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ПЛЕНУМ ЦК КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
26 квітня 1984 року відбувся Пленум Центрального Комітету Комуністич

ної партії України.
У роботі Пленуму взяли участь перші секретарі обкомів партії, голови обл

виконкомів, міністри УРСР, керівники деяких інших республіканських організа
цій, які не входять до складу Центрального Комітету і Ревізійної комісії Ком
партії України, а також директори окремих шкіл, педагоги, вчені.

Пленум розглянув питання про підсумки квітневого (1984 р.) Пленуму 
ЦК КПРС і завдання партійних організацій республіки, які випливають з його 
рішень і виступів товариніа К. У. Черненка на Пленумі і першій сесії Верховної 
Ради СРСР одинадцятого скликання.

З доповіддю виступив член Політбюро ЦК КПРС, перший секретар ЦК Ком
партії України товариш В. В. ЩЕРБИЦЬКИЙ.

В обговоренні взяли участь товариші: Ю. Н. ЄЛЬЧЕНКО — перший секре
тар Київського міськкому партії, Б. Т. ГОНЧАРЕНКО — перший секретар 
Ворошиловградського обкому партії, В. О. ОРЛОВ — вальцювальник Запорізь
кого металургійного комбінату «Запоріжсталь» імені С. Орджонікідзе, .А. С. СТА- 
ТІНОВ — голова Донецького облвиконкому, М. В. ФОМЕНКО — міністр осві
ти УРСР, Т. І. ПАНАСЕНКО — перший ссьретар Ровенського обкому партії, 
О. А. ЗАХАРЕНКО — директор Сахнівської середньої школи Черкаської об
ласті, народний учитель СРСР, О. В. М1ГДЄЄВ — голова Дніпропетровського 
міськвиконкому, М. І. ОВСІЄНКО — директор середнього профтехучилища 
№ 17 м. Харкова, А. І. КО PH ІЄН КО — перший секретар Тернопільського об
кому партії, М. К. ГРИНЬКО — міністр вугільної промисловості УРСР, 
С. Д. КУШНІРОВА — перший секретар Шосткинського міськкому партії Сум
ської області, Б. М. ГРАНАТ — головний аїроном колгоспу імені Ватутіна Кі
ровоградської області, заслужений агроном Української РСР, М. С. ВОРОНЕН
КО — генеральний директор Львівського виробничого об’єднання імені 50-річчя 
Жовтня, В. І. МИРОНЕНКО — перший секретар НК ЛКСМ України.

Із заключним словом на Пленумі виступив товариш В. В. ЩЕРБИЦЬКИЙ.
В обговореному питанні Пленум одноголосно прийняв постанову, яка пуб

лікується в пресі.

26 квітня відбувся Пле
нум Центрального Коміте
ту Комуністичної партії Ук
раїни. В його роботі взяли 
участь перші секретарі об
комів партії, голови облви
конкомів, міністри УРСР, 
керівники деяких інших 
республіканських організа
цій, які не входять до 
складу Центрального Комі
тету і Ревізійної комісії 
Компартії України, а також 
директори окремих шкіл, 
педагоги, вчені.

Пленум розглянув питан
ня «Про підсумки квітнево
го (1984 р.) Пленуму ЦК 
КПРС і завдання партійних 
організацій республіки, що 
випливають з його рішень 
і виступів товариша К. У. 
Черненка на Пленумі і пер
шій сесії Верховної Ради 
СРСР одинадцятого скли
кання». З доповіддю висту
пив член Політбюро ЦК 
КПРС, перший секретар ЦК 
Компартії України товариш 
В. В. Щербицький.

У доповіді відзначалось, 
що рішення Пленуму ЦК 
КПРС і сесії Верховної Ра
ди СРСР, положення і зав
дання, сформульовані у 
виступах товариша К. У. 
Черненка на Пленумі і се
сії, мають першорядне, 
мобілізуюче значення для 
практичної діяльності пар
тії, її організацій на місцях, 
удосконалення державного 
будівництва. В них пере
конливо втілено незмінність 
політичного курсу КПРС, 
послідовно продовжено лі
нію партії на вдосконален
ня всіх сторін економічно
го, соціально-політичного 
і духовного життя суспіль
ства розвинутого соціаліз
му. Ця лінія знайшла також 
конкретний вияв у заяві ра
дянського уряду, з якою на 
сесії виступив член Політ
бюро ЦК КПРС, Голова Ра
ди Міністрів СРСР товариш 
М. О. Тихонов. •

Наша партія, 
держава і далі 

радянська 
непохитно

проводитимуть ленінський 
курс на дальше зміцнення 
економічної та оборонної 
/могутності Батьківщини, не
ухильне піднесення народ
ного добробуту, створення 
умов для мирної, творчої 
праці радянських людей.

Керуючись постановою 
квітневого (1984 р.) Плену-

му ЦК КПРС «Про дальше 
поліпшення роботи Рад на
родних депутатів», необхід
но забезпечити підвищення 
рівня партійного керівницт
ва радянськими органами, 
добиваючись при цьому, 
щоб кожна Рада наполег
ливо вдосконалювала
зміст, стиль і методи своєї 
діяльності, ефективно вико
ристовувала надані Консти
туцією СРСР права і повно
важення в забезпеченні 
комплексного економічно
го й соціального розвитку 
відповідних регіонів, пра
вильного поєднання тери
торіального і галузевих на
чал в управлінні, суворого 
додержання загальнодер
жавних інтересів.

Слід і далі, відзначалось 
на Пленумі, підвищувати 
відповідальність Рад народ
них депутатів, їх виконавчих 
органів за виконання дер
жавних планів, повніше за
доволення попиту населен
ня на високоякісні товари 
народного споживання, 
вдосконалення сфери пос
луг, поліпшення всіх сторін 
життя і побуту людей, роз
виток їх трудової і громад
ської активності, виховання 
трудящих в дусі радянсь
кого патріотизму і соціа
лістичного інтернаціоналіз
му, взаємної поваги й 
дружби всіх націй і народ
ностей нашої країни, го
товності захистити великі 
завоювання соціагузму.

Вказувалось на'^ необхід
ність удосконалювати ор
ганізаційно-масову діяль
ність Рад, зокрема підго
товку і проведення сесій, 
засідань виконавчих комі
тетів, роботу постійних ко
місій, розширювати прак
тику депутатських запитів.

Предметною була розмо
ва про здійснення рефор
ми загальноосвітньої і 
професійної школи, вдо
сконалення структури за
гальності середньої і про
фесійної освіти, поліпшен
ня навчального процесу, 
використання виховного 
потенціалу та інші актуаль
ні проблеми, від розв’язан
ня яких залежить якість та 
ідейне загартування підрос
таючого покоління, підго
товка його до життя і пра
ці. Необхідно, відзначали 
промовці, забезпечити ре
тельну, всебічну підготовку

до проведення реформи. 
Уже в цьому році слід 
здійснити конкретні заходи 
по вдосконаленню навчаль
но-виховного процесу,
зміцнення матеріально-тех
нічної бази шкіл і профтех
училищ..

В обговоренні взяли 
участь ’ товариші: Ю. Н. 
Єльченко — перший сек
ретар Київського міськко
му партії, Б. Т. Гончаренко 
— перший секретар Боро- 
шиловградського обкому 
партії, В. О. Орлов — валь
цювальник Запорізького 
металургійного комбінату 
«Запоріжсталь» імені
С. Орджонікідзе, А. С. Ста- 
тінов — голова Донецько
го облвиконкому, М. В. Фо
менко — міністр освіти 
УРСР, Т. І. Панасенко — 
перший секретар Ровенсь
кого обкому партії, О. А. 
Захаренко — директор 
Сахнівської середньої шко
ли Черкаської області, на
родний учитель СРСР, О. В. 
Мігдєєв — голова Дніпро
петровського міськвиконко
му, М. І. Овсієнко — ди
ректор середнього проф
техучилища № 17 м. Хар
кова, А. І. Корнієнко — 
перший секретар Терно
пільського обкому партії, 
М. К. Гринько — міністр 
вугільної промисловості 
УРСР, С. Д. Кушнірова — 
перший секретар Шосткин
ського міськкому партії 
Сумської області, Б. М. 
Гранат — головний агро
ном колгоспу імені Ватуті
на Кіровоградської облас
ті, заслужений агроном Ук
раїнської РСР, М. С. Воро
ненко — генеральний ди
ректор Львівського вироб
ничого об'єднання імені 
50-річчя Жовтня, В. І. Миро
ненко — перший секретар 
ЦК ЛКСМ України.

Із заключним словом на 
Пленумі виступив товариш 
В. В. Щербицький.

Учасники Пленуму запев
нили Центральний Комітет 
КПРС, що партійні організа
ції» трудящі республіки 
зроблять усе для виконан
ня рішень XXVI з'їзду пар
тії, квітневого (1984 р.)
Пленуму ЦК КПРС і першої 
сесії Верховної Ради СРСР, 
гідно зустрінуть XXVI! з'їзд 
Комуністичної партії Радян
ського Союзу.

|РАТАУ).

18 квітня цього року у газеті «Радянська Україна» 
був опублікований лист членів учнівської виробничої 
бригади Комишуватської середньої школи Новоукра- 
їнського району «Лій — молоді гіталовці».

Школярі, учнівська молодь області гаряче схва
люють заклик гіталовців готувати себе до прекрасної 
і почесної професії на землі — хліборобської.

Друкуємо відгуки на лист комишуватців.

Примножуємо 
традиції 
гіталовців

Коли ми, члени шкіль
ної виробничої, дізналися, 
що наші ровесники із села 
Комишуватого за підсум
ками минулого року стали 
лауреатами премії Ленін
ського комсомолу, то від 
душі, по-доброму пораду
валися за своїх друзів, з 
якими' підтримуємо зв'язки 
не один рік. Так, ці хлопці 
і дівчата своєю натхнен
ною працею, бажанням і 
постійною готовністю при
йти на допомогу старшим 
по-справжньому заслужили 
такої високої нагороди.

А для нас висока відзна
ка друзів — стимул пра
цювати іще краще, іще за
взятіше. І не в похвалу са
мим собі скажу, що дещо 
ми вже зробили ось зараз, 
навесні. Робота нашої ви
робничої бригади різнопла

нова. Є в нас ланка тва
ринників, рільнича брига
да, дослідницька група... 
Кожному із 305 учнів є 
завдання до душі.

З яким нетерпінням ми 
чекали нинішньої весни! 
Хотілося пошвидше вийти 
в поле, сісти за кермо 
тракторів (їх подарував 
нам підшефний колгосп 
імені Леніна), обробити 
перші в житті самостійні 
гектари. Нарешті довго
жданнії час настав. Площу 
в 40 гектарів ми засіяли 
швидко. Робота ладилася, 
певно, через те, що тоді 
поруч були бригадир ово
чівницької бригади, ко
лишня вихованка нашої 
школи Р. П. Кошова, го
ловний агроном господар
ства В. П. Гаврвш.

Тепер готуємося до ви
садки капусти, помідорів. 
У полі буваємо чи не що
дня. Звичайно, втомлює
мося, але яка це приємна, 
радісна втома, коли знаєш: 
оце я зробив власноручно. 
І так думають всі мої то
вариші — друзі по школі.

Інакше ми не можемо. Бо 
так уже хочеться не відста
вати від комишуватців.

В. МАКАРЕНКО, 
бригадир учнівської 
виробничої бригади 
Новопразької СШ.

Олександрійський 
район.

«Хліб —
суть життя» 
ця фраза одна з багатьох, 
котрі особливо запам’ята
лися мені в листі комишу* 
ватців.

Про славні справи ко- 
мншуватської учнівської 
виробничої бригади ми 
знаємо давно. Щиро ра
діємо, коли взнаємо про 
неї щось хороше, вагоме. 
Недавно довідалися, що 
її відзначено пре?.іією Ле
нінського комсомолу. Тож 
хочу від імені всіх’ учнів 
нашого технікуму переда
ти палкі привітання хлоп
цям і дівчатам із Коми
шуватого і побажати: так 
тримати завжди!

Ю. ПТАШИНСЬКИЙ, 
член механізованого 
загону «Механік-83» 
Кіровоградського тех
нікуму механізації сіль
ського господарства.

ПО ПІВТОРИ- 
ДВІ НОРМИ
У колгоспі імені XX з'їзду 

КПРС нукурудзу буде виро
щувати спеціально створе
ний загін. До єнладу цього 
загону входить і номсомоль- 
сьхо-молодіжна ланка, яну 
очолює Віктор Ткаченко. Ни
ні робота на кукурудзяній 
плантації в самому розпалі. 
Хлопці поспішають, щоб до 
початку травневих свят пов
ністю закінчити посівну. Два 
агрегати Василя Козлова та 
Юрія Сегляника, чітко дотри
муючись черговості заправ
ки сівалок насінням і добри
вами, рівними смугами ме
режать поле. Для сівальних 
агрегатів готовить фронт 
робіт Микола Болбас. Це він, 
витримуючи технологію ін
дустріального методу, вно
сить на площу гербіциди.

На знімках: Микола 
БОЛБАС перевіряє агрегат 
для внесення гербіцидів; 
сенретар комсомольської ор
ганізації колгоспу Раїса ПО
ГРІБНА і ланновий Віктор 
ТКАЧЕНКО.
Текст і фото М. САВЕНКА. 
Онуфріївський район.
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V ЦЬОМУ році радян- 
& ська молодь буде 
відзначати 60-річчя при
своєння комсомолу імені 
Володимира Ілліча Леніна. 
Літом зберуться на Двор
цов ій площі Ленінграда 
переможці Всесоюзного 
огляду — кращі молоді 
виробничники, студенти, 
вчені. Хочеться вірити, що 

серед них будуть представ, 
ники і нашого колгоспу. 
В усякому випадку пе
редумови для такого про
гнозу є серйозні — пере
важна більшість молодих 
працівників нашого госпо
дарства працюють ударно, 
перевиконуючи планові 
завдання, вносячи тим са
мим свій посильний вклад 
у підвищення ефективнос
ті сільськогосподарського 
виробництва. Заклик пар
тії підвищити продуктив
ність праці на один про
цент проти плану і знизи
ти собівартість продукції 
на 0,5 процента — це зна
чить вести постійний по
шук невикористаних ще 
резервів. Таких, наприклад, 
як взаємозамінність на 
робочих місцях, впровад
ження нових форм органі
зації праці. Саме про це 
наголошувалось і на VII 
Пленумі ЦК ВЛКСМ, який 
відбувся 17 березня в 
Москві.

У комсомольській орга
нізації господарства на об
ліку 79 членів ВЛКСМ. 1 
немає такого місця в кол
госпному виробництві, де 
б не працювала молодь. 
Серед молодих виробнич
ників переможцями соціа
лістичного змагання за 
1983 рік стали доярка Лю
бов Пітенко, яка надоїла 
по 3576 кілограмів молока 
н$ кожну корову сзоєї 
групи, виконавши річний 
план на 106,8 процента, та 
механізатор Сергій Чаба- 
рай, який при плані 2200 
гектарів умовної оранки 
трактором Т-150 фактично 
виробив 2248,4 гектара.

Та комітет комсомолу 
хвилюють не тільки високі 
кінцеві результати у праці 
нашої молоді, а й те, за 
яких умов і за рахунок чо

го вони досягнуті. На XIX 
з’їзді ВЛКСМ було прий
нято рішення про створен
ня Всесоюзного комсо
мольського рахунку еко
номії та бережливості 
одинадцятої п’ятирічки. 
Мета цього заходу — по
силення режиму економії 
і бережливості, як однієї з 
найважливіших умов під-

ПЕРЕДУМОВИ-
СЕРЙОЗНІ

вищення ефективності ви
робництва, успішного ви
конання планів. Крім того, 
створення такого рахунку 
служить вихованню у кож
ного комсомольця, кожної 
молодої людини комуніс
тичного ставлення до пра
ці. Свою частку в цю спра
ву вносить і молодь на
шого господарства. Прав
да, результати нас поки 
що не радують. Але слід 
сказати, що ми постійно 
вишукуємо такі ділянки і 
процеси виробництва, де 
творча думка самих вико
навців роботи може допо
могти збільшити еконо
мічну результативність за 
рахунок ощадливого і бе
режливого витрачання 
енергетичних ресурсів, 
запчастин, продовження 
строку роботи машин, аг
регатів, станків. Це першо
чергове завдання роботи 
комітету комсомолу, шта
бу «Комсомольського про
жектора». Члени комітету 
комсомолу, активісти ре
гулярно проводять рейди, 
під час яких виявляють не
використані резерви. Як 
правило, в них беруть 
участь і народні контро
лери.

Крім вирішення питань 
активізації роботи серед 
молоді, безпосередньо 
пов'язаних з виробни

цтвом, комітет комсомолу 
приділяє значну увагу 
громадській роботі. Ми 
підтримуємо тісний зв’я
зок з учнями Кіровоград
ського технікуму по підго
товці керівних кадрів для 
колгоспів і радгоспів. Про
водимо вечори профорі
єнтації, на яких учні зу
стрічаються з молодими 

виробничниками. Разом зі 
школярами включилися в 
обласну операцію «Згадай
мо всіх поіменно», надає
мо допомогу солдатським 
вдовам та інвалідам Вели
кої Вітчизняної війни.

Не забуваємо ми і про 
організацію спортивно- 
масової роботи та куль
турний відпочинок молоді. 
Вечорами людно в спор
тивному залі. Тут працю
ють секції по волейболу і 
баскетболу. Значна заслу
га в цьому інструктора по 
спорту Володимира Ко
машка. Після напружено
го трудового дня молодь 
постійно поспішає до бу
динку культури. Активну 
участь у роботі художньої 
самодіяльності беруть 
комсомольці Г. Гончарен
ко, В. Денисенко, Л. Пітен
ко, О. Лисенко та інші.

Партком, правління та 
профком колгоспу прояв
ляють турботу про моло
дих виробничників. Так, в 
нових будинках, зведених 
за рахунок колгоспу, жи
вуть сім’ї комсомольців: 
Плахотніх, Дацьких, Ли- 
сенків, Коріновських та ін. 
ших. За сумлінну, працю 
безкоштовною туристич
ною путівкою по Чорному 
морю була нагороджена 
комсомолка Тетяна Субо- 
тіна, яка після закінчення 
школи працює з рідному 

колгоспі, Сергій Коваленко, 
який побував в комсомоль
ському таборі «Юність». 
Відбулася цікава екскурсія 
в місто Канів у музей Т. Г. 
Шевченка, в якій взяли 
участь кращі виробнични- 
ки-комсомольці.

Молоді механізатори 
колгоспу С. Чабарай, 
В. Вовк та М. Іванейчик 
одержали нові трактори і 
нині включилися у весня
но-польові роботи. Отже, 
умови для праці і відпо
чинку в господарстві є. 
Тому, відслуживши в ря
дах Радянської Армії, по
вернулися до колгоспу 
О. Клюєв, С. Байбуз, В. Де- 
нисенко.

Обговорюючи матеріали

Всесоюзної економічної 
наради по проблемах аг
ропромислового комплек
су, ми, молоді трудівники 
села, особливу увагу 
звернули на такі рядки із 
виступу К. У. Черненка, де 
він наголошує на тому, 
що перед нами стоїть зав
дання — вийти на більш 
високі рубежі по вироб
ництву зернових і техніч
них культур і тим самим 
забезпечити населення 
продуктами харчування і 
насамперед м’ясом, моло
ком, плодами та овочами.

Отже, справа честі кож
ного комсомольця нашого 
господарства своєю твор
чою високопродуктивною 
працею всіляко сприяти 
втіленню в життя наміче
них партією економічних 
заходів по забезпеченню 
виконання Продовольчої 
програми СРСР.

3. СОЛОНЧЕНКО, 
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу імені Тельмана.

Компаніївський район.

ЗВІТИ І ВИБОРИ У ШКІЛЬНОМУ КОМСОМОЛІ

НАМІТКИ ЗРОБЛЕНО.
ЯКИМИ БУДУТЬ РЕЗУЛЬТАТИ?

Завершується звітно-виборна кампанія в шкільних 
комсомольських організаціях. У центрі головних збо
рів року — питання боротьби за якість знань, бо саме 
хороше навчання е основним завданням як комсо
мольців, так і неспілкової молоді.

Комсомольська організа
ція Сухота шлпцької СШ 
свою роботу по вихованню 
в учнів сумлінного став
лення до навчання планує 
разом з педагогічним ко
лективом школи. Тому у 
трьох останніх чвертях се

ред комсомольців немає 
певстигаючих. Багато хлоп
ців і дівчат взяли участь у 
районних предметних олім
піадах та огляді учнів
ської художньої творчості, 
де школа посіла перше 
місце.

— На кожних зборах, 
засіданнях комітету ком
сомолу, — сказав у звіт
ній доповіді заступник 
секретаря комітету комсо
молу десятирічки Ігор 
Клименко, — завжди йшла 
мова про глибокі й міцні 
знання комсомольців шко
ли, про допомогу відстаю
чим.

Особливе місце в роботі 
комсомольської організа
ції займає виховання учнів 
на прикладі життя і діяль- 
пості В. І. Леніна. З цією 
мстою за ініціативою комі
тету комсомолу було ство
рено Ленінську кімнату, в 
обладнанні якої брали 
участь практично всі 
школярі.

Говорилось па зборах і 
про те, яка велика увага 

за звітний період приділя
лась військово-патріотич
ній роботі. Кращі лектори 
з числа комсомольців ви
ступали з лекціями, бесі
дами з цієї тематики. Для. 
кожного сухотапїлпцького 
школяра могила Героя Ра
дянського Союзу Андрія 
Васильовича Грязнова, 
який похований в центрі 
села, — святе місце. Ніко
ли не заростає сюди стеж
ка, завжди тут доглянуто 
і прибрано. І коли приїхав 
на запрошення школярів з 
далекого Ставрополя брат 
героя, то сказав щире спа
сибі хлопцям і дівчатам.

— Всі хлопці нашого 
класу протягом останніх 
двох років працювали по
мічниками комбайнерів на 
жнивах, — відзначив деся

тикласник Володимир Ман- 
зюк. — Тому після випуск
них екзаменів багато з пас 
залишаться працювати в 
рідному селі.

Для хлопців знайдеться 
діло біля техніки, а пра
цьовиті руки дівчат чекає 
колгоспна ферма. Недар
ма кожний тиждень пра
цювали на МТФ трудові 
десанти.

На зборах згадувались 
не тільки успіхи, самокри
тично висвітлювались і 
промахи, недоліки. Саме їх 
належить виправляти но
вообраному комітету ком
сомолу. Через рік уже йо
му звітувати. Яким буде 
цей звіт, покаже час. В 
усякому разі, на досягну
тому спілчани зупинятися 
не збираються.

В. ПИРОЖЕНКО, 
завідуючий районним 
методкабінетом.

Вільшанський район.

л-

В обласній бібліотеці для юнацтва імені О. Бойчениа 
пройшов день профорієнтації. Для старшокласників СШ 
№ 5 м. Кіровограда його провели викладачі технічного 
училища № 4 і працівники бібліотени.

На знімку: огляд літератури по професіях сфери 
побуту робить старший бібліотекар Надія ЛИСЕНКО.

Фото М. БУЧИНСЬКОГО.

СТАЛО САДОМ СЕЛО

--------------Пам’ятайте, що...
Скорочення лише на 1 грам витрачання пально

го при виробництві кожної кіловат-години елек
троенергії на теплових електростанціях дозволяє 
зекономити таку кількість паливних ресурсів, на 
перевезення яких потрібно близько 400 (!) заліз
ничних поїздів у рік.

САХНОВЩИНА Харківської 
області, 27 квітня. (Кор. 
РАТДУ 3. КОШКАРЬОВ). їйб- 
лоді фруктові сади разом з 
ключами від нових будинків 
одержали в подарунок до 
Першотравня двадцять сімей 
колгоспу «Комуніст». Ініціа
торами благоустрою нової 
вулиці задовго до закінчен
ая її будівництва стали де
путати Катеринівської сіль
ської Ради.

У Катеринівці діє громад
ська рада по реконструкції 
села. В іі роботі беруть 
участь і народні обранці. 

Взявши під свій контроль 
спорудження житла, об'єктів 
культурно-побутового при
значення, вони подбали і про 
те. щоб разом з новобудова
ми виростали квіткові клум
би, сади. За пропозицією де
путатів на місці колишнього 
яру розбито розсадник фрук
тових і декоративних дерев, 
з’явилась колгоспна оран
жерея.

Село Катеринівка вийшло 
переможцем всесоюзного 
огляду по благоустрою, на 
городжене срібною медаллю 
ВДНГ.

Пам'ятайте, що...

Втрата за добу більше чотирьох, а за рік — 
близько тисячі п'ятисот кілограмів — до таких 
серйозних збитків може призвести постійний витік 
лише ОДНІЄЇ КРАПЛИНИ пального в секунду!

До редакції продовжують надходи
ти повідомлення «прожектористів» 
про проведені рейди-перевірки еко
номного і раціонального витрачання 
нафтопродуктів і виявлені при цьому 
недоліки. Олександрійський, Онуф. 
ріївський, Олександрівський, Улья
новський — в цих районах молоді 
дозорці найбільш активні. В той же 
час безпідставно зволікають з прове
денням рейдів «КП» у Компаніївсько- 
му, Петрівському, Голованівському,

Малозисківському, деяких інших ра
йонах. А до закінчення двомісячника 
залишилось не так багато — три тиж. 
ні. Тож «прожектористам» згаданих 
районів необхідно мобілізувати усі 
ресурси і взяти під контроль роботу 
на транспортних підприємствах, бен- 
зозаправочних станціях, перевірити, 
як економляться нафтопродукти на 
заводах і фабриках, у колгоспах і рад
госпах, виявити факти «порожніх» або 
нераціональних пробігів автотрактор
ної техніки. Чекаємо повідомлень.

ГОСТРИЙ СИГНАЛ

КОМЕНТАРІ 
ЗАЙВІ

— Алло! Райком комсо
молу? Будьте ласкаві, за
просіть до телефону пер
шого секретаря Миколу 
Платошпна...

— Слухаю!
— Миколо, уже більше 

місяця пройшло з того ча
су, як по всій країн: ого
лошено двомісячник еко
номного і раціонального 
витрачання нафтопродук
тів. Мабуть, і ви провели...

— ???
— Мене цікавить рейд 

районного штабу «КП»...
— Знаєте, мене тривалий 

час не було в Петровому. 
Відрядження...

— Зачекайте, адже про 
масові рейдн-перовіркн пЙ- 
сала «Комсомольская 
правда»,, наша газета. 
27 березня була спеціаль
на постанова з цього пи

тання бюро обкому комсо
молу. Врешті-решт, па 
всяк випадок, я продуб
лював рішення цієї поста
нови по телефону. — Дру- 
гий секретар Надія Лев
ченко зі мною розмовляла. 
Найближчим часом прове
демо — сказала...

— її немає в райкомі.’..
— Може, члени район- 

ного штабу «КП» провели. 
Запитайте...

Пауза...
— Ні. Кажу ж вам. що 

я тільки-но з відряджен
ня...
Діалог записав наш кор.

ВІСТІ з 
ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО 
РАЙОНУ

ДОСВІД

Рейдова бригада у скла
ді начальника штабу «Ком
сомольського прожектора» 
Сергія Колісника і членів 
штабу Тамари Кабак і 
Віктора Заволоки провела 
перевірку стану зберіган
ня і економного витрачан
ня нафтопродуктів у кол

госпі імені Дзержннського.
Перевірка вантажного 

автотранспорту показала, 
що у деяких водіїв, зо
крема у молодих Віталія 
Рудснка та Володимира 
Галасюка, на спідометрах 
відсутні пломби. Це при- 
зводить до значних припи
сок з боку шоферів. А при. 
писаний кілометраж — це 
і підвищена заробітна пла
та, це, заодно, і фіктивна 
економія; на такому «зеко
номленому» пальному ви
никає можливість для «лі
вих» рейсів. Крім цього, 
з псовано; що далеко не у 
всіх дорожніх листах во
діїв ставляться підписи 
безпосередніх начальників, 
які повніші затверджувати 
виконану роботу. Буває і 
навпаки: підпис ставиться 
у... чистому дорожньому 
листі. Зрозуміло, це лазів
ка для ТИХ, хто хоче ПО
ЖИТИ за рахунок держав
них коштів.

Усі виявлені недоліки 
«прожектористи» довели 
до відома правління кол
госпу.

Заслуговує уваги пропо

зиція трактористів Петра 
Родіонова та' Михайла На
заровича Коцурп. Вони за
пропонували відпрацьова
не в двигунах своїх Т-150 
масло М-10Г зливати у 
ковбані для відстоювання, 
а потім використовувати 
цінний продукт на менш 
енергетичних' тракторах. 
Пропозиція знайшла під
тримку, впроваджена і 
вже дає господарству со
лідну економію.

ДІЄВІСТЬ

У грудні минулого' року 
«про жекто р ист и » р а д госі і у 
«Шляхом Леніна» провели 
рейд по перевірці збері
гання і економного витра
чання нафтопродуктів, під 
час якого було виявлено 
ряд суттєвих недоліків. їх 
ліквідацію цього місяця пе
ревірили начальник і член 
штабу «КГІ» Федір Кра
мар та Леонід Карташов, 
а також голова групи на
родного контролю С. В, 
Крамар. Висновок — недо
ліки повністю виправлені. 
Місце зберігання нафто
продуктів обладнано необ
хідним інвентарем, пола
годжено огорожу біля 
складу. Замість ручник 
насосів, які при роботі до
пускали втрати пальног®, 
на заправці встановлено 
бензоколонки з пістолет
ною системою. Біля склад
ського приміщення ДЛЯ 
зберігання автотракторних 
масел збудовані естакади 
для навантаження і роз
вантаження бочок.



28 квітня

НАПЕРЕДОДНІ
ПЕРШОТРАВНЯ

У мікрорайоні «Аеро- 
флотський» обласного 
центру відкрився агіт- 
майданчик. Розмістивсь 
він у парку, над яким 
шефствує Кіровоградське
вище льотне училище 
цивільної авіації. Кур
санти доглядають тут 
пам'ятник загиблим під 
час Великої Вітчизняної 

.и. війни, охороняють гро- 
*1 мадський порядок. Ра

ніше обладнали для ді- 
I тей гарну «Галявину ка

зок», а тепер ось — агіт- 
майданчик. На ньому вже 
відбулася зустріч жите
лів мікрорайону з вете
раном партії колишнім 
фронтовиком М. С. Бро-
ницьким, тут також ви
ступили камерний ор
кестр обласної філармо
нії та курсанти КВЛУЦА, 
що приїхали на навчання 
з братньої Куби — вони 
виконали сповнені бойо
вого заклику пісні своєї 
Вітчизни. Подібні заходи 
проводитимуться на агіт- 
майданчику регулярно.

А. ЧЕРНИШОВ, 
курсант.

БУДЕ
НОВА АТС

Недавно районний ву
зол зв’язку, який тільки 
стає до ладу, одержав 
усе необхідне обладнан
ня азтоматичної теле
фонної станції на вісім 
тисяч номеріз. До його 
монтажу приступили ви
робничники кіровоград
ського спеціалізованого 
будівельно - монтажного 
управління зв'язку трес
ту «Укрзв’язокбуд» під 
керівництвом виконроба 
В. Г. Майстренка. Мон
таж телефонного устат
кування зв’язківці мають 
намір завершити в ос
танньому кварталі на
ступного року.

3. ТАРАНЕЦЬ.
м. Сзітлозодськ.

ЧИЯ ПРОГРАМА 
НАЙКРАЩА?

У Компаніївському ра
йонному будинку куль
тури імені Дем’яна Бед
ного відбувся обласний 
огляд агітбригад і агітко
лективів, присвячений 
40-річчю Перемоги ра
дянського народу у Ве
ликій Вітчизняній війні. 
У ньому взяли участь де
в’ятнадцять колективів, 
більшість яких носять 
звання народних. Серед 
них — самодіяльні агіта
ційно-художні бригади 
Рівнянського СБК Ново- 
українського району, Го- 
лованізського, Ноіго- 
родківського, Петрівсько- 
го районних буді'і-. їв 
культури, Нозоукраїн- 
ського міського Палацу 
культури «Ювілейний».

Кращою визнана про
грама «Звинувачує Де- 
м’ян Бєдний», з якою ви
ступив агіттеатр Компа- 
ніїзського РБК (худож
ній керівник — М. І. 
Барський). Головні ролі у 
ній виконували викладач 
музичної школи М. М. 
Верко, працівник район
ного будинку культури 
Л. О. Славний і головний 
невропатолог райлікарні 
М. І. Курка.

і. БУР ЯЧЕНКО. 
завідуючий район
ним відділом куль
тури.

1984 року ----------------

І.

Сонячні промені, ледь 
торкаючись верхівок дерев, 
швидко зникали за обрієм. 
Збуджені щойно проведе
ними польотами, льотчики 
поспішали до наметів. Фе- 
Д>Р Дудник обережно склав 
ранець парашута, послабив 
«блискавку» комбінезона. 
Попереду — неділя, можна 
виспатися, написати листа 
батькам та дружині, зустрі
тися з комеском за шахо
вою дошкою.

В полку важких бомбар
дувальників чекали попов
нення, і ветерану частини 
старшому лейтенанту Ф. ф. 
Дуднику доручили виступи
ти перед вчорашніми кур
сантами. А йому було про 
що розповісти... 12 бойових 
вильотів екіпаж здійснив у 
районі Халхін-Голу, у складі 
якого літав штурманом 
старший лейтенант Дудник. 
Жаркого літа 1939 року ті 

. неосяжні монгольські степи 
не знали спокою, на розпе- 

. чених низинах клекотіла 
битва. Радянські льотчики 
надійно тримали в своїх ру
ках ключі від неба братньої 
країни. Бойовими друзями 
Федора Дудника були про
славлені соколи Грицевець, 
Кравченко, Смушкевич, Суп
рун, Ворожейкін, Полбін...

— Перемога на Халхін- 
Голі провітрила мозок са
мураям, — розповідає вете
ран авіації Герой Радян
ського Союзу Ф. Ф. Дуд
ник.

Не встигли перепочити, як 
знову загальний збір і дале
кий переліт за маршрутом 
Хабаровськ — Москва — 
Ленінград.

— Білофіни почали вій
ськові дії. Наше з’єднання 
передається в розпоряд
ження командарма Мерец
кова,—зачитав наказ коман
дир групи двічі Герой Ра
дянського Союзу Григорій 
Кравченко.

Радянські конструктори 
передали авіаторам нову 
машину — бомбардувальник 
ІЛ-4, якому судилась вели
ка фронтова доля на різних 
широтах та . меридіанах. 
Штурман-лейтенант Ф. Дуд
ник швидко опанував сла
ветного «ІЛа», став майст
ром прицільного удару.

В ході боїв Федора Фе- 
дотовичз Дудника тут же, 
на аеродромі, прийняли до 
лави більшовицької партії.

Перед трагічним червнем 
сорок першого окрема ес
кадрилья важких бомбарду
вальників базувалась в ра
йоні Ново-Черкаська. Йшли 
напружені заняття, день і ніч 
не затихали на польовому 
аеродромі потужні двигуни.

Внести

вклад
з глибокою увагою в ці 

дні вивчає молодь нашого господарства матеріа
ли квітневого (1984 року) 
Пленуму ЦК НПРС, про
мову Генерального сен- 
оетарл нашої партії то
вариша К. У. Черненка. 
Зачепили за живе слова 
Костянтина Устиновича 
на спільному засіданні 
Ради Союзу і Ради Націо
нальностей про те, що 
одинадцята п’ятирічка ви
йшла на надзвичайно від
повідальний рубіж вико- 
на> ня тих масштабних 
комплексних програм, від 
гких залежить зростання 
економічної та оборонної 
моп тності нашої Батьків
щини, матеріального и 
духовного рівня життя 
радянських людей.

Справді, від нас, хлібо
робів країни, від нашого 
вміння, майстерності, доб
росовісності залежить ре
алізація Продовольчої 
програми. Тому слова Кос
тянтина Устиновича наці
люють на ударну, само
віддану працю.

Трудівники нашого гос* 
подарства добилися ваго
мих успіхів. З року в рік 
одержуємо високі врожаї, 

Вранці сурми забили три
вогу. Весь особовий склад 
полку зібрався біля штаб
ного намету і жваво обго
ворював подію. Прибув ко
мандир корпусу полковник 
Судець.

— Сьогодні на світанку 
фашисти вдерлися на нашу 
землю. Ваш полк першим 
вилітає на фронт,- — звер
нувся комкор до авіаторів.

2.
Після вах<кого перельоту 

«ІЛи» вийшли на знак «Т» 
військового аеродрому се

ИСОТИ ФЕДОРА ДУДНИКА

На знімку: Ф. Ф. ДУДНИК.

ла Федорівни Кіровоград
ського району. Був перший 
ранок війни, федорівський 
аеродром був далеким ти
лом. Але і тут відчувалась 
тривожна хода лихоліття. 
Авіатори рвались у бій.

— Ми не могли бути спо
кійними. Що ж там, на за
хідному кордоні? А радіо 
передавало святкові кон
церти. Складалось уявлен
ня, що населення ще не

виконуємо н перевиконує
мо плани продажу державі 
всіх видів сільськогоспо
дарської продукції. Сам я 
торік став переможцем в 
соціалістичному змаганні 
молодих комбайнерів ра
йону. Та кожному з нас 
належить зробити ще біль
ше, добитися ще вищих 
результатів.

Готуючись до весняно' 
польових робіт нинішнього 
року, ми створили в кол
госпі к оме о м о л ьсько - моло- 
діжпу ланку, старанно від
ремонтували посівну тех
ніку. Всі посівні роботи ви
рішили провести в стислі 
строки і тільки з відмін
ною якістю. Це буде на
шим вкладом у здійснення 
грандіозних завдань, намі
чених партією.

Ш. МАХМУТОВ, 
керівник комсомоль
сько-молодіжної лан
ки колгоспу імені 
Горького.

Кугарчинський район.

Діти
малюють
світ х
ІЗ Уфі в Палаці нульту- 

ри нафтовиків відкрилася

«Молодий комунар»
знало про біду, — пригадує 
Федір Федотович.

Полковник Ушаков викли
кав до штабу всіх команди
рів екіпажів і поставив зав
дання нанести удар по ме
ханізованій ворожій колоні 
в районі Жешува.

Вилетіли дев’яткою о дру
гій годині дня. Розтанула 
зльотна смуга, внизу ви
блиснув рукав Інгулу, а по
тім — жоато-зелені лани, 
міста і села, ліси і річки.

— Увага! Атакуємо!
І Федір Федотович від

крив контейнер. Внизу під

нялась кіптява вибухів. Фа
шисти розбігались, вогняний 
смерч піднявся над коло
ною. Ударили і бортові ку
лемети. Ні, не чекали тако
го німці... Як сніг на голову, 
рейд червонозоряної де
в’ятки,

— Все, додому. Триматись 
щільно, — передав умовним 
сигналом Павло Андрійович 
Таран.

виставна дитячих малюн
ків, яка в травні має з 
Поїздом дружби відпра
витися в округ Галле Ні
мецької Демократичної 
Республіки. 150 робіт 
більш як 100 авторів з 
усіх кінців Башкирі! бу
дуть представляти рес
публіку перед німецьки
ми друзями. Вік худож
ників — від 10 до 15 ро
ків.
Першими глядачами ви

ставки стали працівники 
палацу. Вони були враже
ні: які серйозні й глобаль
ні проблеми хвилюїотьна- 
шп.х дітей! Скільки життє
радісності й оптимізму у їх
ніх малюнках.

У роботи дванадцятиріч
ної Наташі Пурчішої з 
Єрмекіївського району не
має назви, але її ідея ясна 
кожному. Па земних півку- 
лях-яблуках — двоє лю
дей. У них шкіра різного 
кольору. Вони по друж
ньому стискають одні; од
ному руки, а навколо лі
тають голуби — провісни
ки миру й спокою.

«Танець дружби» Мари
ни Кудінової (1’5 років) 
можна високо оцінити з 
Професійної точки зору. 
Марина навчається в рес
публіканській середній ху
дожній школі-інтернаті, то
му її малюнок витончений, 
а композиція відзначається

Бомбардувальник стрімко 
набрав висоту і збільшив 
швидкість. Приклад коман
дира наслідували і інші екі
пажі. Вже на зворотному 
курсі вони піддались звіря
чому нападу «мессерів».

Разом ударили І ворожі, і 
наші кулемети. Відбиваю
чись від хрестатих піратів, 
«іллюшини» не змінювали 
маршрут. Скоріше, скоріше 
відірватись... Тільки б не по
трапити в перехрестя...

В цілому перший виліт на 
війну, як називає політ 22' 
червня Ф. Ф. Дудник, . за
кінчився вдало. Фашисти 
відчули на собі силу черво
нокрилої авіації. Міф про її 
знищення було розвіяно.

Як тільки колеса торкну
лись землі і замовкли дви
гуни, льотчики полягали на 
траву. Не було сил навіть 
зняти амуніцію. Тільки тоді, 
коли під’їхала «емка» пол
ковника Ушакова, всі під
велись, і майор Таран чітко 
відрапортував про резуль
тати рейду на Жешув.

— Триста дванадцять бо
йових вильотів на рахунку 
мого екіпажу. Довелось змі
нити десятки баз, стоянок 
та аеродромів, але пер
ший — федорівський — за
пам’ятався на все життя, — 
говорить ветеран...

3.
Люто били з землі зеніт

ки, з повітря весь час за
грожували винищувачі. Та 
ніщо не могло зупинити лі
таючі фортеці з зірками. 
В один з рейдів на Рава- 
Руську майор Таран і стар
ший лейтенант Дудник ви
вели дев’ятку «Іллів» на 
танкову колону ворога. 
Стовп вогню піднявся над 
залишками панцерників. На

У НАШИХ БАШКИРСЬКИХ ДРУЗІВ

цілісністю. Дуже цікаві 
роботи є Н асл іду ва і ні я» 
Даніса Гафіатуліна (І2 ро
ків). із- Шарапського райо
ну, «Наш кран» Айвара 
Галієва з Учалів.

Ці та інші малюнки по
відають німецьким друзям 
про наше життя.

Г. ВАЛЄЄВА.

Підсумки
конкурсу

культури 
відбувся

вокально-

8 Палаці 
«Ювілейний»
□ гляд-конкурс 
інструментальних ансамб
лів Совєтського району 
Уфи, присвячений 60-річ- 
чю присвоєння комсомо
лу імені Леніна.
В конкурсі взяли участь 

одинадцять ансамблів. Ла
уреатами стали ВІЛ 
«Путь» (залізничний тех
нікум), «Круговорот»
(Башкирський сільськогос
подарський інститут), ВІЛ 
тресту № 3 і «Бекар» (ПК 
«Ювілейний»).

Кращим інструменталіс
том визнано Айрата Мах
мутова (ВІЛ «Путь»), а 
кращим вокалістом — Сер
гія Вдовїна («Бекар»).

А. БОТАНІН.

3 стор.------------- 
дорозі до фронту згоріло 
біля десятка танків. Штур
ман зафіксував кілька пря
мих влучень у крупівську 
сталь.

18 липня ескадрилья на 
чолі з Павлом Тараном па
ралізувала стійбище «юн- 
керсів» у районі прикор
донного Перемишля. Ве
дучий групи записав на 
свій рахунок два яструби. 
Один розпався від бомбо
вого вибуху, другий спа
лахнув від влучної черги 
боргового кулемета.

В кінці липня, коли з’яви
лась загроза окупації Кіро- 

воградщини, полк важких 
бомбардувальників пере
літав під Мелітополь. Наша 
дальня авіація несла втра
ти, особливо на малих ви
сотах при прицільному 
бомбоскидуванні. Коман
дування ВПС вирішило кра
щі екіпажі підготувати для 
нічних польотів.

— Літали над Азовським 
морем і -донецькими про
сторами. Дванадцятого ве
ресня бомбили ешелони 
фашистів у П’ятихатках. 
Темрява була така, що хоч 
академічні іспити складай,— 
Федір Федотович гортає 
листи своєї біографії — 
льотну книжку. — Діяль
ність привидів, як називали 
німці учасників нічного нач 
паду, схвалив головком 
Південно-Західного напря
му маршал Тимошенко. А 
ще раніше, 28 серпня, полк 
авіаторів одержав наказ 
розбомбити переправу про
тивника через Дніпро. У. 
той день екіпаж лейтенан
тів Вдовенка і Гомоненка 
з своїми побратимами Кар- 
повим та Пулатовим спря
мував палаючий літак на 
ферми мосту. Полум’яні 
данкові серця!.. Тарановім 
помстились за героїчну 
смерть друзів. На землі во
ни розповіли про їх по
двиг, і незабаром Вітчизна 
посмертно присвоїла Вдо
венку та Гомоненку заанна 
Героя Радянського Союзу, 
а їх стрільців нагородила 
орденами.

Фронтова доля льотчика 
саджала Федора Дудника 
на знайомий з довоєнного 
часу новочеркаський аеро
дром, водила на Коростень^ 
Бориспіль і Міус-річку.

В. БАЛАШОВ.

(Закінчення буде}.

Провели 
призовників

8 Буздянському район
ному будинку культури 
відбувся вечір проводів 
хлопців призовного віку 
на службу в ряди Радян
ської Армії. Сюди були 
запрошені батьки при
зовників, ветерани партії, 
аійни і праці, передови- 
:и виробництва.
Побажали хлопцям успі

хів у бойовій та політич
ній підготовці вчитель вій
ськової справи середньої 
школи № І В. Г. Нігмату- 
лін і ветеран Великої Віт
чизняної війни Ш. Н. Ах
метшин.

Серед почесних гостей 
був і шестиразовий чем
піон світу з мотогонок 
Габдрахман Кадиров, який 
розповів про свою спор
тивну роботу. Про сьогод
нішні справи радянських 
воїнів, ї.х нелегку, але по
чесну службу розказав 
буздяківцям їхній земляк 
Усманов, який прибув па 
батьківщину у відпустку.

Па закінчення вечора 
призовникам вручили па
м’ятні подарунки.

Р. ШАРІПОВ.
Бузденський район.
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Недавно в нашому місті з великим успіхом пройшли 
концерти народного артиста РРФСР Йосипа Кобзона. 
Репертуар співака склали пісні, які вже не раз лунали 
з естради. Знайомі мелодії, знайомі ритми, знайомі 
манери. До речі, про манери. Йосип Кобзон належить 
до співаків, які володіють не просто чудовим голосом. 
Приємно вражає культура поведінки співака па сис
ні. На естраді він завжди стриманий, підтягнутий, 
суворий. Я б назвала це внутрішньою інтелігентністю 
співака, яка виявляється в зі смаком підібраному ре
пертуарі, в дивному відчутті гостроти моменту.

ПІСНЯ ЗАЛИШАЄТЬСЯ...

КОР.: — Йосипе Давидо
вичу, а. можливо, ви вва
жаєте, що пісні 40-х, 50-х 
років промовистіші, заду- 
шевніші?

КОБЗОН: Ні. Не згоден. 
Пісні 70-х, 80-х років не 
менш енладні, значимі в 
ідейному плані порівняно з 
тими, які маєте на увазі

НА ВАШЕ ПРОХАННЯ

ви... Втім, називайте їх, а я 
відповідатиму...

КОР.: Наприклад, на сло
ва Олексія Фатьянова: 

Майскими короткими 
ночами 

Отгремев, закончились 
бои...

И. КОБЗОН: А ось слова з 
іншої пісні:

Что ж ты замер, солдат. 
У святого огня?

Ця пісня Маргариты Ага- 
шиної, по-вашому, менш 
промовиста? Прекрасна піс
ня. А «Бухенвальдский на
бат»? А «День Победы»? А 
пісні О. Пахмутової, М. Та- 
рівердієва, Р. Паулса... Ви 
не помітили, раніше казали 

музика..., слова... А тепер 
кажуть: музика.., вірші... 
Пісні потрібні не просто 
слова, а поезія. Висока по
езія. І в ножного часу свої 
пісні.

Я співаю про те, що за
раз хвилює серця людей 
планети, якій загрожує 
ядерна смерть. Я хочу, щоб 
люди розуміли ціну кожної 
миті, прожитої і пережи
тої. Щоб вони мудрішали... 
ПОТІМ, у концерті, ніби 

підтверджуючи свої 
слова, Кобзон заспівав піс
ню із телефільму «Сімнад
цять миттєвостей весни». 
І зал якось особливо при
тих. А по закінченні пісні 
вибухнув оплесками...

...А значит, вадо просто 
помнить долг 

От первого мгновенья 
до последнего...

А снільки пісень відкрив 
нам Йосип Кобзон як пер

ший виконавець! Я прига
дую вечір А. Островського 
в концертній студії Остан- 
кіно і нашу розмову.

й. КОБЗОН: Аркадій Іл
ліч був прекрасним компо
зитором. Його пісні ще 
довго житимуть поміж нас. 
Сумно, що він так рано 
пішов Із життя. Скільки б 
ще міг він створити!

КОР.: Йосипе Давидовичу, 
за що ви любите пісню?

й. КОБЗОН: Я — профе
сіонал. І я не маю права 
любити пісні ноннретного 
жанру. Я повинен любити 
всі пісні. За що? За душу. 
За те, що пісня, як співало
ся, з комсомольським за
взяттям юності допомагає 
будувати і жити. Терміни 
обросли штампами. Але ко
ли б я не любив пісню, чи 
зміг би виступати на естра
ді 25 років?

...З 1959 року, коли юнак 
з іскристим натхненним 
поглядом вперше ВИЙШОВ 
на концертну естраду Мо
скви і його голос полинув 
над Ленінськими горами, 
над бульварами й провул
ками Замоскворіччя, чого 
тільки не було в його жит
ті: і радощі, і знахідки, І 
втрати... Але не було в ньо
му й дня без пісні. Лісці, 
що залишається з люди
ною. Бо найголовніше в 
ній для Йосипа Кобзона — 
глибокий зміст.

Після недавнього кон
церту й. Кобзона в залі об
ласної філармонії моя по
друга сказала про нього: 
«його голос звучить як ма
линовий дзвін , юності...». 
Можливо, секрет стійкої 
популярності Йосипа Дави
довича в тому, що він уміє 
залишатись молодим?

В. ЛЕВОЧКО.

ПОКА НЕ
Музина О. ПАХМУТОВОТ

Пока планета еше жива. 
Пока о солнце мечтают 

весны.
На жизнь предъявим 

свои права.
Пока не поздно.

пока не поздно. 
Земля, как сердце.

у нас в груди... 
Здесь наше небо и наши 

гнезда... 
Еще не поздно ее спасти. 
Еще не поздно.

еще не поздно. 
ПРИПЕВ:

Рядом, рядом радость
и беда. 

Надо, надо твердый дать 
ответ. 

Солнечному миру —
Да! Да! Да1 

Ядерному взрыву — 
Нет! Нет! Нет! 

Все злее атом и все 
страшней.

Все ближе ужас разрывов 
грозных.

Еще немного ночей и дней, 
И будет поздно, и будет 

поздно...
Планета крикнет:

«Укрой меня

По.ча ела. НЄ. Та- КИ.

ПОЗДНО!
В1рил М. ДОБРОНРАВОВА

От этой тучи,
от смертоносной. 

Укрой от грозной волны 
огня, 

Пока не поздно, 
пока не поздно!».

ПРИПЕВ.
Неузкто завтра замрут 

моря, 
Умолкнут птицы, 

застынут сосны. 
Уже не сможет взойти заря.
И спросит небо: 

«Неужто поздно?» 
Так поклянемся.

что мы спасем 
И это небо в надеждах 

звездных. 
Спасем планету — 

наш добрый дом. 
Пока не поздно.

пока не поздно! 
ПРИПЕВ:

Рядом.‘рядом радость
и беда. 

Надо, надо твердый дать 
ответ. 

Солнечному миру — 
Да! Да! Да! 

Ядерному взрыву — 
Нет! Нет! Нет!

1._
МОЯ ПЕРША зустріч з 

ансамблем «Діалог» 
була випадковою. В київ
ському Палаці спорту він 
виступав разом з ВІА «Фес
тиваль». і хоч я знав, що 
«Діалог» посів третє місце, а 
його керівник визнаний кра
щим солістом па фестивалі 
популярної музики «Весняні 
ритми. Тбілісі-80», квиток 
придбав перш за все на 
«Фестивалі!», яким у той час, 
влітку 1981 року, стрімко 

ТРИ ЗУСТРІЧІ “=
З «ДІАЛОГОМ»
йшов до зеніту популярнос
ті. Виконання пісень на му
зику М. Дунаєвського з те
лефільму «Д’Артаньяв і три 
мушкптери» особливо по
сприяло цьому.

Перший концертний відділ 
надали «Діалогу». Напівтем
ряву залу заповнили густі 
акорди електронних клавіш
них інструментів. Насторо
жених глядачів брала в по
лон несподівана музика 
сюїти «Під одним небом» на 
вірші С. Кірсанова. Коли 
звучала кульмінаційна 
«Шоста заповідь», це вра
жало. Надзвичайно сильним 
був емоційний вплив му
зики.

Свій виступ «Діалог» за
вершив пристрасною компо
зицією «Кіоск звукозапису» 
на вірші Є. Євтушенка.

Мажорно-пустотливі пі
сеньки «Фестивалю» так і не 
змогли того вечора завою
вати зал... Пам’ять знову і 
знову поверталася до щирої 
музики «Діалогу».

II—
ВДРУГЕ з групою «Діа

лог» зустрівся восени 
1982 року, піл час її гастро
лей в Кіровограді.

Знову, як і першого разу, 
були приємні несподіванки. 
Насамперед концерт був ці
кавим видовищем (звичайні 
й «рідкі» слайди, лазер, інші 
світлові ефекти органічно 
доповнили талановиту музи- 
ку рок-групи). Нестандарт
ним був концерт і за фор
мою. В першому відділі 
«Діалог» показав концерт- 
поему «Я — Людина» — 
програмний, антивоєнний 
твір. В другому — різні за 
стилем і характером пісні: 
«Квадратна людина», «Сон 

про забуту роль» на вірші 
Юрія Левітанського, «Під
лещування» па вірші Євгена 
Євтушенка, «Під прямим ку
том» на вірші Арсеиія Тар- 
ковського тощо. Поклав ці 
глибокі вірші на музику ху
дожній керівник рок-групи 
Кім Брейтбург.

Наступного дня після кон
церту я зустрівся з керівни
ком рок-групи Кімом Брейт- 
бургом.

КОР.: Як склався ваш ан
самбль?

БРЕЙТБУРГ: Спочатку я 
і мої друзі грали в шкільно

му ансамблі. Віктор Литви
ненко (гітара), Анатолій 
Дейнега (ударні інструмен
ти) і я жили в одному дворі. 
Через пару років ансамбль 
розпався — двоє музикантів 
пішли в армію. Але через 
два роки мп знову зібрали
ся разом. З’явилася база — 
Будинок культури Микола
ївського суднобудівного ін
ституту. Прийшлії до нас ще 
два ентузіасти — Віктор Ра- 
дієвськпй (бас-гітара, во
кал) і Сергій Васильченко 
(гітара, клавішні інструмен
ти, вокал). На одному з 
аматорських концертів нас 
побачив представник Мико
лаївської філармонії. Де
який час ми працювали в 
складі ВІА «Співучі юнги». 
1978 року ансамбль обрав 
самостійний шлях. Так наро
дився «Діалог». Зараз мп 
працюємо в Кемеровській 
філармонії.

КОР.: Якого стилю дотри
мується група?

БРЕЙТБУРГ: Мп граємо в 
стилі «арт-рок» або «спмфо- 
рок». Тобто виконуємо ве
ликі твори, де використовує
мо елементи класичної му
зики, інтерпретуючи їх засо
бами електронних клавіш
них інструментів.

Ще в 1979 році відбувся 
мій дебют як композитора— 
на сцені Донецького оперно
го театру була' поставлена 
рок-опера «Слово про Ігорів 
похід...». Наступна наша ве
лика робота — «Я — Люди
на», створена за поемою 
10. Марцінкявічюса. Поема 
має підзаголовок: «Коротка 
меса». У творі йдеться про 
місце Людніш у Всесвіті, 
про торжество людського 
розуму.

КОР.: Рок-музика — перш 
за все авторська музика. 

Найчастіше її виконавці є і 
авторами свого репертуару. 
У вас дещо незвичний сплав: 
музика своя, а тексти нале
жать славнозвісним поетам.

БРЕЙТБУРГ: На жаль, у 
нас нема свого поета, хоч 
ми іноді й пишемо тексти пі- 
сель. Тому ми звертаємося 
до високих зразків вітчизня
ної поезії. Наша позиція 
проявляється не лише в му
зиці, а й у відборі текстів. 
Ми шукаємо поезію глибоку, 
філософську, пристрасну. Го
ловні наші творчі пошуки 
зосереджені на органічному 

поєднаній рок-музпкп і су
часної поезії.

КОР.: Над чим працювати
ме «Діалог» в найближчій 
перспективі?

БРЕЙТБУРГ: Над новою 
антивоєнною композицією 
«Поділи зі мною» на вірші 
народного поета Литви Юс- 
тіпаса Марцінкявічюса, а та
кож над циклом пісень на 
вірші Арсеиія Тарковського. 
їх основна тема — соціаль
на активність і моральна 
чистота людніш. Будуть на
писані композиції і па вірші 
інших постів. Стилістика їх 
буде теж різною — від еле
ментів «нової хвилі» до так 
званого стилю «електро- 
поп». Продовжимо співро
бітництво з фірмою грамза
пису «Мелодія».

ТРЕТЮ зустріч з рок-гру-
* пою «Діалог» мені, як і 

багатьом шанувальникам 
естради, подарувала фірма 
«Мелодія». В кінці минуло
го року вийшов перший 
міньйон ансамблю, який ще 
раз перекопує в серйозності 
намірів музикантів. Поряд з 
відверто танцювальною піс
нею «Маргарвта» — поліфо
нічна композиція Кіма 
Брейтбурга «Тільки ти», яка 
демонструє віртуозне воло
діння синтезаторами. Особ
ливо приваблює пісня «Цвір
кун» на вірші Арсеиія Тар- 
ковського. Тут зміст, музи
ка, форма, аранжування, го
лос співака поєдналися в ча
рівний, хвилюючий сплав.

Крутиться маленький 
диск, вибігає з-під алмазної 
голки чарівна звукова до
ріжка. Третя, але не остання 
зустріч з «Діалогом»...

А. КРУПСЬКИЙ.

ПІСЛЯ ВИСТУПУ ..мк>^ 

«хто ви,
МУЗИКИ?
ЧИЇ ВИ?»

Так називалася опубліко
вана 1 березня ц. р. проб
лемна стаття, у якій було 
зачеплено проблеми ро
боти ресторанних ВІЛ об
ласті. На виступ газети на
дійшли відповіді від в. о. 
начальника обласного уп
равління культури В. І. 
Махоріної. другого секре
таря Олександрійського 
міськкому ЛКСМУ О. О. 
Кранга і директора кірово
градського ресторану ■’Вес
на» М. О. Смілянського. До 
цього часу не прореагува
ли па виступ газети Олек
сандрійський міський від
пій культури, керівництво 
Олександрійської райспо- 
живспілки Кіровоградські 
міськком комсомолу, мі
ське об’єднання громад
ського харчування.

В. І. Махооіна у своєму 
листі до редакції повідоми
ла тане: ■

«Управління культури 
облвиконкому провело ра
зом з обкомом ЛКСМУ 
рейд-перевірку діяльності 
вокально - інструменталь
них ансамблів ресторанів 
Кіровограда. Олександрії t 
Світловодська. Матеріали 
перевірки та газетної стат
ті обговорено на місцях, у 
місьних відділах культури. 
За підсумками перевірки 
проведено семінар-нараду 
з участю завідуючих від
ділами культури, керівни
ків ресторанних ВІА.пред
ставників комсомольських 
організацій міст Кіровогра
да. Олександрії. Світло- 
водсьна.

На семінарі-нараді було 
заслухано питання про 
результати рейду-перевір- 
ни роботи ресторанних 
ВІА. проаналізовано Фак
ти, викладені у статті «Хто 
ви. музики? Чиї ви?»; при
сутніх ознайомили з ос
новними вимогами до ВІА, 
яні обслуговують рестора
ни. Були затверджені захо- 
ли по покпашанню роботи 
ВІА. шо обслуговують рес
торани. Зокрема, ними пе
редбачено:

— переглянути та обно
вити діючий репертуар 
ВІА. виключивши онремі 
слабкі в ідейно-художньо
му плані музичні твори»;

— розробити та затвер
дити плани-граФіки підго
товки та випуску нових му
зичних програм ВІА ресто
ранів перелічених міст;

— провести переатеста- •» 
цію учасників ВІА. що об- ’ 
слуговують ресторани об
ласті.

Заходи передбачають та
кож своєчасну реставрацію 
та ремонт обладнання, апа
ратури, музичних Інстру
ментів. забезпечення всіх 
учасників ансамблів єди
ною Формою.

З ЗО березня по 3 квітня 
проходило прослуховуван- 
ня й затвердження програм 
ВІА на другий квартал. 
Йде підготовка до пере
атестації учасників ВІЛ. 
яка відбудеться у грудні 
1984 року, посилилась ком
сомольська робота серед 
них. Вирішується питання 
організації обміну досвідом 
з кращими колективами 
ресторанних ВІА респуб
ліки.
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