
Візит О. М. Косигіна 
в Австрію

ВІДЕНЬ. 2 липня в столицю Австрії з офіційним 
візитом на запрошення Федерального уряду Австрій
ської республіки прибув Голова Ради Міністрів СРСР 
О. М. КосигІн.

(ТЛРС).

РАДЯНСЬКО-АВСТРІЙСЬКІ 
ПЕРЕГОВОРИ

ВІДЕНЬ. 2 липня тут почалися переговори між Го
ловою Ради Міністрів СРСР О. М. Косившім і феде
ральним канцлером Австрії Б. Кримським.

У ході переговдрів, що проходили у відвертій і 
дружній обстановці, були обговорені питання, іцо 
торкаються розвитку і зміцнення відносин між Ра
дянським Союзом і Австрією.

Відбувся також обмін думками щодо деяких проб
лем сучасного міжнародною становища, які станов
лять взаємний інтерес.

(ТЛРС).

НАРАДА В ХЕЛЬСІНКІ
ХЕЛЬСІНКІ, 3 липня тут почалася нарада з пп- ' 

тань безпеки та співробітництва в Європі. Це перший 
етап наради, який проходить на рівні міністрів за
кордонних справ. В ньому беруть участь делегації 
33 європейських держав, США і Канади. Радянську 
делегацію очолює міністр "закордонних справ А. А. 
Громико.

Нараду відкрив міністр закордонних справ Фін
ляндії А. Кар’ялайнен.

Президент Фінляндської республіки У. К..Кскконен, 
який виступив з вітальнею промовою, підкреслив іс
торичне значення наради з питань безпеки та співро
бітництва в Європі.

З вітальним словом до делегатів звернувся гене
ральний секретар ООН Курт Вальдхайм.

На сьогоднішньому ранковому засіданні учасника 
наради схвалили заключні рекомендації багатосторон
ніх консультацій у Хельсінкі.

Рік видання XIV 
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В ІМ'Я МИРУ НА ПЛАНЕТІ
Політбюро ЦК КПРС, Президія 

Верховної Ради СРСР, Рада Міні
стрів СРСР прийняли документ 
«Про підсумки візиту товариша 
Л. І. Брежнєва у Сполучені Штати 
Америки».

В документі говориться, що, 
розглянувши підсумки візиту у 
Сполучені Штати Америки Гене
рального секретаря ЦК КПРС, 
члена Президії Верховної Ради 
СРСР товариша Л. І. Брежнєва, і 
високо оцінивши його особистий 
вклад, Політбюро ЦК КПРС, Пре
зидія Верховної Ради СБСР, Рада 
/Міністрів СРСР, цілком і повніс
тю схвалили політичні і практичні 
результати цього візиту.

Підсумки візиту Генерального 
секретаря ЦК КПРС у Сполучені 
Штати Америки, говориться далі, 

є новим підтвердженням плодо
творності й ефективності прийня
тої XXIV з'їздом .КПРС Програми 
миру, новим переконливим дока
зом сили і життєвості ленінської 
політики мирного співіснування.

Проведення і успішне завер
шення переговорів заклали добру 
основу для нормального розвит
ку радянсько-американських від
носин, для зміцнення взаємови
гідного співробітництва /ніж дво
ма країнами і одночасно вносять 
вклад у справу закріплення роз
рядки напруженості, зміцнення 
загального миру і безпеки наро
дів. Підсумки радянсько-амери
канських переговорів, підкреслю
ється в документі, високо оціню
ються радянським народом, брат
німи соціалістичними країнами, 

міжнародним комунісіичним ру
хом, миролюбними і прогресивни
ми силами як такі, що відповіда
ють інтересам миру, інтересам 
народних мас усіх країн.* * *

Політбюро ЦК КПРС, Президія 
Верховної Ради СРСР, Рада Міні
стрів СРСР обговорили повідом
лення про зустріч Генерального 
секретаря ЦК КПРС товариша 
Л. І. Брежнєва з Президентом 
Французької Республіки Ж. Пом- 
піду в червні 1973 року і цілком 
схвалили її результати, що відпо
відають інтересам народів обох 
країн і мають позитивне значенья 
для закріплення процесу розряд
ки напруженості в Європі і Б 
усьому світі.

(ТЛРС).
У

ВІДПОВІДЬ НА ЗАКЛИК “ЦЕ НАША ХЛІБОРОБСЬКА ЧЕСТЬ
КЩО судити по тій кіль
кості праці, яку вкла

дає людина у вирощення 
врожаю однієї культури, то 
пшениця поступиться міс
цем і буряку, і кукурудзі, і 
картоплі. Увесь процес, від 
сівби до молотьби механі
зовано. І все ж кажуть: був 
би хліб, а решта прикла
деться. Адже він — усьому 
голова.

Тож не дивно, чому так 
ретельно готуємось до 

жчив.гНхюч скред колгосп
них чрмф^ерта.лише двоє 
моло~ди^%с>6- ж ’ вважаємо,- 
що турбота 'гі^Марії&тай.-2-’ 
то турбота наша, коміо- 
мольська.

У колгоспі пшеницею за
сіяно 300 гектарів. Зібрати 
зерно швидко і без втрат — 
значить зекономити не одну 
тонну хліба. Для цього на
лагодили комбайни, переві
рили їх на герметичність. 
Бункери комбайнів, які ви
тримали перевірку, прикра
сить знак «Д-73». Без до
пуску агрегат в поле не 
вийде.

Кожен з наших механіза
торів пообіцяв зібрати уро
жай із 100-—110 гектарів. 

Зобов язання серйозне, і 
комсомольська організація 
.колгоспу бере жнива під 
пильний контроль.

Нещодавно провели засі
дання комітету комсомолу, 
де затвердили план роботи 
організації на дні косовиці.

Головна роль у контролі 
над ходом жнив належить, 
звичайно, «Комсомольсько
му прожектору». Він буде 
боротися з втратами зерна 
в полі, на дорогах та на то
ках, з марнуванням робочо
го часу, перевірятиме за
безпеченість комбайнерів 
технікою та автотранспор
том, оперативність техніч
ного обслуговування та ін- 

ще. Під час жнив штаб 
«КП» проведе 3—4 рейди.

Напруженість жнивної днини 
нерідко не дозволяє механізато
рам бути в курсі всіх подій. Тут 
на допомогу хліборобам при
йдуть політінформаторн та агі
татори. Вчителі ЛІежнрічаиської 
середньої школи ІО. Д. Котіков, 
О. М. Лісовсі.ка та інші виру
шать на поле з лекціями й бе
сідами.

У турботах про організацію 
роботи на полі, ми не забу
ваємо про відпочинок. Валенти
на Мснчук га Людмила Цимба
люк, яким доручено вести 
культмасову роботу, готують ве
чори відпочинку, що відбудуться 
під час жнив.«-

б. ТАРКО, 
механізатор, член комі
тету комсомолу кол
госпу «Росія».

Голованівськпії район.

В Т Р А ТЯМ ЗЕРНА — ЗА
Боротьба за великий хліб у третьо

му, вирішальному році п’ятирічки — 
один з головних етапів виконання 
завдань XXIV з’їзду КПРС. Ось чо
му з радістю члени нашої комсомоль
сько-молодіжної тракторної бригади 
зустріли і схвалили лист комбайнерів 
України та заклик маловнеківців — 
зібрати урожай в стислі строки і без 
втрат.

Нинішнього року бригада взяла 
підвищені соціалістичні зобов'язання: 
па кожному з 560 гектарів зібрати по 
45 центнерів озимої пшениці, довести 
врожайність ячменю до 24, жита ——

25 центнерів. Механізована лапка по 
вирощуванню високих врожаїв про
сапних зобов’язалася на площі 100 
гектарів зібрати по 100 центнерів зер
на кукурудзи.

Вчасно, в найоптимальніші строки в 
бригаді зорали на зяб, посіяли озимі, про
вели снігозатримання, на високому агро
технічному рівні доглядали посіви. Хліба 
стоять густі, як стіна. Ще взимку відре
монтували всю збиральну техніку, зараз 
перевірили комбайни в роботі, обладнали 
пристоями, що закрили шляхи втратам 
зерна, і на кожному з агрегатів стоїть 
знак «Д-73>. У бригаді створили чотири 
комсомольсько-молодіжні екіпажі комбай
нів.

Готовність техніки до жнив перові-

С Л І н
рили комсомольські «прожектористи». 
еони беруть під свій контроль транс
портування зерна, забезпечення техні
ки протипожежним інвентарем.

Настрій у всіх членів бригади ба
дьорий, боновий. До найвідповідаль- 
иіїиого хліборобського іспиту підготу
валися добре. Все зробимо, аби косо
вицю ранніх зернових, як і зобов’я
зувалися, провести за дев’ять днів.

В. ГАЛУШКО, 
бригадир комсомольсько-моло
діжної тракторної бригади кол
госпу імені Калініна Олександ
рійського району.

КУРСИ ТРАКТОРИСТІВ ВІКТОР ПОТЬОМКІИ ЗА
КІНЧИВ ЩЕ ДО СЛУЖБИ В ЛАВАХ РАДЯНСЬКОЇ 
АРМІЇ.

З ТОГО ЧАСУ ВІН ЗОРАВ НЕ ОДНУ СОТНЮ ГЕК
ТАРІВ ЗЕМЛІ НОВОСЕЛІІЦЬКОГО ВІДДІЛКА УЛЬЯ
НОВСЬКОГО БУРЯКОРАДГОСПУ. НОГО ПОРТРЕТ, 
ЯК ПОРТРЕТ КРАЩОГО ТРАКТОРИСТА ПОМІСТИЛИ
НА ДОШЦІ ПОШАНИ. І ХЛОПЕЦЬ ВИПРАВДОВУЄ 
ВИСОКУ ЧЕСТЬ: ЩОДЕННІ НОРМИ ВИРОБІТКУ ВІН 
ЗАВЖДИ ПЕРЕВИКОНУЄ,

Фото В. ВЕРБПЦЬКОГО.

ПРИЗ
ДІСТАНЕТЬСЯ 
ПЕРЕМОЖЦЕВІ
В ЗМАГАННЯ
ВКЛЮЧАЮТЬСЯ
240 МОЛОДИХ
КОМБАЙНЕРІВ

Знову — жнива! Всьоме молоді комбай
нери області виборюватимуть перехідний 
приз газети «Молодий комунар» «Кращому 
молодому женцю Кіровоградщичи». Два 
роки підряд володарями вимпелу були мо
лоді механізатори з колгоспу імені XXI 
з’їзду КПРС Бобринецького району Борис 
Сметана та Григорій Назаренко. Нині вклю
чившись у Всесоюзне соціалістичне зма
гання за високий врожай 1973 року понад 
240 молодих комбайнерів, боротимуться за 
цю почесну відзнаку праці.

Хто ж з них досягне успіху в третьому, 
вирішальному році п’ятирічки? Чекати на 
відповідь лишилося недовго. Все важчає 
колос. Через декілька днів нива сповнить
ся гуркотом комбайнів, стрекотом жнива
рок — над полями задзвенить симфонія 
праці, і в кузові автомашин, причепів по
тече золотаве зерно.

Обговоривши листа членів ко/лсомоль- 
сько-молодіжної тракторної бригади кол
госпу «Перше травня» Маловисківського 

району, більшість комсомольсько-молодіж
них колективів нинішнього року вирішили 
закінчити жнива ранніх зернових за десять 
днів. Тож і в умовах конкурсу це мас своє 
відображення. Переможцем стане комбай
нер віколл до 35 років, який досягне най
кращих результатів на косовиці, підбиран
ні і обмолочуванні валків, прямому ком
байнуванні, тобто, хто скосить зернові на 
найбільшій площі, матиме найвагоміші на
молоти за десять робочих днів. При під
битті підсумків конкурсу враховуватимуть
ся також показники, яких комбайнери до
сягнуть за весь період жнив, прийматимуть
ся до уваги обладнання агрегатів необхід
ними пристроями та ущільнювачами, що 
створять заслін втратам зерна, високоякіс
не виконання збиральних робіт, дбайливий 
догляд за технікою.

Переможець конкурсу молодих комбай
нерів буде відзначений призом «Молодо
го комунара» «Кращому молодому женцю 
Кіровоградщини» та цінним подарунком.
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Підходимо до комбайнів. Во
лодимир Майданнії« та Паоло 
Стасснко показують всі мож
ливі шляхи птрат зерна. Та 
втрат не новинко бути. Ком
байнери ущільнили кожен- з 
таких можливих витоків: пе
рекриті зазори між похилою 
камерою й молотаркою, на 
жатках встановлені дедиткові 
щити, заклепаннй колосовий 
шнек та іи. Відчувається тур
бота про те. щоб не пропало 
жодного колоска, жодної зер
нини. Однак поруч зауважен
ня іншого плану: механізато
ри досі не ознайомилися з 
правилами безпеки руху, не 
проінструктовані щодо правил

Т? ОМБАЙН ніяк не за- 
водився. Ось вже бі

ля нього збирається гурт 
механізаторів, майже ко
жен, хто був у той час на 
польовому стані, ви-зжає 
своїм обов’язком допо
могти комбайнерові, хоча 
б порадою, визначити при
чину несправності агре
гата. Врешті-решт вда
ються де буксира, ало Й 
те не допомагає.

— А потім і мого теж 
так само заводитимемо, 
— говорить до нас моло
дий тракторист Володи
мир Майданний.

Саме таку непривабливу 
картину довелося спостерігати 
на польовому стан) трактор
ної бригади № І колгоспу 
«Дружба». Біля агрегатів чи
мало механізаторів — зна
чить ремонт и розпалі, в той 
час, як не сьогодні, то завтра 
починаються жнива.

— Чому так затрималися з 
підготовкою техніки до косо
виці? — запитуємо бригадира. 
В того настрій зіпсований, •— 
ремонт затягується: <

— Причин немало Ляше 
кілька днів тому вдалося 
звільнити комбайнерів з ін
ших робіт і поставити до агре
гатів — не вистачає механіза
торських кадрів.

Нарікань на адресу район
ного відділу «Сільгосптехніка» 
під час рейду и колгоспах 
«Дружба» та «Червоний пар
тизан» чули вдосталь. 1 вони 
небезпідставні.

Пояснення бригадире» 
слухає й ватажок місцевої 
комсомолі!' Взлодимио 
Голуб. Чи відомо штабу 
«КП» про становище, що 
склалося з підготовкою 
техніки де жнив? Особис
то Володимиру — ні, бо 
рейд «прожектористи», 
здається, проводили, але 
без нього, тому дізнатися 
про виявлені недопіки 
неможливо. »

е скільки ЮНАКІВ 
і ДІВЧАТ БРАТИМЕ 
УЧАСТЬ У ЖНИВАХ? У 
РАЙКОМІ ВІДПОВІДА
ЮТЬ: БАГАТО.

А КОГО ЗЛЯКАЛИСЯ 
«ПРОЖЕКТОРИСТИ»?

пожежної безпеки при зби
ранні врожаю, жоден агрегат 
не обладнаний необхідними 
засобами на випадок пожежі. 
Вже тоді механізатори говори
ли про можливі витрати робо
чого часу, про простій ком
байнів — не вистачає автомо
білів, причепів. Отже, як ба
чимо, є підстави сільським 
«прожектористам» попести бо
ротьбу з втратами робочого 
часу, за підвищення культури 
виробництва, зміцнення тру
дової дисципліни, поліпшення 
умов праці й відпочинку хлі
боробів, боротьбу з безгоспо
дарністю за економію 1 бе
режливість.

Невиправданий спохій 
панує і серед «прожек
тористів» «Червоного пар
тизана». Більш того, як іа-

кого штабу «КП» тут на
віть не існує.

— З ким прозодити 
рейди, — щиро дивується 
Лідія Татарова, секретар 
комсомольської організа
ції. — Досить нам ви
ступати, а то вже одного 
прокритикували, так він і 
газету нашу зірвав ще н 
й погрожував. Тепер бої
мося.

Безперечно, вина в тому, то 
в обох перевірених нами кол
госпах «прожектористи» по

трапили в заті
нок, повністю рай
кому комсомолу. 
Ще на початку 
червня на засі
данні бюро роз
роблені заходи 
щодо активної 
участі молоді у 
проведенні жнив, 
розіслані в пер
винні організа
ції, але досі у 
райкомі не мають 
точної, конче по
трібної інформа
ції з місць. Тож і 
не дивно, що на 
запитання, скіль
ки всього юна

ків і дівчат трудитиметься на 
косовин), тут відповіли некон
кретно й узагальнююче: бага
то. Якщо ж багато, то ціка
вимося, скільки молодіжних 
екіпажів вийде на жнива? 
Відповідь була: жодного.

Кожен, з ким довелося 
розмовляти того спекот- 
ливого череневого дня, 
обов’язково висловлював 
своє задоволення дорід

ним врожаєм, що дозріває 
на полях. Та справедливо 
кажуть в народі: не той 
хліб, що в полі, а той, що 
в коморі. І тому сьогодні 
на совісті кожного, хто 
причетний до щедрої 
хлібної ниви, зробити все, 
що від нього залежить, 
щоб на перший поклик 
колоска дружно розгор
нути спільну боротьбу 3.0 
хліб.

Рейдова бригада: 
Н. ЗГАРСЬКА — член 
районного штабу «КП»; 
М. ТИЩЕНКО — інст
руктор професійної по
жежної частини № 20; 
А. БАБАК — спецкор 
«Молодого комунара».

Олексаидрівський район.

ПІСЛЯ ПІДГОТОВКИ СІНАЖУ В МЕХАНІ- 
ЗАГОРІВ НОВІ ТУРБОТИ. ВОЛОДИМИР 
ГРИГОРЧУК, КОМСОМОЛЕЦЬ КОЛГОСПУ 
«ЗАПОВІТ ЛЕНІНА» КІРОВОГРАДСЬКОГО 
РАЙОНУ ЗНАЄ: ДОЛЯ ОЗИМОЇ БАГАТО В 
ЧОМУ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ДОБРЕ ВІДРЕГУ
ЛЬОВАНОГО ПЛУГУ, ТОМУ ПЕРЕД ПОЧАТ
КОМ РОБОТИ ЗВИЧНИЙ ОГЛЯД АГРЕГА
ТУ - АДЖЕ СЬОГОДНІ. ЯК І ВЧОРА, 
ТРАКТОРИСТИ ОРАТИМУТЬ ЗЕМЛЮ З ПЕ- 
РЕВ И КО: ІМ іі '• Я М ПЛАНУ,

Фото А. ПЕЧЕНЮКА.

ЗАТИШОК У ВИТЯЗІВЦІ
Дівчата пригадують минуле літо. Збирались разом у 

Нільському Будинку культури. їхали в поле чи на фер
му. Радісно було від думки, що на них чекають. При
возили трударям пісні, привітання на адресу передови
ків жнивного поля. Дякували дівчатам хлібороби.

Приємно було й дояркам. Це їм адресували дівчата 
слові»:

— У нас славні є доярки, всі в селі їх знають. Вони 
першії разом сонце зустрічають. То ж і піснею веселою 
щиро їх вітаємо!

Та найприємніше було їм, самим учасницям агіткульт- 
бріїгади «Нумо, дівчата!»

Та минула весна.. Кінчається перший літній місяць. 
Жнива у Бобринецькому районі от-от почнуться. 
Йдуть напружені дні підготовки. Мехапізагори востаннє 
перевіряють агрегати. І лиш агітбригада «Нумо, дівча
та!» живе у дивному спокої. Сценарій виступу ще не 
складено. У розмові з директором клубу М. А. Гріно- 
глазовпм виявилось, що навіть, його основи немає. Що
правда, Наталка Пижова (керівник бригади) стверджує,

над ним вже працюють учас
ниці виступу. Але така не
узгодженість між директо
ром і художнім керівником 

наштовхує на думку, що до майбутніх виступів агіт
бригади ставляться тут несерйозно. А. тим часом висту
пи па жнивах є складовою частиною боротьби за висо
кий урожай.

Підготуватись був час. Весною Бобридецький район
ний відділ культури провів спеціальну нараду та семі
нар керівників художніх агітбригад. На них ретельно 
обговорили, як на період жнив організувати роботу 
агіткультбрнгади, підготовку до свята обжинок.

Не займався цим питанням і комітет комсомолу кол
госпу (секретар II. Таран). Хоч переважна більшість 
учасників самодіяльності в селі — молодь.

Керівники Витязівського Будинку культури сподіва
ються підготувати виступ за кілька’днів. Та чи ж буде 
вія відповідати вимогам часу, чи встигнеться підготу
ватись так, щоб виступи принесли справжню естетичну 
насолод}' хліборобам?

М. МІКЕЛЬ, 
спецкор. «МК». 

Бобрипецькіїй район.

П’ята трудова чверть

НА ПОЛЯХ-УЧНІВСЬКІ БРИГАДИ
Цього року вперше 

на базі колгоспу імені 
Карла Маркса діє та
бір праці та відпочин
ку старшокласників Не- 
рубайської середньої 
школи. Кожну з чоти
рьох бригад, що зма
гаються між собою, 
очолює бригадир, який 
працює нарівні з ін-

шими. Група контролю 
після виконання зав
дання перевіряє та 
оцінює зроблену ро
боту.

На ранковій лінійці 
перед строєм тим, хто 
потрудився найкраще, 
оголошується подяка. 
Працюють учні півдня. 
Потім активний відпо-

чинок: тут і КЗВ, шеф
ські концерти для кол
госпників, турпоходи, 
екскурсії. Багато уваги 
приділяється спорту. 
Кожен день під керів
ництвом вчителя фіз
культури О. А. Грицен- 
ка проводяться спор
тивні змагання, класні 
керівники Н. С, Семе-

нюк та Т. П. Гриценко 
читають лекції, прово
дять профорієнтаційну 
роботу з старшоклас
никами.

Учні вже побували в 
міському краєзнавчому 
музеї та в' Умансь
кому парку «Софіїв- 
ка». Привітно зустріча
ли нас на батьківщині 
двічі Героя Радянсько
го Союзу Черняхсвсь- 
кого в селі Оксанино, 
де ми відвідали його 
музей.

Ми вдячні правлін
ню колгоспу імені Кар
ла Маркса за таке пік
лування. Незабаром на 
зміну нам прийдуть 
учні восьмих та дев’я
тих класів. Впевнені, що 
й вони добре попра
цюють та відпочинуть. 

Олександр СОРОЧА Н, 
член комсомольсько
го комітету Неру- 
байської середньої 
школи Новоархан- 
гельського району.

Г'ВЯТА народу ь-ають гарні традиції, коріння 
їх сягають в сиву давнину — вккрнштя.ті- 

зонаиі часом вони приваблюють своїм колоритом. 
Деякі з обрядів віджили, безповоротно відійшли 
в минуле. Тому життя створює,нові, які б відпо
відали вимогам сьогодення. В розробці нсобхід. 
них святкових сценаріїв беруть участь представ
ники усіх видів мистецтв. І не тільки фахівці. 
От, наприклад, студенти Кіровоградського педін
ституту В. Жукова і В. Філімонов разом з викла
дачем фізико-математнчного факультету А. Мар- 
тііиенком створили принципово новий сценарій 
комсомольського весілля, природно, включивши в 
його програму традиційні елементи.

...Швидкий танок інститутської «Юності» зміню
ється ліричною народною піснею. Сучасне ерга-

нічно вплелось у новое творений обояч — паже 
весілля комсомольське.

АЦлоднГі і молода — майбутні педагоги. Микола 
Маєтний тільки-но одержав диплом, а Натя Лу- 
ценг.о — студентка II 1-го курсу. '

Щирі поздоровні слова депутат міської Ради 
депутатів трудящих Світлани Леопідолнн Скелько 
прозвучали піднесено, хвилююча їх суть глибоко 
запала в серце не тільки молодого подружжя бо 
приміщення актового залу педінституту де від
булась урочиста реєстрація шлюбу, було запонко, 
не вщерть. Друзі І незнайомі, батьки І викладачі 
дівчата і хлопці з різних факультетів прийшли в 
цей день поздоропитн молодят з великою подією.

, ... В. БОНДАРЕНКО.М. Кіровоград.

ЗНОВУ
В КІРОВОГРАДІ

~ е ДО ГАСТРОЛЕЙ АСТРАХАНСЬКОГО 
РОСІЙСЬКОГО ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ 
ІМЕНІ КІРОВА В НАШІЙ ОБЛАСТІ.

Наш театр — один з найстаріших в § 
країні. Гастролями на Україні він завер- • 
шує свій сто шістдесят третій сезон. На з 
сцені театру в різним час грали М. Ер
молова, Г. Федотова, М. Савіна, В. Ко- Я 
місаржевська, М. Орльоно® та інші ви- | 
значні актори. , і

Ваше місто і наш театр об'єднує ім’я | 
більшовика-леиінця С. М. Кірова. Він И 
придавав великого значення становлен- | 
ню театру в Астрахані, неодноразово ви- 
ступав перед його глядачами з промо- • 
вами. У нашій трупі виник великий ін- ! 
терес до міста, що носить ім’я Кірова, н 
до його трудівників. Для них ми при- З 
везли своє мистецтво.

Основу репертуару театру складають 
твори, шо розкривають образ нашою 
сучасника («Людина зі сторони» 1. Дво
рецького, «Валентин і Валентппа» М. Ро
щина та інші). В репертуарі театру — і 
твори російської класичної драматургії. 
Так, на честь 150-річчя О. Остро.чпжого 
було здійснено.постановку п’єс «Шалей 
гроші» і «Красень мужчина».

Глядачі області зможуть подивитись 
«Змову імператриці» О. Толстого, «Про
снись і співай» М. Дярфаша «Товариші 
по службі» Е. Рязанова та Е. Брагнн- 
ського, «Темна історія» П. Шеффера.

В нашій трупі багато досвідчених 
митців. Це люди, які вже давно працю
ють у театрі, па них рівняється молодь. 
Кіровограді зустрінуться з заслужени
ми артистами РРФСР: Н. В. Нагулсіф. 
Д. Д. Федоровим, ї. О. Купріяііовим, 
К. А. Мойсеєнком, Н. К. Гаріним, заслу
женою артисткою РРФСР та Удмурт
ської АРСР Л. В. Самсоновою. Щороку 
театр поповнюється випускниками вищих 
та середніх театральних учбових закла
дів. Зараз в театрі працює здібна мо
лодь — Г. Збруева, Л. Каміисгорська, 
Н. Липницъкий, II. Нелюбова, В. Пуга- 
чова, М. Четвергов. Головний режисер 
театру — О. О. Образцов.

Це вже не перший наш візит на Ук
раїну. Ми побували в Сумській, Він
ницькій, Чернігівській областях, у Сім
ферополі, Мукачеві та інших містах. З 
глядачами Кіровоградщнни ми знайомі. 
П’ять років тому вже побували тут. 
Ось чому теперішній приїзд обіцяє щирі 
зустрічі з нашими друзями — робітника
ми та колгоспниками області в ватрі,‘ 
безпосередньо в цехах та на жнивному 
полі.

Ю. КОЧЕТКОВ, 
директор Астраханського театру 
імені Кірова.

ГОСПОДАР ПОЛЯ — 
МЕХАНІЗАТОР

Просапні культури в колгоспах і рад
госпах Львівської області обробляють 
нині механізатори. Всі операції — від 
підготовки грунту до збирання врожаю 
вони виконують за допомогою машин.

Кардинально розв'язується проблема 
боротьби з бур’янами. Поряд з гербіци-

‘ •" ?бласті широко застосовують
рц-Ат'НПІ боР1НКИ- простий пристрій, 
п'-ми °«ЛСННЦ с5>кальсь!‘ими механізато- 
РНтяпЛі1ЯЄ собою цнл‘ндричний валик з 
ГУРТ. Д А МИ до Нього зубками. Лгрсга- 
1?с вобпт Р1Нїа 3 кУльтпватором. і під 
огі в»кипД°г ЄР-ТаЮчись навколо евзєї 
часітл і,«'~ бУРя1Іп иа поверхню, одно- 
іаспо розпушуючи грунт.

ЇРАТАУк
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ІСТОРИЧНА ПОДІЯ

„МОЛОДИЙ КОМУНАР** З епюр,

Є такі події, які по праву нази
ваються історичними. До них, 
безумовно, відноситься й офіцій- 

^ннн візит Генерального секретаря 
ЦК КПРС товариша Л. І. Бреж
нєва в США. Посланцем миру на
зивають товариша Я. 1. Брежнєва 
всі, кому близькі долі людства, 
мир і безпека народів.

Візит Генерального секретаря 
ЦК. КПРС в США, безперечно, 
вилине на всю міжнародну обста
новку. Мова йде про надзвичайно 
важливі переговори, зв’язані з за
безпеченням миру у всьому світі і 
з дальшим розвитком співробітни
цтва між країнами з різними со-

ціальнимн системами. Позитивні 
результати, досягнуті під час ра
дянсько-американських перегово
рів на вищому рівні в Москві, як 
і безперервний процес розрядки в 
Європі, дають підстави стверджу
вати, що ленінські принципи спіль
ного співіснування стали надійним 
фундаментом в розвитку сучасно
го світу. Ясно також, що головну 
і визначальну роль в цьому про
цесі відіграють країни соціалістич
ної співдружності, перш за все, 
Радянський Союз.

Важливо відзначити, що радян
сько-американський діалог у Ба- 
інінгтоні починався не з нуля.

Обом сторонам було з чого вихо
дити. Угоди, укладені в Москві, 
створили надійну основу, на якій 
тепер базується дальше співробіт
ництво, що йде на користь не ли
ше радянському й-американському 
народам, але її всьому людству. 
Саме цю особливість радянсько- 
американського діалогу і вітре 
прогресивна світова громадськість.

Великої уваги заслуговує той ін
терес, який останнім часом амери
канські промислові кола виявля
ють до розвитку торгівлі з Радян
ським Союзом. Це свідчить про те, 
що вони бачать в Радянському 
Союзі надійного торгового партне
ра. *

Володимир ВИПЛЕР, 
чехословацький журналіст. Стаття, інформація, номентар

СВІТ ВІТАЄ ПІДСУМКИ ВІЗИТУ
ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПРС ТОН. Л. І. БРЕЖНЄВА
у ЗАХІДНО-НІМЕЦЬКІЙ 

пресі те інших за-
собах масово? 
ці? вважаються

інформа- 
хорошим

тоном уникати 
ступенів. Але

найвищих 
в ці дні

преса, радіо і телебачен
ня ФРН, оцінюючи ре
зультати червнево? зустрі
чі у верхах між Л. І. 
Брежнєвим та Р. Ніксо- 
ном називають її «поді

про недопущення ядер
ної війни. У Бонні під
креслюють, що ця угода 
виключає віднині не ли
ше можливість глобаль
ного атомного зіткнення 
між двома найкрупніши
ми державами світу, але 
й вперше створює реаль
ні передумови для лікві-

підписаного Л. І. Брежнє
вим та Р. Ніксоном;

«Основні принципи пе
реговорів про дальше 
обмеження стратегічних 
наступальних озброєнь».

На думку тутешніх ко
ментаторів цей документ 
є переломним пунктом у 
післявоєнній історії, перш

єю десятиріччя», час від 
часу згадуючи старе ні
мецьке прислів’я про 
«шарудіння великої ман
тії історії, яке інколи до-
водиться чути сучасни
кам».

В тому, що переговори 
між Генеральним секре
тарем ЦК КПРС і прези
дентом США уже приве
ли до угод, які значною 
мірою визначають міжна
родний розвиток в остан
ню третину нашого сто
ліття, переконані всі без 
виключення західно-ні
мецькі спостерігачі не
залежно від їх політич
них позицій.

В центрі уваги у ФРН, 
безумовно, залишається 
угода між СРСР і США

ЗАРАДИ___
ЩАСТЯ НАРОДІВ

і------- .-----______________..--.rzzza
дації небезпечних вог
нищ напруженості, які іс
нують в світі зараз і мо
жуть виникнути в майбут
ньому. Тому ця угода, 
згідно переконання за
хіднонімецької громад
ськості, є благом для 
всіх країн і народів сві
ту, справжнім прологом 
нової ери всесвітнього 
співробітництва.

З цим висновком тісно 
зв'язані й оцінки іншого 
важливого докумен т а,

за все в тому, що обид
ві сторони урочисто від
мовляються від прагнен
ня до ядерної переваги 
один над одним і визна
ють спільний для них 
принцип безпеки.

Третім важливим ре
зультатом радянсько-аме
риканської зустрічі на ви
щому рівні є, за визнан
ням боннських політичних 
спостерігачів, той бла
готворний вплив, який 
вона, безумовно, спра-

вить на розрядку напру
женості в Європі, на 
зближення і продуктив
не співробітництво між 
Сходом і Заходом.

З точки зору коментато
рів, близьких до урядо
вої коаліції, радянсько- 
американська зустріч у 
верхах не лише значною 
мірою буде гарантувати 
успішну роботу наради 
з питань безпеки та спів
робітництва в Європі, що 
почалася в Хельсінкі, 
але й відкриває перспек
тиви в галузі взаємного 
скорочення озброєнь в 
центрі Європи.

Зустрічі Генерального 
секретаря ЦК КПРС Л. І. 
Брежнєва з державними 
лідерами провідних кра
їн Заходу весною і вліт
ку цього року відкрили 
а очах громадської дум
ки ФРН нову історичну 
епоху — епоху переходу 
від конфронтації до спів
робітництва між країна
ми з різним соціальним 
ладом.

М. ПОРТУГАЛОВ, 
власкор АПН, 

Кельн.

jpft
БЛБГО
ЛЮДСТВА

Монгольська громад
ськість палко вітає візит 
Генерального секретаря 
ЦК КПРС Л. І^Бре^нє^а. в 
США. Чергова радянсько- 
американська зустріч у 
верхах, ми в цьому глибо
ко переконані, — новий 
важливий крок у спразі 
дальшої розрядки міжна
родної напруженості, по- 
л'пшення радяисько-аме- 
Аіпанських відносин, по
глиблення співробітництва 
двох країн.

Угоди, які були підписа
ні в ході візиту, підніма
ють на новий, більш висо
кий рівень відносини між 
дьома найкрупнішими дер
жавами світу, що, без
умовно, благотворно впли
не на нормалізацію між
народної обстановки в ці
лому. Від результатів пе
реговорів між Л. І. Бреж
нєвим та Р. Ніксоном ви
грають не лише радян
ський і американський на

роди, а й усі люди доброї 
^>л’_ як> хочуть тривалою 
Й МІЦНОГО миру.

Ч. ЧИМІД,
МОНГОЛЬСЬКИЙ письмен- 
ш,к, лауреат Держав
ної премії ЛІНР, член 
Всесвітньої Ради Миру.

Повертаючись із своєї тріумфальної поїздки в Спо
лучені Штати, Генеральний секретар ЦК КПРС 
JI. І. Брежнєв зробив візит у Францію і протягом 
/•.рсх днів провадив переговори з Президентом 
Ж. Помпілу в містечку Рамбуйе під Парижем. Під 
час переговорів були обговорені як питання дальшо
го розвитку радянсько-французьких відносин, так і 
великі міжнародні проблеми.

Цей візит був оцінений надзвичайно високо не тіль
ки урядом, але й найширшими верствами громад-; 
ськості Франції, які справедливо побачили в ньому’ 
визнання того великою значення, що його паша краї
на надає дальшому розвиткові дружнього радянсько- 
французького співробітництва

ПЕРЕГОВОРИ 
В РАМБУЙЄ

У дні, коли Л. І. Брежнєв перебував у Сполучених 
Штатах і обговорював з Р. Ніксоном найважливіші 
міжнародні проблеми, деякі органи преси па Заході, 
в чому числі і у Франції, визнаючи величезне істо
ричне значення рішень, які розроблялися керівниками 
двох найбільших держав світу, в той же час натякали 
на те. що поліпшення відносин між СРСР і США мо- 
же завдати якоїсь школи іншим країнам.

Відвідання Л. І. Брежнєвим Франції і його зустріч 
з Ж. Помпіду остаточно спростували пусті вигадки 
тих, хто твердив, нібито Радянський Союз і США до
мовляються між собою про долю світу мало не за 
спиною всіх інших держав.

Відносини між СРСР і Францією уже давно набра
ли не тільки тісного, але н довірчого характеру. Міх< 
Кремлем і Єлисейським палацом — резиденцією глава 
Французької держави в Парижі —- встановлено по« 
стінну лінію зв’язку. Крім того, керівники двох країн 
регулярно зустрічаються один з одним, консультую- 
ьись в найрізноманітніших питаниях, то цікавлять як 
Радянський Союз так і Францію.

■П. І. Брежнєв назвав міцніюче . радянсько-фраіг« 
пузьке співробітництво «добрим зразком мирного 
співіснування, налагодження відносин дружби і лоб* 
росусід’ства між великими державами, які належать' 
до різних соціальних систем». Виступаючи на снідан
ку, який дав на його честь Президент Ж. Помпіду, 
він відзначив, що «Радянський Союз і Франція мо
жуть вірігравати провідну роль у справі організації 
мирного співробітниці па в масштабах всього конти
ненту».

Це нагадування Л. І. Брежнєва про налагодження 
взаємовигідного співробітництва в загальноєвропей
ському масштабі має велике значення. З липня в 
Хельсінкі відкрилася нарада представників більш як 
трьох десятків країн, присвячена проблемам безпеки 
та співробітництва в Європі. СРСР і Франція можуть 
багато зробити для того, щоб робота цієї наради бу
ла справді плодотворною і принесла користь.

Як видно з коментарів французької преси, підсумки 
зустрічі в Рамбуйе викликали глибоке задоволення 
найширшпх верс.тє народу Франції. Щодо радянських 
людей, то вони не можуть не пишатися тим, що зроб
лено новий великий вклад у здійснення Програми ми
ру, схваленої XXIV з’їздом КПРС. Наша країна зно
ву виступила перед усім світом як послідовний І 
невтомний борець за щасливе майбутнє людства.

А. КРАСИКОВ. 
(ТАРС),

ПОВНА ПІДТРИМКА
Соціалізм і мир — де нерозривні понят

тя. З перших днів свого існування Радян
ська держава керується принципом мирно
го співіснування. Цей принцип став також 
одним з основних напрямків зовнішньої 
політики Народної Польщі.

22 липня наша республіка буде УРО^с- 
то відзначати День Відродження, XXIX 
річницю утворення Польського комітету 
національного визволення — першого на
родного уряду, сформованого в 19-14 році 
иа землі, звільненій славною Радянською 
Армією та частинами Війська Польського.

І СХВАЛЕННЯ
В ті дні новий уряд опублікував Липневий 
маніфест, в якому говорилося про міцний 
союз та дружбу з Радянським Союзом як 
основний принцип польської зовнішньої 
політики, як гарантію нашої безпеки і 
миру В ньому підкреслювалось також, 
що зовнішня політика Народної Польщі 
буде базуватися на принципах колектив
ної безпеки.

Ленінський принцип мирного співісну
вання, на основі якого розроблені кон
кретні політичні кроки Програми миру, на
кресленої XXIV з'їздом КПРС, сьогодні

послідовно втілюється в життя. Результа
ти переговорів керівників Радянського Со
юзу і Сполучених Штатів оцінюються в 
Польщі як величезний успіх радянської 
зовнішньої політики, успіх координованих 
акцій країн соціалістичної співдружності 
на міжнародній арені.

Підписання у ВашінгтопІ угоди матиме 
велике значення для ходу і результаті» 
першої загальноєвропейської конференції 
з питань безпеки і співробітництва, яка 
почала свою роботу 3 липня цього року в 
Хельсінкі. , г,

Рудольф ХОФФМАН, 
польський публіцист.

Варшава.
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4 'T/nop. „МОЛОДИЙ КОМУНАР"

• НА ПРИЗ «ШКІРЯНИЙ М’ЯЧ»
5 липня Jff7J року,

/|БУТЬ, не варто розтлумачувати, яку радість, які хвилюван- 
I’* кя приносить лист фронтового друга, з яким ділили гіркоту 
відступу, пережили пекло Курської битви, радість наступу і 
щис.я перемо: п...

>ікось р,диі переслали мені лист мого бонового побратима, ко
лишньою помічника навідника гвардійського міномету («катю
ші») Миколи Плеханова. З ним ми востаннє бачились восени 
сорок п'ятого року. Бойовий друг розповідав про себе, згадував 
говарншів по зброї. В кінці листа повідомив адреси наших 
спільних друзів-однополчан, разом з якими довелось брати 
учас гь у запеклих боях на Курській дузі.

Я зав язав зі своїми фронтовими товаришами листування. Ба
гато цікавого повідомили вони. їхні листи читаєш як незвичайну 
повість про бої-походи, про велич радянської людини, про її 
славні трудові звершення в мирний час.
ОСЬ лист Івана Скворцова з Тамбопщинн, якого в нашому 

дивізіоні знали як хороброго комсомольця, відмінного 
кінця. Але перш, ніж процитувати його листа, розповім 
один бойовий епізод.

Це було в ніч перед початком Курської бптпи. Кілька 
протягом ночі командир взводу зв'язку лейтенант Пухкий 
лав Скворцова, щоб той відновив зв'язок спостережного пункту 
дивізіону з батареями. Відновивши, Скворцов повертався назад. 
Зв'язок деякий час діяв, а потім його знову не було. Треба бу
ло ще раз йиі в ніч, в темряву, шукати пошкодження польово
го кабелю. І так раз у раз. А пошкодження кабелю було майже 
в одному й тому ж місці. «Ні, це не від обстрілу рветься зв’я
зок, тут щось не те», — подумав Скворцов. Заліг поряд з лінією 
зв'язку. А згодом в нічній темряві помітив постать, яка набли
жалась до нього. Хтось нахилився над дротом, клацнули ножи
ці. 1 в ту ж мить Скворцов, спритний і дужий, з усієї сили 
вдарив прикладом автомату того, хто розрізав кабель. То був 

гітлерівець. Скворцов вихопив з його рук автомат, зв'язав фа-

зо'яз- 
про

разів 
посн-

е ДО ТРИДЦЯТИРІЧЧЯ КУРСЬКОЇ БИТВИ

ЧЕРЕЗ ВОГНЕВУ
ЛАВИНУ

шіісту кабелем рукв і привів його в дивізіон. За винахідливість, 
сміливість єфрейтор Скворцов нагороджений медаллю «За від
вагу».

Ось що пише в своєму листі хоробрий зв'язківець, учасник 
битви під Курськом; «Твій лист нагадав мені з усіма подроби
цями наші ооиові діла на Курській дузі. Передо мною наче жи

ві, встали незабутні однополчани: і безстрашний командир «ка
тюші» свердловеькнй металург Олексій Горшков, який вмів 
прямою наводкою бити по ворожих танках, і зв'язківець Вадим 
Козін, який із шкільної лави пішов на війну і навіть у найважчі 
хвилини складної фронтової обстановки любив жартувати і 
сміятись, підбадьорюючи своїх товаришів, Іван Суслов, кращіш 
водій бойової машини і перший заспівувач батареї.

Пам’ятаєш, у дні війни я казав: кращої професії у світі не
має, як тесля.

Тепер я, як і до війни, працюю теслею. Роботи — тільки всти
гай. Сім'я живе добре, маю трьох синів. Головне — аби зберег
ти мир: хто-хто, а ми з тобою знаємо, що такс війна...».

Кілька теплих, задушевних листів надіслав і колишній радист 
Г.ііб Коляда. Він за скла том свого характеру тиха, соромлива 
людина. Але, коли потрапив у складну ситуацію біля села Кра- 
совки Курської області, то не розі убився, баї истом заколов фа
шиста. врятував життя кома ідиру дивізіону, за що був наго
роджений орденом Червоного Прапора. Гліб Коляда ніколи 
не розлучався з книгою. Скрізь — в мокрому окопі, в напівтем
ній землянці, під обстрілом і бомбардуванням його можна було 
бачити з книжкою в руках. Читав, щось записував, збирав і 
ховав у солдатський мішок різні зразки камінців, вапна, глини.

— Дуже хочеться вчитись, — не раз говорив Коляда.
1 ось іііішс мені... кандидат геологічних наук, старший науко

вий співробітник дослідного інституту Гліб Олександрович Ко
ляда:

«Люблю горн, особливо райони вічних снігів і льодовиків, 
люблю країну сделььсйсів і поспнст байбаків. Починаючи з 1949 
року, блукаю горами і долинами Середньої Азії, шукаю і від
криваю скарби землі...».

Додам про те, що недавно я побував у гостях у славного дру- 
га-однополчанпна, який живе в Москві. Згадали запеклі бої під 
Курськом, бойових друзів Костю Макарова, Єпгсна Бережного та 
інших гвардійців, які віддали своє життя в боях за Вітчизну.

Кілька слів — про вихованця Харківської комсомолі!' капітана 
запасу Миколу Кулика, який командував дивізіоном. Цс людина 
надзвичайної сміливості. Пригадується такий бойовий епізод. 
Недалеко від м. Лїалоархангельська Курської області після зал
пу дивізіону «катюш» одну бойову машину було пошкоджено 
осколками ворожого снаряда, що вибухнув па вогневій позиції. 
Капітан Кулик під шаленим вогнем фашистських .шестистволь
них мінометів вернувся на вогневу позицію на іншій бойовій ма
шині, взяв «катюшу» на буксир і благополучно вивів її з пек
ла. Груди офіцера прикрашають два ордени Червоного Прапора, 
ордени Вітчизняної війни і Червоної Зірки.

Зараз Микола Павлович живе у Харкові. В одному з своїх 
листів він пише: «Працюю ливарником. Не приховую: працюю 
по-гвардійському, щоденно перевиконую норми. Обиравсії депу
татом обласної Ради депутатів трудящих...».

А цими днями, напередодні тридцятиріччя битви під Кур
ськом, я отримав ще одного листа. Від колишнього комсоріа 
першої батареї Сергія Макотріна.

Макотрін. Це був здібний навідник «катюші», як писала про 
нього фронтова газета. Розповім лише про один його бойовий 
подвиг.

Цс було в розпал боїв під Курськом, коли гітлерівські танки 
на кілька кілометрів потіснили наші частини. Подано команду: 
«На вогневу позицію». 1 ось вже навідники бойових установок 
біля прицілів. Але в цей час чорними коршунами налетіли «юн- 
керен». Осколком бомби важко поранено командира мінометної 
обслуги і водія бойової машини. Га комсомолець Макотрін не 
розгубився. Він швидко перерозподілив обов'язки між бійцями 
обслуги, навів «катюшу» в ціль і дав залп. Як повідомили з 
спостережного пункту, тільки одним залпом батарея знищила 
третину ворожих танкіп і більше роти фашистів. Після залпу 
бійці поклали на крило бонової машини важко поранених бойо
вих друзів і поїхали на запасну вогневу позицію За цей подвиг 
комсорга батареї Сергія Ліакотріиа було нагороджено вищим 
солдатським орденом Слави 111 ступеня».

Віднайшов ще п'ятнадцятьох друзів-однополчан... Григорій 
Коваленко, помічник наводчика, працює в одному з колгоспів 
Корсунь-Шсвченківського району. Колишній комсорг третього ди
візіону Олексій Мухін — па партійній роботі. Нещодавно я ра
зом з ним побував на місцях боїв. Микола Пухний і зараз слу
жить в армії. Закінчив військову академію. Під Курськом був 
лейтенантом. Зараз — полковник.

З хвитюпанням читаю і перечитую теплі, задушевні листи з 
різних кінців країни, листи безстрашних воїнів, героїв Кур
ської битви, а нині ветеранів мирної праці. Приємно знати, що 
в кожній будові, у щедрих врожаях чи наукових відкриттях — 
частка праці моїх однополчан. І радість охоплює за наших чу
дових радянських людей, яким «що вшокс, те й на зріст, що 
широке, тс й по плечах, а що важке, те й посильне».

Іван БРАТЧЕНКО, 
колишній наводчик «катюші», комсорг дивізіону.

м. Кіровоград.

НДША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ
У

ХЛОПЧИКИ ВИПРОБОВУЮТЬ
X А Р А К

В Кіровограді і Знам’янці одночасно 
закінчились фінальні поєдинки футболь
них команд хлопчиків двох вікових груп 
на приз «Шкіряний м’яч». Цьому переду
вали змагання на першість /КЕКів і бу- 
дннкоуправлінь, населених пунктів, міст 
і районів.

Перш, ніж говорити про фінали, слід 
відзначити, що дві третини районів не 
взяли в них участі. Справа в тому, що, 
хоч приз цей розігрується вже багато ро
ків, пі в житлово-комунальних організа
ціях, ні в комітетах по фізкультурі та 
спорту не передбачені відповідні витра
ти па цю справу. Л хлопчиків потрібнотіі на що справу. Л хлопчиків 
чимсь доставити до місця 
змагань u назад, харчувати 
кілька днів тощо. Грошей 
на цс не знаходять...

У Знам’янці змагалося сім 
команд хлопчиків 11 — 12 років. 
До вирішальної гри між собою 
без поразок провели ігри коман
ди місцевої ЖЕК № І та ЖЕК 
№ 7 м. Кіровограда. Юні пред
ставники обласного центру, 
якими працює інструктор і| 
культури Раїса Овчаренко, 
явилися сильнішими за свої 
суперників і виграли з раху: 
ком 2:0.

І в Кіровограді, де першість 
вііборісьалн вісім команд хлоп
чиків Л— II років, події розви
валися «к в Знам'янці. До сти
кових ігвр жодної поразки не 
мали дві команди — села Ган- 
ііівки Пстрівського району та 
ЖЕК А» І м. Кіровограда. Кіро
воградці грали грамотніше, тех
нічніше, але для хлопчиків якось 
«академічно». Петрівці ж ком
пенсували деяку свою технічну 
відсталість завзятістю, великим 
бажанням виграти. Вони і 
відкрили рахунок, який кірово- 
градцям вдалося зрівняти лише

ЦЕ СПРАВДІ приємно — стояти 
на п’єдесталі переможця спор

тивних змагань, тримати в руках 
грамоту, кубок і цінний подару
нок. А звідусіль — оплески тво
їх прихильників. І тоді ти даєш 
собі обіцянку взяти новий роз
гін, щоб вийти ще на вищу схо
динку. А той, хто тобі по-добро
му заздрив, дивлячись, як вша
новують чемпіона, теж може, 
був з надією стати в майбутньо
му поруч тебе. Тож зрозуміло: 
сам процес відзначення кращих 
спортсменів має неабияке зна
чення. Недарма ми, включивши 
телевізор, чи прийшовши на ста
діон, де відбуваються спортивні 
змагання, чекаємо найбільш ціка
вого — фінішу і моменту вру
чення нагород.

Та часом доводиться з сумом 
відзначати прикрий факт: пере- 

. можця забули відзначити або 
обіцяли нагороду і забули про 
неї. Так трапляється і під час 
обласних змагань. Наприклад, 
влітку минулого року спартакі- 
вець Юрій Тарнаух став чемпіо
ном області з греблі серед юна
ків. Після змагань йому сказали:

— Зайдеш в облепорткомі- 
тет, там тобі приготуємо приз 
на десять карбованців.

Юрій здивувався: якщо вже 
він і заслужив цінний подарунок, 
то його мав отримати тут же, на 
водній станції, в присутності всіх 
учасників змагань.

Та довелося йти в комітет. А 
там теж несподіване: простяга
ють звичайнісіньку трикотажну 
сорочку... Хлопець знизав плечи
ма, залишив подарунок на столі 
і вийшов з кабінету. Йому було 
соромно. Йому, а не організато
рам змагань.

ТЕР
наприкінці другого тайму. У додатковий мас 
результат не змінився і довелося виявляти 
переможця серією пенальті. Сільські хлопчики 
зуміла реалізувати псі п’ять можливостей, а 
кіровоградці — чотири.

Таким 
першості України візьумть участь коман
ди ЖЕК № 7 м. Кіровограда 
Ганнівка Пстрівського району. Останніх 
готує до поєдинків учень десятого класу 
середньої школи Володимир Ляховчук.

Зональні змагання проходитимуть у 
Знам’янці з 10 по 16 липня. Крім кіро- 
воградців за право виходу в фінал боро
тимуться команди двох вікових груп 
Одеської, Кримської, Херсонської, Мико
лаївської областей та м. Севастополя.

Фото ІО. Л1ВЛШНІІКОВЛ.

1OÎ1J ФУТБОЛІСТИ села 
ГЛ1ІНІВКП ПЕТР1ВСЫСО- 
ГО РАЙОНУ СТАЛИ ПЕР. 
П1ІЇМІ1 ПРИЗЕРАМИ ЗМА
ГАНЬ,

та села

чином па зональних змаганнях

Невдовзі подібне. Вихован
ка ДЮСШ № 1 Наташа Калініче- 
ва виборола кубок області з 
спортивної гімнастики.

— Отримаєш його 
сказано.
теж минулого літа. І ось 
травні цього року дівчина

ПОТІМ,
було

Це
аж в 
отримала нагороду.

Не один місяць довелося че
кати винагороди і Марку Соко-

його просто обманули, хоч вий
шов він на старти не заради на
городи,

З приводу цього ми попроси
ли пояснення у відповідальних 
працівників облепорткомітету. 
Відповідь була короткою:

— Все залежить від нашої 
бухгалтерії. Ми навіть суддям 
під час змагань з багатоборства 
ГПО не одразу могли виплатити

Не тепер, то в четвер
або як переможець спортивних змагань 
відшукував свій приз

ловському, який переміг в об
ласному турнірі шашкістів. За 
призом він повинен був їхати в 
Кіровоград аж з Новоукраїнки.

А це ще прикріше: після зма
гань гімнастів на кубок області 
тренери ніяковіли перед своїми 
вихованцями: призів ніхто не
приготував. І тоді наставники са
мі вирішили купити кубки. Бо є 
таке правило: переможець пови
нен отримати нагороду...

Перелік фактів можна продов
жити. Але, нам здасться, що і 
згадані дають підстави робити 
висновок: практика відзначення
переможців змагань обласним 
спорткомітетом помилкова. І як
що її раптом будуть наслідувати 
в районних, міських спортивних 
організаціях чи в колективах фіз
культури, то нічого й чекати од 
спортсмена ініціативи і актив
ності. Він зробить висновок —

——-----------------------------
належне. В Петровому і Улья- 
овці вишукували різні варіанти, 
щоб десь знайти гроші.

А бухгалтер М. А. Шигіна по
тім спокійно зауважила:

— Все правильно. Хіба має 
значення, коли оплатити. Голов
не в справності актів і протоко
лів.

Та спортсменам і суддям діла 
до цього нема. Про вирішення 
справи повинні дбати організато
ри змагань; А (вираз «Не тепер, 
то в четвер» Уут зовсім не пасує. 
І закулісні перипетії про те, як 
придбати приз і знайти на це 
кошти — не для популяризації. 
Всім повинен бути відомий при
зёр і нагорода, яку він отримав.

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого комуна- ’ 
ра».
м. Кіровоірад.

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

БК 01936. Індекс 61197#

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
СУБОТА, 7 ЛИПНЯ. ПЕР

ША ПРОГРАМА. 9.00 — Про

грама передач. (М). 9.05 —
Гімнастика для всіх. (ЛІ). 9.20
— Новини. (М). 9.30 — Для ді
тей. «Оце так історія». (ЛІ). 
10.00 — «Сьогодні міжнарод
ний День кооперації». (М). 
10.15 — Кольорове телебачен
ня. Концерт молодих виконав
ців. (М), 11.00 - «Третій, ви
рішальний». Країні рапортує 
Камчатська область». (М). 11.45
— Програма мультфільмів.
(М). 12.15 — «Депутатський
прийом». Теленарис. (М). 12.45
— Концерт колективів худож-

Газета виходить 
вівторок, четвер, 

суботу.
Друкарня

«МОЛОДОП КОММУНАР» - 
оріап Кировоградскою обкома 

ЛКСМУ, с. Кировоград.

їм. Г. М. Димитрова 
обласного’управління у справах видавництва, 

поліграфії і книжкової торіівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінкн, 2.

ньої самодіяльності. (Харків).
13.15 — «Михайло Іпаиович 
Калі ні н». Документальний
фільм. (ЛІ). 14.15 — Актуальні 
проблеми науки і культури. 
(ЛІ). 14.45 — «Чудотворець».
Художній фільм. (ЛІ). 15.30 — 
«Здоров’я». Науково-популяр
на програма. (ЛІ). 16.00 — Ко- 
льоропс телебачення. «У світі 
тварин». (М). 17.00 — «Екран 
молодих». Тслсестафста «Ком
сомольські зорі». (К). 18.00 — 
Кольорове телебачення. Чем
піонат СРСР з футбола. «Тор

педо» (ЛІ) — «Динамо» (Тбі
лісі). (М). В перерві — нови
ни. (ЛІ). 19.45 — Політичний
оглядач газети «Правда» 
1О. Жукон відповідає на запи
тання телеглядачів. (ЛІ). 20.30 
•— Інтербачення. Концерт кла
сичної музики. (Ленінград). 
21.00 — Програма «Час». (М).
21.30 — «Що може бути кра
ще поганої погоди». Худож
ній фільм. (М). 23.05 — Нови
ни. (ЛІ).

ДРУГ,\ ПРОГРАМА. 12.30 — 
В. Попоннії. «Береги невідо
мих островів». Вистава дитя
чого телевізійного театру» 
(Дніпропетровськ). 13.35 —’
Фільм-концерт «Веселі кар
тинки». (К). 13.55 — «Сім'я»* 
(Донецьк). 14.55 — «Мальов
нича Україна». (Одеса). 13.1» 
— «Літературна субота». (Кр. 
1(5.00 — «Завтра — День ри
балки». (К). 10.40 — Музич
ний фільм «Рам-3 подорожує»; 
(К). 17.00 — «По концертних 
залах Москви», Огляд. (”)• 
18.00 — «Київська панорама»« 
(К). 19.00 — Інформаційна
програма «Вісті». (К). 19 45 —‘ 
М. Карім. «Країна Айгуль»- 
Вистава Миколаївського ДР*' 
матичного театру. (Миколаїв/* 
20.45 — «На добраніч,'Д.ііі!»* 
(К). 21.00 - Програма - vne»* 
(М). 21.30 - Продовження ви
стави. 22.30 — Іпформацііїн"1’ 
огляд «Па лапах республіки». 
(К) 22.35 - Вечірні »оии‘
ИИ. (К).

Зам. № 13278. Тираж 57 500,
За редактора Б. КУМАНСЬКИЙ.


	1715-1p
	1715-2p
	1715-3p
	1715-4p

