше місце
й диплом І ступеню одер
жала дискотека «Зодіак»
Кіровоградського держав
ного педагогічного інститу
ту імені О. С. Пушкіна,
друге й диплом II ступе
ню — «Старий
грамо
фон» КІСМу, третє
—
за дискотекою «Вічлуннагоня». Дпскоклубп
роджені грошовими прсміями. У конкурсі бралз
участь і дискотека «Фести
валь» Олександрійської о
райенергоуправлінвя. яка
зайняла четверте міспе.

га народу? Не
відомо,
впко. ристовува л ася
програма
раніше чп впер
ше представле
на на конкурс.
Та з
усього
видно, що вона
не
до кінця
іірод у м а и а,
композіїці її н о
■ге вибудувапа.
Тому струн
кість
рсжисузлагоджери,
ність текстового паваптажепіія, змісту слаидів і музичвосупроводу
го
можуть
бути
набагато краГоловтими,
II
пий
педолік
дискотеки-І—відсутпість стержня програм.
Окремі пісні, музичні ком
позиції, телемоптаж, вік
торини губляться в перена
сиченій
різноплановими
номерами програмі. Деякі
моменти взагалі зосталися
незрозумілими,
Конкурс
на знання мультиплікації
змінює
п’ятихвилинний
уривок з профілактичного
фільму про шкідливість
алкоголізму. По ньому ве
селі слова ведучої:
— Сподіваємося, що се
ред пас таких немає. Вас'
вітає і запрошує до тан
цю шведська група «Сек
ретна служба»...
Що то за група «Секрет
на служба»? Галаю, що не
тільки я одна
чула ціо
назву вперше.
Музичних творів звуча
ло безліч. Майже всі во
ни
супроводжувалися
єдиною стандартною фра
зою: «Вас вітає і запро
шує до танцю»...
Гідним суперником «Зо
діаку» став дискоклуб Кі
ровоградського інституту
сільськогосподарс ь к о г о
машинобудування «Старий
грамофон».
Хвилююча
розповідь ведучого Сергія
Дишлового про боротьбу
ірлапського народу за не
залежність нікого не ЛНШ1І-
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