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КУРСОМ МИРНОГО ТВОРЕННЯ
ПЕ₽ШОТРАВНЕВА ДЕМОНСТРАЦІЯ НА КРАСНІЙ ПЛОЩІ В МОСКВІ

Святковий, першої равнении ранок нашої країни 
— особливий: від рожевого світла ранньої зорі роз
квітають яскравим кумачем нарядні вулиці міст, -Се
лищ, гігантські новобудови. Червовий колір — сим
вол радості натхненної праці, символ боротьби, рево
люції і перемоги — сьогодні головний в оздобленні 
-безмежних просторів Вітчизни.

Ще красивішою, молодшою стала столиця всена
родного свята — Москва. Нарядне мереживо нових 
вулиць і площ вплелось у її величне обличчя, висвіче
не кумачем прапорів і транспарантів, букетами чер- 
поііііх гвоздик. І кожна вулиця, проспект, куди б во
ни не пролягали, сьогодні ведуть до головного МІСЦЯ 
торжества — на Красну площу.

Няні Першотравень прийняв естафету у чудового 
свята всієї планети — 110-річчя з дня народження 
В. І. Леніна. Радянський народ, відзначивши цю 
.знаменну дату новими трудовими звершеннями, зро
бив ще один переконливий крок по шляху здійснен
ня грандіозної програми економічного і соціального 
розвитку країни, наміченої XXV з’їздом КГ1РС на 
десяту п'ятирічку.

І
 : Красна площа — у святковому вбранні, готова до 

урочистого маршу солідарності і праці.

Вигуками «ура!», бурхливими, довго не стихаючи
ми оплесками москвичі і гості столиці гаряче й сер
дечно вітають керівників Комуністичної партії, Ра
дянської держави. На Центральну трибуну Мавзо
лею піднімаються товариші Л. І. Брежнєв, 10. В. Ан
дропов, В. В. Гришин. Л. А. Громико. А. П. Кирилен
ко, О. М. Коснгіи, М. А. Суслов, М. О. Тихонов, 
К. У. Черненко. М. С. Горбачов. П. В. Демічеп, В. В. 
Кузнецов, Б. М. Повомарьов, М. С. Соломснцсв, 1. В. 
Каїнтовов, В. Г Долгих, М. В. Зимянін, К. В. Руса
ков.

Тут же — визначні радянські воєначальники.
У цей святковий день радянський народ знову під- 

іверджує/свою монолітну єдність з партією Леніна, 
яка послідовно здійснює миролюбну зовнішню полі
тику. І

Перед Мавзолеєм проходять учасники марш-па- 
раду. В обрамленні прапорів, лозунгів, червоних 
гвоздик, першоїравневпх закликів, які славлять Ко
муністичну партію. Радянського Союзу і радянський 
народ, по Красній площі пропливає панно, на якому 
— портрет Генерального секретаря ЦК КПРС, Голо
ви Президії Верховної Ради СРСР Л. І. Брежнєва. 
Над шеренгами — портрети членів Політбюро ПК 
КПРС.

З боку Історичного музею наближаються і нароста
ють мелодії трудової Москви. Привільним потоком 
вливаються па Красну площу колоші демонстранті!’.

Над нескінченним потоком демонстрантів — сотні 
симпатичних олімпійських ведмедиків. Для столич
них будівельників сьогодні об’єкти ігор XXII Олім
піади в Москві — першочергові, ударні. .

Вагомий вклад вносять столичні будівельники в 
перетворення Москви у зразкове комуністичне місто. 
По праці — й честь. Напередодні Першотравня гру
пі столичних архітекторів та будівельників присуд
жено гіснінську премію — за створення і впровад
ження принципово нового методу комплексної забу
дови Москви. Вже сьогодні більш як 40 процентів бу
динків міста споруджується з конструкцій ЄДИНОГО 
каталога уніфікованих деталей Тепер щохвилини в 
столиці монтується одна комфортабельна квартира 

такого ритму домобудівного конвейєра не знає 
жодне місто світу.

Па трибунах для гостей сьогодні — льстчик-космо- 
павт СРСР. двічі Герой Радянського Союзу генерал- 
майор П. I. Клнмук.

— Мені доручено передати великий космічний.при
віт і найкращі побажання в день 1 Травня від Леоні
да Попова і Валерія Рюміна, — говорінь він. — 
Сьогодні освоєння космосу, тривалі польоти в косміч
ному просторі стали звичною і. можна, сказати, по
всякденною справою. Але за всім цим — справжній 
подппг учених і конструкторів, космонавтів, спеціа
лістів найрізноманітніших професій. Космос новнпсн 
служити па благо миру, благо всього людства — в 
цьому бачать головний смисл нелегкої роботи на ор
біті мої товариші — космонавти.

Тріумфує, вирує Красна площа. Звучать здравиці 
на честь КПРС, радянського народу. Кожна нова ко
лова, яка проходить перед Мавзолеєм, — це своєрід
ний рапорт про досягнення країни. В єдиному строю 
з робітничим класом столиці під прапорами Першо
травня — інженерно-технічні працівники, службовій, 
вчителі, представники творчої інтелігенції.

■У попе, яскраве, свідчення нерозривної єдності пар
тії і народу вилилася святкова демонстрація пред
ставників трудящих Москви. Вона показала ріши
мість радянських людей успішно завершити завдання 
1980 року і п’ятирічки в цілому, виконати програму, 
’/змінену XXV з’їздом КПРС, ознаменувати новими 
трудовими звершеннями наступний, XXVI з'їзд на
шої партії. Країна Рад упевнено йде до комунізму.

[Кор. TAPCJ.

ПІД ПРАПОРОМ 
МИРУ І ПРАЦІ

Полум’ям червоних прапорів, різнобарЕ ям панно 
і транспарантів, міддю оркестрів і пісенною повінню 
розлився по республіці Першотравень. З добрим 
настроєм відзначили трудящі Радянської України 
свято миру, весни і праці Достроково, 29 квітня, ви
конано план чотирьох місяців по реалізації промис
лової продукції, країна одержала додатково виробів 
на сотні мільйонів карбованців. Спрезжня битва за 
врожай розгорнулась на колгоспній ниві. Мільйони 
людей вийшли в день Першотравня на вугиці і пло
щі міст і сіл, щоб рапортувати партії, Батьківщині 
про свої досягнення, продемонструвати рішимість 
примножити вклад у здійснення накреслень XXV 
з’їзду КПРС, завдань десятої п’ятирічки.

У святковому вбранні стародавній і вічно молодий 
Київ, як завжди прекрасний і величний його білока
мінний Хрещатик.

Урочистий, піднесений настрій панує в рядах де
монстрантів. У цей святковий день вони знову під
тверджують свсю монолітну згуртованість навколо 
Комуністичної партії, її Центрального Комітету на чо
лі з видатним політичним і державним діячем сучас
ності, невтомним продовжувачем справи великого 
Леніна товаришем Л І. Брежнєвим.

На центральній трибуні — товариші В. Б. Щєр* 
бицьний, М. М. Еорисєнко, О. Ф. Ватченис, Г. І. Ва- 
щенко, І. О. Герасимое, О. П. Ляшко, І. 3. Соколов, 
В. О. Сопогуб, О. А. Титаренко, В. В. Фєдорчук, 
О. С. Капто, І. О. Мозговий, Я. П. Погребняк. Присут
ні тепло вітають керівників Комуністичної партії і 
уряду республіки.

Десята година ранку. Над площею чине передзвін 
Київських курантів. Тисячі голосів зливаються ® 
стрункий хор: величаво звучить «Інтернаціонал».

Далеко розносяться срібні голоси фанфас. Більш 
як три тисячі юнаків і дівчат починають барвистий і 
пролог до периієтрсЕкєеої демонстрації

У сім’ї єдиній живуть і творять трудящі нашої ба
гатонаціональної Батьківщини. Єдиним є їх ь лі і по
мисли, спільне прагнення примножити багатство 
країни, здійснити еєпи-іні накреслення партії. Гордо 
височать над колонами Державний герб СРСР, герби 
п ятнадцяти рєспублін-сестер. Дружба, взаємодопо
мога і взаємовиручка, творче змагання і с-їе друж
ність" трудових колективів братніх республік стали 
внутрішньою потребою радянських людей, НЄЕІД - 
ємною риссю соціалістичного гпоссбу життя.

У сузір'ї братніх республік рсзкЕІтла і досягла не
бувалих висот у розвитку економіки, науки і куль
тури Радянське Україна. Нерозривними нитками 
зв язєне вона з усіма народами нашої кра:ни і на
самперед з братнім російським народом. Гіліч-с-пліч 
працює вона з ними, спільно споруджує величну 
будівлю комуністичного суспільства.

На се ятковій, багатолюдній площі — панно «Київ ' 
— місто-герой». Столиця республіки рапортує-, зав
дання першого кварталу завершального року п яти- 
річки успішно виконано. Чудових успіхів досягнуто 
в ході соціалістииного змагання за гідну зустріч 
ИО-Ї річниці з дня народження В. І. Леніна: колеч- 
тиси прсм.ислоьих підприємств міста реалізували 
понад план предунції на 19,6 мільйона карбованців. '

Готуючись до 1500-річия заснування Києва, кияни 
активізують рух за перетворення його в місто ви- 
сокопродуктивнсї праці, високої культури і зразке- ; 
вого громадського порядну. Десятки підприємств | 
уже удостоєні почесного звання зразкових, тисячі 
людей беруть участь у патріотичному русі за кому
ністичне ставлення до праці. Колективи двадцяти 
трьох підприємств і організацій міста стали пере
можцями Всесоюзного соціалістичного змагання, і 
над святковими колонами майорять перехідні Черво
ні прапоои ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР. ВЦРПС і 
ЦК ВЛКСМ.

У першотравнееих колонах трудящі Радянської 
України, як і всієї нашої країни, ще раз продемон
стрували монолітну єдність партії і народу, палке 
прагнення вийти на нсеі рубежі в комуністичному 
будівництві, успішно виконати завдання десятої п я- 
тирічки, гідпс зустріти XXVI з’їзд КПРС.

(РАЇАУ).У СЕРЦЯХ
НЕСЕМОЗАПОВІТИ ЛЕНІНА

Ранок Першотравня — 
світлий, святковий — 
прийшов на кіровоград
ську землю. І, славлячи 
працю та Еесну, славлячи 
дружбу народів нашої 
планети, зметнулися вгору 
червоні стяги.

З піснями, радісним, 
бадьорим настроєм ідуть 
демонстранти до своїх 
підприємств, установ, на
вчальних закладів, щоб 
узяти участь у першетрав- 
невій демонстрації.

У святкові шати вбрала
ся площа С. М. Кірова. 
Вона квітне кумачем пра
порів. У центрі — ЕЄЛИНИЙ 
портрет В. і. Леніна, порт
рети членів Політбюр-о 
ЦК КПРС. На трибуну під
німаються керівники об
ласних та міських партій
них, радянських органів, 
ветерани пестії, Великої 
Вітчизняної війни, Герої 
(Закінчення на 2-й стер.)-
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Радянського Союзу і І е- 
рої Соціалістичної Праці, 
передовики виробництва, 
гості нашого міста.

Годинник відбизає деся
ту ранку. Твердим, уро
чистим кроком ступають 
на площу прапороносці. 
В маєві знамен езяткозо 
прикрашеною площею 
проходять зетерани пар
тії, комсомолу, праці.

Лунають Гімни Союзу 
Радянських Соціалістич

вами марксистсько - ле
нінської теорії, прислуха
тися до пульсу сучасності 
— такі 
перед
школярами. Кожен другий 
учень — ударник незнан
ня. А зсі школярі міста 
вчаться під дезізом «Знан
ня — наша зброя з бо
ротьбі за комунізм».

Майже три тисячі
телів налічує педагогічний 
колектив шкіл Кіровогра
да. Серед них — заслуже
ні вчителі УРСР, відмінни
ки народної освіти. Разом

них Республік, Україн
ської Радянської Соціаліс
тичної Республіки. Почи
нається свягкоза демон
страція.

Різнокольоровою весел
кою, дзвінким гомоном 
запознюють вулицю Кар
па Маркса наймолодші 
учасники торжестза — уч
ні кіровоградських шкіл. 
Крокує радість, надія, 
майбутня батькізська змі
на. Бути гідними бійцями 
КПРС, оволодівати осно

все, що накреслено пар
тією і урядом. Це й буде 
запорукою успішного 
здійснення загальної се
редньої освіти — голов
ного заздання, поставле
ного партією перед ра
дянською школою.

Широким потоком за
повнили вулицю виклада
чі, студенти вузів, учні 
технікумів та професійно - 
технічних училищ. Най
більший навчальний зак
лад області — державний 
педагогічний інститут іме
ні О. С, Пушкіна. Його 
занесено до обласної 
Книги ленінської трудової 
слави. Понад 22 тисячі 
кваліфікованих спеціаліс
тів випустив цей навчаль
ний заклад за роки свого 
існування. Центральною 
магістраллю міста йдуть 
майбутні інженери — сту
денти інституту сільсько
господарського машино
будування. У багатьох ку
точках н&шої Батьківщини 
працюють його зихозан- 
ці. Лише за роки десятої 
п'ятирічки з цього вузу 
вийшли три з половиною 
тисячі спеціалістів для ба
гатьох галузей народного 
господарства.

Урочисто крокують ко
лективи підприємств, ор
ганізацій, установ Кіроз- 
ського району, що пере
могли у передтравнево- 
му соціалістичному зма
ганні, Колону відкриває 
колектив прославленого 
ордена «Знак Пошани» 
заводу тракторних гідро
агрегатів імені XXV з'їзду 
КПРС. Продукція цього 
підприємства — насоси 
для сільськогосподар
ських машин — дістала 
визнання далеко за межа
ми Кіровоградщини. її по
стачають на зазоди Ленін
града і Челябінська, Мін
ська і Харкова, Саранська 
і Златоуста, а 
країн світу,

Економічно 
підприємство 
роки десятої 
Понад програму виготов
лено 90 тисяч різноманіт
них насосів, не 93 тисячі 
карбованців запасних час
тин до тракторів, на 195 
тисяч карбованців товарів 
широкого вжитку.

Успішно розв’язується 
на заводі й питання соці
ального розвитку. Відкри
лися новий дитячий садок, 
гуртожиток, побутозий 
комплекс, За успішне зи- 
Конакня ззлтих соціаліс
тичних зобов’язань заво
дові присвоїли ім’я XXV

зі своїми підопічними 
йдуть заслужена вчитель
ка УРСР, зетеран педаго
гічної праці, директор де
сятирічки N9 5 Л. І. Ко
жевникова, вчителі Н. І. 
Гасаненко, Р. Л. Понома- 
ренко уа О. Л. Слонез- 
ська, делегат XXV з'їзду 
Комуністичної партії Ук
раїни, директор серед
ньої школи № 13, заслу
жена вчителька республі
ки Г, Л. Рябчун Та інші. 
Це їм разом ф своїми ко» 
легами зтілюзати 5 життя

і..
...

..

□ їзду нашої партії, його 
не раз заносили з Книгу 
трудозої слави ВДНГ 
СРСР і на обласну Дошку 
пошани.

У зазодській колоні 
йдуть передовики вироб
ництва, переможці соціа
лістичного змагання на 
честь 110-ї річниці з дня 
народження В. 1. Леніна. 
Більше трьохсот трудівни- 
кіз зобоз'язалися завер
шити до ленінського юві
лею особисті п’ятирічки і 
успішно справилися з на
міченим. Серед них — 
депутат Верховної Ради 
УРСР, лауреат премії Ле
нінського комсомолу, шлі
фувальниця механоскла
дального цеху № 2 Ю. В. 
Єзгушенко, бригадир КМК 
другого складального це
ху 8. Бадоз та інші.

Йдуть трудівники заводу 
радіовиробіз. На транспа
рантах і панно — рапорти 
про виконання соціаліс
тичних зобов'язань на 
честь 1 Травня. Колектив 
достроково справизся з 
почесним урядовим зав
данням по забезпечен
ню телебачення на ХХ!І 
Олімпійських іграх. До 
славного ленінського юзі- 
лею бригаду радіомоч- 
тажникіз, очолювану
С. Яценко, колектив кому
ністичної праці монтажно- 
складальної дільниці об'
ємного монтажу цеху № 6 
нагороджено почесними 
Ленінськими грамотами. 
Такої ж нагороди удостої
лись і 20 колективів та 226 
передовиків виробництва 
підприємства.

У святкозому марші — 
колектив одного з моло* 
дих підприємств міста —• 
заводу друкарських ма

шин. Заводчани освоїли 
складне виробництво 
електричних друкарських 
машин, що відповідають 
кращим світозим стандар
там і мають у споживачів 
великий попит. На початку 
нинішнього року колектив 
заводу урочисто відзначив 
випуск 100-тисячної ма
шини «Ятрань»,

На площу вступає коло
на будівельників. Її очолю
ють колективи підрозділів 
комбінату «Кіровоград- 
важбуд». За перший квар
тал нинішнього року буді
вельники здали в експлу
атацію 11 230 квадратних 
метрів житла. В системі 

комбінату — будівельне 
управління № 200 «Меха- 
номоятаж». За підсумками 
соціалістичного змагання 
його колектив посів пер
ше місце.

Колону демонстрантів 
Ленінського району від
криває колектив орденів 
Жовтневої революції і 
Трудозої о Червоного Пра
пора заводу «Червона 
зірка». Відзначаючи день 
народження вождя світо
вого пролетаріату, робіт
ники рапортузали про до
строкове виконання зав
дання по виготовленню сі
валок до весняно-польо
вих робіт. А бригада звар
ників механоскладального 
цеху № 2 на чолі з Олек
сієм Поповим, столяр де
ревообробного цеху На
талія Шалабодз виконали 
свої п'ятирічні плани.

Проходять службовці 
обласного управління тор
гівлі, працівники облепо- 
живспілки, міськкооптор-

гу, багатьох спеціалізова
них фірмових магазинів, 
працівники універсального 
торговельного об'єднання 
«Кіровоград». Є про що 
розповісти колективові 
об’єднання сьогодні, ба
гатьом із тих, хто крокус 
у святковій колоні, ми 
щодня кажемо щире спа
сибі за чуйність, увагу, 
доброзичливість, ділову 
пораду. Зокрема, комсо
мольсько - молодіжній 
бригаді продавців, яку 
очолює молода комуніст
ка Світлана Толоченко. 
Напередодні 110-ї річниці 
з дня народження В. І. 
Леніна цей колектив ви£

конав план чотирьох з 
половиною років десятої 
п ятирічки. Чимало подяк 
від покупців надходить на 
адресу комсомольсько- 
молодіжної бригади сек
ції чоловічого трикотажу 
на чолі з Тетяною Шкви- 
рою.

Першотравнезу демон
страцію завершила бага
токольорова колона
спортсменів. Сила і грація, 
молодість і сміливість, 
спритність і мужність ---
такими с лозами мож.-а 
охарактеризувати шеренги 
юних любителів спорту.

Квітне Першотравень.
Свіжою весняною зелен
ню, яскравими квітами, 
щасливими, радісними ус
мішками людей він напов
нив вулиці, сквери і пар
ки Кіровограда. «Мир», 
«Дружба», «Труд» — ці 
слова особливо часто по
вторюються саме сьогод
ні. їх повторюють усі тру
дящі планети Земля.
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їхні прізвища-не з'являються на шпальтах «Моло
дого комунара», як паші з вами, шановні читачі і 
кореспонденти. Але воші не менше, ніж ми, причет
ні до народження чергового номера молодіжнії. Во
ни — цс працівники друкарні видавництва «Кірово
градська правда».

Па фого (згори вниз): лінотипістка О. П. Колос; 
метранпаж Л, М. Урсаленко і цинкограф О. О. Климов- 

стереотп-

ДЖЕРЕЛО
ТВОРЧОСТІ Фото В. ГРИБА.

перо не ЗНгіЄ 
не може не 
житті подій 

значення,

із
Анатолій 

заступник

І.оректори Л. І. Коваленко і В. І. Федотова; 
пер Я. О. Гречушкін.

НЕВИЧЕРПНЕ

Галина

І А. шилошии.

Дядько Терен помилив
ся і загинув од підступної 
руки куркуля. Та справа, 
за яку борозся селянин- 
бідняк, нині торжествує. 
Вже й саме слово «селя
нин» поступилося місцем 
новому — колгоспник». 
Повість «Помилка дядька 
Терена»; яку надіслав нам 
позаштатний кореспон
дент газети, вчитель з Но- 
вомиргородського району 
Микола Олександрович 
Стоян, схвилювала наших 
читачіз. Широким потоком 
пішли з редакцію відгуки 
на цей твір. Микола Олек
сандрович — наш давній 
автор, який плодотворно 
працює нз низі красного 
письменства. Але художні 
твори — це. не єдине, що 
захоплює М. О. Стояна. 
Нещодавно він видруку
вав у газеті серію статей 
«Роздуми сільського вчи
теля». Про кожну визнач
ну подію в житті автор 
прагне повідомити редак
цію, дати їй, події, свою 
рцінку.

Таких, чиє 
спокою, хто 
помічати в 
громаде .кого 
багато. Серед них — пла
вильник Світловодського 
заводу чистих метанів 
Сергій Тишко, працівник

з гучномовців і радіоприй
мачів, настроєних на хви
лю 4,5 метра, лунають по
зивні обласного радіо. В 
ефірі — «Молодь Кірово- 
г'радщини». 

І Галина Лопушенко, 
£ старшин редактор радіо- 
м журналу, завжди невдово- 
I Депа. Воно м зрозуміло: 
І за тиждень відбувається 

'»з бтільк;1.. цікавих подій, 
1 стільки надходить листі’» 
я або по телефону повідом

лень, прохань невідкладно 
І допомогти вирішити якусь 

проблему, що все це треба 
видати в ефір. Але хіоя 
вмістиш ного В ПІВГОДИН
НИЙ відрізок часу? Ось і 

' доводиться бути приємно 
Іневдоволегим. І вибрати 

найпотрібиіший, наиакт} - 
альніший матеріал. Компе
тентно, довірливо донести 
його до молодого слухача.

Саме для юнаків і дія- 
) чат, школярів працює ь’О- 
Ілектив радіожурналу об

ласного радіо «Молодь Кі- 
ровоградіцини». Радіомо- 
ледіжка знайомить своїх 
слухачів з передовиками 
промисловості, будївницт- 

Іва, транспорту, сільсько
господарського виробницт
ва. Прибув, наприклад, у 
Кіровоград Іван Пасічник 
— командир загону, члени 
якого з путівками обкому 

--кКомсомо.чу виїхали працю- 
І’^Іатн на шахти Донбасу,— 

і голос ватажка звучить в 
ефірі. Виступила комсо
мольська організація за
воду тракторних гідроаг- 

, регатів з ініціативою «Но- 
и він продукції —• комсо- 
I мольську турботу», І про 
І проблеми, які стоять на за- 
■ йоді до початку серійного 
І випуску гідростатичної 

1 тращ-.ч'ісії, ми дізнаємося 
з передач «Молодь Кіро- 
йоградщишг». Радіожур
нал організовує рейди, 
розповідає про молодих

спортклубу «Зірка» Вік- 
*°Р Твердоступ, працівник 
уЗС облвиконкому Веніа- 
мін Янишевський, учитбг.ь 
середньої школи № ЗО 
м. Кіровограда Роман Ми
колайович Дайдакулов.

Кожного дня пошта 
приносить від них та від 
їхніх товаришів г.о перу 
нові матеріали, які допо
магають редакції форму
вати її плани, відкривати 
нові рубрики, створюва
ти сторінки. Стали тзор- 
цями і постійними автора
ми «Рол\антика» — сторін
ки для бійців студентсь
ких будівельних загонів— 
студенти Кіровоградсько
го педінституту Володи
мир Литвиноз, Сергій Кар- 
даш, Василь Мошуренко, 
Володимир Бубир.

Проблемам шкільного 
життя присвячують свої 
матеріали громадські ко
респонденти «Молодого 
комунара» десятикласни
ці кіровоградських серед
ніх шкіл №№ 6 і 34 Ольга 
Тулакшина та Олена Рудь- 
ко, дев’ятикласник із 
Світловодська 
Венцковський, 
директора школи № 19 
м. Кіровограда Анатолій 
Васильович Саржевський. 
Популярні у читачів мате
ріали працівника обласно-

аматорів сцени, допомагає 
розв’язувати питання, 
що виникають при виборі 
майбутньої професії. І як
би мені довелося рецензу
вати радіожурнал, неод
мінно сказав би: потрібно, 
актуально.

Всього тридцять хвилин 
на тиждень ефір. Усього... 
Але і( цього немало. Бо, 
як сказав відомий радян
ський радіо-, а потім теле
журналіст Юрій Летуноз, 
«дві хвилини в ефірі — ці
ле життя». Дві. А тут 
тридцять. їх треба викори
стати якомога раціональ
ніше. І беруть у руки Га
лина'Лопушенко, Анатолій 
Крупськнй мікрофони, 
вмикають «репортери». 
Ведуть репортажі з місць 
подій, Інтерв’юють героїв 
нашого сьогодення. Нехай

Г, Лопушенко та А. Крупськии.
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го телерадіокомітету Ана
толія Крупського, що ви
ходять під рубрикою 
«Диск-зал».

Теми політичного за
гартування нашої молоді 
хвилюють консультанта 
Будинку політосвіти обко
му Компартії України 
Олега Касяненка, бібліо
текаря з Кіровограда Ан- 
тоніну Корінь, завідуючу 
лекторською групою об
кому комсомолу Валенти
ну Касяненко, завідуючо
го відділом комсомольсь
ких організацій Петрівсь- 
кого райкому комсомолу 
Володимира Корчагіна, 
другого секретаря Кіроа- 
ського райкому комсомо
лу (м. Кіровоград) Ната
лію Малихіну.

Є автори, котрі багато 
пишуть до газети, вироби
ли свій творчий почерк, 
упевнено почувають себе 
у висловленні думки, вмі
ло добирають егиль. Це — 
підвалини газети, на яких 
ззодить вона свою спору
ду, Вони — голозні ко
респонденти, без яких 
важко уязити собі роботу 
працівників редакції. До 
них. крім названих това
ришів, належать також 
молодий поет із села 
Олександрівни Долинсь- 
кого району Михайло Ро- 
динченко, голова колгос
пу імені Леніна Світловод
ського району Василь 
Земляний, художній керів
ник Палацу культури Уль
яновського цукрокомбіна- 
ту Іван Тетева, працівник 
обласної газети «Кірово
градська правда» Віталій 
Колісниченко.

Нашим читачам припали 
до смаку портрети, фо- 
тонариси, фоторепортажі, 
сюжетні та художні знім-

коротко, але містко. Чудо 
з чудес віку — радіо ро
бить спою справу, воно 
несе живе слово в маси.

Радіожурнал немисли
мий без музики. Він пе 
тільки виконує замовлення 
бажаючих почути ту чи ін
шу пісшо, а й естетично 
виховує слухача. Розумне 
естетичне виховання — 
головне кредо музичних 
радіопрограм журналу 
«Молодь Іхіровоградщи- 
них. Виховання ж комуніс
тичної свідомості взагалі
— головне його призначен
ня і завдання.

Я вже згадував про чис
ленні листи, що надходять 
у радіомолодіжку, часті 
телефонні дзвінки. Зна
чить, вона має міцну ме
режу позаштатних авторів
— основу радянських за
собів масової інформації. 
І тут доцільно згадати ще 
одну важливу деталь у 
роботі. відділу молодіж
них передач обласного те- 
лерадіокомітегу. Ясніше
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КИ також позаштатних ав
торів газети Івана Корзу- 
на, Лариси Лапінь, Станіс
лава Фененка, Володими
ра Веретенника, Миколи 
Хоренженка, Володимира 
Чередниченка, Віктора 
Земнорія, Юрія Деружин- 
ського, Леоніда Тарасенкз, 
Леоніда Миргородського, 
Ростислава Єпейкіна, Ми
коли Іваненка, Володими
ра Большухіна.

Джерела поповнюють 
ріки. І дуже добре, коли 
ці джерела могутні. Тоді 
й ріка буде повноводою. 
«Молодий комунар» має 
своє невичерпне джерело 
— бойовий загін поза
штатних кореспондентів: 
комсомольських «прожек
тористів», молодих робіт
ників і-колгоспників, учи
телів. Загін цей постійно 
зростає. Якщо минулого 
року редакція одержала 
на 5 тразня дві тисячі лис
тів, то нині на редакційно
му столі їх понад чотири 
тисячі.

Завтра — свято. Це свя
то не тільки тих, хто при
святив своє життя цікавій 
і нелегкій професії журна
ліста, а й ваше, дорогі на
ші азтори. Вашими зусил
лями твориться газета. 
Тож дозвольте привітати 
вас, дорогі товариші, з 
Днем радянської преси, 
побажати вам творчих 
злетів великого особисто
го щастя, довгих років 
плодотворного життя. Не
хай. ряди ваші поповнять
ся, нехай перо ваше буде 
гострим, а серце чутливим 
до добра і правди. Пишіть, 
творіть, дерзайте! В на
шому чудовому сьогоден
ні ви знайдете невичерпне 
джерело творчості.

буде сказати: його невід. - 
ємну частину — телеба
чення. Ніхто’ в республі
ці, мабуть, не зможе по
хвалитися таким постій
ним позаштатним корес
пондентом. як Кіройоград- 
щіпіа. Адже це ціла шко
ла. Пазлпсіка середня іме
ні видатного педагога О.’В. 
Сухомлинського. Учні ра
зом із журналістами готу
ють популярні па Україні 
телепередачі «Павлиські 
казки». Діти власноручно 
пишуть історії, які розпо
відають про їхнє життя, 
мрії. Ці по-дитячому наїв
ні оповідання подобають
ся юним телеглядачам усі
єї республіки. Що є свід
ченням правильної роботи 
молодих кіровоградських 
тележурналістів. Вони то
рують шлях до сердець, 
допомагають юні вибрати 
вірний життєвий шлях«

Згадується колишня 
розмова з репортером га
зети. Я тоді відстоював 
концепції теле- і радіо- 
журналістики. Він же за
значив, що різниця м)ж 
тими, що пишуть, і «елек

тронними» колегами (так 
кажуть, бо застосовуються 
сучасні досягнення радіо) 
в тому, що другі працю- 

. ють колективнїше. Згоден, 
Адже тільки колектив мо
же підготувати репортаж 
для програми «Час», «Ак
туальної камери», останніх 
вістей, «Молоді Кірозо- 
градіццнп». Над випуска
ми ж обласних молодіж
них теле- і радіопередач 
працюють завідуюча від
ділом Нідд Березовська, 
старший редактор Галина 
Лопушенко, редактор Ана
толій Крупськнй, режисери 
Людмила Євдокїімора і 
(Людмила Сохраіша/ зву- 
корежіїсср Едуард Дена* 
кіц і ще ціла група спеціа
лістів...

Над дверима радіостудії 
загоряється іабло: «Мік
рофон увімкнено», В ефірі 
— «Молодь Кіровоград- 
ІЦИИИ»,
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воді еона мчала в район
не містечко, у військ
комат. МиколаЇБідина жни
вувала. Та невеселі були 
жнива. Раніш і жарти, і 
пісня, і веселе слово. А 
тепер сльози. Всі з три
вогою дивляться в небо, 
де вже появлялися ворожі 
літаки з чорними хреста
ми на крилах.

А ще через тиждень во
на, лейтенант медичної 
служби, приймала перше 
бойове хрещення. Був 
бій. Фашисти рвалися до 
безіменної степової рі*

розповідала про події на 
фронтах. І її питали:

— Як там, сестричко, 
вісімнадцята тримається?

— Тримається! В море 
її не скинутьі

і від тих слів бійцям бі
ля Грозного було набага
то легше...

* *
Оборона. Як часто зву

чало тоді це слово! І яч 
усі бійці — від генерала 
до рядового — жили, мрі
яли, чекали іншого, запо
вітного, слова — наступ! 
Щоб так, як 1941 року під

Зй НАШІ ВЕСНИ
У залі їх он скільки — 

піонерів із червоними гал
стуками, комсомольців з 
рубіновими значками. В 
залі — тиша. І раптом го
лос:

— Слово надається ве
теранові Великої Вітчиз
няної війни, лейтенантові 
запасу, медичній сестрі 
Раїсі Григорівні Шумачс- 
вій.

Із-за столу підводиться 
невисока жінка. Очима до 
них, до хлопчиків і дівча
ток, очима у свсю неза
бутню молодість...

Тоді, 1941 року; їй ішла 
двадцята весна.

Закінчивши Кіровоград
ський медичний технікум, 
вона поїхала в Миколаїв
ську область... Село, за
гублене в степах, малень
ке, і медичний пункт не
величкий, зате роботи для 
фельдшера багато. При
ймай, лікуй хворих, наві
дуйся в дитячий садок, у 
школу, з учнями збирай 
у степу, в ярах лікарські 
трави — все розписано по 
хвилинах. А Еечорами — 
до друзів, до комсомоль
ців колгоспу. Першої ж 
осені її обирають секре
тарем комсомольської ор
ганізації колгоспу, і вона, 
агітатор, і на фермі, і на 
сівбі, і на полі в жнива — 
сумувати ніколи. Все за
хоплює, все цікаве, все 
— для людей. Хороше 
було жити на Миколаїв- 
щині, хоча спершу суму
вала за рідними місцями.

У ніч на 22 червня її пс- 
і нликали до породіллі. 

Щаслива мати шепотіла їй: 
І — Ви, Раїсо Григорівно, 
І знайте — назву дочку Ра- 
Н їсою! Хочу, щоб такою, 
[ як ви, росла — жвавою, 
її веселою, щоб завжди не- 
п сла радість людям.

баїса засміялась: при- 
н ємно було це чути. І з 
Н легкими думами прийшла 
її до своєї домівки, впала 

Я на ліжко й заснула, як 
|і убита. А її підіймала, бу- 

| дила квартирна хазяйка:
— Раїсо! Раєчко! Вста- 

№ вай!

і до хворого?
|; — Війна, Расчко... 
її — Війна? З ким?..
І, Не вірилось. Червень. 

Уже почалися жнива. їй 
же в поле йти, до косарія, 
обов’язково ж запланува
ла перевірити, чи є аптеч
ки, а тоді в дитсадок. Хай 
там обережніше із зеле
ними яблуками...

— Війна, Раю. Німець 
пішов на нашу землю...

Війна. Через три дні 
степовою дорогою на під-

чечки, що вже пересохла 
в багатьох місцях. Зліва, 
по всьому берегу — око
пи червоноармійців. Полк 
стояв на смерть, прикри
ваючи відхід дивізії. Фа
шисти кидали на червоних 
бійців танки, не шкодува
ли мін і снарядів, пере
орювали землю; завивали, 
шугали до землі літаки, 
скидали бомби, а полк 
стояв. Тільки рідшали й 
рідшали лави бійців. Уби
ті... Ебиті... Поранені.».

І Раїса, не знаючи стра
ху, забувши про втому, 
перев'язувала, виносила 
від річки в ярок, у неда
лекий тил поранених, не 
думаючи про те, що її 
можуть поховати в окоп
чику, в гарячому степу...

Командир полку, висо
кий, чорнявий велетень, 
казав їй:

— Бійці бачать тебе —
і їм легше стояти в бою...

Доводилося залишати 
Миколаївщину, Дніпро, 
Донбас. Чи в бою, чи в 
поході знаходився якийсь 
веселий солдат і гукав до 
всіх:

— Живемо, братці, і не 
помремо — наша рятівни
ця, наша сестра з нами!

♦ ♦ ♦

Коли вена читала «Малу 
землю» Леоніда Ілліча 
Брежнєва, то вбирала 
кожне слово, кожне ре
чення.

Новоросійськ!
Вона теж захищала це 

місто-герой. Її полк від
стоював кожну п'ядь зем
лі біля цементного заво
ду. Там — гори цементу. 
Воосж.і снайпери, ворожі 
авіабомби здійняли пря
мим попаданням хмари 
пилу. Той пил ЕИЇдав очі, 
затуманював усе, фашисти 
рвалися вперед, але з бі
лої мли не змовкав ні на 
хвилю вогонь...

Уночі надійшов наказ 
відступати далі... Полк зу
пинився після важких бо
їв біля Грозного. 1 кожен

Що? Знову кличуть

відчував—тепер ні кроку 
далі. Тут Грозний. Тут наф
та. Дороги на Кавказ для 
ворога нема й не буде. І 
знову допомагав еистоя- 
ти...

Новоросійськ. Вони ие 
слово чули майже щодня. 
На узбережжі біля міста 
висадилася вже легендар
на вісімнадцята армія, во
на зім’яла чимало диві
зій ворога, тих дивізій, 
що, безперечно, були б 
кинуті сюди.

♦ ♦ ♦
Вона — медсестра. Вона 

й агітатор полку. Буваючи 
на передовій, найперше

Москвою, погнати гітле
рівців на сотні кілометрів. 
А там і далі. А тем і на їх, 
проклятих, землю. А там 
— схопити гадину за шию 
в самому Берліні!

Наказ прийшов!
Його почитали тихо. Йо

го слова вимовляли по
шепки в окопах. А він лу
нав, як грім, у горах, у 
серцях.

Наступати було важке. 
Озвірілий ворог огинався, 
озирався, тримався за ко
жен населений пункт, за 
кожну річку, висоту.

Були вбиті, поранені.
Та вже було куди лег

ше. визволяли ж рідну 
землю! їх вітали поля, се
ла, люди.

Раїса бачила смерть. 
Іноді щодня, коли ЙШЛИ 
бої. Вона чула останній 
подих не одного солдата.

А тут зупинилася.
Майдан. На майдані — 

шибениці. На шибениці 
у щойно визволеному міс
ті ще гойдаються повіше
ні — старики, жінки, ма
ленька дівчинка. На гру
дях у всіх німецькою і ро
сійською мовами виведе
но: «ПАРТИЗАН».

Партизани! В її грудях 
клекотіла ненавить до во
рогів. І гордість. За неско
рену землю. Партизани 
тут. І, напевно, там — на 
Миколаївщині. І на Кіро- 
Еогрлдщині... Адже туди, 
чула по радіо, ввійшов 
рейдом загін генерала 
Наумова.

П’ятигорськ, Єсентуки, 
Кубань. Бачила й душогуб
ки — машини, в яких фа
шисти труїли людей га
зом.

А ось і переправа на 
Керч. Катакомби. Руїни 
заводу імені Войнова. І 
знову — бої, бої. І знову 
вона — безстрашна, смі
лива — на передовій ра
зом із бійцями. Там, де 
атаки і контратаки, де 
самісіньке пекло, де міст 
вісім разів переходив із 
рук у руки. Її спробувар 
відіслати капітан, коман
дир батальйону.

— Вам, товаришко лей
тенант, тут зовсім не міс
це. Негайно в тил.

— Не піду! Якщо я, мої 
санітари тут — вам же 
легше.

Дев'ята атака гітлерів
ців і дев’ята наша конто- 
атака. Ворогів погнали за 
міст. А їй передають:

— Капітана тяжко пора
нено!

Кожен метр поливається 
вогнем. Поповзла вперед. 
Вона багато чого навчила
ся за війну. Хай хоч і кіло-

метр, і два, а проповзе 
по-пластунському і не сто
миться. За насипом лежав 
блідий від втрати крові 
капітан. Поранений у гру
ди, в голову, в шию. Але 
житиме Житиме! Брала із 
сумки бинти, обережио 
перев'язувала рани, за
бинтовувала їх. Він попро
сив пити. Дістала флягу, 
але дозволила лише помо
чити губи. Зараз вона по
несе капітана. Понесе, по
несе, теж не вперше! З:» 
пагорбом, як не прихиля
лася до землі, її помітили 
сорожі мінометники. Збо
ку розірвалась одна міна, 
друга, третя. І вже й для 
неї почорнів світ, і вже й 
вона, спливаючи кров’ю, 
шепоче одне слово: «Во
ди». Води! Краплину — з 
Дону, з рідного Інгулу, з 
рідної Висі. А води нема, 
і страшний вогонь -про
ймає все тіло...

Йшов березень 1944 ро
ку. Ще тривала війна. І 
Бона в шпиталі думала 
про неї, про повернення в 
рідний полк.

Лікар сказав: «Про полк 
забудьте. Для вас війна 
закінчилася...»

Хоч як було боляче, са
ме розуміла: закінчилася. 
Тяжкі рани не гояться. 
Ледве-ледве почала ходи
ти по землі, що хиталася 
пеоед очима.

А полку забути не мог
ла... Пішов, пішов він да
лі. Вже й Кіровоградщи- 
ну визволено, вже чека
ють його Польща й Угор
щина, Чехословаччина...

Змарнілою, слабкою, як 
билина, повернулася во
на в рідне село над Вис
сю. ! як тільки трішки 
зміцніла, пішла в лікарню. 
Приймала хворих. Учила 
молодих медсестер...

Настав час іти на заслу
жений відпочинок. Ко ги 
проводжали її на пенсію, 
поглянула на всіх, усміх
нулася:

— А я вас не залишу! 
Трудитися Раїса Григо

рівна й тепер.
І особливо подружила

ся вона з учнями серед
ньої школи. Тут є гурток 
юних медсестер. Вона ра
зом зі своєю бойовою 
подругою, теж ветераном 
Великої Вітчизняної війни, 
Надією Захарівною Бан
тини учить дівчат реби’и 
перев’язки, подавати пер
шу допомогу...

... А в залі тиша. Вбира
ють її розповідь у свої 
серця. А потім питають:

— Раїсо Григорівно, у 
вас багато нагород? Яка з 
них вам найдорожча?

— Всі дорогі. Бо БОНИ 
за бої за Вітчизну.

— Скажіть, Раїсо Григо
рівно, вам страшно було 
в боях?

— Спершу страшно. А 
потім... Я пам’ятала про 22 
червня. Про ту крихітку. 
Хто її мав захистити від 
людоїдів-фашистів?

— А що треба нам, щоб 
бути хоч трошки схожими 
на вас, ветеранів?

— Любити Вітчизну. Бу
ти завжди готовими до 
боротьби за справу Кому
ністичної партії.

м. СТОЯН, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».
с. Панчєее, 
Новомиргородський 

район.

ПРО ЩО РОЗПОВІЛА 
ФОТОГРАФІЯ

Про синів і дочок полків і парти
занських загонів розповідають ек
спонати республіканського музею, 
який відкрився в Мінську. Матеріа
ли зібрали червоні слідопити Біло
русії. що ведуть пошук за запдан-

ням створеного при ЦК ВЛКСМ 
штабу • Подвиги юних».

... Па знімку з фронтової газети 
біля стій рейхстагу поруч з героя
ми Радянського Союзу М. Стороння 
і М. Каїпарія. які підняли прапор 
Перемоги. — зовсім юний солдат. 
Слідопити встановили: це сип 756 і о 
Червонопрапоріїого полку Георгій 
Артсмеїисов. Живе вій тепер у Біло
русії. Діти зустрілися з колишнім 
воїном. записали його розповідь.

Від старої Русси до Берліна про
йшов ЮІПІЙ боєць іл взводом розвід
ників. заслужив багато бонових на
город. Л за штурм рейхстагу дістав 
подяку від Маршала Радянського 
Союзу Г. К. Жукова. Тепер колишній 
гни полку працює на одному з заво
дів Гомеля. Кін — наставник моло
ді. ударник комуністичної праці.

Є. ГЛЛКІН. 
кор. ТДРС.

КІНОЕКРАН ТРАВНІЇ
Одна з пайпримітніших 

рис нинішнього травня — 
святкування 35 річчя Ве
ликої Перемоги. В ці дні в 
кінотеатрах і на сільських 
кіноустановках області 
проводитимуться фестива
лі і тематичні покази філь
мів, кіновечорн і зустрічі, 
урочисті кіноирем'єри і 
кіиосвята.

У день ювілею бажаними 
гостями кіноглядачів бу
дуть ветерани війни, воїни 
армії і флоту. Багатий і 
різноманітний травневий 
репертуар художніх і доку
ментальних фільмів, які 
розповідають про ратний 
подвиг радянського народу 
в роки Великої Вітчизняної 
війни. Цс: «Загін особли
вого призначення». «Ати- 
бати, йшли солдати...», 
«Чорна береза», «Четверта 
висота», «Фронт за ліні
єю фронту», «І ти побачиш 
небо», «Ранні журавлі», 
«Велика Вітчизняна»,
«Вічний еогочь Краснодо- 
на», «І залишаються леген
ди», «Два роки в абвері», 
«Родовід подвигу» та ба
гато інших.

Ще одне яскраве свято 
відзначається в травні — 
день народження Всесоюз
ної піонерської організації 
імені В. І. Леніна. За тра
дицією в області пройде 
Всесоюзний Тиждень дитя
чого фільму під девізом 
«Діти Країни Рад». Знову 
на екрані оживуть улюбле
ні кіпогерої з кращих стрі
чок випуску минулих ро
ків. Багато в репертуарі 
місяця й нових картин ди
тячої та юнацької темати
ки. Тут і фільми студії 
імені Горького «Чужа ком
панія», «Прикордонний пес 
Алий», і ленфільмівська 
робота «Бабусин онук». 
Доповнять дитячий репер
туар і зарубіжні стрічки 
«Червоні галстуки» (І1ДР).

«Пітер і літаючий авто
бус» (Голландія).

Па скрапи виходить по
вий "цікавий фільм «До- , 
пит», поставлений за сце
нарієм Рустама Ібрагімова 
па кіностудії «Азербайд- . 
жанфільм». Картина розпо
відає про непримиренну 
боротьбу нашого суспіль
ства з любителями легкої 
наживи, розкрадачами со- ■ 
нігілістичної власності. 
Стрічка одержала приз на 
XIII Всесоюзному кінофес- 
тпвалі в Душанбе. Ім'я 
драматурга відоме гляда
чам по фільму «Біле сон
це пустелі» та багатьох ін
ших’ Режисер нової картя- 
JIU _ расим Оджагов. Го
ловні ролі виконують 
Олександр Каллгін і Га
сан Мамедов.

З великою увагою гля
дач ставиться до творчості 
актора і режисера М. Ми
халкова. Ного фільми ма
ли успіх у глядачів, були 
відзначені на кінофести
валях. Нова його робота— 
«Кілька днів із життя І. І. 
Обломова», — створена за 
відомим романом І. О. Гон
чарова. безперечно заціка
вить глядача, тим більше 
що в ній зайняті відомі ак- І 
тори; О. .Табаков. А. По- 1 
лов. О. Соловей, 10. Боїа- 
тирьов.

11а Ризькій кіностудії 
режисер О. Дуикерс зияв 
фільм «За скляними две
рима». Картина’ порушує 
важливі проблеми станов
лення молодих людей. У 
головних ролях: М. Кал
ниньш, І. Рудолфа. Г. Ця- 
пінський та інші. У фільмі 
звучить музика Раймонда 
Паулса.

С. ІЛЛЯШЕННО, 
редактор управління 
кінофікації облвикон
кому.
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