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ЗБОРИ АКТИВУ
Вчора в Кіровограді відбулися збори партійно-' 

го, радянського, профспілкового, комсомольського 
і) господарського активу області. З доповіддю 
«Про заходи по виконанню завдань, поставлених 
у Листі ЦК КПРС колгоспникам, робітникам рад- 
іослів, механізаторам, ученим, спеціалістам сіль
ського господарства, працівникам промисловості, 
яка поставляє селу матеріально-технічні засоби, 
всім трудящим Радянського Союзу і постанови 
ІІК КПРС. Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ПК 
ВЛКСМ «Про Всесоюзне соціалістичне змагання 
за підвищення ефективності виробництва і якості 
роботи, успішне виконання завдань десятої п'яти
річки» виступив голова виконкому обласної Ради 
депутатів трудящих Д. П. Максименко.

В обговореному питанні збори акінву прийняли 
відповідну резолюцію.

Збори схвалили соціалістичні зобов’язання пра
цівників сільського господарства області на 
1977 рік, розроблені і прийняті в трудових колек
тивах.

З промовами на зборах виступили член ІІоліт- 
бюро ПК Компартії України, перший заступник 
Голови Ради Міністрів УРСР П. Л. Погребняк і 
перший -секретар’ обкому Компартії України 
М. М. Кобильчак. В роботі зборів узяв участь за
ступник міністра сільського господарства УРСР 
М. М. Козирєв.

Збори активу прийняли текст віїальвого лисі а 
ПК КПРС, Генеральному секретареві ПК КПРС 
тов. Д. 1. Брежнєву.

постамент 
шани

План першого року десятої в’,п«річки чаишміст електро
воза Знам’янського локомотивного депо Олександр Зіноват- 
пий виконав ще в листопаді 1976 року. Він вніс свій достой
ний доробок до трудового успіху комсомольсько-молодіжної 
кололи Імені XXV з’їзду КПРС. Цей колектив при зобо
в’язанні 3 тисячі перевіз 3340 великовагових поїздів, понад 
план доставивши залізницею 1056 тисяч тонн народногоспо
дарських вантажів.

За успіхи у першому етапі соціалістичного змагання під 
девізом «00-річчю Великого Жовтня — 60 ударних тижнів!» 
Оле ксандр Зіііовагіїин удостоєний права сфотографуватися у 
Кремлі.

ПРИЙДИ

СЬОГОДНІ в сільському господарстві області тру
диться понад 16 тисяч одних тільки комсомоль

ців. Поряд з неспілковою молоддю це — великий, 
боєздатний загін колгоспного селянства, якому нале
жить значна роль у загальній боротьбі за високий 
урожай, за надпланові іонни тваринницьких продук
тів. Тож у відповідь на заклик Центрального Коміте
ту нашої партії активно включитися в соціалістичне 
змагання за досягнення в 1977 році високих рубежів 
у сільському господарстві ти, молодий трудівник се
ла, масш вписати нову свою сторінку в розвиток над
звичайно важливої галузі нашої економіки. Якщо н-г 
встиг, поміркуй сьогодні разом зі своїми ровесника
ми над тим, які б резерви збільшення виробництва 
продуктів землеробства і тваринництва ти зміг ще 
використати, аби стати в ряди передовиків, показу
вати приклади майстерності, комуністичного ставлен
ня до праці. Порадься в цьому зі старшими, досвід
ченими своїми однополчанами, наставниками і ти, 
безумовно, знайдеш спосіб зробити більше, краще, 
з найменшими затратами. Візьми за приклад молодих 
майстрів машинного доїння колгоспів імені Мічуріна 
Новгородківського та «Путь Ильича» Знам’янського 
районів, як' дали слово до 60-річчя Великого Жовтня 
вийти на рубіж 1978 року по продажу державі мо
лока.

У «Листі Центрального Комітету КПРС колгоспни
кам, робітникам радгоспів, механізаторам, ученим, 
спеціалістам сільського господарства, працівникам 
промисловості, яка поставляє селу матеріально-тех
нічні засоби, всім трудящим Радянського Союзу» 
вказується, що в усіх колгоспах і радгоспах машин
но-тракторні агрегати повинні діяти у дві зміни. «Там, 
де механізаторів не вистачає, треба організувати до
даткову їх підготовку, використати всі форми і мето
ди навчання — сільську загальноосвітню школу, про
фесійно-технічні училища, різні курси».

Бачиш, які відповідальні й конкретні завдання ста
вить партія перед комсомолом? Доклади ж рук і 
розуму до їх виконання! А якщо ти, ровеснику, очо
люєш первинну, комітет комсомолу, маєш почати тут 
з визначення чіткої програми підготовки та закріп
лення молодих механізаторів у сільськогосподар
ському виробництві на всю п’ятирічку. Маєш добре 
знати юнаків і дівчат, боротися за створення молоді 
необхідних виробничих і культурно-побутових умов, 
наполегливо добиватися того, щоб кожен хлібороб 
став справжнім господарем на землі. Перевір же ще 
раз, чи кожен з твоїх ровесників намітив досягти ви
соких рубежів у змаганні за право підписати Рапорт 
Ленінського комсомолу ЦК КПРС до 60-річчя Вели
кого Жовтня, чи забезпечено чіткий ритм роботи ь 
тракторних бригадах, на фермах. Збери актив, по- 
ісвори з членами комітету, і нехай кожен із них у ці 
дні своїм найвідповідальнішим дорученням вважас 
пропаганду і роз’яснення соціальної політики партії, 
(прямованоі на дальше піднесення життєвого рівня 
радянських людей. Зроби все можливе, щоб у тру
дівників села найпалкіший відгук знайшла постанова 
ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ 
«Про Всесоюзне соціалістичне змагання за підви
щення ефективності виробництва і якості роботи, ус
пішне виконання завдань десятої п’ятирічки».

Фото П. КОЙПДКА

На фото: секретар комсомольської організації цеху 
експлуатації Знам’янського локомотивного депо, член обко
му комсомолу, машиніст електровоза Олександр 3JHOBAT- 
II ИЙ.

ЛІ« вже .якось чули, що в перші післявоєнні ро
ки па Кіровоградщииі діяли загони мінерів, які 
врятували життя сотням мирних жителів.

І тепер, коли ми відзначатимемо 50-річчя 
ДТСАЛФ. хотілося б більше взнати про цих муж
ніх ,/иодеії. Нам здається, що вони зробили не 
менше, ніж на фронтових плацдармах.

Учні «Пуполівської восьмирічної школи 
Ульяновського району.

„Перевірено. 
Мін немає!“

Поруч — школа, за кіль
ка кроків від ями, з якої 
виглядають чорні «крила» 
авіабомби.

— Я такої ще не бачив, — 
Приголомшений Федя Гор 
шанов із саперною лопа
тою тупцює на одному міс
ці. — Доторкнешся до неї, 
вона й озветься.

— Будемо обмацувати 
її, — вирішує командир за

гону мінерів Микола Мере- 
щенко, вчорашній сержант 
з 297-ї Словянської-Кіро- 
воградської стрілецької ди
візії, а тепер перший на
ставник комсомольців-доб- 
ровольців, які щойно закін
чили тсоавіахімівські кур
си. — Будемо. Інакше за
багне вона серед дня 
зітхнути, а діти на уроці.

— А може, там уже все 
омертвіло?

— Копаємо...
Грунт розкраювали так, 

наче у скіфській могилі шу
кали скарб і боялися по
шкодити його. Ось і «ніс» 
уже звисає над дном ями. 
Бомбу обв'язують мотуз
зям, кладуть на рядно — 
обережно, трепетно- І рап
том: тік-тік-та-та, тік-та-та!..

Микола першим почув це 
страшне вицокування го
динникового механізму 
«обслуховуючи» гостинець 
з неба.

— Зараз може бабахнути. 
Всі — гетьте* Сам викручу.

Вибуху не було. Зате ще 
кілька білих волосинок по
явилося на скронях мінера. 
Він ледве виповз із ями, 

(Закінчення на 4-й сто[к).

У ИК КОМПАРІП 
УКРАЇНИ

Про Лист 
Центрального 
Комітету КПРС 
колгоспникам, 
робітникам 
радгоспів, 
механізаторам, 
ученим, 
спеціалістам 
сільського 
господарства, 
працівникам 
промисловості, 
яка поставляє селу 
матеріально- 
технічні 
засоби, 
всім трудящим 
Радянського Союзу

ЦК Компартії України 
прийняв постанову «Про 
Лист Центрального Коміте
ту КПРС колгоспникам, ро
бітникам радгоспів, механі
заторам, ученим, спеціаліс
там сільського господар
ства, працівникам промис
ловості, яка поставляє селу 
матеріально-технічні засо
би, всім трудящим Радян
ського Союзу». В постанові 
підкреслюється, що Лист 
Центрального Комітету
КПРС має надзвичайно важ
ливе мобілізуюче значення 
для підвищення трудової 
політичної активності тру
дящих, дальшого розвитку 
їх творчої ініціативи в бо
ротьбі за втілення в життя 
аграрної політики паптії, рі
шень XXV з’їзду КПРС.

Обкоми, міськкоми і рай
коми партії, відзначається б 
постанові, зобов’язані роз
глянути завдання, поставле
ні в Листі кіентрального Ко
мітету КПРС; організувати 
обговорення Листа в пар
тійних організаціях і колек
тивах колгоспів, радгоспів, 
об'єднань сільгосптехніки, 
а також промислових під
приємств, наукових закладів 
і здійснити конкретні захо
ди по своєчасній підготовці 
до весняної сівби, організо- 
вано/Лу проведенню зимівлі 
худоби, значному збільшен
ню виробництва і продажу 
державі зерна, м’яса, моло
ка та іншої продукції в 1977 
році, збільшенню вироб
ництва матеріально-техніч
них засобі« для сільського 
господарства, посиленню 
шефської допомоги колгос
пам і радгоспам.

Затверджено заходи ЦК 
Компартії України по здійс
ненню завдань, викладених 
у Листі ЦК КПРС.

Обкомам, міськкомам і 
оайкомам паптії рекомен
довано засобами усної 1 
доукованої поопаганди вес
ти широке роз’яснення по
ложень Листа ІІК КПРС.

ЦК Компартії Укоаїни ви
словив тверду упевненість 
V тому, що колгоспники, ро
бітники радгоспів, механіза
тори. вчені, спеціалісти сіль
ського господарства, пр<а 
цівники промисловості рес
публіки у відповідь на 
заклик Центрального Комі
тету КПРС ще ширше роз
горнуть соціалістичне зма
гання за збільшення вироб 

і ництва і заготівель сіль
ськогосподарської продук
ції, підвищення е<фективнос- 
ті суспільного виробництва, 
за гідну зустріч 60-річчя Ве
ликої Жовтневої соціаліс
тичної революції.
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ОРІЄНТИР КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ДІЇ

ОЦЬОГО разу зустріч з Роаумізкою мене схви- 
( ліовгла не менше, хоча довелося побувати вже 

в нових місцях великого господарства колгоспу 
&оря комунізму». Всюди — на тваринницьких фер
мах, у польових таборах, в історико-краезнавчому 
музеї, що розмістився в старовинній усипальниці 
героя Вітчизняної війни 1812 року М. М. Ра- 
євського, — мене ні на хвилю не залишало 
найприємнішу враження: без комсомольців, без 
молоді в Розумівці не відбувається жодне доб- 

|*)Є діло. Той же музей, до речі, відкрився і ось уже 
багато років працює завдяки безпосередній участі 
комсомольців. У зразковому стані вони утримують 
Експонати, оновлюють їх у разі, потреби, прибнра- 
ґот(> тут теж самі. А то якось уночі на току раптом 
рогасли всі лампочки. Машини із збіжжям 
біля ваг, замовкли сушарні транспортери — сло
вом, роботу в полі і на току паралізовано.

Якраз тоді проходили комсомольські збори в Бу
динку культури. Дійшла й гуди звістка про аварію. 
Микола ЛисеІіко, електрик, передав у президію за- 
риску з проханням відпустити йе>го у зв’язку з 

на току. І вчинок його — не виняток. Бо в 
®>зумівці рідко промовляють слово «байдужість». 
Ось у жнивах першого року п'ятирічки участь взяла 
всі без винятку комсомольці господарства. Під час 
заливних дощів дівчата з бухгалтерії змінили ариф
мометри і рахівниці на звичайнісінькі вила: в него- 
'лу перевертали валки в полі. Комсомолець Василь 
Красіок, віджннвувавши з батьком у рідному кол
госпі, подався до Казахстану. В мільярд пудів хлі- 

"(Та цього краю молодий механізатор з Олександрів- 
м<ького району зробив свій внесок — допоміг зібра- 
?Оі о тисяч центнерів зерна. Додому повернувся Ва- 
іділь з Почесною грамотою.

Таке почуття обов’язку притаманне кожному ком
сомольцю господарства і всій комсомольській орга
нізації в цілому. Я зробила мимоволі висновок: лег
ко в такій організації секретареві, членам комітету. 
Аа це Василь Зименко трохи скептично усміхнувся. 
•Зрозуміла його усмішку, коли мені розповіли про 
минулорічні звітно-виборні комсомольські збори.

На полі ще було чимало гектарів незібраних бу
ряків. З райкому комсомолу вказівка: графіка не 
зривати, зміг же весь район першим закінчити об- 
іуіїн квитків, під силу й звіти організовано провести. 
А як їй їх проведеш «організовано», коли 18 трак
тористів, 2 комбайнери, всі водії — комсомольці — 
па буряках?.. Скликали комітет, запросили на засі
дання секретарів парторганізацій обох відділків. 
Проблемою номер один було — підмінити па час 
Зборів усіх механізаторів, зайнятих у полі. Секрета 
І^і парторганізацій разом з комсомольськими ватаж
ками відділків тут же, па засіданні, прикинули, з 
Яких резервів узяти підміну. Друга проблема — до
ставка хлопців і дівчат на центральну садибу. Чо
тири села в колгоспі: Голикове, Кримки, Миколаїв
ка, Розумівка, ще й дороги без твердого покриття, 
в периметрі — за тридцять кілометрів. Член коміте
ту Василь Бідіїенко взявся «організувати» транспорт 
у день зборів. Завідуючий Будником культури (теж 
‘/лей комітету) Володимир Безлюдько дав слово 
підготувати приміщення. Словом, робота знайшлася 
кожному з членів комітету...

Головні збори року комсомольська організація

провела згідно з графіком, на високому ідейно-орга
нізаційному рівні. Так засвідчує інформація, що на
дійшла в ранком комсомолу. Поза статистичним 
зведенням лишилася вся та непроста, часом нелегка 
підготовча робота. Але не для звіту, зрештою, від
булися збори. Винесли з них молоді хлібороби і 
почуття чесно виконаного обов’язку перед батька
ми, і завдання на майбутнє. Сталося ж це то

му, що чітко та безвідмовно «спрацював» такий ви
пробуваний практикою принцип внутріспілкового 
життя, як принцип колективного керівництва.

Пригадую скептичний усміх секретаря комсомоль
ської організації Василя Зименка на мін висновок 
щодо легкої роботи у нього і членів комітету і ду
маю, що за успіхи тут наполегливо борються — 
системно, спрямовано, і не сам ватажок, а всі члени 
комітету, активісти.

У цій спрямованості важливий навіть розподіл 
обов’язків між членами комітету. Розрахунок бу
дується на тому, щоб кожен на своєму посту приніс 
якнайбільшу користь, головне комсомольське дору
чення виконав з оцінкою «відмінно» чи «добре». З 
цих міркувань саме Марії Мачак довірили відпові
дати за організацію соціалістичного змагання серед 
молоді села. Заступник головного бухгалтера кол
госпу, Марія добре обізнана зі станом справ у кож
ній галузі господарства. 1 коли справжня проблема 
постала перед комітетом в організації змагання па 
фермах (між колективами його не на іагодиш, бо є 
всього один колектив, па першій фермі, а на інших 
трьох МТФ — по 1—2 доярки-комюмилки), Марія 
Мачак прийшла на одне із засідань комітету з про
позицією: «Дівчата працюють майже в однакових 
умовах, групи корів майже однакові за кількістю. 
Ґож індивідуальне змагання, вважаю, найкраще 
послужить тому, щоб дівчата боролися за високі 
надої»,

Час показав, що Маріїиа пропозиція була слуш
ного. За підсумками першого року десятої п’ятиріч
ки краща доярка Тетяна БезносенкО при зобов’я
занні 2500 кілограмів молока надоїла 2806. її по
други, всі, як одна, виконали підвищені соціалістич
ні зобов’язання.
■*Й“А БУЛО Б неправильно, якби у читачів склалося 
■ уявлення про комсомольську організацію кол

госпу «Зоря комунізму* як про ідеальну, де все іще 
без найменших відхилень. Па одному із засідань 
комітету заслухали ж, наприклад, .Олександру Па- 
зиннч, котра відповідає за політико-виховну роботу 
серед молоді. Причому й засідання зібрали позачер
гове. Привід — зрив занять у гуртку комсомоль
ської політосвіти в першому відділку.

Колективність керівництва, довір’я кожному і су
вора принциповість стали основними рисами стилю 
роботи комітету комсомольської організації. При
родно, що такий комітет авторитетніш для спілчан. 
На останніх звітно-виборних зборах у складі нового 
комітету із семи чоловік комсомольці залишили чо
тирьох із числа попереднього. Василя Зименка сво
їм ватажком вони обрали втретє.

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара». 

Олександрійський район.

ТАКИМ БУДЕ НОВИН СЕМИПОВЕРХОВИЙ КОРПУС КІРОВОГРАДСЬКО
ГО ПЕДІНСТИТУТУ. ДЛЯ СТУДЕНТІВ У НЬОМУ ВІДКРИЮТЬСЯ ПРОСТО
РІ АУДИТОРІЇ, КАБІНЕТИ. ЛАБОРАТОРІЇ, БІБЛІОТЕЧНИЙ КОМПЛЕКС, 
СПОРТІ1ЕШІП ЗАЛ. НОВОБУДОВА БУДЕ ЗВ’ЯЗАНА З ІСНУЮЧИМ КОР
ПУСОМ ГАЛЕРЕЄЮ.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПРОЕКТ КОРПУСУ РОЗРОБИВ КОЛЕКТИВ АРХІ- 
ТЕКТУРНО-ПЛАИУЕАЛЬНОЇ МАЙСТЕРНІ № 2 КІРОВОГР ХДСЬКОГО ФІ
ЛІАЛУ ІНСТИТУТУ «.УКРМІСЬКБУДПРОЕКТ».

ГОЛОВНИЙ АРХІТЕКТОР ПРОЕКТУ - А. О. СИДОРЕНКО.
СЬОГОДНІ БУДІВЕЛЬНИКИ ТРЕСТУ «КІРОВОГРАДМЇСЬКБУД» КЛАДУТЬ

УЖЕ П’ЯТИЙ ПОВЕРХ НОВОГО КОРПУСУ.

) ОЗМОВЛЯТИ Валя не хоті
ла. Обережно сіла на край 

стільця. Відчувалося, що в ка
бінеті начальника їй було неза
тишно.

— У мене роботи багато, ні
коли, — проказала різко.

Все поривалася вийти з кім
нати, в полірований і закилим- 
лений інтер’єр котрої якось не 
вписувались ні її потерта чорна 
шубка, ні старенький шарфик. 
У настороженій позі, в бажанні 
вийти за оббиті дерматином 
ді.ері вгадувалося, що в кабі
неті Валя вже була як учасниця 
неприємних і для неї, і для на
чальника розмов.

Листом до редакції теж не 
зацікавилася. З викликом ска
зала:

— Адвокатів не потребую!
Нарешті, знехотя почала роз

повідати. І заплакала: стомле
но, беззвучно. Так плачуть лю
ди, котрі звикли 
життєйських невдач 
ностей. Неприєм
ностей у Валі 
справді було чи
мало. Про одну з 
них і розказала 
незнайома Л. Гри- 
гор’єва у своєму 
листі до редакції. 
Вона писала, що 
Валина дочка вже 
третій тиждень не 
відвідує школи. Не 
пускає мати...

Крізь розпи
сану морозом
шибку вікна одного 
міста дивляться 
Дивляться не 
серйозно й сумно.

Дітей у Валі троє. Ще кількз 
рсків тому вони нічим не виді
лялися в гурті ровесників. Про 
Валю як про матід, у місті най
кращі відзиви. Жінка беззавіт- 
но любить своїх малюків. Вони 
завше чисті, доглянуті. Та ось 
тепер діти приходять з вулиці 
замислені, питально дивляться 
в очі матері.

«А твій батько зовсім і не 
помер, у тебе нема батька, 
ти — байстрюк», — якось ви
падково почула Валя слова, 
сказані дочці-школярці з дитя
чою жорстокістю.

Як пояснити дітям 
яву на світ? Відповіді 
питання Валя знайти 
Як не втратити 
дітей, для яких вона — найкра
ща, найрозумніша, найдобрі- 
ша?.. Адже вони, діти, — єдине 
найдорожче, що є у неї... І як
що Валі байдуже, що думають 
про неї люди взагалі, то думки 
дітей важать для неї багато.

Можна зрозуміти Валю. Від
чувши, що може втратити по
вагу дітей, молода жінка дохо
дить до відчаю. Не знайшовши 
іншого способу відгородити ді
тей від брудних слів, Валя по
збавляє їх спілкування з ро
весниками.

Що ж школа, селищна Рада?
В матеріальній підтримці мате
рі не відмовляли, вона корис
тується всіма пільгами, перед
баченими державою в таких 
випадках. А ось моральної по
збавили категорично. Може, 
саме тому в розмові зі мною 
Валя роздратовано сказала, що 
хоче повернути школі грошову 
допомогу:

Че треба мені від людей 
нічого.

Думаю, що можна і необхід
но знайти стежку до зневіре
ного Валиного серця, аби вона 
збагнула, що її діти — це й на
ші діти. Нашої країни. І не 
просте діти, а майбутні будів
ники.

І кому, як не школі, 
ськості, допомогти 
виховувати дітей 
людьми? Піклуванням 
ьаша держава кожну 
незалежно від того 
І'** — - .......
Діти завжди діти.

А як же репутація матері?
Хто має дбати про неї? Сама 
вона? Звичайно, як і всяка до. 
росла людина. Але не сама. Бо 

і добре ,м я матері — то по-

до
і

постійних 
неприєм-

дальша доля її дітей. То її вій
но У великий світ.

Та повернемося до Валиного 
життя.

Підвищена її емоційність 
вразливість часто призводите 
де неприємних конфліктів з то
варишами по роботі, керівни
ками підприємства, сусідами. 
Закінчуються зони, як правили, 
попередженнями, доганами,
засіданнями місцевкому...

Важко жити Валі. Недаремно 
кажуть: «Посієш звичку — по
жнеш характер, посієш харак
тер — пожнеш долю». Та чим 
більше конфліктів і доган у Ва
лі, тим грубішою, нервовішою
вона стає. І вже, наелектризо
вана, вибухає гнівом, докорами 
та образами на найменше по
дразнення. Чомусь мені здає
ться, що появилась оця Валина 
здатність до грубощів через 
постійне нерозуміння іншими 
її душі, способу життя, переко
нань. Наче довгі роки гоневі-

Грані моралі

г

„Не тан, як
н

будинків 
очі.

э З
дитячі 
по-дитячому

рялась зона, Взля, в людсько
му морі самотнім корабликом. 
Замість розуміння чула: «У те
бе все не так, як у людей...»

— Ви уявляєте, по місту на 
велосипеді у спортивному кос
тюмі! Фігуру свою показати. 
Ще й не в якому-небудь кос
тюмі, а в олімпійському! Я, на
приклад, не можу собі дозво
лити придбати спортивний кос 
тюм за шістдесят карбован
ців, — ображено надувши на
фарбовані губи і кутаючись у 
модне хутряне пальто, казала 
мені одна.

— У неї романтичні уявлен
ня про кохання. Не життєві, 
розумієте. Та й не тільки про 
кохання. В усьому вона така. 
Буває, пошиє собі плаття таке 
дивацьке, з рюшами, — гово
рила про Валю інша її знайома. 
І чомусь теж осудливо.

Гортаючи книгу наказів в 
установі, де працює Валя, я ви
падково побачила поздоровну 
листівку на її ім’я. На одному 
боці листівки — зразки урядо
вих нагород багатодітним ма
терям. На звороті — тиснуте в 
друкарні, чітко сформульоване 
і стилістично грамотне поздо
ровлення зі святом 8 Березня 
та... недбало вписане прізвище 
Валі. Вона демонстративно по
вернула листівку адміністрації.

— Підписів, бачте, начальни
ка, секретаря парторганізації 
та голови місцевкому проф
спілки не булої Велика біда!— 
обурились в адміністрації.

А може, не тільки підписів, а 
й елементарної поваги до лю- 
дини-трудівниці? Молоденькі 
дівчата, дізнавшись про конф
лікт із-за листівки, в душі були 
солідарні з Валею. А тій через 
листівку довелося писати чер
гову пояснювальну записку і 
діставати чергову догану.

Я не називаю прізвища мо
лодої жінки. І не тільки тому, 
що воно стало «притчею во 
язицех» для багатьох. Головне, 
чим шокувала місто Валя, — 
не плаття з рюшами і не спор
тивний олімпійський костюм. 
І оловне ---  це діти. Якщо деякі
поважні дами не можуть собі 
дозволити сісти на велосипеду 
спортивному костюмі, то трьох. 
Дітей народити невідомо від 
кого — вже взагалі занадто 
Для них.

Сім я — це прекрасно. Коли 
чоловік любить дружину, а 
дружина — його, коли ростуть 
здорові діти... А якщо сім я не 
склалася? Чи треба винити за 
Це жінку і кидати каменем у 
неї за святу потребу материн- 
стза, таку велику і таку при
родну потребу?

„ о , Л. ОСОКІНА. 
м- Зпам янка.

їхню по- 
це за- 
може. 

своїх

на
не

поваги

і, громад- 
матері 

справжніми 
оточує 
ДИТИііу 
шлюбі. В шлюбі 

чи поза ним вона народжена.
а



-----15 січгилг 1977 року  -------- ——
14 січня прем'єрою вистави «Ровесниці» відкрився 

новий 39-й сезон в обласному музично-драматичному 
театрі імені М..Л. Кропивницького. Напередодні цієї 
Аомітноі події в житті театрального колективу і всіх 

^гатралів» — після майже трирічної перерви вистави 
йтимуть на сцені реконструйованого приміщення — наш 
кореспондент зустрівся з головним режисером театру 
'заслуженим діячем мистецтв УРСР М. ПЛЯРОВ- 
'СЬКИМ.

В МОЛОДІ
> МЕЛОДІЇ 

старого тентру

„Молодий комунар“ -------------------------------------

— Михаиле Васильовичу, 
ваша творча біографія свід
чить, що вас давно цікавить 
театр молодіжний. Ви задо- 
-ї„лені першим знайомством 
з молодими кропивнича- 
нами!

— Тільки почався мій 
перший сезон у Кіровогра
ді, кладуться найперші цег
линки в будівлю замислено- 
ю. Матеріалу поки ще не
достатньо на якісь широкі 
виснозки й узагальнення. 
Якщо говорити про спек
такль за п'єсою А. Іловай- 
ського «Дід Мороз і Санта 
Клаус» — наша молодь по
дає надії. Поставити яскра
вий спектакль, який би за
пам’ятався і дітям, і дорос
лим, вирішили на комсо
мольських зборах, а потім 
розмова підкріпилась вели
кою роботою на репетиціях. 
Тут необхідними стали і 
наполегливість у доведенні 
справи до кінця, і готовність 
після основних репетицій 
^залишатись на додаткові 
^спектакль же позаплано
вий), і здатність побачити за 
чорновим підготовчим ма
теріалом світлу посмішку 
майбутнього глядача. І, на
решті, і січня прем'єра! На 
мій погляд, це творча удача 
Олени Короленко, Лілі Тар
кач, інших акторів, зайнятих 

у^спектаклі, на чолі з ре
жисером Г. П. Тереятьєзим.

— Добрий початок обі
цяє, що сезон буде вдалим!

— Я сам здивований: який 
щасливий збіг обставин. По
судіть самі: новий рік ми 
починаємо в оновленому 
приміщенні і лише протя
гом січня у нас відбудеться 
чотири прем’єри. Про пер
шу ми вже говорили. 14 січ
ня — вистава «Ровесниці» 
за п єсою Аріадни і Петра 
Тур, 20 — «Мірандоліна» 
Гольдоні, 29 — прем’єра по
двійна: постановку трагедії 
Гарсіа Лорки здійснює ко
лишня наша актриса, дип
ломниця Київського інститу
ту театрального мистецтва 
імені І. К. Карпенка-Карого 
Тетяна Корнієць.

— А якщо спробувати за
глянути в перспективу: що 
чекає ваших шанувальників!

— Глядач побачить «Думу 
про Сухомлинського» І. Дра
ча. Форма п’єси надзвичай
но складна для сценічного 
вирішення. Складність осо
бисто мене притягує. Саме 
ця складність повинна мобі
лізувати всі творчі зусилля 
колективу, стати школою 
творчого росту актора. Я — 
за п’єсу. Вона просто не мо
же не хвилювати на землі, 
де жив, вчителюзаа, мислив, 

і був щасливий своєю шко
лою мудрий педагог Василь 
Олександрович Сухомлин- 
ський.

Великі можливості для 
театральної інтерпретації 
обіцяє новий твір О. Коло- 
мійця «Срібне павутиння». 
Автор визначає його жанр 
як ліричну комедію про лю
бов і підступність.

Звернемося ми і до древ- 
ньоіндійської драматургії. 
В центрі драми Калідаси 
«Шакунтала» — тема висо
ких почуттів, яка хвилює нас 
і в безсмертному творінні 
генія Шекспіра «Ромео і 
Джульстта». Остання робота 
бачиться позаплановою. Во
на дозволить попрацювати 
з молодими акторами над 
підвищенням майстерності.

Обов’язково візьмемо до 
свого активу драму-роздум 
К. Кудієвського «До зустрі
чі в майбутньому». В каюти 
грінівського корабля життя 
проникає підступна жінка- 
хвороба, яка невдовзі пере
творюється в жінку-смерть. 
Ось-ось корабель кине якір 
на вічні часи. Асоль, Фрезі 
Грант, капітан Дюк, Друд — 
народжені його уявою — 
поспішають на допомогу. 
Вони не хочуть вірити, що 
корабель доброго правите
ля країни Грінландії може 
раптом зупинитись в тихих 
водах.

— Михайпе Васильовичу, 
у репертуарі театру багато 
п’єс романтичного устрем
ління, напівказкових поетич
них драм, феєрій. Певно, та
кий добір не випадковий.

— Основною темою теат
ру я хотів зробити тему на
дії мрії, високих ідеалів, 
сильних почуттів. З цим їхав 
сюди з Києва, про це думав 
під високими дубами хуто
ра Надії, це дає силу і віру 
трудитись нам усім разом, 
багато і радісно.

— Ви були свідком різних 
театральних доль — важких, 
щасливих і тих, що не здійс
нилися. З чого починається 
актор!

— З відданості спразі. 
Без любові до того, що ро
биш, в кращому випадку 
можеш стати ремісником. 
Театр же цього не прощає.

З сшор............-

У СТУДЕНТІВ — СЕСІЯ.

СЕСІЯ... НЕ ТІЛЬНИ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ

Несправедливо в ці гарячі (не в переносному, а в 
самому прямому значенні слова) дні говорити ліпне 
про студентські випробування, переживання, страхи 
і хвилювання. Тож ми і вирішили подзвонити люди
ні, котра хвилюється на екзаменах ніяк не менше, 
ніж першокурсники. Нам .відповів декан фізико-ма- 
тематичного факультету Кіровоградського педаго
гічного інституту Іван Пилипович Ганжела.

— Цікава цс пора — перші екзамени, перша в 
житті сесія... Хочеш не хочеш, а по-деброму заздриш 
нашим першокурсникам. Чотирнадцята група вже 
склала алгебру і теорію чисел, тринадцята — курс , 
геометрії. Я приймав екзамени в обох групах, і му
шу вам повідомити, що у тринадцятій, незважаючи 
на всю нелюбов студентів до цієї симпатичної циф
ри, результати кращі. Загальна ж кількість двійок, 
навіть розділена між усіма студентами, дорівнює 
нулю. За деяких умов це можна було б вважати 
новим математичним законом. Трійки — є. Та й що 
це за студент без трійок на першій сесії! Говорю з 
певною відповідальністю, ні на хвилину не забу
ваючи, що веселий настрій, оптимізм теж оцінюю
ться за п’ятибальною системою.

А тепер — жарти вбік. Ми, викладачі, зичимо на
шим і взагалі всім студентам успіхів! Найприємні-.., 
ше нам вписувати у заліковки «відміно» і «добре».

Фото М. ТЕРІЬХВСЬКОГО.

ока

Сентиментальний
романс
•Така печальна повість: любила — не любив. 
Така банальна повість: любив я — не любила. 
Що другої не буде, тому й сумний мотив. 
А перша, перша поруч, хоч люба, та не мила.

Зухвало пишуть хлопчики поеми про любов 
Із хмизу слів замацаних роздмухують кострище.
Римудргь переважно — любов і кров,
а я все нуджу світом, як сич над попелищем.
А я собі міркую, що молодість одна.
1 годі сподіватися на запізиіле чудо. 
Перезимую зиму, повернеться весна, 
але геб^ не буде, але ж тебе не буде.
Ну що ж, римуйте, хлопчики, аби життя цвіло, 
Я сам так починався і в тім гріха не бачу.
З тих пір сніжку знічев’я на скроні намело. 
Уся моя надія на музу неледачу.І
Вона колись присяде, довірливо зітхне.
І поведе мій спогад у молодість бузкову.
Якщо її прихильність мене не омине,
цей вірш сентиментальний почну про себе знову.
Така печальна повість: любила — не любив. 
іТака банальна повість: любив я — не любила, 
ІЦо другої не буде, тому й сумний мотив.
А перша, перша поруч, хоч люба, та не мила.

Лицарський вірш
Напишу я оду величальну 

один присід без перекуру.
І в мою добу раціональну 
стану вашим вірним трубадуром.
Поріднюся з радістю й журбою, 
кольору ясної помаранчі.
Буду вашим відданим слугою, 
лицарем, ггдальго із Ламанчі.
Здалеку галантно поклонюся, 
передбачу всі ваші бажання.
Золотом надії розплачуся 

у сумну хвилину розставання. 
На турнірі честі не промажу. 
Вихоплю, як меч, несхибну шпагу. 
Гордого суперника зневажу. 
Покажу усю свою відвагу.
Не лякайтесь, мила Дульсінея, 
не таким обламував рамена.
Щоб не став дочасно я землею, 
трохи похвилюйтеся за мене, 
...Я б забув цю вигадку безжурно, 
коли б щось лукаво не кричало: 
жінку підняли ми на котурни, 
а тепер, здається, розвінчали.
В клопотах домашніх і службових 
забува вона про посвіт весен.
Тільки вічний світ її любові. 
Тільки цвіт очей її небесен.

Осіння балада
Я їхав під гору, з вершини ти мчала. 
Дорога, як пісня весільна звучала. 
Шляхи наші різні на мить перетнулись.
І я зупинився, а ти озирнулась.

«Дай руку, — сказав я. — дай руку, кохана, 
коли не міраж ти, коли не омана».
Ти кинула погляд здивовано й строго: 
«Невладні ми паші змірити дороги.

Вам. любий, під гору, з вершини лечу я, 
Б’є вітер в обличчя, ваш голос не чую. 
Шляхи паші тільки на мить перетнулись, 
І я випадково на вас озирнулась»,

* ♦ ♦

Пташина флейта угорі
і обіцяльне небо.
Я прокидався на зорі
і думав я про тебе.
І думаїГя, що ти в цю мить 
теж думаєш про мене.
Платани сіяли блакить 
крізь решето зелене.
І щось дзвеніло голосне 
у ласці та привіті 
і піднімало — головне 
ми є на цьому свігії

На цьому світі, де звучать 
моря й комаха кожна, 
де нам не можна не прощать, 
як не любить не можна.

Експромт землякові
Отака молода сивіша!
Круг чела, як ромашковий цвіт.
Цс весна,

це весна,
це весна

посилає прощальний привіт.
Отака молода сивина! 
Колихка, як у лузі трава:
Це весна,

це вона,
це вона

заявила па осінь права.
Що ж ти смутен, товариш і брат?
В тім вина не твоя, не твоя.
Цс квітневий явіте листопад, 
листопадовий квітень буя!

* * ★

Я тут не був дванадцять з чимось ліг,
Під парапетом кришиться граніт. 
Дурманить цвіт акації старої, 
як і тоді, свавільною весною. 
І, трубно салютуючи землі, 
Ідуть колишнім курсом кораблі. 
Куди не кинеш погляд — все, як є! 
І тільки спомин скрути завдає: 
немає тії дівчинки, нема, 
що вміла звеселити жартома, 
що, й плачучи, бентежила манливо. 
Лиш мооя шум: приплнзв і відпліши,

Не знав я, що не — йемипуче.
ІЦо поруч -- святкове й буденне. 
Та щастя, як видих, летюче, 
як музики чар, незбагненне. 
Я твердив: підтримай, надіє!
Я вірив у власну удачу.
Та щастя сліпе і не вміє 
свій завтрашній день передбачить.
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9, Не реві pen о
„Молодяй жолгувар“ 

Ось вій, Париж!

Мій немає!(і
(Закінчення.

Поч. і.а 1-й crop.).

мокрий і стомлений, знеси
лено ліг на

— Беріть 
мручу.

За селом
хитнувши землю, 
кілька місяців тому було 
визволено від чужинців.

свіжий грунт:
і і і везіть у

пролунав вибух, 
яку вже

* » *

За два дні — у неї весіл
ля. За звичаєм треба обійти 
ссіх родичів, друзів, сусі
дів — на хліб, на сіль за
просити... Аж раптом Саша 
Смирнов на поріг:

— Давай щуп! Ми їдемо н 
Безводне. Там цілий склад авіа- 
мін знайшли. Присипані землею.

— Я теж із вами.
— А весілля?
— Весілля — в неділю...
Микола Ссргієнко. Микола 

Лагу і а, Люба .Нисеико. ’ 
І'Оршанов. Люба Бондаренко. 
Микола Мерсіценко, Івзн Черед
ниченко. Катерина Бандурко, 
ївли Пономаренко. Андрій Бо- 
гуславськпй. інті комсомольці- 
теоавіахіміпці працювали дві 
доби бел перепочинку. Знову 
обкопували ящики, шукали та
ємничий прохід. Саша Смирнов 
чаклував над гіги, щоб розгада
ти почерк ворожого маскування. 
Минулого тижня під час подіб
ної операції він пертим натра
пив на червоні іі зелені 
які тягнулися між 
гранат і снарядів, що 
ховані гітлерікиямп в 
Назарівною. І ось тепер ___ .
такі ящики «Прослухали», про
мацали кожну щілину — прово
ду немає.

— Дайте мені подивитися! — 
Люба спускається и яму і огля
дає ящнки.

Всі пам'ятають, як за Бе- 
режинкою в гаю вона зна
йшла підвісні міни і само
стійно знешкодила їх. Тоді 
теж було плетиво різни« 
дротів. Але тепер не видно 
нічого — ящики оголені.

— Будемо виносити! —

дав команду Мерещенко. — 
Тільки обережно. Не так, як 
Олексій Пилипенко.

«Ну, навіщо було згадува
ти? — подумала Люба Бон
даренко. Ми ж тоді роз
пізнали засекречені міни. 
І Олексій загинув зовсім 
випадково — посковзнувся, 
коли виносив ті бляшанки»...

Виносили МІІІН по одному — 
Саша і.мирнон, за ним Федч 
Горшапов. потім Люба...

Мерещенко робив останній за
пис \ своєму блокноті, бо яма 
спустіла, зараз винесуть остан
ній ящик

І раптом зойк. До ями бігла 
медсестра. Але її доііомоіп вже 
буза не потрібна.’ Федір І'орш.'. 
поп безмовно стікав кров’ю. 
Любу Бондаренко присипало 
землею — розірвалася остання 
міна.

Несли Любу через усе 
весільному вінку. За 
йшли сільські нарубки 
наречений. ішли діти. 
Життя яких нона носи і шал з д<: 

а їхньої школи, щоб запобігти ви- 
Федір бухоні.

и
н
Ні

S
я

село у 
труною 
йшов її 
заради

дротики, 
ящиками 
були за
пру за 
> знову

Тоді, одразу після визво
лення нашого краю від ні
мецько - фашистських за
гарбників, загін Миколи 
Мерещенка розмінував по
над тридцять гектарів су
цільних мінних полів, обсте
жив і знищив мінні загоро 
ди і гнізда більш як на ста 
тисячах гектарів. Першими 
помічниками молодого
фронтовика були комсо- 
-мольці з Федорівни і Виш- 
няківки, Бережинки і Ар- 
наутового, Лелеківки і Кі
ровограда. Це вони, мужні, 
безстрашні бійці-теоавіахі- 
мівці, яких наприкінці війни 
в республіці було понад 40 
тисяч, назавжди оселили на 
землі тишу і спокій.

М. ВІНЦЕВИЙ.
Кіровоградський район.
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Стихи Андрея ДЕМЕНТЬЕВА
Музыка Евгения МАРТЫНОВА

Этот день для нас с тобой.
дли нас с тобой, для нас с тобой 
с первой листвою, с доброй

грозою
стал счастливой судьбой.

f інпт 1Сн/

ПРИПЕВ:
Я тебя прошу—ты нс загадывай. 
Пусть любовь горит над нами 

радугой.
Нам этот лень по позабыть. 
Вечно будем любить.
Нам к чему слова искать, 
слова искать, слова искать.

Если мы рядом — любящим 
взглядом 

можно все рассказать. 
ПРИПЕВ.
Пусть приходит 
и день такой и 
чтоб псе узнали

час такой, 
год такой, 
радость 

признаний, 
|. так же. как мы с тобой.

ПРИПЕВ:
Я тебя проще—ты не загадывай. 
Пусть любовь горит над нами 

радугой.
Пам этот лень не позабыть. 
Вечно будем жить.

І Наша адреса і телефони
316050. ГСП, Кіровоград 50. вуя. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря тв відділу 
комсомольського життя— 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36. відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 19023, Індекс 61197,

січня 1977 року

Пан пісня
/ миколл Семенюк

Й№Д0НИ

ЛИШЕ 
miänra..

колись

Париж радий новим зна
йомствам. Він утягує в себе 
густі потоки автомобілів, на 
його вулицях і площах тися
чі людей, і, здається, що 
вільного місця на тротуарі 
вже не знайдеш. Випусти 
одне одного з поля зору — 
і понесе всіх у різні боки.

Місто, як і самі парижа
ни, нічого не приховує від 
погляду сторонніх. Усе ви
несено на вулицю, все не 
видноті, ніщо не повинне 
викликати подиву.

Кілька разів зупинившись по 
дорой з І’уана (Даніель опла
чував лроїт.з) мя втиснулись у 
драглисту автомобільну ріку і 
попливли до центру столиці, час 
од часу ловлячи у вікнах авто
бус.! високий шпиль Ейфелевої 
вежі. Ми співчували Ейфелепіб 
вежі. Скільки вже біля неї тих 
туристів стояло, присідало, позу
вало. скільки фотографів лая
лось від того, що як не крути, 
а вся вона не входить у кадр! 
Набридло. мабуть. їй отак 
стояти тут без діла, єдино — 
для розваги туристів. Поспівчу
вавши. ми псе ж, — як і Хсі до 
пас і після нас. — зафіксували 
с-’бс на фоні символу французь
кої столиці і ринулись далі — 
відкривати Париж. Кожен — 
свій Париж.

Вулиця Марі Роз, 4. На 
будинку — меморіальна 
дошка з профілем В. І. Ле
ніна. Вузька тиха вулич
ка, запруджена автомобі
лями різних марок, які 
чекають тут своїх господарів,
знала Ілліча с лице. На третьому по- 
аерсі розміщено чвартиру-музей. 
Тут — робочий кабінет В. І. Леніна, 
•<іми«.та його і Н. К. Крупської, кімна
та матері Надії Костянтинівни, кухня, 
де господарі зустрічали гостей з Ро
сі’. Вперше В. І. Ленін приїхав до Па
рижа 1895 року для встановлення 
зв’язку з російськими марксистами, 
які працювали тут. 1908 року Ленін з 
Хрупською та її матір'ю вдруге при
були до Парижа, де жили до 1912 
-оку. Б столиці Франції чимало місць, 
-ов'ятаних з перебуванням вождя 
рос йського пролетаріату. Доукарня 
^СДРП, розташована у флігелі будин
ку № 113 на Орлеанському проспекті 
(нині проспект Женсоаль Леклер). 
Володил-.ир Ілліч майже щодня відві- 
дуБэз друкарню. Газети «Пролета
рки», «Социал-демократ», брошури 
та листівки, що видавались тут, неле
гально пересилалися б Росію.

У будинку № 99 по вулиці д’Алегія 
відбулася загальнопартійна Всеросій
ська конференція, яка пройшла під 
знаком боротьби проти ліквідатор
ства і одзовізму. В різних районах 
міста В. І. Ленін виступав з промо
вами.

Пір одно пам’ятне місце поблизу . 
вулиці Марі Роз — парк Монсурі, де 
Ленін любив відпочивати. Робітничий 
Париж палА ятає Ілліча. І пам'ять ця— 
у спільній безмежній любові до своїх 
країн — риса, якою такі схожі фран
цузькі трудящі- • радянські люди...

«Свобода па барин«пах» — пч иИома 
картина Делакруа зобпажає саму Фран
цію. що горто ст-ла на захист своїх бел- 
лоавннх синів. Ми ншян«пали нам’ять 
жертв Паризької комун». Тут. біля стіни 
Комунарів на кладовищі Пео-Лпіши. було 
розстріляно останніх ніхнсіікків Комуни, 
туі бг-ло розстріляно Французьку револю
цію А починялась вона на Монмартр) — 
в одному з иайкраекп’шнх районів міста 
Саме тут 1Я березня 1*<71 року лошоннм еи 
ботнім ранком жителі поокшіулнсь вії 
незвичного шуму За по впорядженням уря
ду їьєпа солдати звозили ■ пагорба г’вмз- 
іи. які мали захитати м!сто віт військ 
Прусії. котла на той час була п стані вій
ни ’ Францією.

Простий люд. національні гвардій
ці, частина армії повстають Вони ви
ганяють солдатів Тьєра з Парижа. Над 
ратушею здіймається червоний пра
пор. Паризьку комуну проголошено!

...Непримітна сіра кам’яна стіна на 
кладовищі Пер-Лаїнез уся вкрита він
ками. квітами... Стіна Комунарів.. 
Пам’ять...

шедеврів жпьопнеу експонує ться відо
ма картина Леонардо лэ Вінчі «Мопіга 
Літа». -------------------*-------

метушливі?» — спитала 
поправила пелерину, 
час*. — спробував пово-

Дувр. Діалог
■ З МОНИОЮ ЛІ ЗОЮ

У Дуврі — пари и кому музеї обра
зотворчого мистецтва — серед, багатьох

(Продовження. Поч і! газетах за ЗО груд
ня 1976 р. та 4—13 січня 1477 р ).

Газета виходять 
у вівторок, четвер, 

f суботу.

за пароль
З Францією нас знайомили всього 

двоє — гід Ліліан і водій Даніель. 
Обоє іоні, сповнені енергії. Особливо 
Даніель, який, включивши двигун сво
го автобуса, «включався» й сам,^_ 
безупинно жартуючи, однією рукою 
ведучи машину, другою — емоційно 
жестикулюючи. І хоча ніхто, крім, 
звичайно, Ліліан, не розумів його, він 
насолоджувався своєю розповіддю 
сам, час від часу вибухаючи сміхом.

З Парижем ми розлучалися пізно 
ввечері, даруючи йому на прощання 
українську пісню. Місто особливо не 
здивувалося, зачувши мелодії Украї
ни. Мова дружби знайома Парижу. 

Не раз французи аплодували радян
ським акторам — професійним і са
модіяльним, і тому Париж не насто
рожився, коли серед діловитої ме
тушні його вулиць заспівали. Він ли
ше схилився нижче до автобуса, при
слухаючись... Париж і прості францу
зи давно мріють про час, коли на ву
лицях лунатимуть гарні пісні про мир, 
дружбу і любов, а не крики поліцаїв, 
що розганяють демонстрантів. І ми 
співали голосно й не влад, та це бу
ло не головне, і тихо підспівували 
нам Ліліан, і басовито мугикав Де- 
ніель, нарешті переставши розмаху
вати руками,. -

Ми були туристами. І вже звикли *Т" 
до того, що зустрічають нас 
ставники місцевої влади та 
бовці митниці, а проводжають хіба 
що кілька перехожих, котрим нема 
куди поспішати, і хлопчаки, які на 
велосипедах гасають на ідеально рів
ній пристані, потім, збившись у гурт, 
кричать щось нерозбірливе тепло
ходу...

Так було п Данії, так було в Англії. Тож 
ми ніяк не сподівалися. >чо у Франції бу
де все інакше. Радянський теплохід при
йшлії проводжати тоудящі Гавра. Всі наші 
екскурсоводи і водії теж стояли тут же. н.і 
самому краю причалу. Були тут і пред
ставники втлдн. і члени Товариства «Фран
ція — СРСР». яке. .чо речі. І*.)75 року, з 
пагоди 30-річчя утворення. Радянський 
тчід нагородне орденом Лоуяібн народів. 
Ше стояли по всьому причалу багато юна
ків і дівчат, людей похилого віку І дітей... 
І настали такі хвилини, коли зовсім незна
йомі люди, які розмовляють різними мо
вами, давлоднсь одне одному в очі, від
чули в собі щось високе. хвилююче, 
енпявжпє...

Тоді з «Балтики» спочатку тихо, по
тім голосно й радісно задзвеніла >- 
«Катюша». Вона. перекинулася з теп
лохода на берег, і її підхопили сотні 
французів. У їхніх руках появилися 
червоні поапорці з серпом і моло
том. Це був стихійний мітинг, ПІКИ А 
не організований і не передбачений, 
І промови нам заміняла пісня. Ми 
скандували: «Мир!», «Дружба!» і 
<• Лі-лі-ан!». від чого наш гід втрачала 
всяку солідність і тихцем витирала 
заплакані очі,-а Даніель весело під
стрибував, даруючи нам свою широ
ченну усмішку.
Аж поки не зник з поля зору при

вал, ми вперто і натхненно махали 
вже маленьким Фігуркам і захоплю
вались винахідливістю Даніеля, що 
посипав нам зашифровані дружні 
привіти, вмикаючи і вимикаючи фари 
автобуса. Вже минаючи далеко в мо
рі маяк, на якому теж стояли три 
силуети з прапорцями, старенька 
«Балтика», ■ піднатужившись, тричі 
хрипким, але сильним і радісним го
лосом розрізала тишу, що для всіх 
мало означати: «До побачення, Фран
ціє! Спасибі!»

Ми з хвилюванням дивилися на 
червоне полотнише. яке гордо майо
ріло на флагштоці. Так, ми знали: ще 
немало недругів наших залишилось1 
v цій гарній країні із сучасними міс
тами і сонячними краєвидами, то У 
радянських людей у Франції не мен- 
Ц'Я Й шиоих ДРУЗІВ... І

пред- 
служ-

Біля цієї жінки завжди людно.
У тісному гурті, задумавшись, сто

ять біля неї істинні цінителі і знавці 
мистецтва, які до найменшої подро
биці знають її біографію. І все ж не 
можуть відкрити її таїну.

На хочу до неї підбігають і зі, хто. на
читавшись авторитетних мистецтвознавців 
та прочувши про всесвітню славу цієї 
жінки своїми очима хочуть роздивитися 
дивовижу — деякі не без задньої думки 
тихнем посміятися ч муапагслів-ноофесо- 
рів. які дарма гроші заробляють, увесь вік 
тлуміючи над такою собі картинкою...

А жінка стоїть склавшії руки, як після 
стом ііівої приємної роботи. І дивиться зда
леку. здалеку...

Вона тихо й спокійно викотила назустріч: 
"А це ти... ну-ну...», і її топкі довгі паль
ці ледь-ледь злршнудися при цьому. Ти 
не був готовий відповідати їй і мовчав, 
пражский. І ті. що поруч, теж мовчали, 
мужньо витримуючи натиск задніх, котрі, 
можливо теж горіли бажанням легко по
сміятися з неї...

Вона знала кожного з нас. 1 нам стало 
не до сміху.

«Чому пн такі 
вона, і обережно 

«Наздоганяємо 
рухіїутнся ти.

«Життя — ис ж не автобус, де кожен 
пнагне швидше доїхати і швидше зійти. 

. Хіба у пас мало справ?» — знову спитала 
вона, і її очі на миті, засумували.

«Ми псі побимо своє діло». — ухильно 
ійлновіїї ти. дивуючись, звідки ця жінка 
може знати, що таке автобус.

«Я пр'їйшла у вічність і знаю ні о вона 
складається з хвилин і секунд. Невже лю
ди забули про це?»

«У нас точні електренчі годинники, і 
ми ріпно о дев’ятій рачку приходимо на 
службе, а о шостій вечооа ховаємо в сто
ли рахівниць Повинен бути порядок».

«Зорі — і ті вибухають. Хіба ви нічого 
не робите для себе?» — спитала иона, і 
річка за її нлечнма побігла.

«Ми колекціонуємо марки і ведемо що
денники. — Ти дістав хустину І витер спіт
ніло чоло. — Дехто вивчає іноземні мови».

«А чи знаєте ви. їж гарячий пісок стру
мує крізь пальні босих ніг. і чи весною 
.кладуть вам у руку молоді деревця спою 
чисту долопю-лнеток?» — запитливо поди
вилась вона, поглядом говорячи майстро
ві. шоб пін закінчував скою' роботу.

«Під час відпустки ми їздимо па море; 
в лісі всі дерева вже виоос.тн... А взага
лі. — додав ти. — ми багато читаємо і 
часто відвідуємо кіно».

«У мене буде син. — тихо проказала во
на. і волосся її теж полилося па плечі. — 
Так« солодке па світі — чеканнії...»

«Не ті часи, — знов опанував ти со
бою. — літаки курсують куди хочеш, що
денно. а за 15 копійок можна протелефо
нувати будь-кому... І взагалі — час дія
ти!» — глибокодумно закінчив ти. і вона 
гнхо всміхнулася, дивлячись зі своєї віч
ності на нас, смертних.

«А про що ви говорите з собою наодин
ці?» — з надією глянула вона через скло, 
і п'гер ледь ворухнув складки на її сукні.

«Цс буває так рідко. — внппавдунацея 
ні. — Служба, 'доручення, сім’я, телеві
зор,..»

«Ви жалкуватимете потім...» — почала 
нона і юлос її віддаленій.

«За чим?» — сполохнувся ти. але жінка 
мовчала склавши руки, як після стомливої 
приємної роботи і дивилася спокійно, трохи 
іронічно, тримаючи собі на умі псе тс, що 

думає про кожного 
з нас...

Ги поступився міс
цем іншому, а, ви
йшовши. подумав: он 
воно що. ми йдемо 
роздивитися на неї. а 
виходить — розглядає 
нас попи... Першнн- 
ліпіпий після кількох 
тренувань може чес
но витримати погляд 
начальства, але по
гляд Джіоконди...

мов<іала склавши руки, як після стомливої пПпсшіл/ пгхіхАк.» : .......______ ...
іронічно, тримаючи
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