ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Виходить а 5 грудня 1939 р.

Почуття високої відповідальності за
долю миру в світі, прагнення зробити
все можливе для відвернення ядерної
катастрофи — ось головна думка про
мови Генерального секретаря ЦК КПРС
М. С. Горбачова перед учасниками між
народного форуму «За безядернии світ,
за виживання людства». Та обставина,
що його учасники зібралися в столиці
нашої Батьківщини — ще одне яскраве
свідчення визнання нашої важливої мі
сії за збереження миру, за припинення
гонки озброєнь. І знаменно, що радянсь
ка зовнішня політика •— політика миру,

Успішно завершив план
минулого року комсомоль
сько - молодіжний колек
тив автогаража колгоспу
імені XX партз’їзду Пстрівського району (керів
ник Анатолій Шаповал,
групкомсорг Віктор Скрин
ник). При завданні виро
бити 2,5 мільйона тоннокілометрів молоді транс
портники записали на свій
рахунок 3 мільйони 379
тисяч тонно-кілометрів. Цс
на 35 процентів перевищує
річну виробничу програму.
Високих результатів до
билися кращі водії, ком
сомольці Юрій Тим’янський, Віктор Колб, Володи
мир Тарасюк. З планом во
ни впоралися відповідно на
222, 161 і 199 процентів.
Нині КМІ<
ударними
темпами транспортує ма
теріали для новобудов Іскрівки, допомагає праців
никам райсільгоспхімії на
громаджувати органічні та
мінеральні добрива
під
майбутній врожай, Завдавня двох місяців викоиано достроково.
Колектив зобов’язався
виконати піврічний план з
усіх техніко - економічних
показників до дня відкрит
тя XX з’їзду ВЛКСМ.
Коментар
завідуючого
відділом комсомольських
організацій Петрівського
райкому комсомолу Сер
гія КОНСЕВИЧА:
— В чому секрет ста
більних успіхів КМК тран
спортників? Думаю, їх кі
лька:
професіоналізм,
вміння ретельно догляда
ти ввірену техніку, власно
ручно проводити дрібні ре
монти, і, звичайно ж, зав
зяття, пошуки нових форм
організації трудового про
цесу. Маю па увазі дво
змінну, яка успішно .за
стосувалася в
колективі
під .час проведення важлн
•внх сільськогосподарських
кампаній.
Не можна скидати з ра
хунку і ролі ватажків КМК
— завідуючого
гаражем
Анатолія Івановича Шаповала та групкомсорга Вік
тора Скринника. Анатолій
Іванович — людина
до-
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взаємоповаги, тісного культурного
економічного співробітництва — знайш
ла широку підтримку і схвалення у ви
ступах на конференції представників ін
ших країн.
Над цим варто задуматись реакційним
колам США і НАТО: прогресивне люд
ство все більше згуртовується для збе
реження миру на землі.
Колектив вашої молочнотоварної фер
ми, як і всі радянські люди, одностайно
схвалює мирний зовнішньо-політичний
курс КПРС. Ми розуміємо, що головне
наше завдання — зміцнювати мир ви
сокопродуктивною працею. Тому, зва
живши свої можливості, вирішили з пла
ном двох років п’ятирічки
впоратися
до 70-ої річниці Великого Жовтня.
Л. КУЖЕНКО,
доярка колгоспу «Союз» Знам’янського району.

свідчена, тривалий
час Тож зрозуміло, яку шко
сам працював водієм. Знає лу майстерності проходять
сильні й слабкі
сторони під його началом молоді
хлопців, допомагає
їх виробничники.
Ось, скажімо,
молоді
професійному становленню.
А Віктор — організатор, робітники - багатоверстат
Дзюба і
справжній лідер. ГІро це ники Василь
свідчить хоча б той факт, Олександр Бубнов. Вони
що план минулого року з - пам’ятають, якими напру
обсягу ваптажо - переве женими були трудові вах
зень він виконав На 18І ти, присвячені форуму ко
процент.
муністів країни. Пам’ятне
Що ж до
підвищених й те почуття гордої відпо
зобов’язань, то тут в успі відальності, коли бригада
ху сумніватися не дово працювала за свого деле
диться: все зважено, під гата у дні роботи з’їзду.
кріплено
економічними Такий трудовий настрій па
нує тут і зараз, коли мо
підрахунками.
лодь готує гідну зустріч
XX з’їзду ВЛКСМ,‘XXV
з’їзду ЛКСМУ.
Узявши за основу сво
єї роботи патріотичну іні
ціативу «П'ятирічку — за
чотири роки»,
колектив
бригади розраховує підви
щити продуктивність пра
Ім’я делегата
XXVII ці у нинішньому ропі в І,З
з’їзду КПРС Г. І. Менши раза без збільшення кіль
кова добре відоме не лише кості працюючих і обслу-

НА БРИГАДИРА

тим, хто працює на кіро
воградському виробничочому об’єднанні по сівал
ках «Червона зірка», до
свід прославленого брига
дира давно сягнув за ме
жі свого підприємства.

говуючи при ЦЬОМ)
ІКІ
кілька верстатів кожен.
Наш кор.
На знімну: члени на
скрізної бригади Г. І. Мен
шикова молоді робітнинибагатоверстатники В. ДЗЮ
БА і О. БУБНОВ.

Фото М. КІТРАР.

^(звщ.

Щяа 2 коп.

сказав ми. А яи ішли «Фараони»
у ЧЕНЬ СПТУ, тракторист тільни вчуся,
■* у колгоспі, слюсар на Сашко, коли я попросила О. Коломійця, зал на 450
розповісти, як же
йому місць був
переповнений.
заводі, потім на побутком- працюється на цій посаді.
Субота й середа
—
бінаті...—так у Сашка Ко — Що я вмів, коли прий
клубні дні. Це для репе
валя змінювався рід
ді шов сюди? Хіба що грати
тицій, занять. Кіно в інші
на гітарі. Тепер ось в учи
яльності. І раптом чують:
лищі (Олександрій с ь к е дні, танці теж. На них при
Олександр — художній нультосвітнє, хормейстерсь
ходить молодь із сусідніх
спеціа
керівник будинку культу ко-диригентська
сіл — Берестягів,
Долилізація
—
Н.
Д.)
потроху
ос

ри в Червоному. А згодом
воюю баян, фортепіано, те нівки, Вікнини.
і директор цього будинку орію клубної роботи. Важ
«Я ще тільки вчуся...»
культури.
кувато.
— Сашо, а псни он вчи-

СЛОВО ПРО ДЕЛЕГАТА XXV З'ЇЗДУ ЛКСМУ

Директору лише 22
Ми, трапляється, насто
рожено ставимося до та
ких рядків у
біографіях
людей, думаємо щось на
зразон: мабуть, робота за
професією важкою здала
ся, не втримався. Або: лег
кого хліба шукає...
У О. Коваля це сталося
так. Ще □ рідній Долинівці (не так далеко від Чер
воного) із шостого класу
почав навідуватися до клу
бу. Керівник
естрадного
ансамблю підучував грати
на ритм-гітарі. Те володін
ня інструментом і зіграло
свою роль, коли в Червоне
підшукували
художнього
керівника — на селі з дип
ломованими спеціалістами
такого профілю,
відомо,
скрута. А потім пішла на
пенсію директор будинку
культури, і голова викон
кому сільради Ю. П. Добровольський
впросив
Олександра побути на
її
місці.
— Казав спочатну, що
хоча б три місяці я там
попрацював, поки
когось
знайдуть, та й по цей день
ті три місяці тягнуться.
По цей день. Третій рік.
Проте говорить Олександр
про свій непідпадаючий під
визначення «за покликан
ням» перехід на нинішню
роботу без досади. Навпа
ки, підкреслює, що керів
ництво місцевого нолгоспу
«Мир», зокрема.
голова
правління О. І. Рєзнік, при
діляють максимальну ува
гу місцевому вогнищу ку
льтури. Не таємниця
ж,
що фінансові можливості
сільських клубів обмеже
ні, і якщо
господарники
не підсоблять, то на виді
лені райвідділом культури
гроші не порозношуєш і в
плані ремонту, і придбання
костюмів та інструментів...
А тут он лише українсько
го народного одягу
для
учасників
самодіяльності
на 20 тисяч купили.
Написала й
подумала:
це, може, ще одна рек
лама Червоному. Бо сво
го часу газета розповіла
про село, і почали надхо
дити сюди листи: «Хочемо
приїхати до вас жити...». І
приїздять, і залишаються.
Культурний рівень — від
повідно. 10 гуртків і для
міського БК
— цифра
представницька. Ще й ан
самблі є. .Можна й збити

ся, поки перелічиш: духо
вих інструментів, естрад
ний, драматичний, худож
нього читання, ляльковий,
спортивний, вокальний (ок
ремо для вчителів, доярок
і конторських працівників),
танцювальний, фотогурток,
агітбригада... Чоловік 150
зайняті в них, в основно
му молодь. Комсомольсь
ка організація тут немала.
Ще важливий момент —
гуртки більш-менш стабіль
но забезпечені керівника
ми, частина, правда, при
їжджі.
— А я не дирентор, я

Перший
ЛКСМУ Н.
активіста,
комсомолу
О. Коваля
боку:

секретар
Німчук
свого
члена комітету
колгоспу «Мир»
знає з такого

— У спілкуванні скром
ний, стриманий, але як на
тура творча стає помітним
там, де цю творчість мож
на проявити, їхали з об
ласної
комсомольської
конференції, шлях
неблизький, так Сашко всю
дорогу заспівувачем буа
у нашому автобусі.
«Я не директор»... Прига
дайте юного мага з відо
мого фільму «Попелюшка»:
«Я не чарівник, я ще тіль
ки вчуся...» Хлопчина бо
явся здатися хвальком, хо
ча вмів унте багато дечо
го. І наш директор уміє.
На новорічні свята культ
армійці на трійках, з піс
нями об’їхали домівки пе
редовиків праці, вітали зі
святом. На 9 травня звору
шила глядачів музично-лі
тературна
композиція.
Сцена в червоному світлі
— як заграва від полум’я
війни. Люди у військово
му біля вогнища — ян па
м’ять про ті дні. І пісні...
Голоси тут! У Наташі Андрієвської, Оксани Гріффель,
Наташі Єльчевої, наприк
лад. Школярки це. Взагалі
зв’язок з клубом у школи
тісний. І з комсомольською
організацією колгоспу теж.
На нарнавал дівчата ци
ганками вирядилися.
На
марш-параді духових
ор
кестрів усі милувалися червоненськими барабанщиця-

теся, поки сесію здасте, як
там у клубі без вас?
— А там дружина
на
місці. Набрала
молодших
школярів і старшокласни
ків, хоче, щоб були різні
групи танцюристів.
Наречену Сашко привіз
із сусіднього села
Таужного. Житло тут їм дали.
— Хочемо при клубі ка
фе безалкогольне створити.
І щоб там не тільки музи
ку слухати І лимонад пи
ти, — щоб теніс,
шахи,
більярд були. Приміщення
вже побілили...
А там райвідділ культу
ри про платні гуртки сп <тає, про клуби за інтере
сами. Де взяти керівника?
Як зацікавити людей? Як
зробити, щоб вони того ін
тересу не втратили? Про
все це й чимало
інших
справ буде думати дирек

тор. І робитиме І, думаю,
багато зуміє і встигне
Адже Олександру Кова
лю — всього двадцять два.
Тому я ні разу й не на
звала його по батькові. Те
пер же схаменулася: рап
том директору Червоненського будинку культури
делегатові XXV
з'їзду
комсомолу республіки за
хочуть написати листа ко
леги. попитати
досвіду
щось підказати. Тож. будь
паска — Олексачдг? Олек
сійович.

Н. ДАНИЛЕНКО.
Фото М. ПАЛЬЧИКА.

- 19 лютого 1987 року

«Молодий комунар»

2 стор.

2. У який час комсомоль
ці вперше одяглії комсо
мольські значки? Що сим
волізує собою комсомоль
ський значок?
Всі бажаючі можуть підключитися до конкурсу3. Пісня «Комсомольцівікториііи «Партія, держава, ми», яку редакція «Мо добровольці» відома всім.
лодого комунара» проводить спільно з обласним ко Яка історія її створення,
мітетом комсомолу на честь 70-річчя Великого Жовт хто автори?
ня. В ході конкурсу кожен з вас зможе ще раз пе
4. Коли народилася Єлиревірити себе у знанні радянських символів, творів са ветгр адська комсомоль
класиків марксизму-ленінізму, історії комсомолу Кі- ська організація? Розка
ровоградщини. Змагання проходитиме у чотири тури. жіть про її фундаторів і
Відповіді на кожне запитання оцінюватимуться за перших членів,
членів. - Назвіть
десятибальною системою. Враховуватимуться якість прізвища делегатів
від
їхнього викладу і оформлення, науковість: Підсумки ’-комсомольців Єлисаветграбуде підбито напередодні святкування 70-ї_ річниці да иа І-з'їзд комсомолу
Великої Жовтневої соціалістичної революції.
України.
До участі в конкурсі запрошуються всі бажаючі.
5. Державний герб СРСР
Переможців чекають нагороди: за перше місце — ту символізує головні принци
ристична поїздка, за друге й третє — цінні подарун пи нашої держави. Які са
ме? Розкажіть
історію
ки.
створення герба.
ЗАПИТАННЯ ПЕРШОГО ТУРУ КОНКУРСУ-ВІКТОРИНИ
Відповіді на запитання
І. В. І. Ленін, звертаю брошур і творів нічогісінь
чись до комсомолі!’, гово ко не варте...» З якої пра першого туру надсилайте
рив: «Без роботи, без бо ці Леніна взято ці слова? на адресу редакції не піз
прозвучали ніше 20 березня 1987 року
ротьби книжне знання ко Коли воші
за поштовим штемпелем.
мунізму з комуністичних вперше?

До редакції надійшов лист ось такого змісту

УВАГА: КОНКУРСІ

«Цього року зима сувора, а приймальні

ПАРТІЯ, ДЕРЖАВА, МИ

са

Сказати, що «Молодий
комунар» проблемам і ус
піхам кіровоградської «Гідросили» приділяє
мало
уваги — сказати неправду.
Інша розмова — якому з
Двох майданчиків? Чи ко
жен кіровоградець знає до
стеменно, де він, цей дру
гий, старіший майданчик,
Знаходиться?
Ручаємося,
якщо той же кіровоградець
серод заводських .корпусі в,
іцо височіють угору . за
«Червоною зіркою», шунатиме інструментальний цех
№ 8, там він його не вия
вить. Бо цех цей, як І ще
кілька, тулиться стіна в
стіну ще з одним Із одно
поверхових
підприємств
обласного центру — пан
чішною фабрикою — по
вулиці... Зрештою, її назва
скаже мало, якщо не уточ
нити — це обабіч автосто
янки біля
центрального
ринку, біля
пішохідного
містка через Інгул...

більш-менш крупному під
приємстві. 1 тому їхні біди
загальні. Це,
переважно,
несерійне виробництво з
усіма незручними наслід
ками, що з цього виплива
ють. Мабуть, найдохідливіше Сергій
сформулював
складність роботи словами:
«Працівник не знає,
що
він робитиме
принаймні
завтра. Ну, хіба що ще па
ру днів по тому — у кра
щому разі — і це — ме
жа. Далі планування
не
ся гає».
ЛОВО «парадокс» кі
і 
ркі/Лразів
ГЛА-їІязвучало
ЧАУЦАПП
--лька
протягом нашої розмови й з

С

УСІ»« ЗІРКИ»,
Одноповерхові проблеми
немасового виробництва

або

Л АМЕ ПРО ЦЕЙ виробничий майданчик «молодіжка» пише не так час
то. Причина?
Можливу відповідь дав,
моїх
очевидно, один із
ким
співрозмовників, з
довелося зустрітися того
дня у першу зміну у вось
мій «інструменталці». Мо
ва... ні, не про Івана /Аашнягуцу, хоча цей фрезеру
вальник високого
класу
трудиться с^ме на цьому
майданчику, на одній
із
дільниць цеху.
Говорити
на початку перерви ми по
чали з секретарем комсо
мольської організації цьо
го цеху Сергієм Панаріним.
А вже згодом, коли я по
просив комсорга підказа
ти, де кабінет начальника
цеху, він попросив... Зреш
тою, спробую процитува
ти: «Усе, про що я
тут
розповів, — правда. Але,,,
Мабуть, вам краще - таки
піти до хлопців з того май
данчика. Там у них КМК,
вони краще розкажуть про
свою роботу. їм є
про
іцо...» — «А про ваших 65
комсомольців?» — «Знає
те, я готовий відповідати
за свої слова на будь-яко
му рівні, але...»
— ...Але чи буде толк від
цієї публінації? — спробу
вавши замість нього закін
чити фразу, я став свід
ком, як проясніло обличчя
співбесідника. «Тан, мож
на сумніватися...»
Тож повернемося на го
дину назад. Моє запитання
про змагання назустріч XX
З’ЇЗДУ комсомолу
країни
Спершу, як здалося, завис
ло в повітрі.
Формалізм шкодить всьо
му, змаганню також. Звід
си — й незручність ком
сорга від, здається, нефор
мального питання. Мабуть,
Щоб не виникло вражен
ня, ніби спілчани восьмої
«Інструменталки» самоусу
нулися, Сергій винликався
в найпопуллрніших вира
зах розповісти про специ
фіку роботи свою і колег.
Тані підрозділи, як їхній,
по виготовленню
інстру
менту й оснастки для ос
новного виробництва,
є
практично на
кожному

ним і як з інженером-технологом (Сергій Панарін
займає саме таку посаду).
Довелося почути його
і
тоді, коли
прозвучало
стрижневе питання
про
планування й організацію
роботи на семи основних і
двох допоміжних дільницях цеху. І знову — про
«специфіку».
Чи не рятівне
коло?
Тут — ні. Сергій залишив
за собою право однознач
но оцінити своїх молодих
колег, назвавши їх сумлін
ними
виробничниками,
справжніми спеціалістами
своєї справи. Випередив і
моє питання про дисцип
ліну трудову — прогуль
ників, випивох та
інших
«світлих» плям на портре
ті їхньої комсомольської
організації немає,
факт.
Але... Говорити про колек
тив молоді в їхньому цеху
навряд чи можна. Мовляв,
з тієї причини, що дуже
вже різні завдання дово
диться виконувати навіть
сусідам. Тож, ті десятки
хлопців у спецівках, які
зосереджуються над крес
леннями й технологічними
картами, — специ, «зірки»,
але... одинаки. Як, тому, го
ворити про щось реальне
у так званому
змаганні,
хоч би й напередодні з’ї
зду?
Начальник цеху В. В. Бутенко поінформував, що
тенденція до
утворення
бригад (за
прикладом
двох — токарів і шліфу
вальників — на дільниці
№ 5) тиритиметься й на
інші підрозділи до мас
штабів усього цеху. Але
поки що це віддалене май
бутнє. За 10 років, відко
ли інструментальне вироб
ництво прописалося в цьо
му корпусі, помітних нова
цій не було. Не враховува
ти, однак, удосконалення
технологій й автоматизації
виробництва не можна —
цього року кількість уні-

версальних верстатів
з І
ЧПУ, встановлених у цеху, |
сягне майже трьох дес’ят- |
ків. Та перспективи з роз
ширенням
виробничих
площ ніякої — майданчик
у розряді неперспектив
них. Питання із перенесен
ням цеху ближче до ос
новного виробництва так і
залишається
відкритим.
Тому сьогодні замість ди
вуватися черговому пара
доксові — гарантувати ви
конання все інтенсивніших
планів — доводиться про
сто вишукувати резерви,
Адміністрація їх бачить у
вдосконаленні
технології
виробництва. Що ж,
як
сказав один із них — Сер
гій, «живих»
технологів,
хто не в декретних
від
пустках, скажімо, 5 — 6.
На практиці ж через від
рядження та інші, у прин
ципі, поважні причини що
дня працюють лише 2. Це
не може не позначатися
на работі, хоч винонаєці —
робітники — не підводять.
Причини відставань
чи
зривів планів з тих чи ін
ших позицій — це, пере
важно, недоліки в плану
ванні й організації роботи.
Несерійність
продукції
спричиняє щоразовий пере
гляд нормативних
розці
нок. А останні слабують,
на думку виконавців, у го
ловному — неточності. Яв
но відчувається, що пла
новики при проведенні роз
рахунків керуються не ста
лими критеріями, а ледь не
принципом «за схожу ро
боту ми, здається, нарахо
вували стільки-то». Така
зрівнялівка
дискредитує
висококваліфікований труд
перед
роботою нижчої
кваліфікації, а,
значить,
породжує й негативні тен
денції. Тані, скажімо, як
майже постійне лідерство
одних і ледь не стале від
ставання інших. Тих, хто
працює важче, зате... де
шевше. Тож проблема мо
же вирішитися не лише
самими людьми. Із монта
жем нових технологічних
ліній неодмінно має бути
вирішене й питання утво
рення нових
робочих
місць, посад
майстрів,
можливості навчання гра
мотних спеціалістів; забез
печення необхідної рембази. Крім цього, звичайно,
питання перерахунку норм
усіх порядків вже не може
бути залишеним на тому
архаїчному рівні, як тепер.
А електронізація має пе
редбачати
використання
ЕОМ но лише для нарахунку зарплати та
деяких
дрібних операцій, а за пря
мим призначенням — для
вдосконалення управління
виробництвом. Тобто, тоді
вже говоритиметься
про
СИСТЕМУ.
В=Ц А ОСТАНКУ повернемось до розмови
в
кабінеті начальника цеху.
Інтерес наш не пустий: ад
же □ цеху працюють і мо
лоді люди. Як працюють і
чи вірять, що здатні нарів
ні зі старшими колегами
досягати більших висот—
.це і є конкретною спра
вою. Значить, і нашим кон
кретним інтересом.
До
цього ми повернемося В
наступній публікації
зі
старого «гідросилівського»
майданчика.

І. КУЦЕНКО.
м. Кіровоград.

склотари а обласному центрі

пункти

не опалюються^Гим^

хто здає порожні пляшки, нелегно вистоювати на_морозі в черзі. Снільни вже писалося про ці приймаль-^

ні пункти, але змін н»ма€. Та с, по-моєму, вихід. Чи_
не краще було б, якби енрізь по місту (ян у

Мо

ральному гастрономі) пляшки від молока брали

а

молочних відділах магазинів, адже тара є в ножно-

му магазині?
В. ПЕТРЕНКО, м. Кіровоград.»

приміщеннях можна вста
новлювати масляні бата
реї, на що ми надіємось,
коли буде створено ремон
тно - будівельну дільницю
нашого продторгу.
Крім того, чимало під
приємств не виконали рїніення
міськвиконкому
№ 1337 від
15 грудня
1983 року про будівниць
во типових приймальних
пунктів. Це заводи «Гідросила», «Ремпобуттехніка»,
меблевий комбінат, завод
«Металіст» та інші
під
приємства.
А ще нас підводять і
споживачі. Так, ми маємо
велику кількість пляшок
від «Пепсі-коли», «Трускавецької», баночок місткіс-

ХІБА СПРАВА
ТІЛЬКИ в ПЛЯШКАХ?
СЛУЖБА СЕРВІСУ

На жаль, автор чи ав
торка не вказали ні своєї
адреси, ні Конкретного ма
газину. А тому, отримавши
редакційне завдання,
Я
просто вирішив навідатись
до приймальних пунктів
дблаСнбЛ» центру.
Приймальний пункт від
продовольчого магазину
№ 144 знаходиться на ву
лиці Пацаева за дві сотні
кроків Від магазину. Чер
ги недільного дня не було,
приймальник Микола Луньов якраз складав отри
ману тару в контейнери,
готував її до завтрашньої
відправки. На моє запитан
ня, що сьогодні не прий
малося, відповів.
— Не приймаю лише
пляшки від шампанського,
бо немає тари. Та й чвертьлітрові банки теж немає
куди ставити...
Сам приймальний пункт
нагадував своєрідну будо
ву для випробування на
морозостійкість:
великі
щілини в деяких місцях.
Очевидно, цей пункт буду
вався нашвидкуруч. А про
обігрів і говорити не до
водиться: ртутний стовп
чик опустився далеко за
позначку мінус 20. Тобто,
яка температура надворі,
така ж і в пункті.
Я запитав
заступника
завідуючої
магазином
№ 144 ҐІ. М. Крот: чому
пляшки не
приймають
прямо в магазині?
— По-перше, нам забо
ронила це робити санстан-

цім. По-друге, а нас роз
рахунок па виході, а лю
ди частенько
забувають
про здані йріящкіі,
тому
ми відмовились від прак
тики приймання пляшок в
магазині. Не маємо права
повертати за тару гроші,
а можемо лише отоварю
вати покупців на суму Зда
них порожніх пляшок,
Приймальний пункт скло
тари від магазину № 88
вважається чи не найкра
щим у місті. Тут прийма
ють все, навіть пляшки від
«Пспсі - коли». Приймаль
ник склотари С. Г, Трухіна, посміхаючись, сказала:
— За десять років ро
боти тут я стала справ
жнім «моржем», загарту
валась. На кожну
зиму
настроюємось заздалегідь,
адже знаємо напевне, що
доведеться мерзнути...
Не кращі умови були і
в інших приймальних пун
ктах, а тому ми попросили
прокоментувати стан справ
виконуючого обов’язки ди
ректора госпрозрахункової
тарної бази Кіровського
продторгу В. Л. Лайсаі— Скажу одразу, що
питання обігріву пунктів
приймання склотари
■—
проблема, яка нас хвилює.
Нам забороняють
вста
новлювати електрокалорйфери пожежники. В таких

тю 0,2 лг рщ Слг-рк завод
продтоварів відмовляєть
ся їх брати. А було б не
погано налагодити випуск
у місті «Майонезу» чи без
алкогольних напоїв
у
пляшках місткістю 0,33 літ.
ра. Та завод продтоварів
відмовляється брати таку
тару. Пляшки ми змушені
відвозити у Сімферополь,
баночки — в Одесу.
Підводять нас і пивзавод
та молокозавод. Перший
не виконує план (на 1 січ
ня 1987 року
недобрали
653 тисячі порожніх пля
шок), а молокозавод не
робить запасу і спохвачується тоді, як починає «го.
ріти» заводський план.
С. КОЛЕСНИКОВ,
громадський
корес
пондент
«Молодого
комунара».

ВІД РЕДАКЦІЇ: Турботи директора
госпрозра
хункової товарної
'бази
Кіровського
продторгу
В. Л. Лойса лише
про
план. Ми ж ставили трохи
Інші питання: про зруч
ність здачі склотари, мо
рози, «заборонений» для
здачі асортимент склотари...
Тому чекаємо конкретної
відповіді про те, як збива
ються розв’язувати проб
лему ті, від кого це зале
жить, і про кого мовилось
у нашій публікації?
З

У НАШИХ
БАШКИРСЬКИХ
ДРУЗІВ

ЗБИРАЄ

однодумців

І
І

Завжди достроково звітує про виконання виробни
чих планів швея Новостародубського будинку побуту
Наталя ЗАЄЦЬ. Має молода трудівниця й високе
державне доручення — вона депутат районної Ради
народних депутатів.

І

Недавно комуністи первинної одностайно прийняли
Н. Заєць кандидатом у члени КПРС.
Фото С. АНДРУСЕНКА.

Учителів і учнів середньої
шкрли № 62,
працівників
Ново = Уфимського нафто-,
переробного заводу підкори
ли простота і скромність на
родного артиста БАРСР Ва
лерія Матюшина, зустріч з
яким відбулася недавно в
малому залі Палацу куль
тури імені С. Орджонікідзе.
Артист виконував компо
зицію з творів Євтушенка,
співав. Зал (зібралось тут
близько півтораста чоловік)
тепло приймав артиста. На
закінчення вечора виклада
чі музичної школи № 2 да
ли невеличкий концерт
9
творів Глінкн.
Зустріч було організовано
літературно - музичним клу
бом, яким керує Валентина
Альфредівна Ольте. Члени
клубу збираються щоп’ят
ниці. Наступна зустріч при
свячується творчості О. С.
Пушкіна.
С. ВАЛіЄВА.

Петрівський район.

м. Уфа.

19 лютого 1987 року------------- ------------ ----------------

«Молодий комунар»

З стор

’ «ГРАЙ, МУЗИКО!
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•Е7
НЕДІЛЮ у приміщен- Чи багато шкіл міста мо
£7
ні обласної філармо же похвалитися подібною
нії відбулося урочисте за «зіспіваністю»?
криття обласного огляду
Я не була присутньою
художньої самодіяльності
на всіх конкурсних висту
школярів, що проходив у пах колективів художньої
рамках другого Всесоюз самодіяльності школярів,
ного фестивалю народної та, певно, у духового ор
творчості,
присвяченого кестру «Зміна» не так вже
70-річчю Великого Жовт й багато
конкурентів.
ня. Дипломами і грамота
Серед лауреатів фести
ми відділу народної осві валю мою увагу привер
ти нагороджені кращі ко нув дитячий ансамбль «Ро
лективи шкільної худож синка» Кіровського Будин
ньої самодіяльності, ко ку піонерів міста Кірово
лективи і гуртки
Палацу града. Керує ним Г. Чайпіонерів. Серед дипломан ковська. У концерті ан
тів хорова капела «Соло самбль виконав яскраву
вейко», якою керує заслу- хореографічну
картинку
жечий працівник культу- «На пташиному дворі». 1
“ ри УРСР М. Макода, духо- хоч здається мені, що вже
дий оркестр «Зміна» під не перший раз бачу цей
керуванням С. Степанен- виступ, враження дуже при
ка, гордість Кіровоград- ємне від танцю, від симпа
щини хореографічний ан тичних дитячих облич, яс
самбль «Пролісок», очолю- кравих костюмів, посмі
Коротковим, шок. Сподобалися ложка
ьаний А.
фольклорні та
вокальні рі Користівської серед
колективи шкіл
області, ньої школи Олександрійсь
читці, учасники шкільної кого району, що викона
агітбригади. Відразу піс- ли варіації на теми росій
ля урочистої частини від ських народних
пісень
бувся концерт лауреатів
«Коробейники» і «Барифестивалю.
ня» (керує ансамблем за
Основна частина само служений працівник куль
діяльності
зосереджена тури УРСР В.
Кумейко,
сьогодні у Палаці піоне концертмейстер Л. Шапорів. Само по собі це яви валова).
ще не може бути негатив
Увагою учасників кон
ним. У палаців більше ре церту користувалися як
альних можливостей для прекрасні українські на
розвитку дитячої творчос родні пісні, так і твори су
ті. Це зрозуміло, якщо по часних авторів. Наприклад,
рівняти, наприклад, виступ хорова капела «Соловейхорової капели «Соловей ко» виконала українську
ко» з Палацу піонерів і народну пісню «Зелений
кору кіровоградської се дубочку» у обробці
М.
редньої школи № 9, ке Макоди і пісню В. Шапорованого учителем П. Ка- валенка і В. Безкоровайреліним. В той же час са ного «Звучить Бетховена
ме виступ цього хору, що соната» з елементами ме
О.
виконав дві пісні «Як пре лодекламації (читець
красна
ти,
Вітчизно» Вовкожа).
Попереду в лауреатів
А. Броделе і Я. Озоліня
та українську
народну області — нові зустрічі.
пісню «Ой, там за Дуна Побажаємо їм успіхів і в
єм» свідчать про
великі творчих справах з гляда
можливості шкільної
ху чами, і в навчанні.
В. ЛЕВОЧКО.
дожньої самодіяльності.
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Г УЛО БЛИЗЬКО півночі, коли
на
ініЗ новозбудованій набережній зіб
ралася група молоді, десятка зо два
чоловік. Оточивши когось у колі, вони
зачаровано дивилися псперед себе.
На асфальті вигравав старенький «Па
насонік», поблизу якого хлопець коїв
незвичний танок. Руками та ногами він
імітував рухи зібраного на шарнірах
робота. Я не помилився — це
був
брейк. Танцюристи змінювали по чер
зі один одного, демонструючи вигад
ливі па.
Невідомо, скільки б ще продовжу
валася танцювальна гонка, якби поруч
не зупинилася оперативна машина мі
ліції. Втім, нікого не затримали, для
того й приводу не було. Просто моло
1
дий лейтенант вказав на необхідність
додержання тиші, адже кожній справі
свій час.
Мовчки розпрощавшись, хлопці по
прямували
кожен
у
свій
бік.
Поруч зі мною крокував невисокий на
зріст білявий брейкер. Ігор, так звати
мого випадкового супутника, навчається
в машинобудівному технікумі, мріє про
фах інженера. Йому — вісімнадцять.
— Всього два місяці минуло з тієї
пори, як організувався наш
брейкклуб, — розповів він. — Та саме цей
час вмістив у собі для мене стільки по
дій! Раніше ми збиралися, не знаючи
чим зайнятися, особливо взимку. Іноді
грали у футбол, та частіше просто слу
хали музику, пили вино, пиво. Ніхто
впезнено не міг сказати, що саме бу
демо робити завтра, навіть — через
годину. Все змінилося після того, як
один з нас, відпочиваючи влітку на пів
дні, повернувся додому не сам, а з...
танцем. Продемонстрував нам, усім
сподобалося і захопило.
— А вино не заважає?
Про нього я вже не пам’ятаю, як
і про куриво. На перших порах в пе
рервах між тренуваннями викурював
кілька сигарет, та довелося вибирати
між брейком і нікотином. Адже
не
вистачало «дихалки». Втім, що там роз
повідати, а ви самі пробували станцю
вати?
Прощаючись із самодіяльним брей
кером, я поцікавився тоді, де ж саме
розташувався його клуб?
Сьогодні на набережній, а завт
ра...

У 4-А класі Новоукраїнської
середньої
шноли N2 6 проходить експеримент по впро
вадженню передового педагогічного досвіду
дніпропетровських учителів з учнівського
самоврядування. Діти із захопленням
зу
стріли його.
Клас поділений на «п’ятірки», які по чер
зі протягом тижня господарюють: слідкують
за навчальним процесом, за підготовною
політінформацій, організовують позаурочну
роботу в класі. Щосуботи «п’ятірка» готує
творчий звіт, на якому доповідає класному
керівникові і колективові класу про своє
чергування. Готує для класу розважальну
програму. Звіт триває близько однієї години
20 хвилин, клас чекає його із нетерпінням.
Чим подобається ця форма роботи і дітям,
І вчителям? Тим, що діти проявляють актив
ну творчість, ініціативу, самостійність.
На знімку: вчителька - комсомолка Ірина
Матейчук зі своїм 4-А класом. Учні готують
розважальну програму на творчий звіт.
Фото В. ГРИБА.

— Так що ж, твій клуб без даху?
—Авжеж, — хлопець розвів руками.
— Брейк — танець небажаний. У де
кого він викликає тільки роздратуван
ня.
ЕНІ ПРИГАДАЛАСЯІ компетентна
думка кореспонден
кореспондента
«Комсомольской
правды»
В.
Юмашева, молодіжні проблеми в творчос
ті якого займають особливе місце:
«Якось я розмовляв з керівником
професійного колективу бальних тан
ців Державного інституту театральних
мистецтв Зінов’євою, і вона розповіла
про посилену боротьбу з
вальсом.
Штрауса називали композитором, яний
складає музику на догоду вульгарним
смакам, а всіх, хто танцював
вальс
«авангардний» на ті часи танок, вига
няли з балів. Та навіщо так далеко бра-
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ти? Зовсім недавно вели непримиренну
боротьбу з шейком та рок-н-ролом. Нині
ці танці є обов’язковими на всіх між
народних танцювальних конкурсах.
Можливо, через два-три роки новий
танець брейк стане старим, вийшовши
з моди. Подорослішають нинішні ліде
ри дискотек, на зміну
їм
прийдуть
нові хлопці, інше покоління, з іншими
захопленнями та танцями. Якими? Про
це, мабуть, сьогодні навіть здогадатися
неможливо.
Зрештою, ні. за прогнозами, можли
во, наприкінці восьмидесятих, «степ»
чи дискотека на роликах стануть масо
вим захопленням молоді. Але справа в
іншому. Треба бути готовим зустріти те
нове, що захоплює сотні тисяч молодих
людей»;
У постанові ЦК КПРС «Про дальше
поліпшення партійного
керівництва
комсомолом і підвищення його ролі в
комуністичному вихованні
молоді»
йдеться про те, що заборонити те чи
інше захоплення, яке виникло в моло
діжному середовищі, дуже
просто.
Але необхідно розібратися в
його
джерелах, спрямувати до потрібного
русла, саме такого, яке
відповідає
нормам поведінки та принципам на

шої моралі. Час переконливо
довів:
гриманням та заборонами справі не
зарадши.
Пригадую мою розмову із заступ
ником, начальника обласного управлін
ня культури М. О. Галицьким. Я тоді
запитав його про брейк.
— Це той танок, коли на спинах тан
цюють? — відповів Микола Олександ
рович.
...Наприкінці серпня минулого ро
ку в литовському курортному містечку
. Паланзі відбувся перший
фестиваль
брейк-дансу. Організатори цього всесосоюзного танцювального свята надали
йому веселу назву «Папуга-86». Отже,
якщо у серпні славнозвісний
птах
залишив гостинну Палангу, то десь під
новорічні свята він уже повинен був
прилетіти до Кіровограда, іа папуга ще
й досі не прилетів, хутко зникнувши
на шляху до наиТого міста. Маю
на
увазі те, що через півроку після ви
знання брейку у нашій країні (свідчен
ня тому — офіційний всесоюзний фести
валь), це захоплення молоді ніяк
не
візьмуть до свого арсеналу працівники
засобів культури Кіровоградщини.
Галицький не пропонує конкретної
програми дій по роботі з брейкера
ми, він наводить свою «залізну за ло
гікою» відповідь:
— Навряд чи в колгоспах,
рай
центрах можна застосувати подібний
захід дозвілля.
Ні, сільська молодь не гірша за ту,
що мешкає в містах. Просто у
нас
якось звикли «розмежовувати» захоп
лення за місцем проживання. Наслідок
міграція майбутніх молодих
тому
хліборобів, механізаторів чи доярок
молодь
до міст. Адже нині сільськаІ
навчилася розбиратися у щирості за
ходів дозвілля, які несуть їй працівни
ки-культури. Приклад тому — напів
порожні дискотеки в селах. А в той
же самий час дискомайданчики облас
молоддю,
ного центру переповнені
заході
Отже, головна справа не в
(можна читати «галочки по його про
веденню»), а в якості відпочинку.
ИГ’ А ПОВЕРНЕМОСЯ до брейку. Тоді,
як відповідальні працівники закла
дів культури області міркують
про
придатність чергового захоплення мо
лоді за межами Кіровограда,
брейк
знаходить все нових
шанувальників.
Цю форму дозвілля застосували у новгородківській середній школі № 1, де
великою популярністю користуються
конкурси «Що? Де? Копи?». А в му
зичних п’ятихвилинках — брейк-данс.

В обласному управлінні культури про
це, мабуть, довідаються тільки з на
шої газети.
— Ми будемо чекати розпоряджень
відповідних республіканських та все
союзних установ, — обіцяють в уп
равлінні культури...
І чого ж чекати? Коли той же знайо
мий Ігор, так і не зустрівши потріб
ного розуміння та підтримки, знову
повернеться до підворіття...
Дехто може незадоволено сказати:
невже танці сьогодні головне? Адже
існують проблеми і важливіші. Згоден.
Але розмова про брейк є показовою
у тому плані, що нині
неможливо
крізь пальці дивитися навіть на дріб
ниці. І невже масові захоплення моло
ді — такі вже й дрібниці?
М’Я АНАТОЛІЯ Михайловича Кривох'ижі особливих рекомендацій не
потребує. Під його керівництвом тан
цювальний ансамбль «Ятрань» здобув
симпатії глядачів не лише нашої об
ласті.
Ось його думка щодо брейку:
— Якщо порівнювати брейк з народ
відрізняними танцями, то тут вони
ються,
і
в той же час — подіббрейк
ні.
Мабуть, через те, що
ДО
належить до танців. Він прийшов
нас порівняно недавно, прийшов ско
ріше від спорту, В спорті головне—ре
зультат, секунди, метри, кілограми... В
брейку також є результати, головний з
яких — здоров’я молодих людей, які
займаються ним. Плюс вміння танцю
вати. Я був свідком тренувань трупи
Київського балету на льоду і можу за
свідчити, що брейк входить до трену
вань артистів, як один з обов’язкових
елементів підготовки. Нині в країні по
чалася боротьба за добре фізичне за
гартування молоді, прийнято відповід
ні рішення. Вважаю, що примусити мо
лоду людину пробігти кілька кіл біго
вої доріжки стадіону не знайде у неї
необхідної підтримки. А от бажаючих
займатися брейком, де фізичні наван
таження значно вищі, ніж у легкій ат
летиці, виявилося б більше.
Думаю,
що комсомольським органам, спор
тивним організаціям підприємств, за
кладам культури не завадить органі
зація брейк-клубів...
Гадаю, важко не погодитися з цими
словами.

І

С. БОНДАРЕВ.
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«Молодий комунар»
ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

I НФ О РИН Ш ОПТ ШРІШИА

«ЖИТТЄВІСТЬ»
ЧИ БАНАЛЬНІСТЬ?
Не пригадую, щоб
за
останній час
вітчизняні
фільми збирали таку ве
лику аудиторію, як карти
на «Прости», Запущена в
прокат кіностудією «Ленфільм» стрічка (сценарій
В. Мережка,
постановка
Е. Ясана) діє на глядача
незбагненним чином. Зда
валося б, банальний сю
жет, вічна проблема: во-

на любить, у нього інша..,
І порівняно щасливий кі
нець. — після драматичних
подій усі зустрічаються в
лоні сім’ї. На цьому мож
на було б і закінчити, по
ставити фільму оцінку —
добре, погано, дуже пога
но, назвати виконавців ро
лей і все, досить. Але...
Марія Сергіївна, жінка
років ЗО (артистка Н. Андрейченко), дізнається про
зраду свого чоловіка Ки
рила (І.
Костолевський),
ставши свідком його поба
чення з дев’ятнадцятиріч
ною Ольгою. Вона одразу
ж хоче здійняти скандал,
але навчений досвідом її
новий знайомий Володи
мир Юрійович (В. Мереж
ко) стримує жінку.
Це,
мовляв, не так цікаво —
розбиратися на місці. Кра
ще почекати чоловіка до
ма і поламати перед ним
комедію. Що Марія чудо
во й робить, а Кирило їй
не поступається.
Ми звикли бачити Костолевського здебільшого в
позитивних ролях, і тому у
ролі Кирила він здається
нам таким собі напівнегативним персонажем з хо
рошими манерами. Та йо
го солодка усмішка не ви
кликає очікуваної реакції
у Маші. Тй бридкі прине
сені чоловіко/и квіти — та
кі ж одержала від нього
й Ольга. І починається:
«Ти не мужчина», «Ти не
жінка» і т. д. Все, здава
лось би, зрозуміло. І ні
чого стояти годинами
в
черзі до каси, щоб поба
чити ці банальні сцени.
Та глядач іде на фільм,
обговорює його.
Зрадив чоловік? Помститися і якомога швидше.
Розчарувалась у
своєму
першому коханні? Дрібни
ці. Знайдемо іншого. Кра
щого. А кращі чомусь не
знаходяться. Волею авто
рів фільму головна герої
ня всюди бажана як жінка,
і ніхто не хоче бачити в
ній страдницю по втраче
ному сімейному щастю.
І трагічна сцена перед
фіналом тільки поглиблює
відчуття психічної травми
жінки, котра весь час зда
ється гіршою, ніж е на
справді.
Тема батьків і дітей, ми
мохідь порушена у «Прос
ти», показує нам, в
яку
прірву можна скотитися в
стосунках з дітьми. Дочка
героїні бачить нещирість і
висловлює протест, як мо
же у свої десять літ. І по
зірний вигук Кирила: «Як,

вона знову у того дівчись
ка? У тій сім’ї?» — тільки
підкреслює, настільки мож
на забрехатися, настільки
можна не помічати того,
що коїться у власному до
мі, коли хочеш виглядати
не гірше від інших.
Близькі, як правило, ді
знаються про все □ остан
ню чергу. Всі на роботі,
де працює Марія, знають
про зраду Кирила, але мов
чать. Мовчать доти, поки
Марія Сергіївна не почи
нає вихваляти свого чоло
віка, нічого не відаючи. Це
бачити гірко, але це жит
тя, і саме така «життєвість»
вабить глядача у зал.
Що робити жінці, коли
вона одна? Коли її поки
нули? Розлюбили?
Що
робить людина в екстре
мальних ситуаціях,
чим
вона керується? Намагаю
чись відповісти на це пи
тання, азтори фільму штуч
но створюють ситуації, які
в буденному житті так час
то не зустрічаються. Про
стежимо:
телефонний
дзвінок — знайомство з
Володимиром Юрійовичем
— побачення Кирила
з
Ольгою — домашня коме
дія в двох особах — дзві
нок однокласника і його
візит — вечеринка у под
руги — знову зустріч
з
Володимиром Юрійовичем
— знайомство з його дру
жиною — сцена насильст
ва — повернення додому.
Всі перелічені події зібра
ні в одну добу вимуше
но, я б сказав, притягнуті
за вуха, аби показати геро
їню всебічно, щоб наголо
сити, як же їй, нещасній,
погано одній.
Та вся біда в тому, що,
стежачи за дією фільму,
розумієш що все це вже
колись було і що всі сю
жети ніби шматками ви
хоплені із різних
опові
дань, романів,
стрічок.
Автори «Прости» з само
го початку настроїли нас
на неприязнь до одного
героя і на жалісливість до
іншої. Та хочеться запи
тати авторів: «А за
що
«прости»?
Вибачення-то
причому тут? Єдине «про
сти» сказала тільки дочка
Марії Сергіївни, коли та
повернулася на світанку
додому. Здається, що ли
ше одна дочка й розуміє
матір.
Хай у читача не склада
ється враження, що автор
надто вже непримиренно
настроєний щодо стрічки
загалом потрібної. Я розу
мію глядачів: вони хочуть
подивитися фільм
«про
життя», і зустрітися в ньо
му з популярними актора
ми. Звичайно ж, «людина
має бути щасливою», як
говорить один із персона
жів фільму. Бути, а не зда
ватися. І вона буде щасли
вою, якщо не просто жи
ти для себе, а й бачити
тих, хто поруч з тобою. І
поважати їх. І бути особ
ливо уважним до тих, хто
біля тебе найближче.
В. СОРОКІН.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

Рибні консерви - готові страви

!

Це і закуска, і бутер
броди. Разом з гарячою
картоплею — це сніданок
або вечеря. До обіду
з
рибних консервів можна
за 10—15 хвилин приго
тувати першу і другу стра
ви: суп, розсольник, солян
ку, салат, вінегрет.
Рибні консерви — цс і
обід за декілька
хвилин
для мандрівників, турис
тів, геологів.
А як до речі консерви,
коли несподівано прихо
дять гості. На такий ви
падок завбачлива господи
ня -завжди повинна мати
під рукою дві-трп баночки.
Наша промисловість ви
робляє рибні консерви ба
гатьох видів: риба в олії,
з пікантним томатним со
усом, рибні паштети, супи,
рибальська юшка. Отже,
вибирайте, які вам більш
до смаку. А придбати їх

можна у гастрономах та
магазинах
«Продовольчі
товари» споживчої коопе
рації.
Пропонуємо приготувати
з консервів.
Салат камчатський: бан
ка консервів риби з олією,
2-3 картоплини, 2 свіжих
або солоних
помідори,
морквина, 3 ст. ложки зе
леного горошку, 3—4 ст.
ложки клюкви, цибулина,
1—2 яйця, 100 г майонезу.
Овочі та рибу наріжте
шматочками, додайте зе
лений горошок і клюкву.
Все перемішайте, заправ
те олією від консервів та
майонезом. Готовий салат
прикрасьте кружальцями
яєць і помідорів, зверху
притрусіть зеленню.
Риба по-іспанськи: банка
рибних консервів у томат
ному соусі, І кг картоплі,
З цибулини, 40 г сала, 2
яйця, 0,3 л гост
рого томатного
соусу,
столова
ложка олії, пет
рушка,
зелена
цибуля, сіль, пе
рець за смаком.
Наріжте кру
жальцями кар
топлю і покладіть
Напередодні Дня Радянської Армії і Військово-Мор
її у добре змаще
ського Флоту всі готуються привітати з святом воїнів,
ну жиром сково
які стоять на сторожі мирного життя, а також наших
рідку. На
кар
славних ветеранів.
топлю укладіть
Відвідайте магазини «Культтовари» та універмаги
___
консервовану ри ♦ споживчої кооперації, де працівники кооперативної
СДЭДИКЫ 1
СТАЦПИДА
бу, нарізане шма
торгівлі підготували до свята різноманітні подарункові
точками сало і
набори. Є також безліч товарів, які можуть стати до
злегка обсмаже
речним подарунком: книги, грамплатівки, фотоапарати,
ну цибулю, звер
наручні годинники, чоловічі сорочки, галстуки, сувені
ху закрийте то
ри з дерева і пластмаси, майоліки, рогу, вироби з кри
матно-яєчною су
шталю тощо.
мішшю (2 яйця і
Ласкаво просимо до магазинів споживчої кооперації!
гострий
соус
збийте). Страву
запікайте 20 хви
лин, прикрасьте
петрушкою і зе
Зварені круто яйця по
леною цибулею.
♦
Вона має приємний ледь
2 солодкуватий смак і аро- чистіть, розріжте навпіл,
$ мат, характерний для кра- відокремте жовтки. ГІасту
| бів. Виготовляється з ар- змішайте з посіченою ци
X ктичиої креветки — кри- булею, подрібненими жов
тками, сіллю, перцем. Під-,
ля.
Вона надійний головний убір у холодну погоду — 2
Паста «Океан» — про- готовленою масою нафар-.
теплий, зручний, гарний.
І дукт високої біологічної шируйте яйця.
Зверніть увагу на українські хустки. На них, прим І цінності і майже повністю
Зверху яйця полийте ма
організмом, йонезом.
хливо сплітаючись у гірлянди і букети, палахкотять | засвоюється
яскраві квіти. Фон — червоний, бордовий, кремовий, і Містить незамінні аміиоСуп овочевий з пастою:
| кислоти, у своєму складі в окріп опустіть
зелений, чорний.
дрібно
До речі, українські хустки популярні не тільки у на ♦ має вітаміни А, С, групи нарізану картоплю, моркшій країні, їх охоче носять і далеко за її межами.
$ В, а за вмістом мікроеле- ву і цибулю. За 10 хвилин
перевиЛегка й гарна українська хустка завжди до лиця І ментів
і іцує м’ясо в 50
будь-якій, незалежно від віку, жінці.
Придбати хустки можна в універмагах та магазинах
разів.
«Галаитерея-парфюмерія» споживчої кооперації.
іі
Паста «Океан»
■ — смачний і по• жившій продукт,
• який рекоменду■ ють вживати
і
■ при дієтичному
; харчуванні.
■
3 пасти «Оке
ан» можна при: готувати чимало
смачних
страв.
; Досить змішати
: її з маслом, до
дати за смаком
; сіль — готовий
;: паштет для бу
тербродів. А як
що в пасту дода
ти обсмажену на
’ маслі цибулю і
: і посічені
яйця,
: вийде чудова пачинка для зраз та пиріжків.
Паста смачна з рисом, до закінчення варіння додайте пасту з розрахунку
сиром, овочами та багать
200—300 г на літр відвама іншими
продуктами.
ру. Сіль, перець, петруш
Ось кілька рецептів страв. ку покладіть за смаком.
Яйця, фаршировані пас
Придбати пасту «Океан»
тою «Океан»: 100 г пасти, можна у гастрономах та
1 цибулина, 1 ст. ложка магазинах
«Продовольчі
майонезу, сіль, перець за товари» споживчої коопе
смаком.
рації.

Подарунки до свята

| Паста «Океан»-щоденш делікатес

Хустка завжди у моді
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