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РОЗМОВА НА АКТУАЛЬНУ ТЕМУ

КМК: ПРОСТІР
ДЛЯ ТВОРЧОСТІ

На кіровоградському виробничому об'єднанні по 
сівалках «Червона зірка» добре знають КМК елек
трозварників механоскладального цеху № 2, який 
очолює О. Попов. У колективі всі ударники комуніс
тичної праці. За своїми виробничими показниками 
члени бригади йдуть попереду в соціалістичному 
змаганні не лише серед КМК «Червоної зірки», а і 

1 області. За підсумками минулого року бригада 
О. Попова стала першою у змаганні комсомольсько- 
молодіжних колективів машинобудівної промисловос
ті Кіровоградщини. Члени бригади одними з перших 
в області підтримали ініціативу кращих комсомоль
сько-молодіжних колективів республіки по досягнен
ню у 1984 році надпланового зростання продуктив
ності праці і зниження собівартості продукції. Взяли 
підвищені зобов’язання: до кінця одинадцятої п’яти
річки вийти на рубежі 1988 року. На традиційне у 

і таких випадках запитання: «В чому секрети успіху 
колективу?» важко дати однозначну відповідь. Бо, 
за словами членів КМК А1. Дороша, О. Харченка, 
А. Мозгового, у колективі чітка організація всієї ро
боти на місцях. Л в комітеті комсомолу заводу 
«Червона зірка» підкреслюють і таку особливість 
КМК: хлопці сповна використовують потенціал 
трудового сумління, вони не байдужі до'того, що 
роблять.

Сьогодні успіхи багатьох комсомольсько-молодіж
них, а їх в області 1400, є результатом професійної 
майстерності молодих робітників, колгоспників, міцної 
трудової і технологічної дисципліни, особистої відпо
відальності кожного за спільну справу. Візьмемо, ска
жімо, КМК тракторної бригади, очолюваної А. Лит
вином. Колектив постійно у пошуку. Хлопці сміливо 
беруться за впровадження найновіших технологій ви
рощування основних видів сільськогосподарських 
культур. КМК кілька років тому першим створив 
механізовані лапки по вирощуванню кукурудзи, со
няшнику і цукрових буряків за індустріальною тех
нологією. А тепер молоді механізатори першими 
створили безнарядний колектив кукурудзоводів.

Бути першими в усьому. Як це почесно, відпові
дально і водночас нелегко. Бажання змагатися в ро
боті, бути попереду, прагнення утвердитися, прояви
ти себе з найкращого боку властиво молодості. Тому 
використовувати саме ці вікові особливості для того, 
щоб допомогти юнакам і дівчатам впити на велику 
дорогу життя, виховати їх достойними будівниками 
комунізму — завдання не з простих, але реальне.

Комсомольсько-молодіжні колективи, як показує 
досвід кращих КМК — одна з ефективних форм орга
нізації праці молоді, залучення їх до соціалістичного 
змагання. Тут молоді виробничники швидко оволоді
вають професією, здобувають впевненість у власних 

і силах, почуття відповідальності за стан справ на під- 
. приємстві. А також, і це не треба знімати з рахунку, 

одержують громадянський, ідейний і моральний гарт. 
У КЛІК, як показує практика, продуктивність праці в 
середньому на 15 процентів вища, а плинність кадрів 
і: 4—5 разів нижча, ніж у звичайних трудових брига
дах. :

■ Нині громадянська і трудова активність КЛІК в об
ласті спрямована на конкретні діла — безумовне ви
конання завдань, поставлених грудневим (1983 р.) і 
позачерговим лютневим (1984 р.) Пленумами ЦК 
КПРС. Рішення лютневого партійного Пленуму, об
рання на ньому Генеральним секретарем ЦК. КПРС 
товариша К. У. Черненка, дістали палке схвалення і 
підтримку молодих виробничників, усіх комсомольців 
і молоді області. Про це свідчать і листи, які в ці дні 
надходять до редакції. У них висловлюється палке 
прагнення ударним трудом зміцнювати могутність 
рідної Вітчизни, гідно зустріти знаменну дату в жит
ті країни — 60-річчя присвоєння комсомолу імені 

' В. І. Леніна. Триває Трудова вахта па честь цієї по
дії, шириться соціалістичне змагання. Чимало КМК 
виступає з цінними ініціативами, починаннями. І зав
дання комсомольських організацій — сприяти розвит
ку змагання, ширше впроваджувати досвід, підтри
мувати, множити все нове, передове. Як це роблять, 
приміром, на виробничому об’єднанні «Друкмаш», за
воді «Гідросила», па підприємствах Олександрії.

' Одначе не в усіх комсомольських організаціях, 
КЛІК творчо підходять до соціалістичного змагання, 
впровадження нових форм організації праці. Насам
перед треба позбутися формалізму. Будемо говорити 
конкретно. У деяких трудових колективах Голованів- 
ського, Новомиргородського, Новгородківського, КІ- 
ровського м. Кіровограда районів можна зустріти 
юнаків і дівчат, які не мають ясної і повної уяви про 
завдання КМК, соціалістичне змагання. На таких 
підприємствах часто відсутні об’єктивні критерії ви
явлення переможців соціалістичного змагання. Деякі 
КЛІК існують лише на папері. Такий формалізм ко
мітети комсомолу повинні зживати.
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КІРОВОГРАДЩИНИ 
ГАРЯЧЕ СХВАЛЮЄ 
РІШЕННЯ 
ПОЗАЧЕРГОВОГО 
ПЛЕНУМУ ЦК КПРС

ВАЖЛИВИЙ
ОБОВ’ЯЗОК

У скорботний ДЛЯ партії 
і народу час відбувся по
зачерговий Пленум 
ральпого Комітету КПРС. 
З великою увагою ознайо
милися члени нашого ком
сомольсько - молодіжного 
колективу з виступом па 
ньому Генерального секре
таря ЦК КПРС Костянти
на Устиновича Черненка.

Півтора місяця тому 
грудневий (1983 р.) Пле
нум ЦК КПРС дав оцінку 
стану соціально-економіч
ного розвитку країни. 
Особливо підкреслюва
лось, що тепер важливо 
зберегти набраний темп, 
загальну настроєність на

практичне розв’язання по
ставлених завдань. Знач
на увага приділялась ос
таннім часом зміцненню 
порядку і трудової дис
ципліни у всіх сферах ді
яльності. Не обійшов ува
гою це питання і позачер
говий Пленум ЦІ< КПРС, 
рішення ЯКОГО ми всім 
серцем схвалюємо. У про
мові на Пленумі Генераль
ний секретар Ці< КПРС 
товариш К. у. Черненко 
підкреслив, що питання 
організованості, порядку і 
дисципліни — для нас 
ключові, принципові.

Тому ми, молоді механі
затори, гаряче схвалюємо 
заходи, вжиті партією з 
метою підвищення трудо
вої, виробничої, планової, 
державної дисципліни. Те
пер, під час підготовки до 
битви за майбутній уро
жай, нам треба підвищи
ти відповідальність кож
ного члена КМК за сум
лінне виконання своїх обо
в’язків, за свій внесок у 
Продовольчу програму, у 
забезпечення безперебійпо-

го постачання населенню 
сільськогосподарської про
дукції.

За дорученням ко
лективу — П. КУШНІ- 
РЬОВ, групкомсорг 
КМК тракторної
бригади колгоспу 
«Первое мая».
Маловисківський 
район.

НАША 
ВПЕВНЕНІСТЬ
Колектив нашої бібліоте

ки з одностайним схвален
ням зустрів рішення поза
чергового лютневого
(1984 р.) Пленуму ЦК КПРС, 
обрання Генеральним сек
ретарем ЦК КПРС Костянти
на Устиновича Черненка. 
Важливі, відповідальні зав
дання поставив перед кому
ністами, перед кожною ра
дянською людиною лютне
вий Пленум. Треба і надалі 
посилювати дисципліну та 
організованість, виявляти на 
всіх рівнях більше самостій-

ності, сміливо вести пошу
ки, а якщо треба, йти на ви
правданий риск в ім’я під
вищення ефективності еко
номіки, зростання добробу
ту народу.

У промові товариша К. У. 
Черненка вказувалось, що 
будувати новий світ — це 
означає невтомно дбати про 
формування людини нового 
світу, про її ідейно-мораль
не зростання. Саме під цим 
кутом зору ми й організо
вуємо свою роботу. Наша 
мета — допомогти кожному 
читачеві здобути якнайбіль
ше знань для поглиблення 
його ідейно-політичного, 
морального і трудового ви
ховання, для розширення 
його світогляду.

Ми віримо, що все, що 
накреслив XXVI з'їзд КПРС, 
буде здійснено. У цьому 
нас переконали рішення 
Пленуму ЦК КПРС, які ми 
гаряче схвалюємо.

т. СМИК,
бібліотекар обласної 
наукової бібліотеки іме
ні Н. К. Крупської.

Цими днями в Новоукра- 
їнській районній дитячій 
бібліотеці імені В. Демчен- 
на відбулася читацька кон
ференція «Продовольча 
програма СРС.Р — справа 
всенародна». На конферен
цію, крім юних читачів, 
були запрошені батьки, 
вчителі; працівники різних 
установ міста. Про зміни, 
які відбудуться у районі 
завдяки реалізації Продо
вольчої програми, розпові
ла старший економіст рай- 
сільгоспуправління Ганна 
Михайлівна Федорчук. Ці- 
наві реферати представи
ли учні 7 «А» класу місце
вої середньої школи № 6 
Алла Мельниченко та Пав
ло Громко. Перед учасни
ками конференції єисту- 
пив і Герой Соціалістичної 
Праці бригадир тракторної 
бригади колгоспу «Росія» 
Микола Мефодійович Цер- 
тій, який поділився турбо
тами і надіями хліборобів, 
звернувся до хлопчиків і 
дівчаток із закликом люби
ти рідну землю, берегти і 
примножувати її багатства.

На знімку: Микола
Мефодійович ЦЕРТІЙ се
ред читачів бібліотеки — 
семикласників Новоукраїн- 
ської СНІ № 6.

Текст і фото 
Г. ВРАДІЯ.

ТВОЄ, СЕЛО, ЛЮДИ

ЗАСВІЧУЮТЬСЯ ВІКНА НАЙРАНІШЕ
Стоїть серед нашого се

ла на пагорбі білокам'я
ний будинок, обвіяний сте
повими вітрами. Голубими 
вікнами задивився на Ін
гул, оповитий ніжністю 
верб. Тут народилася Га
лина Панасівна Серебряи- 
ська. 1 ільки тоді хата їх
ня була вкрита соломою 
мала невеличкі віконця.

...Швидко ховались за 
обрій часу рожеві крила 
дитинства. Зранку старан
но виводила у ШКОЛІ „а 
дошці шматочком перепа
леного вапняку слова «Ле
нін», «мама», «Батьківщи
на», «Перемога», а після 
уроків бігла допомагати

У матері здоров’я 
шало. Особливо 
жахливої звістки 
смерть батька. Лі 
гладила пожовтіле' 
роздивлялась зірку ня 
кашкеті, медалі па гпуіях 
' сльози самі виступапи 
на очах. Зраненою пташи
ною пручалось дитяче сео- 
не в пазурах гори. Копи 

.була серед подруг, учите- 
лів, — біль поступово та
мувався.

мамі поратись біля корів, 
погір- 
після 

про 
вчинка 

фото,

Та іі незчулася, _ коли 
дзвінок Козирівської семи
річки, ховаючи легкий сму
ток у весняний цвіт, по
кликав на останній екза-
мен.

Хвороба ночами скрего
тала над маминим ліжком. 
Очного разу ненька так і 
не змогла піднятись. Під
мінних доярок тоді не бу
ло, і Галя сама пішла до 
корів. Теплом і щирістю 
стріли її доярки Марія 
Меркуріївна Коваленко, 
Любов Борисівна Ткачен
ко, Марія Іванівна . 1о-
пацька. п

Тяжкі то були часи. Все 
зранене: земля, хати, дере
ва, люди. Не вистачало 
транспорту. Тому силос, 
різку доводилось носити 
рептухом аж Від вітродви
гуна то стояв вище села. 
Бувало, то й воду поїти 
корів носили з калюж.

Та затягувались рани. 
Міцніло господарство. До
яркам на підмогу колгосп 
виділив підводи. Тепс[ 
уже їздили за Гостру ■ 
гнлу доїти корів 1 МОЛОКО 
не носили відрами в село.

Ніле правди Д1ТП 
важко було всюди оправ

підводи. Тепер

лятись. Вночі всі комсо
мольці віють зерно на то
ку, і Галя з ними, корів 
же своїх однак не кидає. 
І радість від улюбленої 
роботи пересилювала вто
му.

З року в рік зростала 
майстерність молодої до
ярки. За рекомендацією 
райкому комсомолу їздила 
в Москву на Виставку до
сягнень народного госпо
дарства. З тих пам’ятних 
часів її ім’я завжди серед 
кращих доярок колгоспу.

Життя—життя... Який 
невгамовно швидкий плин 
твій. Вже тридцять літ 
працює Галина Панасівна 
дояркою. Сумлінно, дбай
ливо. За рішенням партко
му та правління колгоспу 
імені Димитрова її порт
рет занесено па Дошку по
шани.

— Тепер легко.працюва
ти, — говорить Галина 
Панасівна. — Правління 
колгоспу постійно дбає 
про поліпшення умов пра
ці. Останнім часом у нас 
до ферми підведено доро
гу з твердим покриттям, 
заасфальтовано під’їзди.

Прошу Галину Панасів-

ну сказати кілька слів про 
сім’ю

— Чоловік мій, Микола 
Васильович Кушнір, — 
механізатор. Його портрет 
теж занесено на колгосп
ну Дошку пошани. Стар
ша дочка, Люба, працює 
ветфельшером па евпно- 
комплсксі радгоспу «Тре
тій вирішальний». Менша, 
Таміла, навчається в Кіро- 
вогр а дськом у меди чном у 
училищі, мріє працювати в 
рідному селі. Син Микола 
закінчує Кознрівську 
8-річну школу, захоплює
ться електротехнікою і 
механізацією. Живе з на
ми і мама, Катерина Єли- 
сеївна, вона біля хати на 
господарстві порається. 
Хочеться нам з чоловіком, 
щоб діти наші знайшли 
радість у праці на благо 
Батьківщини.

...Встаємо ми в селі ра
но. Але в будинку, що на 
пагорбі серед нашого села, 
завжди вікна засвічуються 
иайраніше. Я знаю: то Га
лина Панасівна збираєть
ся йти на ферму

П. ЗУБЕНКО.
Новгородківський район.



------------- 1 стор.-------

1.__  
Полустанок
її ВАН ВИЙШОВ з елек-
* трнчки, вона майже 

одразу рушила і поволі від
далялася, все частіше посту
куючи колесами на рейко
вих стиках, аж доки не за
ховалася за поворотом за
лізниці. Ще кілька приїжд
жих — певно, до санаторію 
— стояло біля платформи. 
Іван пішов по глибокому 
снігу — за ніч намело — 
до шосейної. Колючий віте
рець — відгомін нічної заві
рюхи гнав услід йому по
земку. Аж ось і дорога. Час
ті глибокі перемети — скіль
ки й бачить око. І лежить 
шосейна під ними тихо, бай-

— Та не заводиться чо
гось.

— Ану-ну, дайте я подив
люсь... Нащо ж це ви, коза
ки, мастила в карбюратор 
налили?

— Так то ж щоб суміш із 
маслом була... А хіба що?

— Та нічого. Знімайте 
карбюратора — промиємо 
його'зараз добряче у бензи
ні. А тоді, як захочете, то 
все розкажу, що й до чого 
у цій машині...

2._  
«Здрастуй, 
кандидате!» 
ДРУГ ДИТИНСТВА Ві

тальна Жердій уже дав
но виріс, став Віталієм
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І Анатолій Леонідович 
розповідає про те, що тут, 
на так званій «старій» пло
щадці, вони всі роблять 
справу дуЖе важливу. 
«Наш цех— серце заводу» 
— у цих його словах і зро
зуміла кожному гордість за 
своїх товаришів та справу 
їхніх рук, — і розуміння 
потрійності роботи, яку їм 
доводиться виконувати. А 
вона має з цеху свою спе
цифіку, про яку теж розпо
вів змінний майстер. Ось у 
чому її суть.

«Гідросила» — підприєм
ство сучасне. Найхарактер
ніше для нього — великі 
масштаби. Великі цехи, ме
ханізоване серійне вироб
ництво, випуск великої кіль
кості уніфікованої продук
ції. А от в інструментально
му цеху № 8 і, зокрема, па 
дільниці оснащення — ви- 

верстаті Микола Левдіков 
пояснює цс досконалим 
знаниям можливостей вер
стата, технології, високою 
майстерністю фрезеруваль
ника, його досвідченістю, 
врешті. Пояснення його, 
звісно - суттєві. Але ЦС 
вже, як кажуть, готовий ре
зультат. Ми ж спробуймо 
побратися до його витоків. 
Отже...

4..__
Витоки
ОДИНАДЦЯТЬ років то

му прийшов Іван Маш-
нягуца до того ж цеху № 8, 
на ту ж дільницю оснащен
ня. І побачив те, що й нині 
можна побачити тут щодня.

Іван Семенович своєму уч
неві — цс намагання щодня 
взнати про свою роботу 
більше, ніж узнав учора. І 
сьогодні І. С. Слісаренко 
працює поряд — на сусід
ньому верстаті. І хоча за
раз учорашній його учень 
куди рідше звертається за 
порадами, ніж раніше, та 

доВїРХОШЮЇ 
Ради СКР

ми (вона померла рано, ко
ли Іван був ще зовсім хлой- 
чнком, та він добре пам’я
тає її) і багатьох-багатьок 
хороших людей, які зустрі
чалися з ним на життєвому 
шляху і подарували йому 
дрібку свого тепла й людя
ності.

І ВАН СТАРАННО змів 
^стружку біля верстата, 
склав у порядок інструмент, 
змастив станину. Звично ви
тер руки шматтям і подумав 
про те, що робота для нього 
ще не закінчена — завтра 
має бути зустріч із виборця
ми і треба готуватися ие-

ТАК БАГАТО ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
дуже, якось ніби чужа сама 
собі... Мимо протупотіли 
/санаторники» з важкими 
сумками, і він лишився зов
сім сам край лісу. Вітерець 
подужчав, і корпуси санато
рію за пеленою завірюхи, 
що починалася, здавались 
чимось да л е ким-дале кі і м, 
аж ніби нереальним.

Він ще раз подивився в 
білу далечінь і подумав, що 
дорогу, мабуть, зовсім за
мело. До села звідси чотири 
кілометри. «Нічого, дійду!».

Йти було легко — вітер 
дув у спину, та й сніги не 
такі вже глибокі випали. І 
все ж це була справжня 
зима — перший великий 
сніг у цьому році. Сніг по: 
лів, що широко розкинулися 
зліва й справа від дороги, 
сніг на добрий урожай. Він 
ішов до рідного села. Ні, він 
ішов до власного дитинства, 
яке за роками жило он там, 
на берегах Великої Висі, па 
стежках вищанського степу, 
на забрукованих і пезабру- 
кованнх* вулицях великого 
села. З кожним кроком во
но все ближчало.

Той, хто називає дитинст
во безтурботною порою, 
певно, зовсім забув ного. Ні, 
турбот у нього вистачає. 
Але тим і дороге воно нам, 
що то найперші турботи, 
турботи пізнання світу й 
самоутвердження в ньому. 
«Іван Григорович Машнягу
ца народився 8 селі Велика 
Виска Маловисківського ра
йону 1956 року...» Це — 
офіційні рядки офіційної 
біографії. Люди не можуть 
пам'ятати свого народжен
ня. Але вони мають па
м’ятати про становлення 
особистості — своєї власної, 
чи, скажімо, друга, який ви
ростав поруч... Може, саме 
тому такими дорогими для 
нас бувають навіть прикро
щі власного дитинства? А 
що вже говорити про радо
щі!

Іван іде крізь сніги, від
міряючи оті чотири кіломет
ри до села, а думками він 
ще далі — за роками...

— Ванько! Агей, Ванько! 
Бабуню, а ваш Іван дома?! 
— гукає з вулиці Віталька 
Жердій. — Позвіть... Та що 
—куди та куди? Ось діло є!

Іван стрибає з ганку 1 
прожогом кидається до во
ріт. Ну й діла! Розчервоні- 
лий Віталька серед дороги, 
а біля нього — «Ковро- 
вець»! Старий, обдертий, за
литий мастилом... Справж
ня тобі хлопчача мрія!

— ІІу чого дивишся? — 
каже Віталька, — Не бач
не заводяться? Помагай...

І ось вони вже вдвох тя
гають «Ковровця» по вули
ці, вія попихкує час від часу 
димком, але заводитися не 
хоче. Ну, та воин вперті — 
ще й які!

— Що, хлопці, не йде ді
ло? — питає, усміхаючись, 
Григорій Іванович, Іванів 
батько, який саме під’їхав 
додому пообідати.

Олександровичем — брига
диром рільничої бригади у 
рідному селі, людиною авто
ритетною.

А сам І. Г. Машнягуца 
одразу після середньої шко
ли пішов на Кіровоградсь
кий завод тракторних гідро
агрегатів (так тоді назива
лась «Гідросила»), Привела 
ного сюди любов до техніки, 
до таємниць її народження, 
Давня батькова наука зго
дилась йому й тут.

... Іван уже ввіходив у 
рідну вулицю, коли побачив 
Надію Лук'янівну, яка ви« 
йшла до криниці по воду.

— А я думаю, хто ото йде 
од степу, — промовила ста
ренька, пізнавши Івана, — 
а то ти, внучку. Оце таким 
снігом...

— Здрастуйте, бабуню!— 
сказав Іван, забираючи від- 
ро з водою. І додав: — А 
сніг... Сніг полю на врожай, 
а людині на здоров’я. Чого 
його боятися?

— 1 то правда... А що ж 
не хвалишся новиною сво
єю? Ну та мовчи, мовчи. 
Знаємо вже. В газеті прочи
тали... Уже всі в селі зна
ють.

Коли Іван зайшов до світ
лиці, батько сидів біля вікна 
і читав газету. Встав на
зустріч.

— Ну, кандидате, здрас
туй, чи що! І ось що я то
бі скажу: молодчага. Так 
тримати!

... За вікном падав сніг. І 
від того у цій сільській ха
ті, де зустрівся кандидат у 
депутати Верховної Ради 
СРСР Іван Григорович 
Машнягуца зі своїм бать
ком Григорієм Івановичем, 
було ще затишніше. По-до
машньому, по-сімейному. 
Про що вели мову батько й 
син? Чи про діла житейські, 
чи про ту відповідальність 
перед людьми, яка вже від
нині лягає на плечі молодо
го кандидата у депутати? 
Про що б не була мова, не 
будемо до неї дослухатися 
— врешті, зустріч ця суто 
сімейна. І повернімось до 
Кіровограда, па завод «Гід- 
роенла», де працює комсо
молець Іван Машнягуца і 
де ми з ним зустрілися за 
кілька днів.

з._ 

Специфіка 
росту
□ МІННИЙ МАЙСТЕР іи- 

струментального цеху 
заводу «Гідросила» А. Л. 
Шутенко, молодий ставний 
чоловік, широко усміхаєть
ся:

— Івана Григоровича 
Машнягуцу... А чого ж не 
знаю! Вій — гордість нашо
го цеху. А цех паш...

робництво індивідуальне. 
Розробляти па випуск кож
ної одиниці продукції техно
логічні карти невигідно: не 
встигнеш виготовити одні, 
як вони вже не потрібні, а 
треба готувати інші — ось 
яка специфіка.

А це означає ось що. При 
відсутності розробок техно
логічних процесів на вироб
ництві вибір технологічних 
операцій, інструментів, як і 
якість виконання роботи, 
майже повністю залежить 
від робітника. Тобто, еле
мент творчості тут, в інстру
ментальному, переважає. Це 
впливає й на саму організа
цію роботи. Кожен робітник 
працює тут за нарядом, де 
вказано, протягом якого ча-
су має він згідно з нормою 
виконати певну роботу. 1 
вже від самого виконавця 
залежить, щоб зробити її 
швидше. Якщо в цеху ка
жуть, що І. Г. Машнягуца 
виконує змінні завдання на 
130 процентів, то це зна
чить, що роботу, розрахова
ну на чотири дні, в*и вико
нує за три. За рахунок чо
го? <Напарник по роботі на 
універсально - фрезерному 

Ті ж самі заготовки, ті ж 
самі столи для інструменту, 
такі ж верстати, що гудуть 
рівно й потужно під час ро
боти. Ті ж лампи денного 
освітлення, що горять тут 
навіть удень — робота в це
ху високої точності, а тому 
вимагає багато світла.

Та й люди тут здебільшо
го ті, що зустріли його ще 
тоді, одинадцять років тому. 
У цеху № 8 — цеху кому
ністичної праці — до літу
нів ставляться непримирен
но. Тож якщо й були вони, 
то «відлетіли», а лишилися 
•події, віддані своїй роботі. 
Еаме через оцих людей, кот
рі огріли його з самого по- 
1аткУ і з достоїнством (не 
ДИВИСЯ, мовляв, що цех 
наш не новітньої конструк- 
ПвпТ ДЧ°< Р°б1ІМ0), і полю
бив Іван Машнягуца роботу 
в Цеху, та й сам цех.
гі Ün,AllHa-13 суто пролетар
ським прізвищем — І. с 
пЯЄНК0’ фрезерувальник 

ятого розряду і справжній 
B-lSn У РОбОТІ’ ВЗЯВСЯ 
се -ппт- раш,1ього Школяра S'E®. професії. Секрети
ХГ' 7 Правда- для по- 

. юних. А найважливіший 
13 тих секретів, що передав

сама присутність учителя — 
то неабияка підмога, то 
вічне нагадування про те, 
чого ти ще не зробив, чого 
ти ще не досяг. І, попри 
всю свою скромність — а в 
тому, що І. Г. Машнягуца є 
людиною дуже скромною, 
переконуєшся, побувавши в 
цеху і зустрівшись із ним 
та його товаришами, одразу 
— все ж плекає він одну 
честолюбну мрію: стати для 
тих, кого вчнтиме сам, тим, 
ким став для нього Іван Се
менович. Тож якщо сьогодні 
Іван Машнягуца вже дечого 
досяг у своєму житті: його 
поважають у колективі і за 
його добру роботу, і за чис
то людські риси, йому дові
ряють щоразу складніші 
завдання, врешті, саме його 
товариші висунули кандида
том у депутати до Верхов
ної Ради СРСР, — то в 
цьому, окрім його особистої 
заслуги, є й часточка зу
силь його перших учителів: 
Л. І. Слободенюк — першої 
шкільної вчительки,’ О. Ф. 
Аитопій — класного керів
ника в старших класах, І. С. 
Слісаренка — першого вчи
теля на заводі; є заслуга І 
його батька, і бабуні, і ма- 

абияк. На миті, відчув себе 
так, як тоді, коли був ком
соргом цеху — тс ж саме 
відчуття невпинного руху, 
стрімкості життя, що вима
гають од нього постійної 
уваги, постійної дії. Він лю
бив це відчуття иевпокое- 
пості.

...Помився, переодягнувся. 
Василь Мошак та Василь 
Ршііиськнй вже чекали на 
нього. Разом вийшли за 
прохідну. По дорозі ніс тре
ба було забігти до УТО «Кі
ровоград» — це поряд —- 
дружина просила купити де
що для їхнього невеликого 
поки що домашнього госпо
дарства...

У ту мить він ще не знав, 
що дома па нього чекає 
лист. Хоча на те, що він не
одмінно прийде, мав би іі 
сподіватися. Та за десятка
ми справ, за роздумами іі 
зустрічами він зовсім випус
тив те з уваги. І коли під
нявся на дев’ятий поверх і 
увійшов до кімнати, то пер
ше, що почув, були «риту
альні» слова старшенього 
Дмптрпка;

— Тату, а де це ти був? 
На роботі, так?

А друге, що він почув, бу
ли слова Надійнії, дружини;

— Баню, тобі лист. Зна
єш, звідки?

Він підхопив на руки 
Дмитрика, обійняв дружи
ну, і вони втрьох почали чи
тати листа:

«Дорогий Іааие Григоро
вичу! '

З великою радістю і гор
дістю почули звістку про те, 
що вас названо кандидатом 
у депутати Верховної Ради 
СРСР. Прийміть паші най- 
щнріші поздоровлення з ці
єї нагоди, а також поба
жання здоров'я, успіхів у 
праці та громадському жит
ті.

Сподіваємося, , що ви ви
правдаєте довір’я виборців, 
що ви завжди буДёте- прик
ладом у праці, громадсько
му житті, побуті.

Щиро ваші, колектив уч
нів і вчителів Великовисків- 
ської середньої школи.

ПОСТСКРИПТУМ. Якию 
матимете час, напишіть нам, 
будь ласка, про себе, про 
свою роботу. Якщо у пас 
буде можливість, то проси
мо завітати до нас у гості».

І коли б ми з вами, ша
новні читачі, могли бачити, 
чим.займався’за якийсь час 
потому кандидат у депутати 
Верховної Ради СРСР ком
сомолець І. Г. Машнягуца, 
то ми б переконалися, ЩО 
вія гіиіііе відповідь своїм 
землякам.

П, СЕЛЕЦЬКИЙ, 
спецкор «Молодого ко
мунара».

На знімну: кандидат у 
депутати до Верховної Ради 
СРСР по Кіровоградському 
виборчому округу №*1» 
комсомолець І. Г. МАШпй 
ГУЦА.

Фото 3. ГРИВА.
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Сильні руки
н@бо обнімають

Кількома словами пред
ставимо радянську авіа
компанію, найбільшу у сві
ті. Прогресував Аерофлот 
семимильними кроками. 
Якщо у рік свого засну
вання (1923) він перевіз 
усього 600 пасажирів, то 
нині цей середньорічний 
показник — 100 мільйонів. 
Крім того, крилаті трудів
ники неба щороку тран-

досить солідні. Приміром, 
майже по всій Європейсь
кій частині СРСР — у 
Талліп, Вільнюс, Мінськ, 
Москву, Ленінград, Анапу,

Сочі. Ворошиловград, 
Дніпропетровськ, Донецьк 
— літає на ЯК-40 моло
дий льотчик В. ШАБАЄВ, 
котрого ви бачите па знім

АРГУМЕНТОВАНО,
ПЕРЕКОНЛИВО

дожню літературу атеїс
тичного змісту. Кабінет ста- 
не місцем проведення ви
ховної роботи з учнями, 
їхніми батьками, викорис
товуватиметься як свос-

В. Ф. ДЕРКАЧ, вчителька 
історії: — Замало просто 
не вірити в бога, щоб на
зивати себе атеїстом, — 
треба ще вміло вести ан
тирелігійну пропаганду. 
Тому партійна організація 
та дирекція школи в си
стемі політичної освіти 
організували теоретичні 
семінари по вивченню ос
нов наукового атеїзму. 
Слухачі семінару пишуть 
реферати, які використо
вують потім для проведен
ня пропагандистської ро

боти серед учнів та тру
дівників селища, у брига
дах, ланках, на тварин
ницьких фермах. Вчителі 
Зінаїда Матвіївна Кири
ленко, Галина Яківна Вов- 
ченко розробили ряд лек
цій про баптизм, які чита
ють не тільки для стар
шокласників, а й для жи
телів села. Для учнів се
редніх класів на цю ж те
му проводяться бесіди, 
вечори, збори. Та голов
не, озброївшись відповід
ними знаннями, вчителі 
поліпшили атеїстичну про
паганду на уроках.

КОР.: Завдяки комплекс, 
йому підходу до атеїстич
ної пропаганди колектив 
школи досяг значних по
зитивних результатів. Що
року для учнів І жителів 
селища на цю тему чита
ють чимало лекцій. При 
активній участі вчителів у 
селищі впроваджують нові 
радянські звичаї та обря
ди, організовують вечори 
запитань І відповідей, усні 
журнали антирелігійного 
змісту.

Нині у школі створюють 
кабінет наукового атеїз
му. Вже обладнано куто
чок під загальною, назвою 
«Правда про релігію», зо
середжено наукову й ху- 

спортують більше З МІЛЬ
ЙОНІВ тонн пошти і ванта
жів, виконують більше 10й 
видів сільськогосподарсь
ких робіт майже па трети

ні посівних площ. Радянсь
кі літаки регулярно при
земляються на аеродромах 
93 країн.

У кіровоградських авіа
торів масштаби, звичайно, 
скромніші, але все-таки

У проекті ЦК КПРС «Основні напрями реформи 
загальноосвітньої і професійної школи» йдеться про 
те, що з кожним днем зростають вимоги до ідейно- 
політичного виховання молоді, формування її марк
систсько-ленінського світогляду. Система радянської 
освіти забезпечує нашим учням міцний фундамент 
для вироблення матеріалістичного світогляду. Але 
прикро, коли в свідомості деяких громадян, і зокре-

ма, молодих, зберігаються релігійні пережитки, їх по
долання — процес складний і тривалий, адже релі
гія — чи не нанжнвучіший пережиток у свідомості 
людей. До того ж, служителі культу намагаються 
ловити «душі», не гребуючи ніякими засобами — тут 
і «боже» слово, вчасно кинуте людині, коли вона пе
ребуває у душевному розпачі або пригнічена горем, і 
оманлива «допомога» «братів та сестер во христі», яка 
мимоволі затягує в релігійні тенета, і «транзисторні 
богослужіння», що доносять хвилі ворожих радіостан
цій Заходу.

У системі формування наукового світогляду молоді 
величезна роль належить саме школі. У Павлиській 
середній школі імені В. О. Сухомлинського є чималий 
досвід атеїстичної роботи. Сьогодні редакція попроси
ла поділитися досвідом цієї роботи вчителів школи.

рідна бібліотека для під
готовки вчителів до відпо
відних тем. Думається, де
тальніше про це розпо
вість учитель хімії Зінаїда 
Матвіївна Кириленко.

3. М. КИРИЛЕНКО: —На 
уроках постійно роз яс- 
нюємо учням основні 
принципи наукового атеїз
му, ЩО містяться в творах 
Маркса, Енгельса, Леніна, 
документах КПРС. Вико-

ристовуємо різні форми 
позакласної роботи по 
атеїстичному вихованню 
учнів. Це гурток і клуби 
атеїстів, обговорення кі
нофільмів, спеціальні ате

їстичні бесіди під час го
дини класного керівника 
Учні не залишаються бай' 
дужими, коли розповідаєш 
про напади церкви на на
уку, — наприклад, виступ 
її проти молекулярно- 
атомної теорії, про репре
сії служителів церкви що
до вчених (трагічна заги
бель Джордано Бруно па 
реслідузання Галілея ' На 
клепи на передових 

дей, учених, — таких як 
Прістлі, Лаувазье та інші).

Часто проводимо тема
тичні вечори. Під час під
готовки і проведення їх 
учні проявляють свою 
творчу ініціативу. Такі ве
чори своїм змістом, зви
чайно, зв'язані з учбовим 
матеріалом і присвячую
ться розкриттю атеїстич
ного змісту тих чи інших 
питань фізики, хімії, істо
рії, літератури. Недавно 
ми провели цікавий ве
чір — «Хімія розвінчує 
«чудеса» релігії». Вечори 
прозодимо на «десятихат- 
ках», куди запрошуємо і 
людей віруючих. До них 
готуємось ретельно, допо
відь супроводжуємо дослі

дами, які розкривають 
«чудеса» релігії.

КОР.: На такій цікавій 
формі роботи, як вечори 
на «десятихатках», зупи
ніться, будь ласка, деталь
ніше.

3. М. КИРИЛЕНКО: — 
Уявіть собі клас, 20—25 чо
ловік. Живуть діти у різ
них куточках селища. І ось, 
коли підготовлено Ц'ка" 
вий вечір антирелігійного 
змісту, проводити його 
планують вдома у когось 
із учнів. Хлопець чи дів
чина йде до сусідів, за
прошує їх на вечір. Зби
раються люди різного ві
ку, різних професій. При
ходять і віруючі. Цікаво ж 
подивитися, що покажуть 
Діти. Спокійна, затишна до
машня обстановка допо
магає ненав’язливо Д08®’ 
дити облудливість релігії, 
її негативний вплив на лю
дину. Подібна форма ан
тирелігійної пропаганди 
існує в школі давно. Ді
тям такі заходи подобаю- 

ку внизу. У Кіровоград 
Валерій' Іванович приїхав 
після закінчення Актюбии- 
ського вищого льотного 
училища цивільної авіації, 
на новому місці освоював
ся з допомогою інструкто
ра О. П. Манелюка’. За 
два роки роботи в нашому 
аеропорту кандидат у чле
ни КПРС другий пілот 
Шабаєв налітав па 200 
годин більше норми.

Але щоб політ літака 
протікав нормально, без 
усяких несподіванок, зу
силь самого екіпажу зама
ло. Рух літака у парамет
рах, що гарантують без
пеку рейсу, коригується із 
землі. У диспетчерській 
служби управління повіт
ряним рухом Кіровоград
ського вищого льотного 
училища цивільної авіації 
постійно мигтять екрани; 
па них видно звідки, ку
ди, па якій висоті прямує 
літак. Стежачи за рухом 
мерехтливої точки на інди
каторі, диспетчер по радіо

ться, участь у них вони 
беруть із задоволенням.

В. П. СУХОМЛИНОВА, 
член ради клубу «Атеїст», 
депутат селищної Ради 
народних депутатів: — У 
1983 році почав роботу 
клуб «Атеїст», завданням 
якого є пропаганда атеїс
тичних та науково-при
родничих знань, вироблен
ня навиків підготовки бе
сід, лекцій, повідомлень на 
атеїстичну тему. Клуб 
«Атеїст» має свою ембле
му.

До ради клубу «Атеїст» 
входить вісім чолозік: Ва
лерій Андрійович Тере
щенко, Галина Кирилівна 
Горошко, Валентина Федо
рівна Деркач, Галина Про- 
копівна Клименко та інші. 
Президент клубу «Атеїст» 
— заслужений учитель 
СРСР Людмила Макарівна 
Сорока. Клуб «Атеїст» має 
свій статут, випускає стін
ну газету «Голос атеїста».

Зі сторінок газети гово
рять атеїсти про свої пе
реконання. Вони, викорис
товуючи художню літера
туру, несуть у маси гнівні 
рядки з творів Пушкіна, 
Некрасова, Шевченка і 
Франка, Маяковського і 
Бедного, Щипачова і Ме- 
желайтіса, Тихонова і Сур
кова, інших, хто розвінчує 
брехливість релігії, лице
мірство її служителів, мар
новірність і забобони.

Молодь тягнеться до 
клубу. Вливаються нові си
ли, новачки беруть актив
ну участь у його роботі. 
Це В. І. Балабуха, А. В. Ан
дреев, В. Ф. Балабуха, 8. В. 
Білокінь та інші. Ми нама
гаємось навчити їх висту
пати публічно, адже саме 
їм належить нести завтра 
в маси основи атеїстичних 
знань та формувати мате
ріалістичний світогляд мо
лоді, пропагувати перева
ги соціалістичного спосо
бу життя.

І. КОСТЕНКО.
Онуфріївський район.

передає команди екіпажу. 
А ось на одному з екранів 
появляються написані від 
руки цифри. Це зведення 
погоди. Кожних півгодини 
надходить у диспетчерсь
ку інформація про напрям 
і швидкість вітру, темпера
туру і тиск повітря, рі
вень хмарності, наявність 
туману тощо. В умовах 
погіршеної видимості літак 
до посадочної смуги дово
дять фактично ' наземні 
служби. Робота диспетче
ра вимагає швидкої реак
ції, максимальної чіткості 
в діях, уваги. Всіма пере
ліченими якостями володі
ють, що помітно навіть у 
позах, молодий диспетчер 
служби руху І класу О. В. 
ШЕВЧЕНКО (на перед
ньому плані) і керівник 
польотів випускник Ленін
градської академії цивіль
ної авіації В. В. ЛОЗЕН- 
КО.

Н. ДАНИЛЕНКО,
В. ГРИБ (фото].

м. Кіровоград.

(ЖПІШІЙ \ 
^увистнпм/
«СЕРВІС
ІЗ НАЦІНКОЮ»

Під таким заголовком 
17 грудня минулого року 
була опублікована кри
тична кореспонденція про 
обслуговування пасажирів 
на автобусній станції міс
та Кіровограда. У ній зо
крема йшлося про те, що 
невчасно відправляються 
автобуси, що водій одного 
з автобусів продавав па
сажирам квитки по зави
щеній ціні. Наводились 
факти обрахування каси
рами станції пасажирів.

Редакція одержала від
повідь на публікацію в га
зеті від заступника на
чальника управління авто
мобільного транспорту 
М. П. Котенка. Ось що він 
відповів:

— Факти, наведені в ко
респонденції підтвердили
ся Наказом по Маловис- 
ківському АТП 10038 во
дієві автобусного маршру
ту Кіровоград — Мала 
Виска В. Полянову за за
пізнення Із виїздом в рейс 
та негативну поведінку з 
пасажирами оголошено до
гану, водієві автобуса 
М. Кавуну за привласню
вання грошей оголошено 
сувору догану і позбавле
но премії за листопад 
1983 року.

Наказом по Кіровоград
ському обласному об’єд
нанню автостанцій 10199 
касирам автостанції А. Со- 
лохіній, О. Кучерявій за 
обрахування пасажирів 
оголошено догану.

Публікація обговорена 
на цехових комітетах і до
ведена до всіх працівників 
Кіровоградської автобус
ної станції та водіїв Ма- 
ловисківського автонід- 
приємства.
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А ЦТ (І програма)
8.00 — Новини. 8.20 —

Відгукніться, сурмачі! 9.05
— Телефільм «Взяти жи
вим». 2 серія. 10.15 — Співа
ють заслужені артистки Вір
менської РСР Р. 1 К. Лісіці- 
ан. 11.05 — Новини. 14.30 — 
Новини. 14.50 — Док. теле
фільм «Завжди її авангарді». 
15.50 — П. Чайковськнй.
Симфонія № 4 У виконанні 
оркестру Великого театру 
Союзу РСР. 16.30 — Новини.
16.40 — Зустріч школярів з 
двічі Героєм Радянського 
Союзу генералом армії А. П. 
Бєлобородовим. 17.30 — На
ука і життя. 18.00 — Веселі 
нотки. 18.15 — Шахтарсь
кий характер. Передача 2. 
18.45 — Сьогодні у світі. 
19.00 — Людина і закон.
19.40 — Телефільм «Так і
буде». 1 серія. 21.00 —
«Час». 21.45 — Обговорюємо 
проект ЦК КПРС про шкіль
ну реформу. 22.15 — Сьо
годні у світі. 22.30 — Док.
телефільм «Елегія».

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

Художнім фільм «Якого лю
били всі». 11.40 — «Шкіль
ний екран». 7 клас. Російсь
ка література. 12.10 — На
родна творчість. Художник 
Ф. Шабала. (Кіровоград на 
республіканське телебачен
ня). 12.40 — Новини. 12.55— 
«Резонанс». Кіноогляд. 16.00
— Новини. 16.10 — «Сріб
ний дзвіночок». 16.35 — «Не
спокійні серця». Майбутні 
залізничники. 17.20 — Кінр- 
програма «У світі дивовиж
ної природи». 18.00 Ате
їстичні діалоги. 18-30 — <На-

Мі таланти». (Кіровоград).
— Актуальна камера. 

19.30 — «На порядку денно
му». Економія електроенер
гії у сільському господар
стві. 19.45 — «Ви нам пи
сали». 20.25 — «Обережно 
на льоду». 20.45 — «На доб
раніч, діти». 21.00 — «Час», 
зр- Е. де Філіппо. < Різдво в 
домі сшїьйора Куп'єлло». 
Вистава. 23.10 — Новини.

ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — 

Науково-популярний фільм 
«Художник сонця Арістарх 
Лентулов». 8.35, 9.45 — При
родознавство. 2 кл. 8.55 — 
Науково-популярний фільм 
«Льодовий архіпелаг». 9.15, 
12.40 — Німецька мова.
10.05 — Учням ПТУ. Есте
тичне виховання. Соціаліс
тичний реалізм. Передача 1. 
10.35. 11.40 — Географія.
6 кл. 11.05 — Шахова шко
ла. 12.10 — Історія. 7 кл.
13.25 — О. Купрін. Сторінки 
життя і творчості.. 14.10 — 
Учителю — урок музики.
2 кл. Передача 3. 15.05 —
Новини. 18.00 — Новини. 
18.15 — «До шістнадцяти і 
старші». 19.00 — Сільська
година. 20.00 — Вечірня
казка. 20.20 — Концерт ху
дожніх колективів. 21.00 — 
«Час». 21.45—Фільм - Сергій 
Лазо» 23.10 — Новини.

З 21 по 24

лютого

1984 року

9.05, 12.35
10.05 — Учням ПТУ. 
Салтиков Щедрій.
11.35 — Фізика. 9 кл. 11.05
— Наш сад. 12.05 — Астро
номія. 10 кл. 13.05 — Фільм 
із субтитрами «Весняний 
призов». 14.35 — «Здрастуй
те, діти!». Нарис. 15.05 — 
Новини. 18.00 — Новини. 
18.20 — «Пісня залишається 
,ч людиною». 19.20 — Теле
журнал «Співдружність». 
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— Чемпіонат СРСР з хокею 
з м’ячем.
Дта) — 
ярськ). 
«Час».
дорогах 
впни.

Музика. 4 кл. 
м. .Є. 
10.35,

«Динамо» (Алма- 
«Єнісей» (Краено- 

2 тайм. 21.00 —
21.45 — Фільм «На 

війни». 23.15 — Но-

Кіровоградське міське бюро 
по працевлаштуванню населення

13.20 — Повний. 13.35 —
Назхстріч виборам. Нарис. 
16.00 — Новини. 16.10 —
«Срібний Дзвіночок». 16.30 — 
-Знімається кіно». 17.30 — 
«Продовольча програма — 
справа кожного». Раціональ
не використання кормів. 
18.00 — Телефільм. (Кірово
град). 18.15 — «День за 
днем». (Кіровоград). 18.30 — 
< Пароль «Дружба» (Кірово
град). 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — Літературний 
вечір 10. Щербака. 20.40 — 
• На добраніч, діти». 21.00 — 
«Час». 21.45 — Художній
фільм «Котовськіій». 22.55
— Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15
— Док. телефільм «Є такий
радгосп». 8.Зо, 9.35 — Гео
графія. 7 кл. 9.05, 12.45 — 
Французька мова. 10.05 — 
Учням Г1ТУ. Фізйка. 10.35 — 
Історія. 9 кл. В. І. Ленін. 
«Головне завдання наших 
днів». 11.10 — «Сім’я і шко
ла». Тележурнал. 12.15 — 
Загальна біологія. 10 кл. 
13.15 — Чого і як навчають 
В ПТУ. 13.45 — «Твір на 
вільну тему». Нарис про на
родного вчителя СРСР 3. Г. 
Щоюбова. 14.20 — Вірші й
іїісні воєнних років. 15.05 — 
Новини. 18.00 — Новини.
18.20 — Кіножурнал «Ра
дянський воїн». 18.30 ~- 
Творчість народів світу.

бу Червонопрапорного Біло- 
військового окру- 

!Л’,, Художники блокадного Ленінграда. 14.30 — 
Новини. 14.45 - Телефільм 

Революції». 1 і 2 
серії 16.05 — Новини. 17.00 

Шахова школа. Уроки 
майстерності. 17.30 —
Фільм-концерт •• Грає музика 
Перемогу». 18.15 — Ленінсь
кий університет мільйонів. 
Управління соціалістичною 
економікою. 18.45 — Сьогод
ні у світі. 18.55 — День Ра
дянської Армії і Військово- 
Морського Флоту. Виступ 
першого заступника мініст
ра оборони СРСР. начальни
ка генерального штабу 
Збройних Сил СРСР, Марша
ла Радянського Союзу М. В. 
Огаркова. 19.10 — О. Твар- 
довський. «Василь Тьоркін». 
Фільм-вистава. 21.00 —
«Час». 21.45 — Муз. переда
ча з Концертної студії Ос- 
танкіно, присвячена' Дшо 
Радянської Армії і Військо
во-Морського Флоту. 23.00
— Сьогодні у світі.
£ УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Телефільм «Під прапбром 
Батьківщини». 10.35 —
«Шкільний екран». 10 клас. 
Російська література. 11.10
— Концерт. 11.40 — «Шкіль
ний екран». 5 клас. Музика. 
12.15 —- Художній телефільм 
«Розколоте небо». З серія.

9

ЗАПРОШУЄ
НА

РОБОТУ

А ЦТ (І програма)

14.30 — Новини. 14.50
— П'ятирічка — справа
КОЖНОГО; Док. ФІЛЬМИ
15.45 — Москва і москвичі. 
Обговорюємо проект ЦК 
КПРС про шкільну реформу. 
16.15 — Новини. 16.20 — 
Російська мова. 16.50 — В 
гостях у казки. 18.20 — «Су
часний світ і робітничий 
рух». 18.15 — Сьогодні у сві
ті. 19.05 — Назустріч вибо
рам. Участь бере кандидат 
У депутати Верховної Ради 
СРСР, начальник Далеко
східного морського паро
плавства ІО. М. Вольмер. 
19.25 — Фільм «Надія». 21.00
— «Час». 21.45 — Віраж. 
Змагання з військово-техніч
них видів спорту. 23.20 — 
Сьогодні у світі.
▲ УТ

16.00 — Новини. 16.15 — 
«Сонячне коло». 17.00 — Зу
стріч виборців Київського- 
Ленінського виборчого окру
гу з кандидатом в депутати 
Ради Союзу Верховної Ради 
СРСР членом Політбюро ЦК 
КПРС, першим секретарем 
ЦК Компартії України В. В. 
Щербицькпм. 18.30 — Акту-

в спеціалізоване управління № 528 
тресту «Запоріжсантехмоитаж.»:
електрозварників,
газозварників,
слюсарі в-сантехніків, 
слюсарів-вентиляційників, 
майстра,
начальника ЦЗМ.
Одиноким надається гуртожиток, сімей

ним — однокімнатні секції в сімейному гур
тожитку. Для дітей працівників є місця в 
дитячих садках. На березі Чорного моря є 
база відпочинку для працівників управлін
ня.

По довідки звертатися в бюро по праце
влаштуванню на адресу: м. Кіровоград, 
вул. Карла «Лібкнехта, 26.

«БЛИСКУЧА

Фотоетюд В. ГРИБА.

£ ЦТ (І програма)
8.00 — Новини. 8.20 

Мультфільми. 8.50 — Теле
фільм «Взяти живим». З се
рія. 9.55 — Клуб мандрівни
ків. 10.55 — Новини. 14.30— 
Новини. 14.50 — До 30-ріЧчя 
початку освоєння цілинних 
земель. Док. фільми «Наш 
дім — цілина», «Рідні запа
хи землі», «Свій колос».
15.45 — Грає лауреат між
народного конкурсу
А. Дмитрієв (баян). 16.05 — 
Новини. 16.15 — Розповіда
ють наші кореспонденти.
16.45 — Концерт двічі Чер
вонопрапорного академічно
го ансамблю пісні і танцю 
Радянської Армії ім. Алек
сандрова. 17.15 — «...До
шістнадцяти і старші». 18.00
— Назустріч виборам. 18.15
— Шахтарський характер.
Передача 3. 18.45 — Сьогод
ні V світі. 19.00 - Йаш сад. 
19.30 — «Ромео І Юлія»
Фрагмент з балету на музи
ку Г. Берліоза. Виконавці — 
народні артисти СРСР 
К. Максимова і в, Васильєв 
19.50 — Телефільм «Так І 
буде». 2 серія. 21.00 —
«Час». 21.45 — Док. теле
фільм Челюс.чїнська епо
пея» 22.45 — Сьогодні у світі

19.00 — Кубок СРСР з фут
болу. 1/16 фіналу. В перерізі 
— 19.45 — Вечірня казка. 
21.00 — «Час». 21.45 —
Концерт, присвячений Дню 
Радянської Армії і Військо
во-Морського Флоту. По 
кінченні — Новини.

скаже господиня, 
скінчивши прибиран
ня електропідлогона
тирачем «ЭПО-3». 
Електроприлад, ви
готов л єн 11 її лей і н г р а д- 
ським машинобудів
ним об’єднанням 
«Спутник» має висо
ку продуктивність — 
80 кватратних метрів 
па годину.

Простий і надійний 
в роботі, він одина
ково добре натирає і 
полірує паркетну, 
фарбовану та покри
ту лінолеумом підло-

за-

РОБОТА»

та лампоч- 
підсвічування, 

полегшує нат.ч-

Е л е кт ро н і дл о гон а- 
тпрач обладнано спе
ціальним пристроєм, 
що під час прибиран
ня одночасно засмок
тує пил, 
кою 
яка
рання затемнених ді
лянок підлоги.

Продаються елск- 
тропідлогонатира ч і 
«ЗГІО-З» в магазинах 
«Техніка» та «Госпо
дарчі товари» спожи
вчої кооперації Кіро- 
воградщнни.

Ціпа — 50 карбо
ванців.

Укоопгоргреклама ’

ОРИОН

Г

■

А УТ
10.00 —

Художній 
лоте небо

Фоль
Фі ІЬМ-КОНЦ 
«Шкільний 
Українська 
-р- Худоя 
«Розколоте

Исвіінн. 10.20 — 
телефільм «Розко- 

.1 серія. 11.25 — 
порчі мотиви».

’РТ. 11.40 —
скрап». 9 клас.

література. 12.15 
Ній телефільм 

небо». 2 серія.

А ЦТ (І програма)
8.00 — Покипи. 8.20 — 

ЛЮТ, піонеріє! 
самблю пісні 
В. Локтева 
міського Палацу піонерів і 
школярів. 9.05 — Фільм — 
дітям. «Красне сонечко». 
10.35 — Переможці. Клуб 
фронтових друзів. Зустріч 
керівництва Міністерства 
оборони СРСР 1 Головного 
політуирапління Радянської 
Армії і Військово-Морського 
Флоту СРСР з ветеранами 
Збройних Сил. 11.50 — Я
гній солдат. Країно Рад! По
етична композиція. 12.20 — 
Док. фільми. 13.15 — Кон
церт духового оркестру шта-

Са
пн
ім.

Виступ 
й танцю 

Московського

13.20 — Новини. 16.00 — Но
вини. 16.10 — «Срібний 
дзвіночок». 16.30 — Респуб
ліканська фізико-матема- 
тнчпа школа. 16.55—- Для 
старшокласників. «Девіз — 
відвага, мужність, честь». 
18.00 — «День за.днем». (Кі
ровоград). 18.15 — «Екран 
пошани Українського теле
бачення-». Нарис про брига
дира колгоспу <Радянська 
Україна» Івапківського ра
йону Херсонської області 
О М. Ілляшенка. 18.30 - 
Концерт хоЬу . Українського 
телебачення і радіо- 19.00
— Актуальну камера. 19.30
— «В цей день 40 років то

му». Передача. присвячена 
Дню Радянської .Армії і 
Військово-Морського Флоту. 
20.30 — • Школа ! час: проб
леми, пропозиції». 20.4о —
■ На добраніч, діти». 21.00 —
■ Час». 21.45 - ХУДОЖНІЙ 
фільм «старшина». 23.10 — 
Новини.

«Срібний альна камера. 19.00 — Кон
церт майстрів мистецтв. 
20.00 — Тележурнал
«Старт-. 20.45 — «ІІа добра
ніч, діти». 21.00 — «Час». 
21.45 — Документальний 
фільм. 22.00 — Відеорепор- 
таж про зустріч виборців 
Київського-ЛеШнського ви
борчого округу з кандидатом 
у депутати Ради Союзу Вер
ховної Ради СРСР членом 
Політбюро ЦК КПРС, пер
шим секретарем ЦК Компар
тії України В. В. Щербнць- 
иим.

А ЦТ (II програма)
14.00 — Знай І умій. 

И'Ь’ ~ Пісні воєнних років. 
15.15 — Новини. 18.00 — Но- 
вини. 18.20 — Рух без небез
пеки. 18.55 — Клуб мандрів
ників. 20.00 — Вечірня каз- 
о? л«015 ~ Мамина школа. 21.00 - «Час». 21.45 -
ФІЛЬМ «Акванавти». 23.00 —- Новини.

д ЦТ (П програма)
я ПО —- Док. телефільм. 8.35? 9.35 Фізика. 6 ЙЙ.
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«Молодой коммунар 
орган Кировоградского 
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НАША АДРЕСА:

3^6650, МСП,
м. Кіровоград,
вуя. Луначврського, 36

автом атичний м а ло- 
форма т и ий ш к а льп 11 й 
фотоапарат, призна
чений для зйомки па 
35 міліметрову фото
плівку. Розмір кадру 
24X36 мм.

фотоапарат має 
апертурний залінзо- 
вий затвор, який пра
цює як «автомат діа
фрагми», стрілка ін
дикатора в полі зору 
видошукача вказує 
значення автоматич
ної діафрагми. Видо
шукач телескопічний 
із обмежувальною 
рамкою поля зору 
об’єктива і познач
кою для відстані 0,8 
м.

О б ’ екти в «Гріш лет - 
69-3» 4/40 мм. Наве-
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дення на різкість по 
символах 
відстаней
крайності» до 0,8. Ді
апазон видержок від 
1/30 до 1/250с та «від 
руки». Лічильник 
кадрів автоматичний 
із викидом у старто
ве положення під час 
відкривання задньої 
кришки.

Купити фотоапа
рат «ОРИОН-ЕЕ» 
можна в магазинах 
«Культтовари», «Тех
ніка» та в універма
гах споживчої коопе- 
раці ї І< і ровоградщи- 
пп. Ціпа від 42 до 44 
крб.

Кіровоградська 
облспоживспілка 

Укоопгоргреклама

і шкалі 
від «без-

?йЗГ

Газета виходить V вівторок 
четвер І суботу.

Друкарня імені Г. М. Димитрова 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2-
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