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ДОСТРОКОВО!
Комсомолки Наталка 

Агатьева та Галина Чеба- 
ниіс зобов’язалися під час 
роботи XVII з'їзду ВЛКСМ 
закінчити виконання п’я
тимісячного завдання. Ра
портували про це вони 
достроково, напередодні 
відкриття комсомольсько
го форуму.

Ударно попрацювали 
комсомольці Людмила 
Ткачова, Тамара Мамали
га, Ольга Гончар, Галина 
Ралко, комсомольсько- 
молодіжна бригада в’я
зальної дільниці, яку очо
лює Петро Белотєлов.

К. Л1ЩИМЕНКО, 
в’язальниця Кірово- 
»радської панчішної 
фабрики.

НАШІ ВІДПОВІДЬ"
ПРАЩЕЮ

На п’ять днів раніше 
строку закінчили виконан
ня виробничого плану 
квітня в нашій комсо
мольсько - молод і ж н і й 
бригаді. Високі темпи на 
кожному робочому МІСЦІ 
взяли ще з початку ооку. 

' Адже завдання 1974-го 
зобов'язалися виконати 
до 29 жовтня — до дня 
народження Ленінського 
комсомолу.

Середній нормоипройїгок в 
першому кварталі становив у 
нас 135 процентів. Від почат
ку року в бригаді внесли .5 
рацпропозиції! з "економічним 
ефектом в 17 тисяч карбован
ців. По-господарському стави
мося до сіівовини. В першо
му кварталі 14 днів працюва
ли на зекономлених матеріа
лах.

В рік 50-річчя присвоєн
ня комсомолу імені В. І. 
Леніна вирішили добитися 
найвищої продуктивності 
праці. Це буде наша від
повідь на 
промови 
секретаря 
Брежнєва
ВЛКСМ, це буде наш по
дарунок історичному юві
лею.

полум’яні слова 
Генеоального 

ЦК КПРС Л. І. 
на XVII з’їзді

В. КРУПА, 
групкомсорг комсомолі.. : 
сько-молодіжної брига- . 
ди заводу чистих мета- ’ 
ліц імені 50-річчя СРСР. 
.м. Світловодськ. . __ • 
'Ті "пттмпг тім пи ц.гР

З ХАРАКТЕРИСТИКОЮ
«ВІДМІННО»

Перший рапорт Дню міжна
родної солідарності трудящих 
поступив від бригадира комсо
мольсько-молодіжної бригади 
внутрішньошахтного транспор
ту Віктора Квітки. В соціаліс
тичному змаганні між комсо
мольсько-молодіжними колек
тивами Олександрійського ву
гільного басейну ця бригада зай
няла за минулі три місяці пер
ше місце. Достроково вона вико
нала плав нормовиробітку і в 
квітні. Цей показник тут довели 
до 110 процентів.

Трудова характеристика ком
сомольсько-молодіжної бригади 
заслуговує на хорошу оцінку. 
Протягом чотирьох місяців ни
нішнього року цей колектив за
безпечив безаварійну роботу 
транспорту нашої шахти Якість 
виконаних робіт, за свідченням 
спеціалістів. — відмінна.

А. ЕРМАКОВ, 
слюсар дільниці внутрішньо
го транспорту шахти Вербо
лозі вська.
м. Олександрія.

ПРАПОР
НУЛЬТАРМІИЦЦМ
ОБЛАСТІ

Відбулися збори працівників 
культури і мистецтва області, на 
яких було вручено перехідний 
Червоний прапор Міністерства 
культури УРСР і Республікан
ського комітету профспілки пра
цівників культури.

На зборах виступив міністр 
культури УРСР О. К. Романов- 
ський. Він відзначив успіхи, до
сягнуті культармійцями Кірово- 
градщини у соціалістичному 
змаганні областей республіки с 
1973 році і, вручаючи перехід
ний Червоний прапор, побажав 
і надалі примножувати і закріп
лювати здобутки і традиції 
культармійців.

Від імені працівників культури 
Одеської області учасників вбо
рів тепло вітав начальник Оде
ського обласного управління 
культури В. А. Черкаський.

Збори прийняли звернення до 
всіх працівників культури і мис
тецтва Кірозоградщини.

У роботі зборів взяли участь 
перший секретар обкому Ком
партії України М. М. Кобильчвк, 
секретар обкому Компартії Ук
раїни А. І. Погребняк, заступник 
голови облвиконкому Є. М. Ча
баненко, голова облпрофради 
Д. Т. Жмак.

В РЯДИ 
ТРИТИСЯЧНИЦЬ!

Тритисячний рубіж. Минулого 
року його гіодслали члени нашо
го комсомольсько-молодіжного 
колективу Тетяна Юрчснко, Ган
на Супрун, Марія Січкар. Ни
нішнього року всі доярки колек
тиву вирішили стати тритисяч- 
пиця.ми. Ударно трудилися ми

на передтравяевій трудовій вах
ті. Щодня перевиконували нор
ми надоїв, здавали молоко пер
шим класом В. Кониебовська. 
Г. Геруи, Т. Юрчснко, Г. Суп
рун, М. Січкар працюють в ра
хунок другої декади травня.

л. ПРОКОЛЧУК, 
доярка, групкомсорг ком
сомольсько-молодіжного ко
лективу МТФ колгоспу 
«Шляхом Леніна» Гайво- 
ронськото району.

З ПЕРШОТРАВНЕМ!
Першотравень! Тобі не Еперше 
Прапорів зустрічати пал.
У свідомості наших звершень 
Грас «Інтернаціонал». 
Першотравень! Ти з нами 

винріп, 
Тому сонцем ясним крилаті 
Із маївок на зламі віку 
Увіходим в сімдесяті. 
І ніколи вона заметами, 
Хмарочосами — не затулиться. 
Головна магістраль планети — 
Ленінська вулиця. 
Прокладуть її всі народи

У майбутнє своє високе, 
Залунають на ній сьогодні

Трударів величаві кроки. 
Чуєш, земле! У злеті днів 
Поступ людства — палкий небат, 
Бо єднання пролетарів — 
Революції рідний брат. 
І зростають святкові лави, 
В чому ж сили такої змісті — 
За походженням

Першотравень — 
Переконаний комуніст.

Він тривожно схилився 
над картою, 

Розгляде комунізму обрій.

8 юнім серці незмінне — 
«Партія» 

Перемогами квітне добрими: 
«Рівність, Праця, Братерство, 

Воля» —
Доказ правди святої — в ділі, 
Хоч поранено стогне Ольстер, 
Хоч я кайдани закуто Чілі. 
Першотравень! Тобі не вперше, 
Прапорів зустрічати пал.
У свідомості наших звершень 
Грає «Інтернаціонал».

Володимир БОНДАРЕНКО, 
м. Кіровоград.
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ЗУСТРІЧ ДЕЛЕГАТІВ З’ЇЗДУ
У Москві закінчив свою роботу XVII з’їзд ВЛК.СМ. Генеральний секретар 

ЦК КПРС Леонід Ілліч Брежнєв високо оцінив роботу молоді. Окрилені високою 
оцінкою, юнаки і дівчата сповнені рішимості примножити свій вклад у виконання 
планів дев’ятої п'ятирічки, по-ударному розв’язувати нові завдання. ■

Вчора посланці нашого краю — делегати XVII з’їзду ВЛКСМ повернулися на 
Кіровоградщяну.

Червоним кумачем трапеппркьіів «С.^апа КПРС!», «Слага Ленінському комсомолу!», 
«Палкий привіт делегатам XVII з’їзду ВЛКСМ!», зустрічала посланців Кіроеоірадщини 
привокзальна площа обласного центру. Вітати делегатів комсомольського форуму прийшли 
учні І студенти, робітники, службовці, комсомольські активісти. Мітинг Відкрив другий сек- 
рет.ір обкому комсомолу А. Новіщький. Він надав слово бригадиру комсомольсько-молодіж
ної бригади верстатників чепертого цеху заводу «Червона зірка» Надії Щербань.

— З великою увагою слідкували ми за роботою XVII з'їзду ВЛКСМ. На ньо
му комсомол рапортував партії, її Центральному Комітету про свої здобутки. І 
ми з радістю доповідаємо вам. товариші делегати, що колектив орден? Трудового 
Червоного Прапора заводу «Червона зірка» в дні роботи з’їзду, а саме, 25 квіт
ня, виконав чотиримісячне завдання, а 25 квітня відправив хліборобам 25 165 сіва
лок, що па 965 більше, ніж планувалося урядовим завданням.

І слухаючи виступи першого секретаря обкому комсомолу М Скляпнченка, 
учениці десятого класу середньої школи № 34 Н. Легенької, бригадира комсо
мольсько-молодіжної тракторної бригади ’колгоспу імені Калініпа Олександри*!« 
ського району В. Галушку, групкомсорга комсомольсько-молодіжної МТФ колгос
пу «Перше травня» Маловпсківського району К. Маслову, токаря, секретаря ком
сомольської організації цеху № 4 заводу «Червона зірка», трактористку колгоспу 
імені Суворова Устшиїтського району II. Васильєву, кожен з присутніх був гото
вий доповісти про своє місце в боротьбі за виконання історичних рішень XXIV

ЧЕКАЙТЕ 
НОВОСІЛЛЯ

Ф Поспішають монтажники.

(!) Читай на 2-й і 3-й стор.
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НА ПОДВІР’Ї Гайворонського 
тепловозоремонгнего за

воду увагу привернули ста
ренькі тепловози — покриті 
робочим пилом, ніби аж менші 
від того. Олег Гончао — секре
тар комсомольської організації 
підприємства, затаївши якусь 
лукаву смішинку в очах, пові
домив, що - «котяться» отакі 
ТУ-2 і ТУ-4 до них по вузьких 
коліях аж з Казахстану, Уралу,

локомотивГОТУЄТЬСЯ В ДОРОГУНа зміні комсомольсько-молодіжна
незамінні на окоемих 
шляхів, допоміжних

з головного корпусу 5,

Узбецької PCP. Тож, незважаю
чи на швидке зростання темпів 
технічного прогресу, ці машини 
й донині 
ділянках 
роботах.

Виходимо _ ________ . . _
перетнувши все ту ж ву »ьку колію, 
зупипяьмось. Праворуч сюять інші 
тепловози, нові. Помічаю усміх на 
обличчях моїх супутників — Олега 
і Валерія Воронкова — ватажки 
комсомольців головного тут локомо- 
тивоскладальїіою цеху: виявляєть
ся, цс відремонтовані машини щой
но згадуваних марок. Невпізнанні 
— сяючі, свіжопофарбоваиі ТУ-2 і 
ТУ-4. Чекають свого повернення на 
шляхи давніх вузькоколійок.

В приміщенні слсктршіпаратіїої 
дільниці локомотивоскладальнего
цеху, куди ми заходимо після огля
ду сстаиніх тепловозів, працюють 
дна комсомольсько - молодіжні ко
лені non електрослюсарів. Для ма
шин марки ТУ-2 апаратуру й елек
трообладнання ремонтує ----------
Анатолія Бростилова, для 
бригада Петра Матіенка.

Ще по дорозі сюди Валерій 
Бороаков розповідав про Ана
толія Бростилова, який на 
дільниці парторгом. Мова за
йшла про дисципліну.
1J ОМУ про дисципліну рані- 
4 ше, ніж про саму роботу?

Бо без суворого дотримання і 
врахування вимог праці, остан
ня не може бути не пише висо
копродуктивною, а й просто 
доброякісною, тобто, тією, яка 
береться за середній вимір. 
Тож зрозуміло, ЩО І.',ей чинник 
не може випадати з поля зеру.

А хлопцям закинути докір ніяк по 
можна. Не таємниця на підприємст
ві — відділ маїерііщьною лосіачаи- 
іін не завжди вчисно забезпечує 
обидві бригади запчастинами. Іноді

догодиться перекривати ремонт од
них агрегатів другими. Крім ге.тло- 
нозів, тут готують апаратуру для 
рейкошліфуЬальних машин. В по
дібних випадках втрачають дорого
цінний час для підготовки облад
нання на дільниці. Здавалося б. і 
паліцсм є на кого показати, пере
класти впну на інші плечі. Але во
ші встигають впраплятися ке лише 
з ремонтом складних приладів чи 
простих пристроїв для .токомогивіз, 
а іі виготовляють нові та деталі для 
них.

і □ соціалістичних зобов’я
заннях колектив електрослюса
рів апаратної дільниці визначив 
для себе завдання, де впадає 
у вічі:

— підтвердити звання діль
ниці комуністичної праці;

— виробити понадпланової 
продукції на суму 800 карбо
ванців;

— зекономити 100 кілогра
мів чорного і 500 — кольоро
вих металів.

Ще залишають за собою 
обов’язки шефів у колгоспі.

Спілчани навчаються в мере
жі комсомольської політосвіти, 
слухають лекції про основи 
економічних знань, які читають 
кваліфіковані спеціалісти з ви-

бригада
ТУ. 4 —

на

(Закінчення на 3-й crop.).

МО
ВО

І спала- 
вогнкз 
Шурхіт

по- 
ве-

в три змінні 
монтаж-

0 І їй, маляреві Галині Івченко, новосели скажуть добре слово похвали і дяки. 
@ Знову бригада М. В. Казаріної змінне завдання закінчила на дві години раніше.

• ФОТОРЕПОРТАЖ

і дівчатам в 
«спасибі».

І роблять все 
Це й під час 
субогника. і в 
XVII о’їзду

ИНЕДОРА Яковича Косянчука, ланко- 
вого-кукурудзовода колгоспу «Прав

да» Знам'янського району я знаю 
не перший рік. Не раз доводилося зу
стрічатись на його плантаціях кукуруд
зи, на різних нарадах тощо. Але одна 
зустріч особливо запам'яталася. Це бу
ло на обласній нараді, де мова йшла 
про завершення збирання пізніх куль* 
тур. Під час перерви до мене підійшов 
Федір Якович і, подаючи натруджену 
руку, запитав;

— Візьаієтс мене союзником?
1 пояснив. Мовляв, давайте вдвох 

поїдемо в якесь господарство, вивчимо 
причини його відставання із збираинням 
пізніх культур, подивимось, чи все там 
робиться як слід.

І ось ми к одному з радгоспів. Два дні 
Федір Якович уважно придивлявся, вивчан, 
аналізував роботу в ра дгоспі. Людина з гост
рими, спостережливими очима, пін баї ато дс- 
чого помітив, як кажуть, розкрив очі декому 
з керівників радгоспу па причини відставан
ня, підказав шляхи подолання хиб і недолі
ків. А потім ще і в газеті виступив з вели
кою грунтовною статтею. По ній було прий
нято ділове рішення, яке допомогло і в цьому 

щою освїтою. Крім обох брига- 
дирів, кілька робітників закін
чили технікуми, Павло Поляноа 
навчається на вечірньому від
діленні вузу.

Багато розповідали знову-та
ки про Анатолія Бростилова. 
Він — депутат Гайворонськоі 
міської Кади депутата трудя
щих, член цехового й заводсь
кого комітетів. Встигає вести в 
локомотивоскладальному ще й 
групу народного контролю. А 
в кінці хлопці вислозили слуш
ну думку: варто написати про 
сім'ю Бростилових. Дружна ро
дина, істинно робітнича. На до
брочесну працю батьків діти 
відповідають успішним навчан
ням у загальноосвітній школі, 
до того ж і в музичній опано
вують складні й прекрасні ази 
мистецтва.
Бригадир не чув ціьї розмови.

Сам спокійніш, стриманий, він 
пожвавився, кили мова ...пішла про 
членів бригади. Дмитро Кавелин, 
групкомсорг дільниці (в..і працював 
якраз у другу зміну), Григорій 
Брамірський та кандидат в ч.ісич 
КііРС Микола Костянишов наго
роджені значками ЦК ВЛКСМ 
«Ударник 1973 року», ще четверо 
—загальносоюзним знаком Президії 
ВЦРПС «Переможець соціалістич
ного змагання». В кожного члена 
Спілки — індивідуаіьні соціалістич
ні зобов’язання, колені ний бригад 
заключили договір про соцзмагапші 
між собою.

І ще хочеться відзначити 
здруженість обох бригад. Від
чутно було: тут пройшли ту ме
жу, до якої в стосунках між 
ними існувала потреба тільки 
виконання денних завдань. Рі
вень нормовиробітку дуже ви
сокий, завжди перевиконують 
план. І на суботнику кожен з 
електрослюсарів, ставши до ро
бочого місця, подвоїв свій 
змінний здобуток...

Давно посіяні зерні свідомо
го, ініціативного ставлення до 
праці вродили в колективі обох 
бригад сторицею.

А. НЕЧИІАЙЛО, 
спецкор «Молодого кому
нара».

Г1 ТРІЛИ кранів, 
хи синього 

електрозварки. 
машинних шин. Несуться у 
високості панелі, бетонні 
плити на риштування. 
Вранці — на четвертий по
верх, а це вже — на п'я
тий. Був пустир, було 
ле. Тепер — виростає 
ликий світлий дім.

А обабіч вже Гі алеї, і 
лоді ясени. Бо весна! 
натхнення! Бо треба поспіша
ти, щоб тут якнайшвидше бу
ло новосілля. 1 люди скажуть

ЦИМ ХЛОПЦЯМ 
робочих блузах

Поспішають, 
як годиться. 
КОМУНІСТИЧНОГО І 
час роботи 
ВЛКСМ:

— За дна дні 
норми, — бригадир 
ників Іван Ніхолаенко погля
дає на своїх друзіп з гордіс
тю: — стараються!

Сто дівчат вийшли 
щойно змонтовані повео- 
хи — сто штукатурів, ма
лярів:

— За день — чотирисіа

п ятдесят метріа оздобле
них стін.

Для вмільців з управлін
ня механізованого будів
ництва це висока цифра: 
раніше і третини такої 
площі не було б. А тепер 
механізми зробили все — 
новосілля наблизили ще 
на місяць. За тиждень!

Штукатури комсомоль
сько - молодіжної брига
ди Євгенії Нескорожньої:

Інших господарствах нанести належний 
порядок на збиранні кукурудзи та інших піз
ніх культур.

Вже пізніше, я не раз задумався: який у 
Федора Яковича державний підхід до справи! 
Ці думки я йому висловив іншим разом, на 
звітних колгоспних зборах. Федір Якович від
повів:

— Все не недоречна похвала. Хочу 
сказати про інше: мене зацікавило одне 
важливе питання — хочу підготуватись 
і розповісти молоді колгоспу про Лені
на. Щоправда, мені не доводилось Іллі
ча бачити. Але я з ним... розмовляв. 
Так-так, розмовляв. І темою розмови 
була наша Знам'янка. А розмова ця бу
ла не и повному розумінні слова, а по 
ленінській Князі. Здогадуєтесь? Адже 
Ленін колись писав про нашу Знам'ян
ку.

Вірно говорить Федір Якович. Розкрий
те сторінки геніального твору В. І. Лені
на «Розвиток капіталізму в Росії», і ви 
там знайдете по-лсніиськи глибокі і пе
реконливі думки, ного висловлювання 
про то, то Знам'янка була ринком робо
чої сили, куди з усієї округи йшли бід
ні селяни. «У Херсонській губернії рин-

ками робітників е залізничні станції 
(Знам’янка, .волинська та інш.)...,», — 
писав В. І. Ленін. І далі: «С-г робігники, 
що приходили в такій великій кількості 
на південь, належать до нанбідніших 
верега селянства. З робітників, які при
ходять в Херсонську губернію, 7/10 
ідуть пішки, не маючи коштів па купів
лю залізничних білетів... В середньому 
робітники беруть з собою близько 2-х 
карбованців; нерідко у них не вистачає 
грошей на паспорт, і вони беруть за гри
веник місячний білет. Мандрівка триває 
днів 10 — 12, і ноги пішоходів від та
ких великих переходів (іноді босоніж по
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ЧЕКАЙТЕ

н агуті; і а 
РАНОНУ 
БАГАТО- 
ПРАЦІО-

в колгоспі імен: 
НОЗОУК.РАЇІІІ.ЬКОІ о 
НА ПОЛИВІ ПОСІВІВ 
РІЧНИХ ТРАВ ДОБРЕ 
ЮГЬ ПА ЗРОШУВАЛЬНІЙ УСТА
НОВИ! «ДДН-70А» КОМСОМОЛЬ
ЦІ ТРАКТОРИСТ МИКОЛА ЗА- 
НІЗДРА І НОІО ПОМІЧНИК ВО
ЛОДИМИР ЛАНЕЦЬКПП

ВОШІ ЩОДЕННО ЗІ-ОШХІЧТЬ 
ПОСІВИ НА ПЛОЩІ З-ГЕК
ТАРА ПРИ НОРМІ 1.25 ІІ.КТЛРА

НА ФОТО (ЗЛІВА НАПРАВО' 
ВОЛОДИМИР ЛАНЕЦЬКИИ 1 
МИКОЛА ЗАНІЗДРЛ.

Фото В. КОВПАКА.

НОВОСІЛЛЯ...

РАПОРТУЄМО 
ПЕРШОТРАВНЮ

ТРУДОВИМ 
ДАРУНОК

Свій трудовий дарунок 
присвятили Першотравню 
хлібороби КОМСОМОЛЬ
СЬКО-МОЛОДІЖНОЇ трактор
ної бригади нашого кол
госпу, яку очолює Мико
ла Давидов.

Дружно, по-бойовому 
проводили весняні польо
ві роботи молоді хліборо
би. Працювали груповим 
методом. За добу тут за
крили вологу на всіх пло
щах, за три дні посіяли 
горох, ячмінь, овес, ста
ранно працювали на сівбі 
цукрових буряків, соняш
ника, кукурудзи. На сівбі 
качанистої відзначилися 
члени механізованої лан
ки Віктора Бакуна, які зо
бов язалися виростити 
100-центнерні врожаї зер
на кукурудзи. Вчорз 
бригада рапортувала про 
дострокове закінчення по
сівної.в. козловськии, 

тракторист комсомоль
сько-молодіжної трак
торної бригади колгос
пу «Дружба» Новоук- 
раїнського району.

О Н О В Л Е H H fi
• ПІД ПРАПОРОМ ЧЕРВОНИМ КВІТУЄ ЗЕМЛЯ

холодній весняній грязі) пухнуть, вкри
ваються мозолями і саднами».

Так було...
І) ЖЕ п’ятдесят сьомий рік ми живемо 
" під зорею Великого Жовтня. Корін
ні зміни сталися по всій країні, в тому 
числі і в Знам'янці. Сьогоднішня Зна
м'янка — нові багатоповерхові будники, 
густа мережа магазинів, ательє, май
стерні побутового призначення, парки, 
скверн.

Ось лохом от на не депо. В нарядній про щенл? 
захоплено розмовляє з споїм товаришем «о 
роботі машиніст електровоза Станіслав Сам- 
брос. Про нього п депо кажуть: «Дайся в
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ударна!..»

двадцять
;

з боргами не

на

(РАТАУ). © Біля свіжої «блискавки»

ДОЩ

ІНТЕРВ’Ю ПЕРЕД СВЯТОМ

відзна

♦V гмлр.

авіатори
ІІИМІШНІП

а 
з

всі, як Галя

Чекайте н» її о r à л л я...

може 
ОІІІ в - 

'іНІ.'ІЯ- 
дош у 

в

Тодо;ювз, і
Ундірова, і 

Мої» ольськлі 
■іікн привели до на

поил нк
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Фото В. Козпака.

ко В П,\КА.

ГРУПУ МОЛОДИХ ВИРОБНИЧНИКІВ КІРОВОГРАД
СЬКОГО ЗАВОДУ «ЧЕРВОНА ЗІРКА» УКАЗОМ ПРЕЗИДІЇ 

УСПІХИ У ВИКОНАННІ 
1973 РОКУ І СОЦ1АЛІС-

спішають С"_. 
Фрунзс, Олени 
ви Кукушкіітої. 
Сто дівчат, І 
Івчеико: 

— На снято 
лишіть йти...

Секретар комітету комсомо
лу комбінату «Кіровоград- 
важбуд» Михайло Шеремета

БРОШУРИ 
З ПРОМОВОЮ 

Л. І. БРЕЖНЄВА 
НА XVII З’ЇЗДІ 
КОМСОМОЛУ 

Видазництзо політичної 
літератури випустило з 
світ брошуру з текстом 
промови Генерального 
секретаря ЦК КПРС това
риша Л. і, Брежнєва, ви
голошеної 23 квітня 1974 
року на XVі; з їзді Всесо
юзної Ленінської Комуніс
тичної Спілки Молоді.

(ТАРС) 
Республіканське 
ництзо «Молодь» 
тмло в саіт українською 
мовою брошуру 3 текс
том промови Генерально
го секретаря 
товариша Л. І. 
виголошеної 
1974 року 
ВЛКСМ.

видав- 
вилус-

НИ КГРС
Брежнєва, 

23 квітня 
XVII з’їзді

І болі .і[>:іи;і Стеїміла 
росіянина Володимира 
і ,і:іГ>::,і Гонгорнна з
Народної Ресну" 
Ніщо міста любов до авіації, 
ьнсокого чистого неба...

Сьогодні вони - курсанти Кірово- 
1 рлдсьі.шо льоїно інтурманського учи
лищі цивільної авіації. Напружені 
б\ дні ставлять перед кожним спої 
інюСлемн. Стоїніл готується до дер 
жаюніч ск.ілмепін. Гонгорнн напої г- 
Ліи»О дот іс моїнінй бар’єр, х Віктора 
окрім паьчапн і. постійні справи в 
клубі ін п-рпаціональиоі дружби, яким 
він керує. Але свято тим і приємне, що 
ножні на якийсь ча*с забути про всі 
т\ рбот:, поділитися ч людьми сію. н» 
радістю. Тож і наша розмова почалася 
з нього -- весняного травневого свята, 
яке наближалося, а першим питанням, 
на яке відповіли майбутні 
б>.то; чим особливий для вас 
Першотравень?

Г. Гонгорин: Я вперше
чаю це велике міжнародне свято 
з трудящими вашої країни. Щас- 
лизий, що можу поділити радість 
і піднесений настрій з вашими 
людьми, які так успішно здійсню
ють завдання комуністичного бу
дівництва.

С. Тодоров: Вже котрий рік від
значаю я цей день за сотні 
кілометрів від своєї батьківщини. 
Але одиноким себе не почуваю. 
Сердечність моїх радянських дру- 
зіз створює ту неповторну атмос
феру, яка буває тільки вдома. За
раз це для мене особливо доро
ге — адже нинішній Першотра
вень для мене знаменний удвічі: 
напередодні відбудеться моє ве
сілля, яка співзвучне святу — зо
но інтернаціональне. Моєю дру
жиною стане ваша землячка Ал
ла Шитря.

B. УІІДІРОВ: Далеко не 
забузлиться під час свят, 
дні члє-яи нашого клубу 
будуть турбуватися, щоб 
які приїхали в училище з-за кордону, 
відчули всією душею урочистість і 
значимість міжнародного свята.

Якоюсь мірою з висоти Першо
травня можна глянути на вже 
пройдений навчальний рік — ад
же травень один з останніх міся
ців навчання? Чим залам ятався 
він вам?

C. Тсдоров: Ми

(Закінчення.
Початок на 2-й стор.).

— На рахунку кожної з 
дізчат по двадцять п'ять 
метрів при змінній нормі 
сімнадцять.

Дівчата з бригади Марії 
Казаріноі:

— В нас по 
одному. А до введення 
механізації мали по чоти
ри — шість.

Квапляться малярії з брига
ди Валентний МихаАлюк, по
спішають бригади Галини 

Кадсми, Гали-

виводить на «блискавках» бі
ди кожного об’єкту .інше чер 
ноні рядки: «Є півтори нор
ми..!», «Бригада Анатолія Ба
бича п дні роботи XVII з’їзду 
В.'ІКСЛІ працювала на зеко- 
іі о м л е п и х матеріалах!». 
«Бригада Є. ііескорожіїьої: 
від суботника до Псршгправ 
ня — праця

Нагород і слів похвали 
заслуговує кожен. Майже 
тисячу двісті юнаків і дів
чат комбінату зустріли 
свято з перевиконанням 
завдань.

І червоняться на ришто
ваннях плакати, лозунги, 
транспаранти. А нз вістрі 
стріли крану — прапо
рець! Весна. Першотра
вень. Свято праці?

Кипить робота,..

О Бригадир монтажників іезн Ніког.аєнко: «Є пів
тори норми!»

фприршм s иша
ТРАВНЕВІ ГРОЗИ

1 цим., мабуть, зсе сказано. Через 
кілька .'.'ісяців я і мої друзі буде
мо керувати польотами співвіт
чизників у авіакомпанії «Балкан». 
Всі ми старанно готувалися до 
цієї події. Про це говорять і оцін
ки: переважна б.льшість нзших 
хлопців навчається тільки на «від
мінно» та «добре».

Г. Гонгорин: Перед' мною і 
моїми земляками, які приїхали 
цього року в училище, одна з го
ловних проблем — вивчення ро
сійської мови. Зараз ми досягли 
в цій справі певних успіхів. Ве
лику допомогу в навчанні нада
ють нам курсанти з Радянського 
Союзу Ескелі Абдурахманов, 
Олександр ірюмін та їх друзі.

B. УІІДІРОВ: Протягом року члени 
нашою клубу дбали про те, щоб кур- 
саити-інозсмні жили і працювали ці
каво й -.містоіпю. Велику роботу про
вів академічний сектор. Завдяки його 
зусиллям незадовільні оцінки стали 
рідкістю в наших друзів з-за кордону. 
У вільний під навчання час для кур
сантів організовують бесіди, зустрічі, 
лекції, екскурсії.

Роки навчання не забуваються 
ніколи. Рідним стає і місто, в яко
му вони проходять. Чим залам я- 
тається вам Кіровоград?

C. ТОДОРОВ: Невдовзі після приїз
ду до училища, пас запро. іі.ти до се
редньої школи /4 9. Цьо:о дня школя
рі відзначати видатну дату в історії 
болгарського народу — роковини Ве
ресневою повстання. Ми були до гли
бини душі схвильовані тією сердечніс
тю, гостинністю, з якою пас зустріли 
дорослі і іоні мешканці Кіровограда. І 
так було завжди, куди б ми не при
ходили. Такс не забувається.

3. Ундіров: Випускники нашого 
училища працюють нині у небі і 

всі турботи - на землі трьох континентів: Євро- 
Ось і в ні
«Дружба»

наші друзі,

ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР ЗА
ТІ ПЕРЕВИКОНАННІ ПЛАНІВ _
ТІ-ІЧИІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НА 197-1 РІК НАГОРОДЖЕНО ОР
ДЕН \.МІІ ТА МЕДАЛЯМИ СРСР.

БРИГАДИРА КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНОЇ БРИГА
ДИ МЕХАНОСКЛАДАЛЬНОГО ЦЕХУ ?,’> 4 НАДІЮ ЩЕР- 
БАНЬ (ДРУГА ЗЛІВА) НАГОРОДЖЕНО ОРДЕНОМ ТРУ
ДОВОГО ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА.

ОРДЕНОМ ЗНАК ПОШАНИ УДОСТОЄНІ (ЗЛІВА 
ПРАВО). ТОКАРІ ЛЮДМИЛА ШЕВЧЕНКО. --------
МЕНШИКОВ. ВАЛЕНТИНА ПЕРЕХОЖУК ТА 
КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНОЇ БРИГАДИ 
ЗВАРІОВАЛЬНІІКІВ ВІКТОР НЕДОПАС.

Фото В.

НА- 
ГЕННАДЇП 
БРИГАДИР 
ЕЛЕКТРО

Травень — останній вес 
няний місяць за календа 
рем. Та лише в цьому мі
сяці по-справжньому мож
на відчути весну. Почи
наються буйний рісі трав, 

дерева огортаються зеле
ними молодими листоч
ками. Помічено, що коли 
дуб перед ясенем писі 
пустить — буде сухе ЛІТО. 
Квітують сади. Ще є 
квітні зацвіли абрикоси, 
потім — вишні: неначе
хто молоком облив дере
ва, навколо яких діловито 
гудуть крилаті трударі. 
До речі, бджоли — чудо
ві синоптики. Якщо ВОгІГ- 
літають поблизу вулика, 
то дощ буде пізніше. Ко
ли ж вилітають рано- 
вранці і повертаються у 
вулик пізно ввечері, знач
но пізніше звичайного, то 
негода буде тривалою. 
Якщо наближаються гро
зові хмари, а бджоли не 
залітають у вулик — 
пройде стороною.

А навесні ще зранку 
сяяти яскраве сонце, 
дні невідомо звідки 
ться хмари. Взагалі, 
травні ніколи не завадить, 
народі кажуть: «Травень
мокрий — родить хліб доб
рий» і «Якщо в травні дош 
надворі, то восени будуть 
повні комори».

Коли навесні потрапля
єш у ліс, то здається, що 
звідусіль лунають пісні: з 
кущів, з дерев, з блакит
ного неба. Видзвонюють 
візчарики, флейтою сви
стить іволга, розсипають 
срібло своїх пісень лісові 
жайворонки. Чути синиць, 
мухоловок, дроздів і ба<. 
гатьох інших птахів, 
віть важко визначити, 
му належать ці голоси. 
Але зозулю та соловейка 
неможливо переплутати з 
іншими. Почувши знайоме 
з дитинства «ку-ку, ку-ку», 
відчуваєш, що вже кінець 
весняній прохолоді, — на
ближається літо.

ЛИТВИНОВ.

випускники.

пи, Азії, Африки. Нерідко пошта 
приносить від них теплі щирі сло
ва. Мені хочеться навести кілька 
рядків з листа з Народної Демо
кратичної Республіки Ійємен; 
«Приступив до роботи. Живу й 
працюю добре. Все нормально. 
Маю велике бажання приїхати в 
Кіровоград, який став мені рідним. 
Абдуль Хамід Осман Абдулла».

Місто, яке дало людям крила 
польоту, назавжди лишиться для 
них своїм.

батька. Вірно кажуть. чверті віку
притопав у депо його батько Олександр Фе
дорович. Ного професію успадкував і сіні. 
Ким бути? —- такої проблеми перед ним не 
стояло. коли він закінчим семирічку. «Хочу 
працювати на залізничному транспорті», — 
склав він і вдома і в школі. Мого батько, 
кадровий залізничник, відповів: зі ода. І оі 
Станіслав — учень залізничного учп.ніша. А 
потім, як і його батько, пройшов усі ступені 
зростання, відомі па транспорті кожному: від 
перших кроків роботи кочегаром до машиніс
та локомотива. В той час. коли батько, об
лишивши паровоз, перейшов працювати на 
електровоз. Станіслав тільки навчався па 
курсах машиністів. А закінчивши їх. одержав 
призначення помічником машиніста слектро- 
вота .ю батька. Кілька місяців працювали ра
зом. Син біля батька пройшов добру школу, і 
згодом йому довірили водити електровози са
мостійно.

— Машину треба знати, як свої п'ять 
пальців, — говорить Станіслав Олек
сандрович. На паровозі, бувало, швидко 
8ііайд?ш поламку. та довго її усувати. А 

■у електровозі, навпаки. А щоб і зна
ходити пошкодження відразу, треба доб
ре техніку знати. Без цього зараз просто 
Неможливо працювати.

БІрно каже .машиніст. Техніка тепер така, 
бет навчання, без знань її ке освоїти, і 

’’•11‘і.тіч Олександрович вчиться: закінчив

вечірню десятирічку, відвідує деповську 
лу, де вивчають передовий досвід. Якось він у 
колі друзів сказав: .тіодина не вчена — іцо 
сокира не гострена: можна й такою дерево 
зрубані, але багато сил марно витратиш. 
Мудрі слова. І люди вчаться — у вузах, тех
нікумах. на різних курсах, в школах передо
вого досвіду. Знання відкривають їм шлях, у 
будь-якій справі іасвічують «зелену вулицю» 
до успіху. Це можна сказати про машиністів 
електровозів В. О. Жз’ка, і. 1. Толока. М 
Самоііиа. ЛІ. В. Осадчого та багатьох інших.

Між іншим, ця «зелена вулиця» — не 
тільки робота. Бо веде вона і в клуб за
лізничників, ) бібліотеку, в кінотеатр, на 
стадїсн, в міський парк культури і від
починку Все не — до послуг людей. Ро
бота. Навчання. Відпочинок. Тс, шо да
ли простим людям великий Ленін, пар
тія комуністів. Те. про шо до Жовтня 
1917 року люди з ринку дешевої робочої 
сили, навіть не могли дума їй 
Д ЛЕ повернемось до дмптрівського 

колгоспе «Правда-. де живе і пра
цює Федір Якович Іхосянчук.

Приємно розмовляти з такими людь
ми. як він Не менш приємно бачити тур
боту про людину, багате господарство, 
зразкові будівлі — все тс. шо характе*

ризує економіку колгоспу.
— Зростання у нас в усьому, звичай

но, значне. — говорить Федір Якович,— 
Добрячі врожаї. Високопродуктивна ху
доба. Мільйонні прибутки. Та все ж ми 
не задоволені. Ніяк не можемо наздо- 
гнати сусідів. А знаєте: сусід для сусіда 
дзеркалом служить.

Я не відразу здогадався, шо має па 
увазі Федір Якович. Він потім розповів: 
от би нам наздогнати дзержинців!

Так, ь колгоспі «Правда» вірно орієнтую
ться на те, щоб порівнятися з паїїтазіївгьким 
колі оском імені Дзержпнського. Та не її зро
зуміло: господарство, яким ось майже чверть 
віку керує в.мілиіі господар, досвідчений хлі
бороб Володимир Григорович Ллсиькон — оч
не з кращих в області. Кожний ісктар ріллі 
дає ЗІн — ззв карбопанпіи прибутку. За ос
танні п’ять років прибутки колгоспу подвоїли
ся. у стільки ж збі.іьшії.інсь заробітки ко.т- 
іо:ііникіп. Тут запровадили госпрозрахунок, 
застосовують

1 Іравління, 
госпу багато 
нам культурно побутового обслуговуван
ня трудівників села. У колгоспі чудовий 
Будинок культури, дитсадок, лікарня 
Колгосіпі.і їдальня звільнила жінок від

ж збі.тшіїїі.пісь заробітки
Тут залронаднлк

наукову організацію прані, 
партійна організація кол- 
гграцюють над поліпшеп- 

юслуговувап-

домашньої кухні, і тепер вони ще краще 
працюють, є час для відпочинку, навчан
ня, виховання дітей. Колгосп збудував 
школу, організував там дворазове без
коштовне харчування. !Іаніазіївські кол
госпники, як у місті, користуються опла- 
чуваними відпустками, їздять за раху
нок колгоспу в санаторії і будинки від
починку, мають можливість у своєму чу
довому Будинку -культури подивитися 
по тільки кіно чи концерт, а й виставу 
професіональних артистів з області, сто
лиці. В селі виріс чудовий будинок тва
ринника, там — добре обладнані кімна
ти для відпочинку, профілакторій, як і в 
тракторній бригаді, є душ.
а» СЕ ііс і мав на увазі Федір Якович, коли 
** говорив, що їхнє господарство «тримає 
курс на дзсржніїцін». За прикладом колгоспу 
імені Дзержиисі.кого і її артілі «Правда» теж 
перевели ферми па двозмінну роботу. У них 
також вагомі врожаї, висока оплата прані, 
збудовано прекрасні дитячі ясла, баї ато зроб
лено по благоустрою села.

Отже, Знам'янка сьогоднішня — це 
край перетворень, як і вся наша краї
на.

8. БРАТЧЕНКО.
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ТОВАРИШ 
СЮЗАННА

Першим місцем роботи С юзании 
Шрайбер був взуттєвий магазин в 
Цюриху. Дівчини прийшла туди 
ученицею в 1962 році, коли їй було 
шістнадцять років.

— Не могло бунт і мови, щоб хто- 
небудь з моїх подруг міг продовжу
вати навчання післ» восьмого кла
су» —* розповідає Сюзанна. — Спе. 
піалі на освіта, І тим більше виші 
учбові заклади в Швейцарії — лре- 
вілей чоловіків. Так було завжди. 
Серед місцевих бюргерів вважаєть
ся, що місце жінки — на кухні. 
«Навіщо молодій жінці освіта? — 
цинічно питають вони. — Нехай 
вчиться смачно готувати, слідкує за 
новинками моди і намагається до
годити чоловікові«.

...Не можна сказати, тцо роботи 
учениці в мага тині була легкою для 
Сюааніїи. Доводилось міни підлоги, 
підносити товари. Нарешті її до
пустили до прилавка. Дівчина вико
нувала таку ж роботу, як і інші 
продавці, але отримувала за неї У 
Я разів менше. «Що ж ти хочеш? 
Адже ти учениця», — сказали їй 
якось у відділі заробітної плати.

Сюзанна ніде не могла знайти 
поясненнії такій несправедливості. 
Незабаром вона перейшла пратіюяа- 
ти н бюро по праці І заробітній 
платі на підшипниковому заводі. 
Тут вперше зіткнулась з важким 
становищем учнів у промисловості. 
Хлопчаки — її однолітки — внкоиу. 
валн найбруднішу роботу, одержую
чи за не колійки. їх піхто не вчив,

— Робота на заводі, — говорить 
Сюзанна, — була для мене суворою 
життєвою школою. Я почала нена
видіти капіталізм, але тоді ще не 
цілком ясно уявляла шляхи бороть
би. Йшов 1968 рік. Не хочу прихову
вати, н той час я була під впливом 
лівацьких Ідей. Хоіілось робити ре
волюцію негайно. Якось деионстра. 
ція. в якій я брала участь, пере і по-

Перед службою солдатською
Погожим весняним ранком учи СШ № 3 міста Свіглпводська 

вишикувалися яа стройовий огляд. По-військовому карбую
чи крок, з прапором у руках на чолі колони йде Володимир Ізю- 
мов. Вслід за ним марширують 12 загонів, які братимуть участі» у 
військовоспортйвпііі грі :«Орля-74». Вони входять до складу ба
тальйону, якам команду?, десятикласник Олександр Мяхайлик.

В урочистій обстановці комсомольці прийняли присягу.
Потім військовий ^рівнин школи підполковник занесу Микола Дем'яно- 

кич Шевченко поставив перед учнями бойове завдання — дссятикілометро- 
гий марш з відгтранючаїїпям елементів «бою».

Прямуючи до о»ера 
Комсомольського, юнар- 
МійиІ пройшли місцями 
пам’ятних боТі, де в і різ
ні дні осені 1913 року вій
ська 20-го гвардійського

„ОРЛЯТИ“
fl<І юнар.чійці діяли сміливо, рішуче. Так, коли ко юна просувалась до 

наміченого рубежа, «ворог» висадив морський десант, намагаючись ото
чити наступаючих. Та, завдяки добре організованій розвідці, «противника» 
було сио.часио виявлено, оточено, притиснуто до води і «оіінщено». Від
значились командири загонів Олег Мішурі н та Валерій Кругляк.

В бою немало було 'Поранених». їм своєчасно подавали медичну допо
могу єандружиннпці Любов Писаренко, Ірина Булавінз, Наталія Демчен
ко та інші ком'ow.c

А потім - ч ■ с?п. де -противник» зайняв заздалегідь підготов
лені::'! рубіж на відстані півтора кілометра від озера. І тут повідомлення: 
«Про; виник, ші.;н'ч • лезовий заіін і має намір атакукатн колону...». 
Ком aiiüi.pn олр.: : : рішення розі ортіу тіісь в бойовий порядок І в
ходу атакувссши ■ ворога», «знишнтн» його.

Вииіачепий рубіж б;...о взято. В цьому бою особливо відзначились «я- 
гони Встоіимир.т < ирітпка і Олега Зверева.

Викс-т.аоши бойове завдання, юнармійці, веселі і бадьорі, повернулись у 
школу, де підбили підсумки гри. Перше місце зайняли загони Олега МІ- 
щуп'тта, Володимира Скрипка та Анатолія Рсі-аса.

Посередники, що брали участь у грі, високо оцінили тактичну 
підготовку допрп ЗОБНИКІВ.

М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ.
учитель Світловодської середньої школи робітничої молоді № 2.
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ТВІЙ РОВЕСНИК
ЗА РУБЕЖЕМ

-рцХась у відкриту сутичку з полі
цією. Були жертви. Пізніше я зро- 
»уміла - подібні стихійні дії моло
дих були на користь буржуазії. В 
пресі іяшумілн про «тероризм чер
воних». Господарі підприємств скла
ли «чорні списки» молодих робіт
ників. До них потрапили і багато 
комуністів, які закликали юнаків і 
дівчат не вірити в провокації.

Сюзанна залишає Швейцарію. 
Декілька років мандрує по Латин
ській Америці, виконуючи будь-яку. 
Іноді випадкову роботу. Дівчина 
зустрічає у баїатьох країнах важке 
становище трудящих, расову дискри
мінацію. сванолю влади і американ
ських монополій. Коли в 1971 ропі 
вона повертається па батьківщину, 
то вже чітко уявляє шлях перед со
бой-. Сюзанна вступає у Швейцарсь
ку партію прані.

Ми зустрілись з Сюзанною Шрай
бер в московському готелі «Юність». 
До Радянського Союзу вона приїха
ла на запрошення ПК ВЛКСМ I 
KMT CPCP у складі молодіжної 

групи членів Швейцарської пар
тії праці.

— Мені дуже сподобалась ваша 
країна, — говорить Сюзанна. — 

Крім Москви, нашій групі довелось 
побувати в Риіі і «Тбілісі. Ми відві
дали багато підприємств. Мене за- 
хонлює та турбота, яку п.іяз.ічє 
Радянська держава про молодих ро_ 
бітників. Нам багато розповідали 
про спеціальні школи «иробнн’кт- 
техиічного навчання, про навча.чтні 
учнів на підприємстві. Наша молодь 
може про цс лише мріяти. Жінка в 
СРСР — повіюііра.чний член сус
пільства, Вона може вчитись і ир.т- 
новатії за спеціальністю, яку сама 
збере, брати участь у суспільному 
житті. Для пас це звичне. Мене ж і 
моїх товаришів, які побували в Ра

дянському Союзі, це вразило. Рівно
правність всіх громадян — привілеї 
соціалістичного суспільства.

Л. НРАВОВ. 
(ЛПН).

стрілецького корпусу 11ІД 
команду ванним генерал- 
майора М. І. БІрюкова, 
форсували Дніпро, відби
вали іпалені атаки воро-

НА КИЛИМ ЩАСТ
V X РАДІСТЬ піднялася на роз- 
* крилаі молодої весни. J доля їх
ня була такою ж ясною і щасливою» 
як цей день. З найкращими квіта
ми розмаю, в світінні щирих посмі
шок друзів прийшли вони до будин
ку .міського бюро Злі Су. Анатолій 
Коротков — працівник Палацу піо
нерів, Валя Вербова — методист 
Будинку народної творчості. А кі- 
ропоградні, побачивши молодят па 
вулиці Луначарського, знали їх в 
одному;

— Ідуть ятрапці.
Так. Анатолій І Валя вже не одни 

рік виступають у складі заслуже
ного самодіяльного ансамблю тан
цю У PCP «Ятрань». їх вітали за 
межами нашої Батьківщини, вони 
демонстрували свою майстерність иа 
столичній сцені. І п нашому місті з 
приязню кожен:

— Цс — тітраниі.
Обрядовий староста Олена Гри- 

горіїша Кирилова запросила моло
дят на заручальний рушник, на ки
лим злагоди. І одразу тут. в кімна
ті обрядів, озвалася пісня:

Веди, наречений, до шлюбу 
Омріяну долю свою.
Шануй її, любу. 
Як голуб голубу. 
Як вишню розквітлу в маю!.,

А Олена Григорівна:
—- Вручаю вам обручки... Хай во

ни будуть символом вашого сімей- 
пого jiiacrn і єдності. Б них немає 
ні початку, ні кінця. Тож хай та
ким нескінченним і осяйним буде 
ваше кохання на все жіп-.я!

Анатолій і Валя реєструють свій 
ш.тюб. л пісня продовжується:

На радість своїй Беріївщині 
Побрались ' и п розлг.пі літ. 
ІІ.т світлій вершині 
'Гобі І дружині
Г-езмежннй простелеться свіг.

Обрядовий староста:
— Від імені матері-Вітчизни ні. 

таю нас. з народженням сім’ї, ба* 
жато долі світлої, життя великого!

Заіскрилось кипо в келихах, за- 
промінилось, аж по вінця.

•— На щастя!
В очах нареченого 1 нареченої теж 

ясна втіха любові і радої ті.
Вас чекає, молодята. 
Вас чекає, молодята, 
Доленька багата.
Щоб гордились па чи люди, 
Працьовиті будьте ткт-л.н!

— Людський вік — що кхлендяр- 
ций рік — має чотири норії. Перша 
— молодість, весна, коли все цвіте, 
приходить кохання. Друга — крас
не літо, людина у розквіті сил тру
диться иа благо своєї Батьківщини, 
своєї сім’ї, ростить Дітей. Третя — 
золота осінь, коли за непгомиу пря
лю людини приходить визнання її 
заслуг і шана народу. А коли на
стає старість — людина чекає теп
ла. 1 його дають їй Діти, онуки, 
друзі, Радянська влада. Хай же всі 
пори вашого життя будуть щасли- 
внми І плідними!

Хай кохання вас єднає,
Хай кохання вас єднає
Жити по.магаеі
Щастя й долі вам бажаєм.
Па весіллі погуляєм...

Обрядовий сіароста молодятам: 
— Підійдіть до батьків своїх, 

вклоніться їм низько са їх теплі 
серця, добрі ді та.

— В добрий час, на довгий вік, на 
щастя.

Анатолія і Валю оточують друз). 
І знову вітання, квіти. А в пісні:

І юність, сили і вроду 
Пізнайте в нащадках своїх 
Безсмертя народу і глава — 
В щасливій і дружній сім'ї,

1 веде наречений свою суджену до 
постаменти, де в червоному граніті 

постав гордий вэтн-внзволитель, ту
ди, де не гасне Вічний погонь. Иа 
плити лягають квіти. То •— вдяч
ність за щастя,з яким йдуть сього
дні сини сонячною дорогою до своєї 
заповітної мети.

Йде одна пара, друга, третя,., 
Травневі весілля!..

А в місті — молода весна підні
має в своєму розкриллі пашу ра
дість.

Йде Першотравень.
З любов’ю!
З ш.астям!

М. ВІНЦЕВИЙ.
Фото В. КОВПАКА.

м. Кіровоград.

пятниц# і
ПЕРША ПРОГРАМА. 0.Й5 - 

Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Музична 
програма. «За листами гля
дачів». (М). 10.00 — «Москва 
і москвичі», (М). Телеогляд.
10.30 — Кольорове телебачен
ня. Концерт. , (М). і 1.30 — 
тПоезія». (М). 11.50 — «Ска
чу за веселкою». Вистава. 
(Ленінград). 13.20 — «Пошта 
програми «Здоров'я». (М). 
13.50 — «Календар малечі». 
(Донецьк). 14.20 — Телефільм 
^Балада про комісара». (К.). 
16.25 — Кольорове телебачен
ня. Для юнацтва. «Музична 
енциклопедія». (К). 16.25 —

Наша адреса і телефони

Кольорове телебачення. Про
грама мультфільмів. (М). 
17.00 — Кольорове телебачен
ня. «У світі тварин». <М). 
18.00 — Новини. (М). 18.15 — 
Кольорове телебачення. Кон
церт. (М). 18.45 — Телевізій
ний багатосерійний художній 
фільм «Моя доля». 2 серія. 
(М). 20.00 — Кольорове теле
бачення. Телевізійний фільм« 
•.оицерг «Зірки весь день». 
(М). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — «Театральні ву- 
стрічі». (М). 23.00 — Кольо
рове телебаченни. «На чудо
вому голубому Дунаї». Кон
церт. (Відень). 23.50 — Нови
ни. (М).;

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.50
— «Скарби народу». (Сімфе
рополь). 11.10 — Художній
фільм «Листопад». (К). 12.45
— «Слава солдатська». 
(Львів). 13.50 — Молодіжна 
програма «А» плюс «Б». 
(М). 15.20 — «Радянський Со
юз очима зарубіжних гос
тей». (М). 15.40 — «По кон
цертних залах Москви». Ог
ляд. (М). 16.25 — Для дітей. 
«Театр «Ліхтарик». (Дніпро
петровськ). 17.00 — «У світі

оперети». Концерт., (ХаркілУ. 
18.00 — «Весвяпа путівка*. 
Телеяистава. (К). 10.00 -*
Програма «Вісті». (К). 19.30
— Продовження телевистави. 
(К). 20.45 — «На Добраніч,
діти!». (К). 21.00 — Програма 
«Час». (М.) 21.30 — Художній 
фільм «На семи вітрах». (К). 
23.00 — «На ланах республі
ки». (К). 23.65 — Вечірні но
вини. (К).

счьогпп41_________ ,
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 

Кольорове телебачення.
Ранкова гімнастика для ді
тей. (М). 9.20 - Новини. (М).
9.30 — Кольорове телебачен
ня. Для школярів. «Будиль
ник». (М). 10.60 — «Служу
Радянському Союзу». (М). 
11.00 — Кольорове телебачен
ня. Тслевіїійпнй фільм «Гор
боконик». (М). 12.30 — Ко
льорове телебачення, «Музич
ний кіоск». (М). 13.00 —
«Сільська година». (М). 14.00 
«~ Кольорове телебачення. 
«Творчість народів світу». 
(М). 14.40 •— «Високе до-

—г

Газета виходите 
у вівторок, четвер, 

суботу.

вір’я». Теленарис. (М|. 14.50 
у Кольорове телебачення. 
Художній фільм «Гей, крих
то». (М). 16.10 — «Світ соціа
лізму. (М). 10.30 — «Музична 
програма. «У вашому домі». 
ІМ). 17.00 — Кольорове теле- 

ачеиня. «Клуб кіноподоро- 
жей». (М). 18.00 — Новітні!. 
(М). 18.15 — Кольорове теле
бачення. Програма мульт
фільмі. (М). 18.45 - Телеві
зійний бат атосерійний худож
ній фільм «Моя доля». З се
рія. (М). 20.00 — Кольорове
телебаченни. «Ляльки смію
ться». Естрадна програма. 
ЇМ). 20.30 — Кольорове теле
бачення. Концерт оркестру 
«Трнмігас*. (М). 21.00 —
Програма «Час». (М). 21.30 *- 
Кольорове телебачення. Кон
церт майстрів мистецтв. (М). 
22.40 — Спортивна програма. 
(М). 22.55 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.05 
«-*• За накресленнями XXIV 
з’їзду КПРС. «Товари — на
роду». (К). 10.35 — Концерт 
радянської пісні. (К). 11.05 — 
«Екран молодих». (К). 12.03
*- Для дітей. Концерт. (Сім
ферополь). 13.00 — Кінокомс- 

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г, Кировоград.

дія «Гість з Кубані». (К).
14.10 — Концерт. (К). 15.40 — 
«Зорі над Бугом». Телеаль- 
манах. (Миколаїв). 16.40 
Програма мультфільмів. (Ю-
17.10 — Назустріч виборам до
Верховної Ради СРСР. (Хар
ків). 17.30 — Художній фільм 
• П'ятдесят на п'ятдесят». 
(К). 19.00 — Програма «Віс
ті». (К). 19.30 — Художній
телефільм «Ювілей». (К). 
20.00 — Л. МІнкус. «Баядер
ка». Вистава. (Одеса). 20.45 •— 
— «На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — Програма «Час», (М).
21.30 — Продовження вистави 
«Баядерка». (Одеса). 22.50 ~ 
«На ланах республіки». (К). 
22.55 — Вечірні новини. (К).

НЕДІЛЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05- 

Кольоропс телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Нониііи. (М). 9.30 — Для
школярів. Концерт. (Рига). 
10.00 — Кольорове телебачен
ня. «Учитель співу». Худож
ній фільм. (М). 11.20 - «В
ефірі — «Молодість». (М). 
15..30 Для школярів. «Сур
мач». (Львів). 16.30—«Сім’я». 
(Донецьк). 17.20 — «Екран 
передового досвіду». (К). 
18.00 — Новини. (М). 18.15 — 
♦ Сьогодні — День преси». 
(М.). 18.45 — Кольорове теле
бачення. Пісні М. Блангсра 

па вірші К. Симонова* 
(М). 10.30 — Кольорове теле
бачення. Кіноетіопся «Визво
лення». «Вогняна дуга». (М)'. 
‘21.00 — Програма «Час». (,МТ.
21.30 — Кольорове телебачень 
ня. Кубок СРСР з хокея. Пів
фінал. По закінченні — нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 'тИОТ
— Новини. (К). 11.10 — «Ряд
ки. обпалені війною». (К>. 
11.50 — Кольорове телебачен
ня. Для дітей. ФІльм-концерг 
• Ятпарикії». (К). 12.35 — «Те
атральна афіша». (К). 13.55
— Наш огляд. «Резерви -* 
на службу виробництву». 
(Херсон). 15.15 — Докумен
тальний фільм «Хлібороби». 
(А1). 16.00 — Нариси Історії 
нашої Батьківщини. (МУ.
16.30 — «Шахова школо»'.
(М). 17.00 — «Дев'ята весна 
бригади В. Є. Копелепа». 
(М). 17.30 — Кольорове теле
бачення. Для дітей. «Умілі 
руки», (М). 18.00 — Сьогод
ні — День преси. «Товариш 
газета». (1<). 18.30 — Філтм-
концерт «Знайомі мелодії». 
(К). 19.00 — Програма «Віс
ті». (К). 19.30 — «В Ім'я ми
ру». (Одеса). 19.45 — «Екран 
молодих». (К). 20.15 *•- «Ня
Добраніч, діти!». (К). 21.00 —* 
Програма «Час». (М). 21.30 —< 
Художній фільм «Перший 
кур'єр». (К). 22.55 — «На ля
нах республіки». (К). 23.00 — 
Вечірні новини. (К).

316050. ГСП, Кіровогрдд-50, еул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського житія — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу лист’в і масово! роботи — 2-45-36, відділу вій- 
ськово'патріотичного виховання та спорту — 2-46-87,

Друкарня ім. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіронотрад, вул. Глінки, 2.

Наступний номер «Молодого 
ділю, 5 травня 1974 р.
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