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Безмежна любов трудящих нашої країни до Воло- 
' димира Ілліча Леніна. «...Вашим, товаришу, серцем і 

іменем мислимо, дихаєм, боремось і живем!» — ці 
поетичні рядки 13. МаяковсьКого, звернені до вслико- 

; то вождя, стали справді крилатими. З особливим хвп- 
і лювашіям радянські люди — робітники, колгоспники, 
І інтелігенція, люди різкого віку і різних поколінь — 

вимовляють їх тепер, коли паша неосяжна соціаліс- 
, тичпа Батьківщина готується до 110-ї річниці з дна 
і народження J3. І. Леніна.
; Позавчора, 27 грудня, в Києві, у сесійному залі 
І Верховної Ради УРСР,-відбулись республіканські збо- 
і ри ветеранів партії і активу ідеологічних працівників. 
, На збори були запрошені найкращі пропагандист 
! ленінської спадщини з числа ветеранів партії, нередо- 
і вих робітників, колгоспників, спеціалістів народного 
І господарства, учених, діячів культури, військовос.іуж- 
I бовців Радянської Армії і Військово-Морського Фло- * 
і ту. секретарі обкомів партії*™ обкомів комсомолу, 
і які відають нпгашіямп ідеологічної’ роботи, керівники 
і органів масової інформації і пропаганди, а також ке

рівники і секретарі партійних організацій .ряду мініс-
і терсгв і відомств, інших республіканських органі «а- 
І цій, відповідальні працівники апарату ПК Компартії 
І України, Президії Верховної Ради УРСР і Ради Мі- 
! иістрів республіки.
! Присутні тепло вітали товаришів В. В. Шсрбіщіжо- 
! го, М. М. Борисеика, О. П. Ботвина, О. Ф. Вагчінка, 
• Г. І. Ващенка, О. II. Ляшка, І. 3. Соколова, В. О. 
! Сологуба, О. А. Титарсика, В. В. Федорчука. І. О. Ге- 

рагнмова, Я. П. Погребняка, ветеранів партії.
; На зборах виступив член Політбюро ЦК КПРС, 
» перший секретар ПК Компартії України товариш 
і ІЗ. В. Щербпцькінї, тепло зустрінутий присутніми.
1 Історія не.знає більш яскравого і благородного 
» прикладу такого бо.;заві ї ного служіння революційним
2 ідеалам, як житія і діяльність Володимира Ілліча,
3 підкреслив товариш 13. В. ІЦербнцький. По знає вона 
З іі іншого такого політичного діяча, який зробив би так 
н багато дд’і визволення пролетаріату і всіх пригнобте- 
£ них мас, для щастя людей праці. Геній Леніна втілив 
З- у собі розум епохи і надії трудящих, став’ справді 
S священним для людства/і історії. .
І У постанові ЦК КПРС «Про 110-v річницю я дня 
я народження Володимира Ілліча Леніна» — цьому
3 важливому теоретичному, і політичному документі — 
“ дано глибокий марксіїстсько-ле.пінськнй аналіз і вн- 
д черпну характеристику головних закономірностей роз- 
s. витку Радянської держави, світового соціалізму, всьо- 
Ш го репо.іюнійпого процесу.
•; Ім’я Леніна близьке і рідне всім народам нашої 
її великої багаті.Раціональної Батьківщини. Воно 
Я безмежно дороге й українському народові. Володимир4 Ілліч керував боротьбою більшовицьких організацій і 
З трудящих України проти царизму і капіталііму, за 
« владу Рал. Під керівництвом і при безпосередній 
Й участі 13. 1. Леніна була сі порена Компартія Украї

ни — бойовий загін єдиної ленінської партії.
Комуністична партія України завжди витупала un

it .дійшло опорою Центрального Комітету К11РС у бо-
'шшііііінтнтшшшшшішшшншншпі'шішшіїпптштшишшішнттпшшпішіїїіішпіітг
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ротьбі проти всіх аптплсиіііськпх течій і груп, за зміц
нення єдності партійних рядів. Вона твердо проводи
ла і проводить у життя ленінську генеральну лінію.

Головним, всесвітньо-історичним підсумком револю- 
ційпо-ігсретворюючої діяльності КПРС, самовідданої 
праці радянського пароду стала побудова в нашій | 
країні першого па землі розвинутого соціалістичноїс | 

суспільства. Розвпьутшї соціалізм — це сьогодні най
вище досягнення людської цивілізації, в якому дедалі 
повніше розкриваються творчі сили нового ладу, ного 
гуманна суть.

Видатним вкладом у революційну теорію, в' розроб
ку політичного курсу партії в умовах розвинутого со
ціалізму є рішення XXIII, XXIV і XXV з’їздів, жовт
невого (1964 р.) і наступних Пленумів ЦК КПРС, 
праці товариша Л. 1. Брежнєва, інших керівників 
партії.

Найкращий спосіб відсвяткувати річницю нашого 
великого вождя і вчителя — це зосередити увагу па 
чергових завданнях, на здійсненні планів господар
ського і культурного будівництва 1980 року і десятої 
п'ятирічки в цілому, створенні хорошої основи для 
успішного старту одинадцятої п’ятирічки.

Па зборах виступили: член КПРС з 1918 року, го
лова секції ветеранів партії Печорського району 
м. Києва 13. І. Киссльов, старшин вальцювальник за- 
воду'«3ап<ріжсталь». Герой Соціалістичної Праці 
ІЗ. О. Орлов, завідуючий кафедрою історії КПРС Хар
ківського інженерно-будівельного інституту, доктор 
історичних наук, професор П. Т. Рущепко, доярка ко.Т- 
госпу іменкілліча ІІІпніацького району Полтавської 
області, кавалер ордена Леніна Г. С. Кудря, секретар 
правління Спілки письменників України, секретар 
парткому Київської письменницької організації, лау
реат Державної премії СРСР Б. І. Олійник, генераль
ний директор виробничої о об'єднання «Доисцькву гіл
ля», член групи доповідачів Донецького обкому' партії 
М. С. Сургам, секретар Дніїїродзержппського міськко
му партії Р. II. Музальова, заступник командира під
розділу по іюлітчаспіиі, капітан-лейтенант Є. Д. Алю- 
шіін, студент юридичного факультету Київського дер
жавного університету імені Т. Г. Шевченка, ленін
ський стипендіат 10. О. Дацюк.

Приймається звернення учасників зборів до ветера
нів партії, до всіх ідеологічних працівників.

З великим піднесенням на зборах було прі’йпято зї- 
та.тьнші лист Центральному'-Комітетові КПРС, Гене
ральному секретареві Ц1\ КПРС, Голові Президії 
Верховної Ради СРСР товаришеві Л. 1. Брежнєву.

Із .заключним словом па зборах виступив товариш 
В. В. Щербіщькі’.й. Він висловив впевненість у тому, 
що учасники зберін, весь багатотисячний актив ідеоло- 

’ гінких працівників республіки примножать свої зу
силля для пропаганди- немеркнучих ленінських ідей, 
подадуть дійову допомогу партійним комітетам у ши
рокому розгортанні ор апізаторської і масово-нолітич- 
ної роботи но підготовці до наступного ювілею, XXVI 
з їзду нашої ленінської партії, побажав творчих успі
хів в їх благородній діяльності.

Збори оюлошуються закритими. Велично звучить 
партійний гімн «Інтернаціонал».
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------- ПЕРЕДНОВОРІЧНИЙ РЕПОРТАЖ

У ЦЕЙ ДЕНЬ
УЧОРА, 2« груд

ня ще 1979 року, 
сталася незвича/піа н'<>-' 
Дія: ДО Діда Морозі 
(Володимира* ’ДоМАен-. 
на) і СлігурМЖ ' (Те- 
гяііи Клюцевої) завітав 
Повий рік.

— Та що ти, маліс
пе, — добродушно ус
міхнувся в приклеєну 
бороду Володимир, —• 
жартуєш? Іще іі па світ 
не з’явився, а вже ви- 
р.ушнв у мандри.

— Помиляєтесь, ша
новний Товаришу Діду. 
Я народився ще в бе
резні, 1981-го.

— Де ж це? — зди
вувалась Снігуронька.

•— У комсокюльсько- 
.мр.чодіїкній, ( бригаді 
зварпвці.в .Олексія По- 
нова з другого механо
складального цеху за
воду «Червона зірка*. 
Л ніші на їхньому тру
довому календарі давно 
вже буяє, весна.

— Так-так, — про
мовив розгублено Дід 
Мороз і поглянув па го
динник, то, може, 1 
лам пора, Снігуронько?

Самі’ в цей день учні 
Кіровоградської вось
мирічної інколи ■№ 8 
нагородили Діда Моро 
за і Снігуроньку друж
німи оплесками. І не 
тільки за т<’, що у сво

їй барвистій торбині 
Дід приніс подарунки, 
а іі за веселий настрій, 
який подарували їм ла
борант комбінату побу
тових послуг «Про
мінь» Володимир Дем
ченко 1 студентка педа
гогічного інституту Те
тяна Клюцева.

Саме в цей день Кі
ровоград запишався но
ворічними шатами, від
кривши нарядні вітри 
ви магазинів широким 
жестом гостинного гос
подаря. А на площі Кі
рова РДягла святкову 
гірлянду із Р100 елек
тролампочок двадцяти-

ЯЛИНКА 
ЗАСВІЧУЄ 
ВОГНІ

Вчора на Кі
ровоградському 
заводі трантор- 
них гідроагре
гатів засьяпа 
Новорічна ялин
ка. її евлткооі 
вогні сповістили 
про дострокове 
виконання п.д- 
приємством ви
робничої про
грами ниніш
нього року.

Багато бригад, 
дільниць, окре
мих трудівників 
значно виперед
жають час. Так, 
200 передовиків, 
серед яких май
же половина мо
лоці, гортають 
трудові календа
рі другої поло
вини наступно
го року. Комсо
мольсько - моло
діжна комплекс
на бригада Во
лодимира Лєон- 
тійовича Бадова, 
наприклад, пра
цює в рахунок 
серину. А п’яти
річку зобов’яза
лася виконатг 
до 110-ї річниці 
з дня народжен
ня В. І. Леніна.
На знімках: 

на Кіровоград
ський завод 
тракторних гід
роагрегатів при
йшло Новорічне 
свято, добре
працює молода 
фрезерувальни

ця Наташа ПО
ГОНЕЦЬ; біля 
ялинии — брига
да В. Л. БАДО
ВА.
Фото В. ГРИБА.

КІМНАТ А-
МУЗЕЙ
створена у бобринець- 

кому колгоспі «КСМ'Н- 
терн».

Історія колективного 
господарства від перших 
кроків до сьогодення 
відображене у численних 
експонатах, фотоальбо
мах. Розділи музею охоп

люють найважливіші пе
ріоди розвитку Бобрмк- 
ця: дореволюційне ми
нуле, перші роки Радян
ської влади; висвітлюють 
участь бобринчан у ко
лективізації, Великій Віт
чизняній війні, відбудові 
зруйнованого господар
ства у повоєнні роки. 
Привертають увагу стен
ди: «Кіровоградська на
ступальна операція», «Ні
хто не забутий, ніщо ке 
забуте», куточок Героїв 
Соціалістичної Праці, 
фотографії передовиків 
непі осиного еиробчи- 
цтга.

метрова красуня ялин 
на.

Саме в цей день на 
і м и ро ві зо ва них ринках 
по продажу ялинок 
особливо гамірно. Влас
не. для того, щоб при
дбати зелену красуню, 
потрібно карбованець

грошей і па 
терпіння. J 
обов’язково 
па морозі, 
краще в 
світ».

десять — 
А, втім, не 

» мерзнути 
. Завітаймо

«Дитячий

— Вам ялинку? Вудь 
ласка, — привітно ус 
міхається продавець

тимчасового відділу 
ялинкових іграшок 
Людмила Дубровська.

— 1 що — отак од
разу? —. дивується по
купець.

— Звичайно.

(Закінчення на 2-й стор $.



Запитує Пст-

G

Ми продовжуємо

нації у наступному

році.

іменовано- 
на іпвид- 
починають

Виріжте сьогод-

нішню, другу по

грудна 1979 і.).

Х’ба є такий

м’ятий - правил».

публікацію «Па-

приймальні В.

Леніна в Раднар- 

номі.

яка о перші рони 

Радянської влади

Слідкуйте за про

довженням публі

дачну і склейте її з

першою («МИ», 22

була вивішена с

У цей день

(Закінчення.
(Поч. на 1-й стор.).
— Таї; попа, мабуть, 

розміром з кулькову 
ручку, — скептично го 
вориті. відвідувач.

• — Чому ж? Є метро
ві, двометрові і вищі.

; 1 справді, штучні 
ялинки тут можна при
дбати на будь-який 
смак. Л. заодно і доку
пити іграшки.

Саме в цей день до 
Петрика В. додому за
вітали Дід Мороз Із 
Снігуронькою. Прямо з 
порога пролупав густий 

р.емшііі бас:

у ньому мешкають 
Діди Морози, Снігу
роньки, музиканти...

Саме в цей день су
часні казкові герої, пе
ресівши із застарілого 
транспорту, 
го санками, 
кісні авто 
новорічну мандрівку по 
дитячих садках 1 шко
лах, підприємствах і 
житлово - експлуатацій
них конторах...

Повнії рік уже па по
розі. І тому цей репор
таж хочеться закінчити 
такими словами:

„МОЛОДИЙ КОМУНАР^
gwilllllllillllinuilinuiiir
» говорили про
« якою ж повинна б

> те, 
бути 

індустрія сучасного моло
діжного дозвілля. Поверне
мось до аксіоми: форма ор
ганізації вільного часу по
винна відповідати індивіду
альним, культурним запига/л 
людини, спрямовувати її ду- 
ховний розвиток.

« Як же враховують цей по- 
« стулат організатори дозвіл- 

: вони 
льшого прагнуть під 

кілька яскравих но-

« стулат організатори д 
» ля? Скажемо коротко:
» здебі 

готувати 

(якщо
» мерів щорічної конкурсної 
» програми художньої само

діяльності. В одних будин
ках культури — це хор, в 
інших—естрадний ансамбль, 

у вокальна група, соліст чи 
» музикальне тріо... А як же 
«ті, хто не може співати, не 
« має музичних даних, не від- 
» чуває особливого потягу до 
» хореографії чи драматургії? 
0Що ж залишається їм? Те- 
« ніс, більярд, шахи? Добре, 
»коли вони є в клубі. А якщо 
» немає чи не лежить душа й 
«до такого дозвілля?
« Перетворитися на пасис- 
» ного спостерігача? Бути гля- 
» дачем на концертах, худож- 
»ніх конкурсах, спортивних 
»змаганнях? Але й вони, зі- 
» знаємося, не так часто орга- 
■" нізовуюгься...

Залишаються танці. По
при всі розмови навколо 
них, вони поки що є чи не 
єдиною універсальною фор
мою дозвілля, де молодь 
має можливість побути ра
зом, познайомитись, послу
хати хоч яку-небудь музику.

Можуть заперечити: у нас 
в області подекуди, скажі- 

«мо, в Кіровограді, Олек- 
«сандрії, почали віднедавна 
« діяти дискотеки. Це так, але 
« організувати хорошу диско- 
«теку непросто, і не всюди є 
»така можливість. Та й пра- 
» цює вона не щодня.
» П О РЕЧІ, про можливос- 
» гА ті. Будемо реалістами і

Там, де сосни
1 берізки, 

Де в снігу зелений 
ліс,

Петрусеві, від 
зайчиська

Подарунки я приніс. .
І незабаром кімната

виповнилась щасливим 
сміхом і святковим га
мором.

Мамо, а звідки 
Дід Мороз узнав нашу 
адресу?
будішоїс де ЖІІВС Дід 
Мороз?.
рик.

—• Є, — усміхається 
мама. — Знаходиться 
він у нашому місті по 
вулиці Гагаріна, 7 і на
зивається «Фірма побу
тових послуг «Райду,-

Хан вам прилиться
У праці, 

Доля множиться 
висока,

Дорогі кіровоградці, 
З новим щастям, 
З Новим роком! 
З дідом Морозом і 
Снігуронькою подо
рожували, записува
ли і фотографували

В. ГОНЧАРЕНКО, 
В. ГРИБ, 

спецкори «Моло
дого комунара»^

На знімках:
зелена красуня; за хви
лину до виступу; свято 
в магазині.

| ПРОДОВЖ У є м о « 
І РОЗМОВУ ПРО ОРГА

НІЗАЦІЮ ДОЗВІЛЛЯ 
. МОЛОДІ, ПОЧАТУ в 
І СТАТТЯХ «їй МЕНЕ 
■ РОЗВАЖАЙ...»

«ЩО РОБИТИ, КОЛИ 
РОБИТИ НІЧОїО!» 
(«МОЛОДИЙ КОМУ
НАР» ВІД 1 ТА 5 ГРУ
ДНЯ ЦЬОГО РОКУ).I

I

I

ТА

I

В
I
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ритися з місць, де люди є« тоенаж 
лише слухачами і глядачами« »рсНвЖер 
традиційних заходів, у такі« для викладачів 
осередки культурно-оевп -« 
ньої роботи, де відвідувачі» Побачити її почути се- 
могли б відпочивати актив-» Ст немовби збоку, повніс- 
но, а не споглядально. Ак-»ТІ0 прорепетирувати май- 
тивний відпочинок — це об-«С\ пйи лекцію' викладач 
мін думками й новинами зЙмоуіє'в кабінеті нсдаго- 
людьми однакових профе-Й і ічноі майстерності, який 
сій чи захоплень, аматор-«відкрився в Харківсько- 
ські заняття за інтересами «-у сільськогосподарсько- 
тощо. Практика показує, що »уу інституті. У цьому 
сьогодні зростає, престиж»йому допоможуть особ- 
активних форм спілкування,».шва система дзеркал, 
колективних переживань, «зііомний телемонітор і

» магнітофон. Тут же осна- 
«іі'еннй невеликим скра- 
« иом тренажер, який прн- 
«скарюе перегляд і добір 
«ілюстративних матеріа- 

— слайдів, кінокад-
[•рів, відеомагнітофошшх
’записів. Д спеціальне ре- «.

Й.тс автоматично внзна- * 
свят, які спонукають людеййчнть час, необхідний для 
ДО спільного, обговорення« їх демонстрації.
важливих проблем. ,

І 
НА ТАНЦЯХ 
НЕЦІКАВО... J

І«...У нашому місті 
було відкрите моло
діжне кафе «Олена». 
Спочатку туди було 
.приємно ходити. Від
бувалися показ баль
них танців, читання 
віршів, зустрічі з ці
кавими людьми, зна
йомства тощо. Не ос
таннє й те, що ціни в 
кафе були доступні 
нам, студентам. Але 
пізніше роботу кафе 
скоротили з шести 
днів на тиждень до 
трьох, а згодом його 
і зовсім закрили.

Тепер «Олени» не 
існує. Дехто радить 
ходити на танці. Але 
там відпочивають пе
реважно старшоклас
ники, підлітки, а мені 
з ними, відверто ка
жучи, нецікаво...

Підкажіть, чим зай
матися у вільний час 
тим, кому за двад
цять!

Лариса МАРЧЕНКО», 
м. Кіровоград.

I Ла1_*
подумаємо, як можна вико- 

Й ристати ті можливості, які є 
практично в кожного сіль
ського клубу, а тим більше 
міського Палацу культури. 
Йдеться про клуби за інте
ресами. Приклади успішної 
діяльності подібних закладів 

™ є. Будинки письменників, 
«журналістів, художників, ар- 
« хітекторів колись починали- 
« ся теж із того, що збирала- 
» ся зацікавлена одними су- 
» спільними, мистецькими, 
»творчими проблемами кате- 
»горія людей... Де їм збирз- 
« тися? Проблема.
» От і створюються стихіч- 
»но клуби любителів спорту 
«у скверах чи біля стадіону, 
«колекціонерів значків та ма- 
« рок — біля кіосків. А де ж 
«зібратися, скажімо, моло
ді дим інженерам? Адже лише 
»в Кіровограді (разом-із сту- 
»дентами КІСМу) їх тисячі.

Чом би не створити при ін-

*1
Я Цей комплекс розроб- 

іреба звернути увагу і Да« лсНО в спеціальному про
тане. Основною традицій-» 
пою формою клубної робо-» 
ти є аматорський гурток.» 
Зараз поняття «клубний гур-« 
ток» трансформується, роз-« 
ШИО'гОЄТЬСЯ І поглиблюється. Й ’ .....
Якщо раніше це були об’єд-И С?ОЄМУ рахункуН 7 »Цікавих нпппиг

«торіїї і методЩпщх кабі- 
«пегів, машини для коит- 
» ролю знань, навчальні тс* 
«.тецентрп. Пристрої, за- 
« пропоновані СПКБ, від- 
«дпакепі медалями ВДІІГ 
«СРСР і успішно діють у 
»вузах багатьох міст

Основною ^традицій-СКТ1ІО . конструкторсько- 
« л_ 0І()рО тгхнічніїх засо

бів навчання. Організова
не в Харкові чотири роки 
тому, воно вже має па 

г чимало 
цікавих новинок — об- 

«ладнання потокових ауди- 
'і'ЛПІ і Ч Т ГГ11 І І 11-Х.' Г,* 'ТГіІ .

I
I

J
Скільки б корисного дав він 
студенам!

І якби подібні клуби за ін
тересами були організовані 
при вузах, будинках куль
тури, можливо, в одному з 
них і знайшла б собі занят
тя до вподоби Лариса Мар
ченко...

ПРОЧИТАВШИ ці та інші 
листи наших читачів, хо

чу висловити кілька загаль
них міркувань з приводу 
проблеми дозвілля молоді. 
Суттєвим аспектом діяль
ності культурно-освітніх за
кладів є турбота про те, 
щоб духовне життя людини 
ставало багатшим і цікаві
шим. Вони повинні перетво-

ВІД РЕДАКЦІЇ:
Детальнішу розмову про

проблеми, досвід роботи ми продовжимо в наступних 
публікаціях. Для цього хотілося б, аби наші читачі від
повіли на кілька запитань:

. 1. Хто, на вашу думку, повинен організовувати клубч 
за інтересами!

2. Чи варто спеціально готувати кадри для подібної 
роботи!

(Повідомте, будь ласка, свої анкетні дані: прізвище,

Якщо раніше це були об'єд
нання з обмеженим колом 
учасників (в основному л:о- 

. бителів пісні, танцю, музики 
чи драми, ,то тепер діапа
зон аматорських об'єднань 
розширюється, а участь у 
них стає масовішою.

ГОВОРЯЧИ про дальше 
поліпшення організації [

-* исііиіоил miv»культурно-освітньої роботи, Л Краї(іИ 
зокрема, на селі, треба »"‘‘ 
враховувати реальні умови» 
сьогоднішнього дня. Нині ф ЗаХОПЛЄНІ ТЗОрчІСТЮ

'V ияг. л Щ8ПдК0 виявити й усу
нути несправність авто
мобіля дасть змогу авто- 

. 22 матпзована станція дгаг- .
індивідуальне« Н0СТІІКИ створена групою * 
оже повністю « студеитіз Ворошилов- 

за‘Й градського машинобудіа- 
1MV ііого інституту. РІЧНИЙ 

економічний ефект від їх 
впровадження стаповитн- 

°gMC понад 250 тисяч кар« 
'*« говапців. Діюча модель 
и«цієї установки скспоііує- 

«ті.ся в Палаці студенті» 
Й Харківського політехнік« 
» ного інституту, де відкри* 

ІИ»лась виставка робіт учас* 
3»пнків вузівських проект- 
»ііо-копстрмкторськнх б(О* 
•|р°.
» Подані розробки—вті- 

1» леппя творчої думки май* 
'»Сутніх конструкторів і 
«архітекторів із сорока 
«інститутів України. Туг 
«моделі різноманітних ус* 
«тановок, прилади, макети 
»Палаців культури, ста- 
»діоИів, кафе. Львівські 
»політехніки порадували 
»цікавим вирішенням пла* 
»пуваиия й оформлення 
»вузівського містечка, 
« Привертають увагу від« 
»значені золотими меда

лями ВДНГ СРСР гонок- 
ні автомобілі з маркою * 
«ХАДЬ, які вже демон* 
струвалпсь у Москві, 
Празі, Мілані, Вашінг*

сільська молодь більшу час-» 
тину свого вільного часу 
проводить удома, де є теле-» ‘ - 
візор, магнітофон, радіо, » 
книги. Але і------ і_'---- -•-»
дозвілля не може повністю 
задовольнити духовних с 
питіз молодої людини. Тому» 
заклади культури повинні» 
залучати молодь до різно-» 
манітних форм колективного» 
дозвілля, не тільки розва- " 
жати її, а й захоплювати 
цікавими, змістовними за
няттями, формувати есте 
тичні смаки, ідеали.

У цій великій і важливій 
справі є дві рушійні сили. ? " 
одного боку, численний за
гін культосвітніх працівни
ків — організаторів роботи. 
Друга дійова сила — ті, в 
чиїх інтересах здійснюється 
ця робота.

В. СЕЛІН, 
дирекор обласного на
уково-методичного цент
ру народної творчості І 
культосвітньої роботи.

1. І
ституті «Клуб інженера»? вік, професію). тоні.

У некультурного — нехлюя—все розкидано, і 
все без догляду. Люди, які постійно відриваю- : 
ться від роботи і шукають інструменти, посту- І 
пово стають панічними людьми. Вони все 
роблять врозбрід, псують поступово і себе і 
свою власну роботу.

На робочому місці (станок, верстат, стіл, під- .1 
лога, земля) не повинно бути нічого зайвого, і 
щоб даремно не метушитися і не шукати по
трібного серед непотрібу. І

Якщо важливо, щоб усе було підготовлене 
для роботи, то так само важливо, щоб не було 
геть НІЧОГО ЗАЙВОГО.

Неохайні робітники не розуміють часто, чо
му у них поганий настрій при роботі. А зробіть 
з ним дослід — вичистіть його станок, прибе
ріть все зайве — ви побачите, що працівник 
просвітліє, у нього виникне при роботі підне
сеная. Чистота і відсутність зайвого — велика 
справа. Чистота дає постійну БАДЬОРІСТЬ, ПІД
НЕСЕННЯ.

Весь інструмент і пристосування повинні бути

клуби, їх організацію.

Кор. РАТАУ.

розкладені в певному, по можливості, раз і на
завжди установленому порядку, щоб можна 
було все це знаходити навмання.

Кращий спосіб уникнути розсіяності в робо
ті — це мати все необхідне для роботи в точно 
установленому порядку. Кожен повинен проро
бити такий дослід: прибрати усе зайве, сплану
вати свій робочий час, розкласти інструменти в 
певному порядку і накреслити план свого міс
ця. Ви побачите, що це справжня робтнича на
ука. Це, примірно, те ж саме, якби ми у вели
кому місті стали проводити трамвай і задума
лись, як перевозити людей з краю в край по 
коротких лініях.

За роботу ніколи не треба братися круто, 
одразу, не зриватися з місця, а входити в ро
боту поступово. Голова і тіло потім самі розі
йдуться і запрацюють, а якщо взятися одразу, 
то швидко і себе, як кажуть, заріжеш і роботу 
«запориш». Після крутого початкового пори
вання працівник швидко здає, і сам буде від
чувати втому і роботу буде псувати.

Ми тепер торкаємось найцікавішого питання 
про ШВИДКІСТЬ РОБІТ.

Часто говорять модні слова про культуру ви
робництва. Проте справжня культура є якраз а 
цій галузі.

Робітничою культурою називається витримка, 
вміння розподілити і провести роботу трудо
вим темпом.

Ми б радили тому, хто прочитав ці рядки, 
зробити дослід: з ранку потихеньку розігнати 
свою трудову швидкість, тихо-тихо, поступово 
входячи в роботу, але, досягнувши певної 
швидкості, цю швидкість протримати весь день. 
Це буде справжня трудова перемога, яку може 
здобути робітник, не вдаючись ні до яких 
складних інструментів, ні до книг, ні до лекцій.

В ході роботи інколи необхідно посилено на
лягати. В таких випадках не треба враз наляга
ти, а спочатку примірятись, треба все тіло, 
розум настроїти, треба, так би мовити, заряди
тися, лише потім злегка спробувати, намацати 

необхідну силу 5 вже після цього налягти.

1
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З стор. ----------------------- „МОЛОДИЙ КОМУНАР"
У Ц’ -дні «Молодий комунар» отримує багато но

ворічних поздоровлень — працівникам, позаштат
ним кореспондентам і читачам газети.

Серед них — святкове вітання наших друзів по 
змаганню — одеситів. Разом з вітанням реда’кція 
ооласної газети «Комсомольська іскра» прислала 
літературну добірку творіо своїх читачів.

Авторів цих творів, пишуть одеські журналісти, 
згуртувала навколо себе літературна сторінка «а- 
зети — «Гроно». Будемо раді, читаємо далі, коли 
поетичні й прозові рядки наших авторів прозву
чать ян_ новорічне вітання вашим читачам у літе
ратурній сторінці «Молодого комунара», що має 
тану саму назву — «Гроно».

Отже, вас, шановні читачі, вітає зі святом Оде
щина.
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Г ;;ОРь БЕРЕЗИНСКИЙ

Пояс Славы
Ким КАНЕВСКИЙ

ПОЕЗІЯ СТЕПОВИХ СВІТАНКІв'ї
Ось уже кілька років при 

редакції одесьної молодіж
ної газети «Комсомольська 
іскра» діє літературна сту
дія «Гроно», яка об'єднує 
багатьох здібних молодих 
початківців Одещини. Се
ред членів її — люди різ
ного В'Ку. різного життєво
го і літературного досвіду, 
проте всіх їх об’єднує лю
бов до поетичного слова, 
прагнення по-мистецькому 
побачити й осмислити яви
ща нашої дійсності, відтво
рити характер сучасника.

Отож сьогодні в добірці, 
підготовленій для хіМолодо- 
го комунара», я хотів би 
хоч кількома словами від
рекомендувати читачам із 
Ніровоградщннн декого з 
тих, «иі твори увійшли до 
добірки.

Свого часу в літератур
ній сторінці «Комсомоль
ської існри», яка теж на- 
зизається «Гроно», був ви
друкуваний перший вірш 
десятикласника з Днаньєза 
Тараса Федюка. Тоді ще 
лажно було сказати, як 
складеться творча доля 
хлопчини і чи складеться 
вона взагалі. Та вже перша 
публікація засвідчувала, 
що автор вірша — людина 
поетичного світосприйнят
тя, образного мислення. А 
це здебільшого виявляє
ться визначальним у фор 
г.уванні особистості митця. 
Згодом з’явилось ще кіль
ка публікацій в обласній та 

І республіканській періодиці.
Його поезію друкувала 
«Прапда». Нині Тарас Фе- 
дюк — молодий педагог 
Після закінчення Одесько- 

\го держуніверситету він 
повернувся до рідного міс
течка і працює в школі-ін- 
тернаті, але й досі не пори
ває творчих зв’язків 3 і 
свогю «молодіжною». За
раз він уже готує до видан
ня рукопис другої поетич
ної книжки і збирається 
вступити В Спілку пись 
ненникіз України.

Ке раз з’являлися на 
сторінках «Гроно» і твори 
молодого поета, журналіста 
Німа Каневсьного, У Кіма

свій поетичний голос, езог- 
рідна манера асоціативного 
осмислення і відтворення 
буденних явищ. Вірші його 
по-громадянському насна
жені. Яскраве свідчення 
цього — поетичний репор
таж, який я пропоную сьо
годні читачам ’ «Молодого 
номунара». Те ж саме мол: 
на сказати й про кращі 
твори Ігоря Березінсьного, 
Валерія Трохліба, Свято
слава Кравченка, Олени 
Коваль, Ганни Старостенко, 
Ольги Кушнір.

Лише недавно дебютуваз 
на сторінках «Комсомоль
ської іскри» Леонід Чалюї:. 
Цей немолодий за віком чо
ловій, ветеран Великої Віт
чизняної війни, лишається 
молодим і залюбленим у 
жнтгя в своїх поезіях. Пра
цюючи в Миколаївській ра
йонній газеті, Леонід Ма
люк не тільки сам удоско
налює свою поетичну май
стерність, але й згуртував 
назноло себе шанувальни
ків поезії і створиа літера
турну студію «Степові сві- 
танки», яку очолює спро- 
довж багатьох років. До
сить цікавим видається 
мені і дебют початкуючого 
прозаїка із Бзлтя Світлани 
Кондратюн, яка виступає з 
новелістичними 
ми. Кожна її новела 
миттєвий спалах 
спалах подвигу, 
Кращі її твори 
умінням авторни 
тецьному бачити навколиш
ній світ, тішитися й диву
ватися йому. Новели «Ляль
ка», «Срібний дзвін», «До
рога» належать до циклу 
мініатюр, які Світлана на
писала останнім часом.

Надзвичайно рідко трап
ляються серед студійців 
молоді поети, які б серйоз
но працювали на ниві ху
дожнього перекладу. Тому 
мені особливо приємно від
рекомендувати початкуючу 
перекладачку, студентку 
медінституту Ольгу Дани- 
лову. Ольга досить вправно 
володіє російською, англій
ською, грузинською та ук
раїнською мовами, посиле-

мініатюра- 
то 

почуття, 
ніжності, 

вражають 
по-мис-

но вивчає болгарську. Пе- 
реклад вірша молодого І 
болгарського поета Тодора І 
Копаранова був першою ■ 
публікацією Ольги. Варто І 
сказати кілька сліз і про І 
недавнього дебютанта — | 
Богдана Бардецького, сту
дента Одеського педагогік- 
ного інституту. Його поезії Я 
привертають до себе увагу І 
образністю, емоційністю. ■ 
Богдан володіє поетичним ■ 
словом, добре знає народну Я 
мову, багато його творів ■ 
започатковується з україн- І 
ської фольклорної символі
ки. Марія Садовсьна лише 
вдається до перших поетич- ■ 
них спроб, але відчуває- І 
ться. що її захоплення по- І 
езією не тимчасове і □ мис- І 
тецтві єона людина не ви- 1 
падкоєа. Вгім, про це нрас- І 
номовно свідчить її вірш. 1

З 24 по 25 грудня в Оде- " 
сі відбувалася обласна на
рада молодих літераторів- І 
початківців. Більшість ас- І 
торів нашої сьогоднішньої І 
добірки були учасниками І 
цієї наради, і про творчість ■ 
їх досить схвально відгуку- | 
валися провідні письменни
ки Одещини. А для самих 
початківців вона стала і ви- І 
знанням, і школою певного 1 
літературного досвіду, і, що 1 
найголовніше, — творчим | 
стимулом, який допоможе І 
цілеспрямованіше та плід- J 
ніше працювати в мисте
цтві слова, в яне всі вони 
щиро закохані.

Сподіваюся, що і зна- И 
йомство читачів «Молодого Ш 
номунара» з творчим до- І 
робком наймолодшого за- | 
гону одеських літераторів- 
початківців теж буде при
ємним і корисним. Тим ча
сом я намагатимусь позна
йомити шанувальників по
езії на Одещині з творчістю 
молодих кіровоградських 
митців.

Богдан СУШИНСЬКИЙ, 
член Спілки письменни
ків СРС?, керівник літе- . 
ратурної студії «Гроно». J

Здесь был рубеж... 
Как грозный вал 
Братва встазалз в контратаки. 
Стонала степь,
Горели танки,
И не выдерживал металл... 
Трещали сваренные швы 
Бронемашин и самолетов, 
А моряки в атаку шли 
Стеной на врэжеские доты. 
За их спиной кипел прибой, 
Голодные кричали чайки, 
И переброшенные части 
Вступали с марша 
Прямо в бой!
Из тыла до передовой
Дорога в полчаса — не больше! 
Здесь каждый метр соленой болью 
Пропитан... . >
И з последний бой
Вставая,
Раненый матрос 
Сжимал последнюю гранату . 
И падал,
Пламенем объятый,
Под ленту танковых колес.
Здесь был рубеж...
Спустя года
Приходим мы теперь сюда. 
Встает восход над морем алый, 
Спешат в Григорьевку суда.
И будет жить в сердцах всегда 
Твой вечный подвиг,
Пояс Слазы!

Ольга КУШНІР

* <: Ф

'Ги кажеш, що запахла медом лппа, 
І світ ясний, хоч райдуги малюй!.. 
Боїшся ти мене перехвалити, 
А все тому, що я тебе хвалю. 
Хвалю від простоти і од відчаю, 
1 від невдач хвалю, і від тривог. 
Я речень ке шукаю незвичайних 
1 орних не вичерпую думок.
А ти своєї: «Шлях прослався битіж 
У небесах, де плесо голубе...» 
Боїшся ти мене перелюбити
І все тому, що я люблю тебе.
1 все тому, що думаю звикати 
До СЛІВ ТВОЇХ ИеЗВПЧИІіХ день у день. 
Боїшся, ти на мене зачекатись 
У гомоні вокзалу і людей.
І кажеш, що запахла медом липа, 
Що вересень ще літа не забрав. 
Боїшся ти мене перехвалити, 
Мовляв, мені вже вистачить добра.

Анна СТАРОСТЕНКО

Тодор КОПАРАНОВ

| Над желтою болотною еодою,
Над тростинками стая ввысь взмывает. 

I Пусть не забудется роща в окне
Круглой печатью на белой повестке. 
Пусть не забудется эта »»оездка 
В скачущем поезде, как на коке.. 
Пусть не забудется снег за окном 
В черных морщинках шахтерской ладони, 
Пусть не забудется день в Краснодоне 
С вечным, как солнце, подземным огнем. 
Окна вагонов и лица людей. 
Даль терриконов и даль обелисков, 
Как это близко! О, как это близко 
Памяти, совести, жизни моей!
Рельсы да рельсы — на стыках пальба, 
Память наполнила окна и лица.
Пусть не прольется и пусть повторится, 
Пусть не зсбудется эта судьба!

Марина САДОВСКАЯІ

І

ДереБЬ/Я в зелени кругом,
И лишь платан палитрой звонкой
Молчит о чем-то дорогом.
В ладошьлистья взяв глубокий
Осенней сказки дивный сон.
Нс потому он одинок,
Что первым кликнул в сердце осень.
А потому, что светел очень
И опьяняюще высок.

$ * *
Охотник’ Овладела страсть тобою,
Но пусть ружье молчит, пусть не стреляет.
Прошу, не целься, пусть летит счастливой 
Прекрасная и молодая птица.
Вся в шггях солнца, ярких переливах
В полете оперенье золотится.
Над телом ветер камыши колышет,
Осиротели птенчики в гнезде.
Безмолвно стой, к пей подходи неслышно —
Никто не обнаружит в тишине.
И снова ввысь направь свой взгляд холодный, 
Полета там увидишь продолженье.
Услышишь крики, крыльев шум свободный,
Взведи курок! Стреляй же до заивспья.
Стреляй, стрелян, стреляй без остановки
По беззаботным, по свободным птицам.
Л если хватит убивать сноровки,
Они ночами долго будут сниться.

Перевод с болгарского Ольги ДАНИЛОВОЙ.

Леонід ЧАЛЮК

Вічність
Упав...
Землі тепло віддав,
А кров
Перехопили маки. 
Один
Ще серця був удар, 
Як землетрус.
Під гул атаки.
І вже
З материка в блакить 
Розвсрзлкся уста
Й тривожно золотом
Мовчить
У вічність п’єдестал.
А мати —
Посивілі скрої: і —
І Іадіється,
Чекає дпв...
Квітує сад у обол.оііі, 
Що сип
Грудьми
Загородив...

Осенний дым
Порой осенней на рассветах 
Сжигают дворники листву.
Горит в сугробах желтых лето, 
Уходит дымом з синеву.
Горит, сгорает без остатка, 
Курится столбиком седым,
И пахнет дым цветеньем сладким, 
И горьким пеплом пахнет дым. 
Но крикнет птица ранью сонной, 
Промчэз стрелою, словно мысль, 
И птицей черной лист сожженный 
На миг один рванется ввысь...

Валерій ТРОХЛІБ

* *, *
Син чпта «Супутник букваря»: 
Фаб-ри-ка, фар-тух, ав-то-граф,

Фро-ся...
Трудиться над книгою маленький
1 бере усі слона па карб.
Та внизу, наприкінці сторінки,
Трапилось одпе-єдние слово,
ІЦо зростало у моїм дитинстві
П вимагає копітких пояснень 
(Сором, сором батькові..) — 
Фі-ал-ка...

Світлана КОНДРАТЮК 
О—МИО-РЯМ МІГ 'ЛІ' У

Богдан БАРДЕЦЬКИЙ

Песня
Давай іе споем Революцию 
11 конный поход по Донбассу, 
Когда проливные дивизии 
В далеком теперь далеке 
Погнали одетых с иголочки, 
Снабженных по первому классу 
Холенпых и сытых, и пьяных, 
С носами в чужом табаке. 
Давайте поедем на поезде, 
Тревожные песни слагая 
Про Первую конную армию 
П эту широкую степь.
Где были разгромлены вдребезги 
Былые орлы Улагая,
Где строилась паша дорога 
С боями на каждом версте. 
Об этом мы часто не думаем, 
Мы к этому как-то привыкли, 
Мы это нс то что пе помним, 
А просто само, да собой...
Но, как вертолетные лопасти, 
Серсбряно шашки завыли 
И солнце сверкнуло сквозь тучу 
Будсновской медной трубой. 

‘Червонная звоішая конница 
Донецкую степь ворошила, 
Пехота шагала и строилась, 
Красивая, как на плацу, 
И твердыми пальцами слесаря 
По карте водил Ворошилов, 
По Юзовкс н по Луганску, 
По Горловке и по Донцу. 
Давайте еще раз окажемся . 
В Донбассе двадцатого года, 
В холодных, дырявых завода?:, 
В забоях, залитых водой, 
Где шла напролом коммунарская,
Тарас ФЕДЮК____  '

ттпнтигиаами—
Ти навіщо гойдаєш душу, 
Паче воду в серпневім

. затоні? 
Твої весла глухі і солоні. 
Зроблені з суму і груші. 
Ти пощо у моє обличчя 
Зазираєш, як в дзеркало 

вранці? 
Твої очі — два карих танці 
На воді лататті зеленім. 

’Я ж тобі ненадовго потрібен. 
Я ж потрібен тобі

не назовсім,
Відпливеш, . .

коли випливе осінь, 
Коли вкриється кригою риба. 
Відпливеш... , ■

Та крізь мряку безсонну 
Все ж питатиму довго дуже: 
«Ти навіщо гойдала душу, 
Наче воду в серпневім 

затоні?»

Чужа кімната — вогник сірника, 
Лиш пальці запечуть після відходу. 
Чужі години на свою негоду 
Переганяє спінена ріка.

■ Зривала квіти не одна рука, 
Дівчата співом цілували СЬду. 
Так, я пізнаю мнмолітну вроду, 
Надію і прирсчсиість вінка.
— Ну дай же склянку — перелитись 

хочу.
Я ураган здійму в цю ніч пророчу, 
Скажу: прощай, і розіб’ю вікно.

Елена КОВАЛЬ

В кафе 
на Арбате
А мороженое растаяло.
Зз осенним стеклом синевы — 
Нераскрыта арбатская тайна 
Притяжения старой Москвы. 
Каждый вечер сюда приходить 
И глядеть, и молчать, и позерить 
В неразрывную улицы нить, 
В акварель над дубовою дверью. 
Я ведь знаю, что это не зря: 
Взяты крыши на нитку.

А дорога вела в ніку
ди. Це була стара, забу
та дорога, засипана су
хим позаторішнім лис
тям. І вела вона справді 
в нікуди...

її узбіччя прикрашали 
яскраво-бузкові квіти... 
Високі і гарні. Крізь віти 
дерев пробивались со
нячні промінчики. Вони 
ніжно пестили лісові кві- 

,тп і.стрибали по листю, 
забарвлюючи його в не
збагненні кольори осені...

Втім, можливо, ця ста
ра, забута дорога вела 
до осені...

Вранці сусідський хлопець сказаз, що я схожа 
на найбільшу в езіті ляльку. Спочатку мені було 
смішно: «Я — не ляльку!». А потім зсс-таки не 
втрималась і поглянула на себе з дзеркало. Не 
знайшовши нічого особливого: так собі —- рот, ніс, 
очі — взяла пензель і почала фарбувати вікно. 
«Чому це йому раптом спало на думку, що я схо
жа на ляльку?».

А тимчасом люди, які сиділи на лавці неподалік, 
здивовано перезирались. Вони зперша бачили жи
ву ляльку.

Нарешті немолодий, страшенно товстий чоловік, 
що з будь-якої нагоди дивувався: «Та не може бу
ти? Та ти що?», підійшов і щось запитаз, мабуть, 
хотіз дізнатися, чи змію я говорити. А переконав
шись, що вмію, аж застрибав від радості.

Тут я не витримала і повернулась до дзеркала...

Срібний дзвін
Холодно. Віхола. І не

сподівано я чую тихий 
дзвін. Роззирнулася — 
нікого. Але таємничий 
дзвонар не змовкав. І то
ді я зрозуміла; співали 
маленькі крижинки, які . 
густо сипались із неба.

їх ніжна пісня зігріла 
мене, і я тихенько, радіс
но засміялась сама до 
себе, уявляючи, як кож
на льодинка дзвонить у 
маленький срібний дзві
ночок. Це вона радіє ве
ликому білому польоту. 
Білому-білому польоту...
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ЦІКАВО ЗНАТИ

РІК шиє
рік кисте

УХ СТОЛІТТІ з прийнят
тям християнства у 

древню Русь перейшло і 
літочислення, яке застосову
вали римляни: юліанський 
календар, римські наймену
вання місяців і семиденний 
тиждень. Відлік років у цьо
му календарі вівся від «со
творения світу», яке піби-то 
відбулося за 5508 літ до на
шої ери. Рік починався 1 бе
резня, разом із початком 
«ільськогосподарськпх робі г. 
Так тривало до XV століття. 
Потім початок року було пе
ренесено на І вересня.

Указом Петра І від 15 гру
дня 1699 року в Росії введе
но християнське літочислен
ня. «День після 31 грудня, 
7208-й від створення світу, 
-вважати І січня 1700 року, 
від різдва Христового». Цю 
водію наказано було широ- 
*о відсвяткувати.

У 1114 на ‘ ’
гпяткхч?

у СТАРОДАВНЬОМУ Рн- 
•» мі пік пппкппнгя 1 січ-

«Я.
цей день церемонію жертво
принесень Янусу — дволи
кому богу, поклалаіочи до 
аого статуї м’ясо, фрукти, 
"КВІТИ. Крім того, кожний 
римлянин 1 січня робив по
дарунок своєму патронові 
або ж просто шанованій лю
дині.
у ЕСКІМОСІВ початок 
* Нового року залежить 
від погоди. Новий рік ЛОЧІІ- 
пасться тоді, коли після ко
роткого літа випаде перший 
євіг.
те ЕРШЕ січня в Індії — 

початок Нового року 
тільки в офіційному розуміи- 
мі. Засідання парламенту, 
різні державні заходи — все 
це відбувається за новим ка
лендарним стилем. А в при
ватному житті Індія дотри
мується іншого — народно
го календаря. Різні індійські 
«бщипп святкують свій влас
ний Новий рік.
ПАРИЖАНИ првкраша- 
" ють свій святковий стіл 
кількома квітами омели: ве
ликий букет її звисатиме і з 
люстри в їдальні, що дасть 
привід «.обнятися під оме- 
лою». Ця приємна церемо
нія має зробити і весь рік 
приємним.
Д РХЕОЛОПТ знайшли в 

єгипетських пірамідах 
періоду Нового царства ва
зи, створені приблизно три 
тисячі років тому. Пощасти
ло прочитати написи иа на
зад : «Відкриття року доб
рого» (простіше — «Добро
го Нового року». Знайдено 
й інші новорічні подарунки 
стародавніх єгиптян (оче
видно, перші в історії люд
ства) : бронзові фігури мавп, 
кам’яні статуетки богині 
Сохмет тощо. І всі вони ма
ють новорічні написи.
ДИНАРІ Карла Великого 

па знак взаємодопомоги 
цокалися срібними келиха
ми — від них, кажуть, і пі
шов цей звичай. Слоі’о 
«тост» — англійського по
ходження. Воно означає 
шматок підсмаженого хліба. 
Такий хліб разом із склян
кою вина подавали людині, 
що мала виголосити заздо- 
ровпс слово.
Зібрали: О. ТУПАКШИНД, 

А. САРЖЕВСЬКИЙ.

і 1 січня тепер 
святкує Новий рік маїі- 
половппа людства.

мі рік починався 1 січ- 
Рнмляпії влаштовували в

Полярний круїз Діда Мороза
ЛЕМІНГРАД. З новорічним ванта

жем — ялинками із засніжених ле
нінградських лісів стартував з аеро
порту Пулково літак повітряної ви
сокоширотної експедиції «ІІівніч-32». 
Пілоти полярної авіації взяли на се
бе роль Діда Мороза, взявшись

ставніи святкові посилки па дрейфую
чі станції «Північний полюе-22» і 
«1 Іівнічішй полюс-24». Разом з ялин
ками зимівники 'одержать листи від 
рідних і друзів, газети,, матеріали пе
редвиборної кампанії.

/ ЗАІСКРИТЬСЯ

най-
Над 
ро-

Новий рік... Жарти, сміх, 
калейдоскоп вогнів. Чарів
ний запах хвої, щирі поба
жання, нові сподівання. І, 
звичайно, подарунки, зу
стрічі...

Наш
подарунок для вас 
стріч з 
Иоалою.

«
перєдгіоворічний 

зу- 
співаком Яаком

себе те, без чого не 
жити.

Флейта навчила 
правильному диханню. Для 
співака — це один з 
суттєвіших моментів, 
постановкою дихання
ками б ються в училищах і 
консерваторіях. Решту 
премудростей йому допо
могли осягнути музична 
інтуїція і наполеглива ро
бота. <

Популярний у Естонії 
(переможець республікан
ських конкурсів, учасник 
популярних телепередач), 
Йсала 1975 року взяв участь 
у Сопотському фестивалі.

Бони йдуть від самого 
Иоали.

Останнім часом співак 
виступає з ансамблем «Ра
дар», в якому грають його 
однодумці і друзі: Андрес 
Пілдро (гітара), Сергій Пе
дерсен (елєктрофортепіа- 
но, синтезатор). Паап Кі- 
лар (ударні), Володимир 
Шарипов (бас-гітара).

Не так давно здійснився 
ще один творчий задум 
співака. Він узяв участь в 
постановках державного 
театру «Естонія» — мюзик
лах «Вестсайдська історія» 
Л. Бернстайна і «Дачники» 
Ю. Вінтера.

Зараз сонячний голос 
Явна Иоали знають не тіль-

ВИ ПРОСИЛИ

РОЗПОВІСТИ

І Підберу музику
Т* ОЛОВНЄ про нього го

ворять пісні, які співак 
дарує шанувальникам ест
ради. Шлях до цих пісень 
вимірюється роками...

Народився Яак Йоала 
1950 року в Естонії. З ди
тинства приохотився до 
музини (мати його — му
зикознавець) і до авто
спорту (батько—конструк
тор гоночних автомашин). 
Ці два захоплення 
йшли поряд.

Як і всі хлопчики 
покоління, Яак ще в 
полюбив гру на 
вже в 14 років виступив по 
республіканському теле
баченню. Юнак, який не
вимушено співав жартів
ливі естонські пісні, одра
зу завоював серця гляда
чів. Післ-я закінчення шко
ли він став учнем музич
ного училища по класу 
флейти...

Проте в республіці Яак 
Йоапа в той час був більш 
відомий як чемпіон із кар
тингу. І все ж настале 
мить, ноли він вибрав для

довго

ЙОГО 
школі 

гітарі. І

Слова А. Вознесенського.

Музика Р. Паулса.

р. д. У різних народів — 
різні тости, але є один тосг, 
зрозумілий і близький НОЖ
НІЙ людині:

— З Новим роком, друзі, з 
новим щастям!

За мир на землі!

Пісня 
квіти» 
викові нашої 
ціальний приз жюрі.

Відтоді щаслива зоря не 
покидала Йоалу. Завдяки 
йому ми познайомилися з 
такими прекрасними піс
нями, як «Солнечные ча
сы» В. Мигулі, «Я тебе весь 
мир подарю» Є. Мартино
ва, «Любовь нас выби
рает» О. Зацепіна, «Фото
графии любимых», «Здрав
ствуй», «Еще не поздно» 
Д. Тухманова, «Подберу 
музыку» Р. Паулса.

Співак живе на сцені 
глибоки/хи почуттями, пе
редає перед телекамерою 
нойтоьші психологічні ню
анси характеру свого ге
роя.

До речі, про героя. На 
естраді Яак створив образ 
романтичного, дотепного, 
життєрадісного, спортив
ного юнака. Поряд із цим 
у характері його є й стри
маність, воля, мужність.

Я пою в плюем городке 
Каждый день в шумний 

тесноте.
Ты придешь, сядешь в уголке, 
Подберу музыку к тебе. 
Подберу музыку к глазам. 
Подберу музыку к лицу. 
Подберу музыку к словам, 
Что тебе н жизни пс скажу.

Припев:

Потанцуй под музыку мою. 
Вес равно, что в жизни 

суждено.
Под мою ты музыку танцуешь 
Все равно, все равно.
Ты уйдешь, с кем-то 

ты уйдешь,
Я тебя взглядом провожу. 

За окном будет только дождь,
Подберу музыку к дождю.

Припев.

Подберу музыку к судьбе. 
Чтоб теплей стало иа ветру. 
Подберу музыку к тебе. 
Как тебя гюмню, подберу. 
Мы кашли разную звезду. 
Не всегда музыка одна. 
Если я в жизни упаду. 
Подберет музыка меня.

Г. Таніеля «Криваві 
принесла предсгав- 

країни спс-

ки в Радянському Союз:. 
Він деічі (в 1975 і 1979 ро 
ках) виступах на Сопот
ському фестивалі. Багате 
гастролює. НДР, Болгарія, 
Польща, Фінляндія, Чехо 
Словаччина — його марш
рут и.

Недавно співак познайо
мився з молодим компо
зитором Іллею Резником і 
зараз працює над чотирма 
його піснями. Ці твори уві
йдуть до великої сольної 
програми Яака Йоали, яку 
співак готує разом із тал- 
лінським ансамблем «Ра
дар». Цей концерт наступ
ного року побачать учас
ники і гості Олімпіади-80.

Мине кілька днів, і Но
вий рік принесе нові зу
стрічі з солістом Естонської 
філармонії, лауреатом Со- 
потського фестивалю
Яаком Йоалою. Він підбе
ре музику до свята, до 
теплих слів, до таємничих 
зірок, до наших таких різ
них сердець...

А. КРУПСЬКИЙ, 
ведучий «Диск-залу».

Передсвяткові клопо
ти завжди приємні. А як
що вони новорічні? На
стрій у вас бадьорий, ра
дісний, навіть 
мантичннй.

Для дівчат, 
найважливіша 
як одягнутися 
річне свято, 
зробити?

Загальна порада для 
всіх: кожна деталь туалс-’ 
ту повинна бути дореч
ною і продуманою.

Підбирати тканину для 
вашого святкового вбран- 

. ня треба дужо обережно.
Адже, скажімо, школяр 
ці зовсім не до лиця паж 
па парча і блискучий .но 
рейс. Ці недешеві ткани
ни пасують 
мам. Дуже 
вигляд ви 
сукнях, ансамблях, де пс. 
рева жа ю чим и будуть
елементи національного М. КРИЩЕНКО.
характеру — вишивки, старший художник-мо- 
ручве мереживо. дельср кіровоградської

Сучасний силует — фабрики «Індпошиви.

дещо ро-

звичайно, 
турбота— 

па ново- 
яку зачіску

вашим на 
елегантний 

матимете п

постава, 
граціоз 

зачіска (валик, 
спадаючий 

взу г- 
такш’і вигляд ви

Х-впдпнй, дещо широкі 
плечі (цс досягається аа 
допомогою складок, дра
піровок, лідплечників) 
підкреслюють модну тон 
і:у талію, котру акцептує 
туго стягнутий ПОЯС.

Спортивна 
пластичність, 
ність,
асиметрично 
на лоб), витончене 
тя 
матимете иа новорічному 
святі.

Як бачите, мода сучас 
па дещо перегукується з 
оформленням одягу 40 х 
— 50-х років.

Юиаісам загякдн до ли-ь 
ця чорний костюм 1 
сіпшого характеру. Но
винкою стали дещо вужчі, 
галстуки, комірці і ман
жети сорочок: Ширина 
брюк — 24 сапти'.іщри. :

кла^
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ЛсЛ. ЬС.

ЛАД. ІГ. Г*
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СИТКОВИЙ КІНОЗАЛ
У кінотеатрі «Мир» ЗІ 

грудня та І січня відбуду
ться новорічні кінорапкв, кі- 
повікторппії, свята з Дідом 
Морозом біля ялинки. Де
монструватиметься повий 
дитячий мультфільм «ВЕ
ЛИКА подорож бо;іе- 
КА І ЛЬОЛИКА».

У кінотеатрі «Комсомо
лець» ЗІ грудня ви зможете 
подивитись повий художній 
фільм «ВІКІНГИ». 1 січня 
вдень — мультфільм «ЯК 
КОЗАКИ ОЛІМПІЙЦЯ МІ І 
СТАЛИ», увечері —«1}І К111- 
ГИ».

У кінотеатрі ім. Ф. Е. 
Дзержміського. 31 грудня —

поза кінокомедія «ПО ВУ
ЛИЦЯХ КОМОД ВОДИ
ЛИ». 1 січня вдень— фІЛЬМ 
для дітей «ДІД МОРОЗ І 
СІРІЇЇІ ВОВК». Увечері — 
«ПО ВУЛИЦЯХ КОМОД 
ВОДИЛИ».

У кінотеатрі «Хроніка» 
ЗІ грудня і І січня вдень — 
хронікально - документаль
ній фільм «ІНДІЙСЬКІ 
ПОПІ. ХТО ВОШІ?» Вне- 
"ері — художній фільм 
«ІРОНІЯ ДОЛІ. АБО З 
ЛЕГКИМ ПАРОМ».

Редактор
М. УСПАЛЕНКО.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
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ВІДДІЛ листів 1 масової роботи, відділ
316050, МСП пропаганди — 2-45-36; відповідальний

секретар, відділ учнівської молоді — 
’ и иіплолтзп 2-46-87; відділ комсомольського шиття,

м. піриниірад, відділ військово патріотичного вихо
вання та спорту — 2:45-35; фотолабо- 

вул. Луначарсьного, 36. §30з°5х “ 2’56 65: н,чна Рс«ак^ія —

Друкарня імені Г. М. Димитрсса 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України, 
м. Кіровоград, пул. Глінки, 2.
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