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ЮНАКИ И ДІВЧАТА!
ДОКЛАДІТЬ МАКСИМУМ

ЗУСИЛЬ

•ДЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ РОБИ ОСІННЬОГО

ПОЛЬОВОГО КОМПЛЕКСУ!
ОСІННІЙ ТЕЛЕТАЙП

600 гектарів Новикова
Завершують зяблеву оран
ку □ радгоспі імені Куйбишева. З-поміж інших орачів
ударною працею вирізняє
ться молодий механізатор
Олександр Новикое. Своїм
-^•іужним трактором К-701
Олександр
вже
виорав
600-гектарну
площу. Що-

денні норми тракторист ви
конує на 115—120 процен
тів.
«“

Г. ПАЛЬОК,
заступник заворга по
сільському господарст
ву РК ЛКСМ УкраїниБобринецький район.

В кагатах не залежуються
952 гектари займає цук тиву найкраще працюють
ровий буряк в колгоспі іме комбайнери РКС-6 Іван Нані Фрунзе. Станом на вчо стасієнко та Анатолій Да
ра солодкі корені викопані лекий. Перший вже упорав
на площі 265 гектарів, при 75 гектарів, другий — 59.
чому 183 з них — комсо Буряки в кагатах не зале
мольцями і
неспілковою жуються, оперативно тран
молоддю. Всього на буря спортуються з поля до
козбиранні працює 19 мо місць переробки цукрової
лодих механізаторів.
сировини.
Серед членів комсомоль
Л. ЦИКАЛЮК.
сько-молодіжного
колек- Ульяновський район.

В колгоспі імені Леніна Новгородківського району
на збиранні зернової кукурудзи працює наставник
молоді, механізатор майже з 30-річним стажем О. Г.
ЛИСНЯК. А поруч з ним молодий механізатор Ана
толій ЗАДЕРАКА, який місяць тому став членом
КПРС. Хлібороби поспішають, щоб урожай зібрати
вчасно.
Фото В. ГРИБА.

завяз
НУ, МИХАЙЛЕ, сідай
сам за кермо! По
бачу, чого ти навчився, —
сказав Анатолій, зупинив
ши агрегат посеред загінки. — А тоді розкажи мені, з якими то ти хлопцями учора стояв коло клубу. Щось дуже вже вони
завзяті до курива. Чи ти
й сам, може, того... не
проти?
Михайло, практикант 3
Піщанобрідського філіалу
Оникіївського СПТУ № 37,
незвиклий за час своєї
практики до такої багато
слівності свого «шефа»,
аж рота відкрив од здиву
вання: ну, мовляв, нічого
собі ви промову видали,
Анатолію
Михайловичу!
Тільки по якійсь хвилі
оговтався та й зразу:
Жп Та ні, я сам не курю!
Он хлопці хочуть — то
й що такого? Он дядьки
як смалять, а роботу свою
-обнять так, як...
УВ АНАТОЛІЙ завжди
хлопець як хлопець.
Хіба, може, трохи стриманіший,
серйозніший ОД
більшості ровесників
підлітків. Може, ніхто й
не здогадувався, що за
тою його серйозністю ховається душа добра, м'яка
і мрійлива. Чи не тому
так нерішуче він ішов у
шкільні роки до свого за
хоплення технікою?
— Був тут у нас один
хлопець, — розповідав ме
ні А. Демченко, т— так той
уже в другому класі дви
гуна міг зібрати й розібра
ти Ми, хлопці, його хоч
/^■Стома й прозивали «ди
зелем», а поважали... І,
скажу відверто, в глибині

А

Б

душі навіть трошки за ко, — що легко мені да
здрили його захопленості валося знання техніки. Ха
й умінню знайти вихід рактер у мене такий: що
своєму потягові до техні разу до дрібниці, до ос
ки...
таннього гвинтика розібра
Таки непросто було ко тися □ машині. Це щоб
лись Анатолієві
підійти згодом «відчувати» її в
вперше до дядьків-меха- роботі. Я й хлопців, які
нізаторів, щоб показали, приходили до мене з учи
як перемикаються переда лища практикуватись, ста
чі на тракторі- 3 часом він рався привчити до цього.

сорив про те, аби не за
бували хлопці в армії, що
дома їх чекають одно
сельці, чекають і хлібні
лани, де їм ще належить
виростити такий хліб, щоб
був, як у пісні співається,
всьому головою... Не раз
згадував Анатолій ті слова
під час служби в армії, а
найчастіше — у те своє

НАШ СУЧАСНИК

став частим гостем на трак
торній бригаді. Разом з
Шурою Чолпаном, другом
дитинства, чаклував коло
мотоцикла; запалення ви
ставляли, карбюратора ре
гулювали... Машина була
вже старенька, зношена,
але це, може, й на краще,
бо чим частіше вона ла
малась, тим більше й за
взятіше хлопці її ремон
тували, набираючись
по
троху навиків догляду за
технікою...
Од того літа після 7 кла
су, звідколи Анатолій від
чув, що всерйоз захопив
ся технікою, і до того ча
су, коли йому вперше до
вірили працювати на полі
імені М. С. Ключки, кава
лера ордена Леніна, ко
лишнього бригадира їх
ньої тракторної бригади,
минуло не так уже й бага
то часу. Були то роки на
вчання,
напруженого,
втомливого, але такого
необхідного.
— Не можу похвалити
ся, — каже А. Демчен-

серце дума
1 треба сказати, не всі солдатське літо, коли їхня
сприймали мою науку од частина
допомагала
на
разу-..
жнивах хліборобам Казах
Мабуть,
хліборобська стану. Робота на безкраїх
наука не така проста, щоб ланах братньої республі
можна її було передати ки оживила в ньому обра
тільки на словах. Ось і зи рідного степу, спогади
Анатолій вважає, що без про роботу, озиваючись у
віри в землю, без яко серці особливо гострою і
гось одвічного, «немеха- якоюсь ніби святковою
нізованого» почуття до думою про отчий дім.
неї й найпотужніша тех
А дома їх справді таки
ніка не допоможе людині чекали. Колгосп одразу
стати справжнім хліборо виділив допомогу — гро
бом.
ші відкладали на особис
О К ІШОВ Анатолій з тий рахунок кожного мі
хлопцями - ровес сяця (це вже, до речі, тра
никами в армію, провод диція; недавно, копи по
жати їх у сільський буди вернувся зі служби Вік
нок
культури прийшло тор Крейтор, то його теж
стільки людей, що й місця зустріли не лише словами
не всім вистачило в залі. вітання, а й матеріально
Із багатьох напутніх поба допомогли)... Чимало змін
жань запам’яталося хлоп приємних І бажаних, чека
цеві найбільше одне: бри ло на Анатолія по повер
гадир М. Т. Денисенко го- ненню в рідне село. Ас

фальтовані дороги, нові
будинки (в одному з та
ких будинків зараз, по
кількох роках, живе й він
Із дружиною та чотириріч
ним сином), нові виробни
чі приміщення. Ті відрадні
зміни, які так впали йому
в око тоді, після дворічної
розлуки з селом, продов
жуються й зараз. Пере
будовуються ферми
(на
першій он, приміром, вже
й сауну для тваринників
збудували — з басейном),
на тракторних бригадах
теж чимало новобудов, а
найбільше — на їхній пер
шій, яка здавна серед пе
редових у господарстві...
Того ранку настрій у
нього був особливий. І не
тільки через те, що почи
нали косити кукурудзу на
зерно. Навіть дружина по
мітила,
незважаючи на
його постійну зовнішню
незворушність і мовчахуватість,
оте чоловікове
піднесення. Вже простую
чи осіннім ранковим се
лом, Анатолій навіть трош
ки пожалкував, що не ска
зав їй про причини свого
настрою...
...Він звичним
рухом
увімкнув першу переда
чу — і «Херсонець-200»
рушив. «Працює чітко!» —
відзначив про себе. Подумки пін ніби бачив, як
взаємодіють
механізми
складної машини... Перші
потужні стебла качанистої
впали, стяті під корінь, по
сипалися
в
тракторний
причеп золотисті качани.
Руки звично лежали на
кермі. І, то збавляючи, то
додаючи машині ходу, він
знову відчув: та. ще ран-

коза, святкова піднесе
ність його не проходить.
I причиною тієї піднесе
ності було: він працював
на полі імені М. С. Ключ
ки — тому самому, яке
в їхній бригаді доручають
доглядати лише майстрам
своєї справи.
— А всього торік, —
згадує Анатолій, — мені
вдалося
зібрати
куку
рудзу на 280 гектарах —
найбільше в районі. Ни
нішнього ж року маю ін
ші
турботи — одержав
недавно нову хорошу ма
шину — екскаватор-навантажувач. Працюю на фер
мі № 1 на вантаженні кор
мів... Але, ви знаєте, від
того давнього дня, відко
ли вперше працював на
полі імені М. С. Ключки,
не полишає мене в роботі
відчуття, що звідтоді я не
мовби й не перестаю пра
цювати на ньому. І я ра
дий цьому почуттю, БОНО
додає мені сили й впев
неності а роботі.
Розмова наша відбува
лася невдовзі після того,
як Радянський уряд на
визнання відмінної роботи
нагородив дпапіі«тисемирічного Анатолія Лемченка орденом Трудової Сла
ви ПІ ступеня Певно, таки
оте відчуття спорідненос
ті з полем Імені славного
хлібороба не було випад
ковим: га й не мото бути
таким од того часу. як
твердо стая ча хлібороб
ську стежку
П. СЕПЕЦЬНИЙ.
Колгосп
«Шлях до комунізму»
Добповеличкївсь кого
району.

«Молодий комунар»

20 вересня 1986 року
секретарі первинних обмі-^

ЗУСТРІЧ
З ЧИТАЧАМИ

розробка нової системи управління. Зліва направо на передньому
плані — старший науновий співробітник НВО «Автоматгірмаш» Н. В. ЖЕРДЕНОВСЬКИЙ, керівник проектної бригади проектно-конструкторського відділу В. М. ВЕ
ЛИЧНО, завідуючий лабораторією А. К. КОЛОМІИЦЕВ, (на Другому плані)
головний
конструктор проекту В. С. ГУДКЕВЙЧ І конструктор Н. О. ВАРТАНЯНЦ,
д
Фото І. БРУЯ. (Фотохроніка РАТАУ.

ІРОВОГРАДСЬКЕ ви
робниче
об'єднання
«Друкмаш». Кабінет за
ступника генерального ди
ректора по розвитку об’єд'
нання та економічних пи
тань Юрія Ароновича Бурунського.
— Як в об’єднанні з під
рядом?
— Непросто. Є окремі
занадто загальні моменти
у самих теоретичних по
ложеннях про бригадний
підряд. А звідси й камінь
спотикання — робітники з
холодком беруться за цю
справді прогресивну спра
ву. Сьогодні їм давай
конкретний план і кон
кретні гроші за їх кон
кретний труд. А коли вза
мін цього бригада вступає
в залежність від сили-силениої показників і зобо
в’язань (при тому, до кін
ця не узгоджених з суміж
никами) — гарячого ба
жання стати на бригадний
підряд не жди. Тож поки
що й мусимо ждати.

К

— Чого?
— Поки настануть пе
редумови для повного й
повсюдного переходу всіх
виробничих ланок на під
ряд.
Таким чином, традицій
на соломинка — ряту
вальники: «вирішить час»...
А що ж люди? Тільки спо
стерігачі?

Як відомо, бригадний
підряд — форма бригад
ного госпрозрахунку. За
останні роки у виробничо
му об'єднанні «Друкмаш»
у практиці бригадної фор
ми організації праці роз
винувся якісно новий на
прям — створення бригад
нового типу. У такій брига
ді робітник виконує час
тину сукупного завдання
всього колективу, для чо
го оволодіває кількома
суміжними професіями й
операціями. Бригада в ці
лому гарантовано виконує
завдання по випуску ви
сокоякісної продукції. У
зв’язку з цим керівництво
підприємства надало біль
шої самостійності первин
ним колективам, перевів
ши їх на госппідряд. Пер
шими
згодилися
члени
комплексної
наскрізної
бригади дільниці чавунно
го литва
металургійного
виробництва, якою керує
В. І. Троценко. До складу
колективу входять основ
ні, допоміжні
робітники
та інженерно-технічні праПівники. Дільниця чавун

І

Відбулася зустріч ком
сомольського активу Онуфріївського району із пра
цівником газети. Завідую
чий
відділом
сільської
молоді «Молодого кому
нара»
Анатолій Безтака
розповів присутнім про
організацію роботи редак
ції, про виконання заходів
редколегії газети по про
паганді і втіленню в жит
тя рішень XXVII з’їзду
КПРС і гідної зустрічі XX
з'їзду ВЛКСМ. У розмові,
зокрема,
комсомольські

нялися думками і досві
дом організації перед- 11
платної кампанії, розпові- І
ли про її хід. Було відзна- Я
чено, що останнім часом Я
поліпшився якісний зміст '
публікацій, але якість фо
тознімків погіршилась. Чи
тачі висловили ряд про
позицій і зауважень по
веденню окремих рубрик
і тематичних полос, зокре
ма, «Село і молодь», «Віт
рила»,
«Клуб
молодої
сім’ї».
Пропозиції і зауваження
комсомольських активістів
району будуть розглянуті
на засіданні редколегії по
обговоренню планів і за
ходів редакції щодо зміс
ту і поліграфічного оформ
лення газети-87-

ми умовами, як у нас. Але,
думаю, це минуще. Інша
справа, краще до свого
активу спілчан та молоді
підприємства взагалі ма
ють повернутися комсо
мольські органи — завод
ський комітет комсомолу,
міськком ЛК.СМУ, Ще
слабо практикується така
безумовно дійова форма
перевірки ділових якостей
комсомольців, як комсо
мольська путівка! Адже
для того, щоб проявити
себе, не обов'язково їхати
за межі міста й області,
Невдячна справа — га
адрес ударної праці, де
дати. Факти вперто до
чекають властивого, у пер
водять, що перспектив в
шу чергу, молоді запалу
цьому питанні чимало й
й безкомпромісності, чи
нині. Недовго витримує
мало. Бригадний підрядна
критику як аргумент твердпідприємстві — одна з та
ші і І
ких. На прогресивну фор
му організації праці тут
поки що не переведено
жодного КМК.
О.
Аналіз роботи колекти
Іі
вів,
що працюють в умо
і . і р / '
4
вах бригадного підряду,
О
І
однозначно
доводить:
справа варта підтримки і з
боку робітників, на кого й
розрахована. У виграші
залишиться кожен із парт
нерів по договору — і сам
колектив, і адміністрація.
нович. — Передусім, хоро Якби вважати, що лиш
цим можна розв’язати
ша робота. Робота, яка не
Таку фразу доводиться часто чути, коли мова за
проблему
впровадження
лише дає результати, а й
ходить про успіхи й труднощі у впровадженні бри
бригадного підряду, мож
радість.
гадного підряду. У кращому випадку співрозмовники
на було б задоволено по
— Але не подумайте
більш чи менш складно аналізують стан із бригадною
терти руки: агітацію фак
лиш, що все так гладко
формою роботи взагалі. А що ж з підрядом?
тами проведено.
було спочатку... Познача
Запрошуємо поговорити з цього приводу. Спробує
Однак, усе свідчить про
лися окремі недоробки у
мо на конкретних прикладах і фактах із життя про
те, що завтра це питання
самому плануванні нашої
стежити, чому підряду ще не привільно, що гальмує
на виробничому об’єднан
роботи. Однак, з часом, а
його поступ.
ні «Друкмаш» ще не вирі
це зайняло від сили два
шиться. А коли ж настане
місяці, робота налагоди
той день?
лася. Багато важить те,
«Друкмаш» їх 230) — в ження про те, що ще рано що колектив у нас друж
Є один варіант відповіді
умовах роботи на підряді говорити про якусь систе ний і добре підібраний,
у застосуванні до даного
працює... 6 колективів.
му у впровадженні бри високоосвічений. Не по конкретного підприємства:
Є (пригадаймо сказане гадного підряду. Недво трібно зайвий раз витра
коли роботу всіх вироб
вище), щоправда, набагато значно на це питання — чати час й енергію па по
ничих підрозділів буде пе
веселіші цифри по охоп про минуле і ймовірне май яснення, що треба викопа
ребудовано з тим, щоб не
ленню колективів, що пра бутнє підряду — висло ти' в кожну конкретну змі
залишилося бодай одної
цюють за кінцевим резульланки, яка б могла своєю
вився керівник згаданої ну кожному робітникові.
татом. Але постійно нага
Злагоджено
працює
незамкнутістю
збивати
вище однієї з бригад, що
дує про себе таке пере
бригада В. І. Троценка.
ритм попереднім і наступ
працюють
на
підряді
у
ли

конливе теоретичне поси
Чіткі рухи, добре підігнаним. Іншими словами, по
лання, яке міститься в варному виробництві — ні маніпуляції на кожній
чати з найменшого.
Володимир
Іванович
Тро

умовах господарювання за
операції, — це помітно й
Не варто думати, що
підрядом. А там: «...Особ ценко.
без коментарів. Дисциплі тут виникає оте порочне
—
Із
колективом
В.
І.
ливістю ж бригадного під
на за першопитання — чи
коло: підряд можливий
ряду є укладання двосто Петровського, що трудить, не це наступна складова
лиш при існуванні.., під
роннього договору (брига ся разом з нами на діль успіху? До ради бригади
ряду. Секрет, можливо, у
да — адміністрація), що ниці, у нас практично од входять сім чоловік, один
самому формулюванні: як
передбачає матеріальну за накові показники. Про що з них — комсомолець Джаінтересованість бригади в це свідчить? Можливо, у мал Арсланбеков. «Є мо що братися, то всім під
ряд, не «усуваючись» за
поліпшенні
результатів Володимира Івановича бу лоді й у самій бригаді, але
тих чи інших причин.
госпрозрахункової діяль де своя думка, а я осо мало, — відповідає на ще
А тут доведеться подо
ності. своєчасне й високо
бисто гадаю так: це не не задане мною питання
лати
чимало. I психоло
якісне виконання робіт і
секрет, що якщо сам себе бригадир. — Зате на ту
гічний бар’єр, і певні орга
дотримання зобов’язань з забезпечиш, то сам і* мати- молодь, що маємо, не обнізаційні ускладнення. Та
боку адміністрації (її ма
меш. І даватимеш роботу ражаємось». Непотрібними
й за якісний склад учас
теріальна
відповідаль
себе тут молоді працівни
ників процесу доведеться
ність) по створенню брига Іншому.
ки
не
відчувають,
а
тому
Пригадаймо, що колекпотурбуватися краше, ніж
ді сприятливих (необхід
трудяться нарівні з вете
до цього. І тоді «робота
них) умов для виконання тнв В. І. Троценка працює ранами. Крім бригадира,
на єдиний наряд по кінце
виробничого
завдання. сам на себе. Не доводить це ще начальник дільниці
Кількість показників під ся посилатися у виправ Б. В. Печорський, ланко вому результату з розпо
ділом усього заробітку за
рядного договору, що пла даннях браку чи зривів на вий В. П. Рдзевський та
коефіцієнтом
трудової
нується і враховується, за недбайливого постачаль- інші, хто починав тут ще
лежить під виду госпроз пика -суміжника — робота до підряду. Назву елек участі» із приватної спра
ви одинаків перетвориться
рахунку...» і т. д.». А що ж тут від нуля до остаточ трозварника Михайла Триу вимір ефективності ро
у вас?
ної готової продукції, яку боя і впбивальника Юрія
боти кожного працюючого
Можна було б навести тут же оцінює ВТК. Чи в Чабанного. Перший
на
Завжди й усюди.
тут і кільканадцять, безу цьому головне пояснення висоті, а другий поки що
мовно, важливих і необ стабільності в роботі ли «пасе задніх», наче вичікує,
І. КУЦЕНКО,
хідних пунктів текстів до варників? Бригадир вва щоб підганяли. Бачите, не
спецкор «Молодого
говорів. Але суті справи жає, що левова частка. всім догодиш навіть такикомунара».

ного литва предметно за
мкнена. Середня потуж
ність — 75 тонн продукції
на рік. Цей колектив до
переходу на бригадний
підряд часто простоював
через несвоєчасний і не
якісний ремонт обладнан
ня. На сьогодні ці випадки
практично зникли — брига
да, ввівши до свого складу
ремонтників, узяла на себе
міжремонтне
обслугову
вання і проведення малих
і середніх ремонтів. Не
давно розпорядженням за
ступника генерального ди
ректора ВО 10. А. Бурунського затверджено пере
хід на бригадний підряд
ще двох колективів — у
заготівельному
виробни
цтві. Це колективи по ви
готовленню гвинтів і пру
жин Б. Г. Облакова й В. М.
Балашова договори укла
дені на п’ятирічку.
Таким чином, на сьогод
ні із загальної кількості
бригад — 280 (на самому
головному
підприємстві

це не змінить: справа бри
гадного підряду на під
приємстві — поки що влас
на справа окремих само
стійних колективів.

2. ЯК ЦЕ МОГЛО
ПОЧИНАТИСЯ
(ПОГЛЯД ЗБОКУ)

дійсно, саме в цьому. А ще
— в зацікавленості людей
у такій високопродуктив
ній і високоякісній роботі.
А все це — з умов, пе
редбачених договором на
бригадний підряд. Зна
чить, реально — забезпе
чення ритмічного випуску
продукції заданої номен
клатури й об’ємів; стале
підвищення якості продук
ції і продуктивності праці;
висока трудова й техноло
гічна дисципліна; соціа
лістична збереженість до
вірених ресурсів тощо?
Значить, реально.
— Що є для нас, членів
бригади, бригадний підряд
в умовах сьогодення? —
продовжує Володимир Іва-

кминне
ЗАПИТАЄ

Г рошова
допомога
матерістудентці
Наша читачка з обласно
го центру Н. Родлова звер
тається до редакції: «Сту
дентка взяла академвід.
пустку. Чи
виплачувати
меться їй грошова допомо
га на дитину протягом від
пустки і в якому розмірі;».
На запитання відповідає
завідуючий
юридичною
консультацією Кіровоград
ської обласної ради про
фесійних спілон М. Ф. ДИГАЛО:

— 11а території України
з 1 листопада 1982 року
діє постанова ЦК КПРС і
Ради Міністрів СРСР від
22.01.81 року .N’8 235 «Про
заходи щодо посилення
державної допомоги сі
м’ям, які мають дітей»
стосовно виплати допомо
ги по догляду за дити
ною.
Держкомпраці СРСЗ^і
Секретаріат ВЦРПС ур
етановою від 6 липня 1982
року № 156/30-10 затвер
дили пояснення «Про по
рядок надання жінкам
частково оплачуваної від
пустки по догляду за ди
тиною до досягнення од
норічного віку і додатко
вої відпустки без збере
ження заробітної плати по
догляду за дитиною до до
сягнення її півторарічного
віку». Цією постановою
визначено, що право на
частково оплачувану від
пустку по 35 карбованців
щомісяця до досягнення
дитини віку одного року
мають право матері, які
працюють і які навчаються
з відривом від виробни
цтва у вищих, середніх
спеціальних, професійнотехнічних навчальних за
кладах, а також в аспі
рантурі, клінічній ордина
турі, на курсах і в школах
підвищення кваліфікації,
перекваліфікації -'Ж^іідготовки кадрів незйСтежно
від трудового стажу.
Якщо Н. Родловій нада
но академічну відпустку
по догляду за дитиною,
то вона має право на
отримання допомоги: 35
карбованців щомісяця до
досягнення дитини річно
го віку. їй треба зверну
тися в профком навчаль
ного закладу з заявою про
призначення й виплату та
кої допомоги.

Мотоцикл
на виплату
Жителя міста Олександрії
В. Петренка цінавить чи
можна придбати мотоцикл
МТ на виплату?
Запитання реляція пе
реадресувала
’^Лзоградсьному об л ас нем «^оптовороздрібному
об'єднанню
«Спорттовари». На
нього
відпоаів заступник дирек
тора
об'єднання М.
Ф.
Савицький:

— Кіровоградське об'єд
нання «Спорттовари» по
відомляє, що мотоцикли
продаються на виплату в
тих місцях де є магазини
об’єднання
«Спорттова
ри».
Підстава;
Наказ
№ 222 від 27 серпня 1985
року і наказ № 338 від 20
грудня 1985 року із зміною
про продажу товарів на
виплату, виданий Мініс
терством торгівлі УРСР,
лист
Укроб’єднання
«Спорттовари» № 06-3/476
від 29 грудня 1985 року.
Продаж мотоциклів в
сільській місцеп^К здійс
нює система Ц^живчої
кооперації, впщестоячою
організацією.

20 вересня 1986 року
ІШ ОЛОДИЙ комунар» неодноразово публікував
матеріали про антигромад
ські дії прихильників так
званої «ради церков єван
гельських християн-баптистів». про те, що ці дії ціл
ком ув’язуються з плана
ми ідеологічних підривних
центріз Заходу щодо ство
рення в нашій країні сво!’-'-'’фзДУ релігійного
антирадянського підпілля.
До недавнього часу в
знам янській громаді при
хильників «ради церков»
керівні місця займали пе
реконані віруючі К. Дібрівний, М. Вдовиченко,
С. Супрунов. Рядові
ві
руючі слухали їх пропові
ді, йшли за ними по шля
ху служіння «раді церков
ЄХБ». Коли ж ці люди, за
лишаючись глибоко вірую
чими, розібралися,
куди
веде «служіння «раді цер
ков», знайшли в собі сили
порвати з авантюристами
від релігії і перейшли в
зареєстровану
громаду
баптистів, їх назвали «від
ступниками»,
«зрадника
ми справи божої» тощо.

мати від них наклепниць
ку Інформацію про «пе
реслідування християн в
СРСР», а взамін хотів пе
редати підривну літерату
ру, інструкції та іншу «ду
ховну поміч Заходу». До
речі, в числі тих, на кого
мав вийти емісар з-за
океану, були й неоднора
зові візитери до Кірово
града та Знам’янки; при
бували сюди, щоб брати
участь у
провокаційних
збіговиськах. Серед них,
члени сім’ї ватажка оде
ських розкольників Бой
ка, в минулому зрадника
Батьківщини, що в роки
Великої Вітчизняної війни
був наглядачем у фашист
ському концтаборі
для
військовополонених. Нині
цей «святий чоловік» від
буває покарання за ан
тигромадські дії, а його
підопічні чекають зустрі
чей з грейданусами.
Прихильники «ради цер
ков» намагаються виправ
дати і «туристів», і зв'язки
з ними. Мовляв, що про
тизаконного в тому, що
вони привозять біблію чи

I це лише через те, що
Дібрівний,
Вдовиченко,
Супрунов не захотіли гра
тися в піжмурки з закона
ми нашої держави, пору
шувати їх, як того хочуть
ватажки «ради
церков».
До рангу
«зідступникіз»
зараховані «радою» й ін
ші відомі баптистам-розкольникам особи, навіть з
числа ватажків «ради», як,
наприклад, «благовісник»
А. Петренко з Сумщини.
За незгоду з антирадянським курсом «ради», зо
крема, її «голови» Крюч
кова та «зарубіжного сек
ретаря» відщепенця Вінса,
було виведено з керівни
цтва. «ради» її члена Крекергууядовим віруючим
цього знати не доводить
ся, бо ватажки «ради цер
ков» намагаються ховати
правду про свої дії, при
криваючись проповідями
про мир та злагоду у
«братстві». Один з лідерів
«ради» Храпоз в останні
роки свого життя був в
опалі у «Крючкова та К'»,
проте рядові віруючі цьо
го не знали. Після смерті
Храпов був возведений
майже у ранг «мученика
за справу Христову», що
став «жертвою войовничо
го атеїзму». Мертві ж го
лосу не мають...
Галасуючи про
«неза
лежну церкву»,
ватажки
«ради» цілком
залежать
від тих кіл на Заході, що
намагаються
використо
вувати релігію як при
криті реологічної дивер
сії проад СРСР. Прикладів
цими
тісних контактів з
колами ватажків
«ради
церков» можна
навести
чимало. За 25 років існу
вання цієї горезвісної гру
пи розкольників їх
на
бралося стільки, що ніяки
ми молитвами та проповідями не обілити її «історію»
Наведемо
зовсім
свіжий приклад. В липні
цього року в місті Одесі
при проведенні протиправ
них дій був затриманий
«турист»
із Сполучених
Штатів
Америки Артур
Грейданус. Він,
завербувавши жителя Одеси як
свого кур’єра.
цікавився
нашими державними таємницями, намагався встановиЗ^^юнтакти з місце
вими г^іхильниками «ради
церков ЄХБ», щоб отри-

«Молодий комунар»--------------------------------------- - З стор.

дєєва при обшукові- В од»
йому а них, наприклад.,
відвідання
школярами
лялькового театру розці
нюється
як «намагання
розпусників спокусити грі
хом дитячі душі». Отже,
йде психологічна обробка
дітей.
До чого веде «педагогі
ка» екстремістів із «ради
церков ЄХБ», можна суди
ти ще й з такого прикладу.
Цього року СПТУ № 8 в
обласному центрі закінчив
син
Лиходеева
Павло.
Вчився добре, педагоги
були задоволені його ус
піхами, особливо з літера
тури, коли він писав твори
про любов до Батьківщи
ни, густо пересипаючи їх
цитатами з творів Єсеніна
і Маяковського. Після за
нять же Павло у групі при
хильників «ради
церков
ЄХБ», пресвітером якої є
батько, вів інше життя —
брав участь у протизакон
них молитовних сходках,
переписував з нелегальних
наклепницьких
брошур
«вірші»
видвореного а
СРСР за антирадянську ді
яльність відщепенця Вінса,
Коли на робітничих збо
рах
колективу «Кіровоградсільбудіндустрії», де
Павло проходив виробни
чу практику, його спитали,
чи буде він приймати вій
ськову присягу, коли при
йде час виконувати сзященний обов’язок по захисту Батьківщини, то відповідь була такою: «Це
моя особиста справа, Вам
немає до того діла».
Робітничий
колектив
то іншу релігійну літера гнівно засудив негідні дії
туру. Біблія вчить лише Павла. Можливо, той осуд
добра, а інші духовні кни піде на користь його гро
ги вчать «розуміти біб мадянській позиції і він
лію». Яке це «розуміння», зрозуміє, куди штовхають
свідчить хоча ось така те його ватажки «ради цер
за з популярної в середо ков». Хочеться вірити, що
вчинить
вищі прихильників «ради Павло Лиходєєв
церков ЄХБ» книги захід саме так, як він писав у
ного проповідника-місіо- своїх шкільних творах, а
нера Джона Осзальда Смі- не так, як зробили його
та «Несіть їм звістку про однозірці по кіровоград
Христа»: «З того, що ство ській громаді прихильни
ЄХБ»
рено злим генієм сатани, ків «ради церков
Василь
Бичков
та
Михайло
комунізм — найбільш ди
явольське знаряддя. Він Бондаренко, відмовившись
поширюється
швидко і приймати військову при
сягу, яка нібито не узгод
жорстоко, переслідує хри жується зі «словом бо
стиянство в кожній краї жим», змушує брати в ру
ні».
Тобто ця «книга»
ки зброю. Проведемо ло
вчить читача розуміти біб гічну паралель, яка пока
лію так: «Якщо ти справді
же цих осліплених юнаків
християнин, веди боротьбу
знову ж таки як лицемі
з комунізмом, породже рів. Вони обоє вважають
ним сатаною». Зазначимо, сзоїм «братом во Христі»
що книгу Сміта, завезену
відщепенця Вінса,
який
в нашу країну «туриста нині проживає в США. Цей
ми» з-за океану, а потім
же брат во Христі за свої
розмножену
ватажками
відкрито антирадянські дії
«ради церков», вилучали
був удостоєний уваги з бо
під час обшуків і у кіро
ку гласи Білого дому, який
воградських та
знам’янприймав Вінса у своїй ре
ських оозкольників.
зиденції, потискував йому
Неабияке значення має руку, підбадьорював на
в середовищі прихильни нові антирадянські акції.
ків «ради церков ЄХБ» ви Отже, Рональд Рейган од
ховання дітей та молоді в нією і тією ж рукою під
дусі сліпої покори ватаж писував накази про зброй
кам, ігнорування
радян ну інтервенцію на Грена
ських законів, ізоляції від ду, бомбардування безза
«зовнішніх», тобто атеїс- хисних лівійських міст, но
тичного оточення,
Дітей ві ядерні випробування як
дошкільного віку, напои- виклик радянському мо
клад, навчають бачити у раторію, і цією ж рукою
кожному
невіруючому він потискував руку пас
«грішника», пропащого, у тиреві Вінсу. А той по
представниках
органів вчає радянську молодь у
влади — своїх ворогів та своїх заокеанських радіо«ворогів Христової пепк- проповідях «любити бо
ви». Дітей змалку призви га», виконувати божу за
чаюють до подвійного жит повідь «не убий» і водно
тя — одного для свого час вести боротьбу з «су
середовища, іншого
— спільством. де панує ди
для атеїстичного оточен явол».
Що хочеться сказати з
ня, якого, за повчанням
наставників з «ради цер приводу цього?
Ватажки
самозванноі
ков ЄХБ», слід остеріга
тися все життя, бо це «су «ради церков ЄХБ», аван
тюристи від релігії, вже
спільство диявола», де па
скомпрометували
кують «гріхи
розпуста». давно
Подібними визначеннями себе як посібники недру
нашого суспільства наси гів Країни Рад І не схова
чені такі спеціальні мето тися їм ні за якими молит
дичні посібники «педаго вами та проповідями, по
гів» з «ради церков», як силаннями на палку віру в
'Дзвіночок»,
«Дитячий бога. Хотілося, щоб це
друг».
«Небесний про зрозуміли рядові віруючі,
мінь» та інші. Такі «посіб особливо молодь. Адже
екстремісти
ники» було вилучено у ва релігійні
тажка кіровоградських при штовхають ї< на знаду ідея- |
ч
хильників «ради
церков ліп радянсь^пї г-„->п1ими
М. ТЕРНОВИЙ^^
ЄХБ» Олександра
Лихо-

0®0SB0^3OSI
Додому—
з кришталевим
кубком
Схвильовані і радісні волейболістки Другого імені
Петровського цукрокомбінату Олександрійського ра
йону стояли на п’єдесталі пошани. їх мрія збулась —
вони чемпіони України серед команд колективів фіз
культури агропромислового комплексу республіки.
Золоті медалі їм вручає сам олімпійський чемпіон...
ПОЧИНАЛИ з найпростішого: оголосили в це
хах цукрокомбінату
про
створення жіночої волей
больної секції. Адміністра
ція на чолі з директором
Миколою Лукичем Щер
биною та голова проф
спілкового комітету
Антоніна Дмитрівна Скля
ренко виділили кошти на
спортивну форму, створи
ли необхідні умови
ДЛЯ
учбово-тренувальної під
готовки. Інструктор-методист з виробничої
гім
настики та фізкультурномасової роботи Валентина
Гладка
згуртувала
всіх
бажаючих до регулярних
волейбольних занять, від
новили запущені на ста
діоні
«Тясмин»
ігрові
майданчики.
I ось вже понад сім ро
ків на цукрокомбінаті іс
нує волейбольна
жіноча
секція, яку відвідує біль
ше 50 чоловік. П’ять ро
ків збірна цукрокомбінату
виборює звання найсильнішої в Олександрівському районі, постійний при
зер обласних
сільських
ігор, обласної спартакіади
сільських Рад
народних
депутатів...

Цього року прийшов
найбільший успіх. Під ке
рівництвом
невтомного
ентузіаста волейболу, сво
го постійного тренера Ми
коли Мефодійовича Шиш
ки волейболістки цукро
комбінату виграли весною
зональні, а потім і фіналь
ні змагання першої облас
ної спартакіади «Здоров’я»
серед колективів фізкуль
тури
облагропрому на
приз нашого земляка Ге
роя Радянського
Союзу
Валерія Івановича Гринчака. В червні цукровички з
Олександрівни
в
місті
Верхньо-Дніпровську
на
Дніпропетровщині вийшли
переможцями першої зо
ни республіканської спар
такіади «Здоров'я» Держагропрому України, подо
лавши опір сильних команд
Полтавської,
Дніпропет
ровської і Запорізької об
ластей, завоювали єди
ну путівку на фінальний
турнір.
Дівчата поставили ме
ту — вибороти перше міс
це. Більше трьох місяців
щоденних
напружених
тренувань. Вивчали
нові
прийоми, шліфували тех

ФУТБОЛ

«ЗІРКА»-«АТЛАНТИКА»-21
Кращим гравцем цього і красиво, як і до пропу
матчу було визнано Яро щеного гола. Болільники
слава Бобиляка. Саме він раз у раз нагороджують
вже па 9-й хвилині гри своїх улюбленців оплеска
відкрив рахунок, підхопив, ми. Ось Андрій Коигельскіс
ши м’яч, який безрозсуд- виходить до воріт «Атлан
ливо залишив у своєму тики» і відразу ж б’є у
штрафному
майданчику ціль — воротар пивом від
захисник
«Атлантики» биває цей м’яч.
Олександр Дейнека,
Вирішальний гол на 84-й
У середині першої по
забив наш кращий
ловшій матчу севастополь хвилині
— Михайло Кали
ці
зрівнюють
рахунок. снайпер
який стає справжнім
Півзахисник
Володимир та,
Щетиніїг рішучим ударом спеціалістом по «Атланти
зблизька вразив ворота ці». В минулому році Ка
«Зірки». Та це не засмути, лита також забив севасто
ло кіровоградців, які гра польцям гол, який приніс
ли також цілеспрямовано «Зірці» два очка.

В. ПЕРЕВЕРЗЄВ,
методист по спорту,
старший
інструктор
облагропрому.

Ось і закінчилось ве«.
лике спортивне
свято
студентських
футболь»
них
збірних союзних
республік, міст Москви I
Ленінграда на кірово
градських
стадіонах
«Піонер» та «Спартак»—
чемпіонат
Центральної
ради ДСТ «Буревісник».
У поєдинку за бронзові
медалі колектив
Азер
байджану з рахунком
3:1 переміг минулорічно
го чемпіона — збірну Ле
нінграда — 3:1.

Фото М. ХОРЕНЖЕНКА.

Сергей Аксаков. Собра
ние сочинений в 3-х томах,
том 1.
Николай Грибачев. Соб
Ірина Вільде. Твори н рание сочинений в 6-ти
5-ти томах, том 4.
томах, том 5.
Анатолій Шиян. Твори
Людмила Татьяничева.
в 3-х гомах, том 2.
Собрание сочинений в 3-х
Михаил Шолохов. Соб гомах, том 2.
рание сочинений и 8-ми
Р. КОЖУХАР,
томах, том 5.
завідуюча магазином
Истории Киева, том 3,
№ 1 Кіровоградського
киша 2.
облкнигоюргу.

Увазі передплатників
До магазину передплат
них видань в Кіровограді
надійшли нові видання.
Адміністрація
запрошує
передплатників одержати
такі чергові гоми:
Иван Ефремов. Собра
ние сочинений в 5-ти то
мах, том 1.

ніку, розігрували тактичні
Схеми, відточували
ком
бінації.
На фінальні змагання □
місто Кам'янець-Подільськ
Хмельницької
області
і’їхались найсильніші жі
ночі команди колективів
фізкультури агропромис
лового комплексу Украї
ни — переможці поперед
ніх зональних
турнірів
Івано-Франківської, Київ
ської, Вінницької та Крим
ської областей, і
наші
землячки.
Вихованки тренера М. М.
Шишки проявили високу
технічну майстерність, вмі
ло атакували, вдало грали
в захисті. Всі їх суперниці
вимушені були залишити
майданчик
переможени
ми. Про безумовну пере
вагу олександрівських во
лейболісток говорить од
нозначний рахунок партій
у всіх зустрічах на їх ко
ристь — 2:0
Олімпійський
чемпіон
Володимир Іванов тепло
поздоровив дівчат з вели
ким успіхом, вручив
Ва
лентині Гладкій,
Ларисі
Дегтяр, Катерині Дяченко,
Тамарі Грачик, Надії Зозу
лі, Надії Лисенко, Ната
лії Шмак та Ірині Дитикевич
золоті
медалі
чемпіонок
республіки.
Спорткомітету
України,
пам’ятні призи та Диплом
першого ступеню респуб
ліканської ради сільського
спортивного
товариства
«Колос», команді як чем
піону
агропромислового
комплексу
України
—
кришталевий
Кубок
та
Диплом першого ступеню.

«Молодий комунар»

20 вересня 1986 року
ПІСЛЯ ВИСТУПУ «мк»

У замітці «Гуляти ходили втрьох...», вміщеній у ми біганину від однієї дівчи
нулому випуску «Клубу молодої сім'ї», дівчина роз ни до іншої. У цій історії
повіла, як наговорила на подругу її хлопцеві і тому роль Андрія така ж непри
закохані розлучилися. Читачів схвилювала ця істо ваблива, як і Ірини.
Оксана Д.
рія. Та для Галини й Ірини (тих самих подруг) най
важливішим буде, мабуть, останній із вміщених тут
відгуків на публікацію...
гідності ні в інших, ні в
собі. І нездатна на справж
ню дружбу, та й не було
її в неї ні з Андрієм, ні з
Галиною. Бо якби була, то
не зробила б вона такої
підлості. Я вважаю, що
грунтується
дружба, яка
на повазі до людини, до
її особистості — таке ж
прекрасне почуття, як і
любов- Більше того — лю
бов дрібна без дружби. І
лише
високоморальній
людині доступно пізнати
цю красу. Інакше ж буде
те, що у випадку з Іринога.

Чорна заздрість
страшна
ДОЛІ ЛЮДСЬКІ
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Пам’ятаєте класика: «Всі
щасливі сім’ї схожі одна
на одну, кожна нещасли
ва сім'я нещасна по своє
му»- Я — про сім’ю щас
ливу. У парі Валя й Ана
толій Литвиненки прожи
ли 15 років. У них росте
син Дмитрии. У подружжя
Литвиненків одна робо
та — театр, і одне захоп
лення — теж театр. По
“ 
знайомились вони ганими
під час навчання У Днітеатпропетровському
ральному училищі.
Закохані, вони приїхали
разом до Кіровограда по
закінченню навчання, по
чали працювати у театрі
імені Кропивницького. Че
рез рік побралися. Жили
з матір’ю Анатолія.
— Скільки мені говори
ли сторонні, — розпові
дає Валя, — що я чиню
нерозумно. Мовляв, спо
чатку свій побут влашту
вати треба або вже чоло
віка вибрати, який може
тебе забезпечити. Прикро
ставало після таких |розмов, бо я вважаю, що
сім’ї ніколи не вийде, НО
ли все так планувати.

Мене переконують
не
так слова Валентини, як
приклад їх
родинного
життя. Починали, як ка
жуть, з нуля. Звичайно,
батьки допомагали, але...
Молодій сім’ї, перекона
на Валя, не треба покла
датися на поміч. Ніщо так
не радує, як речі, куплені
на свої гроші 1 спільно.
— Як ви вважаєте,
запитую обох, — те, що
ви працюєте разом, ДОпомагає чи заважає?
— Нам допомагає,
відповідає Валя- — Мені
вже доводилось чути за
питання: «Спілкуючись 1
вдома, й на роботі, ви, ма
буть, втомлюєтесь
один
від одного?». Дурниці! 15
років ми живемо у парі І
ще ніколи не відпочивали
окремо.
— Трапилось так,
—
підхоплює Анатолій, — що
кілька місяців я не пра
цював у театрі, переходив
на іншу роботу. Але швид
ко повернувся, і, знаєш,
певною мірою через неї,—
киває він на дружину. —
Ми не можемо один без
одного.
Любов? Так, це любов.
Не закоханість. Ми частогусто плутаємо ці почут
тя. Пам’ятаєте, як говорив
Михайло Светлов:
Влюбленность —
еще не любовь,
Л встреча —
еще не свидание.
Людина може закохати
ся, побудувати сім'ю, але

коли закоханість мине, що
трапиться? Чи збережеться
сім’я? Можливо, Валя має
рації, вважаючи, що у
спільному житті головне
не любов, а дружба, взає
морозуміння. Хоч їх сім я
— з любовії
ВАЛЕНТИНА: У акторів
ритм життя інший, ніж у
більшості людей, робочий
час зміщено на вечір.
Прослідкувати за тим, щоб
моє дитя було вчасно на
годовано, щоб лягло спа
ти, послухавши «Вечірню
казку», мені не завжди
вдавалося. З п’яти років
Діма залишався сам. Він
у мене самостійний.
— А як з обов’язками в
сім'ї? Як ви їх розподіляє
те? Анатолій допомагає по
господарству?
— Звичайно. Все, що
повинен робити мужчина.-.
— Затишок у сім'ї, —
втручається Анатолій, —
краще вдається створю
вати жінці, бо у неї смак
тонший.
— Ви завжди знаходите
спільну мову?
— Не завжди, — це
Анатолій. — Буває, й сва
римось.
ВАЛЕНТИНА: Тепер мен
ше. А раніше, коли тільки
побралися, ледве не що
дня. Скільки
конфліктів
бувало через Толину ри
балку. Схопиться ні світ ні
зоря І на весь день пропаде. Нервувала, сердилася. Пережили. Між іншим,
коли говорять про якесь
подружжя, що воно живе
душа в душу, маючи на
увазі відсутність супере
чок, я не дуже вірю. Ти
віриш? — запитує Валя, І
тепер замислююсь я. Пев
но, жити душа в душу не
означає ніколи не свари
тися. Не нова думка, але
істинна: жити душа в ду
шу — це ділити разом І
біди, І радощі. Я прига
дую
прекрасну
пісню
П. Майбороди і А. Малиш
ка, яка свого часу була
дуже популярною:
Над полем зарошені
віти
Дубове верхів'я звело,
З тобою у парі ми
будем ділити
Все тс, що на серце
лягло.
АНАТОЛІЙ: Є така на
ука — сімейна етика. Тре
ба вивчати характер один
одного- Іноді, можливо, й
поступатися своїми прин
ципами. В дрібницях, зви
чайно. Адже часто сімей
ні незгоди починаються з
речей незначних.
В. ЛЕВОЧКО.

Пригадайте
приказку:
«Третій зайвий»- Страшно,
коли «третій» — заздра,
нещира людина. Ота за
здрість — велика руйнів
на сила для всього доб
рого, що попадає на її очі!
Коли Ірина не зробить для
себе висновку, не витра
вить остаточно зі своєї ду
ші ворога, що засів у гли
бині її, — то сама від цьо
го буде самою нещасли
вою людиною. Права Га
лина, що не прощає під
лості Ірини! Рада, що бать
ки Андрія на боці Галини,
яка стала матір'ю їх вну
ка чи внучки.
Дивує легковірність Ан
дрія. Досить було сказа
ти, що його кохана зради
ла, як він сприйняв усе
на віру.

«А я—той самий
Андрій»

Г. ЩЕРБИНА.

Любов дрібна
без дружби
Ірина вчинила підлість.
І через що — через сліпу
закоханість. І крім усього,
вона не поважає людської

Ікра з баклажанів

Двоє поєднують свої ДО
ЛІ. Чого чекають обоє від
спільного життл? Звісно,
щастя й радощів. І щоб у
взаєминах буденне не су
перечило
високому.
Не
завжди це виходить.
По
ширена причина — «Втру,
чаються батьки». Буває й
тан, а буває й навпаки.
Марію Семенівну Ткачук її
невістки називають мамою
не тільки для годиться —
вона справді як мати для
родин своїх синів.

Недосвідченим татам і мамам
На численні прохання
читачів вміщуємо список
літератури, що стане в
пригоді сім’ям з малими
дітьми. Ці книги е в бібліотеках області.
АНИЧКОВА 3. М. Здо
ровое материнство. (2-е

ровымн: от 0 до 15. Все,
что должна знать мать,
чтобы ее ребенок рос креп-

ное пособие по питанию
здорового ребенка. — М.:
Медицина, 1980 г,—205 с.
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м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 36.

ЛКСМ Украины.

Під таким заголовком 17
липня в газеті був уміще
ний фотознімок: біля мага
зину № 17 міського об’ед- <
нання «Продтовари» збе
рігаються під вСГЯЙЬм
небом лотки з-під хліба.
На критику редакції
відповів директор Кіро
воградського
міського
об’єднання «Продтовари»
Л. П. Демченко. Він пові
домив, що наказом по
об’єднанню від 12 серпня
1986 року за № 264 за
невиконання
санітарних
правил для підприємств
торгівлі завідуючому від
ділом самообслуговування
магазину № 17 О. О. Рябоштапу оголошено дога
ну і позбавлено премії за
серпень 1986 року на 20
процентів.
Наказ доведений до ві
дома керівників магазинів
і спеціалістів об'єднання
на виробничій нараді.

Приїхав після рейсу в
Кіровоград,
почитав У
«Молодому комунарі» замітку
«Гуляти
ходили
втрьох» і не можу знайти
собі місця. — Як же було
тоді Галині! Цього ніколи
собі не прощу.
З першого знайомства з
Галочкою я збагнув, що
вона — та, котру шукав
усе життя. їй було все од
но, куди ми підемо, а Іри
ні якби в ресторани та про
багатство поговорити. Так,
С. ПРАВЕЦЬКИЙ.
є в мене «фірма», коопе
ративна квартира з обста
новкою (не батьківська і
своя). Я вже перший помічник капітана, та нема в
житті головного — Галоч
ки. Скільки разів перед
нею вибачався — безре
Те, що Іринина поведін зультатно. Батьки мої до
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
ка безчесна, — очевидно. помагають їй, а на сина я
Але ж і Андрій. Нічого со лише здалеку дивлюся, і
бі лицар, котрий кинув ко Не знаю, навіть, як його
хану, ні в чому не розі звати, казали, Роман — це і
бравшись. Він просто зо все, що знаю про нього.
Нікого не звинувачую в (
бов'язаний був поговори
21 ВЕРЕСНЯ
ти з Галиною, хоча б зара тому, що сталося. З Іри-І
ЦТ
(І програма)
Д
ди майбутньої дитини. Про ною ми поговорили, зро- (7
8.00 — «Час». 8.40 — Рит
зумів,
що
вона
дуже
шкоІ
його легковажність свід
мічна гімнастика. 9.10 —
«Наука і техніка». 9.20 —
чить і те, що він одразу ж дує про зроблене. А без
пішов з Іриною. До Гали Галини й сина жити не мо- і 38-й тираж «Спортлото». 9.30
— «Будильник». 10.00 —
ни вирішив повернутися, жу. Не знаю, що зможу
Служу Радянському Союзу!
довести
цим
листом,
але
коли батьки вилаяли. Де
11.00 — «Ранкова пошта».
11.30 — «Клуб мандрівни
ж тут любов? Маю на ува прошу його опублікувати.
ків». 12.30 — «Музичний
Андрій.
зі справжню любов, а не
кіоск». 13.00 — «Сільська го.
дина». 14.00 — Образотвор
—
че мистецтво. Огляд. 14.45 —
До Дня працівників лісу. До
МОЛОДІЙ (1 кументальний
фільм 15.30—
ГОСПОДИНІ ' Концерт народної артистки
СРСР Т. Синявської, 16.15—
НА ЗАМІТКУ
Новини. 16.20 — В гостях у
казки. Фільм «Там на незві
даних доріжках». 18.00 —
Міжнародна панорама. 18.45
— Мультфільм. 18.5а — На
чиїй
вулиці свято? 19.35 —
Баклажани миють, чис-1 Новини.
19.40 — Коротко
тять від шкірочки, ріжуть, І метражні фільми. 21.00 —
обжарюють в олії, а по- р «Час». 21.45 — 3 творів0
Д. Шостаковича. «Восьма
тім
пропускають через у симфонія». 23.05 — Футболь
м’ясорубку. Стиглі ломіний огляд. 23.35 — Новини.
дори обдають кип’ятком,
А У'Г
10.СО — Новини. 10.20 —
потім холодною водою,
Ритмічна гімнастика. 10.50
знімають з них шкірку і
— Художній фільм із суб
також пропускають через
титрами. «Право на постріл»,
12.15 — «Комп'ютер». 12.55
м’ясорубку. В олії злегка
— Новини, 13.15 -^ИЙоброго
обжарюють нарізану ци
вам здоров'я». «сТережно;
булю, моркву і петрушку,
гриби». 13.45 — «Пісня скли
кає друзів». 14.45 — «Дивостручки солодкого перцю.
світ». 15.30 — Село і люди.
Бажано потім пропустити
16.00 — «Слава солдатська».
все це через м’ясорубку.
17.00 — Чемпіонат СРСР з
хокею. «Сокіл» — «Трактор»
Всі овочі нагрівають, щоб
(Челябінськ). 19.15 — Акту
маса стала густою, солять
альна камера. 19.50 — Ж. Біза смаком і кладуть цу
зе. Р. Щедрій. «Кармен-сюїта». Вистава. 20.45 — На
кор. Можна в кінці упа
добраніч, дітиі 21.00—«Час».
рювання добавити пропу
21.45 — Художній фільм «За
щені через м’ясорубку
двома зайцями»
23.00 —
Новини.
яблука (антонівку). Гарячу
ікру розкладають у тіль
А ЦТ (II програма)
ки-но ошпарені банки і ,
8.00 — На зарядку ставайї
8.15 — До Дня працівників
зразу їх герметично заку
лісу. Документальні фільми.
порюють.
Стерилізувати
8.45 — Фільм «Два бійці»,
такі
консерви
не треба.
10.00 — Концерт Державно
Семенівна
го симфонічного оркестру
Замість цього банки уку
фронтовик, має бойові на
СРСР. 10.45 — Російська
городи. Має й трудові. 40
тують в газети, ковдру і
мова. 11.15 — «Мамина шко
років працювала на заліз
ла». 11.45 — Телефільм «Ме
тримають так, поки вони
ниці. Володимир та Ірина,
нса можливого». 4 і 5 серії.
не прохолонуть.
як і мати, теж помітні се
14.10 — «Із скарбниці світо
ред людей: він — секретар
На кілограм баклажанів
вої музичної
культури».
комсомольської
організа
П. Чайковський. Симфонія
треба кілограм помідорів,
ції
тепловозоремонтного
№ 6 («Патетична»), 15.00 —
півкілограма цибулі, 200
заводу, вона — пропаган
«У світі тварин». 16.00 —
дист
школи
комсомоль
грамів моркви, 50 грамів
Мультфільм. 16.15 — Розпо
ського політнавчання під
відають
наші і ^респонденпетрушки,
5
стручків
со(
|
відділу залізниці.
16.45 — ДоцвЬнтальний
Фото В. РУДЕНКА.
лодкого перцю, 300 гра- (> ти.
фільм. 17.15 -«г Співають
м. Гайворон.
мів олії, 3—4 яблука.
( М. Хамракулова і У. Зіяєв.
17.45 — Чемпіонат СРСР з
.......... ...................
...............
хокею. «Динамо» (Рига) —
ЦСКА. 2 і 3 періоди. Під час
перерви — «Якщо хочеш бу.
ти здоровим». 19.15 — «Світ
і молодь». 19.50 — Докумен
телефільм. 20.00—:
изд., доп. и переработан КИМ И здоровым. (Пер. С ' ! тальний
Вечірня казка. 20.15 — Спі
ное), Медицина, 1982 г.
франц.) — М., Физкуль
ває і танцює молодість. 20.30
72 с.
— Чемпіонат СРСР з бороть
тура и спорт. 1981 г. —
би дзюдо. 21.00 — «Час».
Л Я МИР АЛЬ С„ РИ- 142 с.
1 21.45 — Фільм «Розповідь
НО К. Растите детей здоМАЗУРИН А. В. Учеб І невідомої людини».

Що Андрій,
ШО Ірина...

м. Кіровоград.
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