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У країна:
кроки прискорення

У ході реалізації рішень 
XXVII з’їзду КПРС у пер
шому півріччі 1986 року в 
народному господарстві 
республіки, як повідомляє 
ЦСУ УРСР, відбувалися 
позитивні зрушення: по
ліпшилось виконання пла-
нових завдань, зросли тем
пи розвитку 
виробництва, 
лось дальше 
добробуту народу.

суспільного 
здійснюва- 
піднесення

Обсяг продукції у про
мисловості порівняно з 
відповідним періодом ми
нулого року збільшився на 
]£> процента при річному 
Яйіні 3,4 процента. Пів
річний план реалізації про
дукції виконано на 102 
проценти. Підвищилась 
ефективність виробництва, 
зросла економія багатьох 
видів матеріальних ресур
сів, збільшилось викорис
тання вторинної сировини. 
Виконано план видобутку 
вугілля, газу, випуску ме
талорізальних верстатів, 
промислових роботів, при
ладів, засобів автоматиза
ції і обчислювальної тех
ніки, хімічного устаткуван
ня, машин і обладнання 
для тваринництва і кормо
виробництва, екскаваторів, 
виплавки сталі, виробницт
ва готового прокату чор
них металів, залізної руди, 
хімічних засобів захисту
рослин, синтетичних смол 
з пластичних мас, паперу, 
збірного залізобетону, це
менту та інших видів про
дукції.

Перевиконано завдання 
по і'^|«сиу багатьох това-

рів народного споживання.
Введення в дію основ

них фондів за рахунок дер
жавних капітальних вкла
день збільшилось на 480 
мільйонів карбованців. Зро
сли масштаби технічного 
переозброєння і реконст
рукції діючих підприємств.

Сільськогосподарські під
приємства Держагропрому 
УРСР своєчасно і органі
зовано провели весняні по
льові роботи. виконали 
план весняної сівби. В усіх 
областях ведеться збиран
ня зернових культур, наби
рає темнів заготівля гру
бих і соковитих кормів.

Середньомісячна грошо
ва заробітна плата робіт
ників і службовців у на
родному господарстві ста
новила 180 карбованців 
проти 173 карбованців у 
першому півріччі 1985 ро
ку. оплата праці колгосп
ників збільшилась на 5 
процентів.

Виконано план роздріб
ного товарообороту і план 
по обсягу реалізації побу
тових послуг.

Збільшились масштаби 
житлового будівництва. 
Піврічний план введення в 
дію жилих будинків за ра
хунок державних капіталь
них вкладень у цілому по 
республіці перевиконано. 
Трудящі одержали 108 ти
сяч нових упорядкованих 
квартир.

Чисельність населення 
Української РСР на 1 лип
ня 1986 року становила 
51,1 мільйона чоловік.

(РАТАУ).

турбота
Таке враження справляє 

робота спеціалістів у окре
мих колгоспах.

Літо, як кажуть, повер
нуло на зиму. Отже, голов
на турбота тваринників ни
ні забезпечити продуктив
ну зимівлю тваринництва. 
Як же підходять до вирі
шення цього питання в 
Устинівському районі. В 
більшості господарств не 
впоралися із планами по 
заготівлі сіна і на полови
ну. Лише 75 процентів до 
потреби заготовлено сі
нажу та 60 процентів трав 
яного борошна.

Значно нижче своїх мож
ливостей спрацювали кол
госпи імені Куйбишева, «Бі
льшовик», імені Петровсь- 
кого, імені Дзержинсько- 
го, імені Кірова. Плани за
готівлі сіна тут виконано в 
середньому лише на 20— 
28 процентів. Правда, в 
колгоспі імені Дзержинсь- 
кого надолужили упущен
ня на сінозаготівлі за ра
хунок значного перевико
нання плану по заготівлі 
сінажу. Тут зуміли мобілі
зувати для цього всі тру
дові і виробничі резерви, 
де молодь почувала себе 
повноправним господарем.

=АКТУАЛЬНЕ

Якість. її підвищення нині названо 
особлипою складовою в єдиному проце
сі удосконалення форм і прийомів ви- 
ообництва. Проблема підвищення якості 
вироблюваної продукції прямо стосуєть
ся як всього комплексу народного гос
подарства СРСР, так і конкретно кожно
го підприємства, трудового колективу. 
Ян було сказано у доповіді Генерально
го секретаря ЦК КПРС товариша М. С. 
Гопбачова на червневому (1986 р.) Пле
нумі ЦК КПРС, «ЦК партії твердо вести
ме лінію на підтримку всього здорового, 
всього, Що відповідає рішенням з'їзду, 

-що на ділі означає перебудову, рух упе- 
Тож «середнячків», які звично б 

ховалися в тіні передовиків, не будучи й 
найгіршими, тут не може бути.

Світловодське виробниче об’єднання 
, пніпроенергобудпром.» — крупне ПІД- 
Апичл^-тво. тому знайти своє місце у 
пр .Де^рмій боротьбі за високу якість і 
йио5*7^и свій власний стиль господарю

вання повинне і воно. Так, щоб і йому 
зпоесувалася думна, винесена в заголо
вок з обов’язковою часткою «не».

Поо Це розмова нашого нореспонден- 
1 -р --.ступнином головного інженера 

^ообничого об'єднання Д. О. ПОНОМА- 
ІісикґіМ керівником лабораторії управ
ління якістю продукції А. І. КУЛАКОВОЙ) 
' ^оипртаоем комітету комсомолу під- 
Т оисметва Ю. ЛІЩИНОЮ.
і ИОР • Отже, про брак. Дмитре Олен- 
іезидрое”4*’ як же Есе'таии 3 часткою 
' КД о. Ьрак, на жаль,

Поичини? /Ложна було б знову гово- 
— ити ЛР° недосконалість окремих техно- 
Р ,. -„/.ііргів ппо ланцюжок мягмп.

. .ОІ - -
зв’язаних 
що
Головне, 
Про <--• 
говорити 
але на і 
твМУ-Щ

Саме 
7ус есе меншин

гічниХ процесів, про ланцюжок взаємо- 
,,л між собою браків на місцях, 

БИроСтає до масштабів об'єднання.
- проте, в іншому: про брак як 

систему на нашому підприємстві ми 
-ч не можемо. Є окремі випадки, 

і практиці треба назвати іншу сис- 
Маю на увазі комплексну систему 
•’Ічня якістю продукці (КСУЯП).

,обота по її виконанню і гаран- 
процент бракованої

продукції. Тому думку можна сформу
лювати так: підприємство може Бипус- 
тити брак, а не випускати.

КОР.: Ми торкнулися питання психо
логічної перебудови у мисленні й став
ленні до роботи. Хотілося б почути, як 
впроваджувалася згадана система?

Д. О. ПОНОМАРЕНКО: Випадків від
вертого неприйняття практично не було, 
бо введенню б дію КСУЯП передувала 
значна підготовча робота. Як і раніше, з 
вогником узялися за діло виробничники 
головного заводу та заводу конструкцій 
швидкомонтованих споруд — у тому 
числі і молодь. Роз’яснювальна робота 
дала багато: наради, спеціальні частини 
планірок, присвячені цим питанням, по
ширили задуми проектантів углиб най- 
шириших мас. Добре діяло й безпосе
реднє спілкування: роз’яснення ставало 
практичнішим, якщо можна було вже 
на місці побачити (чи принаймні уяви
ти) зміст змін. На практиці все йде ві/Г 
майстра, його педагогічно-організатор
ських здібностей, власної переконанос
ті у справі, за яку агітуєш. Але, на жаль, 
не всі резерви були використані. Навіть 
окремі керівники проявляли недалеко
глядність, перестраховувалися надміру— 
а це, звичайно, передавалося й їхнім під
леглим. Міг би назвати одну з бригад 
нової техніки(І), керівник якої сам ледь 
не агітував за вчорашні прийоми в ро
боті. Хоча в принципі цей колектив на
лежить до кращих на підприємстві. Такі 
парадокси.

Що ж до само) системи... Відрадно, 
що вже є послідовники і в Світловодсь- 
ку, і в інших містах області.

Суть її бачимо у впровадженні на 
практиці державних, республіканських 
та галузевих стандартів і технічних умов;

Ціна 2 коа

дять до тварин, поки що 
бажаного наслідку не да
ють. Так, на вигульному 
майданчику комплексу, де 
відгодовуються бички, не 
пристосовані годівниці. Че
рез це значна частина кор
му потрапляє під ноги тва
рин і псується. Води тут 
зовсім немає — забули 
змонтувати водогін і авто
поїлки.

Подібне і на МТФ № 1
і МТФ № 2. Тут хоч кор
ми не завжди завозяться 
вчасно, зате вода тече по
стійно. Другий рік, день у 
день, тече постійно вода 
в нікуди із водонапірних 
споруд на обох фермах. 
Причина — споруди про
гнили, потрібна заміна. 
Псуються електромотори, 
підвищується собівартість 
продукції. За втрачену 
вартість води вже можна 
спорудити три додаткові 
башти. А на МТФ № 2 з 
осені минулого року ле
жить, ржавіє новенька во
донапірна башта, яку по
ставити. немає часу.

Через незадовільні умо
ви праці з колгоспу роз
раховується молодь. Іде з 
ферми молода ділова за
відуюча. І це в господар
стві, де всі головні спеціа
лісти і спеціалісти серед
ньої ланки головним чи
ном молоді комуністи і 
комсомольці. Комсомоль
ську організацію госпо
дарства очолює головний 
агроном Віктор Соловчук. 
Отже, досягнуто цілкови
тої єдності обох рук, ко
ли права завжди змогла б 
підтримати ліву. Та, на 
жаль, поки що цього не 
скажеш.

М. САВЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».
Устинівсьний район.

Без 
господаря...

вважають, що їх просто... 
поцупили. А поливні гек
тари віддячили б господа
рям сторицею.

Сьогодні ж говорити 
про якийсь конкретний на
прямок кормовиробництва 
в господарстві немає мож
ливості. Його просто не 
існує. Ця робота тут пуще
на на самоплив. Ще на по
чатку літа, коли розпочав
ся перший укіс багаторіч
них трав, головні спеціа
лісти почували себе задо
волено. В господарстві по
будували три сіносховища 
по 300 тонн кожне. Для 
тюкування сіна заздалегідь 
придбали преспідбирач. 
Але в господарстві забу
ли підготувати людей, які 
б в подальшому змогли 
грамотно і продуктивно 
використовувати преспід
бирач. Результат... техніка 
знівечена — треба спису- 
дати, — за один день ро
боти. Багаторічні трави, 
підготовлені для преспід- 
бирача, пересушені, вруч
ну скидали в силосну тран
шею і полили трохи во
дою. І все. Неофіційно цю 
пріючу масу в сотні тонн 
назвали «корнажем», але 
офіційно ні в господарст
ві, ні в РАПО під цим ін
дексом вона поки що не 
значиться.

Що покаже заготівля си
лосу, сьогодні передбачи
ти важко. До неї в госпо
дарстві ще не зовсім гото
ві. А ті корми, що надхо-

Про це ми вже 
повідомляли в 
своїй газеті. В 
інших господар
ствах при заго
тівлі кормів ні 
комсо м о л ь-

сько - молодіжних загонів, 
ні екіпажів офіційно не 
значилось.

Та там, де враховують 
попередні помилки, три
мають в полі зору пер
спективу удосконалення 
системи кормовиробниц
тва завжди домагаються 
хороших кінцевих резуль
татів. У колгоспі імені Кі
рова на моє запитання в 
чому причина невиконан
ня планів по заготівлі кор
мів, відповіли однозначно: 
«Ми проти погоди безсилі 
— засуха». Але треба зау
важити, що безсилі керів
ники господарства не тіль
ки в цьому. Ще в 1984 ро
ці господарство почало 
закуповувати дощувальну 
установку, в тому ж році 
перші її секції надійшли в 
господарство. В січні ми
нулого року — редукто
ри, а в червні — труби 
Залишилося привезли на
сосну станцію, але її й до
сі не/лає. Ось і виходить, 
що майже дев’ять тисяч 
карбованців, які колгосп 
заплатив за «Волжанку», 
фактично викинуті на ві
тер. Бо установка ще не 
працювала, а двигунів мар
ки «Дружба» та Еертушок 
з установки вже немає. Всі

ІНТЕРВ'Ю ========

механізації та автоматизації виробничих 
процесів; впровадженні прогресивної 
технології, нових видів техніки; освоєн
ні нових видів продукції, її атестації; 
удосконаленні культури й організації 
виробництва тощо. А впровадження 
цієї технічної основи КСУЯП ведеться 
системою поточного й перспективного 
планування по підвищенню якості; нака
зами, розпорядженнями, інструкціями, 
рішеннями адміністрації та громадсь
ких організацій, проведенням днів якос
ті в масштабах як всього об’єднання 
так і кожного окремого структурного 
підрозділу.

КОР.: Яними ж практичними справами 
позначається хід нововведення в об’єд
нанні?

Д. О. ПОНОМАРЕНКО: Варто сказати 
про ефективність так званих днів 
якості. Кращих і передовиків відзнача
ємо привселюдно, тож сюди, на дні 
якості, запрошуються ті, хто не /гоже 
чи й не дуже хоче оівнятися на кращих. 
Спочатку висвітлюється так звана дина
міка по якості, тобто, прогрес у цьому 
питанні: тенденції зниження відбрако
ваної продукції, загальний рівень зрос
тання її якості; вказуються конкретні за
ходи, виконавці, строки.

КОР.: Аїдо Іванівно, яка ваша ян ке
рівника такої конкретної лабораторії 
думна з цього приводу?

А. І. ИУЛАКОВА: Розробка системи, 
починаючи з 1978 по 1980 рік показала 
багато. Мабуть, вона все ще залишаєть
ся занадто громіздкою. Доки вона ста
не справді системою, пройде ще якийсь 
час. А поки як про шось помітне варто 
говорити про систему бездефектної пра
ці як складову КСУЯП. Тут виділяються 
творчі групи по лінії НТТ, а також назва
на вже система контролю за виконанням 
письмових завдань. Усім виробничим 
підрозділам виставляються коефіцієнти 
нормативний — 0,75. Стимулює, хоч пре 
задуману ефективність говорити рано. 
Є ще можливість щось приховати, не

об’єктивно врахувати, піти на компро
міс. Тож найближче й найефективніше 
майбутнє — за автоматизованими систе
мами контролю.

Постійно в об’єднанні діють 28 груп, 
якими охоплено 180 осіб. Щорічна атес
тація в кінці року виявляє кращі, люди 
заохочуються. За /минулий рік, скажімо, 
ефектом їхньої роботи стало подання 
150 рекомендацій, 124 з яких було реа
лізовано. Лідирує група з головного за
воду із темою «Арматурно-заготівельні 
роботи», якою керує В. Г. Іванов. Тут 
відзначаються М. Ткаченко, А. Данов. 
Непогані наслідки роботи й у групи О. В. 
Лепкова («Механізація виробничих про
цесів»). Добре зарекомендувала себе 
в цій групі Лідія Онипко.

КОР.: Юлію. якими ви бачите завдання 
комсомолі! підприємства на найближчу 
перспективу?

Ю. ЛІЩИНА: Ми розробили методич
ні рекомендації по участі комсомольців 
і молоді об'єднання у боротьбі за під
вищення якості вироблюваної продукції, 
з якими ознайомили кожну первинну 
організацію підприємства. У них перед
бачено розгортання активності окремих 
груп і штабів «КП», новостворених по
стів та штабів якості. Але це лише по
чаток, багато ще слабких місць. Але є 
бажання шукати і це вже добре. Надані 
постам і штабам досить широкі права 
і повноваження безсумнівно, виправда
ні — адже іде розрахунок і на моло
діжну безкомпромісність і на неприми
ренність до застою, і на діловитість. 
Усією роботою керує штаб якості на 
базі головного заводу, який очолює се
кретар комітету комсомолу заводу 
О Тюрича.

Гадаю аналіз перших успіхів як і не
доліків роботи наших постів підкаже но
ві фор/г.и й методи. Вони (потрібні, як 
потрібний і сам неспокій' думки і діла.

Розмову вів І. КУЦЕНКО.
м. Світловодськ.
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Червонопрапорний Ти
хоокеанський прикордонний 
округ. Тут охорону мор
ських кордонів Батьківщи
ни несе вартовий корабель 
аМенжинський», оснаще
ний найновішою навігацій
ною апаратурою і автома
тикою. Його екіпаж може 
вести спостереження за- 
повітряним, підводним і 
надводним станом кордо
ну, що вимагає від воїнів 
відмінного володіння су
часною технікою, хорошо
го знання корабельної 
служби.

На знімку: у День 
Військово-Морського - Фло
ту СРСР, який відзнача
тиметься завтра, зберуть
ся матроси у тісне коло. 
Гітара і пісня — найкращі 
друзі у свято.

Фотохроніка ТАРС.

0

СЛУЖБА ДНІ І НОЧІ

НІЧНИЙ
ПАТРУЛЬ

«СКІЛЬКИ 
«ГОРІТИМЕ» 
ДИТСАДОК?»

Так називався надруко
ваний 3 червня ц. р. кри
тичний матеріал, в якому 
йшлося про зрив здачі дит
садка в м. Олександрії. Ре. 
Данція отримала відповідь 
головного інженера комбі
нату «Міровоградваж б у д» 
А. П. Овчаренка. Ось що 
в ній повідомляється: 
«Статтю обговорено на

розширеній нараді тресту 
«Олександріяважбуд» з 
участю всіх виконавців, 
задіяних на будівництві 
дитсадка на 280 місць, а 
також на нараді керівни
ків об’єднання «Кіровоград- 
залізобетон» і Олександрій
ського заводу залізобетон
них виробів. Факти, наве
дені в статті, дійсно мали 
місце. Траплялися випадки 
постачання недоброякісно
го штукатурного розчину 
з Олександрійського 33В, 
тому що завод не має 
власного піщаного кар’єру, 
взамін користується піс
ками від розкривних робіт 
при видобуванні бурого 
вугілля; технологічно за
старіло обладнання вапня
но - приготувального гос
подарства.

Для поліпшення поста
чання янісного розчину 
об’єднання організувало 
гасіння вапна у дві зміни; 
місцеві піски частково зба
гачуються за рахунок при
возних річкових; посилено 
лабораторний контроль за 
приготуванням розчину.

На сьогодні нарікань на 
якість штукатурного роз
чину з боку робітників не
має. Питання заміни заста
рілого технологічного об
ладнання вапняно - при- 
готувального господарства 
вирішується у складі про
екту будівництва цеху гіп- 
сопрокатних виробів у 
м. Олександрії.

Згідно держплану дитса
док на 280 місць мав бути 
зданий у третьому кварта
лі нинішнього року. Ко
лектив тресту «Олександ
ріяважбуд» прагнув здати 
його в експлуатацію до
строково. Однак через ни. 
зьку якість матеріалів, що 
надходили на будівництво, 
несвоєчасне постачання 
технологічного обладнан
ня. незадовільну роботу 
СУ-557 тресту «Запоріж- 
сантехмонтаж» дострокове 
введення було зірвано. Роз
роблені комбінатом та йо
го підрозділами заходи 
спрямовані на введення 
дитсадка в експлуатацію 
до 1 вересня 1986 року.»

Інструктаж перед нічним сомольці, які і
—— служити в міліцію за ве-
чергуванням. Він корот- лінням серця. Олександр 

Михайлов стоїть на охоро
ні правопорядку вже шість 
років. За принциповість, 
уміння швидко прийняти 
рішення в екстремальних 
ситуаціях він користується 
в колективі високим авто
ритетом. Олександра не 
раз відзначало керівницт
во.

В О. Михайлова, керівни
ка комсомольського екіпа
жу, надійний помічник — 
Микола Богданюк. Не раз 
він виявляв мужність при 
затриманні хуліганіа і зло
чинців...

Вулиця імені 50-річчя 
Жовтня. Біля магазину «Са
лон побутової техніки» до 
машини кинулась жінка. 
Схвильований голос:

— В нашому будинку, 
№ 13, на горищі ховається 
невідомий мужчина...

Не гаючи часу, патруль
на машина розвертається 
й мчить на вказану адресу. 
А за п’ятнадцять хвилин 
дармоїд, раніше засуд
жений Віктор П., вже сто
їть перед черговим 
Кіровському РВВС.

А машина знову петляє 
вулицями Кіровограда. Во
дій Микола Богданюк 
уважно вдивляється в те
мінь, розкраяну прожек
торами фар. Перехожих 
на вулиці майже нема. Пі
зня пора.

— Ось так і працюємо,—

кий, але необхідний. Ко-

мандир підрозділу пат-

рульно-постової служби

майор міліції О. А. Крав

ченко познайомив патруль

них з оперативною обста

новкою в місті, поцікавив-

знання інструкцій і обов’

язків. А за кілька хвилин

кожній патрульній машині 

лягла своя дорога, свій

маршрут.

В автомобілі зі мною 
двоє: старший наряду стар
шина міліції Олександр 
Михайлов і водій сержант 
Микола Богданюк. Наш 
маршрут — в мікрорайон 
Черемушки, там ми нес
тимем службу г.о охороні 
громадського порядку.

На вулицях уже загоря
ються ліхтарі, іноді по 
радіостанції чути далекий 
хриплуватий голос черго
вого по Ленінському рай
відділу внутрішніх справ— 
на зв’язок викликаються 
інші екіпажі.

Мої супутники — ком-

каже Микола Богданюк.— 
Не всі зміни такі спокійні, 
як сьогоднішня. Бувають 
напруженіші, небезпечні. 
Саша, наприклад, недавно 
за три зміни затримав 
трьох злочинців. Один з 
них виявився надто обе
режним і ЗОВСІМ не підо- 
зріваз, що навіть в гурто
житку технікуму керівних 

прийшли кадрів він не змол^^чей- 
ти для себе сховищі

Під час чергування мі
ліціонери побували в гур
тожитку заводу 
робіз, 
№ 8 — поговорили з вах
терами, поцікавилися як 
ведуть себе деякі мешкан
ці, які раніше порушували 
правопорядок.

У райвідділ повертались 
далеко за північ. Місто 
спало. Тихо. Тільки в ди
наміку чується далекий 
голос чергового.

— Важко нести патруль
но - постову службу? — 
запитую О. Михайлова.

— Нелегко, — відпові
дає він. — Сьогодні ось у 
нас порядок, а буває... Та 
для нас це звично. — та
ка служба. І хоч прйходиш 
додому зморений, очп зли
паються, та 
свій обов'язок 
чесно. Так же 
його інші комсомольсько- 
молодіжні екіпажі, 
вані В. Литвиненком, С). Ос- 
тапенком, комсомольці 
О. Резник, В. Кулаков, 
М. Поліщук, інші.

Тієї ночі командир під
розділу патрульно - посто
вої служби записав, що ру
хома міліцейська група 
старшини О. Михайлова 
службу несла чітко й пиль
но.

радіови-
профтехучилища

відчуваєш: 
виконав 

виконують

:і, Жчю- 
>м, О. С

по

О. САЙКО, 
секретар комітету ком
сомолу управління 
внутрішніх справ обл
виконкому.

ПЕРОМ ПУБЛІЦИСТА

ЩТ АСТО говорять, що а основі труд- 
“ нощів так званих «важких» підлітків 

лежить їх безвідповідальність перед со
бою, сім’єю, суспільством. Кажуть, І,
думаю, кажуть справедливо: винні в
цьому батьки, які забезпечили дітям без
турботне життя, школа, міліція, суспіль
ство... І будемо відвертими, ці розмови 
тривають уже не один рік. Хіба не чули 
Ми і сім років тому, і зараз такі вислов
лювання: «Це вчителі винні, що мій син 
«важкий підліток», або навпаки—«Вихо
ванням в сім’ї погано займаються бать
ки...» Розмови тривають, а підлітки рос
туть, мужніють. І ті, хто недавно викли
кали тривогу батьків, вчителів, суспіль

ства, стали цілком дорослими людьми. 
У багатьох уже і власні сім’ї, де нерід
ко проступають «родинні плями» небез
доганної юності батька. Адже безвідпо
відально і по-споживацьки настроєна 
людина віком близько тридцяти років, 
повірте — не подарунок. Ні сім’ї, ні то
варишам по роботі, ні суспільству.

Так, але нині вступають в життя нові 
підлітки зі своїми проблемами.., І, мож
ливо, вже пора говорити не тільки про 
тих, хто відповідає за всі огріхи вихо
вання, а й про власну громадянську від
повідальність підлітків і молодих лю
дей перед суспільством.

У описанні історій з «важкими» є та
кий штамп: на хуліганистого підлітка зна
ходиться розумний, чуйний і добрий до
рослий (працівник міліції, наставник), 
який говорить з ним, як кажуть, душа в 
душу, бачачи у своєму підопічному враз
ливу дитину, яка робить нерозумні вчин
ки під впливом поганого оточення (не- 
благополучна сім’я, невиховані товари
ші), Після кількох таких бесід підліток 
починає вірити в себе і з оточуючих, 
йде в технічний гурток і обіцяє, що бу
де робити тільки все хороше. Радості 
немає меж — ще одного «важкого» ви
правили.

Тут немає неправди, але й немає пов
ної правди. Правильно, в кожному кон
кретному випадку погане оточення мо
же пошкодити хлопчачій душі і психіці 
(хоча вони можуть і залишитися здоро
вими). І знаходяться такі дорослі, які ус
пішно «лікують» такі рани. Але в кін
цевому результаті в бідах дітей винні 
дорослі. Це незаперечна істина: небла- 
гополучна дитина — продукт неблагопо- 
лучного виховання, дурного прикладу. 
А що ж сам підліток? Він тут, здавалося 
б, ні при чому? Це дуже зручна позиція, 
і багато хто приймає таку гру: «Ти лро- 

дукт і я продукт. Нас такими виховали 
і ми не винні». Винні інші: за «двійки» 
відповідає вчителька, за задавлене коше
ня і вибиту шибку в будинку—батьки, за 
процент правопорушень в районі — мі
ліція і т. д. Але в п'ятнадцять років лю
дина — не дошка, на якій можна малю
вати. Сама добре розуміє все і нічого 
скидати на «пекарів». Врешті, добрих 
прикладів у житті не менше, ніж поганих 
і це доступно розумінню п’ятнадцяти
річної людини.

СИЛА ВЧИНКУ
ПАМ’ЯТАЮ, ще в минулому році в ре

дакцію надійшов лист, котрий не зміг 
но схвилювати, залишити байдужим. Я 
не буду зараз його переповідати — з 
цього приводу в газеті був опублікова
ний матеріал, на який, до речі, відгук
нулися наші читачі. В листі мати пише, 
мабуть швидше благає, допомогти ви
ховати сина, котрий у свої п'ятнадцять 
років уже стаз за її словами «закінче
ним хуліганом»: «грубить мені і вчите
лям, б’є однолітків, не слухає... А я 
все для нього роблю: і одягаю, і мопед 
купила. А він дома не ночує, вчитися 
не хоче, випиває...»

Що ж, сумна історія. Матері, яка одна 
виховує сина, вкладає в нього свою ду
шу, доводиться дуже нелегко. І тут 
можна, звичайно, звинувачувати матір— 
дала Володі неправильне виховання, 
вчителів, — не прибрали «важкого» до 
рук, не поставили на вірний шлях тощо. 
Але ж, давайте замислимося. В п’ятнад
цять років людина — далеко не лише 
інертний об’єкт виховання. Кожен с«м 
для себе основний вихователь. Адже до 
повноліття, тобто 18 років, за спиною у 
молодої людини залишається не менше 
третини прожитого життя. І це найвідпо
відальніші роки, коли юнак чи дівчина 
«вибирає себе», як правило, раз і назав
жди. І ніхто не стане доводити, що для 
гідного вибору є всі умови: наше жит
тя в будь-якому місці знаходження під
літка дає прекрасні приклади висот люд
ського духу, чесності, порядності, пра- 
целюбства, відповідальності. І нехай на
віть не в своїй сім’ї — сусідській, не з 

твоєму найближчому оточенні — поряд... 
Очі і вуха нам дано не даремно. І як
що в твоєму моральному виборі ти, 
юний друже, робиш крок в бік чи назад, 
— винна в цьому вже не стороння лю
дина, а в першу чергу ти сам.

Недавно в нашій газеті був опубліко
ваний нарис «Хлопчину нарекли коміса
ром». Нарис про героя - молодогвардій
ця Олега Кошового, якому у ці дні ви
повнилося б 60 років. Скільки геройських 
вчинків здійснив в ім’я Батьківщини цей

СУСПІЛЬСТВО І ти

патріот. О. Кошовому будо тоді лише 
п’ятнадцять роківі А скільки славних 
юних героїв знаємо ми. На них рівня
ється і сьогодні молодь, з них беруть 
приклад. «Часи були іншими, епоха не 
та», — кажуть часто підлітки. Так, часи 
сьогодні не ті, що були вчора, а завтра 
будуть ще іншими — життя йде вперед, 
ставить нові завдання, вирішує нові 
проблеми. Але де і в які часи людина 
позбавлялася необхідності самій відпо
відати на всі життєві питання? Рішаючись 
на вчинок, сповна відповідати за нього? 
Будувати свою життєву позицію? Епо
хи створюються працею в кожен мо
мент і кожною людиною. І якою назвуть 
нащадки твою епоху, залежить і від те
бе, юний друже. Сьогодні тобі п'ятнад
цять, а там і двадцять п’ять. І поруч не
має вихователя. Який моральний багаж 
маєш за плечима, які вчинки? Акуратно 
відвідувати заняття, службу, правильно 
себе поводити в сім’ї, суспільстві і т. п. 
— це не вчинки, а елементарні дії в 
житті. Вчинок — завжди риск для влас
ного благополуччя. В п’ятнадцять років, 
коли п’ятеро на одного, стати на захист 
цього одного, або дівчини, яку обра
жають, — вчинок. В двадцять п’ять ви
вести на чисту воду хапугу, який плутає 
свою кишеню з державною, — вчинок.

. Хоча закрити на ці факти очі. спокійніше.
Звичайно з вчинками складно. І не 

всім вони під силу. Але ж жити пра
вильно, розумно — наш обов'язок. Хо
ча б для того, щоб відкрито дивитися в 
очі сину чи доньці. 8 очі оточуючих. По
вірте, це не так мало.

Зобов'язати до вчинків не можна. Алеї 
пробуджувати до них, самому бачити зі 
цьому постійний моральний орієнтир— 
можна і потрібно.

ІСНУЄ такий вислів: «Ми всі відпо- І 
відаємо за все». Так, ніби все вір

но. Але як часто він стає прикриттям! 
для ледарів, безгосподарників і без-) 
душних! Коли справа, як ^^/ть, дохо-] 
дить до справи, виявляється винні «всі»І 
— значить ніхто, чужі люди, директор, 
хто завгодно, тільки не я.

А хіба нам не доводилося бути свідч 
нами, коли ще зовсім молодий прода-| 
вець, який щойно став за прилавок ма
газину, відверто грубить посивілим люч 
дям, а часом і обраховує покупців на 
очах у всіх? А яку позицію тут займає-І 

мо ми з вами — швидше байдужих сто-! 
роняіх спостерігачів. Мовляв, мене ця 
особисто не стосується, цим самим пс4 
тураючи грубіянам, нахабам, рвачам.

Відремонтували зам вдома водопро
відний кран чи телевізор, даєте в руки 
майстру чи слюсарю, які одержують за-І 
робітну плату, гроші «вдячності» за ві
зит. І нам стає соромно за себе і за тих 
хто бере. А сили волі зупинити ще часта 
бракує. Чому? Ні в одному навчальном'і 
закладі не вчать байдужості, черствої 
сті, грубіянства, бути не чистим на руї 
ку. Але молодь, що вливається в той чи 
інший колектив сфери обслуговування! 
продовжує старі «традиційному ж, яЛ 
не нам, молодим, постав^^рішучий за 
слін цим негативним явищам у житті.

У редакційній пошті часто трапляютьі 
ся листи, 8 яких читачі з гнівом тавру 
ють хапуг, безгосподарників. ЗакликаІ 
ють з ними рішуче боротися. Так, тре; 
ба боротися. Але часто подібні листі 
без підпису. Значить, в душі ми протес 
туємо, а сміливо і відверто про це ска 
зати, особисто втрутитися. дбпомог'і 
позбавитись подібних фактів;- цих нега] 
тивних явищ, чомусь боїмося.

Тож хочеться виправити отой вислі 
«ми всі відповідаємо за все» «роже 
відповідає за все, що відбувається 
ним і навколо нього». І нехай’не з пов 
ній мірі, але від кожного залежить тс 
що відбувається з сім’ї. В класі. 8 гру 
пі. На роботі. Адже не лише обставин 
впливають на нас, але й ми на обставт 
ни. 1 чим помітніше, чим активніше на 
ше власне «силове поле» учинку, 
активніша наша життєва 
яку ми так багато говорив.

ти. 
пр

Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
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«ЗІРКА»-86: ФУТБОЛ

ОЦІНКА В ЦИФРАХ
ДО ПІДСУМКІВ ПОПЕРЕДНЬОГО ТУРНІРУ 
ФУТБОЛЬНОГО ЧЕМПІОНАТУ.

'•■4^23 липня фінішував по
передній турнір першості 
Радянського Союзу з фут
болу серед команд шостої 
зони другої ліги/ В ос
танньому матчі кіровоград
ські футболісти грали з 
динамівцями Ірпеня. Ні
чия — 1:1, Голи забили 
Валерій Черних та Михай
ло Стельмах.

«Зірка» на цьому етапі 
здобула 22 очка (9 пере
мог, 4 — нічиї та 13 пора
зок, різниця м’ячів 28—50]. 
За усіма показниками 
команда поступається сво
їм досягненням 1985 ро
ку, коли після такої ж 
кількості ігор «Зірка» ма
ла в активі 31 очко (12 пе
ремог, 7 нічиїх, 7 поразок, 
різниця м’ячіз 35—27). 
Вдома наші земляки на
брали 15 очок (7 перемог, 
1 нічия, 5 поразок м’ячі 
17—20). Значно гір
ше «Зірка» виступала на 
виїзді, де команда вигра- 

9^ па тільки 2 матчі, в 3 по
ділила очки та з 8 посту
пилася суперникам. Різ
ниця м’ячів 11—31.

У складі «Зірки» протя
гом попереднього турніру 
виступали 25 футболістів, 
що говорить про неста
більність команди. Ось хто 
захищав кольори колекти
ву: Ярослав Бобиляк — 26 
матчів, Юрій Колаковський 
26, Станіслав Казаков — 
25, Михайло Калита — 25, 
Анатолій Сальников — 25, 
Валерій Самофалов — 25, 
Леонід Федоров — 25, 
Олег Коробко — 24, Во
лодимир Димов — 23, Єв
ген Чижик — 23, 
Шепітко — 
Черних — 
Іщенко — 
тиш — 13, 
кий — 10, 
хайленко — 9, Андрій Кон- 
чельскіс — 6, Микола Шев
ченко — 6, Микола Альо- 
А’-н — 4, Олександр Гош- 
:;Ждеря — 3, Олександр 
Лисковець — 3, Юрій Обо- 
денко — 2, Ігор Хіманич— 
2, Геннадій Куроп’ятник — 
1, Ігор Макогон — 1.

Віктор
19, Валерій 

18, Владислав 
17, Микола Ла- 
Сергій Улиць- 
Олександр Ми-

28 м’ячіз у ворота су- С. БОНДАРЕВ.
Турнірна таблиця перед фінальними іграми має такий
вигляд:

в н п М о
СКА К. 14 6 6 39—21 34
«Поділля» 12 6 8 43-31 ЗО
«Закарпаття» 12 6 8 32-24 зо
«Кривбас» і! 8 7 41—31 зо
«Океан» 13 3 10 35—30 29
«Торпедо» 3. 12 5 9 35—24 29
«Нива» Вц. 11 7 8 27-23 29
«Динамо» 8 13 5 23—20 29
«Спартак» 8 8 10 27—29 24
«Зірка» 9 4 13 28-50 22
«Нафтовик» 8 6 12 26—26 22
«Шахтар» Г. 8 5 13 26—33 2І
«Шахтар» Пг. 7 7 12 31—32 21
«Новатор» 3 8 15 11—40 14

перників забили 12 фут
болістів. Знову серед бом
бардирів лідирує М. Ка
лита. На його рахунку 6 
м'ячів. В. Черних забив 5, 
Я. Бобиляк та В. Самофа
лов — по З, С. Казаков, 
О.
ко 
М. 
Л.
по

«Зірка» одержала тіль
ки одну перемогу з круп
ним рахунком, перемігши 
у Горлівці місцевий «Шах
тар» (4:1). П’ять разів 
команда поступалася з 
крупним рахунком своїм 
суперникам, причому
«Кривбас» зумів обіграти 
«Зірку» двічі (6:0 — в Кри
вому Розі, 5:2 — у Кіро
вограді).

Відбулися зміни у ке
рівництві команди. Усуну
то від виконання обов'яз
ків старшого тренера «Зір
ки» Юрія Горожанкіна.

Нині «Зірку» очолив май
стер спорту Борис Петров. 
Нагадаємо, що Б. Петров 
футболом починав займа
тися в спортклубі «Метро
буд» міста Москви у 1953 
році. Виступав у командах 
майстрів «Хімік» Дніпро- 
дзержинськ (1957 р.), «Зір
ка» Кіровоград (1958—
1961, 1969—1971), «Спар
так» Москва (1962), ЦСКА 
(1963), СКА Одеса (1964— 
1965), «Локомотив» Моск
ва (1965—1969). 
Радянського Союзу 
року. Срібний призер 
гої групи класу «А» 
року, що на той час 
фактично нинішньою 
шою лігою. Чемпіон 
ни серед школярів 1956-го 
в складі збірної України. 
У вищій лізі Б. Петров про
віз 159 матчів, забив 19 
голів. У складі кіровоград
ської «Зірки» забив 66 
м’ячів у чемпіонатах кра
їни, що є другим резуль
татом кіровоградської 
команди за всі роки її ви
ступів. З 1984-го Б. Пет
ров працював у «Зірці» на
чальником команди.

: — ПО З, С.

Михайленко, В. Шепіт- 
— по 2, В. Димов, 
Латиш, О. Коробко, 
Федоров, Є. Чижик — 
1.

Чемпіон 
1962
ДРУ- 
1964 
було 
пер- 
краї-

ЗАВТРА — ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ТОРГІВЛІ

Новий торговий комплекс 
на набережній Інгулу в Кі
ровограді. Тут — магазин 
«Турист». В ньому ви мо
жете придбати все необхід
не перед відпусткою, тур
походом вихідного дня. 
Продавець Тетяна Праурош 
(на фото зліва) допоможе 
вам вибрати інвентар для 
спортивної секції. Завідую
ча магазином М. А. Чай- 
ковська прийме у вас за
мовлення, якщо ви бажає
те придбати спорттовари 
для цілого колективу. Не
має, скажімо, потрібного 
розміру кедів. Зробіть за
пис в спеціальній ннизі — 
завтра ваше замовлення 
виконають.

«Турист» запрошує всіх 
школярів, студентів І ви
хованців ДЮСШ, юних 
мандрівників. Завітайте в 
«Турист», і вам тут подару
ють гарний настрій, ви 
зробите для себе покуп
ку на будні і свята.

Фото. В. ГРИБА.

ХОЧ ЛИСТА
І НЕ БУЛО
НАДРУКОВАНО
Студентки Кіровограде^ 

кого педагогічного інсти
туту імені 0. С. Пушкіна 
Т. Татарова і І. Прибель- 
ська в листі до редакції 
писали:

«Ми. бійці студзагону,— 
відповідальні за роботу з 
підлітками. Навідались у 
СПТУ № 8, щоб поговори.

ти з хлопцями про загін 
Але те, що побачили, обу 
рило до глибини душі. За 
кінчували ми розмовляти 
з хлопцями, як підійшла 
майстер училища Ольга 
Іванівна Бриндзл, вхопила 
одного з них за чуба, по
чала смикати, а потім 
ударила по обличчю. Хло
пець не встиг і рота роз 
тулити — опустив голову 
й пішов геть.

Це такий педагогічний 
прийом виховання?».

Копію листа ми напра
вили в обласне управлін 
ня професійно-технічної 
освіти. Відповідає началь 
ник управління М. Г. Гай
дамака:

— Питання антипедаго
гічної поведінки О. 1. 
Бриндзі розглянуто на ін
структивно - методично
му засіданні я присутнос
ті директора. Наказом по 
училищу (№ 226 від 10 
липня 1986 року) їй ого
лошено сувору догану. 
Керівництву училища за
пропоновано розглянути 
на педагогічній нараді пи
тання про етику й пове
дінку майстра виробничо
го навчання середнього 
профтехучилища у став
ленні до своїх вихованців.

СЛУЖБА СЕРВІСУ

МОНОЛОГ 
«ПЕРСИКА»
— Добрий день, мене 

звати «Персик». Хто я? Ні

коли не вгадаєте. Я — ті

стечко. Так-так, тістечко, 

якими ви любите ласувати. 

А звуся «Персиком», бо 

дуже схожий на цей смач

ний плід. Покуштувати ме

не ви зможете в кафе, що 

недавно відкрилось по ву

лиці 50-річчя Жовтня (по

близу ДТСААФ). Правда, 

наше кафе ще не має на

зви, вірніше, має, але її 

треба оформити — зроби

ти вивіску. Зватиметься 

воно «Молода сім'я».

Знаєте чому така назва? 
Бо до нас часто приходять 
сім’ями — мама, тато, ді
ти. Я страх як люблю, ко
ли приходять малюки. З 
ними так цікаво, а ще, ска
жу вам по секрету, я їм 
теж подобаюсь.

Наш директор Алла Пе
трівна Криворотенко обі
цяє найближчим часом за
просити художників. Вони 
змінять вітражі, назву на
пишуть, і тоді наше кафе 
стане привабливішим, бо 
зараз воно мені зовні по
добається не дуже.

А от усередині в нас за
тишно. На столиках — кві
ти, чепурні салфетки. Зву
чить неголосна музика. 
Скуштувати можете моро
зива, тістечок, соків. Асор
тимент у нас непоганий, 
але мені здається, його 

треба постійно обновляти, 
Прийшлися б, мабуть, до 
смаку нашим відвідувачам 
різні салати, збиті верш
ки, креми, кава.

Люди у нас люблять бу
вати. Он мої знайомі — 
Сергій Бондаренко, Сер
гій Максименко 1 Олена 
Сидоренко. Вони працю
ють електромонтерами (а 
Олена електромеханік) на 
телеграфно - телефонній 
станції. їм у нас подоба
ється.

Недавно оце заходио 
до нас майстер будівель
ної бригади, яка зводила 
кафе — Михайло Шатхан. 
Він, та ще Володимир Шу- 
цький, Григорій Стадник, 
добре пофантазували, бу
дуючи, бо хотіли, щоб ка
фе було гарним та затиш-
ним. Тепер вони наші чає
ті гості.

А ще у нас скоро ві д-
криють молодіжний клуб
«Дзеркало». Отож при-
ходьтеї

Монолог записала
С. ОРЕЛ.

м. Кіровоград.

ТРЕТІЙ СЕМЕСТР

«ГОРИЗОНТ» 
НА ПОЛЯХ
Почався третій грудо 

вий семестр, студзагони 
роз’їхалися по місцях 
дислокації. Загін механі
заторів «Горизонт» Кіро
воградського технікуму 
механізації сільського 
господарства розташузаз- 

колгоспі «Україна» 
^лозоградсьчого району. 
Деякі члени загонів пра
цюють з трактористами 

на тракторах, один — 
помічником комбайнера, 
а решта — слюсарями по 
. ємонту те« '■ •-

Працює загін недавно, 
«ле зроблено чимало. 
Провели культивацію, по
сів і оранку земель. Ро
бочий день бійців загону 
починається о 7 ранку і 
закінчується о 17—18 ве
чора, повністю насичений 
роботою. А ДОЗЗ'ЛП? ого- 
ризонтівці» проводять за 
шаховим столом, зз чи
танням книг, а наііастіше 
— на волейбольному 
майданчику.

І. ЛУКІНА.
Кіровоградський район.

НЕДІЛЯ
27 ЛИПНЯ

А ЦТ (ї програма)
8.00 — Час. 8.40 — Рит

мічна гімнастика 9.10 — 
Наука І техніка. 9.20 —
30-й тираж «Спортлото». 
9.30 — Будильник. 10.00 — 
Служу Радянському Сою
зу! 11.00 — Ранкова по
шта. 11.30 — Клуб манд
рівників, 12.30 — Музич
ний кіосн. 13.00 — Сіль
ська година. 14.00 — До 
кументальний телефільм 
«Життя на землі» (Англія). 
6 серія «Вторгнення на 
сушу» 14.55 — Коло чи
тання. 15.35 — Зустрічі на 
радянській землі. 15.50 — 
Світ рослин 16 35 — Сьо
годні — День Військово- 
Морського Флоту СРСР.

Виступ головнокомандую
чого Військово-Морським 
Флотом СРСР заступника 
міністра оборони -СРСР Ге
роя Радянського Союзу 
адмірала флоту В. Черна- 
оіна. 16.50 — Міжнарод
ний фестиваль естрадної 
пісні «Золотий Орфей-86» 
18.00 — Міжнародна пано 
рама. 18.45 — Мультфільм 
18.55 — Новини. 19 05 —
Телевистава ■’Вдова Капет» 
Автор Л. Фейхтвангер 
21 00 — Час. 21.45 —
Фільм ■ концерт «Музика 
Мравпнського». 23.10 —
Спорт за тиждень. 23.55— 
Новини

▲ У1
10.00 — Новини. 10.20 

— Ритмічна гімнастика 
10.50 — «Зустріч з теат
ром». 1150 — «Відвер
тість-. Письменницькі діа
логи. 12.30 — «Пригоди 
Буратіно». Музична виста

ва. Під час перерви — 
13.30 — Новини. 14.30 — 
«Доброго вам здоров’я». 
15.00 — Село і люди 15.30
— Сьогодні — День Війсь
ково-Морського Флоту 
СРСР. «Слава солдатська».

.16.30 — Програма «Бра
терство». 1В.00 — ЇХ Літня 
спартакіада народів СРСР. 
Футбол. Фінал. 19.45 — Ак
туальна камера. 20.20 — 
Музичний підеофільм «Роз
літайтеся. мрії мої». 20.45
— На побранім, пітні 21.00
— Час. 21 45 — Художній 
телефільм «Народжена ре
волюцією» 10 серія 23.15
— Новини

& ЦТ (II програма)
8.00 — На зарядку ста- 

вайї 815 — Фільм «ПерЬ- 
мога Хосе Аріаса» 9.45 ]— 
Мамина школа. 10.15 —
С. Прокоф’єв. Симфонія

№ 5 сі бемоль мажор. 11.00 
— «Наш екіпаж». 11.30 —> 
Російська мова. 12,00 —< 
Розповідають наші корес
понденти. 12.30 — Мульт
фільми. 13.10 — Телефільм 
«Дачні історі». 4 серія. «Ві
зити по вихідних». І4(ї5— 
Теніс. «Кубок Федерації». 
Чемпіонат світу серев жі
ночих команд. 15.05 —
Документальний телефільм.
15.55 — Із скарбниці сві
тової музичної культури. 
В. Калинников. Перша 
симфонія. 16.35 — У світі 
тварин. 17.35 — Науково- 
популярний фільм «Лєр
монтов». 19.45 — Компо
зиція» 20.00 — Вечірня 
казка. 20.15 — «Заспіваю 
я пісшо цигана». Музична 
композиція. 20 50 — Доку
ментальний . телефільм. 
21.00 — Час. 21.45 —
Фільм «Беремо осе на се- 
бе».
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ЛАСТІВКИ
-------------------------- ЕТЮД --------- -------- - ---------

Воші приємно здивували 
мене. 1 навіть порадували. 
У розпалі теплих квітне
вих днів після прибуття з 
відрядження крізь папів- 
розчинспі кухонні двері я 
помітив, як зграйка наля
каних пташок пурхнула од 
вікна.

Видно, крилаті гості 
прилітали недаремно. Про 
цс свідчили приліплені 
знадвору у верхньому кут
ку віконної коробки гру
дочки ледь присохлого бо
лота. Незручно якось ста
ло: ні з того пі з сього ві
дірвав пташок від їх звич
них турбот. Гадав: чи по
вернуться?

Повернулись! Намагаю
чись нічим не виказувати 
себе, спостерігав за їх не
хитрою, але злагодженою 
роботою. Спочатку приле
тіла одна ластівка. Пере
копавшись, що навколо все 
спокійно і її намірам ні
що не зашкоджує, якимось 
чином покликала інших; 
Злетілось ще кілька пта
шок. У дзьобі кожної то 
грудочка землі, то травич
ка. то пір’ячко...

Пам’ятаю з дитинства: 
ластівка на щастя! Старі 
люди повчали: «Зруйнуєш 
ластів’їпе гніздо — ходи
тимеш у ластовинні!», «Не 
чіпай ластівок — хата зго
рить!» Не буду спросто
вувати ці повір’я, але у

ВИ ЗАМОВЛЯЛИ ПІСНЮ

РЫЖИЙ КОНЬ
Музыка В. ВДАТЕЦНОГО

Прямой автострады 
тугая полоска.
И я по бетонной 
гудящей струне 
Лечу на железной 
гремящей повозке, 
Где прадед мой ездил 
на рыжем ноне.

ПРИПЕВ:

Спешу нуда-то 
День-деньской.

НАПІЙ з малини
Малину розім’яти, від

жати сік і заморозити йо
го в холодильнику. Зава
рити свіжий чай (можна 
добавити в нього цукор) і 
остудити. В склянку по
класти 3—4 кубики замо
роженого малинового со
ку і залити чаєм.

Малина — 1,5 склянки, 
чай — 2 чайні ложки, во
да — З склянки.

КОКТЕЙЛЬ 
СМОРОДИНОВИЙ

В міксер влити холодну 
простоквашу і смородино
вий сік, добавити цукрову 
пудру, Добре - розмішати. 

сільських жителів ластів
ки користуються неабияки
ми привілеями. Птахи охо
че звивають гнізда дуже 
близько коло людей, ніби 
відчувають у них своїх за
ступників. Я бачив їх гніз
да у хлівах, лід дахами, у 
сінях, комірчинах. Власне, 
там, де постійно відчинені 
двері і вікна.

, АІіські ластівки також 
н а м а га ют ьс я розшукати 
собі притулок під надійним 
дахом.

— Щасливим будеш, — 
сказав хтось із моїх знайо
мих. — Не намагайся ру
шити гніздо. Не так вже 
й легко їм зберігати свій 
рід у вік бурхливого тех
нічного прогресу!

Сам дивувався, як во
ни відважились на такс не
зручне поселення. Поряд 
автостанція, котельня, на
їж д ж єна автоматі ст р а л ь. 
Ну. але як заманулося по
селитися біля вікна кухні, 
то хай мешкають собі на 
здоров’я.

Пгашкн звикли до моєї 
появи, певне, переконались, 
що ніяких підступних на
мірів щодо них не маю.

І ось треба було б на 
кухні зробити ремонт. Пра
цювати намагався так, щоб 
не налякати птахів. • На 
той час ластівка висиджу
вала яєчка. Коли я почав 
фарбувати раму із вад-

Стихи И. КОХАНОВСНОГО

И все равно я 
день-деньской 
В сто мест важнейших 
день-деньсной
Опаздываю разом.
А по ночам мне 
снится конь 
Но мне приходит 
рыжий нонь
В лицо мне дышит 
рыжий нонь,
Носит лиловым глазом.

МОЛОДІЙ ГОСПОДИНІ НА ЗАМІТКУ

Подавати з кубиками льо- 
ДУ-

Смородина — 3 склян
ки, простокваша (або ке
фір) — 2 склянки, цукро
вої пудри — 2 чайні дож
ни.

КВАС 
ІЗ ЯБЛУК

Квас треба готувати з 
ранніх солодких сортів яб
лук. Яблука нарізають то
ненькими шматками, кла
дуть в велику склянку або 
керамічну посудину, до
бавляють ізюм і цукор, 

вірвього боку, ластівка 
несподівано випурхнула з 
гнізда і полетіла. За хви
лину, ніби на її виклик, 
злетілася зграя пташок. І 
вони з пронизливим пис
ком почали стрімко круж
ляти, окреслюючи коло за 
колом біля вікна. Турбу
вались, мабуть, за долю 
пташенят.

— Ти б узяв швабру 
краще та скинув гніздо!— 
почув я позад себе голос 
дружини, — а то од них 
скільки бруду на вікні!

Буденні турботи на де
який час витіснили з мо
го життя хвилини, близь
кого спілкування з птаха
ми.

Та якось я звернув ува
гу, що вже тривалий час 
ластівки не кружляють бі
ля нашого вікна, і сказав 
про це Люсі.

— Чи тобі нема що ро
бити, що звертаєш увагу 
на такі дрібниці? — зау
важила мені дружина. — 
Мабуть вивели собі дітей 
та й розлетілись.

1 стало гірко на душі.
Вийшов подихати на бал

кон у кіпці літа. У вер
хньому кутку над кухон
ним вікном сірілн безформ
ні шматки засохлої землі, 
що лишилися од зруйнова
ного гнізда.

А в глибині двору круж
ляли ластівки. Наближа
лась пора пташиних пере
льотів, під опікою дорос
лих малюки набирали си
лу для впрію. Але то ще
бетали пташки не з мого 
балкону... Пробачте, лас
тівки, яких я не вберіг.

Д. ТАНСЬКИЙ.

От прадеда пахло 
ромашкой и мятой. 
Я пахну бензиновым 
синим огнем.
Сто дюжих коней ' 
под напот я запрятал 
А прадед везде 
успевал на одном.
ПРИПЕВ.

Вы только меня 
не считайте безумцем. 
Мне вен тот назад 
не вернется нинан. 
По лугу, нан прадед, 
Я вам предлагаю 
всего лишь разуться. 
По лугу, нан прадед, 
пройти босиком.

ПРИПЕВ (2 раза)

заливають теплою кнп’я- 
чою водою. ■ Дріжджі роз
терти з невеликою кількіс
тю цукру, влити в приго
товлену суміш і постави
ти її в тепле місце на 1—2 
години. Потім процідити 
через марлю, розлити в 
пляшки, міцно закупорити 
і витримувати при кімнат
ній температурі 3—4 дні. 
Строк зберігання — 5 днів.

Яблук — 6 штук, ізюму
— 1 склянка, цукру — 5 
столових ложок, дріжджів
— 25 грамів, води — 10 
склянок.

Куди в чому? Чом не до 
ровесників у гості? «Моло
дість здобить сама себе», 
кажуть. Це, проте, лиш 
півпрввди. Зізнаймось, у 
вічі на вулиці чи й в ком
панії кидаються не лише 
задбані й ефектні знайомі 
дівчата, але й їх антиподи, 
до яких майже всі епіте
ти на «не». Ось чому вар
то пам'ятати: гарний зов
нішній вигляд — не лише 
гармонійно дібраний одяг, 
це й наслідок дотриман
ня загальної гігієни. Отже, 
вечір у подруги. Допуска
ються практично всі варі
анти одягу в межах здо
рового глузду й доброго 
смаку. Якщо це забави, 
влаштовані нашвидкуруч 
(потанцювати, скажімо, — 
є нові диски чи плівки) ---
нанонів немас. Але час від 
часу трапляються оказії 
серйозніші — іменини, 
якась річниця у господа
рів тощо. Тут джинси з 
латками в найнесподівані
ших місцях як г лдаток до 
запраної майки з молодіж
ним ідолом навряд чи пі
дійдуть. У моді натомість 
сукня танцювальна — лег- 
на, видна, добрана. Уліт
ку в стилі «романтичному» 
— з батисту в троянди, 
шовку або полотна з ан
глійською резинкою. З 
рукавами чи й без них; з 
невеликою проймою, при-

Як соняшник край сонечка 
Синочок біля матері
(Коли у світі сонячно. 

То добре їм обом) 
Сміється й пригортається 
Про все. що є. питається. 
Гуде бджола, бо соняшник 
ІЗ ЗОЛОТИМ пилком.

1 стільки В СВІТІ теплого. 
Пахучого її медового, 
Здивовано-красивого

У світі стільки є.
Що син побіля матері
Неначе аж мудрішає 
й дорослішим стає.

П. СЕЛЕЦЬНИИ.
Фотоетюд В. ГРИБА.

Редактор Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

Завжди
талені, донизу розкльоше
ні або зібрані. Інший вид 
танцювальної сукні — єук- 
ні-сорочни. Зверху нага
дують звичайну трикотеж- 
ну майну на бретелях, а 
внизу — розширену спід
ницю. Чудовий вигляд має 
дівчина у спідниці з рю
шами в стилі «вестерн» з 
вічно модною білою блу
зою. Особливо цей фасон 
пасує дівчатам струнким, 
неповним. Оздобить ан
самбль тоненький ланцю
жок або поясок з ефект
ною застібкою, кольорові 
пластмасові браслетики.

* * *

Не станете заперечува
ти — малоприємне занят
тя: наводити порядок у ша
фі, якщо в ній так бага
то... зайвого. Ось кілька 
практичних порад. Частину 
явно непотрібних речей 
викидають або... віддають 
за бажанням знайомим 
(вони повинні залишатися 
новими). Це тоді, коли не 
вдається переробити для 
себе чи доповнити чимось 
іншим. Гардероб може бу
ти таким.: дві спідниці — 
бежева гладка й коричне-

ПОГЛЯД ЗБОКУ

МОДНОЮ
Еа в клітинну, одна — 
кльош, друга — гофрє>. 
Дві блузки - сорочий: бї- 
ла і в. клітинку бежєвс-ко- 

• ричнееа. До білої можна 
додати апаш (сорочка я 
відкритим коміром) або 
шаль у коричневі гор^ц^- 
ни. Два светри: норичіїе- 
вий з короткими рукавами 
і бежевий з довгими — ти
пу гольф-. Одна в'язана 
кофта без рукавів в смуж
ну беж-коричневого-фіо- 
летового чи апельсиново
го кольору. Одна сукня- 
халат. Одні брюки з глад
кої коричневої басовни чи 
Еельвету, плюс до цього 
один жилет коричнево-бе
жевого кольору. Небага
то, правда? Але й цих ре
чей з надлишком стачить 
на весняно-осінньо-зимо- 
вий сезон. Маючи так ді
браний гардероб, можна з 
часом справити собі й не
дорогі додатки—нову су
мочку, модну шаль чи туф
лі. Тим же принципом, ке
руємось при доборі одягу 
на літо.

Зе матеріалами нниги 
Т. Мореної «Модно І 
зручно».

<
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