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Пленум ЦК
16 червня 1986 року відбувся черговий Пленум Цент

рального Комітету Комуністичної партії Радянського 
Союзу.

Пленум обговорив питання:
про Державний план економічного і соціального роз

витку СРСР на 1986—1990 роки і завдання партійних 
організацій, пов’язані з його реалізацією;

про підсумки паради Політичного консультативного 
комітету держав — учасниць Варшавського Договору, 
яка відбулася в Будапешті 10—11 червня 1986 року.

З доповіддю в цих питаннях на Пленумі виступив Ге
неральний секретар ЦК КПРС М. С. Горбачов.

Після обговорення доповіді Пленум прийняв Постано
ву, в якій схвалив проект Державного плаву економіч
ного і соціального розвитку СРСР на 1986—1990 роки 
■З викладені в доповіді товариша Горбачова М. С. поло
ження і висновки Політбюро ЦК КПРС, спрямовані па

КПРС
реалізацію економічної стратегії партії, розробленої 
XXVII з’їздом КПРС. Визнано за доцільне внести п’яти
річний план на розгляд Верховної Ради СРСР.

Пленум, говориться в Постанові, розглядає п’ятиріч
ний план як конкретну програму дій партійних коміте
тів, державних, господарських органів, партійних, проф
спілкових і комсомольських організацій, трудових ко
лективів, керівних кадрів по прискоренню соціально-еко
номічного розвитку. Принципово важливо підходити до 
планових показників як до мінімальних завдань, яких 
необхідно досягти в галузі, республіці, краї, області, 
місті, районі, в кожній виробничій ланці. Центральний 
Комітет КПРС висловив упевненість у тому, що радян
ські люди, прийнявши розумом і серцем творчі ідеї 
XXVII з'їзду, забезпечать успішне виконання завдань 
XII п’ятирічки, дальше просування нашого суспільства 
на всіх напрямах комуністичного будівництва.

Учасники Пленуму одностайно прийняли Звернення 
ЦК КПРС до трудящих Радянського Союзу про розгор
тання всенародного соціалістичного змагання за вико
нання і перевиконання планів дванадцятої п’ятирічки.

Пленум високо оцінив підсумки проведеної в Будапеш
ті наради Політичного консультативного комітету дер
жав — учасниць Варшавського Договору і повністю 
схвалив діяльність радянської делегації на цій нараді. 
Пленум висловив переконаність у тому, іцо дружба і 
згуртоваїйсть братніх країн соціалізму, дальший розви
ток їх взаємодії з усіма миролюбними державами і ши
рокими громадськими силами приведуть до дальшого на
рощування мирного наступу соціалізму, налагодження 
міжнародного співробітництва з мстою досягнення 
взаємоприйнятних домовленостей у галузі обмеження 
озброєнь, в ім’я розвитку і прогресу всього людства.

На Пленумі розглянуто і схвалено пропозиції Політ
бюро ЦК КПРС в організаційних питаннях, пов’язаних 
з проведенням п’ятої сесії Верховної Ради СРСР оди
надцятого скликання.

(ТАРС).

На сесії Верховної
Ради СРСР

МОСКВА. (ТАРС). 18 
червня у Великому Крем
лівському Палаці почала 
роботу п’ята сесія Верхов
ної Ради СРСР одинадця
того скликання.

О 10 годині ранку від
крилося спільне засідання 
Ради Союзу і Ради Паціо- 
пальиостей.

Оплескам.п депутати і гос
ті зустріли товаришів Гор
бачова М. С.. Алієва Г. А., 
Воротникова В. 1., Громико 
А. А., Зайкова Л. М., Ку- 

ф^аєва Д. А.. Лигачова Є. К., 
Рижкова М. І.. Соломеицс- 
ва ІИ. С., Шеварднадзе Е. А., 
Щербицького В. В., Дсміче- 
ва П. Н., Долгих В. 1., Єль
цина Б. М., Слюнькова 
М. М., Соколова С. Л., Со
ловйова Ю. П., Тализіпа 
М. В., Бірюкову О. П„ Доб- 
рнніна А. Ф., Зимяніна 
М. В.. Медведева В. А., Ни
конова В. П., Разумовсько- 
го Г. П., Яковлева О. М., 
Капитонова І. В.

До порядку денного, од
ноголосно затвердженого 
депутатами, включено пи
тання про Державшій план 
економічного і соціального 
розвитку СРСР на 1986— 
1990 роки, про затверджен
ня Указів Президії Верхов
ної Ради СРСР та інші.

Па пропозицію члена По- 
^літбюро ЦК КПРС, секрета

ря ЦК КПРС Є. К. Лпгачо- 
ва першим заступником Го
лови Президії Верховної 
Ради СРСР обрано П. 11. 
Дсмічева. Він звільнений від 
обов'язків міністра культу
ри СРСР. Депутат В. В. 
Кузнецов увільнений від 
обов’язків першого заступ
ника Голови Президії Вер
ховної Ради СРСР у зв'яз
ку з виходом на пенсію за 
станом здоров’я. Внесено її 
інші зміни до складу Пре
зидії Верховної Ради СРСР.

Потім з доповіддю про 
Державшій план економіч
ного і соціального розвитку 
СРСР на і 98<5—1990 роки 
виступив Голова Ради Мі- 
ністрів СРСР депутат М. 1. 
Рнжков.

В реалізації стратегії при
скорення соціально-еконо
мічного розвитку країни, 
сказав доповідач, особлива 
роль належить дванадцятій 
п’ятирічці. Вола покликана 
забезпечити реальний пе-

релом в усіх галузях еко
номіки і сферах діяльності, 
рішучий перехід на шлях 
інтенсивного зростання, за
класти міцний фундамент 
для дальшого руху вперед.

Втілення В житія цього 
курсу вимагає докорінної 
реконструкції народного 
господарства — на основі 
досягнень науково-техніч
ного прогресу, перебудови 
всього господарського ме
ханізму, всемірної активіза
ції людського фактора, по
силення соціальної спрямо
ваності наших планів.

Концепція прискорення, 
покладена в основу завдань 
плаву, виявляється не тіль
ки в темпах, а й в істотно
му збільшенні абсолютних 
приростів найважливіших 
економічних показників. На
ціональний доход, який ха
рактеризує кінцеві резуль
тати і ефективність госпо
дарської діяльності, намі
чається збільшити в два
надцятій п'ятирічці на 124 
мільярди карбованців проти 
79 мільярдів карбованців в 
одинадцятій.

У новій п'ятирічці капі
тальні вкладення зростуть 
на 23,6 процента, а їх абсо,- 
лютпнй приріст досягне 190 
мільярдів карбованців про
ти 107 мільярдів в одинад
цятій п’ятирічці.

У плані передбачено кон
кретні завдання по швидко
му нарощуванню випуску 
техніки, здатної революціо
нізувати виробництво. Тре
ба також добитися докорін
ного поліпшення технічного 
рівня і якості продукції.

У плані різко підвищено 
роль продуктивносіі прані, 
як головного фактора зро
стання економіки. Уперше 
збільшення матеріального 
виробництва із масштабах 
країни передбачено забез
печити практично без залу
чення додаткової робочої 
сили, а весь її приріст на
мічено направити в неви
робничу сферу.

Принципово новий і важ
ливий момент плану — за
безпечення більшої частини 
додаткових потреб народ
ного господарства в паливі 
й сировині шляхом ресурсо
збереження. В плані пов- 

. вістю витримано настанову 
XXVII з'їзду КПРС на зни

ження енергоємності й мета
ломісткості національного 
доходу. Значно збільшую
ться затрати па поліпшення 
умов праці, на скорочення 
важких і ручних робіт.

У доповіді зазначається, 
що характерна риса плану— 
широке охоплення практич
но всіх верств населення 
заходами по збільшенню до
ходів і розв’язанню соціаль
них проблем. Заробітна пла
та в дванадцятій п'ятирічці 
підвищиться більш як у 90 
мільйонів робітників і служ
бовців проти 20 мільйонів 
чоловік у 1981 — 1985 роках. 
Намічається здійснити ряд 
заходів для поліпшення 
життя ветеранів війни і 
праці, посилення допомоги 
сім'ям з дітьми.

Прискорення соціально- 
економічного розвитку краї
ни, відзначив далі допові
дач, спирається на якісні 
перетворення індустріальної 
бази народного господар
ства. Поставлено завдання, 
щоб до 1990 року від 80 до 
95 процентів основних видів 
вироблюваної продукції від
повідало найкращим зару
біжним зразкам,- Передба
чено забезпечення сталого 
енергопостачання країни, 
послідовне виконання Енер
гетичної програми на осно
ві дальшого розвитку і якіс
ного поліпшення структури 
паливпо-енсргстіїчпого комп
лексу.

І ІаГіважліівіше соціально- 
економічне завдання два
надцятої п’ятирічки — на
дійне забезпечення країни 
продовольством і сільсько
господарською сировиною. 
Темпи приросту" виробни
цтва сільськогосподарської 
продукції планується збіль
шити в 2,6 паза. Виперед
жаюче зростання передба
чено в харчовій промисло
вості. Цс дасть змогу вийти 
в 1990 ропі на рівень спо
живання найважливіших
продуктів харчування, вста
новлений Продовольчою
програмою СРСР.

У розвитку сільськогоспо
дарського виробництва вуз
ловою ланкою залишається 
зернове господарство. Ва
ловий збір зерна в 1990 ро
ці передбачається довести 
до 250 мільйонів тонн, а 
врожайність — до 21 цент
нера з гектара.

Особливого значення в 
прискоренні темпів зростан
ня агропромислового вироб
ництва надається викорис
танню повного мірою мож
ливостей нового економіч
ного механізму господарю
вання. Він відкриває простір 
розвиткові ініціативи і під
приємливості, створює заін
тересованість трудових ко
лективів. усіх лапок управ
ління в інтенсифікації ви
робництва. забезпеченні ви
соких кінцевих результатів.

У розв'язанні соціально- 
економічних завдань істот
но зросте роль суспільних 
фондів споживання. Випла
ти і пільги населенню з них 
збільшаться на 25 процен
тів.

Передбачено введення в 
дію жилих будинків загаль
ною площею 595 мільйонів 
квадратних метрів, що знач
но перевищує завдання ос
новних напрямів. Виперед
жаючими темпами намічено 
розвивати житлове будів
ництво на селі. Воно зросте 
па 27 процентів.

План містить комплекс 
заходів,- спрямованих на по
долання допущеного в ми
нулому відставання в роз
витку матеріальної бази на
родної освіти, охорони здо
ров'я, культури та інших 
галузей, які задовольняли б 
потреби населення.

Передбачається значне під
несення господарства і на
родного добробуту в усіх 
союзних республіках, у кож 
йому економічному районі 
па основі дальшого поглиб
лення загальносоюзного по
ділу прані. Принципово по
вий етап настає в освоєнні 
Сибіру і Далекого Сходу, 
значення яких для нашого 
народного господарства не
змінно зростає. Пріоритет
ний розпиток цих великих 
районів — частіша еконо
мічної стратегії партії, спра
ва всієї країни, всіх союз
них республік.

Доповідач підкреслив, що 
треба завершити переве
дення галузей промисловос: 
ті на перевірені в ході еко
номічних експериментів но
ві методи господарювання. 
Тепер на цих умовах пра
цює третина об’єднань і під- 
пзвє.мстн. а в наступному 
ропі буде переведено всю 
п р о м всловість. Найближчо 
завдання 1986 року — ви
йти па максимально можли
ві рубежі в усіх галузях 
пародпого господарства, 
зробити все, щоб закласти в 
першому році п'ятирічки 
міцну базу для успішного її 
завершення в цілому.

Потім депутати приступи- 
ли до обговорення доповіді.

Велику допомогу по нормалізації обстановки в районі 
Чорнобильської А ЕС надавав зведений загін УВС Кіро
воградського облвиконкому.

На знімку: після повернення із «району» кож
ного працівника перевіряє дозиметрист.

Фото П. СЕЛЕЦЬКОГО, В. ГРИЕА.

Відеолист 
школярів 
Р. Рейгану

НЬЮ-ЙОРК, 16 червня. 
Кор. ТА.РС Максим Князь
ков передає: кадри цього 
відеофїльму включають і 
мирні пейзажі ел-.ерикан- 
СЬКИХ великих рІЕНИН, і 
страхітливі сцени битв, в 
яких гуркіт вибухів заглу
шує стогони вмираючих...

Що зробити, щоб ці 
жахливії сцени битв не ста
ли дійсністю? На думку 
учениць однієї з католиць
ких шкііл американського 
містечка Уестчестер (штат 
Ілліной'с), вихід із стано
вища є. В останніх кадрах 
відзнятого і змонтованого 
ними самими фільму во
ни хором читають звер
нення де президента Рей
гана, е якому пропонують 
взяти на себе роль «моло
дих послів миру» між ра
дянським і американським 
народами, і просять уряд 
допомогти фінансувати їх
ню місію.

Свій відеолист старшо
класниці з Уестчестера 

вже надіслали в Білий дім. 
«Ми хотіли б внести вклад 
у справу відвернення вій
ни і поліпшення взаємо
розуміння між нашими 
народами», — заявили во
ни. Конкретно дівчата хо
тіли б поїхати в Радян
ський Союз, щоб позна
йомитися з радянськими 
людьми, краще дізнатися 
про їхнє життя і турботи, 
а потім зробити турне по 
всіх 50 американських 
штатах і розповісти спів
вітчизникам правду про 
побачене.

Скласти своє послання в 
такій незвичайній формі 
старшокласниць з Уест- 
честера змусило... неба
жання Білого дому вислу
хати їх звичайним шля
хом. Спочатку свою про
позицію стати «послами 
/лиру» вони хотіли переда
ти в Білий дім по телефо
ну. «Але гам просто кину
ли трубку, — розповідає 
одна з авторів нідеолиста 
Дайан Солоне. — “отім 
нам сказали, що у Рейгана 
немає часу говорити з на
ми». Тоді й вирішили зро
бити послання якимось 
особливим, таким, яке б 
запам'ятовувалось, щоб у 
Білому домі його не змог
ли просто викинути В КО
ШИК для СМІТТЯ, ЯК буЕВС з 
тисячами петицій і прохань, 
які надходять туди щодня«
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/ УВАГА, КОНКУРС! 

ПЛАНЕТА

І МИ
' Захистити нашу Землю 

від ядерної пожежі — не

ма сьогодні завдання важ

ливішого. Боротьба за 

мир — справа всіх і кож

ного. Хто, як не ми, ра

дянська молодь, зобов'яза- 

ні сказати своє рішуче 

«ні* ядерній війні! Са

ме тому ЦК ВЛКСМ і 

КМО СРСР проводять 

Всесоюзний конкурс моло

діжного політичного пла

кату «Ця планета одна у 

людей*, присвячений Між

народному року миру.

Мета конкурсу — напи
сання творів плакатного 
мистецтва, що відобража
ють прагнення радянської 
молоді зміцнити мир, 
приборкати гонку озбро
єнь, забезпечити радикаль
не оздоровлення міжнарод
ної обстановки, зробити 
все можливе, щоб відвести 
від народів загрозу ядер
ної війни. Роботи, пред
ставлені на конкурс, по
винні демонструвати зу
силля радянської молоді 
по втіленню в життя Про- 

. грами миру, висунутої 
, XXVIІ з’їздом КПРС, по 

зміцненню єдності молоді 
всіх континентів у бороть
бі за мир, дружбу і спів
робітництво народів.

У конкурсі можуть взя
ти участь професійні ху
дожники, студенти, випуск
ники і представники ху
дожніх вузів, училищ, 
творчих організацій.

На конкурс представля
ються оригінали плакатів, 
виконані гуашшю, темпе
рою, фотомонтажним спо
собом та іншими художні
ми прийомами у придатно
му для друку вигляді.

Роботи приймаються 
тільки наклеєними на цуп
кий картон чи іншу міцну 
основу форматом 70X100 
сантиметрів за адресою: 
«101000, Москва, ул. Бог
дана Хмельницкого, 7/8, 
Комитет молодежных ор
ганизаций СССР». На по
силці слід зробити поміт
ку «На конкурс «Эта пла
нета одна у людей».

Роботи на конкурс пред- 
, ставляються до 15 листо

пада 1986 року. Плакати, 
відправлені після вказано
го строку (за датою штем
пеля посилки), чи такі, що 
не відповідають умовам 
конкурсу, жюрі не розгля
дає. Плакати, прислані на 
конкурс, не повергаються 
і не рецензуються.

Підсумки конкурсу бу
дуть підбиті до 1 грудня 
1986 року і опубліковані в 

і пресі. Кращі роботи бу- 
І дуть видані і направлені 

на міжнародні заходи і 
конкурси, що проводяться 
в рамках Міжнародного 
року миру в Радянському 

І Союзі і за рубежем.
і Переможців конкурсу че- 
| кають премії: пільгові ту

ристичні поїздки за рубіж 
Я по Радянському Союзу.

ОБГОВОРЮЄМО 
ПРОЕКТ ЦК КПРС 

«ОСНОВНІ НАПРЯМИ 
ПЕРЕБУДОВИ ВИЩОЇ 

’ | СЕРЕДНЬОЇ 
СПЕЦІАЛЬНОЇ 

ОСВІТИ В КРАЇНІ»

ж підняти 
престиж ї 
ПРОФЕСІЇ?

З великим інтересом за

раз ми, викладачі вузів і

середніх спеціальних на

вчальних закладів, ви

вчаємо цей важливий кон

че потрібний документ.

Особливо зацікавили 
кілька моментів, що в 
першу чергу стосуються і 
нашого училища. Так, до
речно, в Проекті ЦК КПРС 
йдеться про зміцнення на
вчально-матеріальної ба
зи. Нині існуюча в назчаль- 
ному закладі зовсім не 
відповідає сьогоднішнім 
вимогам. Назчальні при
міщення тісні, немає умоз 
для проведення масових 
заходів та розвитку спор
ту-

А ще доцільно було б 
переглянути зайнятість уч- 
ніз протягом дня, адже він 
у них насичений так, що 
зовсім не залишається ча
су на самопідготовку.

Також я і мої колеги 
голос/ємо за присвоєння 
звання викладача музики 
тільки після проходження 
трирічного стажування, 
таким чином наші випуск
ники не «губитимуться» і 
зросте престиж набутої 
спеціальності.

З тих же, хто випадково 
образ собі фах і через 
певний час після вступу до 
училища передумав вчи
тися, вираховувати кошти, 
котрі витратила 
на назчзння 
спеціаліста.

держава 
такого горе-

А. ЛІРНИК. 
Кіровоград-гнкпадач 

сьного музичного учи- 
лмща.

АБІТУРІЄНТ-86 во новим є зменшенняМИ —
ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ

У гуртожитку Кірово
градського будівельного 
технікуму відбулася зуст* 
річ учнів із молоддю різ
них країн, що вчаться в 
нашому місті.

Майбутні будівельники 
разом із вихователькою 
Л. Л. Рябою не раз «про. 
кручували» сценарій зуст
річі. Було немало різних 
варіантів, бо дуже в же хо
тілося, щоб вона стала ці
кавою і по-домашньому 
приємною.

І ось настав день довго, 
жданної зустрічі гостей. 
По-святкозому одягнена 
молодь, на стоянках живі 
квіти. Радісні посмішки на 
обличчях присутніх. Всі 
присутні тепло вітають уч
нів із Кіровоградського 
медичного училища: Маг-«

«Молодий комунар»

’ЯТИ хвилин

дуть працювати на «Чер
вону зірку». Цим же зміц
нюватиметься зв'язок між 
вищим навчальним закла
дом і підприємством, так 
як студенти беруть участь 
у проведенні спільних на-

ВУЗ _ ВИРОБНИЦТВУ

«Прискорення науково-технічного прогресу диктує 
особливу необхідність рішучої перебудови інженерно- 
технічної освіти. Треба виховати кадри, здатні забезпе
чити революційні перетворення техніки, технології та 
організації виробництва, багаторазове зростання про
дуктивності праці. В навчанні спеціалістів широкого 
профілю слід передбачити поглиблення теоретичної ба
зи, оволодіння фундаментальними основами інженерної 
та управлінської діяльності, істотне поліпшення прак
тичної підготовки з участю виробництва».

(З Проекту ЦК КПРС «Основні напрями перебудови 
вищої і середньої спеціальної освіти в країні»).

У ці дні з актовому залі 
проектно-конструкторсько
го інституту виробничого 
об'єднання по сівалках 
«Ч

дить захист дипломних 
проектів випускників фі
ліалу кафедри сільсько
господарського машино
будування КІСМу. Створе
на вона дза роки тому у 
світлі вимог Постанови 
Ради Міністрів СРСР «Про 
вдосконалення плануван
ня підготовки спеціалістів 
і поліпшення використан
ня випускників вищих і 
середніх спеціальних на
вчальних закладів у на
родному господарстві».

На філіалі кафедри, кот
ру очолює головний інже
нер проектно-конструк
торського інституту, кан
дидат технічних наук Ю. П. 
Колісниченко, навчається 
дзадцять студентів стар
ших курсів. Викладачі — 
провідні спеціалісти інсти
туту — 3. О. Соколов, І. П,

сарин Тунгалаг з Монголії, 
Касим Саміру з Сірії, Азис 
Шинварес і Абдулгаг з Аф
ганістану.

Гості з цікавістю слуха
ють про діяльність і зв’яз
ки Країни Рад з РЕВ. У 
виступах йшлося про до
помогу братніх країн у бу
довах Кіровоградської об
ласті.

Було поставлено безліч 
запитань гостям. Ось гіта
ру бере учень Д. Ферему- 
зов і всі разом викопують 
пісні «Катюша», «Подмос
ковные вечера*, «Эх, до
роги», українську народну 
пісню «Ти ж мене підману
ла» та інші. Зустріч ви
йшла справді теплою і при- 
ємною. А як радісно було 
почути від Абдулгага де
кламування його власних 
віршів, присвячених бо
ротьбі Афганістану проти 
банд душманів.

У цей вечір кожен з при
сутніх серцем і душею зід- 
ч)в вболівання молодих 
людей за мир на всій пла
неті Земля.

А. КУЗНЕЦОВ., 
вихователь гуртожит
ку Кіровоградського 
будіззльмого техніку
му.

Герщкул, О. С. Кабаченко 
та інші.

Мета такого філіалу — 
підготувати фахівців, що

механіка—це
Із року в рік члени при

ймальної комісії зустріча
ються з одним і тим же 
фактом — абітурієнти, як 
правило, погано уявляють 
собі обрану професію і 
практично нічого не зна
ють про існуючі правила 
прийому у вузи. Елемен
тарна необізнаність?

Ми давно переконались, 
що остаточний вибір сфе
ри своєї діяльності моло
ді люди роблять перед за
кінченням школи — у лю
тому—травні. У приймаль
ній комісії в цей період 
збільшується кількість від
відувачів, частіше дзво
нить телефон. Але, на 
жаль, дуже часто доводи
ться чути й питання типу: 
«А правда, що на спеці
альності «Автоматика і 
телемеханіка» готують ін
женерів по ремонту теле
візорів?». Або: «Ходять 
чугки, що...».

Це — очевидні недоліки 
9 професійній орієнтації 
молоді, і вони грають не

19 червня 1986 року

укозо-дослідних робіт під 
керівництвом висококвалі
фікованих спеціалістів.

Кафедра створює нор
мальні умови для вивчен
ня передового досвіду, 
загартування молоді з ро
бітничому середовищі. 
Хлопці і дівчата працюють 
над курсовими та диплом
ними роботами у тих тру
дових колективах, де їм 
доведеться працювати по 
одержанні диплому.

Нова система навчання 
підвищує якість підготов
ки молодих спеціалістів,

лави вливаються в робіт
ничий колектив, а це пов
ністю відповідає вимогам, 
поставленим XXVII з’їз
дом КПРС і Проектом ЦК 
КПРС про перебудозу ви
щої і середньої спеціаль
ної школи. Готує філіал 
кафедри інженеріз-меха- 
ніків для дослідницької, 
проектно - конструктор
ської, виробничо-техноло
гічної та організаційно-уп
равлінської діяльності га
лузі сільсьиогосподарсь ;о- 
го машинобудування.

І ось на сцені актового 
залу розвішані відмінно 
виконані креслення дип
ломної роботи Олександ
ра Крицького. Майбутній 
інженер захищає проект, 
тема якого сівалка для 
посіву сої. Диплом вико
нано під керівництвом го
ловного інженера проект
но-конструкторського ін
ституту Ю. П. Колісничен- 
ка.

А Юрій Шелест (керів
ником у нього був заступ
ник директора проектно- 
конструкторського інсти
туту «Червоно: зірки» 8. О. 
Соколов), приезятив свою 
роботу проектуванню сі
валки цибулі-сіянки. Дип
лом О. Крицького та 
Ю. Шелеста державна ек
заменаційна комісія оці- - 
нила найвищим балом.

м. ножнов.

»99

останню роль у формуван
ні уявленая про професію 
інженера взагалі. Викла
дачі і співробітники інсти
туту намагаються якомо
га частіше зустрічатися з 
учнями випускних класів 
середніх шкіл, ПТУ, техні
кумів, розповідати про 
спеціальності інституту, 
про роботу інженера на 
виробництві. Однак, рі
вень професійних знань 
школярів та й учнів інших 
навчальних закладів ли
шає бажати кращого. Без
сумнівно, що без зацікав
леної участі в профорієн
таційній роботі викладачів 
середніх шкіл. ПТУ, техні
кумів і керівників вироб
ництва неможливі зміни у 
цій ситуації.

При відборі абітурієнтів 
приймальна комісія керує
ться одним документом — 
Правилами прийому у ву
зи. У і986 році затверд
жено нові правила прийо
му до вищих навчальних 
закладів СРСР, Принципо

'На знімках: Юрій 
ШЕЛЕСТ в момент захис
ту дипломного проекту; 
державна комісія уважно 
вислуховує дипломника 

Фото С. КОЗАЛЬЧУК.

кількості екзаменів, тепер 
їх буде всього три. Для 
вступників на факультети 
з денною формою навчан
ня взодиться профорієн
таційна співбесіда, за ре
зультатом якої абітурієн-- 
тові може бути до загаль
ної суми додано близько 
3-х балів. Наприклад, до 
3-х балів може бути нара
ховано випускникам техні
кумів і ГІТУ, що закінчили 
їх з відзнакою, або тим, 
що вже працювали за об
раною спеціальністю пев
ний строк; винахідникам 
тз раціоналізаторам, пере
можцям всесоюзних і рес
публіканських конкурсів, 
учасникам ВДНГ. До 2-х 
балів може бути додано 
звільненим у запас вій
ськовослужбовцям; тим, в 
кого більше двох років 
практичного стажу за обра
ною спеціальністю тощо.

У вузи мають приходити
справді гідні звання сту
дента. Тож свідомо робіть 
цей важливий у своєму 
житті вибір.

Ю. КОРОВАЙЧЕНКО, 
відповідальний сенре-
тар приймальної комі*
сії КІСМу. 

м. Кіровоград
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СТІ

І
І боти вона не цуралася, була слухняною, 

стриманою... Ба, навіть зуміла споазмти

І
І

¥ СТОРІН ця, яка не тільки наробила 
•“•галасу на кондитерській фабриці в 
обласному центрі, а й дала побічний 
ефект, проливши світло на деякі особ
ливості морального клімату в колективі 
підприємства, починалася дуже тихо. 
Певно, нікому й на думку не спало, що 
починається саме історія, коли у червні 
минулого року на підприємство влашту
валася робітницею Віра Лиходєєва. Ро-

ураження скромної. Тож не дивно, що 
Лкінки з бригади Любові Панасюк (роз

дрібне відділення) охоче прийняли її до 
свого колективу. А секретар комсомоль- 

; сько: організації О. Радзевіло ладна бу- 
| па з перших днів рекомендувати но

веньку до вступу в комсомол, навіть не 
поцікавившись її переконаннями й по
глядами на життя.

Нині ж, коли ми запитали про став
лення до £»!ри, Юлія Клэи, Олена Озер
на та Людмила Дікусар, які працювали 
з нею поряд стільки місяців, висловили
ся так само однозначно, як і за кілька 
днів до -ого на загальних зборах: пере
конання В. Лиходєєвої не просто чужі 
їм, а й викликають у кожної обурення. 
Звідки ж така різка зміна настроїв і чо
му вона сталася лише тепер, коли Віра 
пропрацювала в колективі ціляй ріні 
Адже не з доброго дива бригадир ска
зала:

— Ми добре ставилися до Лиходєєвої,, 
бо на знали, що вона — активістка неза- 
реєстровзної релігійної групи.

ОДНАК історія ця має і свою передіс
торію. «Молодий комунар» 16 серп

ня 1984 року розповідав, як молоді при
хильники «ради церкоз ЄХБ» у Кірово
граді (серед них і В. Лиходєєза, тоді ще 
робітниця фабрики «Ремвзуття»; оорю- 
ться із «суспільством, де панує диявол»— 
— так вони називають нашу Радянську 
країну. Зокрема, саме Віра заявляла на 
одній з нелегальних молитовних сходок, 
що в С^СР віруючі «не користуються 
правами нарівні з усіма» (самій В. Ли- 
ходєєвій ніщо не завадило, однак, за
кінчити школу, професійно-технічне учи
лище, працювати за спеціальністю, 
одержуючи нарізні з усіма заробітну 
плату). Підсумуємо: Віра Лиходєєва, ви
хована у сім’ї ватажка незареєстрозакої 
релігійної групи Олександра Лиходєєва, 
не випадково опинилася 8 рядах релі
гійних екстремістів. І вже тепер, заднім 
числом, її колеги по роботі почали при
гадувати, як вона обережно, спідтишка 
відпускала шпильки з приводу недолі
ків, які, на жаль, трапляються на фабри- 

,ці (зокрема стосовно вживання спирт
ного на робочому місці, про що мова 
піде-'нижче). Але тоді їм і на думку не 
спало погозорити про це відверто й 
принципово на зборах — чи не тому, що 
це на фабриці не прийнято? На жаль, му
симо визнати, що фактів Лиходєєвій не 
треба було далеко шукати. Тільки що 
вона вперто намагалася трактувати все 
непривабливе й чуже нашому ладозі,— 
те, з чим радянський народ веде нині 
рішучу боротьбу, — як спо-юнзік влас
тиве «суспільству диявола»...

Робила зона це, однак, свідомо, і хі
ба не бездіяльність фабричної комісії 
по боротьбі з пияцтвом і алкоголізмом 

дозволила їй у відповідь на запитання ди
ректора фабрики Г. Я. Кущ про те, скіль
ки це треба грошей, щоб нагоду вати 
кілька сотень гостей на весіллі, в'їдливо 
процідити крізь зуби: «А ми ж горілки 
не п’ємо!».

ВІРА Лиходєєва брала наприкінці -раз
ня ц. р. шлюб із В. Бичкозим, теж 

одним із активних прихильників екстре
містської «ради церков ЄХБ». Жених, як 
кажуть, до пари нареченій. Його брати 
Леонід і Степан відбувають нині пока
рання за антигромадські вчинки, накле
пи на нашу дійсність... Та весілля було 
тільки приводом — під його виглядом 
відбувалося чергове збіговисько прово
каторів з кради церкоз ЄХБ». Ось тут 
уже й адміністрація, і профспілкова та 
комсомольська організації (які, до речі, 
до останнього моменту нічого не віда
ли) схвилювалися не на жарт. Ще б пак: 
у них під боком цілий рік живе релігій
на екстремістка., а вони про те — ні слу
хом, ні духом.

Зтім, переполох виник, на жаль, не од 
страху за шкідливий вплив Лиходєєвої 
на колектив. Причина була інша: що ж 
скажуть «вище»? А що «вище» не погла
дять по голівці, сумнівів не було, бо ні 
для кого із керівництва — від директо
ра Г. Я. Кущ до секретаря комсомоль
ської організації Ольги Радзевіло — не 
було секретом, що за цілий рік роботи 

8. Лиходєєвої на фабриці колектив так

іІ

ГРАНІ МОРАЛІ а Е

І не'спромігся залучити її до активного 
громадського життя на користь суспіль
ства.

Перейдемо, однак, до фактів. При
наймні два останні роки комсомольська 
робота на підприємстві зводилася до 
«вибивання» внесків. Часто мінялися 
секретарі |за два роки — тричі). Чотири 
місяці, що передували секретарству 
Ольги Радзевіло, ніхто взагалі і внесків 
не збирав. І нині тут на обліку чимало 
людей, які вже давно не працюють на 
підприємстві. Коли ми запитали Ольгу та 
начальника цукеркозого цеху 3. В. Ба
зик, які масові заходи проводились ос
таннім часом на фабриці, вони назвали 
поїздки в Кишинів та Світловодськ і 
культпохід в театр.

проходив мимо кондитерської фабрики 
і зустрівся біля прохідної з Алевтиною 
Григорівною.

— Підіть гляньте, чим він там займає
ться, п’яний, мабуть, — попросила вона 
й цього разу.

Олексій грав у доміно з іншим моло
дим чоловіком (як пізніше з’ясувалося, 
Русланом Руденком). Не треба було ма
ти звання доктора медичних 
визначити: обоє випили, і не 
чи «Буратіно»...

Неподалік у дворі стояла 
фабрики Г. Я. Кущ. Кому б, 
заціказитися ситуацією?..

— Нікуди я не піду дивитися! По яко
му праву ви займаєтеся не своєю спра-

• • _ . ;

наук, щоб
«Байкалу»

директор 
як не їй,
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— Що ж ви дивились у театрі? — по
цікавились ми.

— «Шельменка-, 
Ольга Радзевіло. 
промовчала. Для 
.чимо: вистаза 
протягом сезону 
йшла на сцені обласного музично-дра
матичного театру імені М. Л. Кропиз- 
ницького жодного разу.

Що довше ми розмовляли із праців
никами фабрики, то більше перекону
вались — якогось культурного спілку
вання за межами суто виробничого жит
тя вони позбазлені начисто. Відсутні тут 
не лише масові заходи, а й навіть план 
цих заходів. Годі щось говорити й про 
атеїстичну пропаганду — за зізнанням 
працівників роздрібного відділення, во
ни ніколи не мали ніякого уявлення і 
про ворожу діяльність релігійних екстре
містів із «ради церков ЄХБ».

— Які ж ви зробили висновки з усьо
го, що сталося? — запитали ми в Ольги 
Радзевіло. — Може, намітили разом з 
адміністрацією якісь заходи щодо по
жвавлення виховної роботи?

— У нас є план! — сказала Ольга. — 
Тільки він у мене дома, я вам його 
завтра принесу...

Тієї своєї обіцянки вона так і не ви
конала ні зазтра, ні позавтра.

Зараз Віра Лиходєєза знаходиться у 
черговій профспілковій відпустці — 
скористалася своїм законним правом. 
А життя на фабриці після викликаного 
її «весіллям» переполоху ввійшло у звич
ну колію. Тобто...

— А що ми могли зробити з цією Ли- 
ходєєвою? — каже директор Г. Я. Кущ.— 
Її вже все одно не перевиховаєш...

Що за цими словами—просто невмін
ня чи небажання й братися до вихован
ня? Мабуть, у більшій мірі друге, і воно 
ще небезпечніше, ніж невміння. Адже 
за небажанням — холодна байдужість 
до людини.

— Ми можемо поцікавитися минулим 
того, — сказала Ганна Яківна, — кого 
приймаємо на якусь керівну посаду. А 
робітник що? Аби трудова книжка була 
в порядку.

А як живе, чим живе — то нікому не 
потрібно. Це підтверджує ще одна істо
рія, яка теж має свою досить тривалу 
передісторію.

ДО РЕДАКЦІЇ кілька місяців тому при
йшла А. Г. Стеценко, щоб розповіс

ти про свою біду. Вона розлучена з чо
ловіком, але змушена жити з ним в од
ній кімнаті. О X. Стеценко пиячить, че
рез що вдома нестерпна обстановка. 
Один із авторіз цієї статті побував тоді 
на кондитерській фабриці, де Стеценко 
працює слюсарем котельні. «Прекрас
ний спеціаліст, тихий, спокійний, п’яни?л 
його не бачили», — такі відгуки довело
ся почути про нього. Тим часом як Олек
сій і того дня був напідпитку і сказав, 
що взагалі п'є, але нібито не на роботі. 
А. Г. Стеценко ще не раз заходила в 
«Молодий комунар» поскаржитися, що 
він приходить нетверезим з роботи.

Недавно представник газети цілком 
випадково на початку сьомої вечора

■денщика», — сказала 
В. В. Базик скромно 
непосзячених зазна- 
«Шельменко-денщик» 
1935—1986 року не

із цим

було
поки

вою? — сказала Ганна Якізна, коли ко
респондент попросив її втрутитися.

Зауважимо: право боротися з пияц
твом має кожен з нас незалежно від 
посади. А керівники виробничого колек
тиву не тільки мають празо, а й зобов’я
зані це робити. Тим часом ні директор, 
ні головний інженер О. М. Коваль не 
удостоїли ні Руденка, ні Стеценка на
віть поглядом, а не те, що запитанням; 
натомість узялися «виховувати» Алевти
ну Григорівну:

— Як вам не соромно зз ним бігати? 
Ви ж ганьбите його чоловічу гідність!

Ось так. На?лагання з’ясувати, де чо
ловік п’є, чому, пробузати якось 
боротися — це, бачите, сором...

А Русланозі Руденку не сором 
заховатися за паркан, вичікуючи,
все вщухне, і до нього підійдуть дружи
на з дочкою, котрі з’явилися до прохід
ної з тієї ж причини, що й А. Г. Стецен- 
ко. Йому не сором було сказати, що пиз 
він спирт і коньяк, що пиз на радощах— 
дочка народилася. (Так, народилася. Не 
менш як дза роки тому). Русланозі не 
соромно було, що дружина й дочка до 
пізнього вечора ходили по місту, че
каючи, доки він засне.

І Олексієві Стеценку не соромно було 
через два дні з присутності голови фаб
ричної комісії по боротьбі з пияцтзом 
Л. Г. Стольникової заявити, що того ве
чора Руслан не був п’яний, «А якщо, мо
же, коли і вип’є, то він же молодий»(?І).

Чого ж, питатися, їм буде соромно, 
коли ті, хто повинен їх виховувати, не со
ромляться робити такі-от заязи:

Л. Г. Стольникова: Чи був Стеценко 
зараз напідпитку? А хіба на око визна
чиш? Та я й не 
свої справи.

О. М. Коваль: 
пати з розмови 
ком тому, що вони вже були за прохід
ною. От якби це я їх застаз на території 
фабрики... Та й, може, Руденко випив 
десь за межами фабрики, а не тут. І це 
вже після роботи було.

Г. Я. Кущ: Ніякого кореспондента я го
ді не бачила і знати .не знаю. Це тепер 
я вас бачу! А тоді я вам сказала, щоб 
самі викликали міліцію, коли бачили їх 
п'яними. І взагалі, як ви потрапили на 
територію фабрики, куди стороннім вхід 
заборонено, і чому скрізь ходили, а не 
зайшли спочатку до мене?

О. Радзевіло: Руслан молодий хлопець, 
а на комсомольському обліку не стоїть. 
Чи член ВЛКСМ? Не знаю...

УЯВЛЯЄМО собі, як посміюватимугь- 
ся між собою фабричні любителі 

еипити, коли довідаються, що голова 
комісії по боротьбі з пияцтзом боїться 
підвести на них погляд (а раптом поба
чить, що хтось підозріло хитається й очі 
в нього черзоні), що боротися з пияц
твом — не її справа. Позиція головного 
інженера теж заспокоїть любителів ви
пити: значить, важливо не бути твере
зим, а проскочити зз прохідну, а там 
ти вже ніби й не працівник фабрики, а 
так — перехожий, абстракція. Але ж 
ставлення до кожного лише як до мані
пулятора, функціонера, з якого тільки й 
вимагається, аби відпрацював своє, а 
там роби, що хочеш, породжує в людях

придивлялася, у мене

Я годі вирішив не всгу- 
зі Стеценком і Руден-

образу, зневіру в авторитеті керівників. 
Та й до лиха може призвести.

Ось «утішається» Олександр Микола
йович тим, що Руслан, може, й не на 
фабриці випив. Але ж Руденко — водій, 
а що таке нетверезий за кермом — не
залежно від того, де він випив, — зай
вий раз розказувати не треба. До речі, 
спирт і коньяк, про які згадав Руслан, 
виділяються фабриці на виробничі по
треби. Директор демонстративно «не ба
чила» ні підпилих, ні кореспондента, ко 
ли потрібне було її втручання, і пізніше 
вона найбільше говорила про" проник
нення (безперешкодне, до речі) на фаб
рику сторонніх... Абсолютно впевнені, 
що якби ми прийшли писати про досяг
нення фабричного колективу і про хо
рошу роботу керівництві підприємства, 
нам би вибачили і несподівану появу, й 
розмози в цехах, і розпитування. Он 
заспокоїлась же Ганно Яківна, коли за
вели розмову про В. Ликодєєву, і дозго 
розповідала про її весілля, хоча нас 
більше цікавило інше: життя Віри в ко
лективі... А варто було згадати Стеценка 
і Руденка — одразу: «Не буду я про це 
говорити!».

Ясно чому. Про Лиходєєву вже всі 
знають, уже й збори провели («Можу 
показати протокол») з приводу її участі 
з антигромадських діях незареєстроза- 
ної релігійної групи, уже й руками роз
вели: «її не перевиховаєш». А на Руден
ка й Стеценка «паперу» нема (А. Г. Сте
ценко показувала довідку з райвідділу 
внутрішніх спраз про те, що Олексій 
числиться там як злісний п’яниця, але на 
фабриці відмахнулися: «Папір минуло
річний!»); вони з роботою справляю
ться, а що там дома коять, то...—«Він уже 
з нею не живе!». Хто де живе, знають, 
а хто де п’є — не помічають, і все. Аяк
же, коли помітиш, то треба буде займа
тися, розбиратися, перевиховувати, а це 
ж так клопітно...

МИ ГОВОРИМО про зростання ролі 
людського фактора і з економіці, і 

взагалі в житті, про необхідність уваж
ного індивідуального підходу до кожної 
людини. Уважність, чуйність, небайду- 
жість — ось ті риси, які вкрай необхідні 
сучасному керівникові. Але, виявляється, 
не всі ще те зрозуміли,

— Наш директор на сзоєму місці, — 
вважає, приміром, О. Радзевіло.

Вона була присутня при нашій розмо
ві з директорському кабінеті, де ловила 
кожне слозо Ганни Яківни. Певно ж, не 
сьогодні почала переймати у неї і ме
тоди роботи з людьми, неувагу, зокре
ма. Мабуть, уже й немало перейняла... 
Адже подивіться: у комітеті комсомолу 
шість чоловік, і хоч би хто з них по
цікавився, комсомолець Руденко чи ні. 
Комсомольські рейди по дотриманню 
дисципліни, виявленню фактів вживання 
спиртного, за зізнанням самої Ольги, не 
проводяться. Вітрина «Комсомольського 
прожектора», яка має оновлюватися 
критичними матеріалами-принаймні раз 
на місяць, використовується не за при
значенням; її займає замітка про 100-річ- 
чя з дня народження С. М. Кірова, яке 
відзначалося... у середині квітня.

А ЛЕ ОБЛИШАЮ переповідати про все 
** побачене й почуте на кондитерській 
фабриці і ’запитаймо себе: у чому ж 
суть? Чому на підприємстві так мало 
цікавляться найголовнішим — людиною 
(і тією ж Лиходєєзою зацікавилися тут 
лише тоді, коли відомим став факт про
ведення весілля з релігійним обрядом?). 
І ще одне: а чи зацікавилися б тут Ві
рою, якби зона не була членом неза- 
реєстрозаної екстремістської релігійної 
групи? Назряд, якщо судити по ставлен
ню до Руденка й Стеценка.

Непокоїть і ще одне: директор та сек
ретар комсомольської організації фаб
рики, прощаючись із нами, й словом не 
обмовилися про ге, що вони хотіли б 
зробити, аби позбутися отієї неуважнос
ті — і до кожного рядового робітника 
зокрема, і до організації виховної ро
боти в цілому, про яку йдеться у цій 
статті. Більше того, на прощання Г. Я. 
Кущ багатозначно мовила: «Ми з вами 
ще поговоримо на цю тему з іншому 
місці!».

Що ж, нам би теж хотілося, аби сьо
годнішня публікація стала темою сер
йозної і принципової розмози не лише 
на сторінках газети.

Н. ДАНИЛЕНКО, 
П. СЕЛЕЦ' -ІГий, 

спецкори «Молодого комунара».
м. Кіровоград.
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В, о. редактора
В. АФАНАСІЄНКО.
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ТОВАРИШУ СПОРТ, 
ТІМАДІШЙ ТОВАРИШ

Не тільки перемога, 
а й самі заняття спор
том дарують нам ні з 
чим незрівнянне за
доволення, гартують 
фізично й духовно. 
Фізкультура і спорт— 
надійні вартові нашо
го здоров'я.

Яким вправам від
дати перевагу—спра
ва особистих уподо
бань і можливостей. 
Ми ж інформуємо 
про спорядження, не
обхідне для занять 
фізкультурою в до
машніх умовах.

Гантелі змінної ма
си являють собою 
комплекти металевих
дисків, з'єднаних
трубчастою ручкою. 
Максимальна /ласа 
гантелей — 8 кг. Все
редині ручки з обох 
кінців різьба; в неї 
вгвинчуються два 
стрижні з дисками. 
Гантелі мають нікель- 
хромове покриття.

Середня ціна — 6 
крб.

Литі гантелі випус
каються різної ваги 
від 0,5 до 12 кг. Яв
ляють собою чавунні 
кулі, з'єднані фігур
ною ручкою.

Ціна — від 19 коп. 
до 2 крб. ЗО коп. за 
одну штуку.

Кистєвий еспандер 
використовується ДЛЯ 
силових вправ. Зміц
нює не тільки кисті 
рук, а й пальці.

Ціна — від 28 коп. 
до 1 крб. 25 коп.

Плечовий еспандер 
складається з аморти
заторів, закріплених 
на рукоятках. Необ
хідне навантаження 
на м’язи досягається 
зміною кількості 
амортизаторів. Еспан
дер допомагає зміц
нити м'язи рук, спини, 
черевного преса.

Ціна — від 2 крб. 
50 коп. до 4 крб.

Універсальний ес
пандер також призна
чений для розвитку 
м'язів рук, спини і че
ревного преса. Скла
дається з кількох ста
левих пружин, з'єдна Укоопторгрекпама.

них спеціальними гач
ками з рукоятками. 
Металеві частини ні
кельовані або хромо
вані.

Середня ціна — 5 
крб.

Гімнастичний обруч
— популярне знаряд
дя для гімнастичних 
вправ і дорослих і ді
тей. Діаметр обруча 
для дітей — 550 мм; 
для дорослих — 900 
мм.

Ціна дитячого гім
настичного обруча — 
2 крб; для дорослих
— З крб. 45 коп.

Придбати все це 
спорядження можна 
у магазинах «Спорт
товари» та універма
гах споживчої коопе
рації.

координацію рухів, 
гартує м'язи.

При власній вазі 
всього 8,7 кг спорт
ролер «Олень-Люкс» 
може транспортува
ти «гонщика» Еагою 
до 45 кг.

Кермо спортроле- 
ра регулюється по 
висоті, заднє колессНІГ

СТРІМКИЙ 
«ОЛЕНЬ-ЛЮКС»

Спортролер — над- серед дітвори. Він да- 
звичайно популярний рує дитині насолоду 
«транспортний засіб» швидкістю, розвиває

оснащено гальмом.
Крім спортролера 

«Олень-Люкс» мага
зини «Дитячий світ», 
«Культтовари» та уні
вермаги споживчої 
кооперації пропону
ють спортролери ін
ших марок виробни
цтва підприємств 
Львова, Миколаєва, 
Донецька, Запоріж
жя. Ціна (від 6 до 13 
крб.) залежить від ма
теріалу, з якого вони 
зроблені, декоратив
ного оформлення та 
інших додаткових де
талей.

Привабливо оздоб
лений спортролер — 
чудовий подарунок 
хлопчикам дошкіль-
ного та молодшого 
шкільного віку!

Укоопторгрекпама.

Тим, хто будується
Літо — найкращий Ціна 1 умовної ті обов'язково знадо- 

час для будівництва, одиниці — 2 крб. ЗО биться віконне скло, 
ремонту та впоряд- коп. Ціна 1 м1 — 1 крб.
кування житла, гос- Індивідуальні забу- 50 коп.
подарських та побу- довники широко ви- Кожному гсспода- 
тових приміщень. За- користовують і покрі- реві радимо зверну- 
вітайте до магазинів вельну сталь. Ціна ти увагу на різноко- 
споживчої коопера- 1 кг — 65 коп. льорові склоблоки,
ції, де вам запропо- 3 металевої чере- Стіни з них прикра- 
нують необхідний пиці та покрівельної шеють оселю, роблять 
асортимент будівель- сталі можна ладнати її світлою т® наряд
них матеріалів, дахи будь-яких типів ною.

Диво-квочка
Хоч і мовиться у 

народній приказці: 
«Курчат восени раху
ють», але сучасна тех
ніка може з цим по
сперечатися.

Адже, користую
чись інкубатором «На- 
седка» у домашніх 
умовах, рахувати кур
чат (до 48) можна че

рез кожні 20 днів.
Вивівши курчат, 

«Наседка» ще й під
рощує їх протягом 10 
днів.

Необхідну темпера
туру в інкубаторі ав
томатично підтримує 
спеціальний єлектро- 
нагрівач з терморегу
лятором, а оптималь

ну вологість забезпе
чують дві ванночки з 
водою.

Живиться інкубатор 
від електромережі 
напругою 220 В.

Придбати «Насед
ку» можна у магази
нах «Техніка», «Госпо
дарчі товари» та «Су
часне домашнє гос
подарство» спожив
чої кооперації.

Ціна 120 крб.
Укооптсргреклзма. Для спорудження 

допоміжних та тимча
сових господарських 
будівель можна вико
ристовувати будівель
ний ліс листяних по
рід — вільху, березу, 
клен тощо. Лісомате
ріали цих порід легко 
обробляти, вони ма
ють достатню -міц
ність, відзначаються 
доброю пружністю.

Ціна 1 м3 — 18—20 
крб.

Покрити дах можна 
чорною ллеталевою 
черепицею — вона 
міцна і практична. 

і профілів; така по
крівля легка, вогне
тривка, довговічна і 
красива, звичайно, як
що її вчасно фарбу
вати.

Внутрішні двері кра
ще засклити узорчас- 
ти/л склом: рельєф
ний малюнок м'яко 
розсіює світло усе
редині приміщення, 
додаючи інтер’єру 
комфорту і затишку.

Ціна 1 м2 — 2 крб. 
ЗО коп.

Звичайно ж, при 
будівництві чи ремон-

Ціна одного блоку 
розміром 194X^94 X 
Х98 мм — 65 коп.; 
244X 244 X 98—95 коп.

Придбати лісома
теріали листяних по
рід, чорну металеву 
черепицю, покрівель
ну сталь, узорчасте 
та віконне скло, скло
блоки можна у мага
зинах «Господарчі 
товари» та лдагазинах- 
складах лісобудівель- 
них матеріалів спо
живчої кооперації.

У коопторфекпама.

Е

«Молодой коммунар» — НАША АДРЕСА:
орган Кировоградского 316050. МПС,
областного комитета х X м. Кіровоград,
ЛК СМ Украины. < . X вул. Луначарського, 36.

Па украинском языке.
БК 01394. Обслг 0,5 друк. арк. Індекс 61103.

ТЕЛЕФОНИ: редактора — 2-54-26; відпо
відального секретаря — 2-55-65; відділів 
робітничої молоді та внутріспілкового 
життя, сільської молоді — 2-53-94; про
паганди, листів і масової роботи — 
2-59-82; учнівської молоді, морально- 
естетичного виховання — 2-55-65; вій
ськово-патріотичного виховання та спор
ту, фотолабораторії — 2-53-22; оголо
шень — 4-28-96: коректорської — 3-61-83.

Зам. № 330. Тираж 63 200.

Газета виходить v вівторок, 
четвер, суботу Jfc

Друкарня імені і. М. Димктроаа 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії Унраїни 
м. Кіровоград, вуп. ГпЕннм, X


	3736-1p
	3736-2p
	3736-3p
	3736-4p

