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ЦК КПРС, Рада Міністрів СРСР, 
ВЦРПС і Ш< ВЛКСМ прийняли поста
нову про Всесоюзне соціалістичне зма
гання за підпшцеїшя ефективності вироб
ити ва і якості робоін, успішне вико
нання завдань десятої п'ятирічки.

У постанові відзначається, шо рішення 
XXV з’їзду вартії викликали нове під
несення трудової активності робітничого 
класу, колгоспного селянства, інтеліген
ції. всього, радянського народу.

Як конкретну програму дій сприйняли 
ТРУДЯЩІ вішення жовтневого (1976 р.) 
Пленуму ЦК КПРС. положення і вислов- 
т-.и, викладені в промові Генерального 
секретаря ІІК КПРС товариша Л. І. 
Брежнєва. Працівники промисловості, 
сільського господарства, будівництва, 
транспорту та інших галузей народного 
господарства активно включилися в бо
ротьбу за виконання-десятої п’ятиріч
ки — п’ятирічки ефективності і якості.

Високо оцінюючи патріотичні починан
ня трудящих і надаючи важливого зна
чення дальшому розвиткові соціалістич
ного змагання. Центральний Комітет 
КПРС. Рала Міністрів СРСР. Всесоюзна 
Нейтральна Рчда ПпогЬесіпітх Спілок і 
Пертпа.іьний Комітет ВЛКСМ доручили 
нартїйішм, радянським, профспілковим, 
комсомольським організаціям, міністер
ствам і відомствам, керівникам підпри
ємств. об'єднань, будов, колгоспів і рад
госпів спрямувати організаторську' та 
ідейно-політичну роботе на всемірне роз- 
гс.рташія соціалістичного змагання за 
успішне втілення в життя соціальчо-еко- 
7' >міиігиу -завдані,, намічених XXV з'їз
дом КПРС. виконання і перевиконаніїл 
завдань народногосподарського плану 
на десяту п'ятирічку під лозунгом «Пра
цювати коаше. підвищувати ефектив
ність і якість!»

У постанові зазначається далі: широ
ко розгорнуті! в 1977 році соціалістичне 
змагання за гідну зустріч 60-піччя Вели
кої Жовтневої соціалістичної революції, 
.залучити до нього всіх робітників, кол
госпників, спеціалісті!’, з тим. щоб значно 
перевищи і її в ювілейному році плацові 
завчання, створити надійну гарантію для 
усш'їнного виконання п’ятирічки в ціло
му. С.х вал ній ініціативу передових робіт
ники1 і колективів, які взяли зобов’язан
ня виконати завдання двох ро^їв п’яти
річнії до 7 листопада 1977 р. Приділити 
особливу увагу прийняттю і реалізації 
зустрічних планів.

І оловиа увага лчасників змагання має 
бути зосереджена па істотному підви- 
інепні ефективності виробництва і якості 
роботи при безумовному виконанні і 
нереі’ико’іанні місячних, квартальних, 
річних планів та завдань і п’ятирічки в 
цілому; зростанні продуктивності праці; 
поліпшенні використання основних ви-

ребинчнх фоі-дів шляхом інтенсифікації 
ьпробішчпч процесів; суворому додер
жанні режиму економії, раціональному 
використанні матеріальних ресурсів; до- 
СЯГНСП'ІІ високої якості всіх видів про
дукції. збі їьшсшіі випуску виробів ви
тої категорії якості і підвищенні їх пи- 
т’бмої ваги в загальному обсязі вироб
ництва; збільшенні виробництва і прода
жу державі зерна, м'яса молока та ін
шої продукції землеробства ? тварин
ництва і ііоліїшіеііпі їх якості, підвищен
ні ефективності сільськогосподарського 
виробництва, досягненні максимальної 
віддачі з кожного гектара, з кожного 
карбованця вкладень, з кожної тонни 
добрив.

У постанові відзначено й інші основні 
завдання трудових колективів.

Для переможнії1. Всесоюзного соціаліс
тичного змагання визначено різні заходи 
мооальпого і матепіального заохоченій

Встановлено Пам’ятний .знак ІІК 
КПРС. Ради Міністрів СРСР. ВЦРПС і 
ЦК ВЛКСМ «За високу ефективність і 
якість роботи в десятій п’ятирічці». 
11 ам ’яти її м зи а ком 11 а город ж увйти м у ться 
колективи, які добилися найвищих якіс
них показників у виконанні завдань де
сятого п’ятирічного плану, не раз були 
удостоєні за пічними підсумками Всесо
юзного соціалістичного змагання необ
хідних червоних пп; попів ПК КПРС. Ра
ди Міністрів СРСР. В11РПС і НК 
ВЛКСМ.

Для нагородження робітників, колгосп
ників. інженерно-технічні.х працівників і 
службовців встановлено також єдині за
гальносоюзні знаки «Пепеможець соціа
лістичного змагання», «Ударник десятої 
п’ятирічки».

Редакціям місцевих газет, поояд з ін
шими органами масової інформації, 
рекомендовано глибоко висвітлювати 
практику, соціалістичного змагання, ши
роко показувати досвід роботи передо
вих колективів, нова горів виробництва, 
ударників комуністичної ішаці.

Центра дыши Комітет КПРС Рада Мі
ністрів СРСР. ВЦРПС і ПК ВЛКСМ 
висловили тверду впевненість V тому. 1110 
робітники і колгоспники, інженешю-тех- 
вічиі і наукові працівники, всі трудівни
ки промисловості, сільського господар
ства. будівництва, транспорту та інших 
галузей народного господарства ше шир
ше- розгорнуть всенародно соціалістичне 
змагання за втілення в життя рішень 
XXV з’їзду КПРС. успішне виконання і 
перевиконання завдань десятої п’ятиріч
ки. новими трудовими успіхами зустрі
нуть 60-піччя Великої Жовтневої соціа
лістичної осволюїіії. внесуть ГІДНИЙ 
иклад у справу будівництва комуністич
ного суспільства в нашій країні.

(TA PC)’.

КОМСОМОЛ КЛ ВАЛ ЕН ЇТI- 
НА ПЛАХОТНЮК НЕЩОДАВ
НО ПРИЙМАЛА ПОЗДОРОВ
ЛЕННЯ ВІД СВОЇХ ПОДРУГ- 
ВОНА СТАЛА ПЕРЕМОЖЦЕМ 
СО Ц1 л ЛІС Т11Ч1 ю го з м л г А в - 
НЯ СЕРЕД МОЛОДИХ ТВА
РИННИКІВ СВИНОФЕРМИ 
КОЛГОСПУ ІМЕНІ КАРЛА 
МАРКСА ДОБРОВЕЛ ПЕКІН
СЬКОГО РАЙОНУ.

Фото В. МАСЛЕННИКОВА.

Репортаж червоного тижня
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БАМІВЦЯМ —
ПРИЗ
ІМЕНІ
МИКОЛИ
ОСТРОВСЬКОГО

УРГАЛ-2 (східна дільниця БАМу). Перехідний приз 
імені Миколи Островсі.кого вручено в урочистій обста
новці бригаді шоферів, очолюваній II. Чориогором. Цей 
приз встановлений Центральним Коміїетом комсомолу 
України для кращого молодіжного колективу будівни
ків БАМу.

Разом з іншими посланцями України водії могутніх 
самоскидів будують місто Ургал. Воші відсипають грунт 
ніл житловий мікрорайон.

Сувора піші зима на трасі БАМу: стовпчик термомет
ра-порідко опускається до 50—55 градусів нижче нуля. 
Ауіе л умілих руках машини не знають простоїв. У повій 
и ягирічиі бригада майже на три місяці випереджав гра
фік. Понад завдання перевезено більш щ; 120 тисяч тони 
грунту.

18 чоловік у молодіжному колективі. Майже всі — 
комуністи або комсомольці, Чотирнадцять чоловік — 
ударники комуністичної праці.

(ТАРС).

Вже йдучи із заводу, я намагався уявити собі 
обличчя Леоніда Артеменка таким, яким воно 
повинне бути у хвилини напруження. Бо ж, не сек
рет, у бригадирській практиці трапляється не тіль
ки приємне. І не зміг уявити. Здається, з Леоні- 
доеого обличчя ніколи не сходить вираз добро
душності, а в очах завжди теплиться той добро
зичливий вогник, який краще за будь-яку 
теристику говорить про людину.

...Ковальсько-пресовий цех «Червоної 
Звідси, сказав Леонід, починається завод 
ним посперечалися б робітники інших
Звідси пролунав заклик: розгорнемо змагання за 
Праго підписати Рапорт Ленінського комсомолу 
ЦК КПРС до бС-річного ювілею Великого Жовтня. 
Це до молодих трудівників ііідприєА,стеа зверну
лися члени комсомольсько-молодіжної бригади 
різальників металу імені XXV з їзду КПРС, під
тримавши почин ленінградців.

І то не випадковість. За бригадою міцно закрі
пилося слово «ініціатори». Ще напередодні XXV 
з'їзду Комуністичної партії Радянського Союзу 
різальники металу виступили з ініціативою; «XXV 
з’їздові КПРС — 25 надпланових сівалок щомі
сяця!»

Сьогодні, як і раніше, вони йдуть серед перших 
у перед’ювілейному змаганні, хоча бриї ада й пе
реживає складний процес омолодження. За ві
ком з колективу вийшло троє, а прийшов один — 
Олександр Ариксоч.

— Вплинув цей процес на бригаду?
— Ні, — переконаний секретар комсомольської 

організації цеху Віктор Пономарьов. — Звичайно, 
в інші колективи пішли досвідчені робітники. Але 
ж ось факти: бригада Артеменка щозміни вико
нує півтори норми. Контролерам відділу техніч
ного контролю на їхній дільниці робити нічого: 
всю продукцію здають з першого пред'явлення.

Коли бригадир говорив, що заводські сівалки 
починаються з кутиків, груб, штаб, які ріжуть на 
пресах члени його бригади, то мав на увазі на
самперед якість продукції. Вони не зможуть ди
витися у вічі суміжникам, якщо, приміром, отвір

(Закінчення на 2-й стер.).

У Листі Центрального Комітету 
КПРС колгоспникам, робітникам [ 
радгоспів, механізаторам, ученнм. і 
спеціалістам сільського господар- і 
і.тва, працівникам промисловості 
і.ка поставляє селу матеріально- 
технічні засоби, всім трудящим 
Радянського Союзу говориться: 
г.ЦК КПРС звертається до колектк- ї 
і.ів промислових підприємств, нкі 
виконують замовлення села, із за
кликом — своєчасно поставити ма
шини... га інші матеріально-техніч
ні засоби, вншукупати можливості 
для перевиконання планів ннроб- І 
пицтва за рахунок використаний 
внутрішніх резерпін...»

Ні лядки з Лнстп і постанова UK 
КПРС. Ради Міністрів СРСР. 
ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ -Про Всесо
юзне соціалістичне «магапня за 
підвищення ефективності вироб
ництва і якості роботи, успішне 
•виконання завдань десятої іГятн- 
іичі.ііа вик зикали нову хвилю під
несення у бригаді. Адже й від нас. 
і.ід якості нашої роботи, залежить 
доля майбутнього нрожаю. Чим на
дійніше працюватимуть комбайнові 
it тракторні насоси, тим ефективні
шим буде труп хліборобів.

Сьогодні мп #8.8 процента про
дукції здаємо з першого пред’яв- 
лгння. Показник високий, але ко
лектив Пореться за те. щоб усі 
обойми бтли тільки високої якості. 
І ми прагнемо досягти цієї мети 
найближчим часом.

Готуємо до атестації .державним 
Знаком якості обойми гідронасосів 
ІІШ .32-2 та RIII-50. Підтримавши 
ініціативу харківських трактопобу- 
м'вииків. котрі закликали суміжни
ків бопотися за присвоєння почес- 
• ого п’ятикутник^ тракторові T-150. 
члени колективу встановили суво
рий коитропь за виконанням кож- 
ьої операції.

Ce.iv потрібно більше машин. То
му у своїх соціалістичних зобов я- 
заннях на W77 рік одним із перших 
пунктів ии janiicam, ню доб’ємося 
•ростапня обсягу е.пробинитва піД- 
гншенням продуктивності праві па 
24.5 процента. Це буде нашою від
повіддю на піклування партії про 
радянських людей.

В. ЧАЛИЙ, 
бригадир комсомольсько- 
молодіжної бригади тока
рів лінії обойм механо
складального цеху № 2 
Кіровоградського заводу 

1 грак горних гідроагрегатів.
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„Молодий комупяр“
Л Кожному молодому виробничникові

відійшли в минуле ті 
коли праця робітника 
фізичних зусиль біль- 
знань. Кроки науково- 

прогресу

/\ZV\/VV\
Щовечора, долаючи втому, ІЛюдми.іа хоче, щоб сьогоднішня 

поїздка була останньою. А вранці місто знову засланими вік
нами проводжає її до аніобуса, і 'Іюдмила з нетерпінням че
кає того моменту, коди гостиіішім жестом розчинить двері їх
ньої маленької перукарні і скаже:

— Хто до мене, прошу...
І до вечора чаклуватиме над зачісками. В Маловнсківськіч 

районній перукарні Людмила Орлова працює шість років. Зви
чайно, вибираючи собі спеціальність перукаря, дівчина знала, 
що то не просто’— завоювати собі ім’я, популярність, повагу.

Спочатку жінки завбачливо обминали її крісло, ображено 
кривили губи, дивлячись па творіння її рук. Сьогодні в Малій 
Внсці про Люду Орлову скажуіь. 
майстер-перукар. Вона допомогла 
п’ятьом дівчатам.

І тому оце Люднпе розіаровапе- 
більше немає;» — здивувало.

Розраховується Людмила не вперше. Стала розповідати про 
причини: про ту квартиру, яку в раішобуткомбіпаті їй обіця
ють уже шість років, про щоденні рейси на роботу з іншого 
району... Та потім, замислившись, підсумувала: «Зрештою, це 
мінуси матеріальні. А моральні? Пішла б я після закінчення 
школи дояркою — на мою честь прапор біля контори майо
рів би...У

Щодо престижу. Людмила Орлова по закінченні училища 
прийшла в перукарню, маючи звання майстра. Класності й до
сі не має. Па курсах підвищення кваліфікації вона не була 
жодного разу, як не була і її колега майстер з чотирирічним 
стажем Валентина Прибора.

У Маловисківському райкомі ЛКСМУ завідуючий відділом 
комсомольських організацій Анатолій Михайлов на запитання 
про соціалістичне змагання між молодими побутовцями безпо
радно розводить руками. Справді, перукарів і швачок туг 
знають з облікових карток, хоча вікна районного комітету 
комсомолу і побуткомбіпату — напроти.
U Е КРАЩЕ піклуються про кадри, організацію соціалістнч- 

него змагання та умови праці побутовців і в Бобринецько- 
му райкомі комсомолу.

Бобрипецькі перукарі, як і маловисківські, не підгримують 
ніяких контактів з кіровоградськими модельєрами, не беруть 
участі в обласних конкурсах молодих майстрів Щоправда, ін
коли дівчата бувають на конкурсах у ролі... звичайних спосте
рігачів. Сидять у залі і заздрять колегам, які під оплески при
сутніх показують свою майстерність. Та ще іноді, приїжджаю
чи до Кіровограда, між відвідинами базару її універмагів за
бігають до жіночого салону вищого класу подивитися роботу 
Раїси Луполенкота інших знатних кіровоградських майстрів.

У Бобріпіецькіп перукарні чимало комсомольців. Але комсомольсько- 
молодіжного. колективу тут не створено, своїх зобов’язань дівчата не 
знають, в індивідуальному змаганні участі не беруть.

Галина Білан мріяла про спеціальність перукаря давно. Так, саме 
мріяла. І в перукарню після школи влаштувалася прибиральницею, аби 
тільки навыться робити людей красивими. Згодом таки стала май
стром. Має десятирічний досвід, дістала другий клас. Нещодавно па 
кваліфікаційній комісії класність у неї зняли...

— Прийшов завідуючий, сказав, що поїдемо в Кіровоград 
на комісію. Соромно було, адже всі наші майстри «засипались» 
па теорії, бо ніхто не попередив навіть що треба підготувати
ся. Та й посібників відповідних у нас нема, — розповідає про 
це сама Галина.
у ПЕРУКАРСЬКОМУ салені Знам’янського міськпобутком- 
* бінату — 10 комсомольців. Секретар комсомольської орга
нізації Наталія Коваль, знайомлячи мене з ними, з гордістю 
розказувала і про перехідний червоний вимпел, який перукарі 
постійно виборюють у швачок, і про конкурси «Пумо, дівча
та!», і про виступи художньої агітбригади, і про зустрічі моло
ді з ветеранами праці. 1 між іншим обмовилася, що в їхньому 
комбінаті 15 перукарів першого класу.

Та хіба тільки про перукарів дбають у місьнпобуткомбінаті! 
Молоді тут багато, одних членів комсомольської організації 57. 
Є з ким працювати раді наставників, комісії по якості, штабо
ві соціалістичного змагання. »Пише в липні минулого року в 
колектив прийшло близько 20 випускників училища.

Міськпобуткомбінат підтримує тісні зв’язки не тільки з 
міськкомом комсомолу, а й зі школами, орієнтуючи молодь ви
бирати спеціальність побутовця. Клопітно? Звичайно, тим біль
ше, що кожного року комбінат перераховує обласному побут- 
управліншо близько шести тисяч карбованців на підготовку 
кадрів. І віддача від того велика.

Авторитет у місті має бригада молодої закрійниці Тамари 
Першипої. Ставши на ювілейну ударну вахту, бригада зобо- 

в’язалась виконати план другого року п’ятирічки до 60-річчя 
Великого Жовтня.

Справжнє «паломництво» перед святом і вихідними до перукарського 
крісла комсомолки Наталії Олещенко. Вона — переможець обласного 
конкурсу молодих перукарів. А якщэ пн поцікавитесь Наталією більше, 
то вона розлогість, як спершу теж хотіла розраховуватись, як спільної 
мови з клієнтами знайти не могла, іі усміхнеться щиро: навчили.

До речі, про «звільнення за власним бажанням». У Знам’янському 
побуткомбінаті директор має право написати на заяві резолюцію тільки 
після розмови молодого побутовця із секретарем комітету комсомолу 
Наталією Коваль. Сама Наталія — шпачка високого розряду, нагород
жена медаллю «За трудову відзнаку».

З того, що майже поіменно знають у Знам’янському міськ
комі комсомолу кожного побутовця, з того, як щиро, наче з 
давнім знайомим, розмовляє завідуючий відділом комсомоль
ських організацій міськкому комсомолу Володимир Сиромят- 
ников з директором комбінату, видно, що про кадри працівни
ків служби сервісу у Знам’янці піклуються. А ще знають, що 
ніхто на блюдечку не піднесе талановитих майстрів. їх треба 
готувати ось тут, па місці, без відриву від щоденних справ, 
виконання плану і всього іншого, що притаманне кожному під
приємству.

ІЦО це хороший, здібний 
опанувати спеціальність

«Розрахуюся, сил моїх

ДАВНО 
часи, 

вимагала 
те, аніж 
технічного 
країні стають дедалі
Відповідно постійно збільшує
ться сума знань, 
кожному робітникові, зайнятому 
на виробництві. Ось тому й по
спішають майже щовечора після 
зміни робітники і робітниці не 
додому, а до вечірньої школи. 
В Кіровограді таких шкіл кілька. 
Молоді працівники заводу ра- 
діовиробіз, взуттєвої, швейної та 
панчішної фабрик, будівельного 
управління № 1 тресту «Кірово
градсільбуд», учні профтехучи
лища № 4 навчаються у вечірній 
середній школі № 2.

Заклад відвідують 620 учнів. 
Тож турбот у вчителів вистачає. 
І, мабуть, не тільки у них. Бо для 
того, щоб створити якнайкращі 
умови навчання (а вони, безпе
речно, специфічні), мало лише 
зусиль учителів. Знання, що Л у 
стінах школи здобувають молоді 
робітники, в майбутньому ста
нуть потрібні їм для кращої, 
продуктивнішої роботи. Як бачи
мо, саме підприємства, де пра
цюють учні, найбільш зацікавле
ні в їхньому навчанні. Тому 
зв’язки, дружні стосунки між 
ними та школою і повинні бути 
основою всієї навчально-вихов
ної роботи.

Прикладом може бути спільна 
робота вчителів школи і викла
дачів професійно-технічного 
училища № 4. Майстри училища, 
чиї учні вчаться в школі, не 
просто час від часу цікавляться 
їхніми успіхами. З першого ж 
дня навчання вони приходять до 
вечірньої. І тут разом з класни
ми керівниками складають план 
роботи. В усіх заходах, які про
водяться в школі, активну участь 
беруть і викладачі, майстри учи
лища. Цікавляться вони й відві
дуванням та оцінками своїх 
вихованців. І коли трапляються 
випадки неуспішності чи пропус
ки занять без поважних причин, 
це стає тривожним сигналом і 
для наставників, і для комітету 
комсомолу училища. Останній 
теж уЕажно контролює навчання 
у вечірній школі. При комітеті 
створено навчальну комісію, яка- 
й займається згаданими 
питаннями.

Такі дружні відносини 
свої результати — щороку

в нашій 
ширшими.

необхідних

вище

дали 
КІЛЬ-

Л. КРАВЕЦЬ.

НАЗУСТРІЧ З’ЇЗДОВІ
ГАВАНА. Кубинський комсомол 

активно готується до важливої 
події у своєму житті — III з’їзду 
Спілки МОЛОДИХ комуністів Куби 
(СМК), який має відбутися в бе
резні. в усіх куточках острова 
,_,І-’ОХОЛ."ТЬ зб°Р"> Учасники яких 

матеріалів 
актуальні 

і мо-

обговорюють тези 
з’їзду, розглядають 
завдання, поставлені перед' мо
лоддю Комуністичною партією і 
урядом Куби

5 місті Пінар-дель-Ріо заверши
лась провіпціальна конференція 
Спілки молодих комуністів. її де-

легати заслухали звітну доповіді, 
про роботу комсомольської орга
нізації провінції в минулому ро
ці. обрали новий склад комітету 
СМК провінції та його внкоііавчо'- 
ю бюро, а також делегатів на 
III з’їзд СМК. У доповіді відзна
чалось що молодь провінції пра
цює сьогодні па реконструкції на
ціональної залізниці, оголошеної 
ударною комсомольською будо
вою, бере активну участі» у зби
ранні цукрової тростини, виступає 
застрільником у соціалістичному 
змаганні на виробництві.

(ТАРС).

Ударно несуть трудову вахту, 
присвячену 60-рІччіо Великого 
Жовтня, молоді водії автобази 
Лї II виробничою об'єднання «Кі- 
Говоградпажавготраис». Сергій 
ГІЛОХОТНЮК — один З персдоии- 
11<і соціалістичного змагання. Крім 
основної роботи, він викопує ще іі 
доручення колективу: Сергій — гро
мадський автоінспектор.

Фото Г. КОРОТКИХ,

кість учнів з профтехучилища, 
котрі навчс-ються у вечірній, 
зростає. Успішність їхня — одна 
з кращих. Тож недаремно ди
ректора цього училища І. І. За- 

харенка за 
середньою освітою 
Грамотою 
УРСР.

Частими гостями бувають учи
телі й на інших базових підпри
ємствах. Наприклад, відразу піс
ля початку занять учителі Ж. С. 
Вишневецька, О. А. Капелюшкі- 
на разом з директором школи 
М. Я. Грицель відвідали швейну 
фабрику. Р. І. Гора, А. Н. Калаш
никова, О. Ф. Швець разом з ди
ректором школи були присутні 
на звітно-виборних комсомоль
ських зборах на взуттєвій фаб
риці. В. П. Трофимець, О. К. Ан-

охоплення молоді 
нагородили 

Міністерства освіти

ЩОВЕЧОРА. 
НІС.

РОБОТИ
І

X
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i — середню освіту

ДИМ будівельникам, що прожи- 
зають у гуртожитку по Комуніс
тичному проспекту. Причина? 
Об’єкти, на яких працюють еони, 
розташовані далеко за містом. 
Тому й невстигають добратися 
вчасно до школи. вже згада
ному управлінні та на панчішній 
фабриці були випадки, коли ро
бітникам, які навчаються у вечір
ній школі, планову відпустку да
вали не в літні місяці, під час 
канікул у школі, а у вересні — 
жовтні. От і доводилось їм май
же місяць не зідзідувати занять. 
Керівникам названих підпри
ємств треба подумати над тим, 
як створити належні умови для 
навчання.

Поспішають після роботи мо
лоді робітники. Тут, у школі, на 
них чекає подорож у країну 
знань, і мандрують вони нею ра-

ii своїми наставниками. А 
учні уроки Олени

“ ‘ і цікаво

ЗОМ ЗІ .................... -
ще люблять І 
Федорівни Швець. Усім
дізнатися, наприклад, як потріб-

----- •------....і-,- твори

тецька, Л. О. Смоленська та ін
ші вчителі взяли участь у розши
реному засіданні фабричного 
комітету, парткому та комітету 
комсомолу панчішної фабрики. 
І скрізь, де з’являлися вчителі, 
йшла широка розмова про ве
чірню школу, умови для навчан
ня, відвідування та успішність 
учнів. Разом з керівниками під
приємств, комсомольцями вирі
шували найболючіші питання.

Як бачимо, у вчителів вечір
ньої школи № 2 є добрі поміч
ники. Можна навести ще багато 
прикладів, які свідчитимуть про 
це. Так, на кошти заводу радіо- 
виробів обладнано фізичний ка
бінет; новими приладами попов
нився хімічний — постаралися 
керівники взуттєвої фабрики. 
Щороку допомагають у ремонті 
школи керівники управління № 1 
тресту «Кіровоградсільбуд».

І все ж іще не завжди здобут
тя середньої освіти молодими 
виробничниками стоїть у центрі 
уваги керівників усіх підпри
ємств. Скажімо, частенько дово
диться пропускати уроки моло-

но дивитись і розуміти 
живопису (так і називазея один 
з її уроків культури). Цікаво про
ходять і класні години, присвя
чені правовому вихованню, про
фесіям, зустрічі з делегатами 
XXV з’їзду КПРС, XXV з’їзду 
Компартії України. В кожному 
класі проведено Ленінський урок 
«П ятирічці ефективності і якос
ті — ентузіазм і творчість моло
дих». Під цим девізом працюють 
молоді робітники на виробни
цтві, ним же керуються вони і в 
навчанні. Серед кращих — ро
бітниця четвертого цеху взуттє
вої фабрики Валентина Риженмо 
та її колега з цеху № 3 Ольга 
Кривенко, робітниця панчішної 
фабрики Олена Бараненко та 
учениця профтехучилища № 4 
Ніна Рубан, робітник заводу ра- 
діовиробів Володимир Пасічник 
та багато інших. Це їхні фотогра
фії на дошці «Правофлангові со
ціалістичного змагання». І по 
праву. Бо вони не тільки добре 
вчаться, а й ударно трудяться на 
виробництві, виконуючи завдан
ня десятої п’ятирічки. І знання 
потрібні їм для того, щоб завтра 
вони змогли працювати ще пра
це, ще продуктивніше. Отож не
хай не забувають про них ті, ко
му належить створити всі умози 
для успішного здобуття цих 
знань.

3. АДАС, 
позаштатний кореспондент 
«Молодого комунара».

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).
на деталі буде зміщено хоч на один міліметр. Бо 
вони — колектив-ініціатор, заспівачі славних тру
дових справ молоді підприємства. Усвідомлюють 
і кожною хвилиною праці підтверджують це.

Важко злічити всі марки деталей, котрі їм дово
диться виготовляти. А назвіть першу-ліпшу з 
них — і Володимир Головко, і Віктор Топор, 1 
Олександр Ариксон, і сам бригадир, хвильку по
думавши, вкажуть на прес: от краще на ньому її 
різати. Так тонко знають свою справу.

Свою? Не тільки. Вони — кранівники, наладчи
ки, стропальники. Тепер уже не шукають по всьо
му цеху єдиного на зміні наладчика. Кожен може 
самостійно відремонтувати свій штамп, якщо по
ломка незначна. Це ж яка економія часу!

У соціалістичних зобов’язаннях на честь 60-річ- 
чя Великого Жовтня значиться: «За рахунок ра- 
ц^виТ^л^ Р°ЗКрОЮ металУ ‘ використання кін
цевих відходів зекономити 32 тонни металу». Тє- 
Міоом петапАХОА,В ВОНИ 8ИГОТОВЛ*ють менші роз
міром деталі, а ран.ше в.дходи просто викидали.

Два вакантних місця є у бригаді. Бажаючих зай
няти іх-значно більше. Але самі їп! с 
виоін^итгі. е сам* члени бригадивирішують, кому 3 ними поаиюйдть. спро честь колективу, поо його Л ~° ?баЮТЬ 
Ністрація цеху завжди радиться раДИЦ"- 1 адмі‘ 
курс витримають найдосїойніші Т"' Знає:гкон' 
Ариксон. -чистой ніш і, такі, як Саш-з

Тут ніколи не залишать товапи-п=» 
труднощами. І не тільки Ова?ИШа сам на сам з 
водили вони, що Ариксонч Р° °ти гаряче до- 
тожиток для сімейних! У раи необхідний гур- 

Ціалістич1^гоРзмаган°яР-іаЗОМ 3 пеРемо>«Цями. со- 

-Річки ,а Яу“Г'У
патріотичного руху «АП-^ « М п®ршого етапу
60 Ударних тижнів!» їде^ Мо°ЛИКОГО Жовтня ~ 
тись у Кремлі. Кожен сприйн? И ^отогРаФУвз- 

успіх. Адже зони Л ’ Це За СЗІЙ особис’ 
1 бригадир предстаяпот. днє ^Іле» колектив. 
мольсько-молоХну б *МЄ 8 М.ОСКВІ всю комсо- 
Імені XXV з’їзду КПРСРИГаАУ Р‘зальників металу 
бою мету — добитися’ 140 ПОСТааила перед со- 
—а/ імені 6О.річч7е~-- їй звання ко- 

еликого Жоэтня.

1

>z

спсцкоп «м. Л рОЛІЛНЮК, 
х Молодого комунара».
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НЕБЕЗПЕКА * І:’а’"
ВІД БЕЗДУМНОСТІ

Ц ВЕЛИКА ГРУПА ОБДАРОВАНИХ МОЛОДИХ АКТОРІВ 
ПРАЦЮЄ В ОДЕСЬКОМУ ТЕАТРІ МУЗИЧНОЇ КОМЕДІЇ 
БАІ \ГО З НИХ ПОРІВНЯНО НЕДАВНО ЗАКІНЧИЛИ' 
ТЕАТРАЛЬНІ ІНСТИТУТІ!. КОНСЕРВАТОРІЇ І НИНІ УС
ПІШНО ВИКОНУЮТЬ ПРОВІДНІ РОЛІ У ВИСТАВАХ 
ДОПОМОГУ МОЛОДИМ АРТИСТАМ В ЇХ ТВОРЧОМУ 
ЗРОСТАННІ ПОДАЮТЬ ПРОВІДНІ АКТОРИ ТЕАТРУ

НА ФОТО: СЦЕНА З ВИСТАВИ «ПІЗНЯ СЕРЕНАДА». 
В РОЛІ НІНИ - АРТИСТКА ГАЛИНА ГРАЧОВА. ГУСЯТ- 
НИКОВА — НАРОДНИЙ АРТИСТ СРСР МИХАЙЛО ВО
ДЯНИЙ.

Фото І. ПАВЛЕНКА. 
(Фотохроніка РАТАУ).

; 'n ti п п і п п п п п / Як$а Ж 
Гзразконедіі 
місток

«КІРОВОГРАД

МАЙБУТНІЙ»
и Так називається виставка архітектурних проектів 
забудови обласного центру, яку відкрито у примі
щенні редакції нашої газети. На ній представлено 
нові доробки архітекторів Кіровоградського філіалу 
інституту «Укрміськбудпроект»,робочі учасників кон
курсу молодих архітекторів та будівельників на кра
щий проект реконструкції скверу імені Ленінського 
комсомолу, куточків відпочинку.

Запрошуємо відвідати виставку. Вхід вільний.

О II ЧАСТО буваєте в кіровоградських 
кафе чи їдальнях у надвечірню по

ру? Доводилось? Теж, мабуть, звертали 
увагу на гаку картину: десь у закутку за 
столиком кілька відвідувачів, сторожко 
озираючись, похапцем розливають у 
склянки видобуту з кишені пляшку го
рілки чи вина. На акуратну табличку з 
написом «Приносити і розгнівати спирт
ні напої категорично забороняється» во
ни реагують приблизно так, як міль на 
зойки господарки. Що ж штовхає людей 
(і нерідко молодих) до чарки?

Перечитуємо пояснювальні записки, 
залишені «клієнтами» Кіровоградського 
медвитверезника протягом перших трьох 
днів нового року.

«На честь дня народження випив до
ма...» (Віктор Ярош, робітник заводу 
'..Червона зірка»); «Зустрілися з другом 
на свято. Зайшли в «Перлину стену...» 
(Алла Яшикович, піде не працює); «...на 
честь Нового року..» (Анатолій Костен
ко, працівник Кіровоградської маслосир- 
бази); «Випила в ресторані «Київ» з по
другою...» (Тетяна Дорошенко, санітарка 
госпіталю інвалідів Великої Вітчизняної 
гімни). Ось так «мотивхготь» відвідини 
витверезника ті, що потрапляють сюди 
вперше. Це, так би мовити, «літературні 
дебюти».

А ось постійні відвідувачі інколи від
чувають справжню кризу жанру. Дово
диться повторюватись, і тому вони пи
шуть лише пре те, де починали пити. 
Справді, Ф. Бугайову, певне, не
легко щоразу по-іншому пояснювати 
свою появу в цьому будиночку на вулиці 
Дзержпнського, бо ж за останні роки вій 
побував тут двадцять разів. В. Сердю- 
л.епко .відстав не набагато' — ми
нулого року десять разів його доставля
ли у витверезник. Усього ж користував
ся «послугами витверезника сімнадцять 
разів». Для таких людей, можна сказати, 
цей спеціальний заклад став рідним.

Та повернемося до тих, хто попав сю
ди вперше і, як вони пояснюють, випад
ково.

Цих людей можна умовно поділити на 
дві категорії. Перша — ті, що ніколи 
більше не попадають сюди; друга — ті, 
що попадатнмуть іще, періодично чи на
віть систематично.

Всі пояснюють своє перше гріхопадін-. . 
ия майже однаково: пс думали, що так 
вийде. Але ж людина, зрештою, і відріз
няється від тварини здатністю мислити!

Це — величезний ящик з потрухлявілих 
дощок, де зберігаються човни. В Ленінсько
му райвиконкомі м. Кіровограда таку «спо
руду» називають водною станцією. ІЦе 10 
листопада минулого року у плані заходів 
зимового спортивного сезону районний 
снорткомітет так і записав: «На водній стан
ції «Спартак» організувати прокат лиж для 
населення — 300—100 пар. Обладнати теплу 
р:> тягально. Виготовити два рекламних 
оголошення про місце і роботу прокатного 
пункту».

1 ось 7 січня, знаючи про такі «накреслен
ня», ми вирушили на Новомиколаївку, бо 
синоптики передали якраз: «Завтра — сніг*. 
То як же, думаємо, там зустрінуть лижни
ків?

Про відкриття прокатного пункту, як слід було 
чекати, реклами не сповіщали. Бо навіщо обна
родувати «хатні» таємниці? В тісному, захараще
ному ку гку ми разом з інструктором водної стан
ції В О. Шовкуненком знайшли понад сто пар 
давніх-предавніх лиж. Полопнна : них трухлява, 
кріплення порвані. Звичайно, можна було б заку
пити новенькі, але де їх зберігати і де видавати 
спортсменам? А в «кімнаті для обігріву населен
ия» вміститься 10—15 чоловік. Поки що тут пече 
картоплю нічний сторож. Навіть недалекоглядним 
давно було ясно, що станція непридатна для екс
плуатації. але треба я: було щось написати в тра
диційних планах...

У тому ж рішенні райвиконкому (№ 530) був іще 
один рядок: па спортивному комплексі по вулиці 
Уфімській залити гандбольний майданчик, облад
нати ного під хокейне поле, заліпи тенісний корт, 
баскетбольний майданчик... І ось тут аж напри
кінці шкільних канікул вирішили від слів перейти 
до діла: збризкали водою бігові доріжки, потім 
баскетбольний майданчик, який «переносять» в ін
ше місце. Вийнявши із землі труби, не зарівнявши 
ям та пагоркік, почали «робити лід--. Якщо вили
ти сюди иівставка, то ковзанка буде краща, ніж 
на [>: ілі. Та вода далеко, її треба возити автома- 

I шиною.
І За таким приблизно «стандартом» обладнали 
і ковзанку й коло школи № ЗО. Опівдні ми тут зу- 

стліли трьох хлоп’ят, котрі бігали за сірниковою 
'коробкою і на півали себе хокеїстами. Спортивний 
за.і закрито, І семикласники вирішили розігнати 
сму.ок хоч так. А біля школи № 22 взагалі тиша. 
Гам, де мали бути хокейний корт і ковзанка, — 
купи металевого лому.

_А іцо иа стадіоні спортклубу «Зірка»? В легко
атлетичному манежі цілий день гамірно — тре- 
г'п<'іІ>Сч бігуни, стрибуни, майбутні значківці 
. НО. Директор стадіону В. Харченко з настанням 
перших морозів дібрав людей і залив на запасно
му футбольному полі ковзанку, обладнав роздя
гальню. Дів туг і прокатний пункт ковзанів, е де

й загонити їх. Та чи задоволені ті, хто прийшов 
сюди відпочити? Юрба старшокласників скар
житься: , ,

— Поки дійдемо від роздягальні до верх
нього поля, то її ноги зболягь. Краще скла
демо пальта біля ковзанки.

Недавно тут, біля ковзанки, був фінський 
будиночок. Але авангардівці отримали роз
порядження «зверху» — перевезти його иа 
іншу базу.

І сидять тепер хлоп’ята на трубах, по
правляють ковзани, а бабусі стережуть їх
ній одяг біля воріт стадіону. Воно б можна 
було залити бігові доріжки навколо основ
ного футбольного поля. Проте директорові 
не радять робити це, мовляв, вода і лід по
шкодять гумово-бітумне покриття. Інші ж 
фахівці, дивлячись, як спортсмени йдуть на 
ковзанах голими біговими доріжками до 
верхнього поля, вважають, що лід зберіг би 
їх від знівечення.

Планували тоді (10 листопада) відкріпи 
на стадіоні буфет для тих, хто прийде на 
ковзанку. Приміщення є. Але в місті не 
знайшлося жодної їдальні, жодного ресто
рану, котрі направили б сюди продавця з 
гарячими пиріжками чи самоварами-чайни- 
ками.

Подбали червонозорівці І поо зразковий хокей
ний корт. Але півдня тут ніхто не організовує 
справжніх поєдинків. Що робити В. Харченку? 
Йти до школи, заеертати в кожен колектив фіз
культури і заманювати молодь на стадіон? А де 
ж інструктори та фізорги? Чи. може, в місії так 
багато хокейних майданчиків га інших споруд для 
заняття спортом узимку? В цьому напрямі пра
вильно зорієнтувались хіба що жпглооо-експлуата- 
ційні кой гори. Зробили хокейні борти, залили во
ду, вирівняли лід. І тепер у мікрорайонах іде 
підготовка до стартів на приз «Золота шайба». 
Цс вже крок уперед, щоб .залучити до корисних 
справ підлітків за місцем проживання. А як же 
робітнича й студентська молодь? Чому б, скажі
мо. комсомольським та фізкультурним активістам 
комбінату «Кіровоградважбуд» не зібрати моло
дих будівельників і не провести поєдинків хокеїс- 
тів-ліобителів? Поки що ініціативу виявляють учи
телі фізкультури загальноосвітніх шкіл (.№№ 34. 
26, 11, ІЗ), деякі ДЮСШ. інструктори жеків.
|j Е СПОВНА використовуються і спортив- 
■’ ні зали У Будинку культури імені Ком
панійця, наприклад, зал пустує по 5—6 го
дин. У спортзалі УТОГу 7 січня нікого не 

До чого ж призводять бездумність, не
вміння або ж небажання аналізувати 
’власні вчинки? Звернемося до життєвого 
прикладу.

Двадцятип’ятирічний Федір Сергеев 
зустрів товариша. Разом служили в ар
мії. Вирішили відзначити цю подію. З 
ресторану Федір попав у витверезнії'.. 
Дружині не признався, де пробув' день і 
ніч. Сказав: був у відрядженні Вона 
повірила. Змовчав і па роботі. А най
більше боявся, щоб не довідалися в 
інституті, де вчиться на вечірньому фа
культеті.

День, другий жив у напруженні: ду
мав, минулося. Докори совісті вже самі 
собою були Федорові карою...

З витверезника повідомили на роботу. 
Звідти про «пригоди» чоловіка довіда
лася дружина. Розмову сели в тоні «фор- 
тісімо». Дружина тяжко переживала сам 
факт, як і ге, шо Федір приховав від неї 
правду.

Ще за кілька днів потому, Федір разом 
з групою студентів-однокурсників був на 
екскурсії. Ходили цехами заводу, де пра
цював Сергеев. І треба ж було їм зупи
нитися неподалік стенда, де висів сигнал 
з витверезника з прізвищем Федора! 
Сергеев ладен був провалитися крізь 
землю...

Різні причини штовхають молоду лю
дину до чарки. У Віктора Кишляна 
«прикладе— батько, Кишляп 10. Ф.; ін
ший не може виявити твердості, коли го
рілчані приятелі кепкують: «Ти, шо, не 
мужчина?» А твердість чоловічого ха
рактеру, сила волі виявляються саме то
ді, коли розум керує бажаннями. На 
жаль, не завжди про це думають. 1а. як 
па наш погляд, головна причина пияц
тва — все ж бездумність.

Такі, як В. Сердюженко іа Ф. Бу
танов, мабуть, газет не читають. Та її 
приклад з Ф. Сергєєвнм для них 1-е буде 
красномовним. З ними її роботу слід 
провадити іншу — аж до примусового 
лікування від алкоголю.

А тих, хто став на слизьку стежину і 
робить на ній перші кроки, розпиваючи 
по закутках «на трьох», ще можна вря
тувати. Та коли ми бачимо іноді в кафе 
непривабливу картинку на зразок згада
ної на початку і вдаємо, шо нічого не по
мічаємо, — ми підтримуємо бездумність. 
Підтримуємо байдужістю.

Ю. ДМИТРЕНКО.

У кінці листопада 
цього року в Ризі на 
виробничому об'єднан
ні «Литвіне Балзамс» 
виготовлений мільйон
ний декалітр ризького 
чорного бальзаму, цього 
коричнево-чорного, гір
куватого лікарського 
напою з легким прис
маком піджареного 
Цукру. (Років 40—50 
тому в офіційній літе
ратурі бальзам реко
мендувалось мати у 
кожній домашній ап
течці).

було з 8 години ранку по 6 годину вечора, 
хоча за графіком тут мали тренуватися 
спортсмени ДЮСШ № 1 і педінституту. В 
залі інституту сільськогосподарського ма
шинобудування ХОЛОДІІО, і тому рідко хто з 
власної ініціативи бажає туї потренуватися 
перед заліком з фізичної підготовки.

Чимало представників колективів фізкуль
тури хочуть організувати старти зимового 
дня — вивести юнаків і дівчат иа лижш 
траси чи на ковзанку. Йдуть вони до мага
зину «Турист», щоб придбати спортивний 
інвентар, костюми. Та лижі тут лише для 
малюків, костюми можна придбати за влас
ний рахунок, немає вдосталь ковзанів з че 
ровиками.

Тим-то рейдова бригада пропонує:
— фізкультурні іі комсомольські активісти 

обох районів міста мають щодня контролю 
ваш, як використовуються спор півні зали 
та інші споруди в школах, вузах, техніку
мах, спортивних відомствах;

— у зимові вихідні дні варто проводити 
лижні иробіги, змагання на призи героїв- 

’земдяків;
— слід переглянути шефські зв’язки між 

навчальними закладами і підприємствами, 
з тим, щоб допомогти молоді обладнати ио 
ві спортивні споруди і вміло експлуатува
ти їх;

— кожен інструктор по спорту, кожен 
фізорг, тренер не ііовине;і залишатися на 
самоті. А тому корисний і самоконтроль.

Члени рейдової перекопані: навіть та кіль
кість спортивних баз, яка є в місті допомо
же в якійсь мірі виріши пі проблему роз 
витку масових видів спорту, якщо ті бази 
правильно експлуатувати.

Рейдова бригада: С. ШАПОВАЛОВ— 
завідуючий відділом спортивної та обо
ронно-масової роботи обкому ЛКСМУ, 
В. СУ БАТІВ В. ЯКОВЕНКО - учні 
Кіровоградського будівельного техніку
му, Д. ВАДІЯН — інженер обласно
го житлово-комунального управління, 
ЛІ. ШЕВЧУК — спецкор «Молодого ко
мунара» (всього в рейді взяло участь 
25 чоловік).

ЧОРНИЙ
БАЛЬЗАМ

Бальзам — напій чи ліки? 
На це запитання нині з впев
неністю /ложна відповісти: 
і те, і друге.

— Рецептура ризькою 
чорного бальзаму за півсто
ліття не змінилась, — роз
повідає начальник лікерно
го цеху об’єднання Майга 
Янівна Подрачнієце.—Баль
зам — Це унікальний на
стій, до складу якого вхо
дять 25 інгредієнтів: трави, 
коріння, - квіти. Такі, для 
прикладу, як валер’янозий і 
аїрний корені, полин, липо
вий цвіт, дубова кора, мали
новий і чорничний соки. 
Міцність нашого бальзаму 
45 градусів. Медики довели, 
у малих дозах він має влас
тивість поліпшувати апетит, 
регулювати дію шлунково- 
кишкового тракту. Підкрес
люю, що напій рекомендує
ться споживати малими до
зами, частіше всього з ка
вою і чаєм. Бальзам приєм
ний у коктейлях — з горіл
кою або шампанським, про
порції потрібно шукати за 
смаком.

З бальзамом у Латвії зв’язані 
десятки легенд, анекдотів і май
же детективних історій. Істо
ричні факти свідчать про те, що 
в середині XVIII віку аптекар 
Абрахам Куние іиіготовин у Ри
зі «чудо.бальзам», який незаба
ром під назвою «Бальзам-Кун
це» почни з’являтися п деяких 
містах Росії і за кордоном. Сек
рет виготовлення, ясна річ, три
мався в глибокій таємниці. З по
коління н покоління декількох 
сімей рижан переходила рецеп
тура бальзаму Вона поповню
валась, набувала нових якостей. 
Минуло ще небагато років, і 
ризький балі.там став регулярно 
пожинати лаври переможця на 
конкурсах і виставках. 32 рази 
він вивозив у Ригу міжнародні 
призи. .Лондон. Відень, Париж, 
Бордо, Неаполь^ Брюссель. Фло
ренція, Каракас, Чікаго — ось 
лише декілька міст, де бальзам 
відзначався різними призами.

Ризький чорний бальзам— 
одне з 40 найменувань про
дукції об'єднання. Горілку, 
лікери, аперативи з маркою 
«Зроблено в Ризі» охоче 
купують більшість сімей 20 
країн світу

— Які перспективи баль
заму на майбутнє? — гака 
запитання я задав директо
ру об'єднання Леону Гнато- 
яичу Дукулю.

—Попит на бальзам над
звичайно великий. Тому в 
кінці нинішньої п'ятирічки 
ми збільшимо його випуск 
в 3,5 раза. Для цього будує
мо нозий цех. Можу пора
дувати шанувальників баль
заму: в найближчий час по
чинаємо зипуск нового сор
ту, який одержав назву 
«Латвіяс бапзамс» («Латвій
ський бальзам»). В його 
складі 32 інгредієнти, при
чому близьких з ризьким 
лише 18. Рецептура розроб
лялась спільно з спеціаліс- 
тами-фармако логами.

Ангеліковий корінь, сік 
полуниць, екстракт ладанни
ка і інші компоненти у но
вому поєднанні ще підви
щать лікарські властивості 
напою. Для нового бальза
му передбачено новий по
суд: фігурні пляшки з чор
ного скла з колпачком, 
який загвинчується.

Що стосується ризького 
чорного бальзаму, то він 
традиційно но змінить своїх 
якостей І ТОР'-’ІШЧЬОГО 
Оформлеї-’*"

В. ДАУКІІІ ГА, 
кореспондент А ПІІ,

Z
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/ ми коля Семенюк 
'ЛК0ВД0НИ

ЛИШЕ 
тітш
Про легку паніку
І робітничу
co.il,Мірність

Увечлрі, покинувши задумливу, спо
кійну Темзу, «Балтикап жваво пе
ретнула Ла-Манш, і наступного ранку 
заспані туристи, котрі висипали на па
лубу, вже споглядали Гавр — четвер
тий величиною порт у Європі і дру
гий у Франції. Це справді масштабне 
господарство, в якому кораблям без 
провожатого ніяк-не можна. Вертля
ве суденце-лоцмен довго водило 
теплохід лабіринтами порту, поки 
між нашою «Грузією» і величезним 
вантажним судном з Ріо-де-Жанейро 
не знайшлося місце для скромної 
розміром «Балтики».

Порт видався нам важким, непово
ротким і лінивим велетнем. Була де- 
в'ята ранку, а він ще й очей не роз
плющив. Замкнуті двері складів, за-

Ми проходжуємось палубою з гордови
тим виглядом. Як не як, ми п центрі — 
ну, може, не в центрі, а поруч — подій ! 
розуміємо важливість політичної ситуації. 
І хоча причал такий же безлюдний і нема 
кому висловити свою робітничу солідар
ність, ми уявою зазираємо через будови 
порту па вулиці Гавра, де, мабуть, демон
странти, лозунги, безліч тюлей, і від пере
повнених почуттів намагаємося допитатися 
у хлопчаків: ловляться у них креветкн чи 
хоч що-небудь?..

Товариство «Франція — СРСР» ви
явилося вірним своїм зобов’язанням, 
і р;вно об одинадцятій автобуси під
котили до трапа «Балтики».

•І вікна автобуса
Північне узбережжя Франції, зви- 

чайно, не може зрівнятися славою із 
середземноморськими курортами, 
все ж воно захоплює неповторним 
краєвидом. Недарма у вихідні дні па
рижани га жителі багатьох міст ви
рушають саме сюди, до блакиті Ла- 
Маншу, п янкого озонного повітря, 
до тихих куточків Франції, яких зоста
лось у країні не так і багато.

За вікном автобуса проносяться 
різнобарвні сільські пейзажі з порі
заними на клаптики полями, оксами
товими луками та обов’язковою при
кметою ландшафту — знаменитими 
коровами нормандської породи. Нам 
незвично було бачити порізану на 
клаптики фермерську землю, і ми 
оозпооідали нашому гідові Ліліан та 
шоферові Дачіелю про наші колгосп
ні ниви, які й оком окинути важко.

Су невір ні писііккіт з таким же яскраво- 
барвним пейзажем продавалися в магази
нах невеликі,« акуратних .містечок — І-г- 
ретата і Фекала, вулиці яких, мабуть, чу
ли гот ранку лише ходу туристів — такі 
поїш бути тихі її сонні. Егретат приваб
лює тхрітсгів сопнем, морем і краєвидами, 
а Фекан ні домий тим. ьіо тут народився 
• і .it Мопассан, та ше історією монаха 
Бенедиктинського абатства, котрий у дав
нішу -. місцевих цілющих' трап склав ре- 
ТІСНТ бпдьооого еліксиру В минулому СТО
ЛІТТІ :агуб :е«ітй у внрі революції рецепт 
удалося тйтновітти еліксир пепствооилн на 
’тншукаинй -а смаком ароматом і кольо
ром лікер ї "пер тут уже напад сто років 
'tie ві .тм: і> бенедиктинський завод ппо- 
луктіія якого експортується п усі країни 
СВІТУ.

Лікер ми посмакували, та все ас .птшпв- 
сч гіпкнй присмак під того, що про рекла
му пі.тЮшого папою дбають тут значно 
більше, ніж про пшапозуваїши пам’яті сво
го славетного земляка.

І зночу краечиди Нормандії роз
горнулись по обидва боки, і но мож
на було не зачаруватися ними. Недар
ма ж Нормандія — колиска імпресіо
ністів. Здавна вона захоплювала і при
ваблювала французьких живописців. 
Тут долгий час працювали Мане, Ре- 
нуао, Сезан... Тут, наодинці з приро
дою, вени оспікуеали. свою, країну, 
думали поо неї. передаючи свою лю
бов до Франції всьому світу...

За столиками вуличних кафе, на 
оксамитовій траві парків, на сходах 
музею і соборів, на набережній Сени 
молодь Франції мріє, згоджується, 
заперечує, міркує... У всіх французів 
такий, вигляд, наче вони весь час про 
щось думають, ду/лають...

Понапридумували модерністських 
церков. У центрі Гавра височіє один 
з таких храмів — церква святого 
Юзефа, — чотиригранний підструга
ний олівець, поставлений «на попа». 
Для залучення пастви щовечора тут 
улаштовують концерти модерніст-

Міст через Сену, висотою 4G м, дов-
ЖНіїою 1500 м.

Фото автора.

ської музики. А божа служба — вже 
/діж іншим.

Придумали й відгрохали теплохід 
«Франція». Хотіли здивувати весь 
світ. А тепер називають це «чудо» 
ганьбою коаїни. Величезний кора
бель, найбільший і -найкрасивіший у 
світі, довжиною в 320 /летрів іржавіє 
на вічній прив'язі. За все своє життя 
він здійснив лише кілька рейсів че
рез Атлантичний океан, та й то на
півпорожніх. Цього красеня, на бор
ту якого кілька басейнів, кінотеатрів, 
ресторанів, команда якого налічує 
дві тисячі чоловік, не згодилася купи
ти жодна з сЬіом. Надто дорого він 
їм обійшовся б. Квиток у каюту пер
шого класу до Нью-Йоока коштує 
стільки ж, скільки заробляє фран
цузький робітник за рік. Звісно, охо
чих прокататися на такому «суденці» 
обмаль.

Зрештою, багатьом французам «ід 
того, що теплохід «Франція» спиСано 
на металобрухт, ні жарко ні холодно. 
У багатьох мороз по шкірі проходить

МОрр.їі н

Прцдіоє

Обережно 
на льоду!

II;» ковзанці справді цікаво. 1 підлідна риболовля —. 
теж щхоїілюю'к: Заняття. <

Але треба бути обережним. Під час сильних; 
г місця, де лід слабкий. 1.1с здебільшого там, Д 
поіраиляюті» стічні води, біля підприємств, д<1 
елем росіаниія.

Ходи ги по льоду можна тоді, коли він ис тонший 
7 сантпме'грів, а якщо він наріс до 25 сантиметрів, тоді 
на річні й майданчик спортивний час обладнати.

Слід бути обережним при поданні допомоги тим, хто 
потрапив від лід. До потерпілого иаб піжайіссь повзком, 
маючи з гобою дошку, жердину, гілля дерев чи драбину, 
Можна ще й організувати вервечку людей, які. відпов
зають до ополонки, тримаючи одне одного за ноги. ,

А якщо поруч нема нікого і ви провалились у кри
жану воду? Негайно розкиньте руки, спробуйте пере- 
пі '-ііі вагу тіла па поверхню льоду, а потім, лежачи (її 
жі'.ноті чи па сівші, розкиньте руки і рухайтесь у той 
бік, звідки прийшлі), чи туди, де міцніший лід. Негайно 
кличте на допомогу.

Будьте обережними на льоду! ,М. КРАВЧЕНКО/*- 
голова обласної ради Товариства 
рятування на водах.

Стартувала зимова спарта
кіада двічі орнсноноспоіо 
кіровоградського заводу 
.-Червона зірка», присвяче
на (іО-річчю ВслпкогоЖовт- 
п«. До її програми входять 
поєдинки з десяти вплів 
спорту — баскетболу, ша
шок, гирьового спорту, ша
хів, настільного тенісу, ку
льової стрільби, лижних го- 
ічж. багатоборства ГПО, 
легкоатлетичної о кросу, орі- 
інтуваннч на місцевості. 
Першими почали змагання 
:а призові місця чотирнад
цять команд колективів фіз
культури другої групи. Воші

мірялися силами з росій
ських шашок. Визначились 
переможці. Перше місце в 
командному заліку дісталося 
шашкістам цеху механізації 
і а верстатобудування.

У поєдинках спортсменів 
першої групп па лісових 
трасах пс мали собі ріпних 
орієнтувальіїикп відділу го
ловної о конструктора.

Собор у місті Руанї.

клякли, витягнувши довгі шиї, порто
ві крани, безлюдні причали, на яких 
де-не-де підлітки, звісивши над во
дою ноги, ловили креветок. Може, 
неділя сьогодні? Здасться, ні...

І вже найцікавіший з туристів несе 
на устах читане лише в газетах — 
«страйк»! «Скажіть спасибі, що взага
лі не бовтаємося десь на рейді, се
ред моря. Одержавши вночі радіо
граму, капітан прискорив хід, і ми до 
печатку страйку благополучно при
швартувалися».

Співробітник одного з ленінград
ських інститутів Олексій Миколайо
вич Козлов, який не вперше В цих 
краях і у якего туристи дістають най- 
вичерпнішу інформацію, на цей раз 
розводить руками: «Може бути, що 
замість Париже простоїмо, прив'яза
ні до бетонного причалу...»

Серед туристів то туг, го там створюю
ться зони легкої паніки. Ми вмикаємо 
“Маяк», голос якого не залишав нас иоо- 
тягом ' сієї подорожі, і знайомі московські 
диктори хоч трохи заспокоюють: «V 
Франції 7 жовтня зупинилось метро, не 
працює транспорт, закрито магазини. 
Французькі трудящі па заклик провідних 
црвфспілковмх партій оголосили олнодети 
иніі національний страйк. Прості французи 
протестують проти підвищення податків, 
проти намагання уряду вийти з кризи за 
рахунок народу».

(Продовженая. Поп. и газетах за ЗО 
грудня і ОТО р.. 4, 6, 8 тг fl січня 1977 р.).

<ї» ран ц і я з погляду 
»ІЧНОСТІ

Історія Франції —
завжди була у вирі подій і в багатьох 
випадках не згоджувалася грати на 
арені історії другорядну роль, чи то 
від надмірного честолюбства, чи то 
від характеру її жителів, які, прожив
ши день минулий, поагнули на ранок 
бачити далі і знати більше.

У Фракції такий уже хлрактеп — вести 
пере і скрізь, не тільки п моді. А волелюб
ність фоаттиу ті в стала рушійною силою всіх 
її історичних процесів. У столиці Норман
дії — місті Руаь-і ми побували на п.юші. 
де було страчено Жанну д’Арк. То був XV 
вік. час Столітньої війни, в якій одна „по
ти очної вистелили Франція і Англія. Од
на героїнь цієї війни, бесстрашна Жанна 
д'Арк, загинула в боротьбі за свободу 
своєї рідної Франції.

Франті'. :н бережливо ставляться до сво
їх історичних пам’ятників, але, здається, 
що бережуть поїш їх к основному для ту- 
пнгтів. Сьогоднішнє покоління живе тур
ботами теперішніми, і що б гам не було 
позаду, тепої минулого нічим не допомо
жуть ро’.н'язати проблеми віку XX. Хіба 
шо »встерегти від повторення помилок. А 
в усьому ІНШОМУ сьогоднішнє ПОКОЛІННЯ 
весі, тят ар турбот про долю свою і країни 
звалило на власні плечі. Тож, віддавши 
належне давнині. Франція знову кипить 
пристрастями, вена знову я дорозі, в по
шуках.

Молодь кидається в крайнощі. Па
ризька салонна мода мудрує над ви
шуканими туалетами, а останній крик 
вулиці — гом’ята полотняна сорочко 
і потерті джинси. Навіть дивуєшся: 
манекени у вітринах убрані в найеле
гантніші костюми, а розшукати живих 
ДВІЙНИКІВ Мвнєкеніп у натовпі ---  МйО-
на справа... Краватка стала анахроніз
мом, зав взують її хіба що на служ
бу...

саме від думки про наступаючу зиму, 
в яку вони прямують без даху над 
головою. Хоча в Парижі чимало мо
дерних «хоромів», які мертвими вік- 

доля країни, яка нами дивляться на перехожих. Жити 
задоволення, 

на тій же 
Французам 
по кишені, 
в закутках,

в таких квартирах — 
подібне до подорожі 
«Франції». А багатьом 
таке «щастя» просто не 
І вони змушені тулитися
тоді як безліч квартир пустує.

Пробле/ли... Особисті Й соціальні, 
економічні й політичні. Робітничий 
клас Франції позв’язує їх, використо
вуючи випробувані форми класової 
боротьби: мітинги, демонстрації,
страйки. З кожним роком боротьба 
французького робітничого класу стає 
зрілішою, з-згартованішою. Дедалі 
більшає серед населення прихильни
ків лівих сил. Багато департаментів 
країни очолюють комуністи. Один із 
таких — Гавр. Робітничий клас міста 
сильний своєю згуртованістю і солі
дарністю. Комуністичний муніципалі
тет немало зробив для поліпшення 
умов роботи в порту, кеоівництво 
прислухається до думки робітників.

Франція — капіталістична країна, і 
гсі хвороби капіталізму притаманні їй 
Для того, щоб вирівняти економіку, 
на яку безжально давить інфляція, 
уряд «скидає баласт», котрий падає 
на плечі трудового народу підвищен
ням ціч, збільшенням податків, зро- 
с'енням безробіття і т. д. День за
гальнонаціонального страйку 7 жовт
ня став саме одним з днів протесту 
г.ооти такої політики. І дедалі частіше 
бооотьба приносить успіх, завершує
ться перемогою робітників.

(Далі буде).
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14 СІЧНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.Ö0 — 

Повні:)!. 9.10 -- К т. Гімнаст
ка. 9.30 -- Ч.-т. «Веселі стати». 
10 15 —. К т Худ. телефільм 
«Пригоді! на Далекій півночі». 
З серія. 1100 — К. т. Концерт.
11.25 К. т. '•.’Іопіііськ-.ій уні
верситет мільйонів»: 14.00 — 
К. т -У буднях п-ликих будов» 
Кіяоирогрг.ма. 14 55 - «Російські 
мандрівники і лрелідпккн»,
15.25 — К. т. Худ фільм «•Сом
бреро» 10 30 — «П’ятирічки 
ефективності і якості». 17.00 — 
Фільм-коїшпрт. 17 50 — К. т. 
«Соціальний портрет колективу 
Кііїгсі кого авіазаводу». Переда
чі 5. 18 00 —'День за днем. 
ГК-д) І<’>. 15 — К. т. «У кожно
му малюнку — сопне* 18.30 - 
Док. фільм -Нам дооогиі) мир». 
18.45 — К. т. «Творчість наполіг, 
світу». 19 45 - К т. «Наша 
біографія. Рік 1927-й» 21,00 — 
«Час» 21 ЗО — К т. «Про ба
лет». 2300 — К т. Концерт во-‘ 
калміо.інструмеїп -алчного ап 
самбля «Орерл». Но закінчен
ні — 1ІОЩІІІР.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.0.) - 
МузиЧін’Л фільм. 11.00 — Нови
ни. 11.15 — Док. телефільм «Від- 
крілтя Ямалу» 11.40 Фізика 
для учнів 9 класу. 12 10 — «Я 
завжди посміхаюсь». Вистава 
16.00 -• *Буль сильним, будь 
спритним». 16.30 - «Москва і 
москвичі». 17 00— Концерт. 18.00
— Для школярів. «Дерева дар- - 
іоть казку» 18.30 — Телефільм 
«Крилаті мопякті». 19.іК) — Віс
ті. J9.30 -- «Гак у нашому роду 
повелося». Вшанувавші передо
виків виробничого об'єднання 
«ЗаппрГжтпаїіідФормятоіі» 20 45
— «Па добраніч, літні» 2100— 
«Час». 21.30 — О. Ромапоч. 
«Я -- «Зоря-1» Вистава.

15 СІЧНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА, 9 00 — 

Пошти. 9 10 - К т. Гімнасти
ка. 9 30 — К. т. «Виставка Бтра- 
тіно». 10.09 - «Для вас. бать
ки». <0 30 — К т. «Ранкова 
пошта». її 00 - к. т. «ІІІсдев 
ри _ 1 ретьяков.-ької галепеїл 
П.25 — К т. Концерт 12.10 —

.л 4-!,іІеГ,‘НУРпі чіітаїпія». 
1Л40 — К. т фільм концерт 
«Слухаючи Софропицькоїо. » 
13.10 — «В гостях у казки'».

Мультфільм »12 місяців». 14 15
— К. т. «Здоров’я». 14.45
К. т. Хскей: «Динамо» (М) •— 
«Динамо»' (Рига). Під час пе
рерви — тираж «Спортлото м 
16.15 — К. т. Концерт. 16,<15 
К. т. Бесіда ча міжнародні геЛ 
ми. 17.30 — К т. Мультфільми, 
18.00 — Новини. 18.15 — К. т, 
«У світі тварин». 19.15 — К. г. 
Говорять учасники Всесвітнього 
форуму мпполюбиих сил. 19 ЗО
— К т, «Голубий вогник». По
вторения від І січня. 21.00 —• 
«Чнс». : <•. (

ДРУГА ПРОГРАМА. /ООО — . 
«Пісня піонерська». 10.30 —
«Школа пере,твого досвіду». 
Агрономічний факультет. 11.00 — 
Новини. 11.15 — «Славою овія
ні». Г.’.15 — «Срівяє Б. Руден
ко». 12.55 —■Балет К Хачатуря
на «ЧіполлІііо». 15.05 4- Теле
журнал «Стлпт» 16.35 — Філь-м- 
коицерт І7.ІХ) - Для школярів. 
-Ким бути?» 17.30 — Міжнарод
на кіпопрограма «Глобус». 16.30
— «Жовтневий іасиів». Лтітоло- 
гія революційної і радянської 
пісні. Випуск 2 19.90 — Вісті,
19.30 - «Паша біографія. Рік 
1925.fi». 20.30 — Мучнчпни фі.чі.-л 
«Веселі ритми». 20.45 — «II.» 
добоаніч. діти!». 21.00 — «Час».
21.30 — Художній Фільм «Жур- 
иаліст». І серія. 23 25 — Мульт
фільм ллч дорослих «Чудо-му^, 
роз»т-23.35 — Повний.

16 СІЧНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 900 — 

Новіти 9.10 — к. т. Гімніієтн- 
ка для дітей 9.30 — К. т. «Бу* 
дильпнк» 10 00 — «Служу і3"-' 
дяпсько.му Срюту!». 11.00 —• 
«Вперед, хлоцчакіїї». 12.00 —■ 
К. т. «Музпчьнй кіоск». 12.31) - 
«Сільська година». 13 30 — К.т. 
«Кіиець Санкт-Петербурга». Ху
дожній фільм. 14.55 — К- г: 
«Вибрані г.топіикн радянської 
музики». ІЗ 55 — К. г. «Театр 
одного актора». Вівші В. Мая* 
ковського 16 30 — К. т. «У ІІ<14 
шему домі». |7.)5 — К. г-’'
— Міжі ародна панорама». 17.4-і - 
К. т Мультфільм. 18.00 — Нош1’ 
пи. 18.15 — К т. «Клуб.кіїюно- 
ДОПОЖеЙ» 19 1.6 — Концерт. 19.30
— Телевнстава «Прощавай. Бер-
то!». 91.00 — «Час». 21-30 —
К. т. Міжиарт» ini змагання з 
боксу. Фінал 22.00 — К. т. Кон
церт майстрів мистецтв.

ДРУГА ПРОГРАМА. 1090/- 
Науково-иопу.іяр'їаіі «|тільм «Ац- 
ТОМОбІЛІ» і трохи СІЛІ IKJTHKI'» І 
10.30 — «Тслешколо механізато
ра». 11.00 - Кої; перти nil ЗО-1 
«Дружба» плз - О. іПтейіь 
«Піч Ги-т зірок». Вистава. |3.б0— 
«Зустрічі ч піснею». 14.20 
«Катрусіш кінозал». 14.50 
«Слова соп юїтська». 15.50
Гслефілі м «Експромт». 16.05 — , 
♦Сільські обрії .. IG25 — )lajr:®r 
НО-популярний фільм «Погляд J’ 
космосу» 17.20 — Концерт. Ю-00
— Вісті. 19.30 — «Співає М- К"'1- 
лпатюк» 20 30 — Док фільм 
«Раллі* 20 іг, _ добрані'»- 
діти!». 21.00 _ «час». 21.30 — 
худ. фільм «Журналіст». ‘7 cC” 
0ІЯ.

Редактор М. УСПАЛЕНКО*
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