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структури» 
оператнв-

На заводі «Червона 
зірка» добре відомий цей 
аркуш паперу» навкіс 
якого червоними літера
ми надруковано «Захо
дів вжито». Якщо на за
водську дільницю по
трапляє «Сигнал», який 
випускає штаб «Комсо
мольського прожектора», 
значить пильне око 
«прожектористів» вияви- 
ло якісь недоліки, а то
му їх треба негайно усу
вати.

Заводський штаб «КІТ» 
чимало зробив по удос
коналенню 
поліпшенню 
пості і розширенню мас

штабів роботи. В його складі діє сім секторів: орг- 
сектор, економії і боротьби з втратами, конт
ролю за впровадженням нової техніки, трудозої 
і виробничої дисципліни, побутовий сектор, редколе-. 
гія. Основною формою роботи заводських прожекто
ристів є рейди, які щомісячно проводяться як в це
хах, так і загальнозаводському масштабі. Матеріа
ли рейдів висвітлюються у вікнах «КП», друкуються 
в заводській багатотиражці, передаються по радіо.

Десятки рейдів-перевірок прополи «прожектористи» Зиа. 
м енського локомотивного депо. Якось вони виявили, що у 
вихідні дні п окремих цехах горіло світло. Підрахували, і 
виявилось, що ця безгосподарність коштує понад 1о0 кар
бованців. Іншого рлзу звернули увагу, що вийшла з ладу 
деталь верстата, що загрожувало зривом виробничого пла
ну. «Прожектористи» не лише зафіксували факт, але А 
звернулися в комітет комсомолу одного Із заводів м. Кра
маторська з проханням допомогти придбати запчастини 
для верстата. Краматорські комсомольці^ відгукнулися на 
лист зпам’янців.

Два загони і шість постів «Комсомольського про
жектора» створено в колгоспі імені XXI з’їзду КПРС 
Олександрійського району. Тільки за останній час 
тут проведено рейди по перевірці до збирання ранніх 
зернових, використання кормів на тваринницьких 
фермах, збереження і використання пального.

«Прожектористи» області взяли діяльну участь у 
республіканському рейді, який проводився з метою 
перевірки готовності сільськогосподарської техніки 
до весняно-польових робіт. Під час рейду було вияв
лено окремі недоліки в зберіганні техніки, а також 
можливості скорочення строків і підвищення надій
ності ремонту.

Чимало позитивного нагромадили «прожектористи» Гай- 
веронського і Світловодєького районів. Комітети комсомолу, 
постійно спрямовуючи діяльність штабів «Комсомольського 
прожектора», дбають про розпиток їх власної ініціативи, 
домагаються тісного їх співробітництва з народними конт
ролерами. Добровсличківсьний райком комсомолу разом з 
редакцією районної газети знайшли таку важливу форму 
активного втручання «прожектористів»в життя виробничих 
колективів, пк участь в роботі^ робсількорівських постів 
п’ятирічки.

Для названих комсомольських комітетів .характерне праг
нення зробити «КП» активним учасником всенародного по
ходу за виконання завдань п’ятирічки, пропагандистом но
вого, передового, борцем проти безгосподарності, порушень 
трудової дисципліни, всього того, що заважає нашому ру
хові вперед.

Проте цього не можна сказати па адресу багатьох 
комітетів комсомолу Устіїпівсьиого району. Останнім 
часом почав гаснути вогник «КП» в Долннському 
районі. Не виявляє активності в цьому році штаб 
«КП» Олександрійської теплоелектростанції № 1—2. 
Торік про юних дозорців цього підприємства йшла 
добра слава. Чому ж міськком комсомолу змирився 
з тим, що піші їх робота занедбана?
• ’Справ-у комсомольських «прожектористів» багато. 
Завдання комітетів комсомолу полягає в тому, щоб 
постійно спрямовувати їх діяльність, залучали до 
участі в штабзх і постах «КП» ініціативних комсо
мольців і молодь, допомагати їм визначити головні 
завдання, вирішення яких сприяло б піднесенню 
суспільного виробництва.

Нинішній рік особливий — вирішальний рік п’я
тирічки. І дії комсомольських дозорців повинні від
повідати напрузі нинішнього року. Тому й найголов- 

• піше їх завдання: широко висвітлювати, як іде ви
конання планів і соціалістичних зобов’язань 1973 
року. Треба зосередити увагу й на тому, як іде під
гої овка підприємств, організацій, колгоспів, радгос
пів до роботи в зимових умовах. Заготівля кормів 
для тваринництва — це теж не повинні упускати з 
поля зору штаби і пости «КП».

Йдуть другі жнива. Як працює техніка, як укомп
лектовані кадри механізаторів, як налагоджено робо
ту — це теж предмет особливої турботи.

Хай яскравіше, завжди і скрізь горить вогник 
«Комсомольського прожектора».

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАПІ, ЄДНАЙТЕСЯ^
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21 серпня в Кремлі відбулася зуст

річ члена Політбюро ЦК КПРС, Го
лови Ради Міністрів СБСР О. М, Ко- 
сигіна з членом Політбюро ЦК 
БКП, Головою Ради Міністрів НРБ 
С. Тодоровим.

Під час зустрічі був розглянутий 
ряд важливих питань радянсько-бол
гарського співробітництва у зв'язку 
з проведеною зараз роботою по 
координації планів розвитку народ
ного господарства СРСР і НРБ на на
ступне п’ятиріччя (1976—1980 рр.). 
Глави урядів СРСР і НРБ позитивно 
оцінили вже наявні результати спіль
ної діяльності сторін щодо тісної 
ув’язки їх народногосподарських пла
нів, відзначивши, що це набирає

дедалі більшого значення для підви
щення ефективності радянсько-бол
гарських економічних зв’язків і ус
пішного розв’язання завдань соціа
лістичного і комуністичного будів
ництва.

Реалізація досягнутої домовленос
ті сприятиме дальшому розвиткові 
есебічного братерського співробіт
ництва між СРСР і НРБ і поглиблен
ню соціалістичної економічної інте
грації країн — членів РЕВ відповідно 
до рішень, прийнятих ЦК КПРС і ЦК 
БКП і урядами обох країн, а також 
на зустрічі керівників комуністичних 
і робітничих партій соціалістичних 
країн у Криму. Зустріч пройшла в 
сердечній, товариській обстановці.
ввдякшжгавнояжняпиаа

• » *
Член Політбюро ЦК КПРС, Голова 

Ради Міністрів СРСР О. М. Кссигін 
дав сніданок на честь члена Полит
бюро ЦК БКП, Голови Ради Мініст
рів НРБ С. Тодорове. На сніданку, 
який пройшов у дружній обстановці, 
були член Політбюро ЦК КПРС, пер
ший заступник Голови Ради Мініст
рів СРСР К. І. Мазуров, заступники 
Голови Ради Міністрів СРСР М. К, 
Байбаков, В. М. Новиков, 3. Н. Нурі- 
са, М. О. Тихонов, інші офіційні 
особи.

» * «
Того ж дня С. Тодоров єідбув не 

батьківщину.
(ТАРС).

Над агрегатом Паола Васильевиче Байбузи під час косовиці хлібів 
в колгоспі «Зоря комунізму» Гай веронського району часто майорів чер
воний прапорець — символ першості в змаганні комбайнерів. Перемогу 
ветеран-механізатор ділив зі споїм старанним помічником — донькою 
Оленою. Сімейний екіпаж Байбузів за жнива сжхнв 17ч ген-.ари і на
молотив 6266 центнерів хлібів. Вдячні односельчани увінчали кращий 
екіпаж колгоспу традиційним вінком з пшениці і польових квітів.

Олена прийшла до батька після закінчення обробітку поосапннх в 
ланці, де вона працювала з матір’ю. Професія ммбайнера пройшлась 
дівчині до душі і вона після жнив має намір постулати на курси ме
ханізаторів.

На фото: родинний екіпаж Байбузів
Фото 0. ЗЕМНОРІЯ.

Хлібороби колгоспу Імені Жданова Кіровоградського району 
достроково виконали плой продажу зерна державі. Нині тут 
заготовляють насінна для посіву. На току організована робота 
Р дві зміни.

Пс-ударному працював під час жнив ком- 
байхср колгоспу імені Фрунзе Компаніївсьчо- 
го району Микола БНЧЕНКО.

Фото Л. МИРГОРОДСЬКОГО.

НАРАДА З ПИТАНЬ ОСВІТИ КОНКУРС
Вчора в Палаці культури імені Ком

панійця відбулася обласна нарада ак
тиву працівників освіїи.

На неї були запрошені секретарі 
райкомів і міськкомів партії, заступ
ники голів райвиконкомів, секретарі 
райкомів і міськкомів комсомолу, за
відуючі райвно, ректори, проректори 
і секретарі парторганізацій вузів, ди
ректори технікумів і профтехучилищ, 
директори шкіл, керівники деяких об
ласних організацій.

З доповіддю «Про завдання педко- 
лективів, учбових закладів по даль
шому піднесенню навчально-виховної 
роботи о світл- рішень XXIV з'їзду 
КПРС» висіупила заступник голови 
облвиконкому Є. М. Чабаненко.

На нараді з промовою виступив 
перший секретар обкому КП України 
М. М. Кобильчак..

В роботі наради взяли- участь ін
структор відділу науки і учбових за
кладів ЦК Компартії України Н. Ф. 
Харінко та заступник міністра освіти 
УРСР І, С. Хоменко.

На фото' перелопачують верно на тону II. Позли, комсомолам 
Л. Гучмав, И. Грабснко.

♦ото А. ПЕЧЕНЮКА.

ПРОДОВЖУЄТЬСЯ
Учасники фотоконкурсу «Колос-73» 

зробили останні знімки на жнивній 
ниві. Від фотокореспондентів район
них газет, фотоаматорів редакція 
одержала репортажі про те, як хлі
бороби Кіровоградщиии дбали, щоб 
в засіки Батьківщини надійшло як
найбільше хліба. Учасники конкурсу 
побували біля збиральних агрегаті?, 
на токах, хлібоприймальних пунк
тах, зустрілись з молодими комбай
нерами, водіями автомашин і на
завтра знайомили читачів «Л^олодого 
комунара» з героями жнив.

Тепер в стерту . знову напруга — 
йдуть зелені іцннва. Редакція про
довжує фотокрнкурс і чекав нових 
робіт від своїх авторів. Головна їх 
темд — натхненна праця людей, які 
дбають про корми ;дая громадської 
худоби. ;
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НА ЗЕЛЕНІ ЖНИВА —
З ІНІЦІАТИВОЮ

УКІС ПЕТРА 
СТРІЛЕНКА

У колгоспі «Заповіт Леніна» Кіровоградського ра
йону розпочалися «зелені жнива». Тут створили спе
ціальний комсомольсько-молодіжний кормодобувний 
загін, в складі якого 15 комсомольців та членів 
шкільної виробничої бригади. Юнаки і дівчата пра
цюють добре. За перші шість днів у силосну яму 
заклали 1500 тонн зеленої маси.

Темпи заготівлі кормів нарощуються. Комсомоль
ці стараються уникнути втрат зеленої маси, пости 
«КП» діють і в полі і біля силосних траншей. Мо
лодь села завжди з ініціативою і завзяттям.

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ АГРЕ
ГАТ ПЕРШИМ ВИЙШОВ В 
ПОЛЕ. КОМБАЙН ПРАЦЮЄ 
БЕЗПЕРЕБІЙНО, І В ЦЬОМУ 
ЗАСЛУГА НЕ- ЛИШЕ КОМ
БАЙНЕРА, А 1-І МОЛОДИХ 
ШОФЕРІВ, ЯКІ ТРАНСПОРТУ
ЮТЬ ЗЕЛЕНУ МАСУ ДО 
ТРАНШЕЙ. КОМСОМОЛЬ
СЬКО-МОЛОДІЖНИЙ ЕКІ
ПАЖ ПЕТРА СТРІЛЕНКА 
КОЖНУ ЗМІНУ ЗАКІНЧУЄ 
З ПЕРЕВИКОНАННЯМИ ЗАВ
ДАННЯ.

Фото А. ПЕЧЕЛЮКА.

Політичний 
гарт

СЕРЦЕВИНОЮ всієї 
ідейно-виховної ро

боти партії, відзначалося 
на XXIV з'їзді НПРС, є 
формування у радянсь
ких людей комуністич
ного світогляду, вихован
ня всього народу на 
ідеях марксизму-лені- 
нізму. Адже найпередо- 
віша ідеологія лише то
ді стає реальною силою, 
коли вона, оволодівши 
масами, забезпечує під
несення трудової та пс-

БЕРУЧИ
ДОСВІД 

БАТЬКІВ^

К Л «V Е
„Г О С 50 О .1 А В*“

ДО ЗУСТРІЧІ з Валентиною Жук, що з 
№ колгоспу «Путь Ильича» Знам'янсько- 
го району, ми вже чули про неї: вона не
одноразовий переможець обласних і рес
публіканських конкурсів майстрів машин
ного доїння. Минулого року, наприклад, 
надоїла від кожної корови по 3519 кіло
грамів молока. Уявляли: мабуть, їй під со
рок, адже має почерк досвідченої дояр- 
киї Та зустрівшись з нею, здивувалися — 
комсомолка. Вона ж свої успіхи пояснила 
однією фразою: «Я майстер тваринництва 
першого класу».

Ще вищих показників досягли майстри 
першого класу з колгоспу імені Шевчен
ка Долинського району Л. Зінченко та 
Л. Скрипник, в доробку яких відповідно 
по 4023 і 4257 кілограмів молока на кож
ну корову.

В. Жук, Л. Зінченко, Л. Скрипник та чис
ленні їх послідовники досконало вивчили 
доїльні апарати, якими користуються, опа
нували прогресивними методами праці, 
знаються в технології приготузання кор
мів. Все це використовують у роботі, а 
тому і добиваються добрих результатів.

Майстри тваринництва першого та дру
гого класів — найбільш кваліфікований за
гін тваринників. І саме вони одними з 
перших використовують технічні новинки, 
ламають старі уявлення і норми в техно
логії виробництва. Аналіз роботи 716 до
ярок МТФ колгоспів Знам’янського райо
ну за підсумками 1971—72 років показав, 
що чим вищий рівень кваліфікації доярок, 
тим вища продуктивність їхньої праці.

Цікаві у цьому плані результати одного 
дослідження. Щоб виявити вплив рівня 
кваліфікації доярок на ефективність мо
лочного поголів’я, провели групування кол
госпів за питомою вагою майстрів тва
ринництва першого та другого класів. До 
першої групи ввійшли колгоспи, в яких 
кількість майстрів першого та другого 
класів становить 57,12 процента; до дру
гої групи віднесли колгоспи, в яких їх 11,8

процента. Спостереження показують, що 
виробничі показники в колгоспах першої 
групи значно кращі, ніж в господарствах 
другої групи.

Середньорічний надій молока на одну 
корову тут складав 2743 кілограми, тоді як 
у господарствах другої групи — 2093. Собі
вартість молока у господарствах першої 
групи на 1,82 карбованця нижча, ніж у кол
госпах другої "групи. Затрати праці на ви-

робництво одного центнера молока теж 
нижчі на 0,32 людино-дня.

У прямій залежності від показників ви
робництва підвищується і заробітна плата 
доярки. Оплата праці одного людино-дня 
у колгоспах першої групи складає 5,02 
карбованця, а другої групи — 4,25. Така ж 
картина спостерігається і по рівню рента
бельності виробництва молока. У колгос
пах першої групи він сягає — 28, у кол
госпах другої групи — 10,9 процента.
ООБОТА з кадрами тваринників по під- 
* вищенню їх професійної кваліфікації 

дає відчутні результати у збільшенні ви
робництва продукт.ів тваринництва. Тож в 
колгоспах це питання мають розглядати 
як важливий засіб досягнення економічних 
вигод. І збитки неминуче несуть ті госпо
дарства, які недостатньо приділяють ува
гу підготовці кадрів тваринників та підви-

щенню їх кваліфікації, не систематично 
проводять навчання, переатестацію.

У 1972 році в господарствах Знам’янсь
кого району налічувалося 19 майстрів тва
ринництва першого класу, 101 — другого, 
що відповідно на 16 і 53 менше, ніж у по
передньому, 1971 році. Тобто, кількість 
висококвдліфікованих тваринників значно 
зменшилась. Не дбають про підвищення 
кваліфікації доярок тут і нині. І що ж? 
Нинішнього року знам’янці не можуть по
хвалитися високими надоями.

Звання «Майстер тваринництва 1 та II 
класів» присвоюється, як правило, за пев
ні виробничі показники. Так, згідно «По
ложення», звання «Майстео тваринництва 
II класу» присвоюється тим дояркам, які 
проробили в тваринництві не менше трьох 
років, і мають надої в середньому на од
ну корову за два-три роки на 110—120 
процентів вищі, ніж за цей період їх до
билась бригада, ферма, відділок або гос
подарство. Майстер тваринництва першо
го класу повинен відпрацювати в тваринни
цтві не менше п’яти років і мати показни
ки продуктивності закріпленої за ним гру
пи на 5—10 процентів вищі від вимог, 
встановлених для майстра тваринництва II 
класу.’

Високе звання ставить відповідні вимо
ги перед спеціалістом. І хочеться наго
лосити: майстер тваринництва першого
класу — золотий фонд кадрів колгоспів і 
радгоспів. Бажано, щоб кожен тваринник 
прагнув отримати і обов’язково отримав 
цю високу кваліфікацію. Зусилля спеціа
лістів, всіх працівників млочного скотар
ства в свою чергу повинні бути спрямовані 
на те, щоб допомогти дояркам глибоко 
опанувати свою спеціальність. Це значно 
підвищить продуктивність праці ма фер
мах.

В. КРАМАРЕНКО — начальник 
відділу обласного управління сіль
ського господарства; П. ПОНО
МАРЕНКО — кандидат сільсько
господарських наук; Д. СМАГ
ЛЮК — молодший науковий спів
робітник Придніпровського відді
лення Українського філіалу НДЇ 
праці.

літичної активності, ви
значає нооми повсякден
ної поведінки людей.

Більше полоєини насе
лення нашої країни мо
лоді люди віком до 
тридцяти років. В:д то
го, як буде виховане 
молоде покоління, зале
жать успіхи 
дівництва 
пільства.

Юнаки 
підвищуючи 
рівень та 
багатий 
овід 
знову 
історії 
партії Радянського Сою
зу. На допомогу їм ви
давництво ЦК ЛКСМУ 
«Молодь» щойно випус
тило нову книжку 
«Джерело ідейного гар
ту», підготовлену викла
дачами історії КПРС Ви
щої партійної школи при 
ЦК КП України.

Книга < 
окремих 
грунтовно 
кілька тем 
торії та політики КПРС: 
«В. І. Ленін — заснозник 
Комуністичної партії Ра
дянського Союзу. Ленін
ське вчення поо проле
тарську партію нового 
типу»; «Марксистсько- 
ленінська теорія соціа
лістичної революції та 
її творчий розвиток Ко
муністичною партією ₽а- 
дянськО'О Союзу на 
сучасному етапі»; «Ко
муністична партія біль
шовиків — натхненник і 
організатор перемоги 
Великої Жовтневої соці
алістичної оеволюції»; 
«КПРС — організатор 
перемоги соціалізму в 
СРСР»; «Зростання ке
рівної ролі партії в ко
муністичному будівни
цтві».

Збірник оекомендує- 
ться як навчальний по
сібник для слухачів ком
сомольських шкіл, а та
кож для гуртків системи 
політичної освіти.

« темпи бу- 
нового суе

та дівчата, 
теоретичний 
переймгіючи 

політичний до-
батьків, знову й 

звертаються до 
Комуністичної

складається з 
розділів, які 
висвітлюють 

\ з питань іс-

ЦЕ ГОВОРИТЬ Леонід Ки
ян, бригадир трактор

ної бригади колгоспу 
«Шлях до комунізму», що 
в Долинському районі.

— Його зовуть Ярослав 
Марич. Комсомолець. Після 
служби в армії повернувся 
До рідного колгоспу. Пра
цює. трактористом. В цьому 
році очолив механізовану 
комсомольсько - молодіж
ну ланку по вирощуванню 
високого врожаю кукуруд
зи. У складі ланки — п’яте
ро хлопців, бойових, завзя
тих, Четверо з них: сам 
Ярослав, Ада/л Приймак,

ВІЗИТНА 
КАРТКА—
В ПОЛЕ
Віктор Слюсаренко, Василь 
Цихненко — міцно трима
ють в руках кермо тракто
ра, а Олександр Мяшкур, 
досвідчений комбайнер, во
дій «Херсонця-7».

Але, щоб ближче позна
йомитися з механізаторами- 
хліборобами, не досито на
звати їх • прізвища. їхня ві
зитна картка є поле. Ось. 
воно. Буяє кукурудзяна 
плантація. Дев’яносто ком
сомольських гектарів. На 
кожному з них зобов’яза
лися зібрати по' сто центне
рів качанистої, А щоб. сло-

во не розійшлося з ділом, 
молоді механізатори напо
легливо працювали. Ланко
вий Ярослав Марич — доб
ре обізнаний з агротехні
кою вирощування кукуруд
зи (побував на семінарі □ 
Дніпропетровському сіль- 
госпінституті, склав успеш
но екзамени, одержав спе
ціальне свідоцтво). Отож, 
все робили і роблять так, 
як радить наука, передовий 
досвід.

Снаги і сили додає хлоп
цям добре організоване со
ціалістичне змагання із чле
нами механізованої ланки 
Адама Дацишина, Плеща, 
яку доглядають суперники, 
на 30 гектарів менша. А 
зобов’язання ж однакові: 
сто і не меншеї

Г. ПОЗНЯК, 
наш громадський ко
респондент.

Долинський район,

Знам' янський р-н
с. Трепівка
колгосп «Маяк»
Г. Серединській

Ваша скарга стосовно неправиль
ного нарахування заробітної плати 
була справедливою. Керуючий від
ділком М. Т. Євтушенко в обліку 
робочого часу, справді, пропустив 
дні, коли Ви працювали на заправ
ці агрегатів. Зараз помилку виправ
лено.

Про все це редакцію повідомив 
економіст колгоспу т. Телюпа.

м. Кіровоград.
Проспект «Правды», 25, кв. 45
В. Сарапину

ти у надурочний час. Але це було 
узгоджено із заводським комітетом 
профспілки і праця оплачувалась 
відповідно до Положення.

Зараз всі робітники працюють за 
графіком без надурочних».

« * •

Директор Бобринецького масло
заводу Т. Гомешок з приводу Ва
шої скарги повідомив: «Працівники 
Компанпвського молокоприймально
го пункту працюють за графіком, 
згідно якого і одержують вихідні 
дні.

В період, коли не вистачало робіт
ників, були допущені випадки робо-

Лист групи студентів ІЗ М. Боб- 
ринця, в якому вони запитували, ко
ли буде відремонтовано дорогу від 
Компановки до їх міста, ми надіє- 
дали в обласне управління будів
ництва та експлуатації автомобіль
них шляхів.

Як повідомив заступник началь
ника цього управління т. Крижа- 
новський, дорогу на дільниці Ком* 
паніївка—Бобрииець заплановано
ремонтувати в 1974—1975 рр.
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Сьогодні — Національне свято Соціалістичної Респуб
ліки Румунії — День визволення.
1Л А плитах старої площі в місті Сібіу, 

під тінню сторожової вежі, що налі
чує не одне століття, — виконані кольо
ровою крейдою малюнки дітей. Я пере
ходжу від одного до іншого, вдивляюсь 
в ці, часом наївні, але повні якоїсь ча
рівної привабливості штрихи. Ось скля
ні фасади нових заводів; красуні-кораб- 
лі, що сходять зі стапелів; нова вулиця, 
засаджена трояндами; піонерське вог
нище в таборі...

Так постає побачена очима наймолод
ших жителів сучасна Румунія у всій ба
гатогранності її соціалістичного світу, 
Румунія, що вступила в тридцятий рік 
нового життя.

СТО РОКІВ І ЧВЕРТЬ ВІКУ

Річка Чібін, що протікає в межі Сібіу, 
розділяє не лише місто, але й цех його 
найбільшого підприємства — заводу 
важкого машинобудування «Незалеж
ність».

Та скромна фабрика по випуску сіль
ськогосподарських знарядь, яка була 
націоналізована а 1948 році, збереглась 
лише на старих фотографіях. '

— За 15 днів ми випускаємо зараз стільки 
ж продукції, скільки за весь 1948 рік, — роз
повідає технічний директор Дорін Фулса, 
який віддав заводу більше двох десятиріч 
своєї трудової діяльності. — А в 1973 році — 
в порівнянні з нинішнім — виробництво

збільшиться вдвоє. Наша продукція йде і на 
експорт, значна частина — в соціалістичні 
країни. Зараз, наприклад, ми направляємо об
ладнання на сибірські нафтопромисли. Зна
ють пашу продукцію також в ФРН, Італії та 
і інших капіталістичних країнах.

День завтрашній на заводі «Незалежність» 
поєднують з розвитком соціалістичної еконо
мічної інтеграції. Мова йде, як пояснив ди
ректор, про налагодження кооперування, тіс
них зв’язків у важкому машинобудуванні з 
СРСР, НДР, Польщею, Чехословаччиною. Вже

порту Констанца тільки почалась, і він 
розвозить людей на дільниці. Обігнув
ши «Ольтенію» — румунське грузове 
судно водотоннажністю 36 тисяч тонн, 
— катор віддаляється від берега. І тоді 
зору відкривається панорама нових 
кварталів Констанци, де живуть порто
вики. А на голубій гладі можна бачити
океанські судна із СРСР і Польщі, Япо
нії, і Англії, АРЄ та Індії. У Констанцу 
заходять кораблі майже із 100 країн 
світу...

За післявоєнні роки порт пройшов довгий 
етап реконструкції, нового будівництва, осна-

нах, як продукція бухарестської фабри
ки «Трикодава».

Більше 590 видів трикотажного верхнього 
одягу — жіночого, чоловічого і дитячого ви
пустила фабрика в минулому році. Це 0,5 
мільйонів виробів. Велика різноманітність мо
делей — одна з першочергових вимог. За цим 
покликаний слідкувати спеціальний творчий 
відділ. Зараз він приступив до розробки но
вих моделей на вссну-ліго 1 осінь-знму 1971 
року. Співробітники відділу працюють в кон
такті з групою художників з Інституту обра
зотворчих мистецтв.

Марія Козма, що представляє відділ 
експорту на СРСР, розповідає про тісні 
контакти «Трикоцави» з радянськими за
мовниками.

її КМіШ
зараз на заводі на замовлення РЕВ працю
ють над прагнозамн в галузі виробництва ме
талургійного обладнання. Починає здійснюва
тись разом з НДР спеціалізація по випуску 
обладнання для ливарних цехів.

На заводі «Незалежність» працює більше 
п’яти тисяч робітників і службовців, в 1975 
році їх буде більше семи тисяч. Професіо
нальна школа, технікум, школа для майстрів, 
що діє на заводі, відкриває широкі можли
вості для підготовки кваліфікованих спеціа
лістів.

Через два роки завод буде відзнача
ти віковий ювіпей. І все ж його відмін
на риса — молодість.

БІЛЯ ПРИЧАЛІВ КОНСТАНЦИ

... Роботяга-катер невтомно снує від 
причалу до причалу. Робоча зміна в

щенпя сучасною технікою. '
— Змінюється і структура румунських то

варів, які відправляються звідси в адреси за
рубіжних замовників, — каже директор пор
ту інженер Ніколае Зеііку. — Сьогодні це — 
промислові агрегати, нафтове обладнання, 
комплектні цементні заводи, сільськогосподар
ські машин, металургійна і хімічна продук
ція....

МОДЕЛІ «ТРІКОДАВИ»
Якщо дивитись на швейний цех з гале

реї другого поверху, він нагадує гігант
ський квітник, що відблискує всіма бар
вами. Гірки яскра'вйх трикотажних заго
товок перетворююіься тут в модні пу
ловери, блузки, плаття, відомі не лише 
в Румунії, але й у багатьох інших краї-

КІЛЬКІСНА характеристика румун
ських темпів. Кожні десять днів — 

одне торгове судно, кожні три дні — 
бурова установка, кожні вісім хвилин — 
трактор, кожні п'ять хвилин — легкова 
автомашина... Але є, якщо можна так 
висловитись, якісна характеристика цих 
темпів. Я взнала її під час поїздки по 
Румунії і зустрічей з її людьми. Це за
гальне прагнення невпинно рухатися 
вперед, по шляху будівництва нового 
життя, зміцнювати радянсько-румунське 
співробітництво.

... Серед дитячих малюнків на площі 
В Сібіу, що склали мозаїку сьогодніш
нього дня соціалістичної Румунії, я по
бачила простий малюнок: два прапори
— радянський і румунський — і напис
— 23 серпня.

О. ТРОФИМОВА, 
спеціальний кореспондент АПН.

Бухарест — Москва.

БЕРЛІН:
ЩО ПОКАЗАВ

ФЕСТИВАЛЬ

Коли на зак
лючній прес-кон
ференції X Все
світнього фести
валю молоді і 
студентів було 
назване загальне 
число всіх полі
тичних, культур
них і спортивних 
заходів, що від
булись за 9 днів 
в Берліні, — 1542, 
болгарський жур
наліст, що си
дів поряд мене, зауважив, що для того, щоб їх всі 
відвідати, треба було б більше 200 днів, при умові, коли 
людина не витрачала б жодної хвилини на їжу та сон.

На Берлінський фестиваль з’їха.тись 25646 делегатів і гос
тей із 140 країн, було представлено 1700 політичних, проф
спілкових, спортивних, туристських та інших організацій, 
лише одних журналістів було акредитовано 1556 чоловік. 
Як відзначила швейцарська газета «Форвертс», «така вели
ка кількість журналістів прийшла в рух тому, що берлін
ський фестиваль характеризується зовсім новим політичним 
кліматом».

На моє питання: «Що вн думаєте про фестиваль?» — 
більше із тих, з ким я зустрічався (їх було декілька десят
ків з найрізноманітніших країн світу’.), відповідали, що X 
Всесвітній не можна зрівняти з жодним із десяти поперед
ніх. Ще ніколи під знамена фестивалю не збиралась така 
велика кількість юнаків 1 дівчат найрізноманітніших полі
тичних поглядів. Юні комуністи, соціалісти, соціал-демокра
ти. радикали, консерватори, християнські демократи...

Дев’ять днів столиця НДР була гігантським дискусійним 
клубом. Щодня тисячі учасників збирались в аудиторіях 
університету імені Гумбольдта, в будинку Міжнародного 
центру солідарності, біля підніжжя телевежі на «Вільній 
трибуні». Кпім цього, на вулицях міста до трьох годин ран
ку можна було спостерігати багато груп молоді з різних 
країн, що жваво розмовляли, сперечалися. «У нас була 
мета — встановити під чіс фестивалю контакти з молоддю 
різних країн, — заявив член делегації ФРН, працівник со
ціального забезпечення Вальтер Шварц. _  Для цього тут
багато можливостей. Особливо докладні дані про життя і 
проблеми молоді ми взнали на конференціях і семінарах. 
Дуже корисною виявилась, зокрема, бесіда з молоддю НДР 
про профспілкову освіту».

В ході фестивалю відбулись сотні важливих політичних 
заходів, які в повній мірі розкрили його основний девіз. 
В роботі одного лише центру «Молодь і студенти викрива
ють імперіалізм» брало участь більше двох тисяч делегатів 
фестивалю. Центр солідарності сповістив, що за час фес
тивальних днів сума коштів, зібраних молоддю світу на бу
дівництво дитячої лікарні імені Героя в’єтнамського наподу 
Нгуея Ван Моя. виросла на півтора мільйона доларів. Крім 
36 багатотисячних мітингів політичної частини програми, 
було проведено більше 153 крупних міжнародних конферен
цій. зустрічей, симпозіумів. В дискусіях за «круглим сто
лом» молоді люди різних політичних поглядів обмінювались 
думками по найзлободениіших питаннях сучасності, вста
новлювали широкі контакти між різними молодіжними орга
нізаціями, накреслювали перспективи їх спільних дій. 
Значним вкладом в дальше зміцнення єдності світового мо
лодіжного руху є вироблені туг документи. В заяві, яку од
ностайно прийняли представники ведучих міжнародних і 
регіональних юнацьких організацій, висловлюється їх готов
ність брати участь в підготовці і проведенні ~ 
конгресу миролюбних сил. який 
Москві.

Цікавим і важливим заходом.................г..... ......
в історії всесвітніх Фестивалів, була зустріч представників 
делегацій країн-членів РЕВ.

На кіностудії ДЕФА (НДР) вже закінчено кольородчй 
документальний фільм про фестиваль під назвою «Навко
ло Всесвітнього годинника» (ця споруда на Александер-план 
тепер так само відома в світі, як І Берлінська телевежа).

Під час зустрічей з юнаками І дівчатами з різних країн, 
я часто просив своїх співрозмовників дати оцінку тим змі- 

- нам, які сталися в світі з часу міжнародного фестивалю 
1968 року в Софії. Більїйл частина моїх співрозмовників 
зауважила, що великим позитивним зрушенням в розрядці 
міжнародної напруженості народи світу зобов’язані Радян
ському Союзові, який послідовно впроваджує в життя Про
граму миру, прийняту на XXIV з’їзді КПРС. При цьому 
вони говорили про конкретні речі — недавніх візитах Гене
рального секретаря ЦК КПРС Л. І. Брежнєва в ФРН. С1І1А 
і Францію, про допомогу СРСР народу В’єтнаму, про під
тримку Радянським Союзом національно-визвольного руху в 
країнах Азії. Африки 1 Латинської Америки.

Фестиваль п Берліні дав можливість багатьом з делегатів 
вперше наяву ознайомитись з соціалістичною країною — з 
Німецькою Демократичною Респулікою. де молоді відведе
на величезна роль. «Я зіхоплююсь любов’ю і ентузіазмом, 
з якими населення НДР підготувало фестиваль. — сказала 
ЛІнда Мюпоей, член Спілки молодих робітників за визво
лення (США). — Я вперше в соціалістичній країні і мене 
особисто вражають багато речей, яких п Америці немає, • 
ніколи не буде в капіталістичній країні.

— X Всесвітній фестипаль, — підкреслив Перший секретар 
ЦК СЕПН Е. Хонеккер у своєму виступі на прийомі, влаш
тованому на честь делегатів І гостей фестивалю Централь
ним Комітетом СЕПН, Державною радою І Радою Мініст
рів НДР. — це свідчення того, шо ситуація на земній кулі 
змінилась в напрямку прогресу І миру, на благо всіх людей. 
І цей фестиваль продемонстрував, шо молодь світу повна 
рішучості продовжувати змінювати нашу землю,-зробити її 
більш людяною, більш зручною для людей.

А. ПРАВОК, 
спеціальний кореспондент АПН.

Беоліи — Москва.

ЩЕ ОДІВН 
ЗЛОЧИН 
РЕАКЦІЇ

САНТЬЯГО, 20. ЧІлійська 
реакція вчинила новий кри
вавий злочин. Пострілами з 
автомобіля, що мчав з ве
ликою швидкістю, у Сан- 
сіяго вбито одного з керів
ників патріотичного руху 
транспортників (МОПАРЕ) 
Оскара Бальбоа Кампоса.

У зв’язку з новою хви
лею терору уряд С. Альен
де надіслав у Національний 
конгрес законопроект, іцо 
передбачає запровадження 
більш енергійних заходів 
по боротьбі із злочинними 
елементами.

(ТАРСЬ

Всесвітнього
незабаром відбудеться в

який проводився вперше

ДРУЖИНА
З ГВИНТІВКОЮ

За останні роки зло
чинність в США, особ
ливо у великих містах, 
досягла значних розмі
рів, навіть судді переста
ли відчувати себе в без
пеці. Нещодавно аме
риканський журнал 
«Ньюс уік» писав: «В 
багатьох великих містах 
судді приймають в зе
лах засідань такі суворі 
заходи захисту, яких не 
знала істооія юстиції. 
З’явились судді, які 
завжди мають гри собі 
зброю». Крісла членів 
Федерального суду об
ладнані куленепробив
ним екраном.

В Мілуокі суддя Кріст 
Серафим всюди появля
ється в супроводі двох 
охоронців. Його колега 
з Чікаго Джорлж Доу- 
лезл також має охорон
ця. Цей вірний страж..і 
— його власна дружи
на — відмінний стрілок 
з гвинтівки по цілям, що 
рухаються.

(АПН).

У КІЛЬКОХ КРАЇ
НАХ НА АФРИКАН
СЬКОМУ КОНТИ
НЕНТІ — ЗАСУХА. 
НЕБЕЗПЕКА ГОЛО
ДУ ЗАГРОЖУЄ СОТ- 
НЯМ ЛІОДЕП.

Фото з журналу 
«Фрайє в.ільт».

©

Без даху 
над 
головою

ЛОНДОН. (Кор. АПН). Отримати місце в гуртожитку — 
нелегка справа для англійського студента.

Зараз стало ясно, якщо влада не вживе якихось заходів, 
для прискорення будівництва студентських гуртожитків, то до 
кінця 1980 року лише 230 тисяч студентів університетів змо
жуть розраховувати на ліжка в нових гуртожитках. Це, як по
відомляє англійська газета «Морнінг стар», менше половини 
того, що передбачено широко розрекламованими урядови
ми планами.

ЗА „СПРАВОЮФОЛЬКЕРАГЙОТЦА“
Проти звичайного, нинішній 

відпускний сезон в ФРН — 
«час солоних огірків», як на
зивають літні місяці на Рей
ні, насичений внутрішньо по
літичними подіями, що втя
гують на свою орбіту все 
ширші шари західнонімець
кого населення. За останні 
дні преса приділяє особливо 
багато уваги так званій 
«справі Фолькера Гйотца*. 
молодого юриста із Дюссель
дорфа.

Пролог цієї історії був. 
здавалось, буденним. В сере 
дині липня міністр юстиції 
землі Північний Рейн — Вест- 
фалія соціал-демократ Пос- 
сер, як визначає встановлений 
порядок, прийняв рішення 
про призначення суддею два д- 
цятивосьмнрічного юриста 
Фолькера Гйотца, що склав 
необхідний для цього екза
мен. Наступного дня, згідно 
традиційному церемоніалу, 
голова земельного суду пови
нен був вручити Гйотцу гра
моту про присвоєння йому 
судового звання. Однак, го
лова суду Тунеке відмовився 
це зробити, зіславшись... на 
голос совісті.

Чим же це було виклика
но? Ларчик відкривається 
просто. Фолькер Гйотц не ли
ше асесор права, вій — ко
муніст, секретар організації 
Німецької комуністичної пар
тії в одному з районів Дюс
сельдорфа.

Однак міністр Поссер не 
здавав своїх позицій, зси
паючись при цьому па відпо
відні статті конституції ФРН. 
згідно яких кожний громадя
нин республіки має право зай
мати державні посади згідно 
своїх ділових якостей, при
чому приналежність його до 
будь якої із дозволених в 
країні політичних партій не 
може цьому перешкодити. 
Тоді проти Ф. Гйотца, а за
одно і проти соціал-демокра- 
тичного міністра Поссера бу
ла розв’язана люта кампанія 
справи. її ведуть ХДС, преса 
Шпріигера, деякі кола реак
ційного чиновництва.

В країні навколо «справи 
Гйотца» піднялась справжня 
буря, яка не стихає й досі. 
На захист молодого комуніс
та виступила не лише пере
дова західнонімецька громад
ськість. .Справедливого вирі
шення вимагають навіть полі
тичні і громадські діячі, яких 
відділяє від комунізму непе
реборний ідеологічний бар’єр.

Характерно, що представни
ки політичних кіл І громад, 
ськості Західної Німеччини, 
виступаючи на захпет Гйотца, 
наводять аргументи, які ще 
недавно могли б звинуватити 
їх у комунізмі. Вони кажуїь, 
що які б не були їх розбіж- 
пості з комуністами, прина
лежність до НКП не може пе
решкодити таким людям, як 
Гйотц. вірно служити своїй 
країні. На їх думку, такі лю
ди, як молодий асесор-кому- 
віст, в будь-якому випадку є 
надійною гарантією захисту 
демократії і будуть вірно слу
жити суспільству.

Справа про призначення 
Фолькера Гйотца па посаду 
судді іцс не закрита. Вона 
стане ■ предметом розгляду 
щорічної конференції прем’є
рів земель під головуванням 
капнлепл п гічі'і пепі'і'»'»

Н. ПОРТУГАЛОВ, 
власкор АПН.

Бонн.
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• Учасники універсіади захоплені 
Москвою. • Валентина Тр ишіна *— 
чемпіон країни. • Республіканські 
змагання гімнасток — в Кіровограді. 
• На приз «Молодого комунара».

УНЇВЕРСІАДА-73

БОРОТЬБА
ЗАГОСТРЮЄТЬСЯ

ф Такого щасливого року у біографії моло
дого дискобола з Ворошиловграда Віктора Жур
би ще не було, Місяць тому він вперше виграв 
звання чемпіона країни, а тепер додав до цього 
почесного звання титул переможця Універсіа- 
ди-73.

ф Радяньским студентам поки що дістається 
все золото фехтувального турніру. Чергову пе
ремогу відсвяткувала наша чоловіча команда ра
піристів. У фіналі вона завдала поразки збірній 
Польщі —• 9:4. Ось імена переможців: аспірант 
Львівського інституту фізкультури Василь Стан
ковим, студенти Сергій Ісаков з Алма-Ати, кия
нин Юрій Чиж, Сабір Рузієв з Ташкента.

ф На нашій гімнастичній вулиці свято. Упер
ше чоловіча команда СРСР здобула загально
командну перемогу, випередивши своїх тради
ційних суперників — японців.

ф На турнірі борців класичного стилю три
вали попередні поєдинки, а студент факультету 
машинобудування політехнічного інституту з Ку
таїсі Естатек Гоглічидзе уже приймав поздоров
лення. Перемігши свого основного суперника 
румуна Ніколає Негуцу, грузинський борець став 
першим чемпіоном Універсіад з боротьби.

ТАБЛИЦЯ МЕДАЛЕЙ У1ПВЕР-
С1АДИ ПІСЛЯ СЕМИ 

ЗМАГАНЬ;
ДНІВ

Команда 3 с Б
СРСР 48 23 22
СІНА & 4 ІЗРумунія ~ 3 б 7
ПОЛЬЩА 2 3 4
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ 2 3 1
КУБА 2 1 1
ІТАЛІЯ 2 0 5
ФІНЛЯНДІЯ 2 0 0
УГОРЩИНА 1 7 4
БОЛГАРІЯ І 5 3
НДР 1 3 8ЧССР 1 2 3
ФРАНЦІЯ 1 2 0
ЮГОСЛАВІЯ 1 1 2
ЯПОНІЯ 0 6 0
ФРН 0 4 4КАНАДА 0 2 3
АВСТРАЛІЯ 0 1 1
КЕНІЯ 0 0 1

ОБЛАСНИЙ комітет по фізкультурі і 
спорту і редакція газети «Молодий 

комунар» проводять особисту першість 
області з шахів. Фінальні змагання (за 
швейцарською системою в 11 турів) 
триватимуть з 15 по 25 грудня цього 
року. У заключному турі візьмуть 
участь переможці міст і районів області: 
з кожного району — 2 шахісти, з Олек
сандрії, Світлоеодська, Знам’янки — З, 
Кіровограда — 5. Персональний склад 
учасників затверджується обласною 
шаховою федерацією.

Переможець буде визначений зо 
найбільшою сумою очок, а при можли
вій рівності очок у переможців, місця 
розподіляться по Бухгольцу, при рів
ності показників — за кількістю пере-

НАШ ПРИЗ

J ■■

мог. Учасники турніру, які займуть пер
ші призові місця, нагороджуються ди
пломами облепорткомітету та грамота
ми редакції газети «Молодий комунар». 
Переможець турніру отримає приз «Мо
лодого комунара».

Отже, старт дано. В колективах фіз
культури, спортивних клубах шахісти 
починають пробу сил. До фіналу дійдуть 
найсильніші.

О Останній день легкоатле
тичного спектаклю в Лужниках 
подарував глядачам захоплю
юче видовище: забіг жінок на 
800 метрів. Повторилась «олім
пійська історія», коли в лідери 
вийшла болгарка Светла Зла- 
тева (вона напередодні встано
вила рекорд універсіад — 1 
хвилина 58,9 секунди).

НАВПЕРЕЙМИ З ВІТРОМ, Фото М. ТЕРнАНСЬКОГО.«ЦЕ — СВЯТО ЄДНАННЯ»
В Москві нині тривають Всесвітні сту

дентські спортивні ігри. Кореспондент 
Агентства преси Новини звернувся до 
учасників Універсіади-73 з проханням 
подімтіся враженнями про хід них 
міжнародних змагань. Ось інр вони роз
повіли:

ХЕСУС ПЕРЕС ЛЕАЛЬ (Куба), легкоатлет:
— Столиця СРСР гостинно зустріла кубин

ських с.'іоргс.ченів. Радянський Союз — паш 
лелнкиС друг, і ми раді, що такий великий 
спортишіил захід проходить п Москві. Треба 
сказати, що це місто великих спортивних 
К-’лУНИОСТЄЙ. Радянській столиці з її чудови
ми стадіонами і спсртийнимн комплексами під 
силу будь-який, навіть такий грандіозний 
спортивний захід, як Олімпійські ігри. Най- 
щиріші слова хочеться сказати ітро то, як вас 
зустріли радянські легкоатлети. Це справжні 
друзі, котрі готові н будь-який момент поді
литися секретами спортивної .майстерності, до
помогти і’ тренуваннях, надати все необхідне 
для цього.

КЛОД 7АРТУР (студент Паризького універ
ситету), борець:

— Москва — велике студепське місто. ?»іспі 
було цікаво дізнатись, що у вищих учбових 
закладах радянської столиці навчається по
над 60Э тисяч чоловік, кожний сьомий — сту
дент СРСР. Мені здасться, що вибір Москви 
місцем приведеная Універсіаді: повністю вип

равданий. Ми часто зустрічаємося з москов
ськими студентами — на стадіонах, d інтер
національному клубі. Цс чудові хлопці, Мене 
дивує розмах Всесвітніх студентських спор
тивних ігор. Ніколи в житті" не бачив нічого 
подібного урочистій церемонії відкриття Уні- 
всрсіадн-73.

ТОНАС ТЬЄДЕР, (Швеція), баскетболіст;
— Величезні враження викликали в мене 

гуртожитки Московського державного універ
ситету імені Ломоносова, де ми живемо під 
час Універсіади. Кімнати дуже зручні. Особ
ливо мене здивувало, що дуже мало дово
диться платити за гуртожиток радянському 
студентові — максимум три карбованці на мі
сяць. В Швеції студент за кімнату платить в 
десять разів більше, Комплекс МДУ чудовий, 
Тут є все необхідне для навчання — відмін
ні аудиторії, лабораторії, спортивні залп, Те
пер мені зрозуміло, чому радянські студенти 
досипаються таких високих результатіз на 
будь-яких міжнародних спортивних шаган
иях. Адже в їх розпорядженні чудові спор
тивні споруди, побудовані за останнім словом 
техніки, иайвовіпіе спортивне обладнання,

ВІЛЬЯМ ОНІЛНГО (Кенія):
— Я приїхав у Москву прямо з X Всесвіт

нього фестивалю молоді і студентів. На мій 
погляд, Уиіверсіада-73 — продовження фести
валю. Це ще"одне свято молоді — цього ра
зу спортивне. Сюди приїхали юнаки і дівчата 
із 70 країн світу, і серед них я часто бачу 
знайомі обличчя учасників X Всесвітнього. 
Для них Універсіада не просто спортивней 
захід. В Москві вони зможуть продовжити 
велику і серйозну розмову, почату па берлін
ському фестивалі. Як і X Всесвітній, Універ
сіада-73 буде сприяти благородній справі 
зміцнення інтернаціональної дружби молоді 
мсісї зайвої кулі. Адже не випадково її деві
зом обрані слова «Спорт, мир, дружба»,

АПН,

ДВІ МЕДАЛІ
ВАЛЕНТИНИ
ТРИШШОЇ

У кіровоградського тренера М. Денасенка — радість: 
його вихованка Валентина Трншіна, виступаючи па 
першості дтсаафівців країни з кульової стрільби, ста
ла чемпіонкою. Виконавши вправу МВ-5, вона записа
ла на свій рахунок 558 очок з 600 можливих. А в 
стрільбі з пневматичної гвинтівки Кіровограда була 
другою.

ЗАВТРА в спортивному 
залі факультету фі

зичного виховання Кіро- 
єоградського педінститу
ту розпочнуться змаган
ня на першість республі
ки з художньої гімнасти
ки. В них візьмуть участь 
неодноразові чемпіони 
республіки, члени збірної 
країни. Найбільш відомі 
—- Наталка Овчиннікоеа, 
Жанна Еасюрэ, Алла Де- 
рюгіна. За команду Ні- 
ровоградіцини виступати-

ВАЖКО 
НАЗДОГНАТИ 
„ТАВРІЮ“

КІРОВОГРАД приймає гостей
муїь Я. Трофимець, 
Н. Цупрій, Т. Осадченко, 
М. Смагленко, Я. Стукв- 
лова, Т. їкмофєсва.

Наші дівчата (вони тре
нуються с ДЮСШ і на 
факультеті фізвиховання 
педінституту) вже не раз 
успішно виступали на рес
публіканських змаганнях 
і отримували високі оцін
ки вимогливих суддів, пе

ремагали в товариських 
зустрічах з гімнастами 
педагогічних вузів Украї
ни. Нині — остання про
ба сил, «шліфування» 
справ з обручем, скакал
кою, стрічкою, м’ячем. 
Тренери наших грацій на
діються на неабиякий 
успіх своїх вихованок. Ми 
теж бажаємо їм високих 
балів!

Українські команди другої ліги класу «А» провели ігри 33-го 
туру першості СРСР з футбола. Лідер групи — сімферополь
ська «Тлврія» з Херсоні перемогла місцевий «Локомотив» — 
4:1. Житомирський «автомобіліст» виграв у команди СК Чер
нігів — 2:1. Футболісти «Кривбасу» на своєму полі по пенальті 
Програли пашим землякам 1:1 (4Г5),

Попереду, як і раніше, «Таврія» •— 45 очок. По 35 очок у Ми
колаївського «Суднобудівника» і Житомирського «Автомобі
ліста»,КОЖЕН ПІОНЕР

Мені ке раз доводилось бувати в піо
нерському таборі -«Дружба». І там я зав
жди чув про хороші справи школярів. То 
вони побували в поході «Шляхами слави 
батьків», то зустрічались з ветеранами 
війни. Понад 260 хлопчиків і дівчаток 
склали нормативи комплексу ГПО.

Цікево пройшло в таборі свято товар- 
мійця. Під час гри «Зірниця» своє вміння 
продемойструвадв юві розвідники, зв’яз
ківці, свайперн.

І спортивні змагання в таборі щодня,

- СПОРТСМЕН
Тут кожен піонер — спортсмен. Найбільш 
масовими були заключні легкоатлетичні 
лоедппкії. В стрибках у довжину перемір 
тринадцятирічний Сашко Белан — 4 м 
10 см, результат Наталки Биргінат — Зм 
00 см. Найвище стрибнув Ігор Нестеренко 
<— І м 25 см. Високі результати показали 
бігуни Сергій Братушко, Тамара Борні, 
Вікторія Долгова.

О. БЛІНОВ, 
офіцер запасу.

м. Кіровоград.

НА КУБОК ЦК ВЛКСМ «ЮНІСТЬ»

Переможці турніру — футболісти Грузії
Позавчора е Світловодську відбулися ссгенні матчі заключного туру 

змагань на кубок ЦК ВЛКСМ «Юність». Команда Російської Федерації 
програла футболістам Узбекистану — 2:3, спортсмени Грузії взяли верх 
над командою Ленінграда — 3:0, а наші земляки зіграли з рахунком 3:1 
э футболістами Вірменії.

Таким чином, турнірну таблицю очолили спортсмени Грузії (9 очок), 
України (7 очок) та Російської Федерації (5 очок). Кубок ЦК ВЛКСМ гру
зинським футболістам вручив перший секретар Світловодського МК 
ЛКСМУ Віктор Петраков. Приз міськкому комсомолу отримав кращий 
воротар турніру Карло Ніколаїшвілі (Грузія), приз республіканської газе
ти «Комсомольское знамя» вручено кращому нападаючому Андрію Ре- 
дкоусу (Російська Федерація). Всім спортсменам, які змагалися за кубок 
ЦК ВЛКСМ «Юність» представники комсомольських організацій міста 
піднесли свої сувеніри.

Світ соціалізму. (М). 17.30 — 
Кольорове телебачення. «Уві- 
версіада-73». (М). 19.50 - Пре. 
м’ера телевізійного багатосе
рійного художнього фільму 
«17 моментів весни». 12 серія. 
(М). 21.00 — Програма «Час». 
(Лі). 21.30 — «Вечірня розмо*

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
П’ЯТНИЦЯ, 24 СЕРПНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.30 — 
Програма передач. (М). 9.35— 
Ноііяіін. (М). 9.45 — Для шко
лярів. «Піонерське літо». (М). 
10.10 — «17 моментів весни». 
Телевізійний багатосерійний

художній фільм. 9 серія. (М). 
11.35 — Договір тисяч — у дії. 
(М). 11.50 — «Шахова школа». 
(М). 12.20 — Кольорове телеба
чення. Музичні зустрічі. (М). 
13.00 — Кольорове телебачен
ня. Чемпіонат Європи з акаде
мічної греблі, (жіньи). (М).

' ------------- -------- •

15.05 — Для школярів. «При
годи пса Цнвіля». Телевізій
ний багатосерійний художнії) 
фільм. (Польща). 7 серія. (М).
15.30 — Для школярів. «Шука
чі». (М). 16.00 — Н.і>ка — сьо
годні. (М). 16.30 — Творчість
народів світу. (М). 17.00 я

(* ї:) Наша адреса і телефони
Газета виходить 

у вівторок, четвер, 
субот у.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» «= 
орган Кировоградского обьома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

316050. ГСП, Кіровоград.5Ц вуп, Луначаріьното, до. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
ьідділу листів І масової роботи — 2-45-36, відділу вік- 
єьково-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87, 
БК 00764,"

.’ Друкарня їм. Г. М. Димитрова
.облзсного*управлінню у справах видаЬііиІпв») і ‘ 

поліграфії 1 книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Ґлінкя, 2.

ва» (Кіровоград). 22.20 — Ко
льорове телебачення «Упівср- 
сіада-73». (М). 23.45 — «Вечір
ня розмова». (Кіровоград). 
Продовження.

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.15 — 
Наша афіша. (К). 16.20 — За 
накресленнями XXIV а’їзду 
КПРС. «Сільські обрії». (Ми- 
колаїв). 16.50 — Для дітей. 
♦ Як Рімцімиі автомобіля лад
нав». Вистава Ризького теат
ру ляльок. (К). 17.40 — «Ово
чевий конвейєр». (Херсон). 
18.00 *• Фільм-иопцерт. (К). 
18.30 — Реклама. Оголошен
ня. (К). 18.45 — Кольорове те
лебачення. «Новий закон про 
нотаріат». (К). 19.00 — Інфор

маційна програма «Вісті».

(К). 19.30 — До Дня шахтаря, 
«Святкова зміна». (Донецьк). 
20.45 — «На добраніч, .дітп’я 
(К). 21.оо — Програма «Час».
(М). 21.30 - Художній фільм ” 
«Фауст XX століття». (К), 
22.50 — «У світі музики».
(Харків). 23.35 — Інформацій
ний огляд «На лавах респуб« 
ліки». (К). 23.10 ВсчщвІ вв® 
піній. (К).

а

Іоскс 6И97, Зам. № 13347.
Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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