ТВАРИННИЦТВО — УДАРНИЙ ФРОНТ

Шкільна реформа і завдання комсомолу
У здійсненні реформи
загальноосвітньої і профе
сійної школи в світлі ви
мог XXVII з’їзду КПРС
багато що позивні зроби
ти комітети комсомолу
республіки. їх
основні
завдання в цьому напрямі
обговорено на проведе
ному 10 грудня в Києві
Пленумі ЦК ЛКСМ У краї*
ни.
Як відзначалося з допо
віді бюро ЦК ЛКСМУ, ви
ступах першого секретаря
ЦК ЛКСМУ В. І. Цибуха,
інших учасників Пленуму,
чимало комітетів комсо
молу, комсомольських срр.-анізацій шкіл, училищ і
базових підприємств бе
руть активну
участь у
здійсненні реформи. Во
ни стали конкретніше зай
матися питаннями розвит
ку самодіяльних начал у
роботі учнівських комсо
мольських
організацій,
піонерських дружин і за
гонів. В ідейно-морально
му вихованні учніз певні
ше враховується зрослий
рівень їх інформозаності і
моральних запитів. Зміц
нюється
співробітництво
комсомольських організа
цій і педагогічних колек
тивів у вихованні в юнаків
і дівчат високої відпові
дальності за оволодіння
знаннями. Поглиблюютося
зміст, форми і методи
трудового
загартування
молоді, поліпшується ро
бота з комсомольським
та піонерським активом. В
Житомирській області з
числа тих, що навчаються,
створюються меліоративнї^кбудівельні ланки, в
Київській — загони
по
благоустрою та озеленен
ню мікрорайонів. Коміте
ти ЛКСМУ м. Харкова под.-.ють допомогу в облад
нанні комп'ютерних кла

сів,
Івано-Франківської
області — в організації
виховної роботи серед
школярів за місцем про
живання.
Разом з тим, зазначало
ся на Пленумі, організа
торська і виховна робота
райкомів, міськкомів, об
комів
комсомолу,
ЦК
ЛКСМУ ще не відповідає
масштабам
поставлених
завдань, динамізму змін,
які відбуваються в країні.
Комсомольським
органі
заціям поки що не вдало
ся зосередити як слід ор
ганізаторську і виховну
роботу безпосередньо в
класах, навчальних групах.
Багато комітетів комсомо
лу, насамперед Кірово
градської,
Чернігівської,
Закарпатської
областей,
глибоко не вникають у
справи шкіл і професійнотехнічних училищ, не ПСВнею мірою сприяють роз
виткові в учнів ініціативи,
пізнавальної актизності, не
зазжди враховують їх ін
тереси та запити. Багато в
чому з цієї причини час
тина молоді втрачає інте
рес до знань, не усвідом
лює морального і полі
тичного смислу свого обо
в'язку добре вчитись.
Деякі обкоми, міськко
ми, райкоми комсомолу
ще слабо цікавляться тим,
як комсомольці і неспілкова /долодь виконують свій
головний обов'язок перед
суспільством, як вони го
туються до самостійного
життя і праці. Не веде
ться рішуча боротьба з
тими, хто не працює і не
вчиться.
Найважливіше завдання,
відзначали промовці, —
організувати роботу ком
сомольських і піонерських
організацій так, щоб еони
стали надійною спорою

педагогічних колективів у
підвищенні якості навчан
ня, формуванні в юнаків і
дівчат відповідальності за
здобуття міцних і глибо
ких знань з усіх предме
тів. Школа, комсомол по
кликані поліпшити трудо
ве виховання учнів. У цьо
му плані слід активізувати
участь
комсомольських
організацій у розв'язанні
такого важливого завдан
ня, поставленого рефор
мою, як залучення дітей
молодшого шкільного ві
ку до посильної суспільнокорисної, а учнів середніх
класів — до продуктивної
праці.
В умозах
ідеологічної
боротьби, що загостри
лась, більшої уваги комсо
мольських організацій по
требує політичне, мораль
не виховання молоді. Не
можна не зважати на те,
що в частини комсомоль
ців і неспілкозої молоді
відсутні тверді езітоглядні
переконання, не виробле
но
зідпсзідальності
за
свої дії і вчинки. Деякі
підлітки заражені вірусом
байдужості, пасивності. А
комітети комсомолу не
завжди
своєчасно
ви
вчають процеси, які від
буваються в молодіжному
середовищі, не мають-достов.'рної інформації про
її захоплення, інтереси, не
ведуть
пошуку
нових
ферм і методів комсо
мольської роботи.
Комсомольські організа
ції, підкреслювалось
на
Пленумі, повинні наполеглизіше виховувати пере
конаних борців за кому
нізм, патріотів та інтерна
ціоналістів, прищеплюва
ти учням високі громадян
ські і моральні якості, колектизізм,
непримирен
ність до чужих нашому

способу життя поглядів і
смакі-в. Треба розгорнути
рішучу боротьбу з проя
вами серед частини моло
ді пияцтва,
наркоманії,
сприяти утвердженню а
молодіжному середовищі
здорового способу життя,
необхідності
систематич
но займатись фізичною
культурою та спортом.
Слід всемірно вдоско
налювати виховну роботу
з юнаками і дівчатами за
місцем проживання, осо
бливо з неповнолітніми,
учити їх давати класову,
політичну оцінку подіям,
що відбуваються. Коміте
ти комсомолу зобов’язані
допомогти створенню на
базі шкіл центрів виховної
роботи в мікрорайонах.
Успіх справи вирішують
організаторська
робота,
кадри. Однак, як відзнача
лось на Пленумі, у стилі
роботи багатьох обкомів,
міськкомів, райкомів ком
сомолу, та й ЦК ЛКСМУ
по керівництву
комсо
мольськими організаціями
шкіл і профтехучилищ не
вистачає конкретності, по
слідовності, діловитості й
наполегливості в організа
ційно-політичному
зміц
ненні комсомольських ор
ганізацій класів і навчаль
них груп, піонерських загоніз і ланок.
Ряд комітетів комсомо
лу, говорилось на Плену
мі, як і раніше, обмежує
ться поверховим аналізом
стану справ, вжиттям ма
лоефективних заходів, не
займається повсякденною
роботою в
комсомоль
ських
організаціях. Не
створено атмосфери за
гальної уваги до школи та
професійно-технічних учи
лищ з боку відділів ЦК
ЛКСМУ, багатьох обкомів,
(Закінчення на 2-й стор.|.

Шість доярок колгоспу імені Крупської близькі де
того, щоб цього року вперше перевершити чотирити
сячний показник по надоях молока на корову. А в ці
лому по господарству буде надоєно понад три тисячі
кілограмів молока. Впевнено очолили змагання трудів
ників молочного цеху Євдокія Григорівна Тимофієнко.,
яка на кожну корову вже надоїла по 4350 кілограмів
молока, її подруги Зінаїда Петрівна Кравченко, Гали
на Пантеліївна Довгаленко.
Намагається не відстати від старших подруг комсо
молка Ольга Тихоненко. Любов до професії тваринни
ка вона вспадкувала від своєї матері Ганни Іванівни
Ремезовської, котра пропрацювала, дояркою понад
чверть віку. Ще школяркою набувала донька перші
уроки майстерності. Вчителем була мама.
На початку нинішнього року Оля залишила роботу
в бібліотеці. І прийняла... від матері групу коріс. З но
вими обов’язками справляється успішно. Не дивлячись
на те, що стадо оновлене десятьма нетелями, середній
надій молока на корову не опускається нижче 12 кі
лограмів.
Від кожної корови нинішнього року Ольга вже одер
жала по 4070 кілограмів молока.
На знімну: О. ТИХОНЕНКО.
Фото І. ДЕМЧУКА.
Кіровоградський район.

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ'Ю
Кожен з нас бажає житіє змістовно й цікаво, заповнювати свій вільний час
пізнанням ще невідомого і прекрасного. Звідси — і потяг до музики, поезії, живопи
су... Але людині мало лише самій знати й уміти, їй хочеться ділитися з іншими.
Так створюються об’єктивні причини для появи клубів за інтересами. Нині вони
існують чи не в кожному закладі культури. Правда, будемо відвертими — нерідко
існують... на папері. Пропонуємо вашій увазі бесіду нашого кореспондента з дирек
тором Кіровоградського РБК В. І. Колосниковим з приводу такого явища нашого
життя, як становлення і діяльність клубів за інтересами.

мужня й добра душа. І той, хто відчув
це хоч раз, ніколи того не забуде.
КОР.: У звітах про роботу районного
будинку культури за минулі роки зустрі
чалися також назви інших нлубів за ін
тересами — політичні, наприклад...
В. І. КОЛЕСНИКОВ: Якщо такі клуби
й фігурували, то тільки у звітах. Мушу

Аматори шукають глядачів?
КОР.: Василю Івановичу, ваше ставлен
ня до такої форми роботи, як клуб за
ін'Ч^есами?
й І. КОЛЕСНИКОВ: Якщо вести мову
про досвід роботи таких клубів, я по
радив би навідатись у село Созонівку
вашого району. Там діє 9 таких об’єд
нань. Загалом же у Кіровоградському
районі таких клубів більше тридцяти.
КОР.: А скільки з них «прописані» б
районному будинку культури?
В. !. КОЛЕСНИКОВ: У райцентрі нам
похвалитися особливо нічим. Спробую
пояснити ситуацію, хоч небезпідставно
іноді кажуть: коли не хочуть працюва
ти, шукають причин, щоб виправдатись.
Я не шукаю причин. Клуби за інтереса
ми — справді дуже потрібна сьогодні
форма роботи. Та поки що в РБК діє
всього два таких клуби (ми ще нази
ваємо їх любительськими об'єднання
ми): клуб любителів пісні та клуб лю
бителів танцю. Вони об'єднують людей,
які з тієї чи іншої причини не можуть
працювати в основному складі наших
в.'^Ліьних і хореографічних ансамблів,
але-люблять народну пісню, танець, хо
чуть знати про них побільше. Або —

поспівати в гурті «для себе», для душі.
Засідання клубів відбуваються щоміся
ця, а підготовча ’робота — щотижня.
КОР.: Кого ж об’єднують ці клуби?
В. І. КОЛЕСНИКОВ: Здебільшого їх
відвідує молодь райцентру — працівни
ки районної друкарні, ощадної каси,
райпобуткомбінату, райлікарні, райспоживспілки. Для учасників любительських
об'єднань організовуємо екскурсії, іно
ді вони вирушають разом із самодіяль
ними артистами в концертні поїздки,—
дивляться, оцінюють, переймають кра
ще з їхнього репертуару.
КОР.: Отже, учасники клубів за інте
ресами мають реальну перспективу по
повнити ряди самодіяльних співаків і
танцюристів?
В. І. КОЛЕСНИКОВ: Безперечно! Але
справа, я думаю, не в тому. Нас нині
хвилює те, що молодь мало бере для
себе з народних культурних джерел,
віддає перевагу новочасним танцям та
пісням перед перлинами фольклору.
Такі клуби, як наш, допомагають моло
ді глибше осягнути багатий світ укра
їнського народного мелосу. У ньому—
вікові сподівання й надії народу, його

сказати, що це було нічим іншим, як
проявом хвороби
«лаперотворчості».
І якщо ми нині рішуче боремося про
ти приписок у народному господарстві,
то не менш важливо пошвидше покін
чити з ними в культурно-ідеологічній
роботі. Адже йдеться про духовність.
Взагалі, я вважаю, що політичні клуби
молоді годилося б організовувати рай
комові комсомолу, а, скажімо, істо
ричні — працівникам
музею. Тобто,
доцільнішим здається доручати таку
справу людям компетентним. ■ Не хоті
лося б, щоб мої слова сприйняли як
спробу відмовитися від розширення ме
режі наших клубів
за
інтересами.
Просто слід нам сьогодні виходити з
наших реальних можливостей, і дбати
в першу чергу про якість роботи, а по
тім вже і про кількість.
КОР.: Я згодна з вами, але... Говорити
красиво мало, треба ще й діяти так са
мо. Поки що ви можете запропонувати
молоді району участь лише у двох клу
бах за інтеоесами...
В. І. КОЛЕСНИКОВ: На мою думку,
ми підходимо до проблеми не з того
боку. У нас є гуртки, с народні колек
тиви, тобто є де і співати, і танцювати.

а от аудиторії — немає. Все, що за ме
жами нашого приміщення — не наше.
Там вже Кіровський район обласного
центру. РБК ж працює для сільського
населення. Приміром, через півгодини
після нашої розмови я виїду в Новоолексіївку і забуду думати про все, що
пов’язано з міським життям. Як же під
ходити нам до організації роботи з мо
лоддю села? Проблем тут багато, і тран
спортна — в першу чергу. Маємо один
автобус — на ньому скрізь не встигнеш.
А ми могли б надавати вагомішу допо
могу сільським будинкам культури, за
одно і клубам за інтересами.
КОР.: Де ж ви бачите вихід із ситуації?
В. І. КОЛЕСНИКОВ: Я вже багато про
це думав. Можливо, доцільно було б,
щоб РБК став структурним підрозділом
культурно-спортивного комплексу
Кіровського району?
КОР.: Однак повернімось до нашої роз
мови про клуби за інтересами...
В. І. КОЛЕСНИКОВ: Та ми, здається,
від неї й не відходили. Адже, щоб ма
ти змогу організовувати такі клуби, тре
ба знати свою аудиторію, вивчати її за
пити. А як це зробити нам при наявній
матеріально-технічній базі? Ми не мо
жемо відкрити, наприклад, клуб техніч
ної творчості. Навіть у селах, де є кому
його очолити, через відсутність примі
щення зробити це важко. Бо наші сіль
ські будинки культури мають, як прави
ло, фойє, кінозал — і все.
Намагаємось робити все можливе.
Плануємо на початку наступного року,
наприклад, відкрити в РБК спортивний
шахово-шашковий клуб «Біла тура». А
головна надія — на те, що нас «почу
ють» і зрозуміють...
Вела розмову В. ФЕДОРОВА.
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ЗАПРОШУЄМО ДО РОЗМОВИ

Шкільна реформа і завдання комсомолу
(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

міськкомів
і райкомів
комсомолу республіки.
Істотну роль у перебу
дові роботи школи покли
каний
відіграти
вузів
ський комсомол. Проте не
все ще зроблено коміте
тами комсомолу вищих
навчальних закладів щодо
поліпшення
підготовки
майбутніх вчителів до ро
боти з піонерами і комсо
мольцями, до виконання
обов’язків класного керів
ника.
Учасники Пленуму ека-)
зуаали
на необхідність
привести
всю
комсо
мольську роботу у відпо
відність до вимог перебу
дови. ЦК ЛКСМУ, обко
мам, міськкомам, райко
мам комсомолу слід глиВ-І ОВАТОРСЬКА програма
““ перебудови суспільства,
прийнята XXVII з’їздом
КПРС, створює сприятливі
умови
для підвищення
ефективності ідеологічної
роботи. «Та не слід розра
ховувати на те, — підкрес
лював на XXVII з'їзді
КҐІРС М. С. Горбачов, -~
що ідейно-політичне, тру«
дове і моральне вихован
ня їим самим спрощує
ться. Треба постійно мати
на увазі, що обстановка
сьогодні, якою б сприят
ливою вона не була, міс
тить свої суперечності й
труднощі. НІЯКОГО ПОЛЄГг
шення в оцінках допускати
не Можна».
Методологічні
основи
політичого виховання мо
лоді закладені в творчій
спадщині класиків марксизму-ленінізму. Створив
ши
послідовну наукову
теорію суспільного розвит
ку, Ідеологи робітничого
йласу наполягали на необ
хідності вивчення трудя
щими цієї теорії. Вона,
оволодівши масами, стає
матеріальною силою.
Розуміючи активну, твор
чу роль людського факто
ра в історії, марксизм-ленІнізм особливу увагу
звбртав на проблеми по
літичного виховання тру-’
дящих, формування їхньої
політичної культури, В. Е
Ленін увів у політичний
лексикон, в якому перева
жали терміни «політграмота», «політична азбука»,
«елементарна
політична
підготовка» і т. п., нове по
няття — «політична куль
тура». Він наголошував,
Що «мета політичної куль
тури, політичної освіти —
виховати справжніх кому
ністів, здатних перемогти
бреХню, забобони і допо
магати робітничим масам
перемогти старий порядок

боко і самокритично про
аналізувати зміст і методи
своєї діяльності по реалі
зації завдань реформи,
підвищувати ефективність
роботи комсомольських і
піонерських організацій.
іНеобхідно повною мі
рою використовувати пе
ріод підготовки до XX
з’їзду ВЛКСМ і XXV з’їзду
ЛКСМУ
для
розвитку
творчої ініціативи і само
діяльності учнів, повсюдно
стверджувати дух вимог
ливості і принциповості.
У прийнятій постанові
намічено заходи щодо по
силення роботи комітетів
комсомолу республіки в
розв’язанні завдань шкіль
ної реформи.
На Пленумі було заслу
хано звіт кандидата
в
члени ЦК ЛКСМУ, першо
го секретаря Миколаїз-

ського обкому комсомолу
П. М. Гришина про осо
бистий внесок у перебудо
ву стилю, форм і методів
роботи обкому
комсо
молу.
З інформацією про ді
яльність бюро і секрета
ріату ЦК ЛКСМУ виступив
другий
секретар
ЦК
ЛКСМУ В. М. Мірошни
ченко.
Було розглянуто іакож
організаційні пи ання
У
зв’язку з переходом
на
навчання в дипломатичну
Академію МЗС СРСР Пле
нум увільнив Д. І. Ткача
від обов’язків секретаря і
члена бюро ЦК ЛКСМУ.
В. П. Борзова увільнено
від обов’язків секретаря
ЦК ЛКСМУ у зв'язку з
затвердженням його за
ступником голови Держкомспорту УРСР. Пленум

обрав секретарями і чле
нами бюро ЦК ЛКСМ Ук
раїни Ю. Д. Соколова,
який
працювез раніше
секретарем парткому Ра
дянського Дунайського па
роплавства, В. В. . Бараба
ша, який працював раніше
першим секретарем Пол
тавського обі-сму комсо
молу.
На Пленумі виступив за
відуючий відділом науки
і учбових
закладів ЦК
Компартії України Ф. М.
Рудйч.
У роботі Пленуму взяли
участь міністр освіти УРСР
М. В. Фоменко, голева
Держпрофосвіти
УРСР
Є. М. Кадацький, відпові
дальні працівники ЦК Ком
партії України, ЦК ВЛКСМ,
ряду республіканських мі
ністерств і відомстз.

И ПЛДШЕ
ЗД ДРАНТЯ ІЗ КЛЕЙМОМ

(РАТАУ).

РІШЕННЯ XXVII З'ЇЗДУ КПРС — В ЖИТТЯ

Бути борцем за світлі ідеали
— ТИ І СУСПІЛЬСТВО
і вести справу будівництва
держави без капіталістів,
без експлуатації, без по
міщиків...».
При загальному підході
політична культура осо
бистості являє собою діа
лектичну єдність політич
них знань, переконань і
готовності кожного до ак
тивної діяльності. Кожен її
компонент відрізняється
багатим змістом. Політич
на компетентність осо
бистості включає в себе
загальні знання про владу
і політику, їх природу;
знання суті політики, її
норм і принципів; знання
укладу загальнонародної
держави, системи її орга
нів, форм і способів учас
ті громадян в управлінні
суспільством і вирішенні
політичних питань; знання
конституції, прав, свобод і
обов’язків
громадянина
загальнонародної держа
ви; знання історії КПРС і
Радянської держави, ета
пів національної боротьби
і Соціалістичного будівни
цтва; знання політичних
ІДеалів; розуміння суспіль
них інтересів тощо,
Якнайважливішою харак
теристикою
політичної
культури особистості є її
розвинена політична сві
домість. Вона проявляється
в патріотичному ставленні
до суспільного обов’язку,
у відповідальній і дисцип
лінованій праці, в непри
миренності до буржуаз
ного способу життя, нега
тивних явищ в соціалістич
ному суспільстві, у турбо
ті людини про прискорен-

ня соціально-економічного
і духовного розвитку со
ціалізму.
Разом з тим. політична
культура людини не зво
диться лише до її політич
ної свідомості. Сформу
льована XXVII з’їздом
КПРС лінія партії на по
дальшу
демократизацію
суспільства, поглиблення
соціалістичного
самоуп
равління народу орієнтує
на залучення молоді до
політичної діяльності. Уже
зараз більше як 42 міль
йони юнаків і дівчат об’єд
нує ВЛКСМ. Третина депу
татів місцевих Рад народ
них депутатів нашої краї
ни — молоді люди до ЗО
років. Більш як 3,6 міль
йона юнаків і дівчат вхо
дить до складу виборних
профспілкових
органів,
1,6 мільйона комсомоль
ців — до органів народ
ного контролю.
Та все ж сучасним мо
лодим людям часом не ви
стачає знань і вмінь у ве
денні політичної полеміки.
На питання анкети «Чи до
водилося Вам відстоювати
переваги соціалізму і со
ціалістичного способу жит
тя у суперечці?», 12,3 про
центи опитаних в місті Кі
ровограді юнаків і дівчат
відповіли:
«Доводилося
часто»; 37,4 процента: «До
водилося
інколи»; 50,3
процента: «Не доводило
ся». Це наводить на дум
ку про те, що для сучас
ного молодого покоління
Існуюїь реальні труднощі
у формуванні вміння від
стоювати ідеали і цінності

ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО

соціалізму, що передбачає
удосконалення ідеологіч
ної роботи з молоддю.
Прискорення соціальноекономічного
розвитку
країни висуває цілий комп
лекс завдань в удоскона
ленні політичного вихован
ня молоді, бо воно немож
ливе без живої творчості
мас, їхньої
політичної
культури. По-перше, необ
хідно розвивати у молоді
розуміння цілей і завдань
суспільного розвитку. Подруге, важливо формувати
у юнаків і дівчат відчуття
політичного значення по
всякденної праці і діяль
ності. По-третє, підвищува
ти суспільно-політичну ак
тивність молоді. По-четвер
те — формувати неприми
ренність до буржуазної
ідеології і виховувати ви
сокі почуття радянського
патріотизму.
По-п’яте,
формувати науковий сві
тогляд кожної молодої
людини.
Молодь є найбільш ди
намічною соціальною гру
пою нашого суспільства.
Вона засвоює досвід попе
редніх поколінь у нових
історичних умовах, під ке
рівництвом КПРС бере
активну участь у вдоско
наленні
соціалістичного
суспільства. Успіх цієї со
ціально - перетворюючої
функції юнаків і дівчат 8
значній мірі залежить від
їхньої політичної зрілості,-

року. Ремонти проводи’
лись у встановлені конт
рольні строки згідно пунк
ту 4 Типового договору
на технічне обслуговуван
ня і ремонт апаратури в
період гарантійного стро
ку експлуатації, затверд
женого постановою Дер
жавного Арбітражу СРСР
від 12.10.86 р.
Службове розслідуван
ня по якості виконання
першого ремонту провести
неможливо, бо радіомеханіка Тищенка В. В. звіль
нено з роботи (наказ по
підприємству № 79 від
Н.08.1986 р.)\
Іпженеру-техиологу це
ху тов. Савченку В. В.
вказано на
відсутність
стики і культури у стосун
ках з клієнтами»,

Сергійки та Тетянки егоїстами, споживачами. їм уже
нецікаві піонерські вогнища, пісні, години, проведені
в гурті, в цікавих справах; їх уже не затягнеш на ком
сомольські збори, де вирішуються важливі для шко
ли чи вузу питання. Вони звикають мати «все своє», і
тим «своїм» не хочуть ділитися з іншими. Натомість
навчаються хизуватися отим «своїм» (а по суті —•
чужим, позначеним чужими фірменними ярликами),
купленим за батьківські трудові гроші.
Можлиео, я змалював надто похмуру картину. Але
мушу сказати, що хлопці та дівчата мого покоління
нізащо не вдягли б на себе майку з іноземними напи
сами, які принижують гідність радянської людини.
Чого ж нинішні комсомольці вважають можливим пла
тити немалі (правда, здебільшого випрошені у батька)
гроші за зарубіжне дрантя — неважливо яке, аби з
написом не по-нашому — «мейд Ін...».
Мушу констатувати і ще одне: наше телебачення,
кіно нерідко замість запобігати — сприяють поширен-а^
ню чужих (кращого слова годі шунати) нашому суспільству моральних засад в молодіжному середовищі.
Громадськість теж не проявляє особливої активності —
□ усякому разі, в нашому місті. Ніби так і треба.
Не впевнений, що ви опублікуєте мого листа. Але
залишатися байдужим спостерігачем більше не мо
жу — надто накипіло на душі.
З повагою Н. В. ТЕ
м. Помічна
Добровеличківського району.
ВІД РЕДАКЦІЇ: Публікуючи цього листа, редакція
висловлює надію, що на нього відгукнуться читача
«Молодого комунара». Давайте все-таки розбере/АОся, наскільки правий автор, закидаючи деяким моло=
дим людям бездуховність, політичну й ідейну Інерт
ність, а відтак — і споживацьке ставлення до життя,'

М. ЖИХАРЕВИЧ,
Ю. СУРМІН,

кандидати філософ
ських наук.

НАДРУКОВАНОГО

ЧИ Й ДОСІ СМІЄТЬСЯ ВАДИК?
«Повідомляємо, що фак
ти, викладені у фейлетоні
«А Вадпк сміється», опуб
лікованому в «Молодому
комунарі»
21
серпня
1986 р„ мали місце...».
Так починає свого лис
та до редакції директор
Кіровоградського
облас
ного підприємства по ре
монту побутової радіоте
левізійної апаратури «Побутрадіотехніка» М. П.
ЧУБАХА. Іншими слова
ми, критика визнається
справедливою.
«Газетна публікація об
говорена на зборах колек
тиву міського цеху по ре
монту
радіоапаратури.
Магнітола «ВЗФ-260» згід
но обліково-технічної карт
ки № 43508 двічі ремонту
валась: 7 і 15 серпня 1986

рл ЕНІ вже за сорок. Дитинство моє пройшло у післявоєнні роки. Нелегкий то був час, та дивна
справа — нині я згадую про нього з якимось світлим
почуттям. Так, матеріально ми були забезпечені куди
гірше сьогоднішніх підлітків — не вистачало підруч
ників, зошитів, одягу, взуття.
У нинішнього молодого' покоління осе є. Батьки одя
гають, годують, забезпечують. Дехто у своєму старанні
догодити рідному дитяті забув усяку міру. Тані дума
ють: «Хай у мене було важке дитинство, зате у моїх
дітей буде краще. Хай син погуляє до армії, а дочка—,
до заміжжя... Та щоб велося їм не гірше, як людським».
Отак і пливуть до рук уже немалих хлопців та діла
чат магнітофони, мотоцикли, фірменна вдяганка, зо?
лоті прикраси тощо. Та воно було б і нічого, якби з
того користь виростала. А то ж навпаки, починають
дітки звикати до батьківської безвідмовності, вже й
вимагають: дай, хоч лусни! Стають вчорашні милі

Читачі фейлетону, пев
но, пам’ятають, що магні
тола вимагала елементар
ного ремонту. Це визнав і
тодішній в. о. начальника
телерадіоательє В. В. Сав
ченко. Для того, щоб усу
нути цю поламку, «спеціа
лістам не нижче п'ятого
розряду» (цитуємо слова
В. В. Савченка) знадоби
лось аж двадцять (І) днів.
А як же тоді бути із сер
йозними поламками?
Дріб’язкові поламки. То,
може, не варто звертатись
з ними у «Побутрадіотехпіку»? Може краще пошу
кати «Вадика»?
У відповіді говориться,
що повторний ремонт про
водився 15 серпня. Але
14 серпня приймальниця
апаратури, незважаючи ні

на які пояснення клієнта,
оформила квитанцію па
дев’ять днів. Питається,
навіщо магнітофон зайвий
добрий тиждень пилився
па полках «Побутрадіотехпіки», якого, природно,
пошвидше хотів забрати
клієнт? Та це одна сто
рона справи. Друга —
звільнилось би місце для
іншої апаратури.
Далі директор пише:
«Черги клієнтів у прий
мальній
радіомайстерні
викликані відсутністю не
обхідної кількості вироб
ничих площ...». Тож чи не
краще було б під час зда
чі апаратури одному з
майстрів вислухати клієн
та і зробити побіжний
огляд апаратури? А то й
полагодити одразу, якщо,

звичайно, можливо?.. Сло
вом, задуматися є над чим.
І ще. Директор «Побутрадіотехпіки» пише, що
«ремонти проводились у
встановлені
контрольні
строки..
затверджені...
12.10.86 р.». А події, опи
сані у фейлетоні — серп
неві (?)',
І останнє. Не беремось
судити, чи достатньо по«
караний інженер-технолог
В. В. Савченко за своє не
етичне поводження з клі
єнтами — «вказати». Ди
ректору видніше. Але чо
му не покараний комсо
молець Савченко? В уся
кому разі, поки що мов
чить Ленінський райком
комсомолу м. Кіровогра
да. Мовчить, а ми йому
нагадуємо. Причому
по
вторно нагадуємо...
А. БЕЗТАКА.

московський
УНІВЕРСИТЕТ
З 16 ГОДИНИ
ДО 24...
Закінчилась остання" лецція... А що робити далі? Для
студентів МДУ Імені М. В.
Ломоносова цієї проблеми
не існує.
Понад 40 студій і гуртків
чекають їх після закінчення
занять. Серед них відомі
колективи, що стали народ
ними: студентський театр,
академічний хор, фортепіан
ний клас. Крім своїх само
діяльних колективів, на п’я
ти нонцертних майданчиках
вузу виступають артисти
театру і кіно, відбуваються
зустрічі з цікаврми людьми
науки, мистецтва, праці.
Читальні зали другої за
величиною в країні Науко?
вої бібліотеки іг* єні М. Горьного
одночасно
можуть
прийняти кілька тисяч чи
тачів.
На знімку: студенти,
що займаються живописом,
регулярно вивішують свої
роботи у фойє Пала/да-.ультури на Ленінських ^рах.
Фото А. МОРКОВКІНА.
Фотохроніка ТАРС.
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З ПОШТИ ЦИХ ДНІВ

гін повстанців проти австронімецьких загарбників (4
листопада 1918 року). По
тім він став командиром
бригади 6-ї дивізії, яка бу
ла ударною силою групи
військ М. А. Худякова. Заго
них — Павло
Шевчук, ська війна на Україні», він ни П. С. Ткаченка брали
уродженець
Олександрії. звернув увагу на автобіогра участь в розгромі банд
Павлу було тринадцять ро фічну довідку про нашого Григор’єва.
ків, коли почалась
війна. земляка Павла Семеновича
Ветеран Великої Вітчиз
Батько пішов на
фронт. Ткаченка, котрий загинув у няної війни І. І. Міняйло з
Мати залишилась з його мо Ржеві 3 січня 1920 року міста Полтави згадує виз
лодшим братом, а Павло (похований в селі Горобіївці вольні бої на території Кіпотрапив в підрозділ піхо на Черкащині). М. П. Білан
ровоградщини восени 1943
тинців і став сином полку— продовжив пошук, налаго- року, розповідаючи, зокре
ма, про подвиги воїнів 6-ї
десантної дивізії під
ко
мандуванням М. М. Смирнова. А наш громадський
кореспондент М. М. Венцковський пише про гарма
ша Миколу Попова, котрий
став комуністом під час
боїв на Курській дузі. На
підступах до Вісли,
коли
бійці обслуги чотирьох гар
мат були поранені, вбиті,
комбат Попов сам продов
жував бій з ворожими тан
ками і знищив три ворожих
панцерники. Гвардії майор
у відставці М. Г. Попов —
активіст ДТСААФ, нагород
жений орденами Олександ
ра Невського,
Червоного
На знімну: П. М. ШЕВЧУК з піонерами.
Прапора, Вітчизняної війни
двох ступенів,
Червоної
бійцем взводу розвідників. дивши зв язки з ординар Зірки, кількома медалями.
П. Шевчук брав участь в цем колишнього бойовничо- Нині ветеран живе в Світобороні Одеси, Феодосії, го командира Д. Д. Вишнев- ловодську, бере участь в
десантував в Керч. Перемо ським, з .музеями республі роботі по військово-патріо
гу юний патріот зустрів у ки. З Запорізького дер тичному вихованню молоді.
Пишуть
нам
колишні
Празі.
жавного музею повідоми
фронтовики. Пишуть їх си
ли,
що
колишній
робітник
І ось в музеї відбулася
ни і внуки. Пишуть про
зустріч з Павлом Матвійо Сабліно - Знам’янського немеркнучий подвиг радян
вичем Шевчуком, який 29 цукрозаводу П. С. Ткачен ських воїнів, котрі здійсни-'
років пропрацюзав на шах ко народився 3 листопада ли подвиг на фронтах Ве
ті. Він — ударник комуніс 1889 року в селі Верхня
Олександрівського ликої Вітчизняної. Пишуть
тичної праці, активний учас Терса
ник багатьох героїко-патріо- району Катеринославської про те, як з гідністю несуть
тичних акцій, що проводя губернії — теперішнє село естафету слази комсомоль
ці 80-х років.
ться в місті.
Верхня Терса
ГуляйпільІз Знам’янки знову нам ського району Запорізької
Відділ військово-пат
написав М. Білан. Перечи області. Це він, робітник
ріотичного вихован
тавши збірник «Громадян- Павло Ткаченко, очолив заня та спорту.

НА УРОЦІ МУЖНОСТІ-СИНИ полк
АЙЖЕ в кожній комсомольській
організації
в ЦІ дні влаштовуються героїко-патріотичні акції, на
яких юнаки та дівчата зу
стрічаються з
ветеранами
і Ленінського
ком
сомолу,
правофланговими
соціалістичного
змагання,
Яке розгорнулось на честь
XX з’їзду ВЛКСМ та 70-річчя Великого Жовтня. Спіл
чани вийшли на нові марш
рути Всесоюзного
походу
молоді «Шляхами
слави
батьків», складають залік з
фізичної та військово-тех
нічної підготовки за про
грамою комплексу
ГПО,
змагаються за призи
пам яті героїв-земляків. Ак
тивізувалась пошукова ро
бота червоних
слідопитів,
краєзнавців, котрі
допов
нюють новими сторінками
«Літопис Великої Вітчизня
ної».

Автори цього листа та
кож згадують, як активісти
клубу «Іскровець» влашту
вали тематичний вечір «Бе
ри з ветеранів приклад».
На ньому виступили пред
ставники трьох комсомоль
ських
поколінь. Тривала
розмова про
вихованців
комсомольської організації
села Дмитрівни, котрі бо
ролися за встановлення Ра
дянської влади в нашому
краї, здійснили подвиг на
фронтах Великої Вітчизня
ної війни, брали участь у
відбудові народного госпо
дарства в післявоєнні роки.

«При нашому профтех
училищі створено військо
во-патріотичний клуб
«Іскровець», — повідомляють
із села Дмитрівни Знам'янського району комсомоль
ські активісти СПТУ № 39
/^.‘Лія Степаненко,
Тетяна
Петруник та Світлана Шедеменко. — У нас тривали
старти традиційної спарта
кіади на приз Героя Радян
ського Союзу П. Д. Линни
ка — нашого земляка з се
ла Макарихи.
Заключний
©тап змагань — у селі Ве
селий Кут.
Переможцями
стали представники
групи
№ 98 Г. Ляхович, Л. Воло
щук.
Нагороди
кращим
спортсменам вручались бі
ля братської могили воїнів-визволителів».

На вечорі виступив
во
кально - інструментальний
ансамбль училища — учас
ник обласного огляду-конкурсу «Юність моя — ком
сомол».

Нині в музейній кімнаті
училища тривають ленінські
читання, комсомольці
ви
рушають в похід місцями
боїв партизанського загону
імені Щорса.

Прочитавши публікацію в
«Молодому комунарі» «Си
ни полків» (див. номер га
зети за 6 листопада ц. р.),
командир пошукового заго
ну Д. Орлов з Олександ
рійського краєзнавчого му
зею повідомляє, що він і
його товариші також лис
туються з колишніми
си
нами полків. Олександрійці — переможці всесоюз
ного конкурсу
«Червона
зірка». Нині вони зібрали
матеріали про 39 юних зви
тяжців — синів полків, на
ших земляків, визволителів
міста від німецько-фашист
ських загарбників. Один з
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Про пов’язані з близькістю індустріальних центрів
проблеми степів та річок Кіровоградщинп «Молодий
комунар» писав протягом року не раз. Своєрідне про
довження для цієї розмови знайшов відомий в області
природолюб М. М. Ножнов. Отже...

ПРО ПРИРОДУ
ІРАЙ... ГОРОДУ
ВІДКОЛИ посадили лю
ди на схилах цієї бал
З
ки на околиці Кіровогра
да ліс, почала вона нази
ватися Лісовою. Нині во
на багата не лише зеле
ними насадженнями, але
й чистими
джерелами,
звіриною та птаством. Сю
ди люди приходять по
гриби, шипшину, глід, по
луниці.
Тут
юнармійці
проводять
свої
ігри,
спортсмени — треную
ться. Мені ж особисто не
раз щастило провести в
цьому куточку цікаві при
родничі
спостереження.
Та є одна обставина, яка
вносить певну дисгармо
нію у життя Лісової балКИд
-Ярл:ь наприкінці літа,
прбстуючи з_.
прбст>
.рюкзаком за
плечима через балку,( л
наткнувся на чийсь
город. Господарі теж були
тут і зустріли мене Відверто вороже: вони мене
з моїм чималим рюкзаком прийняли за городнього
злодія, Довелося
зняти рюкзак з плечей і
продемонструвати
його
вміст — кілька фотоапа
ратів з різними пристосу
ваннями, коробку з фото
плівкою, загальний зошит
для записів і запдений
та
поліетиленову
одяг
.... ..... ’ — на випадок до
плівку
щу... Коли господарі горо
ду заспокоїлися, я запитав
їх про те, що мене давно
мучило: чому в лісовій зо
ні на місці
природного
байракового лісу, на місці
сонтрави й горицвіту, про
лісків і конвалій, барвінбарвін
ку й фіалок розпростори
лися городи. Мені відповіли:
А ми грунт під лісонйгсЗдження готуємо, нор
муємо та випалюємо куXж

щі. За це й користуємося
землею...
— Скільки ж років? —
поцікавився я.
— Та снільки вдасться...
Величезні городи
поблизу залізничного полотна біля схилів півден
ного вибалка, в низинах
західного,
південного,
північно-західного вибалків існують не менше
Тобто,
чверті століття.
майже стільки, скільки й
лісонасадження на тери
торії балки. Чимало при
ватних ділянок з’явилося
останнім часом на схи
лах згаданих уже вибал
ків. На сьогодні в Лісовій
балці численними
горо
дами, які буквально спо
творюють її природний
ландшафт і негативно по
значаються на «здоров'ї»
грунтів, які піддаються
водній та вітровій ерозії,
зайнято багато
гектарів
землі. Прикладом
того,
як розмиваються грунти
на місці городів,
може
служити чималий яр в
центральній частині
північного вибалка.
Треба сказати, що земля на схилах балки мало
придатна для обробітку,
Дехто з городників, ви
копавши на своїй ділянці
картоплі приблизно стіль
ки, скільки й садили, ки
дають свої городи — і то
ді на них розростаються
бур’яни. Скільки треба
часу, щоб на місці цих
зарослів відновилася рос
линність лісових галяв?

м. ножнов.
X. -X ».

Якщо вихідний
день переноситься
Реданція отримала лис
та з запитанням від на
шої читачки з обласного
центру Б. Машуровської,
«Постановою Ради
Мі
ністрів СРСР 4-е жовтня
було оголошено робочим
днем. Мене цікавить: як
буде оплачуватись робота
за ці дні?».

На запитання відповідає
завідуючий
юридичною
консультацією
Кірово
градської обласної ради
професійних спілок М. Ф,
Дигало:
— Рада Міністрів СРСР
від 09.09.86 року поста
новила перенести
день
відпочинку з суботи 4
жовтня на понеділок 6
жовтня. Вважати суботу
11 жовтня 1986 року ро
бочим днем. Невикориста
ний робітниками і служ
бовцями день відпочинку
11 жовтня приєднати до
щорічної відпустки з оп
латою в тому ж порядку,
в якому оплачуються дні
відпустки.
Виникає питання, пов'я
зане з роботою з день
відпочинку
11
жовтня
1986 року. В цьому ви
падку треба
керуватися
поясненням Державного
комітету СРСР по праці і
соціальних питаннях
та
Секретаріату ВЦРПС від
28
квітня
1984 року
(№ 6/858).
Робочий день 11 жовт
ня 1986 року повинен
З ВИПУСКУ «ЯТРАНЬ»^'-"^"""
/ оплачуватись таким чи
г ном:
ІЗ ЗАПИСНИКА ПРИРОДОЛЮБА
3
4
а) робітникам, інженер
4
4 но-технічним працівникам
4 і службовцям, які працю
4
робо
4 ють на відрядній
Чому летять птахи, ку долаючи щонайменше 10 ново знаходять дорогу? 4 ті, — за одинарною роз
ди? Це запитання вини тисяч кілометрів. Скільки Можливо, близька до іс 44 цінкою
за виготовлену
кає в багатьох, хто ди небезпек чекає на птахів, тини магнітна гіпотеза, 4л продукцію або виконува
виться в осіннє небо, звід скільки труднощів, доки яка вказує па вплив маг 4 ний обсяг робіт;
ки лунає різноголосий здолають вони довгий і нітного поля землі на пе 4
б) робітникам, які пра
гомін. Ще Арістотель пи важкий шлях!
Виникає рельоти птахів. Але й во ■ 4<і
сав, що ластівки та інші питання: чи стомлюються на не підтверджується 4 цюють погодинно і робо
дрібні птахи начебто зи птахи при польоті? Фак дослідами радянських та 44 та яких оплачується за
мують у дуплах дерев і ти свідчать, що ні. Ма іноземних вчених. Великий f4 годинними і добовими та
навіть... в намулі на дні ленька горихвістка в пе внесок у пізнання таєм 4 рифними ставками, — із
водоймищ чи
криниць. ріод годування пташенят ниць перельотів внесли 44 розрахунку одинарної го
Тільки досліди та кільцю пролітає близько 40 кі англієць Д. Метьюз та ні 4 динної або денної тариф
вання дозволили вченим лометрів за день. Звичай мецький дослідник Г. Кра- 44 ної ставки за фактично
дізнатись, куди зникають ний стриж
робить за мер. За гіпотезою остан 4 відпрацьований час;
в) робітникам, молод
птахи на зиму. У нас, на день, збираючи корм, до нього, птахи можуть орі 44
обслуговуючому
Україні, в 1880 році в 1000 кілометрів. До речі, єнтуватися по сонцю, а 4 шому
персоналу,
іробітникам
Асканії Новій
кільком стрижі — рекордсмени отже, повніші відчувати
охорони, які
отримують
журавлям були одягнуті швидкості польоту: за го час, тобто, мати біоло
місячну ставку, — із розкільця на шию. Одного з дину вони долають май гічний хронометр. його
годинної
або
них потім спіймали в Аф же 120 кілометрів. Та все умовно названо «ендоген 4 рахунку
риці. Такі ж досліди про ж, птахи летять не поспі ним лічильником часу». 44 денної ставки понад оклад
водилися пізніше з ле шаючи, зупиняючись на Зіставляючи
показання 44 за фактично відпрацьова
леками в Німеччині. Але відпочинок, а перельоти «лічильника» з висотою і 4 ний час;
тільки 1899 року вчитель роблять здебільшого вно положенням на небі сон т'4
Денний або
годинний
Мартенсоп з Данії почав чі. А перепели, наприклад, ця, птахи знаходять пра 4 заробіток цих робітників
масово кільцювати птахів. при негоді, щоб зберегти вильний шлях. Гадають,
визначається шляхом по
ділу окладу на норму ро
Більшість їх летить па сили, по кілька днів ви що птахи схильні до на
висоті від ЗО до 300 мет чікують на березі більш- вігації і мають орган, 1 бочих днів або годин
рів, а деякі — до 5 кіло менш пристойної погоди, який незалежно від сві 44 жовтня без обліку додат
метрів і вище. Льотчики щоб зробити переліт че домості птаха примушує 4 кового робочого дня 11
зустрічали гусей і гри рез море. Птахи відліта його тримати потрібний 1 жовтня.
4
фів на висоті 6,5 кіло ють не тому, що їм стає напрямок.
г) усім робітникам, які
метра. Гусям
належить холодно в одному місці, а
А як же вночі,
коли 44 зайняті на сезонних ро
рекорд висоти: над Гіма заради кормів. Причому, немає сонця, орієнтуються ї ботах, а також тимчасо
лаями їх бачили на висо маршрути їх пролягають птахи? Рядом дослідів ус 4 вим
працівникам — за
ті 7 кілометрів. Рекорд не обов’язково на південь. тановлено, що вони дуже 44 згаданим вище порядком.
жайворонки добре орієнтуються
по
сменкою перельотів мож Наприклад,
Керівним
інженернона назвати полярну кряч- зимують у невеликій кіль зорях. Цікаво, що мо 4 технічним
працівникам,
ку. Вона летить через кості в степах Централь лодь не гірше дорослих
службовцям (крім назва
усю земну кулю з Пів- ної Азії, де взимку знач вибирає необхідний
на
них вище) додаткова оп
денного до
Північного но холодніше, ніж, ска прямок. Це — зайвий до
лата за роботу 11 жовтня
жімо,
у
пас.
Ллє
там.
ма

полюсу двічі на рік, проказ того, що птахи орієн
не нараховується. Робота
літаючи близько тридця ло снігу і на землі мож туються інстинктивно —
в ці дні, як і всім праців
на
знайти
вдосталь
кор

ти тисяч кілометрів. Майже
це передається їм у спад
никам, для яких день

ТАЄМНИЧІ ПЕРЕЛЬОТИ

\
\

І
І

півжиття в дорозії За 17
тисяч кілометрів — від
островів Малайського ар
хіпелагу до Польського
півострова летить вівча
рик, невеличка пташка,
вага якої — менше деся
ти грамів. Лелеки пере
бувають
у перельотах
майже півроку, бо тільки
в один бік. у Південну
Африку
вони
летять
близько трьох
місяців

V *4 Ж Ж «Ä

X X. X. -Л.

Ч Ч Ч VЧ V

му.
Залишається загадкою,
як знаходять птахн_ до
рогу у південні краї, па
зимівлю, яке чуття вказує
їм цей шлях. Робили різ
ні припущення. Може, мо
лоді птахи летять разом
з дорослими, які вже зна
ють дорогу? Тоді як же
пташеня га зозулі летять
на південь значно пізніше
своїх батьків і безпомнлXX

щину.
Деякі птахи летять під
час дальніх
перельотів
строєм — журавлі м гу
си, зграєю — граки і
шпаки, поодинці — зозу
лі. Але всі поїш, як і їх
далекі пращури, летять \
на зимівлю одними й ти
ми ж повітряними шляха
ми.

м. литвинов.

і
І
4
І

відпочинку 11 жовтня 1986
року є робочим
днем,
компенсується
шляхом
приєднання невикориста
ного дня відпочинку до
щорічної відпустки з оп
латою у тому ж порядку,
як і днів відпустки, а у
випадку звільнення з ро
боти виплачується
ком
пенсація, як ' за дні від
пустки (окрім зайнятих на
сезонних ооботах і тим
часових працівників).

13 грудня 1986 року

«Молодий комунар»

4 стор.

РЕЦЕНЗІЯ НА ДИСК

'

а такти італійського бельканто
Такт перший.,
СЛАВА

УЧСКЬ пЕИГДУЗЙ,

ЯРУГ шостлковичл
У Кіровоградській дитя
чій музшколі № 2 діє кім
ната творчості видатного
радянського композитора,
нашого земляка
Юлія
Сергійовича
Мейтуса.
Особисті контакти компо
зитора з дирекцією школи
дозволили представити па
стендах кімнати цінні і
дуже цікаві документи й
матеріали. Ось стенд, що
розповідає про дитинство
композитора. 10. Мейтус
народився 15(28) січня
1903 року в Єлисаветграді
в родині лікаря. Батько
був знавцем оперної музи
ки, любив Чайковського і
Рубінштейна. Мати, непо
гана піаністка, грала вечо
рами вальси Шопена, рап
содії Ліста. Юлій спочат
ку займався музикою у
приватних
педагогів, а
потім у Густава Вільгельмовича Нейгауза, з музич
ною школою якого пов'я
зані імена всесвітньо-відо
мих музикантів — Генріха
Нейгауза, Фелікса Блуменфельда, Кароля Шимаиовського. його перший
концертний виступ від
бувся в 11-річному віці —
акомпанував хору гімназії,
який викопував україн
ські народні пісні та тво
ри М. Лисенка. Через рік
10. Мейтус мав СОЛЬНІІЙ
виступ
з фортепіанних
творів Шопена,
Гріга,
Брамса. Ще в дитячі роки
він захопився компози
цією. На стенді — один з
перших вокальних творів
композитора для меццосопрано або баритона на
вірші популярної в той
час
поетеси-символістки
Мірри Лохвицької, фото
графії дитинства.
Ось стенд — початок
творчого шляху. Свідо
цтво про закінчення Хар
ківського
музично-теат
рального інституту за фа
хом композиції, перші пуб
лікації творів «На смерть
Ілліча», «Партизанська»,
обробки українських на
родних пісень «Задумав
дідочок», «Коли б мати не
била». Характерна
риса
творчості 10. Мейтуса по
чатку 30-х років — захоплення
українським
фольклором та пошуки
оригінальних засобів його
обробки.
Фотографія: 10. Мейтус
з колегами по Харківсько
му театру опери і балету.
А ця фотографія розпові
дає про участь 10. Мейту-

ний хлопчик по імені Естебо Роденас, що пізніше
стане відомим всьому сві
ту як Антоніо Гадес. Втім,
різні це історії, хоч і є в
них спільне. Дитя велико
го міста Робертіно при
вернув одного разу своїм
співом узагу
сеньйора
Массімі, відомого італій
ського
музиканта. Втру
чання Ренато Массімі вирі
шило
подальшу
долю
юного співака. Тобто мог
ло б вирішити, коли б
Робертіно закінчив кон
серваторію. Цього не тра
пилось. Важко жилося сі
м'ї, потрібна була допо
мога. І Робертіно починає
гастролювати, і не тільки
по Італії. Концерти, по
їздки,
перевантаження.
Старенька Європа заворо
жена «італійським дивом».
У хлопчика великий ре
пертуар. І не якісь деше
венькі мелодійки — Робертіно спізає італійську
народну
музику,
пісні
Брамса, Баха, Шуберта.
На новому диску, що став
приводом до цієї розмови,
ви можете почути багато
з цих пісень, у тему чис
лі «Азе /Аария» Ф. Шу
берта,
«Колыбельную»
Й. Брамса, «Санта Лючия»
Т. Котро — Е. Кссссвич,
пісні «О моє
солнце»,
«Вернись
в Сорренто»
Е. Куртіса.
Ставлячи на
програвач диск, дехто з
еас, можливо, й не підоз
рює, яким щемливим су
мом відгукнуться в душі
ті спогади. Звичайно, сьо
годнішні юні не могли чу
ти Робертіно тоді, коли
еін ще виступав, але й во
ни, переконана, прослу
хавши диск, відчують не
повторність Краси справж
нього мистецтва.

творив
СВОЇМ

чудо
ДИТЯЧИМ

голосочком. Го
лос
Робертіно втратив юну
свіжість,
кра *
су,
силу. Ті,
хто недавно ще
грілися в про
мінні його сла
ви, швидко від
кинулися.
Робертіно
зали
шився
самот
нім. Ще деякий
час він висту
пав з різними
другорядни м и
ансамблями, та
скоро про ньо
го забули.
У цій історії
є ще один ас
пект. Крім то
го, що крихкий,
мов кришталь,
талант Робертіно Лореті не
цінували і не
безберегли
турботні імпрешарласаріо,
тани від мистецтва, намагаючись витиснути з
хлопчика есе можливе і
неможливе, юний
співак
виявився не підготовленим
до ранньої слави. Повірив
ши у свою винятковість,
Робертіно
ставився
до
серйозних речей пезерхобо, не дуже дбаючи
про
своє моральне обличчя.
Втім, мені зовсім не хо
четься закінчувати цю ре
цензію так сумно. Адже
бельканто Робертіно Ло
реті увійшло в нашу душу
і серце, як і есе прекрас
не, ясно стало часткою
нашого духовного життя.
Забувати про це — зна
чить збіднювати себе. Не
повторний спів Робертіно
може кожного з нас хоч
на якусь
мить зробити
щасливим і закоханим.

Я не відразу його впіз
нала. На фотографіях з
мого альбома він зовсім
інший.
Доросліший. На
цьому конверті —- зовсім
дитя, гарненький білозубий
хлопчик
з галстуком-метеликом і З ееселими карими очима, Новий
диск називається «Душа и
сердце». Та головний зміст
у слезах: співає Робертііно Лсреті. У 60-ті роки
він підкорив усіх. З ранку
до вечора з відчинених
вікон, над тополями і кле
нами старого парку, зві
дусіль лунав голос «ма
ленького Джільї», італій
ського співак» Робе"ті.чо
Лореті. Чистий, кеговторний дитячий голос. Диск,
який сьогодні привернув
мою увагу, вийшов у «Ме
лодії» на численні прохан
ня шанувальників вокалу.
Робертіно Лсреті.., Недав
но згадуючи
його спів,
І. М. Смоктуновський ска
зав: «Це бу,в моцартовський початок...» Важко
гадати, став би чи ні Ро
бертіно геніальним співа
ком за інших обставин,
але те, що його початок
був справді геніальним, не
викликає сумніву.
... Орландо Лореті важ
ко хворів, і
утримувати
велику сім’ю італійському
робітнику було не так-то
просто. Злидні, нестатки
переслідували родину. Ку
ди вже там думати про
більш-менш пристойну ос
віту для восьми дітей. Ро
бертіно любив співати, у
нього, як розумів навіть
далекий від музики Ор
ландо, був прекрасний го
лос. Іноді хлопчик співав
на площах Вічного міста,
щоб хоч чимось допомог
ти родині. Знайома карти
на. Далеко від Рима у
Покохало каченя черво
франкістській Іспанії так
заробляв свій хліб насущ- ний мак. Але воно всього

са в 1930 році у фестивалі
фольклорної музики, на
якому був присутній ви
датний угорський компози
тор Бела Барток. ІІа фото:
10. Мейтус акомпанує спі
вачці
Д.
Фрейченко.
10. Мейтус передав як
лише бридке каченя, куди
експонат кімнати Диплом
йому... Мак палахкотить на
Угорської Народної Рес
вітрі, вабить і відлякує. Я
публіки
про
нагород
не знаю, як там далі у
ження його пам’ятною
пісні, що її співає Робєртімедаллю Бели
Бартоно («Уточна и мак»), але я
ка за досягнення у про
знаю, що миле ніжне ка
паганді творчої спадщини
ченя ніколи не стане бі
Бартока. Особливий інте
лим лебедем. Не стало.
рес становлять матеріали,
Доля
Робертіно типова
пов'язані з постановкою
опер «Молода гвардія»,
для країни, де править ка
«Украдене щастя», «Брати
пітал. Співати, співати, спі
Ульянови», «Ярослав Муд
вати... Він співав і тоді,
рий», «Ріхард Зорге».
коли почалася мутація.
На стенді, що розпові
Пам’ятаю тривогу радян
дає про постановки «Мо
ських шануаальників Ло
лодої гвардії», фотогра
реті, їх благальні листи:
фії зі спектаклів різних
оперних театрів. Оперу по
«Забороніть
Робертіно
ставили в Ленінградсько
співати». Хто заборонить?!
му академічному Малому
Він співав, потім тяжко
театрі (режисер М. Охзахворіє. Після операції
лопков). Таллінському те
знову еийшев на естраду,
В. ЛЕВОЧКО.
атрі «Естонія», Мінську,
але це вже був не той
На знімну: Робертіно
Єревані, Донецьку, Уфі,
«геніальний хлопчик», який ЛОРЕТІ.
Улан-Уде.
Подією в культурному
житті нашої республіки
МооІЕгаіо
ВИ ЗАМОВЛЯЛИ
була постановка
опери
ПІСНЮ
«Украдене щастя» за тво
Іром І. Франка (лібрстто
М. Рильського) у Львові
1961 року. На стенді від
гуки преси: «Колектив те
атру, який носить світле
ім’я великого Каменяра,
з любов’ю відтворив без
Наши дни с тобой,как песни то печдпьиы,то смешны
Недавно в області з уссмертні образи одного з
Музыка 10. АНТОНОВА.
піхом пройшли концерти
кращих драматичних тво
Іона
Суручану. Чудово
Стихи В. КУЗЬМИНА,
рів Івана Франка».
гармонували ненав’язлива
Наши
дни
с
тобой,
как
песни,
Т
ак
ДАВАЙ
же
ПЕТЬИХ
ВМЕСТЕ
ПОД
ВЕСЕЛЫЙ
з
Вон
СТРУНЫ.
До 400-річчя з дня на
манера виконання співака,
родження В. І. Леніна опе То печальны, то смешны,
в
р
його душевний приємний
ру «Брати Ульянови» по Так давай же петь их вместе
ГОЛОС
------- І’ вмілий високопроставила
оперна студія Под веселый звон струны.
акомпанемент,
фесійний
Московської консервато
ПРИПЕВ:
ВПЕРЕДИ светладорога
Мы пойдем по ней вдвоем
б7
_______ Р ■
■________ ------------ глядачі
Більшість пісень
рії.
Впереди светла дорога
пізнавали по перших же
Ось фотографії, що роз Мы пойдём по ней вдвоём,
акордах. Сподобався при
повідають про дружбу Перепето песен много,
Перепето песен много
10. Мейтуса з Д. Шоста- Сколько мы ещё споём,
сутнім і ансамбль «Реал»,
Сі
ковичем. (Високо оцінив
если пойдём вдвоём.
що супроводжував виступ
Д. Шостакович вокальний Чтоб мечте, подобно звуку,
Іона Суручану. До речі,
цикл Мейтуса «Мати» па Не промчаться мимо нас,
Если пойдем, вдвоем
всі учасники «Реалу» ма
вірші А. Малишка), копія Брось обиды, дай мне руку
ють непогані вокальні Ж’*листа автографа Д. Шос- И в добрый путь,
ні. Добре, що група ви
таковича, де він вислов
с счастливый час.
мовилась
від
усіляких
лює слова подяки.
ПРИПЕВ.
стрибків і вибриків, що
Афіші оперних вистав,
стали обов’язковим «фо
сувеніри, подарунки комФокіну була присвячена
позитору з Данії, Бельном»
виступів багатьох
КАЛЕЙДОСКОП «ДИСК-ЗАЛУ»
велика нонцертна про
гії, Італії. А це — подагруп і набридли своєю од
грама, поназана на сцені
рунок композитора з авто* Серія концертів з
міжреспубліканський фе
Ташкентського Будинну
номанітністю.
стиваль акордеоністів і
графом юним піаністам
дружби народів.
участю популярних ест
баяністів за участю ви
Т. АНДРУШКО.
На сцені Великого
радних зірок «Рим і Мо
ДМШ № 2 від 5 березня
конавців із Москви, Ри
м. Мала Виска.
театру СРСР
відбулася
сква співають про мир»
1986 року — збірник «Поги,
Ленінграда,
Ростовапрем’єра опери «Вертер»,
пройшли у Ці дні в Мочатківціо-ліаністу».
на-Дону та інших міст.
постановку якої здійсни
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«Молодой коммунар» —
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