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ДРУЖНІЙ ВІЗИТ 
тов. Л. І. БРЕЖНЄВА 

В НІМЕЦЬКУ 
ДЕМОКРАТИЧНУ 

РЕСПУБЛІКУ
Генеральний секретар ЦК КПРС тов. Л І Брежнєв 

на запрошення ЦК СЄГІП. Державної ради ІІДР і 
Ради Міністрів НДР 12 травня ц. р. відвідає Німець
ку Демократичну Республіку з дружнім візитом.

ВІТРИЛА 
«ЗІРНИЦІ» 
ПІДНЯТО

Коли 9 травня до обе
лісків загиблим воїнам 
прийшли ветерани, їх 
першими стріли юні ле
нінці. Вони там стали 
до почесної варти. Вчо
ра знову піонери спіши
ли до обелісків. З наго
ди відкриття обласних 
фінальних змагань вій
ськово-спортивної гри 
«Зірниця» юнармійці 
шикувались в парку 
культури імені В. І. Ле
ніна. Поклавши квіти до 
пам'ятника Іллічу, вони 
кілька хвилин стояли в 
урочистій тиші. А потім 
командири юнармійсь- 
ких загонів, які виборо
ли право участі в фі
нальних поєдинках під 
час зональних змагань, 
склали рапорти про го
товність до проведення 
піонерської гри. Коман
дуючий грою офіцер 
оОлеійськкомату Г. Ю. 
Решетніков у свою чергу 
склав рапорт першому 
секретареві обкому 
комсомолу М. Г. Гайда
маці. Відкриваючи фі
нал гри, М. Г. Гайдама
ка розповів про досяг
нення юнармійців, на
звав кращі їх загони, 
згадав про пошуки юних 
слідопитів. Не лише на 
словах, а й на ділі юні 
ленінці довели, що вони 
шанують пам’ять героїв 
і вчаться мужності, щоб 
тож стати захисниками 
рідної Вітчизни.

Учасників гри привіта
ли полковник у відстав
ці В. П. Повійчук, від
мінник бойової і полі
тичної підготовки рядо
вий Микола Шапоаал, 
представник команди 
юнармійців СШ № 4 
Анатолій Дмитренко.

І ось оркестр вже ви
конує піонерський марш 
— загони юнармійців 
крокують до обеліска 
Невідомому солдату. 
Попереду прапоронос
ці, бронетранспортер з 
гірляндою Слави. По
клавши квіти до обеліс
ка, юні ленінці хвилиною 
мовчання вшанували па
м’ять загиблих воїнів. 
У високостя зринули 
акорди з кантати Домін- 
чена «Мир і труд», — 
юнармійці давали клятву 
і надалі високо нести 
пам’ять про героїв і бу
ти схожими на них.

Після урочистої ліній
ки піонери відпочивали 
о туристському містеч
ку. А сьогодні' ще на- 
світанку їх розбудили 
звуки горна. Команди 
готувалися до змагань, 
що потім розпочалися 
на автодромі ДТСААФ, 
в тирах, на стадіоні, в 
парках і скверах міста.

«Зірниця» все вище і 
вище підіймає свої віт
рила.

/^ШмтризГ^ШО^ЬрийТтритисщпіиці Кіровоградіцини»

вони сьо
Надоїли на фуражну корову кілограмів:
Галина Маркевич — колгосп «Прогрес» Долинського району — 

1397.
Валентина Чорна — колгосп «Червоний партизан» Олександрів- 

ського району — 1524.
Любов Запсенко — колгосп «Прогрес» Новомиргородського' 

району — 1440.
Надія Говорун — колгосп імені Ульянова Голованівського ра

йону — 1397.
Марія Дзіна — колгосп імені Чапаева Добровеличківського ра

йону — 1386.

Ще рік тому про комсомолку 
Чорну знали лише в колгоспі 
партизан» Олександріьського 
вона працює. Вперше подолавши тритисяч
ний рубіж, молода доярка мала дев'ятнад
цятий результат у районі. Нині ж її ім я 
знають в усіх господарствах КіровоградЩи- 
ни. Валентина Чорна стала переможцем у 
змаганні молодих доярок області на пер
шому проміжному фініші — за підсумками 
першого кварталу.

Здавалося, що вона втримає лідерство і 
в квітні. Адже щодоби Валентина ьід за
кріплених за нею корів надоювала в серед
ньому 12—14 кілограмів молока, досела 
надій від кожної корови до 1524 кілограми. 
Але нині змагання очолила Галина Марке
вич із колгоспу «Прогрес» Долинського ра
йону (1597 кілограмів). Третє місце у дояр
ки з колгоспу «Прогрес» Новомиргород
ського району Любові Запсенко.

Високі показники у лідерів! їм під силу, як 
і іншим, тритисячний рубіж подолати не в

Валентину 
«Червоний 

району, де

ГОДНІ ПОПЕРЕДУ
Катерина Колісник — колгосп «Дніпро» Онуфріївського райо

ну — 1373.
Валентина Махно — колгосп «Перше травня» Маловисківського 

району — 1373.
Ольга Цертій — колгосп «Росія» Новоукраїнського району — 

1357.
Лідія Кузенко — колгосп «Комінтерн» Бобринецького району 

— 1356.
Ольга Козаченко — другий імені Петровського радгосп Олек- 

сандрівського району — 1344.

ЗМАГАННЯ ОЧОЛИЛА
ГАЛИНА МАРКЕВИЧ
кінці року, а набагато раніше. Але хто це 
зробить першим?

Сл'дом за лідерами йдуть молодий комуніст із 
колгоспу імені Ульяиопа Голопаиівського району 
Надія І оьорун та комсомолка із колгоспу імені 
Чапаева Добровеличківського району Марія Дзі
на. А ссь шосте і сьоме місця, надоївши від кож
ної корогп по .’373 кілограми молока, розділили 
Катерина Колісник із колгоспу «Дніпро» Оі;уф- 
ріїссі-кого району та Валентина Аіахно із кол
госпу «Перше травня» Маловискіиського району. 
Дівчата значно прибавили у квітні — В. Махно у 
першому кварталі замикала десятку переможців, 
Т. Колісник займала місце у третьому десятку.

Зберегли свої позиції Ольга Цертій (колгосп 
«Росія» Новоукраїнського району), Лідія Кузенко 
(колгосп «Комінтерн» Бобринецького району), 
Ольга Козаченко (другий імені Петровського рад
госп Олександрійського району).

В. Тарасенко (колгосп імені Жданова 
Світловодського району) і Любов Драгано-

еа (колгосп «Аврора» Вільшанського ра
йону) за підсумками першого кварталу були 
е десятці найсильніших. Нині ж, хоча подо
лали 1300-кілограмовий рубіж, лишилися 
поза нею. І це свідчить про ге, що змаган
ня набирає широкого розмаху, набуває по
пулярності серед молоді, що боротьба за 
приз загострюється. Такий же рубіж вже 
подолали і Г. Савченко із колгоспу «Мир» 
Гайворонського району, А. Назаратій із кол- 
юспу «Україна» Новоархангельського райо- 
і-у, В. Пахомова із колгоспу «Перше трав
ня» Маловисківського району, В. Парахонь- 
ко та Є. Руда із колгоспу імені Ульянова 
Голованівського району, Л. Кириченко із 
колгоспу «Шлях Леніна» Онуфріївського 
району.

Серед комсомольсько-молодіжних перед 
ведуть колективи таких молочнотоварних 
ферм: колгоспів «Шлях Леніна», Онуфріїв
ського району, імені Ульянова — Голова- 
ніа^ького, імені XXI з їзду КПРС — Бобри
нецького, імені Фрунзе — Ульяновського.

Н а знімка х: 
пгорі — біля пам'ят
ника піонерам-героям 
н селі Підлісному, 
справа — секретар 
Кіровоградського мі
ськкому ЛКСМУ 
М.СОКОЛЯНЄЬКИЙ 
перевіряє «блискав
ки», випущені учас
никами походу «Шля
хами слави батьків».

Фото 
10, ЛІВАШННКОВД.

В ДОРОГУ—З „ЧЕРВОНИМ ВІТРОМ“
Все почалося з пісні. Дзвінкої і зви

тяжної. Точніше було багато пісень. То 
сердечні слова про батька-героя і сол
дата, якому зведено обеліск па болгар
ській землі, про синівську вірність Віг- 
чиз іі. Л ще - «Червоний сітер»:

Звезды их будсііозск не гаснут, 
Нам они доверены судьбой. 
Пусть пылает яростным приказом — 
За революцию в бой:

Із сотні уст звучала мелодія цієї піс
ні. Продовжувалась вона вже в авто
бусах, коли учні технікуму радянської 

. торгівлі минули околицю міста і напра
вились до Єлизаветградкп. А як стих 
останній акорд, краєзнавець Микола 

' Кузьменко почав свою розповідь про 
історію Кіровоградщиии. Це була не бе
сіда екскурсовода, а цікаві оповідання 
про відважних чекістів, які боролися з 
ворогами молодої Країни Рад в перші 
післяжовтпеві роки, то був спогад 
про мужніх підпільників Петра Лахма- 
на і Олену Бур’янову. В записнику ком
сорга 22-ї групи Тамари Сачко з’яви
лися рядки про Єлисавстградськиії загін 
червоної гвардії і подвиги комсомоль
ців з підпільно-диверсійної організації 
імені Ворошилова...

А в Єлизаветградці загін учасників 
походу «Шляхами слави батьків» .ши
кувався на центральному майдані. З 
прапором і вінками квітів юнаки та дів
чата йшли до монумента воїна м-вн* 
зволителям. На честь пам’яті героїв

кращі учні технікуму стали до почесної 
варпі. Вчитель місцевої школи Р. М. Ііі- 
коленко розповів про своїх земляків, які 
героїчно боролися з німецько-фашист
ськими загарбниками. 1 знову Тамара 
Сачко робила записи у своєму блокно
ті. Це вже про підпільників II. Баран
инка, 11. Боєвця, комсо .мол ку-зв’»ізнову 
Марію Мошнягун.

Поклавши вінок квітів до аідпі кжя 
пам’ятника загиблим воїнам, комсо
мольці технікуму виїхали до Підлісно
го. Але перед тим, як завітати в село, 
завернули в Нерубаївеький ліс. Туг, 
біля могили піонерів-зв’язківців Яші 
Матвієнка, Феді Шепсля, Вані ІОрчеп- 
ка, Вані Коноваленка, як.їх фашисти 
живцем закопали в землю, теж в уро
чисту хвилину мовчання лягли до обе
ліска весняні квіти.

Приїхали в Підлісне. В парку Слави 
знову зустріч з юними героями.

Вони стояли па високому поста менті, 
мов живі — знесилені після катувань, 
змучені, але горді — піонери мужньо 
підвелись останній раз перед своїми ка
тами, щоб довести незламну золю. А 
далі за пам’ятником іще обеліски — то 
вже воїнам-визволителям. більше як 150 
односельчанам, які загинули на фрон
ти.

І ще раз шикувалась почесна варта. 
І знову був салют героям. Голова сіль
ради О. В. Ляшок розповів учасникам 
походу про народних месників із загону, 
яким керував односелець підліснянців 
С. І. Довженко. Зі спогадами виступили 
ветерани війни.

В сільському музеї юнаки та дівчата 
теж побачили четвірку піонерів-зв’язків- 
ців. Тут стояла велична скульптура юним 
героям. А на стінах — портрети всіх 
односельчан, що загинули в роки мину
лої війни...

Підсумки свого походу КОМСОМОЛКИ 
підводили в лісі. Кожна група готу
вала «бонові листшц», «блискавки», три 
вали стрілецькі змагання.

Найцікавіші моменти походу юна.-; 
та дівчата відтворили на фотознімка 
кіноплівці. І знову продовжено рукі 
писну книгу про ПОДВИГИ героїв-землякії

М. ВІНЦЕВИЙ.
Олександрійський район.
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ВІДПОВІДАЙ, ТОВАРИШУ КОМІТЕТ!

Яким би коротким не було 
відрядження, завжди хочеться 
зустрітись якомога з більшою 
кількістю людей, побувати не в 
одній організації. Бажаная 
продиктоване одним — мати 
найповніші знання про справи 
та про людей.

В Иовгородківському райко
мі комсомолу охоче взялись 
допомогти мені зустрітись з 
секретарем комсомольської ор
ганізації колгоспу імені Леніна 
Григорієм Михайловпм. Непо
гано поставлена внутріспілкова 
робота, мовляв, там е що по
дивитись. Щоб чекав гостей, 

І ригорія попередив спочатку 
завідуючий відділом комсо
мольських організацій В. Міг- 
гуль, а пізніше — інструктор 
райкому П. Гребньов. Коли 
прийшли в правління колгос
пу — секретаря не знайшли, ні
хто його того дня й не бачив 
ніде.

lie довелось поговорити і з 
секретарем комсомольської ор
ганізації иовгородківської орга
нізації «Міжколгоспбуд» Оле
ною Мороз. На повідомлення 
інструктора, що з нею хоче зу
стрітись кореспондент, в теле
фонній розмові вона «одруба- 
ла» коротко:

— Мене немає.
Щоб не натрапити па подіб

ний «гостинний прийом», вирі
шили вже без. попередження 
поїхати в одну з кращих ком
сомольських організацій райо
ну — в колгосп імені Ульянова. 
І там одразу пощастило. Петра 
Телюту — секретаря комсо
мольської організації зустріли 
метрів за 50 від правління, 
і одразу — люб'язна розмова:

— Ніяких інтерв'ю я давати 
не буду!

— Інтерв’ю не треба, зайді
мо, будь ласка, в комітет і по
кажіть комсомольську доку
ментацію.

— Мені ніколи. Иду в мага
зин на півтори-дві години.

Цим і закінчилось ходіння за 
невловимими секретарями. А 
враження таке — уникають зу
стрічі тоді, коли не все гаразд' 
в їх комсомольських організа
ціях.

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

ІІовгородківський район.

"V «МОЛОДОМУ комуна- 
рі»> в березні ц. р. бу

ла надрукована кореспон
денція під заголовком «Ціна 
однієї втрати», в якій гостро 
критикувалася міська заго
тівельна контора «Вторси- 
ровина» за пасивність, а 
точніше — за бездіяльність 
у такій важливій справі, як 
вивезення з шкіл обласно
го центру макулатури, зіб
раної учнями. Внаслідок 
безгосподарності цінна 
промислова сировина спа

ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО

А ВІЗ І НИНІ...
Або не перевелись ще майстри 
по складанню відписок
лювалась у шкільних коче
гарках або на смітниках.

Не будемо уточнювати, 
скільки потрібно було ча
су заготконторі, щоб обго
ворити надісланий матері
ал, все ж врешгі-решт 
відповідь надійшла. Керую

чий конторою т. Стьоган- 
цев повідомляв, що <<з кри
тикою згодні» і запевнив 
фразою «Заходів вжито». 
Що ж конкретно вжито, 
товариші з «Вторсмровини» 
певно порахували за дріб
ниці, не цікаві редакції.

Здавалося б і справі на
шій кінець: запевнення за
готконтори щодо вжитих 
заходів видрукувано в га
зеті під рубрикою «Сліда
ми виступів», припинилися 
тривожні дзвінки в редак
цію із шкіл, міськвно, мі
ськкому ЛКСМУ. Всі були 
впевнені, що міська загот
контора езого слова дотри
має, і, нарешті, організує 
справу так, щоб активність 
і ентузіазм дітей, з якими 
еони працювали лід час 
конкурсу-з/кагання по збо
ру /лакулатури не були 

даремними. Однак місь
ка «Вторсировина» далі ви
знання критики на словах 
не пішла. Все почалося спо
чатку: дванадцять шкіл мі
ста знову не мають куди 
діти зібрзну макулатуру. В 
цьому зв’язку закономір
не запитання — кому ж по
трібно таке відписуваная? 
Якихось переконливих по
яснень з цього приводу від 
контори не одерж зли. Єди
на відповідь, чута не один 
раз раніше, — «немає транс

порту». В заготконторі роз
водять руками: такі мізер
ні плани складають. Проте, 
врешті, є й прямі винуват
ці, адже хтось конкретно 
складав ці плани, розроб
ляв, затверджував.

При правильно організо
ваному, своєчасному виве
зенні макулатури, школи 
міста можуть дати додат
ково не одну тонну цінної 
промислової сирови ;и.

А. БАБАК.
м. Кіровоград.

СЛІДАМИ ІІЕОПУБЛІКОВАІШХ ЛИСТІВ
Студенти Новомиргородського зоотехнічного технікуму в листі до ре

дакції скаржилися иа грубу поведінку коменданта гуртожитків Я. Черну
хи. Редакція звернулася до директора технікуму з проханням з’ясувати 
обставини, що склалися між т. Чернухою та студентами — жильцями 
гуртожитків.

Як повідомив директор технікуму А. Мацебера, лист редакції обгово
рено па виробничій нараді за участю всіх членів педагогічної ради. Ко
менданта гуртожитків Я. Чернуху зобов'язано тактовно поводитися з уч
нями і опиратися в своїй роботі на громадські студентські організації.

Молодь —в шерензі 
передовиків
Напружені дні у овочівників і 

працівників саду колгоспу імені 
Шевченка Кіровоградського ра
йону — поспішають вчасно закін
чити весняні роботи.

На 110 гектарах вирощуватимуть 
нинішнього року городину овочів
ники. Вони зобов’язалися зібрати 
на кожному гектарі 195 центнерів 
помідорів, 150 — огірків, 170 — 
капусти, 60 — солодкого перцю. 
Високі зобов'язання взяла садова 
бригада: зібрати з кожного гек
тара по 110 центнерів яблук, 95 — 
груш і слив, 55 — черешень, 50 — 
вишень, винограду.

І в городній бригаді, і в саду 
на всіх ділянках трудяться комсо
мольці і молодь. ’

М. МИХАЙЛОВ.
Па ф о т о: внизу — перед висадкою 

п грунт розсади помідорів групкомсорг 
фродньої бригади М. МАРЦІЙ (внизу) 
проводить короткочасні збори; вгорі — 
бригадир садової бригади молодий ко
муніст Н. ГЛВРИЛОВА.

О АКТОВОМУ залі Кіровоградського 
Палацу піонерів йшло заняття 

драматичного гуртка. До репетиції 
старшої групи студії бального танцю 
лишилось ще півгодини. Вирішила до
чекатись.

Серед експонатів Ленінського музею 
Палацу бачила нагороди студії баль
ного танцю та драматичного гуртка, 
знала, що обидва вони — неодноразові 
лауреати різних конкурсів.

Репетиція закін
чилась. Зал напов
нився студійцями 
бального
Дівчата і хлопці 
вітались, розмов
ляли між собою. А 
вже владно звучав 
голос керівника 
Б. А. Стрсльбішь- 
кої: «Увага! «Ят- 
раночка»!

І попливла залом 
чарівна мелодія. 
Дівчата і хлопці 
виконували кожен 
її наказ. Ось юна
ки статечно ведуть

— своїх 
потім

танцю.

та Ольга навперебій розповідали мені 
про те, що в Ленінграді довелось по
бувати їм вперше, що були наймолод
шими учасниками свята, що «Ятраноч- 
ка» ленінградцям дуже сподобалась. 
Назавжди залишилось в пам'яті місто 
Леніна. В Ленінграді отримали нове 
запрошення; Цього разу — до Москви 
на Центральне телебачення. Тут вони 
брали участь у передачі «Танцюваль
ний зал». Зйомки проходили до пізньо

го вечора. І все ж 
встигли побувати 
на Красній площі, 
біля Мавзолею Ле
ніна.

і

АГЇЛОДУВД/Ш
ЛЕНІНГРАДЦІ
БАЛЬНИЙ ТАНЕЦЬ

ВИХОВУЄ
ЕСТЕТИЧНИЙ СМАК

через зал 
партнерок, 

плавним вальсом утворюють півколо, 
яке знову розсипається иа пари. Рухи 
міняються, утворюючи все інші комбі
нації. А керівник невізрпвно слідкує за 
кожним рухом своїх вихованців. Зупи
няє їх, пропонує повторити, знову по
казує, і так аж доки не побачить — цс 
те, що потрібно. Ще б пак! «Ятраноч- 
ка» — її танень! Це вона та заслуже
ний артист УРСР А. Кривохижа поста
вили його, вклали в нього часточку 
власної душі.

В першому ряду — Сергій Якопсш(о та 
Ольга Жосан, учні школи А» 32. Вони тан
цюють захоплено, цілком поринувши у та
нок. Так виконували вони «Ятраночку.» в 
Ленінграді на святі мистецтв, що було при
свячене золотому ювілею країни. Запрошен
ня до Ленінграда стало приємною несподі
ванкою. Про те, що танець визнали в ко
лективі знали всі. Його вже перед тим пока
зували кілька разів по телебаченню у вико
нанні московських, ленінградських, волго
градських танцювальних колективів. А на за
прошення не сподівались.

Звичайно, це було визнанням колективу. 
Переконались, що про них знають. Але між 
собою порішили — працювати потрібно що 
дуже багато й настирливо.

Репетиція підійшла до перерви, сту
дійці розійшлися по залу. Тепер Сергій

І знову полинула 
музика, пари захопи
лись танцем. Б. А. 
Стрсльбнцька про
довжувала репети
цію. Вже шість ро
ків очолює вона сту
дію бального тайн іо 
про Кіровоградсько
му Палаці піонерів. 
Не одна перемога па 
конкурсах. жоден 
концерт її вихован
ців не проходки без 
йеТ. Вона завжди по
руч. Тому «і закін
чуючи студію. сту
дійці часто прихо
дять до неї або прос • 
то бувають на ренс-

все те хороше, що пов’я- 
А деякі продовжують тай
но закінченні школи. На-

тиції, щоб відчути 
зане з колективом, 
июватн в студії І _ ________ ____ ______
приклад Т. Ахлестіна, О. Оасячвяков — те
пер студенти інституту сільськогосподар
ського машинобудування, О. Діденко — май
бутня вчителька. Вони танцюють разом з 
школ?ярами О. С.ейновиМ, Л. Корсуиськн.м, 
Н. ДавидосШю, Л. Мовчан.

Звичайно, успіхи та визнання при
йшли не відразу. Не всі, хто записує
ться в студію, витримують. Частина 
відсівається. Залишається та група 
учнів, що любить танці. От з ними і 
працювати приємно, бо труднощі їх пе 
лякають.

Ще одна хороша традиція прижи
лась о колективі: де є студієць, там і 
створено гурток бального танцю. Ко
жен отримує, крім основних умінь, по
свідчення інструктора бального танцю.

...Репетиція продовжувалась. Відто
чувався кожен рух, кожна 
«Ятраночки» — танцю, що його повезе 
колектив до Києва на звітний концерт 
Кіровоградщини.

деталь

М. МІКЕЛЬ, 
спецкор «Молодого комунара», 

м. Кіровоград.
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ПРИЧЕТНІСТЬ
ДО КОЛОСА

Кожен має своє ставлення і 
власну причетність до землі. 
Тієї, від горизонту до горизонту 
яку щодйгя споглядаємо, на 
щедрому чорноземі, якої важки
ми хвилями колоситься пиенн* 
ця, яка виколисує красу тендіт- 

: ИОЇ ПЄЛЮСТКЦ СТЄПОІ-ОЇ роМ-..i.Ki!, 
дарує людям смаковії И нблука, 
іруиіі, питані,.,

Для міського жителя жилава 
сила землі схована під асфаль
том. Тому, попихкуючи цигар
кою, так лукаво примружуються 
сільські діди на заїжджих го
родян — не дано, мовляв, їм 
відчути те почуття міцної єд
ності людини і 'землі.

Не радісною була та єдність 
колись, навпаки, — гірка, ви
снажлива, як пута, «Любптк 
землю треба, любити те пре
красне, що .дає вона, що є на 
ній. А від землі треба брати 
все. що вона має віддати лю
дям, вдвічі, втричі більше,..» — 
такими словами завершується 
монолог діда Цибулька з коме
дії відомого білоруського дра
матурга А. МакайЪнка «Таблет
ку під язик», поставленої на 
сцені Кіроьоградськсги мущіччо- 
дрзма пічного театру імені Кро- 
винницького (режисер А. Оніст- 
ратенко). Діл Цибулька (артист 
І. Кравцов) обережно, з особлн- 

f юю довірою, прислухаючись до 
^..уласніїх думок, висловлює своє 

сьогоднішнє розуміння хлібо
робської долі.

Хто ти, юнача чи д;.,чпп, на 
цій щедрій землі? Господар чн 
виконане іь обов'язків.? Шукай 
своє місце. Знайди його. І спра
ва не в тому, піо т| дороги по
шуків часто спрямоп іяі в міс
то, — «закономірний процес, 
який навряд чи зупннзш», — 
впевнений Юрко, секретар ком
сомольської організації колгос
пу, —- він теж відбув у МІ.ЧО, —- 
головне, яким ти пішов у люди 
І чн не забудеш початок своєї 
дороги.

П'єса А МакаЛонка піднімає 
чимало гострих. пры'н.емгнх пи
тань. Серед них — ms-.M iB .iHQ- 
СИИИ ПОКОЛІНЬ, -'ТЧЧЧІ І Моралі.кі 
норми сьогодн йіви-го сала.

Драматург розповів у п’єсі, 
про день життя ГОЛОВИ КОЛГОСПУ, 
і колгосп багатий, і голова за
служений. Він Герой Соціаліс
тичної Праці. Воюдимир Ан
дрійович Коровай (артист І. Те
рентьев) — тип нсрсто гоепо.ча- 
ря. В однаковій мірі він вболі
ває за уоожай і за людей. В 
ньому гармонійно поєднується 
відмінне знання фаху з ііблрлбз 
і таке ж глнбог.е рс>змРіпя 
кожного, хто заходить до б то 
кабінету, пін жг-'nft одними дум- 
ка.ми і бак..-пнями з .юл: паши
нами. І найголов-біг'». шо гри- 
веіігає і лригяіте до голови 
нодеГі, робить fieri »’»турою 
пРымю, принципового відвер
тою, — Коровай зна-', и.ті-і.цо 
віч став до норма іямічл.і’О тсс- 

д’іола'н-тп-і. що має вимагати гід 
Ьимюдеіі і віл самогт <. бо. 5 ньо

му велика активна дієвість го
ловного героя. />пже з бага
тьох, Юрка (арти-т А. Лч^эи- 
кепко). Вірн Невідомої (артпст- 
кз R. Рсжкова), діде Цибульки, 
агронома Кільцевого (нрівст 
В ЗінсватииП) та інших ми зна
ходимо пі риси — вболівання зл 

народне добро, вміння берегти 
І економно використовувані 
кожну копійку, велике бажання 
трудитися для людей,

У виконанні артиста !. Те
рентьева голова колгоспу сприй
мається саме такою людиною. 
Ось до кабінету заходить дебе
лий юнак, Іван Швед (артист 
В Макаренко). Пому б довідку 
з колгоспу, і надалі — шлях до 
міста. Коровай не поспішає, не 
Ставить категоричних вимог, не 
забороняє, не кричить (як, ма
буть, на його місці повізся б 
Крендельов, —- людина із за
машками старого типу адміні
стратора і формаліста), глибоко 
вболіваючи за долю хлопця, го
лова знаходить справді найдіє
віші і найболючіші слова: «Со
ромно тебе відпускати в люди, 
Хочеш в робітничий клас пере
братися — в передовий, веду
чий, а який ти передовий.'., 
г.кнй з тебе фахівець?,.» Само
впевненість Шведа швидко роз
віюється: сумнів щодо пра
вильності виборі- це ті ліки, які 
допоможуть, певно, знайти себе. 
Для голови ж втрата ще однієї, 
так потрібної колгоспу людніш, 
це зайве хвилювання,'від якого 
полегшення — таблетку під 
язик.

Зовсім по іншому сприймає
ться від'їзд до міста Юрка, 
хлопця ерудовакого, для якого 
місто- це самоціль, а шлях длч 
дальшого розвитку, пізнання се
бе й людей. 1 хоч як не боляче 
втрачати Короваю близького і 
надійного помічника, він про
воджає Юрка з вірою — хлопець 
стане справжньою людиною. А 
таких людей багато. їдуть з се
ла, а потім, приїжджають в кол
госп І такі як молоде дівча ЗІрз 
Невідома, сільська бібліотекар 
ка, Василь — молодий спеціа
ліст, Вони — иад’я й опара кол
госпу. виш справжні гз.педарі 
землі.

У виставі пшцівно племіюю- 
ться люди проти .ежьсго харак
теру.

Для них красиві с.точз про 
Лобов до землі і до людей — 
г.е зручна шнрмя, -юц > М І'ІІ 
Прикривають свою байдужість 
;о життя, де- турам кслгосту 
(Крахмзльов, голови ревізійної 
комісії. —- артист В. Кубшпкін). 
■із гокчшяьою благод'б іі-м.із де
яких часто и.іиєїьгт аіет-длянг, 
нечесна людина іішогЦр.’П»- 
ник — артист Б. Ткаченко).

Дід Цибулька в п'їсі А. ?Ла- 
к.Лоякт сгоїть на особливому 
мі-.чії Жвавий. рухлкчий вій -і- 
би ДОіІОЬНЮЄ -те:і jCP.lri.nnry 
внутрішню дішгмічу гоіо.іг 
Колгоспу. У діда все в емо
ціях — і філософія його, філо
софія народу, яка ксшнікм у 
долі хліборобській, і СЬОГОДНІШ
НІЙ його день У ІЦЛС-і і'ПЄЙ І 
онуків. Ц'каво ріД’р *.» гв г.з се
ні срого гзооя 1. Кравіли. Я с і 
в артиста і. Тере-’.тьевт, в ин г , 
не знайдеш дск.тарmit. образ 
створений на почуттях, розду- 
*га X.

А г/єса Макійопка багата на 
думки, щедра на ісьр!:< тн’і гу
мор — в ній живе народи? ду
ша, відчувається -.ульс сєв-зс іс- 
го села.

М. CFМЕШОК.
м. Кірозоі^гд.

„молодий КОМУНАР" З стор. <——

Весна, як пора пробудження 
природи, завжди приносила лю
дям радість. Багато складено про 
неї пісень, приказок. Раніше, зу
стрічаючи приліт шахів, випікали 
з тіста фігурки різних пернаги’х, 
несли їх у ліс чн в поле, приказу
ючи:

Пташок викликаю із теплого краю: 
Летіть, соловейки, на нашу земельку, 
Спішіть, ластівоньки, пасти 

корівоньки!
Зустрічати пернатих стало прекрас

ною традицією. До їх прильоту діпі

готували шпаківні н дуплянки, щоб 
селились в садах, лісах і парках шпа
ки, синиці, мухоловки, кропив'янки, 
горихвістки та їх численні родичі. На
весні цього року тільки юнаки Трепів- 
ської середньої школи Знам’янтького 
району під керівництвом вчительки 
К. Ф. Леиь внг’отознли і встанови.їв 
близько 650 шпаківень та синичників. 
Л в селі Лозопатні Олександрійського 
району пернатих зустріли 620 новії' 
квартир, що були встановлені спеці
ально для них на деревах біля булип

кі о. школи, в лісона
садженнях колімспу 

Люблять і обері
гають у нас пта
хів. Але іноді зу
стрічаєш зруйнова
ні гнізда, знище
них пташенят. Де
які хлопчики, зви
чайно, не виняток, 
ще стріляють з ро
гаток, колекціону
ють пташині яйця, 
забуваючи чи не 
знаючи, то багато 
гнізд, з яких взято 
бодай одне яйце, 
птахи залишають 
назавжди.

Пернаті, що прилі
тають до нас, виво
дять тут своє иотом- 
стпо Гнізда, як пра
вило, вони влашто
вують так. аб.ч схова
ти від rjiporin. Л охо
чих поласувати нта- 
шатиною чимало — 
і руйнують г тії їда ку
ниці, ліісниі, різні 
гризуни... Ллє досить 
порушити маскупнн- 
ніі гнізда, І птах мо
же залишити його 
навіть а яйцями. 
Шкоду, яку зазнають 
наші крилаті поміч
ники; по CMIHCHI з 
рахунку. Тільки сі
ра мухоловка в не-

Погляньте навколо се
бе. Ви побачите багато 
цікавого.дивного, гарного. 
Фотооб'єктив наших по
заштатних кореспонден
тів А. Будулатьєва та 
М. Тернавського зафік
сували дві миті з життя 
природи. Внизу •— «Но
восілля», вгорі «Цвітуть 
каштани».

Закінчився Місячник лісу і саду
ріод вигодовування пташенят приносить 
керм до гнізда 400 разів на день, вели
ка синиця — до 500 разів. Скільки ж 
шкідливих комах та їх лічнпок зни
щують зага.Лом пернаті!

Берегти гнізда — цс зробили 
правилом всі любителі і друзі 
природи. Та і тут замало пасивно
го споглядання. Птахам треба до
помогти знайти місце для гнізду
вання: висаджувати чагарники, 
не обламувати гілок у парках, 
скверах, якнайбільше розвішувати 
спеціально виготовлених домівок.

Саме так розуміють своє завданії,і 
Кімнати станції юних натуралістів міс
та Світловодська. Кожного року нони 
турбуються про збільшення КІЛЬКОСТІ 
штучних гнізд. Цієї весни вони розві
сили 310 шпаківень, 115 сиііичіїикіїї. 
Всього ж в садах, парках, лісосмугах 
району відсвяткували «новосілля» по
над 5 тисяч сімей пернатих.

У Богданівській та Олександ
рійській середніх школах Знам’яи- 
ського району добре засвоїли, то 
найдешевший і найнадійніший за
сіб охорони зелених насаджень 
від шкідників — приваблювання 
птахів. Разом з працівниками 
Чорноліського лісгоспзагу (голов
ний лісничий С. С. Харченко) юні 
лісоводи шкільних лісництв роз
вісили понад Н00 нових штучних 
гнізд, відремонтували та вичисти
ли близько тисячі шпаківень і 
дуплянок,

І птахи сторицею віддячують за 
турботу людей. Перш за все — 
піснею, а найголовніше — допома
гають зберігати зелену окрасу 
краю

М. ЛИТВИНОВ, 
член президії Кіровоградсь
кого міського відділення 
Українського товариства 
охорони природи та сприян
ня розвитку природних ба

гатств.
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Q АГОЛОВКИ деяких зарубіжних 
газет і журналів тривожні як 

8<щ! «Людство в небезпеці», «При
рода пред'являє, рахунок», «Океан в 
небезпеці», «До того, як загниє 
природа».,. А далі чимало вчених 
стверджують, що в недалекому 
майбутньому міста вкриють земну' 
кулю від полюса до полюса. Сіль
сько господарство зникне, загине 
світовий океан і людство перейде 
на синтетичну їжу.

Чн випадкові ці страшні прогно
зи?

Дійсно, в багатьох районах се’ту 
значна частина суші зазнає ерозії, 
відводиться під забудову. Росте 
забрудненість повітрп й водії, ско
рочуються рибні ре.'урси, заготов
ка лісу в ряді країн перевищує йо
го ппярадииіі приріст...

Так що ж, припинити pier насе
лення І необоротний процес роз
витку промисловості?

Напевне, позитивним з усіх цих 
тривожних публікацій є одне. Під 
Тя.жа* громадськості вжинаються 

по охороні природи. При- 
кяа/.оя е праця Речел Карсон «Без
мовна весна», шо змусила уряд 
США заборони'» застосування 
ЛДТ у сільському господаре гві. 
Нещодавно у Лондоні закінчилась 
міжурядова конференція з питань 
припинення забруднення вод Світо
вого океану, в якій брали участь 
Делегації 80 країн, в тому числі 
{ PCP. її конвенція забороняє ски- 
Діьня в моря 1 океани особливо 
ШКІДЛИВИХ підходів пролпісловосгі.

Однак загалом це часткові зако
ли. Завдання значно ширша і 
складніше: поєднувати швидкий 
Розвиток продуктивних сил з раці
ональним природокористуванням. 
Як багато років робиться це на од
ній шостій чАстпкі заселеної суші 
в СРСР.

радянський Союз перша країна в 
світі, де були встановлені граннч- 
1,0 Допустимі концентрації пік1 я ли
нях речовин в атмосферному повіт
рі- В СРСР заборонено введення в 
ЛІІО нових промислоиих об'єктів до 
завершення будівництва очнсшгх 
споруд. Прийняті також закони 
«Pt» охорону землі й події, питання 
ф’',рс,,Н природи І відтворенні! ок- 
Рсчих її багатств передбачається в 

’ '••г ос трикових планах розпитку

«вживаючи ззхедн для приско
рення наукопо-технічіїого прогресу, 
— говорило і. в документах XXIV 
з’їзду КЯРС (1971 р.). — конче по
трібно зробити все. н7>б він поєд
нувався з господарським ставлен
ням до природних ресурсів, не був 
джерелом шкідливого забруднення 
повітря й події, наснаження землі».

Вже після з'їзду ЦК КПРС уря
дом Радянського Союзу було прий
нято ряд постапєв, направлених на 
оздоровлення оточуючого людину 
еередовиша та поліпшення вико
ристання природних ресурсіп.

У вересні 1972 року сесія Верхов- . 
ної Ради СРСР прийняла рішення 
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МАЙБУТНЄ планети: прогнози і сенсації
столття.
Проблеми

• ПРИРОДА ПРЕД’ЯВЛЯЄ РАХУНОК? ТАК.

• ЧИ ЗАГРОЖУЄ ЛЮДИНІ
«БЕЗМОВНА ВЕСНА»? НІ.

про подальше поліпшення охорони 
природи та раціональне викорис
тання н ресурсіп. На сесії, зокре
ма, називались такі факти. До іі)86 
року в СРСР заплановано повне 
припинення скидання исочищени? 
і не досить очищених господарсь
ких і побутових стічних вбд у всіх 
містах, що знаходяться в басейнах 
річок Волги і Уралу. -

«Вважати одним Із найважливі
ших завдань. -- буЛо записано п 
постанові сесії. — постійну турбіну 
про охорону прирЬдн.та краще ви
користання природнії^ ресурсів, су- 
поре виконання законодавства про 
охорону землі та її надр, лісів і 
вод, тваринного й рослинного світу, 
атмосферного повітря, маючи на 
увазі, що наукопо-технічниїі про
грес повинен поєднуватися з бе
режливим ставленням до природи 1 
її ресурсів, сприяти створенню най
сприятливіших умов ДЛЯ ЖИТГР б 
здоров'я, для роботи 1 відпочнику 
трудящих»» ______ -

Тут виникає питання, наскільки 
виправдані нсгаттіпиі прогнози не
можливості забезпечення всього 
майбутнього суспільства природни
ми ресурсами. Відповісти на нього 
-- значить розглянути й очікуваний 
ріст населення з відомими н.і сьо
годні можливостями його розселен
ня, харчування, водозабезпечення, 
а також забезпечення життєдіяль
ності ліодсіва мінеральними н 
енері етичними ресурсами.

За прогнозами деяких зарубіжних 
і-чеинх, чисельність населення пла
нети може досягнути від 45 до І40 
мільярдів чоловік. ЦІ безстрокові 
прогнози, спираються па можлппос- 

ті забезпечення харчування насе
лення продуктами сільського гос
подарства із збільшенням площі 
сільськогосподарських угідь від 4 
мільярдів гектарів до 5—7, можли
во, до 10. За деякими підрахунка
ми радянських вчених, 6,0 мільяр
да гектарів сільськогосподарських 
угідь можуть прокормитїі приблиз
но 56 мільярдів чоловік, а світовий 
океан, «дика» флора і фауна, про
дукти сінЄтетнии — ще 11 мільяр
дів. ‘

Коли буде досягнута така чисель
ність населення, розвиток суспіль
ства, звичайно, не нрінінніпься — 
прогноз відображає лише сучасний 
рівень знань продовольчих ресур
сів, якї п майбутньому, звичайно, 
збагатяться, відкриються нові, сьо
годні невідомі перспективи жятгє- 
забезпеїеиня Вже ііііпі, прогнозу
ючи майбутній продовольчий ба
ланс, ми враховуємо, іцо середня 
норма харчування людини скороіи- 
ться за рахунок зниження питомої 

ваги фізичної прані, збільшення 
населення, а у виробництві і спо
живанні продуктів харчування ско
ротаться втрати. Доля інших дже
рел харчування дещо збільшиться, 
зокрема, за рахунок промислового 
розведення риби. Деякі- вчені вва
жають, що світовий океан може 
забезпечити навіть 30—50 мільярдів 
чіоловік, а внробніщтпо синтетичної 
їжі — все населення світу. Від та
ких крайнощів ми стримуємося.

Однак при цьому виникає інша 
проблема — як забезпечити май
бутня суспільство прісною водою. 
Прапда, її ресурси значні — 37 тії- 

сяч кубічних кілометрі« на рік, з 
яких можна відрахувати для роз
поділу приблизно 20 тисяч. В перс
пективі ста і більше років цієї 
кількості води людству в цілому 
буде достатньо. При ньому в одних 
регіонах вона в надлишку, а в ін
ших її гостро не вистачає. В сус
пільстві до 70 мільярдів чоловік не
стача води досягає 10 тисяч кубіч
них кілометрів. її можна компен
сувати регулюванням стоку річок, 
збільшенням ріпиілмірного водоко
ристування, розвитком неводоємних 
технолоіій виробництва, штучним 
опрісіюішям морської води і осад
женням па сушу випарувань. В Ра
дянському Союзі така робота вже 
почалася.

В зв'язку з ростом населения ви
никає ще одна проблема — розпи
тай енергетики з обмеженням за
стосування пломепевих процесів її 
виробництва. Підрахунки вчених 
показали, що під час спалюоання 
палива виділяється така кількігть 
тепла, яка вже до середини XXI 
століття може привести до крнтич- 
ііЬТ межі теплового і кисневого ба
лансу планети. І хоча з освоениям 
термоядерної енергії її ресурсіп 
будо досить для енергозабезпечен
ня суспільства, її застосування до- 
ведетьсп обмежити п так само, нк 

і Інших традиційних видів палива, 
потрібних і як технологічна сирови
на. Все більше застосовуватимуть
ся вічні джерела енергії, що tie 
змінюють тепловий і кисневий ба
ланс планети і не вимагають для 
свого виробництва прісної події ■— 
енергія сонця, вітру, ІіріІПЛИПІП і 
відливів; Адже, коли б збереглись 
сучасні темпи росту спожвпанни 
електроенергії в XX І столітті кож
ному великому будинку потрібна 
була б сл'оя «Дніпрогсс».

1 ще одна проблема — мінераль
них ресурсів. Якщо врахувати зрос
таюче використання багатств зем
них надр, то строки забезпеченості 
ними визначаються початком XXI 
століття. Але в резерві залишаю- 
гі ся відкриття нових родовищ, 
більш повне віікористаїпія запасів 
існуючих, комплексне добування 
всіх корисних компонентів, що є в 
породах, використання підходів. 
Важливим джерелом є вторинна 
сировина. Колосальні резерви є у 
водах спінового океану — вони не
зрівнянно значиміші відомих, запа
сів суші. Це ресурси майбутнього, 
хоча до вилучення деяких з них 
г.же приступили. До ресурсів май
бутнього слід віднести також ба
гатства, шо е у великих глибинах 
землі.

Все но свідчи п> про те, що в 
умовах розумного инкорпстаїїііи 
природних ресурсів їх буде до
статньо для розвитку суспільства. 
Але для цього конче потрібно що
денно охорони ги природу, раціо
нально він Сристопуватн і там де 
не можливо, підновлювати її ба
гатства, до чого прагне зараз ра
дянське суспільство.

Саме по собі завдання охорони 
природи псе більше переростає із 
біолого-історичиої та естетичної ка
тегорії д еколого-економічну. В 
зв'язку з укладеною у 1972 році 
угодою між СРСР I CIUA ні захо
ди переростають у міжнародні.

Якщо па охорону природи будуть 
ііапраглсні зусилля всіх держав, ю 
навряд чи виправдаються тривожні 
прогнози нл майбутнє.

к. ВЕРМИШЕВ, 
заслужений економіст Вір
менської PCP. дні і
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лися, голова у цей день не боліла. Навпа
ки, настрій був бадьорий і, навіть, оптиміс
тичний. На наше запитання, як ідуть спра
ви, відповіла: «На вищому рівні»...

— Вище уже не можна, — додав хтось 
жартома з присутніх, кидаю ш погляд на 
ящики з пивом, що підпирали стелю.

— Так це їдальня, чи пивний бар? — за
питуємо.

Зінаїда Василівна знизує плечима. 1 іут 
же з усмішкою: ч

— З виконанням плану, знаєте, трохи 
відстали...

Відстали майже па 5 тисяч карбованців. 
1 не тільки з планом. Відстали тут по ви
хованню молоді, організаторській роботі. 
По розширенню асортименту страв, куль
турному обслуговуванню трудящих, сані
тарно-епідеміологічній роботі.

Узяти хоча б цех, який у ділових папе
рах значиться «овочевим». Фактично ж це 
складське приміщення. Ящики, ганчір’я, 
кухарський посуд. Мішки з манило крупою 
і цукром торкаються підлоги. Куги мішків

№ 4

РОЗЛЮБЛЯЄМО з робітниками фабри*
■ ки УТОЗ, випускниками педагогічного 

і медичного училищ, працівниками худож
ньої майстерні, які користуються послуга
ми їдальні № 18 в місті Олександрії. І всі 
в один голос: «Не їдальня, а корчма. Мо
же хоч ви вплинете. Бо від наших, заува
жень калорій у стравах не збільшується...»

— Ми вже й самі не знаємо, що роби
ти, — розводить руками директор Олек
сандрійського комбінату громадського хар
чування А. ЛІ. Безпальченко. — Тримаємо 
під контролем, вживаємо заходів.

І в цьому є доля правди. Два накази, 
шість актів, штраф, позбавлення премі
альних. Все не «отримали» працівники 
їдальні за якихось чотири місяці. А резуль
тат? Результат був, як на долоні. Лише ми 
переступили поріг цього закладу.

Спочатку здавалось, іцо наша рейдова 
бригада потрапила у «дегустаційний» зал. 
Різниця була лише у тому, що у справж
ньому залі пригублюють з маленьких скля
нок. А тут, в їдальні, пиво пили прямо з 
пляшок. І Іа столах — кістки риби, таріл
ки, порожні пляшки.

— А що я їх ковтати буду, — серди
то кинула прибиральниця. — Є господарі, 
хай у них і голова болить. (Йшлося про 
завідуючу виробництвом).

У Зінаїдн Резниченко, як ми перекопа

їдальня чи нівний бар?

підуть собі. Інші — з претензіями. Як ось 
студентка філіалу гірничого інституту Те
тяна Куц. Вона зауважила Кулінар.їм, що 
рис сирий, підлива гірка, як редька, а «на
туральний» шніцель схожий на окраєць 
натуральною хліба.

Дбаючи про честь марки своїх страв, 
справжній господар зробив би все для то
го, щоб відвідувач залишився задоволе
ним. Вийшло ж навпаки.

— Шніцель з чістісінького м’яса, — по
чала доводити Резниченко. — Можете узя
ти його на аналіз.

Аналіз же показав, що він з... начинкою 
хліба. Па сто порцій потрапило його не ба
гато не мало — близько двох кілограмів. 
А це значить, що стільки ж поїхало «налі
во»... чистісінького м’яса.

Не шкодують тут хліба і для виготов
лення котлет. З десяти штук майже кожна 
котлета «по олександрійські» важила на 
8—10 грамів більше норми. Важко повіри
ти у тс, що вага котлети збільшена за ра
хунок м’яса. Де там. Котлети немов на 

дріжджах. Хоч 
склеюй — не три
маються у купі, як 
просяна каша.

Словом, всі стра
ви в їдальні не в 
авторитеті серед 
відвідувачів. І ста

лося це, певно, тому, що Зінаїда Резниченко 
сама втратила авторитет чіеред колективом, 
яким керує.

Так, місяць тому по накладній виписала 
з їдальні у роздрібну торгівлю жир по 
карбованцю 90 копійок за кілограм. На
родні контролери довели, що красна ціна 
йому була — карбованець 10 копійок. Та
ким чином, за півдня у власній кишені Рез
ниченко з’явилась майже місячна зарпла
та.

Здавалося б, комбінату громадського 
харчування підстав більше, ніж досить 
для того, щоб зробити висновки, вжити 
ко.ікрегнпх заходів. Але там, чомусь, від
булись тільки доганою Резниченко.

А шкода...

Рейдова бригада: Р. ЖУРБА— 
помічник санітарного лікаря мі
ської санепідемстанції по гігієні 
харчування, М'. САЛЮК, В. НЕ- 
ХОДА — члени комітету народ
ного контролю Олександрійсько
го міськкому партії, Л. ВАРЧЕН
КО — секретар комсомольської 
організації куща, Е. ЯРУШОК — 
позаштатний кореспондент «Мо
лодого комунара».

В, БРОВІІІСЬКИИ

«свої» людиР
’ . • і

— Давненько, голубе, іебе
тривожу:

Прийми у штат дочку мою 
єдину.

— Та я ж нікого звільнити не
можу,

На всіх посадах є «своя» 
людина.

«ОЩАДЛИВИЙ»
— Господар буде з мого сина, 
Бо дуже економний вже: 
Щоб не куплять книжок 

хлопчина
На другий рік їх береже.

Б. ЧАДІЛАЙ

підмочені. Праворуч на брудному стела кі 
лежать щойно спечені пиріжки, аго ж так 
ставиться до готової продукції? Невже не 
бачить т. Резниченко, що робиться в її гос
подарстві? Не бачить. Якби дивилася очи
ма господаря, певно помітила, що відра, 
скажімо, не маркирован!. А тому викорис
товуються для миття підлоги, збирання 
решток їжі і водночас для кухарських по
треб.

Порушується також технологія миття по
суду. Тарілки, ложки, склянки, виделки 
не пропарюються. Розчин хлораміну і каль
цинованої соди для обезжирювання посу
ду готується на око. А «око», як відомо, у 
кожного своє. Наприклад, у кухарки Лю
би Бабичснко воно примружене. А тому 
23 квітня, готуючи 110 порцій гречаної ка
ші, недодала понад триста грамів жиру.

— Робимо все по ГОСТу, — діловито 
кидає Зінаїда Василівна. — Є у час каль
куляція, технічні норми.

1 ми не перечимо. Про те, що норми є, 
то — є. Є в їдальні і ваги. Але жодні з 
них не виставлені згідно правил. Розбіж
ність до 10 грамів не на користь відвідува
чів.

А вони, оці відвідувачі, різні. Деякі мов
чки покуштують, посьорбають юшки та й

ВАКАНСІЯ
БАЙКА X

Рябко блукав по лісі
без роботи.

Аж бачить:
Лев біжить йому напроти.
Рябко йому:
— Мені роботу треба.
Пошліть мене кошару 

стерегти.
Я вже як гавкну — 

загримить у небі,
Ніхто не зможе й близько 

підійти.
Послухав Лев і каже до 

Рябка:
— Нам треба кедра, 

тільки не така.
Ти загарчиш — почує ліс 

усенький,

тихенький.
А нас влаштовує

Зінаїді Середі і Жоржу Медведенку,
Надії Касап і Валентину Бодзинському,
Надії Вихристенко і Анатолію Данилову, 
Галині Тулянцевій і Анатолію Погребнюку, 
Ользі Павлуші і Віктору Бурлакову, 
Антоніні Буякшиній і Федору Вовненку, 
Тетяні Баранковій і Миколі Сергієнку,
Надії Бондаренко і Олексію Макарову, 
Тамарі Гінькут і Миколі Запорожцю, 
Тетяні Труш і Миколі Залєвському, 
Ользі Тороховій і Віктору Ковальову, 
Олені Сисі і Анатолію Маслюку,
Тамарі Бсгдановій і Олександру Висоцькому, 
Любі Жилун і Станіславу Чайці,

які сьогодні реєструють свій шлюб в Кіровоградсь
кому бюро ЗАГС.

ПЕРШИЙ «А» ВИГРАЄ, Фото В. КОВПАКА.

Вихователі дитячого садка 
м. Новоукраїнкн звернулися з 
проханням повідомити адреси 
Уманського та Дніпропетровсь
кого педучилищ.

. Відповідає м о: 
лі. Умань, вул. Радянська, 
33; м. Дніпропетровськ, 
проспект Кірова, 33 На те
риторії псиної область теж 
е педучилище: лі. Олександ
рія, вул: Діброви, 21.

'Десятикласниці с. Вищих Ве
рещак Олександрівського. райо
ну просять повідомити, де готу
ють шоферів.

Спеціальністю :идферєі 
можна опанувати на ■ кур
сах, що діють при Кожному 
районному клубі ДТСАЛФ.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

НЕДІЛЯ, ІЗ ТРАВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.00 — Про
грама передач, (М). 9.05 — 
Ранкова гімнастика для дітей. 
(М). 9.20 — Новини. (М). 9.30
— Кольорове телебачення. Для
школярів. «Будильник». (М). 
10.00 — Для воїнів Радянської 
Армії і Флоту. (ЛІ). 10.30 —
«Музичний кіоск». (М). 11.00
— Для школярів. «До таєм
ниць живої природи». (М). 
12.00 — Кольорове тслебачен-

ня. Чемпіонат Європи з спор
тивної гімнастики. Чоловіки. 
(ЛІ). 13.10 — Кольорове теле
бачення. Художній фільм 
«Джаміля». (М). 14.30 —
«Сільська година». (М). 15.30 
— «Літературні зустрічі». (ЛІ). 
16.15 — Кольорове телебачен
ня. Програма мультфільмів. 
(М). 16.45 — «За мінну систе
му безпеки і співробітництва 
в Європі. (:М). 17.00 — Кольо
рове телебачення. «Клуб кіно- 
подорожей». (М). 17.55 — Ко
льорове телебачення. Відбір- 
ковий матч чемпіонату світу 
з футбола. СРСР — Північна 
Ірландія. (М). В перерві — 
новини. (М). 19.50 — Коль’оро- 
вс телебачення. Художній 

фільм «Ференц Ліст». II серія.
(Лї). 21.15 — Програма «Час». 
(М). 21.45 — Кольорове теле* 
бачення. «Танцювальний зал». 
(ЛІ). 22.15 — Кольорове теле
бачення. Чемпіонат Європи з 
спортивної гімнастики. Чолові
ки. (М). 23.15 — Новини. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 12.40- 
Програма передач. (К). 12.45
— Художній фільм «Атрак
ціон». (К). 14.15 — Для дітей. 
«Сонечко». (Львів). 14.45 — 
Тележурнал «Скарби народу». 
(К). 15.15 — «Екран молодих». 
(Донецьк). 16.30 — «Народний 
тслеучівсрситет». (К). 17.00 — 
О. Корнійчук. «Платоп Кре
чет». Телсвистава. (К). 18.20 — 
Кольорове телебачення. Для 
юнацтва. «Музична енцикло
педія». (К). 19.00 — «На ме
ридіанах України». (К). 19.45
— «Іменинникам Травня».
Концерт, (К). 20.45 — «На
добраніч, діти!». (К). 21.15 
Програма «Час». (М). 21.45 — 
Фільм-спектакль «Вовки і пін
ні». II серія. (К). 23.15 — Ве
чірні новини. (К).

ПОНЕДІЛОК, 14 ТРАВНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 16.10 — 
Програма передач. (ЛІ). 16.15
— «Велика педагогічна ра
да». (М). 17.15 — Для школя
рів. «Вогнище». (ЛІ). 17.45

«Із щоденника бригадира Га- 
лятіна». Теленарис. Передача 
1. (ЛІ). 18.00 — Новини. (ЛІ). 
18.10 — «В єдиному строю». 
До 18-ї річниці Варшавського 
Договору. (М). 18.30 — Пре
м’єра телевізійного художньо
го фільму «Між п’ятницею і 
понеділком». (ЛІ). 19.20 —
«Міжнародна панорама». (ЛІ). 
19.50 — Заключний концерт 
фестивалю мистецтва «Мос
ковські зірки».' І відділення. 
(М). 21.00 — Програма «Час». 
(ЛІ). 21.30 — Заключний кон
церт фестивалю мистецтв 
«Московські зірки». Н відді
лення. (М). 22.40 — Спортивна 
програма. (М). 23.30 — Повн
ий. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. .16.50 — 
Наша афішх. (К). 16.55 —
«Союз Серпа і Ліолота». (Ліп- 
колаїн). 17.30 — «Зачарова.чі 
струнами». (Ворошиловград). 
18.00 — «Від понеділка до по
неділка». (К). 18.15 - Рекла
ма, оголошення. (К). 18.30

Телефільм. (К). 19.00 — Ін
формаційна програма «Вісті». 
(К). 19.30 — Науково-попу
лярний фільм «Кіно і сучас
ність. (К). 20.35 — «В ім’я
миру». (К). 20.45 — «На до
браніч. діти!». (К). 21.00 —
Програма «Час» (М). 21.30 — 
Художній фільм «Смертель
ний порог». (КК 22.55 — Ве
чірні новини. (К). ■

ВІВТОРОК, 15 ТРАВНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 —
Новини. (М). 9.45 — Для
школярів. «Вогнище». (Лї). 
10.15 — «Знайомтесь, об’єд
нання «Світлана». (Ленін
град), 10.45 — Концерт. (М). 
11.10 — В ефірі — «Ліоло- 
дість». (М). 12.25 — Докумен
тальний фільм «Вогонь І лю
ди». (ЛІ). 16.25 — «Екран мо- 
4однх». (Донецьк). 17.15 — 
Для дітей. «ЛІандрівка Гна- 
тнка-юннатпка». (Дніпропет
ровськ). 17.40 — Резерв. (К). 

17.45 — «Із щоденника брига
дира Галятіпа*. Теленарис.

Передача II. (ЛІ). 18.00 — Но
вини. (ЛІ). 18.10 — Теленарис 
«Довір’я». (М). 18.40 — Кон
церт. (М). 19.30 — Кольорово 
телебачення. Чемпіонат ,СРСР 
з футбола. «Спартак» (М) — 
«Динамо» (М). 21.15 —. Про
грама «Час». (ЛІ). 2Ї.45 —
Прем’єра телеспектаклю (М). 
23.05 — Новини. (ЛІ). .

ДРУГА ПРОГРАЛИ. 16.15 — 
Навчальна псрсдачаЛ^літера- 
тури. (М). 17.15 — Для шко
лярів. «Всесвітній слідоппт»> 
(Херсон). 18.00 — Фільм-коііт 
церт «Мозаїка дружби». (К).
18.30 — «У бузковому саду»«
(К). 18.45 — Реклама, оголо^ 
шення. (К). 19.00 — ІнфомїМ
ЦІйна програма «Вісті». (К).
19.30 — В. Шскспір. «Коріо; 
лан». Телсвистава. (К). 20.45 
— «На добраніч, діти!». (К)« 
21.15 — Програма «Час». (ЛЦ. 
21.45 — «Іменинникам трав« 
ня». (К). 22.45 — Вечірні но
вини. (К).

ЙШПЕШЕЯ «МОЛОДОЙ КОММУНАР? — 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.
в,

216050. ГСП., Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій. 
вьколо-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Газета виходить 
вівторок, четвер, 

суботу.

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

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

ПОГОДА

12 травня по території області і міста Кірово
града передбачається мінлива хмарність, місцями 
невеликий дощ, вітер південно-західний 10-- 
14 м/сек., температура повітря по області 
15—19, по місту 16—18 градусів тепла.
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