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міста з 
сказати, 

зробив

ГІРНИКИ 
ПРО 
ГІРНИКІВ

вийшли дві нові вистави у те
атрі імені Кропивницького, від
крилася для огляду картинна 
галерея і вперше в Кіровограді

студія 
За цей час 

аматори створили 
кінофільми. Фільм 
Семено-Головківськ»

Любителі мистецтва 
задоволенням можуть 
що початок 1969 року 
достойну заявку в культурному
житті. Майже одна за одною

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇ4'. ЄГЧАЙТЕСЯ!

Женщин
ЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

— Я? — він здивувався. Густо почервонів і потупив 
очі.

Хоч із цього гурту деякі аж занадто поривалися всту
пити в розмову, я чомусь звернулась саме до нього. Він 
стояв між ними мовчки і задумливо слухав музику. Па
ри кружляли у вальсі.

— Ми, брат, вкапуємо день і ніч, — рубає повітря ру
кою один. — Все робимо, що не скажуть. Але не такі 
дурні, щоб зараз іти на роботу.

(Див. 2-у стор.)

показав сотням тисяч глядачів 
свою телевиставу «Дим» за ро
маном великого російського 
письменника І. С. Тургенева.

.и.ирчі І иііириіс О .
колектив телестудії здійснив та (Закінчення на 3-й стор.).

ГАРМІШ-ПЛРГЕНКІРХЕН, в лютого. (Спец. кор. ТЛРС). 
Блискучою перемогою радянської школи фігурного катання 
увінчалися змагання, «дуетів» на чемпіонаті фігуристів Європи. 
Практично за найвищі титули боролись тільки спортсмени СРСР. 
Золоті медалі завоювали молоді талановиті московські фігурис
ти їрнп.і Родніна і Олексій Уланов — -418,4 бала (сума місць — 
10). Срібними, як І на недавній першості країни, залишились 
неодноразові чемпіони Європи, світу і Олімпійських ігор ленін
градці Людмила Белоусова і Олег Протопопов — 413,6 (19). 
Бронзові медалі вручені чемпіонам СРСР, ленінградським аспі
рантам Тамарі Москвіпій і Олексієві Мішану — 408,9 (27).

(Див. 4-у стор.)
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КРЕМГЕСІВСЬКИЙ 
«КОМСОМОЛЕЦЬ»

Тут можна побачити 
кришталь і пральні маши
ни, модне взуття 1 верхній 
одяг, вироби галантереї і 
парфюмерії... Але цс не 
виставка. Це — новин три
поверховий міський універ
маг «Комсомолець», який 
цими днями гостинно від
крив свої двері для жите
лів приморського міста.

Люмінесцентне освітлення, 
оздоблення колон під беріз
ку, прилавки із світлого де
рева з полісфірним покрит
тям, скло і бетон — все чу
дово поєдналось в загаль
ному інтер'єрі універмагу.

Е. ЯРУ ШОК, 
працівник редакції га
зети «Наддніпрянська 
правда».
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КОЛИ СИГНАЛИТЬ ЧОРНИЙ ..МЕРСЕДЕС-
Нарешті він виринув на білий світ, цей таємничий чорний «мер

седес», що давно уже маячив нерозпізнаним то тут, то там-
(Див. 2-у стор.).

ще не позна
на календарі. 

Звичайний (для кого ви
хідний, для кого робочий) 
день. І все ж він незви
чайний, бо відзначається 
і в нашій країні, І за ру
бежем. Щоправда, тради
ція відзначати його зов
сім молода. їй всього-на- 
всього чотири роки. Це 
порівняно мало. Так як і 
тим, хто його відзначає.

їм сьогодні сімнадцять, 
або й того немає. Здава
лось би, що можна зро
бити в такий вік? Добре

зліт тим, кому ще нема 
сімнадцяти, і тим, кому 
уже сімнадцять; хто не 
знає війни або знає її ли
ше з книжок; кому важ
ко уявити, що в Освенці- 
мі, Майданеку, Бухенваль- 
ді фашисти живими спа
лювали людей і їх попе
лом удобрювали землю».

Яке завдання ставлять 
перед собою «кідовці»?

«...зайняти своє місце в 
інтернаціональних брига
дах. І якщо наш клуб ін
тернаціональної дружби 
«Факел» зробить хоч де-

свій протест проти війни 
у В'єтнамі. На ньому сто
ять підписи всіх учнів 
шкіл Кіровограда. їх біль
ше десяти тисяч.

В Залі гасне світло, і на ек
рані з’являється кіровоград
ська комсомол ка-підпільннця 
Тоня Жабо. Фільм про від
важну героїню, яка загинула 
під час війни, знятий студій
цями Палацу піонерів. Торік 
на республіканському конкур
сі дитячих фільмів він одер
жав диплом першого ступеня. 
Зараз учні знову перегляда
ють безсмертні сторінки ко
роткого життя Тоні. 1 їх сер
ця переповнюються ненавистю

Кілька днів тому в музич
но-драматичному театрі іме
ні М. Л. Кропивницького 
відбулась прем’єра вистави 
за п’єсою болгарських дра
матургів А. Гуляшкн та 
В. Каракашева «Спляча кра
суня».

В головній ролі — Абаку- 
ма Захова (майора держ
безпеки) виступив артист 
І. Терентьев. В п'їсі зайняті 
також актори А. Любеико, 
ЛІ. Овчинников, Ю. Волохоз 
та іцші.

«Сплячу красуню» колек
тив театру підготував 
фестивалю болгарської 
матургії в СРСР.

Поставив спектакль 
жнеер Полтавського музпч- 
но-драматйчного театру іме
ні М. В. Гоголя С. і. Івахін.

О. БАСЕНКО.

Більше року в селищі Дн- 
митровому працює 
кінолюбителів. 
молоді 
чотири 
«Наш 
на обласному огляді здобув 
перше місце.

Зараз самодіяльні кіно- 
митці знімають стрічку про 
передову бригаду екскава
торників Д. О. Білолапотко- 
ва. Ця робота присвячена 
100-річчю від дня народжен
ня в. 1. Леніна.

Керують студією інженер 
В. 1. Гаманілов та слюсар 
П. І. Севрюков.

В. КОЛЕСННКОВ, 
працівник редакції олек
сандрійської міжрайгазе- 

' ти «Ленінський прапор».

вчитись, старанно відвіду
вати школу. Але ж ні. 
Сьогоднішніх сімнадцяти
річних тривожить найак
туальніша проблема су
часності, проблема люд
ства — мир на землі.

От 1 зібралися вони сьогодні 
на спій традиційний зліт.-Зліт 
антифашистів. Чому сьогодні? 
Бо сьогодні — День пам’яті 
юних героїв, які залинули в 
боротьбі проти фашизму.

Члени клубу інтернаціональ- 
Vi?1 дРУжбн Кіровоградського 
палацу піонерів прийшли сю
ди, щоб вшанувати пам’ять 
Француза Данісля фері, ара
ба Фадиля Джамаля, болгар
ки Рози Пашкулової, кірово- 
'тшдців Тоні Жабо, братів 
1 »аркітанів, Феді Шспеля, Яші 
Ліагвіенка, Вані 1Ор*енка, Ва
ні Коноваленка і багатьох інших.

Юні герої загинули в різні 
роки, в різних країнах, але 
*ид одного меча — меча фа
шизму. і доки цП загроза ще 
„,.снть, ,,аД людством, спокій
ним ніхто не може бути. Ось 
чому так гнівно звучить голос 
^аші Амурова:

«Ми присвячуємо цей

сяту долю цієї великої і 
потрібної справи, ми, юні 
інтернаціоналісти, будемо 
вважати, що недаремно 
живемо на землі».

Зліт відкриває президент 
клубу — учень міської серед
ньої школи Аї 14 Віктор Чер
касов. До залу вносяться пра
пори всіх країн 
пруженій тиші 
Гані Лисак (21 
розповідає про 
ників у країнах 
лодя Зінуков і 
євська присвятили свої висту
пи героям-антнфашистам.

— Що вам потрібно для 
щастя? — звертається до 
присутніх Володя Мельни
ков.

Зал хором відповідає:
— Мир! Нам потрібен 

мир!
Ніби на підтвердження 

цієї вимоги президент 
клубу зачитує лист-відоз- 
ву, який буде направлено 
у Москву в Радянський 
комітет захисту Миру. В 
ньому учні виражають

світу. В на- 
звучнть голос 
школа). Вона 
життя ровес- 
капіталу. Во- 

Раїса Блажі-

до тих, хто не дай дожити 
дівчині навіть до повноліття.

В залі гримить:
— Клянемось! 

Пам’яттю комуністів і 
скорботою Піскарьов- 
ського кладовища, без
мовністю Хіросіми і на
батом В’єтнаму, ім’ям 
дружби і солідарності.

— Клянемось невтомно 
боротись за справу 
роду!

Зліт закінчується 
вом партійного гімну 
тернаціонал».

Учні розходяться. І 
впевнені, що їх настрої і 
їх думки не залишаться 
непочутими. їх гнівний го
лос протесту приєднаєть
ся до багатомільйонного 
голосу народів усіх країн 
і континентів, які вимага
ють:

— Нам потрібен мир! 
Г. ПРОКОПЕНКО.

м. Кіровоград.

на-

спі- 
«ІН-

Вони
■

ПІП НІ І ЛІ ни9
З 5 лютого у всіх районах нашої області проходять 

комсомольські збори. На порядку денному — «Авангард
на роль комсомольців на виробництві».

Про те, як пройшли збори комсомольців села Павлівни Кремгесівського ра
йону розповідає завідуючий відділом комсомольських організацій Кремгесів
ського міськкому ЛКСМУ Анатолій КОБЗОВ.

І
 В залі не було жодного комсомольця, 

який би не висловив своєї думки.

З доповіддю «Авангардна роль комсо
мольців та про заходи в підготовці до 
100-річчя від дня народження В. І. Ле
ніна і 50-річчя ЛКСМУ» виступив голова 
сільської Ради, член парткому колгоспу 
М. С. Пономаренко.

— Які ж завдання стоять перед нами, 
виробничниками! — з такими словами 

Ідо присутніх звернувся секретар коміте
ту колгоспу Юрій Усатенко.

—» Комсомольсько-молодіжний колек
тив на селі — велика опора в роботі 
комсомольських організацій, спрямова
ній на розширення, поглиблення, підви- 

Ещення результативності соціалістичного 
змагання серед трудівників села, — ось 
про що говорив член механізованої

ланки по вирощуванню кукурудзи, пе- о 
редовий механізатор колгоспу імені І 
XXI з'їзду КПРС Іван Гаркуша.

М. С. Пономаренко підтримав хлопця. І ска- І 
зав, що па всіх ділянках роботи повинні бути І 
молоді.

— Насаджувати тінисті алеї, організовувати | 
недільники, проводити вечори цікавих зустрі- І 
чей — це робота ваших рук.

Скажу про Івана Гаркушу. Добився хлопець І 
високих показників у рільництві, став першим І 
іракторнстом на весь раной — радісно нам, бо ’ 
ми його виховували, комсомол. Гордістю пов
ниться серце за молоду завідуючу фермою і 
Олену Кузьменко. Побільше б таких! Тоді і 
ніяка робота не страшна.

Мені давііо за тридцять, та 50-річчя ЛКС.М 
України я вважаю і своїм святом...

Це були одні з тих зборів, з котрих 
ніхто не виніс пустої душі. Дівчата і І 
хлопці розуміли, що вони — на видноті, 
на передньому краї.
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Будівельний майданчик 
жив своїм звичайним жит
тям. Важко розвертався 
кран, тикаючи стрілою в 
похмуре сіре небо. Ледве 
витягуючи ноги з багню
ки, юрмились монтажни
ки. Обабіч дороги я поба
чив гурт хлопців і дівчат, 
які затято довбали засту
пами грунт.

— Важко-1
— Нічого. — відповів брига

дир бетонників Богдан Голо- 
вецький. — Нам не звикати, 
ці траншеї ми риємо вдруге.

— Ми їх конали восени. Ллє 
фундаментні балки тоді чо
мусь не вклали, траншеї за
горнули. Тепер доводиться ро
бити ці траншеї «на біс».

Можливо, про це не 
варто було б і згадувати, 
коли б не моя розмова з 
головним інженером
тресту «Кіровоградпром- 
буд» О. Й. Задорожним.

— Олексію Йосипови
чу, чому- на ДСШ не за
кінчені земляні роботи?— 
запитали ми тоді.

— Розумієте, взимку 
довбати мерзлий грунт 
важко, та й витрати вели
кі.

Ось у чому справа. 
Щоб були меншими за
трати, товариші вирішили 
провести земляні роботи 
влітку. Що ж, це по-ха- 
зяйськи. Якби ці роботи 
не виконувалися взимку... 
«на біс».

До речі, і досі не ви
рішено, хто ж буде вкла
дати фундаментні бал
ки. Начальник Кірово
градського будівельного 
управління № 2 Д. Т. Фе
доров категорично зая
вив: «Вкладатимуть мон
тажники спецуправління 
№ 125 тресту «Дніпоо- 
стальконструкція». На
чальник монтажників А. В. 
Захарченко не менш ка
тегорично висловився: 
«Будівельники управління 
№ 2, бо їм потім потріб
но буде вести цегляну 
кладку».

Хитромудре плетиво динно
го вузла на цьому не закін
чується.

У «Молодому комунарі» И 
січня був надрукований три
вожний сигнал, в якому гово
рилося, що на будівництві

ВУЗОЛ
ДСШ не впорядковані під’їз
ні шляхи і майданчики, де 
стоїть кран.

— Аїайданчнк ми спланува
ли, дивіться, — сказав голов
ний інженер БУ-2 Р. Д. Г.туз- 
гол і... показав рукою на гли
няне місиво, яке зробили мо
гутні гусениці крана.

По ряду «А», де скоро 
почнеться монтаж, і досі 
не сплановані під’їзди. 
Ледь пригріє сонце — І 
стає вельми невесело. 
Адже тут — пливун.

— Ми зааезли плити,— 
поділився своїми думка
ми Д. Г. Федоров, —■ не
хай монтажники вкладуть 
їх на під’їзний шлях і ве
дуть монтаж.

Рішення цілком реаль
не і тверезе, але... на 
об'єкті лише вісім таких 
плит. Щоб вимостити пів
дороги, їх потрібно сорок 
штук.

Раніше на будові проб
лемою номер один було 
забезпечення монтажни
ків бетонними конструкці
ями. Зараз ця проблема 
вирішена.

— Комбінат «Будде- 
таль» тресту «Кіровоград- 
промбуд» у змозі вико
нувати всі замовлення 
монтажників, — запевнив 
О. Й. Задорожний.

Отже, цей вузол уже 
розв’язаний, і думається, 
нікому нецікаво його за
тягувати. Що ж до під'їз
ного шляху по ряду «А», 
то він залишається під пи
танням.

Найбільш неприємно 
вражає те, що генпідряд
ники і субпідрядчики не 
дуже дружать між со
бою. А справу вони 
роблять спільну. Тому не 
хотілося б щоб їхні на
магання нагадували поту
ги героїв широко відомої 
байки Крилова. Тим біль
ше, що ДСШ не віз, а 
об'єкт, який треба здати 
протягом року.

В. ГОНЧАРЕНКО, 
спецкор <Молодого ко
мунара».

Через багнюку — до екскаватора

ЦОРНИЙ «МЕРСЕДЕС»
* прошурхотів під вікнами 

будинку в Празі, де жила 
вісімнадцятилітня школярка 
Бланка Нахазелова. Почувши 
сигнал автомобіля, дівчина 
відкрила газ, щоб померти. Ні, 
вона не хотіла умирати, вона 
хотіла жити, але Бланка зна
ла. що люди з чорного «мер
седеса» жартувати не люб
лять. Вона залишила записку: 
«Повірте, що те, що я зроби
ла, я зробила не за переко
нанням. Мене примусили... 
Як тільки рівно о 08.30 тричі 
просигналить чорний «мерсе
дес». я опущу завіски і пущу 
газ. Я не хочу, цього робити, 
але я повинна. Будь ласка, 
простіть мене, простіть. У ме
не вже немає шляху назад. 
Краще не. ніж кислота в об
личчя».

Так днями в Празі сталося 
ще одне самогубство. Проте, 
чи самогубство це? Чи не по
ра назвати речі своїми імена
ми? Сигнал під вікном, страх 
перед «кислотою в обличчя»... 
Примус до самогубства — фак-г 
тичнз вбивство.

Співробітники Міністерства 
внутрішніх справ Чсхословач- 
чини, очевидно, шукають за
раз вбивць з чорного «мер
седеса». Поки що немає по
відомлень, що вбивці спійма
ні, але будемо сподіватися, 
що їм не вдасться вислизну
ти. Адже злочинець, який би 
він не був спритний, завжди 
залишає сліди. Але, крім тих, 
які могли залишити на ас
фальті шини автомобіля, с й 
інші сліди. За минулий рік 
чорний «мерседес» немало 
наслідив І в ефірі, і на сто
рінках деяких чехословацьких 
оргйнів масової інформації. 
Чи не ведуть ці слід» до бу
динку, де жила Бланка На
хазелова?

Згадаймо, як у минулому 
ропі, після січневого пленуму 
ЦК КПЧ, що прийняв рішен
ня про виправлення помилок, 
допущених раніше, деякі ор
гани масової інформації об
рушили на читачів лавину 
статей про «гуманізацію», 
«лібералізацію», «демократи
зацію». Теоретична неспро

можність цяі статей, які бо
рються, по суті, за реставра
цію капіталізму, була вже пе 
раз піддана переконливій кри
тиці, — до цього ми тут не 
будемо повертатися. Важливо 
звернути увагу на деякі ас
пекти їх практичного втілен
ня.

Захопивши ключові позиції 
в органах масової інформації, 
проповідники «гуманізації» і 
поборники «свободи преси» 
проявили патологічний страх 
перед всякою дискусією на ріп
них. Під лозунгом «боротьби 
проти цензури» в цих органах 
масової інформації встанови
лася небувала по своїй нетер
пимості до «інакомислячих» 
волюнтаристська цензура. 
Шельмування «інакомисля
чих» розгорнулося і на сто
рінках газет, і на екранах те
левізорів. Називалися імена, 
давалися адреси. І нацькова
на підбурювачами молодь бі
гла за вказаною адресою — 
викрикувати погрози, лайки, 
кидати каміння у вікна.

Як це назвати? Утверджен
ням гуманізму і свободи дум
ки? Каміння у вікна і на
клеп — це не диспут, не ме
тод переконання. Це терор. А 
найдіновіша в наш час форма 
терору — цс терор мораль
ний. Чесних людей розпина
ли наклепницькими словами, 
били словами, обпльовували 
словами. Варто було завод
ському колективові засумніва
тися у правильності дій тру
бадурів «лібералізації», як на 
завод з'являлася групп жур
налістів певного напряму. У 
них в руках були не кийки, 
не револьвери. У них була 
страшніша зброя — мікрофо
ни і авторучки, націлені ііс 
на передачу- справжніх подій, 
а на перекручення, на інси
нуацію. Згодом «доспід» тако
го терору був узагальнений у 
статті «Слово, сказане і на
писане» журналістом Іржі 
Гохманом. якого за особливі 
заслуги у цій справі агентст
во Рейтер підняло в ранг «од
ного з найвіднертішпх і най- 
прогреснвніших публіцистів».

Терор зробив свою справу. 
Вік породив страх перед пуб-

(Закінчення. Початок на 1-й стор.). — Вони такі цікаві, слухняні. Ою до 
І Нового року підготував з ними концерт,

Танці. Що? Цемент підвозити? Не. Ог невеличку п’єсу розучили. Стояв закулі- 
зійде сонечко, годі й поїдемо. Хіба я не сами і, чесно кажучи, 
маю права танцювати?

Петро дивився на нього з подивом. 
Па лоб упало русяве пасмо. Міцно взяв 
«брата» за руку:*

— Досить! Ходімо заводити. Зрозумій, 
там вантаж терміновий. Он задощить...

— Ти що, ненормальний? Громаду під
водити? — обвів навколо рукою танцю
рист.

— А ти хочеш їхати? — звернулась я 
до Петра.

— Я? — перепитав він.
— Так, ти.
Хлопець мовчки рушив до дверей.
А вже через кілька хвилин тишу сіль

ської вулиці порушив рівний рокіт трак- . 
тора. Ще і ще очі-фаріі розпанахували Тільки танців Та кіно 
темряву. Вранці пішов дощ...

ЗУСТРІЧІ
І • ■ ■■■ > .-.і . ;

ремїю. Мої друзі виступили на відмін
но, — розповідає Петро.

До 23 лютого він теж готує з піонера
ми літературно-музичний монтаж. І а 
склалось так, іцо Петро ремонтував 
свого трактора і не зміг прийти на черго
ву репетицію. То вони його аж на польо
вому стані відшукали.

ш,-

їх у кабінеті секретаря комсомольської 
організації Григорія Бегми двоє. Секре
тар, підперши кулаком підборіддя, уваж
но слухає Петра. А він міркує вголос:

— Все-таки ще нецікаво відпочиваємо. 
7..£™ .«— мало, а ог колії

_г______________ б на недільники всі разом. З піснею! Та
Петро крокував степом, і здавалось так, щоб. ’ 

йому, що вмирало 
кохання землі що ньо
го. Важчав чемодан,

На черевики насі
ла сіра пилюка. їхав 

ська. Тепер він сту
дент енергетичного 
технікуму.

А обабіч дорогії — 
ромашки. Насміха
ються з тебе, Петре.

З перших днів за
сумував за своєю Ус- 

. пенкою. Увечері, від
клавши книжки, за- ........
мрійно питав хлопців: чи чули, як росте- 
пшениця? А цвіт гречки бачили?

Вночі, здавалося, приходив благосло
венний спокій. Тоді — тихіше тихого. В 
ці хвилини серце стукає занадто голос
но. І стукіт цей пливе по всьому видно
кругу, десь у степ, де в молодих колос- 

■ ках "чується запах хліба, який, бувало, 
; мама витягала з печі і ставила на лаві...

«ЛіііЄнків хлопець залишив техні
кум», — побігла селом в’їдлива чутка.

II.
— В напарники підеш? — суворо за

питав дядько Іван. — Тільки в мене без 
діла сидітимеш мало.

— А я роботи не боюся.
Спочатку підручним тракториста в сво

го дядька, а тоді поїхав з Володею Хар
ченком до Павлиша на курси механіза
торів. Коли повернувся — дали трактора 
«Т-38», або, як по-їхньому, «стилягу».

Відтоді пройшов рік. Петро вже на
вчився сіяти, культивувати, орати. Якось 
па параді голова колгоспу Тарас Івано
вич Шевченко похвалив хлопця за те, 
що засіяв за день 29 гектарів при нормі 
18. А він. похнюпився: «Хіба в цьому 
справа? Хай ще виросте. Курчат по осе
ні рахують».

Ви ніколи не побачите його одиноким. 
Друзів стільки, що й не запам’ятати. 
Проходить мимо школи, — біжать дів
чатка й хлопчики в червоних галстуках: 
наш вожатий!

Дніпродзержин-

енергетичного

Допомагали зводити будинок механі
заторів. Тепер хлопці дорожать своїм до
мом. Навіть цигарок не палять у ньому, 
Тут усе звикли ділити на всіх. Цікаву 
книгу, добру звістку. У когось день на
родження — обов’язково привітають 
добрим словом. Загальне свято ~ про
води в армію. /\ потім від солдатів над
ходять листи про те,.як вони виконують 
комсомольські накази.

Петро розуміє, що немає більшої гор
дості для трудової людини, ніж хлібо
робська гордість. Хоче бути схожим па 
своїх старших товаришів по ланці Ми
хайла Яковенка та Івана Ткаченка. У 
них можна н повчитись.

І юнак вчиться. Зараз йому тільки ві
сімнадцять. Та є в нього, вміння розумі
ти землю. Помітить, коли гречка прихво
ріла і за бджолами сумує. А якось ска
зав, що сонце пахне хлібом...

Вдруге зустрілась я з Петром Лінсн- 
ком в обкомі комсомолу.

— В гості?
А він, як і тоді, густо почервонів і ні

яково посміхнувся.
— Я не один. Нас багато. — І повів 

синіми очима вздовж коридора. Там гру
пами стояли юнаки і дівчата. — Прав
ління колгоспу туристську путівку мені 
виділило, ось і їду...

Л. ПОПРАВКО.
Колгосп «Шлях Леніна», 
Он уфріївськи й р а нон.

1

КОЛИ
СИГНАЛИТЬ
ЧОРНІШ
„мерседес44
лічною ганьбою, на яку ніде 
було гідно і прямо відповіс
ти. Уже тоді чорний «мерсе- 
дсс» невидимкою кружляв по 
країні. А право вільного вис
ловлення думок, право само
стійно мислити стало приві
леєм «духовної еліти», як 
вона сама себе зволила вели
чати.

На кого працювала «еліта», 
тепер теж ясно — проговори
лися диригенти. У журналі 
«Форчун», що видається в 
США, досить відверто було 
розказано про «чехослова
цький експеримент», котрий 
повинен був завертатися во
єнним ударом, тим самим 
ударом, який нині декому до
велося репетирувати уже у 
вигляді військових навчань 
біля кордонів Чехословаччини.

Воєнний удар було підведе
но, Але рік винятково згод
женої внутрішньої і зарубіж
ної пропагандистської оброб
ки мозку — но багато. Гро
мадська свідомість була трап, 
мована. Нерви молодих були 
напружені до краю.

ЦК КПЧ закликав країну 
до спокою. До праці. Кликав 
молодь у студентські аудито
рії. Для тих. хто тримався ли
ше па нагнітанні терору, спо
кійна ділова обстановка рівно
цінна загибелі. У них немає

ніякої позитивної програми 
будівництва соціалізму, і в 
спокійній обстановці це зразу 
вилізло б назовні.

Спокою вони боялися. Тіль
ки в обстановці замішання і 
нервозності вони Могли почу
вати себе впевнено. І ось про
вокатори створюють групу 
«смертників». Зловісне же
ребкування — і вибір падав 
нп студента Яна> Палаха. Він 
сумнівається, вагається, — 
його підштовхують. Йому обі
цяють дати хімічну речови
ну — «холодне полум'я», що 
гарантує лише імітацію само
спалення. Ллє в університет
ській лабораторії, готуючи 
горючу суміш, безпечного «хо
лодного» поклали мізерну до
зу. Преса наводила словп 
Палаха про те, що він «не 
чекав такого кінця».

Три дні боротьби за життя 
Яна Палаха у празькій лікар
ні були днями болючих надій 
для матері юнака і його дру
зів. Ці три дні стали святом 
сенсації для провокаторів.

Підбурювачі, виступаючи 
перед молоддю, лицемірно за
кликали но наслідувати при. 
клад Ява Палаха, але тут же 
називали загиблого юнака 
«факелом номер один», ви
даючи свою готовність відкри
ти рахунок, жадібно чекаючи, 
хто наступний?

и світі
Після загибелі Яна Палаха 

деякі чехословацькі органи 
масової інформації, як нови
ни найпершої політичної важ
ливості, публікували повідом
лення ще про кілька само
губств. і хоча вони були ви
кликані причинами особисти
ми, сімейними незлагодами, 
алкоголізмом чи навіть спро
бою уникнути відповідальнос
ті за кримінальний злочин — 
ці самогубства подавалися як 
акти протесту.

Мабуть, цс сталося вперше 
в історії преси: найазартиіша 
реклама самогубств.

Вони згадуиалн Яна Гуса, 
спаленого в середньовіччя. Ллє 
просту бабусю, що кинула і 
свої хворостини у вогнище, на 
якому спалювали Гуса, попи 
не згадували. Ян Гус сказав 
про неї: «Свята простота». 
ІІІ, ті, що нині не хворостин
ки підкидали, а впливали на 
молодь вогненебезпечні цис
терни масової дезінформа
ції, — не простаки.

А з боку, як завжди, ради
ли І пророкували. Паризька 
«Комба» . цинічно роздумува
ла: «Декілька окремих жертв 
сильніше потрясуть уяву наро
ду,..» Агентство ЮПІ жури
лося: «Вівторок повинен був 
стати днем самоспалення дру
гого студента в Чехословаччи- 
ні, пле воно не відбулось».

От же жаль який — не 
відбулося!

тих, хто штовхав її на смерть, 
її лист був переданий в пре
су заради того, щоб застерег
ти молодь під тих, хто поси
лає чорний «мерседес», щоб 
зберегти молоде життя.

Журналісти з «Млада фрои- 
та» відмовилися надрукувати 
цей лист. Причина? Редакція 
«не мала можливості переко
натися и аутентичності цього 
листа»... Знайома позиція: 
ніхто, крім «духовної еліти», 
вже не має права розслідува
ти що б то не було.

Загибель цих дітей потряс
ла народ. Уряд Чехословаччи
ни вживає заходи для запобі
гання провокацій. Комуністи, 
всі, кому дорогі завоювання 
соціалізму, засуджуючи під
ступи контрреволюції, вислов
люють підтримку Комуністич
ній партії і уряду. І багатьом 
тепер стає ясно — як треба 
виправляти помилки минулого 
і утверджувати завоювання 
соціалізму,

«Так, ми повинні виправля
ти помилки минулого, але не 
за допомогою тих, хто штов
хає молодих ідеалістів на 
смерть, а самі чекають за 
кордоном або в іншому місці, 
Що з цього вийде». Так ска 
зано в лвсті. опублікованому 
газетою «Свободне слово». 
Підпис — громадянин ЧССР.

Громадянин ЧССР поки що 
не наважився ------- -----1 тоді з'явився чорний «мер- Гм'я'’аА^"?:Яг ,',азват" спос 

ссдсс>, проенгнзлип піл пій ’ £ ' вільно вис-НОМ Бланки Нахазслово? П( о" ячне^пт СВ°Ю аУМКУ’ НЄ б°" 
сигналив, щоб не зірпалося «і ’ Щ0 чорний «мерседес» Щоб «відбулось» З'раалося* «»же просигналити під вік

У дівчини вистачило муж
ності написати правду про

ном.
Федір БРЕУС, 

політичний оглядач ЛПІІ.
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Леонід ТЕНДЮК

Позавчора Кіровограді мали змогу познайомитися з дзвінкоко.іьоровою веселкою 
Московською державного мюзик-холу. Цей талановитий молодіжний колектив в ня- 

, у-ідо.му місті виступав вперше.
/ На фото: артистки Московського мюзик-холу гиконують заключний танок. 

Фото В. КОВПАКА.

ВДАЛИМ
ДЕБЮТ
Дерзання . - молодих 
телестудій ці в
(Закінчення. Початок па 1-й стор.).

Внстава поставлена головним режисером 
телестудії Михайлом Барським з колективом 
(криворізького російського музично-драматич
ного театру.

Колектив телестудії достойний похвали на
віть тільки за те, що для створення першої 
Вистави було вибрано літературний матеріал 
високого гатунку. За останні роки ми були 
свідками, коли знайомі нам герої відомих по
вістей, романів знаходили своє нове життя на 
^кранах кінотеатрів, на театральних підмост
ках. Телебачення, на жаль, ще не має достат
нього досвіду в ньому. Молодіжний колектив 
уелестудії йшов первопутком у своєму праг
ненні відтворити, засобами телебачення житія 
героїв роману.

З перших кадрів ми переносимося в атмо
сферу часу, описаного романом. Лаконічне, але 

-Ц^Геконлнве оформлення художника В. Оста- 
пенка дає можливість акторам в складних умо
вах телебачення створити реалістичні образи.

Звичайно, від перенесення на телебачення 
багатоплановість 1 цільність роману дещо 
втратила. Режисер свідомо робить наголос па 
розвиткові взаємовідносин Ірини і Литвинова 
(актори Тамара Мальцева та Гарольд Боди-

• Фейлетон
ЛЮДИ з такими харак

терами трапляються 
дуже рідко, хоч і ведуть 
свій родовід із сивої дав
нини. Наші діди і прадіди 
про них казали більш м’я
ко: «Крутить, як циган 
сонцем», а під гарячу ру
ку: «Захотілося мерзлого 
в петрівку»,

У наш час суцільної гра
мотності так не скажеш. 
Якщо людина не знає, чо-

сили до міськкому комсо
молу (зверніть увагу: за
просили, а не сама за
йшла!) колишню випускни
цю середньої школи N2 2 
Людмилу Кльову.

Розмова відбувалася приб
лизно так:

— Маляром підеш?
— Ні, здоров’я не дозволяє.
— А в автопарк?
— Ви що? Там же бензином 

тхне...
— Офіціантки дуже по

трібні...
— Що?! Я не так вихована. 
Тоді вже запитали прямо: 
— Що ж ви хочете?
— Працювати!

ДЕ-ЮРЕ 
ї ДЕ-ФАКТО

хочеться, це 
мовою — не 

а «шукає

пошук, то потріб-

го їй самій 
сучасною 
«крутить», 
себе».,
А коли це і .9

на й допомога. І допомагають 
не якісь там казкові чародії, в 
цілком реальні установи. Ска
жімо, Леті чи Ніні по закін
ченні десятирічки ніяка про
фесія не полюбиться. Товари
ші з комісії по трудовлашту- 
ванню, невтомні комсомоль
ські активісти мають віднайти 
ту єдину, що буде да вподоби. 
Хоч вигадуй1 нову, аби Петк» 
задовольнити. А якщо ні, то.,, 
листи у різні інстанції проте, 
що «не1 підтримали, не допо
могли, не помітили талант». І 
вбивчий висновок: «Сухарі, а 
по люди, в такій-то установ?». 
Потім виправдовуйся, доводь, 
що нс так.

Є і в Знам'янському ра
йоні недавні випускники, 
які «шукають себе». Пи
шуть, скаржаться, кожний 
на езій кшталт, а висновок 

-< стереотипний — сухарі, а 
не люди в міськкомі ком
сомолу, не допомагають 
трудовлаштуватися.

А як і чим допомогти? 
Саме з цією метою загірд- 

— Де? Яка ж професія 
добається, іцо до душі?

— Я над цим не задумува
лась.

Можна тільки дивувати
ся терпінню працівників 
райкому. Вони все ж вияс
нили, що дівчині хотілося 
б (хотілося б, а чи хоче
ться, то хто його знає) у 
бібліотеці працювати. До
мовилися у відділі культу
ри про місце. Йди, пра
цюй.

І думаєте, пішла Люд
мила?

Буває, що в атаку йдуть 
не самі випускники, а їх 
дуже чуйні рідні. На сі
мейній раді Кузіних поста
новили, що їхня Валя обо
в’язково має бути вожа
тою, і не звичайною, а 
старшою, бо ж бабуся в 
неї була вчителькою. Валі 
міськком комсомолу від
мовив. Тоді бабуся почала 
секретарів міськкому пе
реконувати, тактовно, пе
дагогічно, що для її внуч
ки немає іншого шляху, як

кін). На перший погляд здається, що режисе
ра цікавить лише історія кохання. Та прохо
дить кілька сцен і стає ясно, що через взає
мовідносини Ірини та Лнтвинова він хоче по
казати соціальні протиріччя. З одного боку 
прагнення людини до великого людського 
щастя і з другого — приречення цього праг
нення: в суспільств], що тримається на владі 
золота І обману, щастя неможливе.

Як би не хотіла порвати кайдани умовнос
тей Ірина, як не намагається Литвинов пові
рити в свої ілюзії щастя — все марно, все це 
немов дим від спаленого листа, пройшов І... 
залишився тільки попіл.

Немов дим, коротке щастя у Тані, роль якої 
вдало виконала Світлана Чолка. Немов язики 
полум’я від обгорілого папірця, коротке щастя 
Потугіна (актор В. Борнславськнй), а потім 
страждання,..

Типовий представник класу, іцо звик купува
ти за готівку своє щастя — це Рогмірои, чо
ловік Ірини. Але й він по-своему страждає. 
Вік знає, іцо Ірина йому невірна. Скільки по
чуттів в єдиній його фразі, коли пін застає и 
вітальні жінки Лнтвинова! В короткій репліці: 
«І ви туг», — і біль, і великосвітський сар
казм по відношенню до гостя, і егоїстична 
впевненість, що Ірина нікуди не дінеться (во
на — його, він її купив). Жахливо, коли в 
людини немає нічого святого, коли вона по
рожня, мов бляшана коробка. Цс переконливо 
показав заслужений артист УРСР Петро За- 
харов.

Не секрет, що творцям вистави довелося пе
ребороти величезну кількість технічних труд
нощів, щоб показати хорошу виставу. І це їм 
вдалося. п. липьов, 

старший інспектор обласного управ
ління культури.
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бути старшою піонерво- 
жатою. Не допомогло. 
Після цього Валин брат, 

Іван Петрович, який ма
шиністом працює, відки
нувши будь-яку педагогі
ку, секретарю міськкому 
стільки лайливих слів на- • 
говорив по телефону, що 
й передати важко.

Анатолій Фужепко, недавній 
воїн, був дуже чемним, але... 
З такими труднощами допо
могли влаштуватися на ре
монтно-будівельну дільницю, а 
він через місяць-два накипав 
п'ятами, перейшов на шляхо
ву. Тепер і звідти збирається 
розраховуватися. А далі? Далі 
може трапитися так, що Ана
толій знову прийде за допо
могою в міськком, і, якщо не 
знайдуть йому підходящої ро
боти, теж кине: «Сухарі».

Формально ці люди пра
ві, коли стверджують, що 
міськком комсомолу має 
турбуватися про трудо- 
влаштування молоді. (До 
речі, він і турбується: за 
путівками і рекомендація
ми міськкому комсомолу 
в останній час більше пів
сотні молодих людей, не
давніх випускників, попов
нили колективи підпри
ємств і установ). Але чи 
мають вони фактично пра
во звинувачувати когось? 
Хіба вони шукають 
мріяне?.. Лише 
місце!

Вже дійшло до 
деякі молодики 
ультиматум міськкому 
комсомолу: влаштуйте у 
вуз, інакше будемо скар
житись.

Від чого таке? Чи не від 
того, що права свої такі 
«шукачі мрії» знають, а 
про обов’язки І відати не 
хочуть. Та від того, ма
буть, ще — мами й тати 
не навчили тримати в ру
ках навіть звичайного хат
нього віника.

в. цвях, 
спецкор «Молодого 
комунара».

м. Знам’янка.

ви- 
тепле

того, що 
ставлять

Т АКИМ я і уявляв Таїті. Та.
1 ким його оспівували з дав

нини. Останнім раєм на землі 
постав він з Ідилічних картин 
Гогена. І ось рай нереді мною.

В бухті Папеета — десятки 
військових кораблів. Аякже, 
Таїті бастіон колоніальних во
лодінь Франції в Полінезії. 
Оксан підковою пипіув берег, 
утворивши чудесну гавань; 
трохи далі в море — коралові 
рифи; хвилелом міцними гра
нітними плечима, що широчі
ють з обох боків лагуни, стри
мує натиск хвиль, захищаючи 
кораблі від штормів. Але і тут 
бувають руйнівні катастрофи, 
коли налітає тропічний ура
ган. Тоді вітер трощить ко
раблі, ламає пальми, з лиця 
землі змиває хижі низинних 
родючих долин. Про один з та
ких ураганів розповів мені очевидець,

1 ДІПІіС> , —~ 4100(1 ЦІ • —
письменникові Г. Мелвіллу, 

познайомитись із 
повідомлен-

_______  г_____  ___ ___ старий 
таїтянин Чотн, який швартував нашого «Ви
тязя».

— Якщо вігзр налітає з моря, чому ж паль
ми схилені до води? — запитав я.

— Вони виглядають героя-велетпя, що при
несе на Таїті щастя, — відповів Чоти.

Таїтяни, як і інші народи Полінезії, вірять 
у те, що острови з океанського дна підняв 
міфічний богатир Кауї. Потім герой невідомо 
куди зник, а до остров'ян «причепилися» різні 
напасті.

Так розповідають легенди, історичні ж фак
ти свідчать про інше. Давно колись Таїті 
справді був щасливим островом. Благодатний 
клімат, родючі землі давали можливість жити 
заможно й безжурно. Та «цивілізація» і сюди 
простягла свої щупальні. Вже експедиція ьу- 
генвіля завезла на Таїті різні хвороби, що 
почали косити таїтян. Чужинці заарканили 
Таїті, а його вожді позбулися своєї колишньої 
незалежпості: ще в середині минулого століття 
місцева королева Поме.рс IV змушена була 
підписати Конвенцію і визнати французьким 
протекторат. Хоч І спалахують протести, з 
бунтарями жорстоко розправляються. «Май
бутнє таїтян безнадійне»,— слова_ці .належать 
американському »»••••
якому особисто довелося 
життям на Таїті. «За останніми 
нямн, — сто років тому писав 
Мелвілл, — більша частина ос
тров’ян все ще відмовляється 
коритися французам — і тяж
ко передбачити, як розгорнуть
ся події. В усякому разі, ці 
непорозуміння повинні приско
рити остаточне знищення таї
тянського народу».

Слова Мелвілла стали проро
чими: за час панування фран
цузів на острові народ Таїті 
втратив свою національну не
залежність.

... У дві стоянки за рубежем 
вахта моя на кораблі — з чет
вертої вечора до дванадцятої 
ночі. Я зустрічаю на трапі кож
ного, хто піднімається на суд
но. Сьогодні день відкритих 
дверей. Сотні і тисячі людей 
намагаються потрапити на «Ви
тязь». Таїтяни раді бачити 
посланців далекої країни, про 
яку буржуазні газети пишуть 
різні нісенітниці. Таїтян ціка
вить, що ми за люди. Погово
ривши з радянськими моряка
ми. з членами наукової експе
диції, попи починають розумі
ти, як були одурманені жов
тою пресою.

Сотні зустрічей. Та одну я не 
можу забути: вона — красно
мовне свідчення про сьогодніш
нє Таїті...

Звати його Жак. Він — син 
багатія. Щойно з Парижа. Ме
та приїзду на Таїті? Звичайно, 
розвага.

— Тут ще зосталися гарнень
кі таїтянки, — цинічно посміх
нувшись. мовив шукач пригод. 
— От я і знайшов собі одну.

— Покохали, значить?
— Ні. для всіх обрав на мі- 

сяць-другпй.
У фешенебельному отелі Ма- 

тавайї на березі лагуни бачив 
я, як танцювали таїтянки, про
те це не та вогняна хула, що 
звучала на берегах Самоа і 
Раротонга. Вульгарне викаблучування! А від 
таїтянських національних мелодій і згадки не 
залишилося, Д попрохав тубільних красунь 
проспівати мені хоч одну полінезійську пісню.

— Коли хочеш, — сказала Майва, — я тобі 
заспіваю «Е мауру а вау». Вона про те, які 
ми, таїтянки, щасливі. Цією піснею ми зустрі
чаємо всіх туристів, бо у ній співається про 
них, про їхнє щастя, а не про наше!

Пісня не купується! Пробач мені, чарівниця 
Майво, що одмовився слухати твою «щасливу» 
пісню! *

...йому зара< попад сімдесят, синові відо
мого художннка-імнресіоніста Гогена. З ним 
ми познайомилися біля музею Гогена, па око
лиці Папеета. Доля сина гірша, ніж батька: 
він працював сторожем, дрібним крамарем, 
у військовому шпиталі — чорноробом.

У музеї зберігається чимало експонатів, осо
бистих речей художника — пензлі, мольберт, 
репродукції з картин, — оригіналів же немає: 
вони по музепх світу.

Гоген у рожевих тонах зображав життя 
таїтян. Що ж, великим наївність, може, й 
пробачається, та чи пробачив би він її сам, 
дізнавшись, як поневіряються його нащадки!

...Паростки бананового деревця вважались 
колись на Таїті емблемою миру. їх щиросерд
но піднесли остров’яни і першим мореплавцям, 
що дісталися сюди з Європи. Далекі правну
ки тих мореходів забули про поняття спра
ведливості: но бананове Деоевце приносять 
сьогодні на Таїті вони. Французи гарячково 
будують на сусідніх низинних островах 
Туамоту атомний полігон, а головорізи із іно
земного легіону, що після ганебної поразки 
в Алжірі перекочовували сюди, топчугь зем
лю, квіти і душу таїгян.

ЗЕМЛЯ 
«БОГ'ІВ»
І БІЗНЕСМЕНІВ

«Попливемо, але куди ж пливти? Попливе
мо на північ, під пояс Оріона», — так гово
риться в полінезійській леїенді, що її склали 
стародавні .мореплавці, які з південних остро
вів на легких човнах добиралися до Гава« — 
землі, далеко па Півночі.

...Над нами Золотий Оріон, виснуть широко
крилі фрегати, «Витязь» поспішав на північ.

Продовження, Початок в газеті за І 
4, і б лютого.

За кілька Дній ми вже на острові Саху, в 
порту Гонолулу, у місті одна з вулиць зве
ться Російською, бо коріння єднання нашої 
землі з Гавайями сягають у глибину віків. За 
кілька років після відкриття Сандвічсвнх, що 
пізніше сгалн зватися Гаванськими, островів 
Джемсом Куком їх відвідав відомий росій
ський мореплавець, наш земляк з Ніжина 
Юрій Лисянськнй. В Гонолулу при вході до 
етнографічного музею імені Біиіопа я бачив 
реліквію, що нагадує про перебування наших 
земляків на Гавайях. Цс гармата з росій
ського корабля. «Санкть Петербургь 1807 
Мастеръ Ждановъ Мая 3 дня», — викарбова
но слов'янською в’яззю. А на сусідньому 
острові, розповідають, знаходиться велике по
селения, де живуть русяві з блакитними очи
ма люди: давно колись корабель із нашої 
вітчизни потрапив коло цих берегів в ураган, 
розбився, а ті. кому пощастило врятуватися, 
не и змозі добратись до рідного берега, осе
лилися на Гавайях.

Місто розкинулося па мальовничих берегах 
з глибокими 1 затишними бухтами. На захід
ному березі острова військово-морська база 
ГІІрл-Харбор та база, яку восени 1941 року 
вщент розгромила японська авіація. Нині база 
«процвітає»: з неї до берегів В’єтнаму відхо
дять кораблі, несучи туди горе і смерть. Як 
видно, уроки історії забуваються.

Гонолулу — типове острівне місто. Вулиці 
зволожені прибоєм, чоло його овіяне пасатни

Так остров’яни полюють на дичину.

ми вітрами. Тінисті проспекти. Поруч з бага
топоверховими будинками туляться невеличкі 
ажурні котеджі. Комфортабельні готелі, бан
ки, фірмові магазини — все для послуг тов
стосумів. Сюди, на відомий пляж Вайкікі 
приїздять поніжитися багатії Америки та ін
ших капіталістичних країн.

Як вільно дихають груди океану! З тихим 
шелестом набігають хвилі. Вони шаленіють на 
коралових рифах. З Ернестом Гуртовепком ми 
купаємося, запливши далеко в океан. Вайкікі 
з ного золотавим піском залишився далеко в 
імлистому тумані. Підстерігша найбільшу хви
лю, намагаємося «осідлати» її. Знайшовши 
точку опору на довгій дошці, утримуючи рів
новагу, стоїмо, а хвиля підганяє нас вперед. 
Правда, хвилю важко загнуздати, тому за 
якусь годину тіла наші вже в синцях — доб
рячу порцію заслужених ляпасів отримали від 
тих водяних ковзанів.

Природа наділила Гавайї тисячами чудес. 
Ген ліворуч, за пляжем Вайкікі. кратер згас
лого вулкану Ханама. Заповняючи скелясті 
щілини, прибій виривається вгору, гримить 
гарматними вибухами, піднімає мармурову 
колонаду воли в піднебессі І, падаючи,' роз
порошує її на міріади сяючих бризок. Пре
красна і Долина Вітрів. Не можна встояти на 
ногах, не притримуючись за щось: могутній 
повітряний потік враз здує у бездонну вирпу. 
Колись тут проходив поєдинок між могутнім 
королем Камеамеа і його ворогом. Перемо
жець скинув ворогів у прірву, нстановииши 
на Гаванських островах свою безроздільну, 
династію. Потім Гагайї потрапили до рук. 
хаулів, тобто злих прншельців — американців. 
Кочонізатовн всюди однакові: і па цих остро
вах вони догосподарюва іися до того, що мар
же все тубільне населення зпиіцено. І сліду 
не зосталося від багатовікової культури гаван
ського пароду» Цьому красномовне підтверд
ження хоч би й щотижневі торжества на 
Вайкікі.

Розлога гаїява, оточена пальмами. Розсте
ливши циновку, на неї опускається огрядна 
тітонька: підходять чоловіки, сідають поруч, 
з пальмового листи починають в’язати ’.олені 
чепчики, інші з дерева вирізають фігурки 
божків. Численні туристи, всівшись на схід
цях, що розташовані амфітеатром біля галяви, 
милуються цією ідилією.

Подивіться, мовляв, як процвітає в остан
ньому американському штаті все народне, га
ванське; який простір для творчості!

(Дал! буде)'.
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СПОР

нові ФІЛЬМИ

І армші-Партеїі- 
закінчіїліїсн зма*

Справжній факт 
кладено в основу ново
го фільму Київської кі
ностудії імені О. Дов
женка «РОЗВІДНИКИ», в 
ньому розповідається 
про надзвичайно склад
ну розвідувальну опера
цію, яку провели радян
ські розвідники під 
Великої Вітчизняної 
ни в Угорщині.

У головних ролях 
популярні актори І.

Биков, 
інші.
роман- 
Олек- 

зняв нову 
талановитий

6 лютого в 
кірхені (ФРН) 
гания фігурнстів-чоловіків. Цей 
день приніс нашим спортсме
нам ще одну медаль: Сергій 
Чстверухін зайняв трете місце. 
Серйозну конкуренцію склали 
зарубіжним спортсменам і два 
інші . наші молоді фігуристи 
Сергій Волков і ІОріїї Овчин
ников.

На фото, зробленому нашим 
фотокореспондентом В. Ковпа
ком з екрана телевізора, — ви
ступають С. Волков (ліворуч) і 
К). Овчинников.

час 
вій—

Ми-
колайчук, Л. 
В. Ємельянов та

Про великого 
тика і мрійника 
сандра Гріна 
кінострічку 
режисер Вадим Дербе- 
ньов. Він же 
сценарію і 
фільму «ЛИЦАР МРІЇ».

Виробництво кіносту
дії «Молдова-фільм».

З чарівною Беатою 
Тишкевич глядачі зустрі
нуться 
фільмі 
ПОЛЕОН». У 1966 
його було визнано кра
щим фільмом року.

Кінострічка перено
сить глядача в епоху на
полеонівських воєн. В ро
лі Наполеоне—популяр
ний театральний актор 
Г устав Холубек.

Незабутній Жерар Фі
лія — головний герой 
французького кінофіль
му «ВЕЛИКІ МАНЕВРИ», 
що нині вийшов і на 
наші екрани. Режисер — 
один з найталановитіших 
французьких кіномитців 
Рене Клер. У головній 
жіночій ролі — популяр
на артистка Мішель Мор
гай.

Цікаві нові хронікаль
но-документальні філь
ми:

«ЗІРНИЦЯ» — розпо
відь про фінал Всесоюз
ної військово-спортивної 
гри «Зірниця-2», який 
відбувся у Владивосто
ку.

З історією створення 
наших улюблених пісень 
«По долинах і по горах», 
«Все вище», «Священна 
війна», «Вечір на рейді» 
знайомить фільм «ДРУГ 
СОЛДАТА». Виробницт
во ЦСДФ.

Корчагінцям легендар
ної Шепетівки присвяче
но науково-популярний 
фільм «ТАМ, ДЕ ГАРТУ
ВАЛАСЯ СТАЛЬ». Ви
робництво Київської сту
дії науково-популярних 
фільміа.

БІЗНЕС

НА. ФУТБОЛІ

З Лондона надійшло таке по
відомлення: тридцятиссмирічннй 
м^ксіканський мільйонер Еміліо 
Азкаррага закупив у Міжнарод
ної федерації футбола (ФІФА) 
надзвичайні права на всі теле
візійні передачі з чемпіонату 
світу з футбола, який відбуде
ться в Мехіко у 1970 році. Газе
ти пишуть про те, що мільйоне
ру не звикати робити бізнес па 
спорті: він володіє найбільшим 
стадіоном в Мехіко — стадіоном

Ацтеків. Крім нього, мільйоне
ру належать 27 телевізійних 
станцій у самій Мексіці і ще 
п’ять — в США.

Англійська газета «Сап» кон
статувала, що мільйонер за до
говором згодився заплатити 
ФІФА колосальну суму — <>75 
тисяч фунтів стерлінгів. Спочат
ку це повідомлення вважали ви
гадкою. Однак його тут же під
твердно президент Міжнародної 
федерації футбола Стенлі Роуз.

В інтерв’ю Роуз розповів жур
налістам, що контракт з Азкар- 
расою було укладено кілька 
днів тому в Цюріху.

Новий договір означає, що 
практично кожній європейській 
телевізійній компанії доведеться 
окремо домовлятися з мексікал- 
ським мільйонером. Правда, 
Стенлі Роуз підкреслив, ІЦо 
ФІФА докладе всіх зусиль для 
того, щоб уболівальники шіст
надцяти країн, що братимуть

участь у фінальному турнірі, по
бачили всі матчі, котрі їх заці
кавлять. Роуз розповів також 
про те, що ФІФА готується під
писати договори з радіо- і кіно
компаніями. В результаті ще до 
початку мексіканського чемпіо
нату федерація розраховує по
класти у свої сейфи кругленьку 
суму — 800 тисяч фунтів стер
лінгів.

І СМІХ

(АПН).

І ГРІХ

РЕДАКЦІЯ
ОДЕРЖАЛА
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ПОЗИЧИВ
Сип прийшов додому з школи. 
Батько каже зразу:
— Ну, показуй нам, Миколо, 
Табель свій показуй. ’
— Я віддав ного Семену. 
На добу лиш, тату. 
Вій просив його у мене. 
Щоб батьків злякати.

Борне ЧАМЛАЙ.

«ПРИЄДНУЮСЬ!..5
Якось па зборах лісових
Припало Зайцю першим річ тримати. 
Всяк звір притих,
Ведмідь і Вовк теж стали ждати, 
Що Косий мовить і про них.

Та Заєць толк у зборах знав
И з рішучим виглядом почав: 
«Відверто мушу тут сказати, 
Що я!., приєднуюсь до всіх, 
Хто буде після мене виступати»

Євген РЕГУШЕВСЬКИИ

М И СТОЯЛИ перед тіткею Ві- 
рою, і сором витискував з 

очей сльози. Мати тримала нас за 
руки і примушувала просити у су
сідки пробачення. Потім ми на од
ну пупку висипали крадені горіхи. 
1 оріхи були і в нашому садку, але 
вважалося особливою доблестю на
рвати зеленкуватих плодів у су
сідки. Тітка Віра жаліла нас, си
ріт, як вона називала, і крізь паль
ці дивилась на ті пустощі. 1 на
віть коли ми плелися за нашою 
гордою матір’ю, тітка нишком ти
цьнула в руки кожного по вели
чезній груші».

Цей випадок з дитинства мато 
знайомого пригадався мені у зв’яз
ку з кримінальною справою дев’ят
надцятилітньої Олександри Сопро- 
нюк.

Отже, жила-була дівчинка Шу
ра, єдина в батька-мазері донька. 
Як і її ровесниці, ходила в школу, 
—----- ---------' •_ по-

ба-

Знову вдома. Знову та ж ком
панія.

... «Волга» була чужа, та яке це 
мало значення? Заревів мотор, і 
машина вирвалася на трясу. А че
рез кілька кіломстріп вона вже сто
яла жалюгідна, з пом’ятим кузо
вом. Знайомий, власник автомобі
ля, вимагав покриття збитків.

Отут бн матері чи батькові взя
ти за руку дочку та й відвести до 
цього знайомого: проси, мовляв, 
пробачення, а потім ідн на роботу 
та й заплатиш за ремонт. Але ж 
діти, гадали вони, не хотіли 
вкрасти машину, вони хотіли лише 
покататись. Батьки покірно вийма
ють гаманці, підраховують заощад-

ло поцікавитись тими стосунками. І 
не тільки поцікавитись!).

Була ще одна нагода в матері 
взяти доньку за руку і примусити 
просити пробачення у дівчат, з яки
ми та жила на квартирі. Та за
мість цього Федора Йосипівна з 
винуватим поглядом заплатила діп- 
чатам за вкрадені дочкою речі. По
милуй, боже, ще засудять дочку...

— Алло! 02? В своїй квартирі я 
зачинила злодійку!

— Адреса?
— Карла Маркса, 36.
На суді дівчина кинула батькам:
— Це ви! Ви у всьому винні!
Чи так це? Федора Йосипівна 

вхопилася за серце. Права дочка, 
прогавили, не помітили, коли стала

любила книжки, вечори,, танці, 
ведінка Шурн не викликала у 
тьків тривоги.

Не звернули уваги на те, що 
дись почала зникати псюрами, 
й чому тривожитися: хіба р.' 
Шура затримувалась у школі?

А трапилось те, що рано чи піз
но трапляється з кожного дівчиною. 
Шура закохалася.

Бувають такі щасливі сім’ї, де 
мати для дочки — старша подру
га. Щоб не трапилося, дочка знай
де у матері захист, розраду, а то
му іі ділиться з нею малим і вели
ким. В Шуриній сім’ї цього не 
було. Не тому, що мати не люби
ла спою доньку. Шура вчиться не
погано, одягнена не гірше за ін
ших. То що ще треба?

А дів'їині треба було найголовні
ше: комусь довірити свої думки у 
такій складній ситуації. Саме 
складній.

«Невже отак стають жінками?» 
—тремтячими губами запитувала 
себе Шура. Вона відчувала огиду 
до самої себе, до того, кого в мрі
ях називала коханим.

«Все на світі відносне», — гсо- 
воряв він, запевняв у коханні, ма
лював картини любові, вільної від 
шлюбних обов’язків...

Шура збайдужіла до життя. 
Книжки майже закинула, уникала 
шкільних подруг.

— Хіба тобі не псе одно? — го
ворив черговий кавалер.

А їй і дійсно іноді було байду
же... «•

Атестат про середню оспіту в ру
ках, але на першому ж екзамені в 
інститут «зрізалася». Вперше по
шкодувала про тс, що нехтувала 
порадами вчителів. /X вона ж мог
ла вчитися добре.

КОМУ
ку
та 

рідко КАЯТИСЯ?
жсніія. Аби лиш було тихо-лихо. 

Проге тихо не було, а лиха ба
гато...

Щура — учениця Кіровоградсь
кого кулінарного училища. Кілька 
місяців «приживалася» в обласно
му центрі. 1 раптом зробила від
криття: дівчата в Кіровограді одя
гнені модніше. Чи до лінія їй, яка 
вдома чарувала подруг новими на
рядами, ходити 
алкою»?
простий. Адже «болоньї» як крап
лі води схожі одна на одну. По
носить, а коли батьки куплять і їй, 
поверне.

А невдовзі трапилась і пагода: 
Шура залишилася чергувати, коли 
група пішла на фізпідготовку. Руки 
не тремтіли, як знімала з вішалки 
плащі своїх подруг...

Колектив виявився суворішим, ніж 
власна пенька. Комсомольські збо
ри вирішили виключити Олександру 
Сопронюк з членів ВЛКСМ і про
сити дирекцію виключити її з учи
лища.

Додому їхати не хотілося. ’Знову 
бачити сумні очі матері, сердитого 
батька! А окрім нього, як розлучи
тися з Юрієм, студентом інституту, 
сільськогосподарського машинобу
дування? Мабуть, пін один розуміє 
її до кінця. Принаймні, так їй зда
валося. Він не ображав її. Та й 
батьки Юрія не запитують, які в 
них стосунки. (Хоч ой як варто бу-

такою «провінці- 
А вихід, ПНЯПЛНЄТЬСЯ,

вона дорослою, ховали під криіьце 
під труднощів, покривали її пусто
щі, що межували зі злочином, або 
й прямо покривали її злочини.

... Довгі зимові ночі. Думки, важ
кі, як піч, накочуються одна за од
ною. З училища виключили, з ком
сомолу — теж. Колишня учениця, 
колишня комсомолка. Скрізь ко
лишня.

В самотині з’являються слона, на
роджені усвідомленням того, що во
на накоїла: «Колективу викладачі», 
партійній, комсомольській організа
ціям, колективу учнів від колиш
ньої, — перечитала, схлипуючи 
учениці Сопронюк Олександри 1 
рівнії.

За скоєні мною злочини я зараз 
розплачуюсь... Я глибоко усвідом
люю, що заплямувала честь колек
тиву, який мені довіряв, запляму
вала честь комсомольця, молодої 
ліодіііііі — мого сучасника. Мене 
ще не судили, але я зрозуміла ду
же багато, зрозуміла, що моє місце 
не тут.

Прошу пробачити мені за тс, що 
я підвела весь колектив. Свою про
вину спокутую чесною працею- Я 
прошу своїх ровесників, які ще сто
ять па тій стежині, па якій стояла 
і я, зрозуміти, куди вона веде. 
Простіть і повірте, що мені зараз 
дуже важко...»,

В. ШАРІП,
спецкор. «Молодого комунара».

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
НЕДІЛЯ, 9 лютого. Перша 

програма. 9.00 — Ранкова гім
настика для дітей. (М). 9.15 — 
Теленовини. (М). 9.20 — Для 
школярів. «Будильник». (М). 
Ю.ОО — «Музичний кіоск». (М). 
10.30 — «Графічні байки»,
ілюстрації В. Серова до байок 
І. Крилова. (М). 11.00 — Наша 
афіша. (К). 11.05 —- «Пісні з 
дороги». (Кіровоград). 11.20 — 
«Маленький втікач». Художній 
фільм. (К). 13.00 — «Шедевр». 
Музична передача. (ГІДР). 
14.00 - «ТЕК-69».’(К). 14.30 - 
Для воїнів Радянської Армії і 
Флоту. «Шляхи батьків — до
роги синів». (М). 13.00 —
«МХАТу СРСР — 70 років». . 
Передача, присвячена ювілею 
театру. (М). 17.00 — «Клуб кі- 
номандрізнпків».' (М). 18.00 — 
Першість Європи з фігурного 
катання. Показові виступи. 
(ФРН). 20.00 — «Сім днів». 
Міжнародна програма. (М). 
20.45 — Програма кольорового 
телебачення. (М). 23.15 — «Ка
мертон доброго настрою». (Дні
пропетровськ).

ПОНЕДІЛОК, 10 лютого. 
Перша програма. 12.00 — Для 
дошкільників і молодших школя
рів. «Веселе містечко». Музич-

пий танцювальний огляд., (М). 
12.40 — Кіножурнал та худож
ній фільм «Ні і так». (Кірово
град). 16.45 — «Цс село — мо
гила». Телефільм. (Кіровоград). 
17.50 — Міліції України — 50 ро
ків. (К). 18 00 — Телсагептсгво 
«ГІіоііерія». (Гомель). 18.30 — 
Ленінський університет мільйо
нів. Основи марксистсько-лсні:і- 
сьхої філософії. .«Запспс'іенпя 
як момент зв’язку і розвіїтку». 
(М). 19.00 — Тслевісті. (К). 19.20 
— Наші прем'єри. А. Первом.тії- 
ськиіі. «Материн солодкий хліб». 
(К). 20.05 — «Співає заслужсппГі 
артист УРСР Б. Морозов». (До
нецьк). 20.35 — Наші оголошен
ня. (Кіровоград). 20.40 — Кіно
журнал та художній фільм «Ні 
і так». (Кіровоград). 22.00 — 
Концерт. (ЛІ).

ВІВТОРОК, II лютого. Перша 
програма. 16.55 — «Спляча 
красуня». Балет. (Кіровоград). 
17.45 — «Радяться хлібороби». 
(К). 18.00 — «Казка для вели
ких». Мультфільм. (К). 18.20 — 
Тслевісті. (К). 18.40 —До 100-річ- 
чя з дня народження В. І. Лені
на. «Почесний арссналсць*. (К). 
19.00 — Концерт. (К). 20.30 — Ін
формаційна програма «Час». 
(М). 21.15 — Естрадний концерт. 
(М). 21.50 — «У світі кіно». (ЛІ).

НЕДІЛЯ, 9 лютого. 
Гімнастика для дітей. . ., 
9.15 — Телевізійні новини. (М).
9.30 — «Будильник».
10.00 — «Музичний кіоск». (М).
10.30 — «Графічні байки». (М). 
11.05 — «Пісні з дороги». Кіно- 
нарис. (Кіровоград). 11.20 — 
«Маленький втікач». Художній 
фільм. (К). 13.00 — Для школя
рів. «Шедевр». (НДР). 14.00 — 
«ТЕК-69». (К). 14.30 — Для во
їнів Радянської Армії і Фло+у. 
(М). 15.00 — «МХАТу СРСР - 
70 років». (М). 17.00 — «Клуб 
кіномандрінників». (М). 18.00 — 
Першість Європи з фігурного 
катання. (ФР1І). 20.00 — «Сім 
днів». Міжнародна програма. 
(М). 20.45 — Телевізійний театр, 
мініатюр. «Гумор па вішалці». 
(М). 23.15 — «Камертон добро
го настрою». (Дніпропетровськ),

сзяявиисвяЕятиЕгхг-таиеЕ

Про нетактовну пове
дінку екіпажу тролейбу
са № 25 писав нам 
О. Плужник («Молодий 
комунар» від 11 січня 
1969 року).

Як повідомив редак
цію секретар парторга- 
нізації Кіровоградського 
тролейбусного управлін
ня Ф. Дяченко, випадок 
цей розбирався , на збо
рах водіїв управління. 
Водій Н. Хрипко попе-' 
реджена.
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ША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ

Друкарня Ім.-Г. М. Димитрова обласного управління 
по пресі, м.. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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