
ДРУГЕ МОРЕ 
в КРЕМГЕСІ
Білі чайки ескортом супроводять річ

ковий лайнер. А пасажири висипали на 
палубу, милуються берегами, голубін
ню моря.

Та ось теплохід входить до шлюзу. 
Враження — ніби потрапив із справж
нього моря в море квітів. Та воно так і 
є. Он понахиляли червоні голівки троян
ди. Чепуряться проти сонця, як дівчата 
перед весіллям, гладіолуси, волошки, 
ромашки. Трохи далі, на молодих дерев
цях, зріють плоди.

Два моря. Творіння людських рук. 
Перше — всіх гідробудівників. Друге — 
молоді кременчуцького шлюзу.

Але не завжди цей куточок мав такий

РОЗВИВАЙСЯ
БУЙНОКВІТТЯМ

вигляд... Сірий бетон, темні палі. Тоді й 
вирішили комсомольці змінити зовніш
ній вигляд новобудови. Скликали збори.

— Зробимо наш шлюз найкращим на 
Дніпрі.

Невпізнанним став зараз кременчуць
кий шлюз. Навколо його камери виріс 
сад. Тут близько тисячі дерев, більше 
п’ятисот кущів троянд.

— Ще кращими стануть річкові воро
та нинішнього літа, — каже комсомолка 
Лариса Григор’єва. — Ми висіяли бага
то-багато волошок, 
гладіолуси.

— І виноградник 
Ольга Прядко.

Дівчата не хизуються. В кожному їх 
слові відчувається турбота, вболівання 
за своє місто.

...Якщо в місті над морем потрапите в 
обійми чарівних пахощів,.то знайте, що 
море квітів створили для людей юні 
кремгесівці.

ромашок, посадили

заклали, — додає

О. ЛАДАН, 
спецкор «Молодого комунара», 

м. Кремгес.

Брянській області 
вручено орден Леніна

БРЯНСЬК. Тут 12 травня на урочис
тих зборах Брянській області вручено 
орден Леніна. Цієї високої нагороди 
трудящі області удостоєні за активну 
участь у партизанському русі, мужність 
і стійкість, виявлені в боротьбі з ні
мецько-фашистськими загарбниками в 
період Великої Вітчизняної війни, і за 
успіхи, досягнуті у відбудові та розвит
ку народного господарства.

Нагороду вручив член ГІолітбюро ЦК 
КПРС, секретар ЦК КПРС О. М. Шеле
пі н. Він побажав трудящим Брянської 
області нових успіхів у праці на благо 
мяшої великої Батьківщини. 
н (ТАРС).

Маніфестація болгаро- 
радянської дружби

12 травня у Софії відбувся грандіозний мітинг 
болгаро-радянської Дружби. На площі 9 Вересня 
і на прилеглих вулицях зібралось близько 200 ти
сяч жителів столиці.

На мітингу виступив Перший секретар ЦК 
БКП, Голова Ради Міністрів НРБ Тодор Живков.

З схваленням зустріли учасники мітингу пові
домлення про присвоєння главі радянської пар
тійно-урядової делегації Генеральному секретаре
ві ЦК КПРС Л. І. Брежнєву звання почесного 
громадянина болгарської столиці — міста Софії.

Л. І. Брежнєв сердечно подякував за високу 
честь.

Тепло зустріли присутні промову тов. Л. І. 
Брежнєва. Довго не стихають вигуки: «Вічна 
дружба!», «Хай живе КПРС!», «Слава радянсько
му народу!».

(ТАРС).

ва. Секретаря комсомольської організа
ції Віри Приймак не було (не знайшла 
часу), тому групу супроводжував один 
з бригадних секретарів.

— Ось тут, в урочистій обстановці, ми 
і вручаємо комсомольські 
сказав Адам, коли молоді колгоспники 
зайшли до зали засідань 
му. — Приносимо квіти, 
старих комуністів, комсомольців, 
сьогоднішній день з 2334 комсомольців 
району обміняли документи 1450 чоло
вік.

Я цікавлюся старими квитками —

квитки,

райвиконко- 
запрошуємо

На

Комсомольський квиток 1967 року----------------------

КРОК, ЩО НАСТОРОЖУЄ

ОНИ вийшли з широких две
рей технікуму, що тут же, по- 
ІУЧ> за три кроки від райкому.

— Будь ласка, — сказав 
перший секретар райкому Адам 
Коротченко. І всі троє сіли за 
столик. Це прийшли ті, хто в

різним час і з різних причин, не встигли 
обміняти комсомольські квитки.

Щоденний прибій райкомівських справ 
якось змив увагу до «боржників». Намі
чалось засідання бюро та інші «заходи». 

Стукнула друкарська машинка, заходили 
й виходили люди.

Потім хтось по
чав шукати (і ніяк 
не міг віднайти!) 
облікові картки, а 
Ні.іа Воробйова 
(масовик з район
ного Будинку піо
нерів) поставила 
перед собою туш,
аби заповнювати нові квитки.

Я підійшов до Люди Гуріпої. В її до
лонях побачив бліді, невиразні знімки, 
до того ж непридатні для документів — 
з великими білими овалами.

— А мені ніхто не казав, які потріб
ні, — несміливо відповіла Люда.

Тим часом знайшли (нарешті!) обліко
ву картку Катерини Басистої. Дівчина 
глянула на фото і здивовано закліпала 
очима: з її картки дивилося зовсім не
знайоме обличчя.

— Покажіть своє фото? що в квит
ку, — попросив хтось із райкомівців.

Катя довго вагалась. А коли розкрила 
квиток... В ньому, густо залитому чор
нильними плямами, зовсім не було знім
ка. А членські внески не заповнювались 
ще з січня.

Після довгих і безуспішних пошуків, 
виявилося, що в райкомі зовсім немає 
картки Володимира Євладенка. Він ска
зав, що давно її віддав групкомсоргові.

Адам Коротченко наказав завідуючо
му оргвідділом Юрієві Мірхайдарову 
негайно подзвонити у ветеринарний тех
нікум і викликати секретаря комітету 
Володимира Сохальського.

А тим часом в коридорі посилювався 
гомін голосів. Прибула група комсомоль
ців та молоді з колгоспу імені Днмптро-

дзеркалом і совістю юних прапоронос
ців. Виявляється, що свинарка Віра 
Хриптан, механізатор Володимир Редько 
вже півроку не платили членських внес
ків. Л квиток Володимира Грибка бруд
ний і зім’ятий.

— Бачите, він тракторист. Що з нього 
вимагати? — зовсім серйозно почав ви
правдовувати хлопця ІО, Мірхайдаров.

Коли розмова була закінчена і виріши
ли приступити до справи, виявилось, що 
в комсомольців з артілі імені Димитрова 
немає фотознімків для квитків.

— Секретар сказала нам, що вони 
десь у райкомі знаходяться, — зніякові
ло вимовила Віра Хриптан.

І всі райкомівці дружно взялися за 
пошуки. Виймали і переглядали один 
конверт за іншим, а фото все не було.

— Може, в цьому конверті, що з на
писом «з різних організацій»? — допи-. 
тувались дівчата.
' І спливли мені в ту мить запевнення, 

що неорганізований обмін квитків у цей 
день — прикра випадковість. Але, як 
кажуть, від випадковості до закономір
ності — один крок. А на ньому може 
поселитись байдужість.

М. СОЛОДЧЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара». 

Компаиіївський район.ДО БЕРІЗОК ГОМОНЯТЬ КАШТАНИ
Дмухнув вітерець — і за

тріпотіли молоді верби. А 
білі берізки лопотять своїм 
листям до каштанів. Далі — 
розкинули віття липи і то
полі. Молоді деревця тягну
ться до сонця, бо їм треба 
рости дуже швидко, щоб 
влітку дарувати прохолоду 
людям, які посадили новий 
парк у шахтарському місті. 
Прийде сюди комсомолець 
Вітя Нешейко — і замилує- 
ться плодами рук своїх. За
вітають Володя Карпенко, 
Алім Шликін... І кожному 
буде приємно згадати той

sa

ЗВІТУІОТЬ 
ПАЛАЦІ ВИД

Нехай вмбачать мені читачі
оте банальне «і яблуку ніде спас
ти», але 8 травня в обласній фі
лармонії справді не було жодно
го вільного місця. Глядачі при
йшли набагато раніше, ніж запро
шували афіші. Серед них — со
лідні, поважні і зовсім молоді 
меми 1 тата. Вони прийшли сюди 
такі ж святкові й стурбовані, як і 
їх діти. І коли почалась вокально- 
танцювальна композиція «Двоє ди
тинств», по залу пронісся лодь 
чутний шепіт:

— Третя від краю — то моя 
донька.

— А ото — мій синок, — не без 
гордості говорив сусід сусіду.

Що 6 не показали наші

громадяни на звітному нонцерті 
Палацу піонерів, в усьому: и у 
виступах ансамблю бандуристок. І 
вокального ансамблю, і танцюрис
тів — відчувалась велика попе
редня робота й керівників, і са
мих виконавців.

Багатьох 
бачать но вперше. Це 
республіканського конкурсу юних 
талантів 
Долгов, 
Посвоян.

Звітний 
новими 
ансамблем тз танцювальною гру
пою учнів 4—5 класів.

Кожен із 15 номерів програми 
був художньо довершений, від
шліфований. Як зовнішнє оформ
лення, так І зміст, техніка вико
нання одержали найсищі оцінки 
глядачів і жюрі.

Г. ПРОКОПЕНКО.

виступаючих глядачі 
______ лауреати

------4 
танцюристи Кравченко, 
Зайцева, Юрпольська,

концерт познайомив І з 
талантами — вокальним

202 — сигнал атаки

В. ТВЕРДОСТУП, 
голова обласної ради 
по туризму.

ДО БЕРЕГІВ 
БАЛТІЙСЬКОГО

Вчора взяв курс на Прибалтику 
туристсько-екскурсійний поїзд «Кі- 
росогргд». В цікаві мандри від
правилися понад 400 молодих ви
робничників області.

Маршрут поїзда проляже через 
Київ, Мінськ, Вільнюс, Каунас, 
Калінінград, Ригу, Таллін, Ленін
град, Москву. Наші земляки від
відають місця революційної, бо
йової І трудової слави радянсько
го народу, ознвйомляться з Істо
ричними, архітектурними та пам’ят
никами культури давнини і су
часності.

недільник, ПІД час ЯКОГО во
ни вбрали колишній пустир 
у красу, подарували олек
сандрійським шахтарям ра
дість.

Але й сьогодні комсо
мольці міста сповнені нови
ми турботами. Хлопці й дів
чата з Байдаківського вуг
лерозрізу, з шахт, з брикет
ної фабрики, з теплоелек
тростанції спорудили тут 
баскетбольний і волейболь
ний майданчики, продовжу
ють будівництво стадіону.

В. ДІГТЯРЬОВ.

Після «бою» можна І підпочиїи, І перео язати «рани». 

Репортаж про воєнізовану гру читай
те на 2-й стор.



ВЕРШНИК був безвусий і невгамов
ний. У потертій солдатській шинелі, 

що пахла потом і порохом, в такій же 
шапці, щедро уквітчаній червоною стріч
кою.

А над селом вставала молода вишне
ва зоря. Освітлювала променями поора
ну межами, ніби зморшками, землю, 
говорила хлопцеві: «Чув про «сталевих 

ВЕРШНИК, ЩО ВИЇХАВ НА ЗОРІ
коней»? Отож готуйся осідлати одного з 
них. Виїдеш на степове роздолля — на
завжди розгладь лемешами межі. Воно 
вільніше дихне, принесе біднякам пер
ший ужинок...»

І хлопець не знав спокою. Разом з 
керівниками перших земельних това
риств Якимом Аіаракуцею, Іваном Єме-\ 
льяновим розповідав біднякам про пере
ваги колективного господарювання, за
прошував приходити у лікнеп.

Увечері засвічував каганець, обкла
дався книгами.

— Петре! Чуєш, Петре? — лунав з 
печі батьків голос. — Який він, отой... 
що оратиме поля? Куркулі кажуть, що 
й пшениця гасом пропахне...

— Який трактор, питаєте? Я його 
й сам не бачив... А пшениця буде пахну
ти тільки степом. Ленін говорив, що тре
ба послати на села побільше тракторів.

Швидко спливали дні у турботах пер-
--------  -----н- 

того комсомольського осередка. Стави
лись інсценівки, зі сцени сільбуду чіпа
лись вірші, співались пісні. Червоне по
лум’я молодого вогню носили в селі 
Тиміш Копійка, Андрій Четвертак, Ні
на Григор’єва... А Петро Микитенко тим 
часом закінчив курси трактористів.

... Він появився на світанку, як жар- 
птиця. Вкритий голубим серпанком сво
го диму, розбуджуючи степ нечуваним 
гулом. І люди вибігали з хат, юрмились 
на майдані. Торкались живого заліза, 
дивувались з сміливості вершника.

Потім була перша борозна. Довга- 
довга. Односельчани припадали до неї, 
мов до криниці. Земля пахла не гасом, 
як лякало куркульство, а весноцвітом і 

ще чимось таким, без чого не можуть 
жити хлібороби.

І коли в Новогригорівці організува
лось земельне товариство «Комунар», 
його очолив Петро.

Були недоспані ночі біля «фордзона» 
і бої з куркулями, були розорані межі, 
був вічний вогонь неспокою, в якому 
згорів перший «залізний» вершник села...

... Коли трапляється теперішнім ме
ханізаторам проїжджати повз подвір’я 
місцевої школи, трактори тільки на мить 
зупиняються, щоб глянути на свого 
першого вершника, що підняв на поста
менті червону зірку, яка ніколи не згас
не...

В. БУРЯКОВ, 
кореспондент-організатор район
ного радіомовлення.

с. Новогригорівка Перша,
Долинського району.

братерська
ЄДНІСТЬ

Виходячи з прагнення і далі в5е^'РН° 
зміцнювати радянсько-болгарські відн 
сини, а також беручи до уваги, що нез - 
баром закінчиться строк чинності до
говору 1948 року, обидві сторони підпи
сали новий Договір про дружбу, спів
робітництво і взаємну допомогу на на
ступні 20 років, говориться в радянсько- 
болгарському комюніке про перебуван
ня партійно-урядової делегації Радян
ського Союзу в Народній Республіці 
Болгарії. Переговори, відзначається в 
комюніке, знову підтвердили цілковиту 
одностайність та спільність поглядів 
КПРС і БКП, урядів Радянського Союзу 
і Народної Республіки Болгарії в усік 
обговорених питаннях.

Обидві сторони вважають, говориться 
в комюніке, що однією з визначальних 
рис сучасного міжнародного становища 
є зростання сил, які виступають за збе
реження і зміцнення миру. в

Разом з тим на шляху нормалізації 
міжнародної обстановки і зміцнення ми
ру серйозні перешкоди створює агре
сивна політика імперіалістичних держав, 
насамперед американського імперіаліз
му і реваншистських кіл Західної Німеч
чини.

Обидві сторони якнайрішучіше висту
пають проти агресії США у В’єтнамі, 
цілком підтримують мужню боротьбу 
братнього в’єтнамського народу на за
хист свободи, незалежності і єдності 
своєї батьківщини.

Радянська і болгарська сторони, від
значається в комюніке, висловлюють 
тверде переконання в тому, що вироб

лена в Бухаресті країнами — учасниця
ми Варшавського догозору Декларація 
про зміцнення миру та безпеки в Євро- 
пі є хорошою основою для об єднання 
зусиль європейських країн у справі зміц. 
нення миру та оздоровлення обстановки 

в Європі.
обидві сторони високо оцінюють ре

зультати конференції європейських ко
муністичних і робітничих партій в Перло
вих Варах. ,

Обидві делегації висловили серйозну 
стурбованість у зв’язку з військовим пе
реворотом у Греції.

Радянська і болгарська делегації на
дають особливої ваги дальшому зміц. 
ненню організації Варшавського догово
ру — надійного щита проти імперіаліс
тичної агресії.

Радянський Союз і Народна Республі
ка Болгарія вважають, що скликання за
гальноєвропейської наради для обгово
рення питань гарантування безпеки і 
мирного співробітництва в Європі мог
ло б сприяти створенню в цьому районі 
світу системи колективної безпеки і бу
ло б великою віхою на шляху до зміц
нення загального миру.

Обидві делегації відзначають, що 
КПРС і БКП займають єдину позицію як 
у питаннях загальної оцінки становища 
В світовому комуністичному русі, так і 
щодо назрілих кроків по зміцненню 
його єдності та згуртованості.

Обидві сторони вважають, що тепер 
треба множити зусилля по зміцненню 
єдності комуністичного руху. Велику 
роль у цьому могла б відіграти міжна
родна нарада компартій.

Комюніке підписали Генеральний сек
ретар ЦК КПРС Л. І. Брежнєв, перший 
заступник Голови Ради Міністрів СРСР 
К. Т. Мазуров і Перший секретар ЦК 
БКП, Голова Ради Міністрів НРБ Тодор 
Живков.

2 0 2-=
.5

сигнал атаки
Вова довго не міг засну

ти. Потім снилася йому ата
ка з багатоголосим «ура!». 

І> Як тільки вранішнє сонце 
посміхнулося з-за обрію, 
Хлопець схопився на ноги. 
Л Він крокує вмитими ву
лицями міста разом з 800 
■своїми товаришами в парк

підніжжя пам’ятника Іллі
чу. А потім Ілліч поглядом 
проводжає колону, яка під 
звуки маршу направляється 
до пам’ятника Невідомому 
воїну. Попереду — ватаж
ки двадцятитисячної ком
сомолі! Кіровограда, пра
цівники військкоматів, офі- 

їмені В. І. Леніна. Сьогодні - цери і воїни Кіровоград- 
■ ського гарнізону.

Урочиста церемонія пов
торюється. Завмирають, ви
струнчившись, дівчата і 
хлопці, підносять руки до 
кашкетів люди у військовій 
формі, віддаючи честь Не
відомому бійцеві, який ці
ною життя свого ствердив 
на радянській землі наш 
мирний день. Сьогодні юна
ки і дівчата пройдуть стеж
ками, политими кров’ю ви
зволителів. Тх маршрут про
ляже до околиць села Фе
дорівни, Кіровоградського 
району.

...Стільки школярів водно
час давно не бачила площа 
Кірова.

— Товаришу командир 
батальйону, 
Михайлові 
командир 
дюченко, 
виконати 
завдання.

Коротка 
рів рот, і за командою «По 
машинах!» учасники гри 
займають свої місця, пере
віряють зброю і амуніцію. 
Санітарки Валя Хижняк і 
Ніна Таран також готові до 
«бою»: в їх сумках все не
обхідне для надання пер
шої допомоги.

Заквітчані прзпорами ма
шини витягнись в одну дов
железну лінію. З повагою 
зупиняються, даючи доро
гу, «Москвичі» і «Волги».

І ось батальйон на місці 
«бойових дій». Завдання 
хлопців і дівчат нелегке. 
Перш, ніж зайняти позиції, 
необхідно «розмінувати» до
роги, щоб звільнити проїзд 
техніці, а потім дегазувати 
«отруєну» «противником» 
зону. Останнє завдання ра
зом з товаришами з успі-

Санітарки Валя ХИЖНЯК І 
Ніна ТАРАН готові до «бою».

відбудеться щось незвичай
не.

Звучить команда: «Ши
куйсь! Струнко!», і шеренги 
завмерли. Кращі з кращих 
комсомольців - старшоклас
ників покладають вінки до

«МОЛОДИ Й 
КОМУНА Р»

доповідає 
Дириновському 

роти Сергій Сер- 
— рота готова 
покладені на неї

нарада команди-

бійці» з атаку.Розгорнутим фронтом кинулися « 

хом виконує Володимир 
Хриненко.

Вже роти на бойових ру
бежах. Комбат Михайло 
Дириновський виїжджає на 
командний пункт.

— Виконувати 303. Всім 
виконувати 303! — лине в 
ефір його голос, і роти 
залягають. Степ слухає ти
шу, неначе й не сховав у 
своїх травах вісім сотень 
дзвінкоголосих школярів. 
Лише жайворонок не розу
міє військової команди, 
сипле і сипле з синього не
ба на дівочі і юнацькі сер
ця весняні самоцвіти.

Напруження, здається, до
ходить до краю. Прямо пе
ред очима запашна зелена 
травиця. Від хвилювання 
старшокласники не помі
чають її, чекаючи остаточ
ної команди.

— Доповісти готовність! 
Взводам доповісти готов
ність! — знову звучить в 
телефонних трубках.

— П'ятий -готовий!
— Десятий готовий!
Злітає сигнальна ракета, і 

в ту ж мить вибухи шашок 
розбуджують степ. Здиво
вано повис у повітрі жай
вір, заметалось в усі боки 
цікаєе цуценя, що також 
хотіло взяти участь у грі.

Хлопці й дівчата ближче 
припадають до землі: «ос
колки», здається, .свистять 
над самою головою. А ко
му приємно бути «поране
ним» своїм же снарядом?

Артпідготовка закінчи
лась, «противник» приго
ломшений, тепер черга за 
матінкою-піхотою. І, на
решті, в ефірі:

— Виконувати 202!
Замайорів прапор над 

першим ешелоном, багато
сотенне «ура» струснуло 
весняне повітря: роти кину
лися в атаку...

Треба підтримати дух 
товаришів, і військова ре
дакція спішно готує випуск 
бойового листка.

Батальйон атакує і з 
флангів, і в лоб.

На плечах у «ворога» 
вривається на висоту ге
роїчний взвод N° 6 шостої 
стрілецької роти на чолі з 
дев’ятикласником 23-ї шко
ли Вадимом Нікітіним.

Перемога повна. Тепер 
можна відпочити, перев’я
зати «рани» і пообідати, бо 
шефи — воїни Кіровоград
ського гарнізону — вже 
приготували десь смачну 
солдатську кашу. Перемож
ці з ніжністю розґлядають 
солдатську зброю, яка при
несла їм успіх. Он поглад-

жує полірований приклад 
карабіна Саша Росіков, а 
далі клацає затвором дев’я
тикласник Федя Олійник.

А скільки нових зна
йомств! Десятикласник Ста
ніслав Мигалатій і восьми
класник Віктор Хитрий, які 
вчаться в різних школах і 
до цього навіть не зустрі
чалися, діляться враження
ми від «бою». Запитайте у 
випускників Люби Білоко- 
ненко, Михайла Пилипенка, 
Володимира Переверзева, 
Петра Чубченка, чи сподо
балась їм гра — у відпо
відь почуєте захоплюючі 
розповіді.

В. ШАРІЙ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

гЛЛуКвх У Ст«ніслаі<а МИ- 
ГАЛАТІЯ І Віктора ХИТРОГО

Фото В. КОВПАКА.
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В. ПОГРІБНИЙ

Академія художеств у Тбілісі готу« майстрів образотворчого мистецтва 
для республік Закавказзя. В Грузії більшість живописців, скульпторів, гра
фіків, кераміків, архітекторів, художників кіно й театру — випускники Ака
демії.

Фотокореспондент ТАРС Б. Дадвадзе побував у вихованців І викладачів 
вузу, які нещодавно відсвяткували новосілля.

На знімку: «дев’ятий поверх» будинку Академії. Місто звідси як на 
долоні. Студенти роблять зарисовки з натури.

Фотохроніка ТАРС.

КИСЛУНОВЕ 
БАГАТТЯ

Є орден 
імені Єгорова
(Продовження. Початок в газеті за 9 і 12 травня).

Вивчити міну, якою б складною вона не була, —• 
справа не така вже важка. Електрична батарея, 
електрохімічний елемент, запобіжник, детона
тор... Вже пізніше десь після війни Єгоров ді
знався про випадок, спогад про який завжди ви
кликає посмішку.

Був у партизанському з’єднанні, в яке послав 
Олексія навесні сорок третього Центральний 
штаб партизанського руху, сміливий, досвідчений 
підривник Володимир Бондаренко. Командир під
ривної групи доручив йому навчання молодих 
мінерів. Все йшло гаразд, поки Бондаренко «по 
кісточках» розбирав з хлопцями вибухову техні
ку старого зразка. Але ось підійшла черга до 
міни сповільненої дії. Новинка для самого Бон
даренка. Як же тут бути гордому, нагородженому 
підривнику?

— Щось я погано себе почуваю, — почав 
скаржитись Бондаренко командирові групи. — 
Нерви зовсім здають.

— Відпочинь день-два.

— Хіба раніше така молодь 
була?

— А так. Сьогоднішній тіль
ки танцюльки на думці...

Такі діалоги нерідко можна 
почути між літніми людьми. 
Павло Григорович Верпигора 
теж належить до середнього 
покоління. І я сподівався по
чути щось подібне й від нього. 
Та ні. Комуніст Вернигора ска
зав просто і щиро:

— Чудові у нас і хлопці і 
дівчата. Прямо золоті.

І почав оповідати:
— Повідомлення було три

вожним: очікується приморо
зок. А сад ось-ось квітуватиме. 
Я до комсомольців: допома
гайте рятувати. Без зайвих 
слів секретар комсомольської 
організації' бригади Леонід Ки- 
слун завів трактора, наванта
жив на причіп соломи та різно
го сміття і подався в сад. Зго
дом підійшли телятниця Кате
рина Власенко, пташниці Валя 
Крижанівська, Поліна Куче
ренко. працівник бухгалтерії 
Микола Пономаренко та інші 
молоді колгоспники. До ранку 
диміли багаття. До ранку ча
тувала молодь, і цвіт було 
врятовано.

Павло Григорович затягнувся 
цигаркою, а потім продовжу
вав:

— Коли торік призначили 
пташницями після закінчення 

восьмирічки Поліну Кучеренко

і Валю Крижа- 
нівську, дехто 
обурився: «Мо
лоді, що з них 
спитаєш». Та 
дівчата не під
вели: 85 процен
тів курчат збе

регли... Біля дитячих ясел-сад- 
ка буяє скверик, а біля клу
бу — парк. То комсомольці 
нинішньої весни посадили. Од
ним словом, молодь ніде не 
підводить.

Молоді колгоспники з таким 
же захопленням розповідають 
про свого бригадира:

— Звернись — допоможе. А 
часто й сам підійде, порадить.

А ще згадують, як артиле
рист старшина Вернигора в 
1946 році повернувся додому. 
Хлопчаки зграйкою бігали за 
ним, роздивляючись нагороди, 
а люди статечні уважно слуха
ли розповідь про парад Пере
моги в Москві, учасником яко
го був і Вернигора. 15 травня 
він повернувся додому, а вже 
через три дні призначили бри
гадиром і обрали секретарем 
комсомольської організації. То
ді було п’ять комсомольців, а 
в 1950 році, коли Вернигора 
передавав справи новому сек
ретареві, в організації налічу
валося більше тридцяти чоло
вік...

— Хіба раніше така молодь 
була?

— А так. Сьогоднішній тільки 
танцюльки на думці...

Такі діалоги нерідко можна 
почути між літніми людьми. Та 
тільки не в Інженерівці.

В. ЦВЯХ.
с. Інженерівка, 
Компаніївського району.

— Та оце ж така думка. Заберуся на якусь 
глуху галявину.

Кілька днів не приходив у загін Бондаренко. 
Повернувся у настрої, усмішка — рот до вух.

— Де мої студенти? Буду вчити, — і поклав на 
стіл перед командиром зав’язане щось у хус
тину.

Виявилося, ніякого погіршання здоров’я не бу
ло. Підривник насамоті кілька разів розібрав і 
склав механізм нової міни, добре розібрався сам 
і зараз готовий показувати іншим...

Вивчення в школі особливого призначення 
мінного господарства вважалося чи не найлегшим 
заняттям. Складнішою була тактика диверсійної 
роботи. Карта, розвідка, тактичні прийоми... Про
грама широка, а час дуже щільний. Працювати 
(а це була справді праця — важка, відповідаль
на) доводилося по 12—14 годин. Як хотілося в 
листі до Зіни розповісти про нову справу. Але 
слова виходили стриманими, одноманітними: 
«Працюю на старому місці. Все гаразд. За мене 
не турбуйся...» І тільки в одному між іншим по
відомив дружину: «Можливо, в недалекому май
бутньому доведеться виїздити до фронту. Але 
небезпечного в цьому нічого нема. Так, по ро
боті...»

3. БОМБА ВЛУЧИЛА В КОРМУ

Ж__ЗІИвК_

та, 16.45 — Телереклама. (Кірово
град), 16.50 — «Серед дитячих посмі
шок». Телефільм. (Кіровоград). 17.10. 
— До 50-оіччя Великого Жовтня. «Го-' 
рої наших п’ятирічок». (Донецьк), 
17.40 — В ефірі — «Молодість»,
(Львів). 18.00 — Першість СРСР з 
футбола: «Зоря» (Луганськ) — «Дина
мо» (Мінськ). Передача з Луганська. 
19.45 — Телевісті. (К). 20.15 — «14-а 
частина». До 125-річчя з дня народ
ження Елізи Ожешко. (Львів). 21.00 — 
До 50-річчя Великого Жовтня. «По міс
цях революційних подій». (Горький), 
21.30 — Л, Первомайський — «Вагра
мова ніч». Пром'єра телеспектаклю, 
(Ленінград). 23.00 — Програма УТ, 
«Квітучі акації». Концерт. (Одеса).

ВІВТОРОК, 16 травня. Перша про
грама. 10.30 — Голубий екран — 
школярам. «Мінеральні добрива». (Кі
ровоград). 11.00 — «Я слухаю пісню», 
Телефільм. (Кіровоград). 11.30 — 
«Одержимий». Художній фільм. (Кіро
воград). 17.40 — «Миколаївські етю
ди». (Миколаїв). 18.00 — Телевісті, 
(К). 18.20 — Рішення XXIII з’їзду 
КПРС — у дії. «Економісти за круглим 
столом». (К), 18.50 — Всесоюзний
фестиваль самодіяльного мистецтва, 
(Харків). 19.20 — А. Чехов — «На ве
ликій дорозі». Прем’єра телеспектак
лю. (Ленінград). 20.30 — Теленовини, 
(М). 20.50 — Для юнацтва. «Телевізій
ний клуб «Шукачі». (М), 21.50 —
«Одержимий», Х/ф, (Кіровоград),

Те майбутнє для Олексія прийшло у вересні 
сорок другого. Не забарилось. Як і небезпека, 
яка була на думці старшого лейтенанта, коли він 
писав додому: «Але небез
печного в цьому нічо
го нема». Разом з іншими 
випускниками школи у ве
ресні його командирують 
для виконання особливого 
завдання до Чорноморської 
групи військ.

Прощай, столице!.. Чи зу
стрінуся ще з твоїми пло
щами, чи побачу ще Крем
лівську стіну, твоє суворе 
московське небо, прохолод
ну Москву-ріку?..

Довгим був шлях до міс
ця призначення 
НОГО 
Туапсе. Через Ташкент, Кас
пійське море, Закавказзя, 
Батумі, Поті. На ньому впер-

півден-
радянського порту

НЕДІЛЯ, 14 травня. Перша програма. 
13.00 — Фінал Кубка СРСР з жокея, 
(М). 15.30 — Для школярі». «Шлях о 
науку». Фінал наукової олімпіади, 
(М), 16.15 — «Іскра вогню незгасно
го», (М. Рильський). (К). 16.45 — «Му
зичний кіоск». (М). 17.10 — Всесоюз
ний телефестиваль хліборобів. (Київ—• 
Кишинів), 18.30 — «Телогачок». (К), 
78.50 — «Імені М. Лисенка». Розпо
відь про Львівську консерваторію, 
(Львів). 20.00 — Теленовини. (М),
20.30 — Б. Гордон — «Адресат неві
домий». Прем’єра телевізійного спек
таклю. (М). 22.00 — «Вар’єте в студії», 
Передача з Угорщини.

Друга програма. 18.30 — «Актриси 
оперети». (Т. Шмига). (М).

ПОНЕДІЛОК, 15 травня. Перша про
грама. 11.00 — Телевісті. (К) 11 10 -
гЧайка російської ецонил. (К). іх./и 
Грає симфонічний оркзетр піонерів. 
/Ндр), 15.00 — Першість СРСР з 
футбола: «Пахтакор» (Ташкент) —
«Динамо» (Київ), Передача з Ташкен

ше старший лейтенант Єго
ров своїми очима побачив 
те, що пізніше називати
муть нечуваним виявом 
мужності і рішимості, та 
своєю душею відчув, на
скільки озвірілі фашис
ти, наскільки це небезпеч-
нии і запеклий ворог.

... Судно «Советская Украина» залишило По- 
тійську бухту. Курс — порт Туапсе. За кормою, 
де піниться серед голубого килима біла доро
га — ширяють чаїні зграї. Од лівого борту, аж 
до самого пекучого світила — срібна, мерехтли
ва весела стежина. Не хочеться вірити, що десь 
за рогом на тебе чатує смерть, що вогонь і дим, 
розвержена земля і холодна свинцева глибінь 
поглинає дорогі життя, що десь розхристаний 
гад цілиться в дитяче серце... Та про це не дає 
забути суворий, з двома шрамами на правій що
ці, обпеченими руками високий матрос. Біля 
нього зібралося кілька Олексієвих товаришів. Слу
хають неквапливу оповідь:

— Було це в останній рейс лідера «Ташкента» 
до Севастополя. На наш міноносець насіли фа
шистські стерв’ятники. Поливали вогнем і бомба
ми. Потопили судно. Але мало цього. Коли ми 
підійшли ближче, побачили, що фашисти зни
жуються над тим місцем, де потоплено корабель, 
і розстрілюють моряків, які рятувалися на воді. 
Моряки з міноносця не кликали «Ташкент» на 
допомогу. Вони показували руками — проходь 
далі, тебе чекає Севастополь... Ось така мор
ська душа. А коли гинув «Ташкент»... Це було в 
бухті в Новоросійську, за три метра від землі. 
Пряме поподання фашистської бомби. Сигнал 
тривоги — всі біжать на свої місця, а через якісь 
секунди, рідний «Ташкент» стає труною для по
ловини команди...

Сирена обірвала на слові моряка. Рваною, 
змійкуватою хмарою сунули на «Советскую 
Украину» фашистські повітряні пірати. Пролетіли 
на висоті, розвернулися повагом і пішли на 
корабель.

«Юнкерси» роблять захід для бомбового уда
ру, «мессери» утюжать шаленим кулеметним вог
нем. Та ще з форсом. Так знижуються, що за 
мачти зачіпаються. Старший лейтенант, як й інші, 
спочатку приткнув голову, але тут же зрозумів, 
що це не врятує: у трюмах «Советской Украи
ны» 600 тонн вибухівки. Пряме попадання бомби 
буде детонатором. Що залишиться тоді від ко
рабля?..

Це настали ті хвилини, коли біліють голови зов
сім молодих людей, коли люди втрачають ро
зум...

Та 300 радянських солдатів і офіцерів не взяв 
розпач. Всі проникли одним почуттям: якщо по
мирати, то наостанку вгостити фашиста. При зни
женні літаків відкривали дружний вогонь з авто
матів. Через кілька годин «Советская Украина» 
з пробитою кормою швартувалася в бухті Туап
се. Отак відбулася перша зустріч з масовим ге
роїзмом радянських людей.

Потрібен був риск, кмітливість, винахідливість, 
безмежна сміливість і мужність, — все, без чого 
диверсант не диверсант, щоб успішно справитися 
із завданням командування. До квітня 1943 року 
рота особливого призначення при Чорномор
ській групі військ, якою командував старший 
лейтенант Єгоров, знищувала важливі військові 
об’єкти ворога.

4. СЕКРЕТ «ЕМЗЕДУШКИ»

На початку квітня група підривників була ви
кликана до Москви для виконання нового завдан
ня командування.

— Дуже велику надію покладаю на одну річ, 
Олексо, — повідомив Єгорова при першій зу
стрічі начальник інженерного відділу штабу пар
тизанського руху полковник Старинов.

І він почав розповідати про нову міну «МЗД-5», 
яку любовно називав «емзедушкою». «МЗД-5» — 
міна сповільненої дії — відкривала нові мож
ливості для звершення великих диверсій на во
рожих залізницях.

—Нею, цією «емзедушкою» можна зовсім 
закрити шляхи. Зовсім, розумієш... — загорялися 
очі плоковника. — І твоє завдання оте «можна» 
зробити реальністю. Попереджаю: буде нелегко. 
Партизани вже звикли і мають великий досвід 
підривати «на шнурок» або «на паличку», і нове 
з потугами входитиме в життя.

Старинов говорить про партизанів. Так, йому, 
старшому лейтенанту Олексію Єгорову довіря
ють відповідальну місію. Рівно через десять днів 
з боєприпасами він вилетить у глибокий ворожий 
тил, у «партизанський край», де на нього чекає 
посада заступника командира по диверсійній ро
боті одного з найбільших з’єднань. В лісах Во
лині на-нього чекає Герой Радянського Союзу, 
генерал-майор Олексій Федорович Федоров, 
який очолює Чернігівсько-Волинське партизан
ське з’єднання.

Ось так щиро, задушевно, як з цим діду
сем, розмовляв при першій зустрічі ЗІ своїм 
заступником О. С. Єгоровим командир Чер
нігівсько-Волинського партизанського з’єд
нання, Герой Радянського Союзу О. Ф. Фо- 
дороа, вимогливий, суворий, але чуйний то
вариш.

Фото 1943 року.

Цю новину старший лейтенант зустрів спочатку 
з якимось недовір ям. Невже немає досвідченіших 
підривників, умілих організаторів? Можливо, це 
поспішне, не остаточне рішення?

Та Старинов квапив з підготовкою вибухового 
господарства. Старинову не терпілось (і це зро
зуміло) скоріше побачити, як зустрінуть месники 
«емзедушку», як виправдає вона його надії.

(Далі буде).
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СУПЕРНИКИ «ЗІРКИ»---------

ОКА, КИЇВ

—-------
Ралерій ЮР’ЄВ

мали різні

відоме це ім’я. Прекрасна спорт
сменка з Німецької Демократич
ної Республіки, володарка срібної 
медалі чемпіонату Європи І п’ято
го місця на Олімпійських Іграх п 
Токіо, Хрістіана через трааму ви
мушена була залишити великий 
спорт. Вона стала студенткою ви
щої школи кіномистецтва. І П за
просили зіграти Катаріну о фільмі 
«Дівчина на дошці» (за книгою 
Ральфа Кнебеля).

Комсомольська балада
Гей, прокинувсь козак,
І могила гойднулася сива,
Ген, вмивався козак 
Шумовинням Дніпра молодим. 
А від Січі,
В степи,
На опалених кулями гривах 
Пролітав ескадрон
Крізь багряного обрію дим.
І підводивсь козак,
І напружував більно зіниці,
А як внуків пізнав —
Став сідлати гінкого коня:
Є ще порох.
Є порох в порохівницях!
Та й махнув у сідло,
Та й червоний загін догани.
— Хто ви, хлопці мої, 
До якої належите сотні? 
Тільки в Хмеля
Я бачив
Бідових таких вояків...
Встала пісня в одвіт,
Вдарив вітер в побідні полотна:
— КСМ!
— Комсомол!
— Комунари червоних полків. 
Гей, пришпорив коня,
І дорога метнулась під ноги. 
Рветься мило з гнідого, 
Доспиться розпалений круп. 
Раптом
Здибився кінь:
Де безмежні були перелоги — 
Велет-хата в степу 
Дише полум’ям труб.

Хлопці кайлами б’ють.
Хлопці крешуть метал і граніти, 
Пружні м’язи,
Як в’язь,
Як високого неба душа...
— Хто ви, любі мої?
•— Революції діти.
— То прийміть і мене
До хороброго цього коша. 
Прийняли козака.
1 пішли по дорогах звитяги: 
Дніпрогес...
Казахстан...
Кременчуцького моря вогні..,
— Гей, ми сонце п’ємо,
Та в криницях не меншає спраги, 
Бо тривогам весна
Відкрива горизонти ясні!
І замисливсь козак,
І могили гойднулися сиві, 
їм вклонився козак,
Хоч нікому не кланявсь в житті.. 
Перед ним небеса
Посхиляли хмарини щасливі, 
Відкриваються вежі
Перед ним золоті.
Там звитяги вогонь,
Комсомольського гарту крайнебо, 
Де одна далина,
Далина,
Далина,
Де вершини, як факели,
Повертаються серцем до тебе,
Де про віщість
І вічність
Голос юні у світ долина.

15 травня «Зірка» у черговому матчі футбольного 
чемпіонату країни виступає у Києві. Суперниками 
наших земляків будуть армійські футболісти столиці 
України, один з лідерів сьогорічної першості.

Цей колектив знайомий кіровоградським любите
лям футбола. Кияни мають великий досвід виступів 
на всесоюзній футбольній арені. Команда була ство
рена у 1946 році. У 1947—1949 роках брала участь 

у всесоюзній пер
шості 
групі, 
місце в першій п'я
тірці команд своєї 
зони . У зв'язку 

зі створенням класу «Б» з дуже обмеженою кіль
кістю учасників, у 1950 й 1951 роках кияни беруть 
участь у чемпіонаті України. 1951 року — 1 місце і 
звання чемпіонів УРСР. З 1952 по 1965 
1953, 1959, 1960) СКА бере участь у 
СРСР по класу «Б».

За цей великий відрізок часу кияни 
показники. Вони були і аутсайдерами (1952, 1954 рр.) 
і «середняками» (1958, 1963 рр.). Декілька разів ар
мійці посідали місця серед лідерів класу «Б». СКА 
виходив переможцем у своїй зоні, проте у фіналь
ному турнірі був лише другим. У 1966 році СКА 
бютував у другій лізі класу «А». Дебют виявився 
же вдалим — 2 місце. Особливо вдало провели 
мійці друге коло, набравши 26 очок. У 1967 році ар-
мійці, як і торік, — один 
з претендентів на лідер
ство.

Старший тренер — 
заслужений тренер СРСР 
В. Меншиков, працює з 
командою перший рік.

Нагадаємо, що торік 
СКА двічі переміг «Зір
ку» — 1:0 і 3:1.

Ю. ДОВГАЛЕНко.

не 
не 

перед

хвилюється, 
звик хвилю- 

сильними. 
Ліст...

Петербург був приємно 
здивований. Нарешті слав
нозвісний Ференц Ліст гра
тиме в столиці Росії.

4 квітня 1842 року. Нева 
щойно звільнилась від кри
жаного полону і поважно 
котила свої темні води. Фе
ренц повільно йшов набе
режною. Завтра неділя. 
Завтра він дає перший кон
церт, який відбудеться при 
дворі.

Ні, він 
Взагалі він 
ватись
Він — Ференц

— Ференц Ліст, — поко
тилось луною по залу.

Зсунув брови Микола 
Перший. Завмерли присут
ні. Ліст не поспішаючи на
ближається до царя.

— Ми з вами майже спів
вітчизники, пане Ліст, — 
звертається цар. — Адже 
ви угорець, чи не так? А у 
мене в Угорщині є полк...

Ліст грав угорський марш. 
Грав його навмисне, щоб 
«його величність» познайо
милася з ритмом угорських 
шабель. Шалені акорди по
лонили зал. Та раптом гра 
обірвалась, 
нотники...

Микола І підвів голову 
він щойно 
своїм ад’ютантом. А тепер 
з неприхованим подивом 
подивився на піаніста.

— Чому ви кинули гру?
— Коли ваша величність 

розмовляє, всі мають мов
чати, — спокійно, але твер
до відповів Ліст, дивлячись 
цареві прямо в очі.

Микола 1 раптом насупив 
брови і сухо сказав: «Пане 
Ліст, екіпаж вас чекає». Ве
ликий піаніст мовчки покло
нився і пішов геть. Через 
півгодини до нього в готель 
з явився поліцмейстер і спо
вістив про те, що через 
шість годин Ліст має зали
шити Петербург.

Саме цей останній діалог 
передував приїздові Ліста

спинились кін-

розмовляв зі

в Єлисаветград. Здавалось, 
що вже ніколи Ліст не на
важиться приїхати в Росію.

Та вже в січні 1847 року 
Ліст концертує у Києві. Йо
го вперше побачила і почу
ла Кароліна Вітгенштейн. 
Вони зближаються. Ліст щи
ро захоплюється Кароліною. 
Виникає думка про одру
ження. Але це неможливо 
без дозволу царя, адже 
піаніст підданий іншої краї
ни. І тут Ліст дізнається, що 
Микола І має бути в Єлиса- 
ветграді на огляді військ.

Туди і подався Ференц. 
По дорозі в Єлисаветград 
із Миколаєва він в досить 
піднесеному настрої пише 
листа матері, що «вирішен
ня його життєвого питання 
наближається», що «вирі
шальна подія перетягує ча
шу вагів у бік щастя».

Так, саме в Єлисаветграді 
мало вирішитися щастя 
Ліста.

Концерти його проходи
ли тут при великому напли
ві народу у літньому театрі 
(нині скверик біля театру 
Кропивницького). Компози
тор зробив кілька виступів. 
Концерти відбулись. Проте 
не відбулось третьої розмо
ви з царем. 27 жовтня Ліст 
пише листа на батьківщину: 
«Єлисаветград є для мене 
також останнім етапом кон
цертного життя, яке я вів 
весь цей рік...».

Та не тільки це зв’язує 
Україну, наше місто з Фе- 
ренцом Лістом. Справа в 
тому, що він створив дві 
п'єси для фортепіано на 
українські народні моти
ви — «Українську баладу» 
на тему пісні «Ой, не ходи, 
Грицю» та «Скаргу» за мо
тивами пісні «Віють вітри». 
Можливо, задум прийшов 
у Єлисаветграді. Можливо, 
адже ці п'єси написані на
прикінці 1847 року, відразу 
після від'їзду Ліста з нашо
го міста.

Ю. СТАСЮК.

У НОВОМУ спортивному фільмі 
студії «Дефа» (НДР) «Дівчи

на на дошці» виконавиця головної 
ролі забирасться на вишку І стри
бає о воду, виконуючи в повітрі 
півтора сальто з Двома гвинтами. 
Навіть для спортсменки з світо
вим Іменем такий стрибок вва
жається -складним. Стрибок но був 
кінотрюком — стрибала сама 
виконавиця головної ролі — Хрі- 
стіана Ланцке. Любителям стриб
ків у воду в усьому світі добре

МОСКОВСЬКЕ 
„ДИНАМО“ 

НЕ ПРИЇДЕ
11 травня кіровоград

ська «Зірка» провела у 
Воронежі черговий матч 
на Кубок СРСР з футбо
ла. Вона зустрілася з 
місцевим «Трудом». Як 
повідомили з Воронежа, 
гра проходила цікаво, в 
обопільних 
кінчилася з 
перевагою 
поля — 2:1.

«Зірка» виступила по 
суті дублюючим скла
дом. Керівництво коман
ди пояснює це так: по- 
перше, хотіли перевіри
ти дублерів у грі з більш 
сильним суперником; по- 
друге, — надати час ос
новному складові кра
ще підготуватися до 
матчу на першість краї
ни з київськими армій
цями, який проходитиме 
15 травня.

А могло статися інак
ше. В разі виграшу 
«Зірки», вона 19 травня 
приймала б на своєму 
полі московське «Дина
мо» і перевірила б ос
новний (а не дублюю
чий!) склад у грі з пра
вофланговими радян
ського футбола. Що ж 
до матчу з київським 
СКА, то чотири дні — 
не такий вже короткий 
строк для відпочинку і 
підготовки до нього.

Дивує таке зневажли
ве ставлення до кубко
вих ігор.

М. МАР’ЯНЕНКО.

атаках, і за- 
мінімальною 

господарів

\
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ДІВЧИНА

1
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(актор Ханьо Хассе). 
ГУРКОВ. 

(АПН).

першу роль Хрістіана -Ланцке: 
■ Вона грала легко і невимушено, 
грала в чомусь саму себе».

На знімках, взятих з журналу 
>Цайт їм більд», який виходить в 
НДР: Хрістіана Ланцке в стрибку 
(зліва). Праворуч — кадр з філь
му: Катаріна (Хрістіана Ланцкс| 
розмовляє з Драматургом Клем- 
мом '

Професор Курт Метціг, який 
Інсценував твір Кнебеля, так роз
повідає про цей фільм: «Ми хо
тіли показати людину молодого 
покоління з усіма її переживан
нями. Наша гороїня — спортсмен
ка — боїться труднощів. Вона по- 
чуоає страх перед складними 
стрибками. Подолання страху, 
виховання о собі мужності й скла
дають конфлікт картини».

Оператор фільму Еріх Гускос 
задоволений тим, як зіграла свою

Звернемося до статисти
ки: в Пуерто-Ріко 400 000 
населення мешкає в бідних 
халупах. Кожний третій до
рослий пуерторіканець —• 
безробітний.

Рятуючись від голоду, 
немало пуерторікаиців емі
грувало в США, сподіваю
чись знайти там ліпшу до
лю. Ось що пише з цьо
го приводу американський

РЕКЛАМА І ФАКТИ
«Диво Карібського мо

ря» — так називає віце-пре
зидент США Губерт Хемфрі 
острів Пуерто-Ріко. Якщо 
він має на увазі гарні паль
мові долини, мальовничі 
пляжі, старовинні фортеці, 
то це дійсно так. Та, звичай
но, ніяк не назвеш «дивом» 
становище, в якому опинив
ся чудовий волелюбний на
род острова, що перебуває 
на правах колонії Сполуче
них Штатів.

Б К 01226. Індекс 01197.

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
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■МОЛОДОЙ КОММУНАР» 

орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ,

журнал «Харперс мегезін»: 
«Біля мільйона пуерторі- 
канців живе зараз в США, 
з них більше 600 тисяч — в 
Нью-Йорку. Вони мають ду
же низький рівень освіти, 
горюють, багато з них хво
ріють туберкульозом, що 
відображає тяжкі умови 
життя в них на батьків
щині».

Американські монополії 
виключно займаються гра
буванням Пуерто-Ріко. Во
ни вивозять звідти щорічно 
біля третини мільярда до
ларів прибутків. Вони кон
тролюють 80 процентів про
мисловості країни, 50 про
центів сільськогосподарсько
го виробництва, 40 процен
тів роздрібної торгівлі і 100 
процентів засобів зв’язку і 
транспорту.

Професор економіки уні
верситету в Сан-Хуані Кар
лос Франкенхоф заявив: 
«Напевне, найбільша проб
лема Пуерто-Ріко — це за
лежність, характерна для 
його економіки». Ось, вияв
ляється, в чому основна 
причина хронічної бідності 
мешканців острова. Але ко
лонізатори не обмежуються 

ТИМ, ЩО відри- 
вають в остро
витян 
шмат 
США примушу
ють молодь 
Пуерто - Ріко 
вступати в ла-

ТІЛЬКИ
ТРЕТІ

останній 
хліб а.

ви своєї армії, примушують 
її проливати кров в агре
сивній війні Пентагону про
ти народу В’єтнаму.

Щоб обдурити міжнарод
ну громадську думку від
носно справжнього стано
вища Пуерто-Ріко, Вашінг- 
тон вирішив організувати в 
цьому році плебісцит, на 
якому немов буде вирішено, 
чи хочуть островитяни неза
лежності, чи їм до душі ко
лоніальна опіка.

Патріоти Пуерто - Ріко, 
відкидаючи фарс з плебіс
цитом, посилюють боротьбу 
за істинну незалежність 
своєї вітчизни.

10. ГВОЗДЬОВ. 
(АПН).

РИМ, 
(ТАРС). 
місце зайняла 
команда СРСР 
піонаті Європи 
Нашим борцям 
лося повторити 
трьох попередніх років, 
коли вони незмінно ста
вали чемпіонами конти
ненту.

Цього разу першість 
дісталася дзюдоїстам 
ФРН, які зуміли вигра
ти у нашої збірної, хоча 
із різницею на одне оч
ко — 3:2. Друге місце у 
французьких спортсме
нів, які програли захід
нонімецьким борцям у 
фіналі з рахунком 1:2.

Бронзових медалей 
удостоєні, як і наші ат
лети, борці Голландії, 
серед яких був прослав
лений Антоіі Хеєсінк.

Попереду особисті 
змагання.

12 травня. 
Тільки третє 

збірна 
на чем- 

з дзю-до. 
не вда- 

усніх чо-

ПОГОДА
Сьогодні вдень по 

області то. мі сі у no
's-/ редбачасться мало- 

хмарна погода, без 
опадів, вітер північно-східний, 
їлабкий до помірного. Темпера
туро повітря по облості 19 — 24, 
по місту — 20 — 22 градуси.
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