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Загорілися вогні III фестивалю молоді України, присвячено
го 60-річчю Великої Жовтневої соціалістичної революції. Про 
тс, якими справами відзначать його комсомольці і молодь КІ- 
ровоградщини, наш кореспондент попросив розповісти секре
таря обкому ЛКСМУ, заступника голови обласного оргкомітету 
фестивалю В. ПЕТРАКОВА.

Г* ДАВНУ традицію оглядів 
творчих сил, ініціативи, тру

дових звершень юнаків і дівчат 
Радянської України продовжує 
ІІІ фестиваль. І все ж оргкомітет 
має розв'язувати багато питань, 
котрі виникнуть уперше. Важли
во, насамперед, іцоб організатори 
фестивальних заходів проводил:* 
їх яскраво, емоційно.

У нашому календарі немало 
днів, позначених червоним кольо
ром. Та найбільшу гордість ви
кликає цеп: 7 листопада 1977 ро
ку. Бо за ним — пройдені наро
дом шістдесят літ, важких, геро
їчних, щасливих. Ось про це ми н 
чекаємо зацікавленої, схвильова
ної розмови па тематичних вечо
рах і зборах, па читацьких кон
ференціях, усних журналах і мі
тингах.

Перед фестивалем стоять вели
кі .завдання. Два з них найважли
віші — підвищення трудової і 
громадсько-політичної акт ивпості 
юнаків і дівчат у боротьбі за 
виконання рішень XXV з’їзду 

. КПРС.
Треба добитися, щоб на ювілей

ній удзрнгй вахті комсомолу деда
лі більшого позмаху набирало 
змагання трудових колективів за 
право підписати Рапорт Ленін
ського комсомолу ЦК КПРС до 
60-річчя Великого Жовтня, з кож
ним днем зростало число послі
довників почину молоді Доброве- 
личківського району «Працювати 
за себе і за бійця революції».

Незабутніми подіями стануть 
посвячення в робітники і прийнят-

тя до колгоспної сім’ї в житті тих, 
хто вибрав сферу виробництва. 
Представники масових професій 
визначать кращих серед кращих 
на конкурсах професійної майстер
ності. Велику аудиторію зберуть 
виставки технічної творчості, зу
стрічі молодих передовиків вироб
ництва, наставників молоді.

Фестивальні заходи сприяти
муть мобілізації зусиль на вико
нання державних планів і соціа
лістичних зобов’язань, вихованню 
у юнацтва комуністичного став
лення до прані.

Фестивальна програма передба
чає поліпшення естетичного, фі
зичного й військово-патріотичного 
виховання. 1 тут чимало проблем. 
Ми збираємось відродити добру 
традицію: за підсумками ювілей
ного року кращим молодим літе
раторам буде присуджено обласну 
комсомольську премію імені 
ІО Япсвського. В районах і в об
ласному центрі пройде тиждень 
молодіжного фільму «Революція. 
Час. Мн». «Молоді художники — 
60-річчю Великого Жовтня» — піл 
таким девізом у художньому са
лоні експонуватимуться роботи 
майстрів пензля. В жовтні само
діяльні співаки виборюватимуть 
звання лауреатів па обласному 
конкурсі комсомольської пісні.

Частіше, ніж завжди, спортсме
ни виступатимуть з показовими 
програмами з метою пропаганди 
різних видів спорту серед населен
ня. Почався перший етап обласно
го огляду-коикурсу на кращу по
становку куліл урио-масової і 
спортивної роботи за місцем про-

живання «Спортмістечко — кож
ному мікрорайонові». Звичайно ж, 
свято спритності, грації, сили 
включає її масові змагання з бага
тоборства ГПО на призи «Комсо
мольской правд*»», спартакіади, 
турніри, кроси.

Восени зберуться па V обласний 
зліт переможці Всесоюзного похо
ду місцями революційної, бонової 
і трудової слави радянського на
роду. Йому передуватимуть міські 
й районні зльоти. Комітети ксмсо 
молу використають результати по
ходу для активного виховання 
молоді на кращих традиціях дідів 
та батьків.

Історію народу робить близь
кою кожному не тільки пам’ять. 
У селі Красногіріїі Головзіїівсрко- 
го району створюють музей під
пільної комсомольської організації 
«Спартак». Комсомольці ІІовоук- 
раїпки вщаиують світлу пам’ять 
свого першого комсомольського 
секретаря Івана Демчснка, спору
дивши йому пам'ятник. А в Світ- 
ловодсі к невдовзі прийде свято 
трьох дитячих флотилій. У день 
флагманського корабля «Герої 
«Спартака» разом з юними світло- 
водиями па лінійку вишикуються 
гості із сусідніх областей. Нам'ять 
переплітається із сьогоденням, з 
історією сучасності, яка твориться 
на очах. Гак утверджується гро
мадянська позиція молодого по
коління. зміцнюються йою ідейні 
переконання.

Здійснити весь комплекс зав- 
даш. ми зможемо лише в найтісні
шому співробітництві з профспіл
ковими організаціями, комітетами 
фізкультури і ДТСААФ, заклада
ми культури. Великі надії покла
даємо на ветеранів комсомолу.

У вересні до Києва з’їдуться 
лауреати фестивалю, гості із союз
них республік і міст-героїв. Серед 
них будуть і представники . Кіро- 
воградщини, які особливо відзна
чились V прані та громадсько-по
літичному житті.

Фестиваль послужить справі 
виховання молоді в дусі ідейності, 
патріотизму та інтернаціоналізму, 
сприятиме утвердженню комуніс
тичної моральності, підвищенню 
ефективності і якості праці, гро
мадської активності комсомольців 
і молоді області.

В. ПЕТРАКОВ, 
секретар обкому ЛКСМУ, 
заступник голови оргкоміте
ту фестивалю.

Весна і сонце... До об
рію біжать ніжнозелені 
рядки. Ожила бурякова 
плантація дзвінким діво
чим співом, розквітла рай 
дугою хусток. То на про
рідження сходів вийшла 
одна з найкращих ланок
колгоспу .мені Каліні- 
на Новсархангельського 
району. Любов Килим
ник, яка очолює цей ко
лектив ось уже три рони,

НА ФОТО: КИПИТЬ РОБОТА В МОЛОДИХ 
ЛАНКОВА. Ї'К 1 НАЛЕЖИТЬ. ПОПЕРЕДУ ВСІХ

домовилася зі своїми дів
чатами й цього року ви
ростити не менш як по 
350 центнерів цунрових 
буряків На кожному з 63 
гектарів.

11 травня в Софії завер
шив свою роботу XIII з’їзд 
Димитровської комуністич
ної спілки МОЛОДІ.

У роботі з'їзду взяли 
участь перший секретар 
ЦК БКП, Голова державної 
Ради НРБ Т. Живков та ін

ші керівники партії і уря
ду НРБ. На з'їзді була при
сутня делегація радянсько
го комсомолу на чолі з 
першим секретарем ЦК 
ВЛКСМ Є. М. Тяжельнико- 
вим.

З'їзд обговорив і схва-

лив звіт ЦК ДКСМ, а та
кож виконання поставлених 
XI з'їздом БКП завдань, 
звіт Центральної ревізійної 
комісії.

Делегати з’їзду прийняли 
декларацію на підтримку 
(Закінчення на 2-й стор.).

Фото В. КОВПАКА.

РУКАХ.

ЗАЙМАЙСЯ КРОЛІВНИЦТВОмПРазом з мільйонами своїх ровесників 
шші ти сидиш за шкільною партою, уваж
но слухаєш учительку і не перестаєш ди
вуватися, як багато треба знати. щоб зай
нятії своє, гідне місце в строю будівників комунізму.
Подив 11СІІ З'ОДОМ переросте в невтримний погяг до 
знані , у необхідність постійно збагачуватись духовни
ми надбаннями людства. Так буде. А сьогодні, колі*, 
радість пізнання тільки починає проростати у твоїй 
душі, ти проймися глибокою синівською вдячністю до 
Батьківщини, до її наисправедливішого в світі суспіль
ного ладу, який забезпечив тобі право на безплатне 
навчання, навстіж відчинив двері до країни знань, га
рантував щасливе дитинство. Пам’ятай, що тільки той 
ианпалкіше любить свою Вітчизну, хто якнайбільше 
робить для її розквіту.

Згсда: настане час, і ти обов'язково повернеш свій 
борг школі. Але поміркуймо, чи не зміг би ти вже те
пер, після уроків чн на канікулах докласти своїх рук 
до примноження суспільного багатства країни. Ду
маєш, важко знайти підходяще діло? Ти незадоволе
нні тим, що на канікулах багато не встигнеш? Не по
спішай з висновком. Є цікава осбота, якою зможеш 
займатися постійно, — впродовж року: якщо живеш

на селі чи в передмісті — займайся кролівництвом! 
Отак, як роблять це учні Кіровської середньої школи 
Долі.вськсго району. Пригадуєш, іще на Всесоюзних 
комсомольських зборах «Комуністичну ідейність, актив
ну життєву позицію — кожному комсомольцю’» воші 
одностайно ухвалили рішення: «До славного ювілею 
Жовтня кожен член ВЛКСМ виростить і здасть дер
жаві п’ять кролів»? їхню ініціативу підтримали в ба
гатьох школах області. Та чому не всюди добиваються 
успіхів у цій добрій справі? Спитай про це себе і своїх 
однокласників, винеси це питання на обговорення збо
рів, візьми конкретне зобов’язання і зумій власним 
прикладом псвести за собою інших. Адже участі ком- 
сомольціг і молоді, піонерів і школярів у розвитку 
кролівництва на Кіровоградшипі особливого значення 
надають обком ЛКСМ України і рада народної освіти 
облвно, обласне управління сільського господарства і 
дирекція обласного тресту м’ясо-молочних радгоспів, 
правдівня облспоживспілкп і президія обкому проф-

спілки працівників сільського господарства. Спільною 
постановою вони оголосили соціалістичне змагання се
ред молодих кролівників. У ньому, крім комсомольсько- 
молодіжних колективів кролеферм беруть участь 
комсомольські організації і піонерські дружини шкіл, 
учнівські виробничі бригади, ланки і гуртки юннагїе. 
Цікаво, що кращих кролівнпків-любнтелів (школярів), 
згідно з умовами змаїання, чекають грамоти І.1К ЛКСМ 
України, обкому комсомолу і найкращі подарунки, 
серед яких і путівки до республіканського тагюру 
юних натуралістів, до республіканського табору 11К 
ЛКСМ України «Молода гвардія».

Звісно, грамоти і премії одержать і кращі крслівни- 
ки-виробничппкн. районні комсомольські організації, 
райвно. Та, мабуть, найбільше задоволення принесе 
вам, юним, радість праці, відчуття причетності до спра
ви старших, юрдість за свій трудовий внесок у вико
нання народногосподарських завдань десяюі п’яти
річки.
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народів, які борються про
ти імперіалізму, фашизму і 
реакції.

Перемога російського 
пролетаріату з жовтні 1917 
року, відзначається з дек
ларації, була могутньою по
літичною і моральною 
зброєю народів. Великий 
Жовтень, прийнята на XXIV 
з’їзді КГІРС Програма ми
ру, яка набула свого роз
витку на XXV з’їзді ленін
ської Комуністичної партії, 
відзначається в документі, 
справили і продовжують 
справляти величезний
вплив на хід світового роз
витку, на боротьбу народів 
світу за мирне, щасливе 
майбутнє.

З'їзд прийняв резолюцію 
на звітну доповідь ЦК 
ДКСМ і образ керівні ор
гани Димитровської кому
ністичної спілки молоді.

СЬОГОДНІ 
Дмитро 

востаннє захо
дить до гара
жа, прощає-
ться з хлоп
цями, автомобілями, терп
кими запахами мастила та 
бензину, з усім тим, чим 
жив досі. В гаражі Дмитро 
трошки сумний, а на май
дані, біля пам’ятника вої- 
нам-визволителям, — уро
чистий, навіть суворий. 
Звідси його, мого молод
шого брата, виряджає кол
госп на службу до паз 
Радянської Армії. Дмитра 
та ще слюсаря аятогаража 
Василя Шепеленка, шофе
ра Миколу Доглядного. 
Стоять хлопці, дослухаю
ться до напутніх слів ве
теранів праці і Великої 
Вітчизняної війни, настав
ників, батьків і друзів. А 
дівчата, соромливо опус
тивши пухнасті вії, шлють 
подумки найласкавіші сло
ва і, ніяковіючи від оплес- 
ків та багатолюддя, вруча
ють новобранцям весняні 
квіти.

Плачуть матері чи то

життя
На порозі

«Мислю
отже, асную»
А ЩО, власне, ми нази- 
“ ваємо мисленням? 

Сформулюємо так: це уза
гальнене та опосередкова
не відбиття дійсності і зна
ходження найістотніших 
зв'язків і закономірностей 
між речами та явищами. 
Рівень такого відбиття чи 
пізнання зв’язків і визна
чає рівень мислення. Ми 
можемо знаходити повер
хові, випадкові зв’язки, а 
можемо знаходити глибо
кі, найбільш значущі.

Іноді люди плутають 
уявлення і мислення. Уяви
ти ми, як правило, може
мо конкретну річ, 
лимо абстрактні 
Точніше, уявляємо 
вигляді образів, а 
мо у вигляді 
Уявлення 
мислення — а«к.,напіпе. 
Ми уявляємо грозу, спалах 
блискавки, удар грому. 
Але швидкості світла (300 
тис. км на секунду) уяви
ти не можемо, МИ мисли
мо цю швидкість.

а мис- 
явища. 
ми у 

мисли- 
понять.

конкретне, 
абстрактне.

Попередні бесіди — п 
Є Молодому комунарі» за 
(2, 14, 16, 19 і 2| квітня.

^Молодий к о лгун яр"

Ясне лице української вроди... Усміхом ледь пойняті уста. 
А погляд — геп, бринить удалині, як пісня — милозвучна, 
гомінлива, 3 мелодіями степового краю поріднилася солістка 
самодіяльного народного ансамблп пісні і танцю «Весна> 
міського Палацу кульїури імені Компанійця Лідія ІВАНОВА.

Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

від розлуки, чи то від 
щастя, що викохали таких 
міцних і гарних, таких не
сподівано дорослих синів. 
Повняться руки майбутніх 
солдатів подарунками; то 
правління подбало, аби 
наші хлопці мали е армії 
все необхідне: від ложки 
до електробритви. Тут же 
поруч у новісінькій парад
ній формі із значками 
(предмети заздрощів на
ших хлопчаків) стоять учо
рашні солдати Сергій Ба- 
бичевський, Сашко Шегіе- 
ленко. Два роки тому на 
цьому ж майдані слухали 
й вони отак уважно й роз
чулено напутнє слово ве
терана Великої Вітчизняної 
війни Павла Митрофанови
ча Скибицького.

І Сергій, і Сашко повер
нулися в рідний колгосп. 
Та й чи міг Сашко Шепе- 
ленко не повернутися до 
цих квітучих яблунь, до 
гранітного монумента, де

золотими літерами вісім 
рззів викарбувано прізви
ще Шепеленків! Вісім його 
родичів та однофамільців- 
односельчан загинули на 
фронтах Великої Вітчизня
ної. Він і в армії пам’ятав 
цих хлопців, які недоора- 
ли, недосіяли... Тож дев я- 
тий Шепеленко повернув
ся в рідне село, щоб про
довжити їхнє діло тут, на 
землі. Того ж дня голова 
колгоспу Леонід Костян
тинович Сулима і комсо
мольський ватажок Мико
ла Тимофєєв радилися, де 
взяти вчорашньому сол
датові нову автомашину.

— А Сергія Бабичев- 
ського пошлемо до інсти
туту — бути йому інжене
ром. Здібний хлопець, в 
армії як секретар комсо
мольської організації від
ділення виборов право 
підписати Рапорт XXV 
з’їздові партії. Нам такі 
хлопці потрібні, — замис-

ZZ

Наше л\ислення завжди 
починається з питання і 
найбільше присутнє там, 
де не потрібно якихось 
спеціальних знань. Звичай
но, це не значить, що 
наука можлива без мис
лення, але там воно спе
ціалізоване, зумовлене 
певними знаннями.

Отже, перший і найваж
ливіший бік мислення — 
питання, задача, проблема. 
Людина, яка постійно ста
вить перед собою питан
ня, безперечно, більш 
схильна до міркування.

Мислення починається з 
питання. Другий етап — 
висунення гіпотез для від
повіді. Чим більше люди
на любить міркувати, тим 
більше вона може висуну
ти гіпотез. Третій етап — 
аналіз запропонованих гі
потез, вибір найбільш імо
вірної з них, яка й може 

. бути розв’язанням. І, на
решті, четвертий — пере
вірка вибраної гіпотези та 
утвердження її, як розв'я
зання, доказ її істинності.

Помічено, що при роз
в’язанні «на мислення» 
задач люди досить часто 
діляться на дві категорії: 
перші просять якомога 
швидше сказати їм відпо
відь. Другі, навпаки, про
сять ні в якому разі їм не

підказувати... Постежте за 
собою, до якої групи ви 
себе можете віднести. А 
ось як відповів на це пи
тання І. Кант: «Якби мені 
на вибір запропонували 
шлях до істини чи саму 
істину, я вибрав би шлях 
до істини».
О ЛАСТИВОСТІ мислення, 

якості розуму різно
манітні. Ви помічали, що 
іноді людина говорить і 
правильно, і розумно, але 
виникає враження непо
трібності всього сказаного. 
Одна з істотних сторін 
мислення: здатність зро
зуміти, що доречно гово
рити, а що ні, виявити по
чуття такту. Відсутність 
цієї здатності і є головна 
властивість... глупоти.

Отже, що ж ми вкладає
мо в поняття правильно 
розвинутого мислення, в 
поняття «розум»? Перша 
характеристика мислення 
і людського розуму — це 
його глибина, тобто здат
ність проникнути а суть 
речей і явищ.

Друга якість мислення і 
розуму — його критич
ність, тобто здатність лю
дини з двох чи кількох 
розв’язань, гіпотез вибра
ти одну, не першу, 
спала на думку, а
більш правильну. Адже 
дуже часто люди,

що 
най-

зна-

ЛЕНІНСЬКИЙ УРОК

ПІД стяг
РЕВОЛЮЦІЇ

Методична рада райкому ЛКСМУ 
спільна з комітетом комсомолу кол
госпу імені 40-річчя Жовтня напередо
дні 10 травня провела відкритий Ленін
ський урок «Революційний тримаймо 
кроні». На заключне заняття прибули 
комсомольські пропагандисти і секреіа- 
рі комітетів комсомолу окремих підпри
ємств і господарств районного центру.

Перед уроком присутні оглянули ви
ставку літератури, матеріали стенда «На 
допомогу учасникові Ленінського заліку 
«Рішення XXV з’їзду КГІРС — у життя!».

У тому- що має початися подія урочиста й 
парно очікувана, переконували і святково при
бране приміщення, і дорогі гості, які завітали 
сьогодні до комсомольців колгоспу, — ветера
ни війни та праці ЛІ. М. Семенченко. М. II. Сі- 
репко, О. Ф. Пппка. і схвильоване вступне 
слово пропагандиста комсомольською поліг- 
гуртка Р. М Ромапової. Раїса Миколаївна за
пропонувала покласти квіти до пам’ятника по
леглим воїнам.

Вишикувана почесна варта піонерів са
лютом зустріла учасників уроку. Пам'ять 
про тих, хто гагинув, захищаючи нашу 
Вітчизну, вшанували хвилиною мовчання.

Заняття триває. Слово — молодій 
пташниці Світлані Пустозій:

— Ознаменувати історичну дат/ ус. 
піхами у праці — справа честі кожного 
з нас. Я зобов'язуюсь до славного юві
лею Жовтня виконати плани двох років 
десятої п'ятирічки, одержати по 155 яєць 
бід кожної курки-несучки.

Доярка Валентина Козодій. розповідаючи 
пре здобутки молоді ферми, запевнила прнсуг- 
і.іл, що до свята Великого Жовтня надоїть по 
2МІ.І кілограмі» молока від кожнеї корони. 
Слово комсомолки не ро-ходиться і дідом: 
пр». зобов’ятаи;іі надоїти в першому кварталі 
по 7і>5 кілограмів молока вона одержала 
по 807.

Затамувавши подих, слухають комсомольці 
"С-.х про організацію стахановського руху в 
їхньому селі, про створення комсомольськії; 
стахаїювськнх ланок. Мотря Микитівна Се
менченко однією з перших вступила до лвп 
комсомолу, стала першим ватажком сільських 
комсомольців. її розповідь про важкі після;«,. 
еічіі роки, коли люди піднімали з руїн госпо
дарство. доповнює Микита Петрович ЄІреш.о

Надозго запишаться в пам яті юнаків і 
дівчат проникливі слова ветеранів. їм, 
молодим, передано естафету. їм нести 
її з честю.

У розмові на Ленінському уроці взяло 
участь багато з присутніх. Високу оцінку 
досвідчених ідеологічних наставників 
молоді дістати методика проведення, 
добра ідейно-політична підготоака про
пагандиста. Керівники гуртків та секре
тарі комітетів комсомолу, збагатившись 
конкретним досвідом проведення уроку, 
вміло скористалися ним 10 травня у сво
їх комсомольських організаціях.

С. СТЕПАНОВ, 
другий секретар Бсбринецького 
райкому ЛКСМУ-

армію
лено промовив голова.

Через два роки отак пік- 
луаатимуться у правлінні і 
про нашого Дмитра. Зін 
теж отримає новий авто
мобіль, підйомні, житиме 
в новому будинку, нещо
давно поставленому баїь- 
ком. А захоче — поста
вить власний, колгосп зав
жди допоможе. «Петро- 
корбівка. Вулиця Моло
діжна» — на цю адресу 
одержують листи від дру
зів агроном Григорій Мос
каленко, брати • Музинчу- 
ки — шефер Сергій і тва
ринник Микола.

Живу і я на Молодіжній, 
де всього за кілька років 
виросли два ряди гарних 
будинків. У домі достаток: 
разом з дружиною, яка 
працює дояркою, ми що
місяця приносимо 450 — 
500 карбованців. Тож зу
стрічатиму брата, коли 
повернеться з армії, на 
власних «Жигулях», хоча

йшовши одно розв’язання 
якоїсь задачі, далі всі си
ли розуму витрачають не 
на перевірку чи знаход
ження інших розв’язань і 
гіпотез, а на відстоювання 
саме цієї. Та шлях до істи
ни — в критичній перевір
ці однієї гіпотези іншими. 
Якщо ви перше ж розв'я
зання, що спало на думку, 
вважаєте єдино правиль
ним, ваше мислення не
критичне.

Третя якість мислення і 
розумових здібностей ---
гнучкість. Людина повинна 
бути вільною від стерео
типних, шаблонних, «оче
видних» думок, розв’я
зань, поглядів. Ейнштейн, 
Дарвін — ось найкращі 
приклади тому. Кожному 
знайоме, напевно, таке 
положення: розв’язуючи 
задачі, ви знаходите роз
в’язання, але потім бачи
те, що воно неправильне. 
При дальшому пошуку ви 
«фатальним чином» усе 
повертаєтесь... до нього ж.

Це і е регідність, не
гнучкість мислення... Од
ного разу, 1590 року, на 
знамениту Пізанську баш
ту піднялася людина. В її 
руках були чавунне ядро і 
свинцева куля. Вона, лю
дина, скинула їх з башти. 
Вони впали одночасно. А 
ще ж із часів Арістотєля 
вважалося фактом, що 
швидкість падіння тіл про- 
порціоцальна їхній вазі. 
Хто ж насмілився спросту
вати помилку великого 
Арістотєля? Ім’я цієї лю-

• • •
Ти на землі — 
господар____

ними у нас нікого не зди
вуєш.

Молодь живе заможно. 
Красиво живе, як сказав 
мені якось один із пен
сіонерів. Справді красиво. 
Бо є у нас гарний Палац 
культури на 450 місць, за
тишний парк Слави, спо
руджуємо нову середню 
школу кошторисною вар
тістю 400 тисяч карбован
ців, дитячий садок, ста
діон.

Та лишається молодь у 
селі насамперед тому, що 
роботу в колгоспі дають 
за здібностями. Звісно, ко
му цікаво після середньої 
школи, профтехучилища 
малокваліфікованою, не
продуктивною працею 
займатися?

Ось рядки з листа, 
що прийшов на адресу 
правління нашого кол
госпу з Челябінської об
ласті:

«Ми з дружиною хотіли б

працювати у вашому тоешн 
дярсіиі. Просимо повідомити, 
чи зможете прийняти пас на 
роботу.

В. Зирянов, механізатор».
На столі голови правлін

ня — тридцять отаких лис
тів. Пишуть люди різних 
професій. Багато з тих, що 
писали нам раніше, вже 
працюють у нашому кол
госпі.

Чисельність людей у 
Петрокорбівці зростає. 
Особливо немовлят. Ось і 
зараз у поліфонію урочис
тих проводів уплітаються 
два дзвінких голоси. То з 
розцяцькованої коляски 
заявляють уголос про се
бе дочки-близнята тракто
риста Володимира Плохот- 
нього. Троє його синів на
магаються втішити своїх 
сестричок.

А повз дитячий гурт, пе
рев'язані дівочими стріч
ками, проходять новобран
ці. Затихає музика. Іде 
брат мій в армію...

П. ПОГОРІЛИЙ, , 
механізатор колгоспу 
імені Мічуріна Новго
родці вського району.

дини було Галілео Галілей. 
Він піднявся на башту, 
щоб люди могли побачи
ти свою помилку.

Ми говорили про 
кість розуму, тепер 
значимо ще широту 
лення і розуму. На 

просто: 
разом 

зв'язки,

гнуч- 
‘ від* 
мис- 
пєр-

ший погляд це 
здатність охопити 
усі питання,-» їхні 
аспекти, якісь ходи, варі
анти і вдержувати їх. При 
грі в шахи широта охоп
лення всіх варіантів, усіх 
можливих відповідей про
тивника, очевидно, дуже 
важлива. Ця якість розуму 
необхідна в усіх справді 
розумових процесах. Зона 
наче автоматично припус
кає і багатство знань, те, 
що ми називаємо еруди
цією. А чи не правильно, 
що багатство знань не 
тільки не розвиває розу
мових здібностей, а й... 
гальмує їхній розвиток?

Ми звикли до відомого 
вислову: 
(мається 
розуму). Водночас люд
ський досвід і досліджен
ня нерідко свідчать зовсім 
про інше: якщо, дбаючи 
про набуття знань, ми не 
думаємо про їх перероб
ку, про те, що їх треба 
«переварити», багатство 
знань уповільнює розви
ток розумових здібностей. 
Адже розвивають розум і 
мислення не просто знан
ня, а саме перероблені, 
«переварені» знання!

Згадаймо й таку якість, 
як швидкість розуму. В 
одних професіях вона ду-

знання — сила 
на увазі сила

же важлива (недарма Су
воров казав: «Хвилина ви
рішує результат баталії»), 
в інших — менш важлива. 
Скажімо, в роботі вченою 
“якраз потрібна глибина, 
критичність, доказовість, 
але з часом тут спокій
ніше.

Багато хто за собою знає 
відсутність цієї якості у 
вигляді так званої незча- 
хідливості. В той момент, 
коли потрібно б відповіс
ти, такі люди, що називає
ться, знічуються. А потім 
вони дуже зрозуміло, ду
же повно та обгрунтовано 
можуть і відповісти, і за
перечити. Про таких лю
дей кажуть: «Заднім розу
мом міцний». Але є люди, 
у яких розвинута не швид
кість розуму, а поспіш
ність, квапливість. Це один 
із проявів лінощів думки- 
Швидше б прийняти рі
шення, тільки б довго не 
думати...

Зі свого досвіду я виніс 
переконання, що дуже 
часто юнаки і дівчата во
лодіють досить високими 
можливостями мислення і 
розуму, але ці здібності 
розуму і думки у них Пра
цюють не на повну силу. 
Чому? Не розвинута по
треба думати, не розвинуті 
інтерес, допитливість,
здатність і вміння дивува
тися, як начало всякої 
думки? Ось чому, розви
ваючи потребу в цих якос
тях, ми розвиваємо наше 
мислення.

В. ШЕРШАКОВ,
психолог •
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ОСЬ ТОБІ И МАЄШ!

БО «ЛАДА»
НЕ ТЕЩА

В. ЦИБУЛЯК.
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Декусар намагався ще 
щось сказати, але Шелю-

Ді- 
заслуже- 
— моло-

звільнити

від обу-

ВЕСЕЛИЯ КІОСК

СЕКРЕТ

МОЛОДОСТІ

ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНИК.
Мая. М. АНДРЕЕВА.
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працю- 

Ана-
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РИБАЛКА.
Мал. учня Я класу Кіровоградської середньої 
школи Л 6 Р. ДЖУЛЯ.

ВІЧНОЇ

А НАіОЛІЙ Васильович 
“ обурювався. Мало то
го, .що йому взагалі не ви
дали зарплати, так ще й 
вирахували із суми, яку він 
виручив, обслуговуючи па
сажирів, прибутковий по
даток. Ні, він цього так не 
залишить. Як же це — 
працював цілий місяць і 
зостався винен автотран
спортному підприємству!

Касир, пославшись на 
бухгалтера, сам прийшов 
до Шелюженка одержати 
гроші. Нечуване нахаб- 
стзої Так скоро й до ки
шень- доберуться.

Біля дверей контори 
зіткнувся з М. І. Декуса- 
ром. Той теж був схвильо
ваний надзвичайно.

— І у тебе? — ледве ви
давив Шелюженко. Та Ми
кола Іванович навіть сло
ва не міг сказати 
рення.

— На маршруті 
на — Кіровоград 
вав? — допитувався

шофера 
з роботи?
Замість 
фейлетону

толій Васильович. Декусар 
кивнув головою.
— Та шо ж це діється, лю
ди добрі? Грабують! Се
ред білого дня до нитки 
оббирають! Ну, я їмі — 
невідомо кому погрозив 
кулаком.

Обоє попростували до 
бухгалтерії. Протиснулись 
У Двері.

— А, боржникиї — зу- 
. і їх головбух. — Ви 

досі
стрів
чому в касу грошей 
не повернули?

— Яких?
— Як яких? А тих, 

пасажирів брали, 
одні і ті ж квитки по 
ка разів продааали!

Шелюженко з Декуса- 
ром перезирнулися.

— Коли? — вирвалось у 
Миколи Івановича.

— А хто бачив? — 
оптувався Анатолій 
льович.

— Заспокойтеся.

женко потяг його до вихо
ду. «Облиш! Не вблагаєш. 
Готуймо краще гроші, по
ки лише цим обійшлося...» 

Та цим не обійшлося. 22 
квітня нинішнього року на за
гальних зборах колектив 3-ї 
колони Кіровоградського ав
тотранспортного підприємства 
10021 висловився про звільнен
ня А. В. Шелюженка з роооти, 
бо виявилося, шо «фінансові 
порушення» у ньою система
тичні. Рішенням товариського 
суду М. І. Декусара переве
дено на нижчеоплачувану по
саду строком на три місяці. 

Покарали іі контролерів, які 
сприяли хапугам. Усе. Крап
ка! 1а давайте поміркуємо.

Добре, шо якось рейсом Ди
мине — Кіропоірад їхала не 

, тільки чесна, а її принципова 
людина, яі.а вчинила так, як 
кожен з пасажирів завжди по- 

■ винен робити. Іван Хомич Со- 
. курепко, майстер заводу «Чер

вона зірка», не тільки не’по
вернув водієві кннгка, а й вп- 

• слинив адміністрації підпрн- 
! емства своє обурення фактом 

відкритого обкрадання дер
жави.

і Отак навели порядок на 
вищезгаданому маршруті. 
А на інших?

Якщо кожен із читачів, 
кому часто доводиться ко
ристуватися міжміськими 
автобусами, напружить 
пам’ять, то, напевно, при- 

і гадає подібні випадки. Або 
і ж пасажир сам «велико

душно» відмовляється від 
квитка, дозволяючи (точ
ніше, допомагаючи) грабу
вати державу. Так, саме 
грабувати. Сті копійки, що 
потрапляють 
хапуги-водія 
рейсу, в масштабах облас
ті переростають у тисячі 
карбованців.

Хапуг покарано. Та чи 
всіх?

10. ДАНІЇ РЕЙКО.

* КІРОВОГРАДІ ФІНІШУВАЛА ТРАДИЦІЙНА вело
гонка НО ВУЛИЦЯХ АИСТА. ІІРИСВЯЧГ.ИХ дню ПЕ
РЕМОГИ. В ОСОБИСТОМУ ЗАЛІКУ ПРИЗОВІ МІСЦЯ 
ЗДОГУЛИ КІРОВОГРАДЕЦЬ ВАЛЕРІЙ ШІІМЛО («БУРЕ
ВІСНИК’). ОДЕКСАНДР1ПЦІ ВОЛОДИМИР ПЕТГЕНКО 
ТА Сі.І'ГіП ЖУРАВЛЬОВ. СПЕЦІАЛЬНИЙ ПРИЗ ЛЕНІН
СЬКОЮ РАЙКОМУ КОМСОМОЛУ «ЗА ВОЛЮ ДО ПЕРЕ
МОГИ» ВРУЧЕНО УЧНЕВІ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 16 
С».іГ.КСАІІДРУ РОСТИКУ.

На старті

Вже спливає третій рік відтоді, як до
ля привела мене до загсу. Став я циОу- 
лівським зятем. 1 пролягла моя дор’ї- 
женька від Кіровограда до села, від села 
до міста. Бо що не кажи, а теща допо
магає чим може. Якось, «завантажив
шись», добралися ми до автостанції. В 
шо ж .мить підкочує до нас «Лади». Чо- 
дій приємним голосом вигукує: «Кому 
до обласного центру, будь ласка!»

Ми з дружиною мерщій у машину, ит 
пощастило!

Рушили. Від’їхали кілометрів два-три 
під села. Водій повертає до нас голову: 
«То скільки платимо?»

Я мовчу, наче в рот води набрав. Со
ромно й незвично торг починати. З на
ми — землячка дружини, яку прихопили 
на вокзалі... .Жартую: «Що потрібно, те 
еи й одержите». Тоді водій серйозніше: 
«Еге, та ви не знаєте нових законів, що 
стосуються автотранспорту, зокрема так
сі. У мене хоч і пе таксі, але окупити ма
шину треба... Тож коли вас пе влаштовує 
по п’ять карбованців, то я змушешш бу
ду вас тут висадити...»

Не подумайте, що мені грошей шкода. 
Одначе дістаються воші мені, відверто

кгжучи, нелегко. За ощо десятку цілий 
день у тещі гостювати треба було. Сло
вом, попросив я його зупинитись, «і а- 
разд. — пом’якшало серце у власника 
«.Пади». — Давайте по трояку!»

Але мене вже тіпало. Ні, нажатись 
йому пе дам!

Зупинив він машину. Дав я йому 5С 
копійок і сказав: «За дружину. Це вона 
у мами була».

...Власник «Лады» Борис Григорович 
Максимов, котрий проживає в місті Кі
ровограді го вуя. Воровського, зовсім 
недавно придбав автомобіль. 1 таким 
ось чином намагається окупити машину. 
От і спробуй з такими любити свою 
тещу.

Народилася людина — 
новонароджена. Дитячі 
ясла, дитячий садок.

Пішов до школи 
першокласником, 
ним, піонером, 
мольцем.

Прийшов на завод — 
молодий робітник. Освоїв 
верстат — молодий токар.

Настав час служити в 
армії. Допризовник. Ново
бранець. Пройшов курс 
молодого воїна. Повер
нувся додому молодим 
сержантом запасу.

Закінчив інститут — мо
лодий спеціаліст.

Виконав нормативи комп
лексу ГПО — молодий 
значківець. Установив сві
товий рекорд — молодий 
рекордсмен. Почав трену
вати інших — молодий 
тренер.

Одружився — молодий 
сім’янин. Перемінив квар
тиру — новосел. Появили
ся внуки — молодий 
дусь. Пішов на 
ний відпочинок 
дий пенсіонер.

Написав допис до стін
нівки 
Склав 
поет. Перейшов на і 
зу — молодий і , 
Надрукував спогади 
молодий мемуарист.

То в чому ж секрет віч
ної молодості?

В. МИРОНОВ.

СТАРШИН
До гаю якось заві гав 

Глухарі
— Хто старший тут?
— Та и. — пищить Комар. 
Бо тут пройшли

мисливці на зорі - 
тільки ми лишились, 

комарі, 
НЕ МОЖЕ БУТЬ 

Вбіга Баран в їдальню 
вранці 

И гука Вівці-офіціантці:
— Берн у мене гроші скоро 
І сіна свіжого клади.
Бо я працюю ревізором 
Накликать можу всім 

біди... — 
Вівця відразу брови вгору:
— Ти ревізор?! Не може

буть.
У нас в їдальні ревізори 
За їжу грошей пе дають.

МОНОЛОГ ЖЕНИХА 
Ну не загси, а морока: 
Розписатись ми прийшли. 
Щоб подумати, нам строку 
Аж два місяці дали.
1 про що тут думать більше? 
Все ж домовлено у нас. 
Я за строк такий раніше 
Оженитись міг не раз.

Борис ЧАЛМІ АЙ

Фото В. 1ВАНЧЕНКА.

ФУТБОЛ

«СУДНОБУДІВНИК»
«ЗІРКА» 2:1

ВОЇНИ

На честь Дня Перемоги 
загальноосвітніх школах 

області здійснено багато 
цікавих заходів. Один із 
них — змагання старшо
класників за програмою 
початкової військової і 
фізичної підготовки.

Відповідно до затверд
женого положення на Кі~ 
ровоградщині ці поєдинки 
проведено в чотири ета
пи перший — у середніх 
загальноосвітніх школах, 
другий — у районах і міс
тах, третій — у зонах, а 
четвертий — у Кіровогра
ді, де виступало дев’ять 
кращих команд. Протягом 
квітня — травня у змаган
нях, із стройової і вогне
вої підготовки, цивільної 
оборони, підготовки сані
тарних дружин і фізичної 
підготовки взяло участь 
понад 20 тисяч учнів ?—1С 
класів. •

11а обласних змаганнях в ін
дивідуальному заліку з 'окре- 
ппх видів- програми найкращих 
результатів досяглії: з вогне
вої підготовки—Наталка Лит- 
внненко і Валерій Соловей 
(Світловодськ). Віктор Гри
щенко (Долинська) і Вячеслав 
Гребснюк (Кіровоград), які 
знбялй но 49 очок з 50 мож
ливих; з фізичної підготозкн 
(гімнастика, метання гранати, 

■ крос) — Наталка Тернова. Фе
дір Балах (Знам’якськіїй ра
йон). Тетяна Войцсхівськд 
(Ульяновка). Валерій Роздо
рожній (Нопомиргородськіїй 
район), Тетяна Адаменко, 
Сергій Приіиіїнк і Володимир 
Синельних (Кіровоград): із 
стройової підготовки — юнаь-.і 
середньої школи № 6 м! КірО' 
пограла; з цивільної оборони і 
підготовки сані гарних дружин 
— юнаки і дівчата Капітапів- 
ської середньої школи Ново- 
миргородського району.

Кращі особисті резуль
тати з усіх видів програми 
змагань серед юнаків по
казав кіровоградеці» Сер
гій Єрмаков (575 очок), 
а у дівчат була попереду 
Наталка Термоза 
очок).

У командному 
перше місце посіла 
дз середньої школи N2 6 
м. Кіровограда (54-39 очок)« 
На другому .місці—коман
да Цибуліаської серед
ньої школи Знам’янськога 
району (5294), на третьо
му — Капітанівської се
редньої школи Новомир« . 
городського району (5230), (

.і

лліку 
комлн-

(730

ПРОГРАМА. 10.00—

і—77о«СД7ЛОК ~

з пджкої 
на-Доііу). 
новини.

атлетики. (Ростоп-
По закінченні —•

Десятий ігровий день чемпіонату СРСР серед клу
бів другої ліги. Кіровоградська «Зірка» гріла в Ми
колаєві із «Суднобудівником». Турнірне становище 
команд було таким: спортсмени міста корабелів ма
ли у своєму активі 12 очок і посідали четверту схо
динку, а наші земляки (у них 9 очок) — дванадцяту.

Матч почався обопільними атаками. Але добитися 
результату не вдавалося жодному колективові. На 
відпочинок суперники пішли при результаті 0 0.

У другій половині в бік «Зірки» за порушення пра
вил було призначено одинадцятиметровий удар. Його 
чітко реалізували миколаївці. Кіровоградці активізу
вались. Одну з комбінацій закінчив узяттям воріт 
Олександр Алексєєв — 1:1.

Поєдинок підходив до завершення. На світлозому 
табло — нічийний рахунок. 1 коли до фінальної си
рени залишалося три хвилини, захисник «Зірки» 
Михстйле Порошин забив м’яч у... езої ворота. Отже, 
поразка — 1:2. Втрачено ще два дорогоцінних очка.

Наступний тур — 16 травня. В цей день «Зірка» на 
своєму стадіоні прийматиме Хмельницьку «Хвилю».

В. Ш А БА ЛІН.

1G ТРАВНЯ

програма студій телебачення 
РРФСР. 11.00 — К. т. Новини. 
11.15 — Співав народний ар
тист СРСР Ю. Мазурок. 11.40
— Фізика для учнів 10 класу. 
12.10 — К. т. «Наша біогра
фія. Рік 194.3». 15.20 — К. т. 
Концерт учасників художньої 
самодіяльності Волинської об
ласті. 16.20 — Наш радян
ський спосіб житія. 16.50 — 
Для дітей «Сонечко». 17.30 — 
Соціальний портрет колективу 
Іллічівського морського пор
ту. Передача перша. 18.00 — 
Реклама Оголошення. 18.30 — 
Музика радянських компози
торів. 19.00 — К. т. «Вісті». 
19.30— К. т. Телефільм «Щед
рість». 20.20 — К. т. Пісні 
Олександри ІІахмутової 20.45
— К. т. «На добраніч, діти!» 
21.00 — «Час». 21.30 — Фільм 
«О шостій годині вечора після 
війни». 23.00 — Новини.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00— 
Повніш. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. Т. Фільм «Дивна 
Історія, схожа па казку». 11.00 
— К. т. «Очевидне — неймо
вірне». 14.00 — К. т. Докумен
тальний телефільм. 
К. т. «Наш сад».
«Основи радянського законо
давства». 15.50 — К. Т. «По 
рідній країні». Узбецька РСР. 
16.20 — *М. Г. ЧсрнишевськаЙ. 
ЛіпфптурниГі портрет». 17.00— 
К. т. «Грає народна артистка 
Грузинської РСР М. Яшвілі». 
17.30 — К. Т. «Сонцеворот». 
(Ленінград). 18.00 — Новини. 
18.15 — К. т. Мультфільм «Ма
лахітова шкатулка». 18.37 •
К. т. «Творчість народів сві
ту». 19.05 — Змагаються тру
диш! Воронезької області. 
19.50 — К. т. Фільм-вистава 
московського театру «Сучас
ник». В. Розов, «Вічно живі». 
(21.00 — «Час»). 22.45 — 
Велогонка Миру. (НДР). 
закінченні — новини.

17 ТРАВНЯ

ДРУГА
«Чуття єдиної родини«. Теле
фільми. 11.00 — К. т. Новини. 
11.15 — Музичний фільм «Кар
патські ескізи». 11.-10 — Укра
їнська література для учнів 
10 класу. 12.10 — К. т. Теле
фільм «Юркові світанки». 
1 серія. 16.05 — «Траса друж
би». 16.25 — «Таланти твої, 
Україно». Концерт учасників 
х у до ж н ьої с а м оді я л і. пості
Херсонської області. 17.30 —< 
Соціальний портрет колективу 
Іллічівського морського порту. 
Передача друга. 18.00 — Кон
церт жіночого хору міста Тая- 
ліпа. 18.30 — Телефільм «Сім 
днів одного круїзу». 19.00 —« 
К. т. «Вісті». 19.30 - В ефі
рі — пісня. 19.55—К. т. «Най- , 
дорожче». ВІдеофільм п’ятий. 
20.45 — «На добраніч, діти!» . 
21.00 — «Час». 21.30 — К. т. 
Музична програма. 22.30 — Те
лежурнал «Старт». По закін
ченні — новини. і)

т.

11.50
15.20

К. т.
По

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 - 
«Чуття ЄДИНОЇ РОДИНИ». КІНО'

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 
Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. “
«Вічно живі», Фільм-вистава. 
11,00 — К. т. «Будні великих 
будов». 14.55 — «Навколо сві
ту». Австралія. 15.20 — К. т. 
«Творчість М. Стельмаха». 
16.05 — «Село: діла Гі пробле
ми». 16.40 — К. т. ФІлім-кои- 
церт «Сергій Прокоф’іп І дитя- 

— ча музика». 17.00 — К. т. «Ад
реси молодих». 18.00 — Ніииі- 
ни. 18.15 — К. т. Кіножурнал 
«Хочу псе знати». 18.25 — 
К. т. Фільм «Композитор Ана
толій Новиков». 18.50 — К. т. 
«Людина і закон». 19.20 — 
К. т. «Народна творчість». Тс- 
лсогляд. 20.05 — К. Симонов, і 
«Солдатські мемуари». Листи. 
Передача 2. 21.00 — <"... .
21.30 — К. т. «Ваша думка».
22.35 г~ к. т, Чемпіонат СРСР І

т. В. Розов.

і і

ДО УВАГИ 
УЧАСНИКІВ 
ЛІТСТУДІЇ «СІВАЧ»!

Чергове заняття від
будеться завтра, 15 
травня, у приміщенні 
редакції «Молодого ко
мунара» о 16-й годині.

1

«Чао. Редактор М. УСПАЛЕНКО,
VMKA». г
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запрошують інститути, 
mexHiKwui, 
«ч и л и вада ▼

Кіровоградське середнє; міське нрофссійно-техпічие училище *М 4

ОГОЛОШУЄ НА 1977-1975 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ПРИЙОМ УЧНІВ НА ТАМ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

Сіоои 
навчання

Освіто Стать

Токар 3 роки 8 класів Жінки
Слюсар по ремонту
промислового устатку

3 роки 8 класів Чол.

вання
Слюсар-інструменталь- 
ник по виготовленню 1

3 роки 8 класів Чол.

ремонту штампів, при
стосувань і прес-форм 
Слюсар-сантехнік по 3 роки 8 нлгсів Чол.
монтажу систем опа
лення, водопроводу, га
зопроводу та інших
систем

1Слюсар механоскладаль рік В—10 класів Чол.,
них робіт жінки.

Усіх учнів забезпечують триразовим харчуванням, 
обмундируванням і спецодягом. Крім того, вони одер-

жують 33 проценти еід суми, заробленої під час ви
робничої практики.

Вступників до груп слюсарів-сантехніків забезпечу
ють благоустроєним гуртожитком.

Усім випускникам ьид-тють диплом про середню 
освіту з присвоєнням розряду, а учням, які вчилися 
один рік, — атестат про спеціальність із присвоєнням 
розряду.

Ті, що закінчать училище з відзнакою, мають право 
на вступ до технікумів і вузів поза конкурсом.

Початок занять з 1 вересня.
Вступники до училища подають заяву на ім’я дирек

тора, свідоцтво поо народження або паспорт, харак
теристику зі школи, свідоцтво про ОСЕІТу довідки з 
місця проживання і про склад сім’ї, медичну довідку 
(форма № 286), 6 фотокарток (ЗХ4 с**)-

Документи приймають з 15 травня щодня, крім неді
лі, з 8 по 16 годину.

Адоеса училища: м. Кіровоград, вуп. Жовтневої ре
волюції, 20. Телефони: 7-25-91, 7-05-61.

ДИРЕКЦІЯ.

ЮНАКИ І ДІВЧАТА!
ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ НАБУТИ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ВСТУПАЙТЕ ДО ОНИКІЇЕСЬКОГО 
СІЛЬСЬКОГО СЕРЕДНЬОГО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧ
НОГО УЧИЛИЩА № 71

Заклад притім те учнів па такі спеціальності:
тракторкст-машиніст широкого профілю (учні здо

бувають середню освіту. Строк навчання — 3 роки): 
тракторнст-машиніст III £гасу (сірок навчання — 

1 рік);
майстер-наладчнк тракторів (строк навчання — 

6 місяців);
тракторнст-машиніст для роботи на тракторах 

Т-150 і Т-І50К (строк навчання — 3 місяці).
Приймають: на трирічне навчання — юнаків і дів

чат, що мають освіту за 8 класів; на річне — юнаків

і дівчат що мають освіту за Б—10 класів; на тримі
сячні курси — трактористів, що мають досвід роботи.

Випускники 10 класів і воїни, звільнені в запас, 
навчаються за скороченою програмою і одержують 
сніпендіїо в розмірі 96 карбованців на містить.

Учнів забезпечують безплатним гуртожитком, ви
хідним одягом і спецодягом, триразовим .харчуван
ням, вони одержують стипендію.

Учні які закінчили училище па «відмінно», мають 
право вступу до вузів поза конкурсом.

Початок занять з 1 вересня і далі — в міру комп
лектування груп.

ВСТУПНИКИ ПОДАЮТЬ ЗАЯВУ НА ІМ’Я ДИРЕКТОРА. 
АВТОБІОГРАФІЮ. ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІГМ. ДОВІДКИ 
З МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ 1 ПРО СКЛАД СІМ’Ї. ХАРАКТЕ
РИСТИКУ. Х.ЕЛИЧНУ ДО31ЛКУ ЧОТИРИ ФОТОКАРТКИ 
3X4 САНТИМЕТРИ.

Адреса училища: 317451. Кіровоградська область, 
Малоиисківськнн район, с. Оникіеяе.

ДИРЕКЦІЯ.

Професійне училище Чернігівського 
камвольно-суконного комбінату 

імені 50-річчя Радянської України
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
НА 1977-1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Заклад готує висококваліфікованих стрічкарок, 
рівннчиї'.ць, прядильниць, мота льлиць-сукальпиць', 
крутильниць, сперш орів чесальних машин з умінням 
викопувати роботу контролера за освоєною спеціаль
ністю.

На пгьчаїзія приймають дівчат віком 15—20 років.
Сірок навчений: на спеціальностях «Стрічкарка». 

«Крутити нііця», «Мотальниця -сукальниця», «Опера
тор» — 1 рік. на спеціальностях «Рівпичниня», «Пря
дильниця», «Ткаля» — на базі 10 класіч — 1 рік, на 
базі 8 класів — 2 роки.

Учням виплачують стипендію в розмірі від 36 де 44 
карбованців на місяць па 8 місяців надають гурто
житок. До надання місця в гуртожитку вони прожи
вають на приватних квартирах (оплата за рахунок 
комбінату). Адреси квартир дає заклад.

Під час виробничої практики учні одержують зар
плату.

Випускні.кам присвоюють 3-й, 4-м і 5-й розряди по 
вибраних спеціальностях і видають атестат про закін
чення училища.

Час навчання в закладі зараховується до трудово
го стажу.

Учні училища мають можливість одночасно вчити
ся у вечірній школі робітничої молоді і в механіко- 
технологічіи’му технікумі, що знаходиться у примі
щенні професійного училища.

Тих. що закінчили училище, до цього технікуму 
приймають поза конкурсом.

Вступники до профучплища подають документ про 
освіту (оригінал), свідоцтво про народження. харак
теристику, автобіографію. 6 фотокарток (3X4 см), 
медичну довідку (форма № 286), довідку з місця про- 
жш-апня. .

Документі: приймають v канцелярії училища що
дня крім неділі, з 9 по 17 годину.

Зарахування до закладу відбірна комісія прово
дить без екзаменів.

Печаток навчання з 1 серпня і 1 вересня.
Адреса училища: м. Чернігів-23, вул. Щорса, 64, 

професійне училище Чернігівського кампольно-суном- 
иого комбінату імені 50-річчя Радянської України.

ч*

Дмитрівське середи» СПТУ Л5 0
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
НА 1977—1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

тракторнст-машиніст широкого профілю з до
датковою кваліфікацією слюсаря (строк навчання для 
тих, хто закінчив вісім класів, — 3 роки):

ірак-горист-машпніст 3-го класу (приймають осів віком не 
менше (7 років, строк навчання — І рік);

тракторнст-машнніст 3-го класу (строк навчання для тих. 
хто закінчив 10 класів, а також звільнених із лав 1’адян- 
сі тої Армії — 8 иісяіііг-).

Юнаків і дівчат, які вчаться 3 роки, забезпечують 
стипендією, вихідною і робочою формою одягу, три
разовим харчуванням, тих, хто мас потребу — гурто- 
жіп ко.м.

Ті, хто успішно закінчить училище, набувають сле-

иілльносіі. одержують диплом про середню освіту і 
направлення на роботу.

Учням, які вчаться 10 місяців, виплачують стипен
дію в розмірі 96 крб. на місяць; 1 рік — видають'фор
му. забезпечують безплатним харчуванням, виплачу
ють стипендію.

Всі учні в п< ріо.і прохозжения виробничої практики олер- 
жують 100 процентів заробітної плати. Час навчання е учи
лищі зараховується до трудовою стажу, иідмінпиків навчан
ня налраоляїоті. в індустріально-псдагогіції учбові заклади 
системи профтсхосвіти.

Печаток з знять з І вересня
Р-сзупппки подають заяву, документ про освіту свідоцтво 

про наргджепия. геличну дозідку (форма № 286). характе
ристику зі школи або з остачпього місця ртботн. довідки з 
пісня проживання і пго склад сім'ї, аг,тобізі рафію, шість 
фотокарток розміром 3X4 гм.

Приймання документів — до 1 вересня 1977 року.
Адреса училища: Кіровоградська обч., Знам’ян- 

сі-кнй район, с. Дмитрівна, (Бамівське п/в.
ДИРЕКЦІЯ.

ДИРЕКЦІЯ.

профтехучилище

Наші юні друзі!
ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ НАБУТИ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІ

ТИ І СПЕЦІАЛЬНОСТІ, ВСТУПАЙТЕ В КІРОВО
ГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ СЕРЕДНЄ ПРОФТЕХУЧИЛИ
ЩЕ № 2, ЯКЕ ГОТУЄ СПЕЦІАЛІСТІВ ДЛЯ КОМБІ
НАТУ «КІРОВОГРАДВАЖБУД» — НАЙБІЛЬШОЇ 
БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАШОЇ ОБЛАСТІ.

V груг.ех із трирічним строком незнання училище 
готує столярів (будівельних), електромонтажників по 
освітленню, освітлювальних і силових мережах та 
електроустаткуванню, малярів (будівельних), мулгрів— 
монтажників конструкцій, штукатурів, лицювальників- 
плитковиків, машиністів баштових кранів (дівчата); у 
групах із річним строком навчання — лицюг.альників- 
ПЛИТКСВИКІ8.

БЕЗ ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ ПРИЙМАЮТЬ 
ЮНАКІВ І ДІВЧАТ ВІКОМ ВІД 15 ДО 20 РОКІВ 
ЩО МАЮТЬ ОСВІТУ ЗА 8-10 КЛАСІВ.

Учнів забезпечують гуртожитком, парадним і робо
чим одягом, триразовим харчуванням, підручниками- 
вони одержують третину суми, заробленої ними на 
виробничім практиці. Час навчання в закладі зарахо
вується до трудового стажу.

Училище має чудовий сучасний навчальний корпус, 
у якому обладнано кабінети і лабораторії, майстерні, 
спортивний та актовий зали. Є спортивне літнє містеч
ко, працюють гуртки технічної творчості, художньої

самодіяльності, спортивні секції. Є спеціалізовані гру
пи зі спсртиєним ухилом класичної боротьби і вело
сипедного сг.орту, де свою спортивну майстернісіь 
учні ьдосконалюють під керівництвом досвідчених 
тренерів, майстріз спорту СРСР.

Випуснники-відмінники мають право вступати до ви
щих і середніх навчальних закладів на пільгових умо- 
Ес.х, з також можуть бути направлені до вищих і се
редніх навчальних закладів системи професійно-тех
нічної освіти, де навчання проводиться на повному 
державному забезпеченні.

Вступники подзють заяЕу із зазначенням вибраної 
спеціальності, автобіографію, характеоистику, сві
доцтво про народження (оригінал), або паспорт 
(пред'являють особисто), документ про освіту, довід
ки з місця проживання і про склад сім’ї, медичну до
відку (форма № 286), вісім фотокарток роз. .’ром 
3X4 см.

Поі’сток занять з 1 вересня.
Адреса училища: 316026, м. Кіровоград, вул. Черво- 

нозорівська, 23. Телефон 2-38-49.
їхати до училища: автобусами №№ 2, 14 — до зу

пинки «Вулиця Мічуріна», № 29 — до кінцевої зупин
ки або тролейбусом №2 — до зупинки «Ьуддеталь» 
чи «Вулиця Короленка».

ДИРЕКЦІЯ.

Кіровоградського м’ясокомбінату
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
НА 1977—1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Приймають юнаків і дівчат віком 16 рсГків і стар
ших з освітою не нижче 8 класів.

Строк навчання — 1 рік.
Прийняті перебувають па повному державному за

безпеченні, одержують триразове харчування, обмун
дирування. стппсії.тіїо і квартирні в розмірі 3 карбо
ванців на місяць. Наприкінці 1977 року буде здано 
в експлуатацію гуртожиток для учнів.

У період проходження виробничої практики учням 
видають спецодяг, чз роботи, виконані ними в пей 
час. виплачують 33 проценти віл заробленої суми.

Час навчання зараховується в трудовим стаж
Училище гогує операторів по первинній переробні 

тварин сбвллювальшіків і жиловиків м’яса, форму
вальників ковбасних виробів, виготовлювачів нату
ральної кишкової оболонки, оброблювачів тушок 
кролів і пінні.

Випускників направляють на роботу за спеціаль
ністю на підприємства Кіровоградського виробничо
го об’єднання м’ясної промисловості.

При училищі є філіал вечірньої ніколи.
Вступники подають па ім’я директора училища 

заяву свідоцтво про народження, свідоцтво про осві
ту, довідки з місця проживания і про склад сім’ї, ха
рактеристику,-медичну довідку (форма № 286). 4 фо
токартки розміром 3X4 см. Паспорт пред’являють 
особист о.

Приймання лску.меніів — щодня, крім неділі, по 
25 серпня.

Звертатися на адресу: 316100, м. Кіровоград. Обоз- 
нівське шосе, м’ясокомбінат, профтехучилище. Теле
фон 6-70-3 30.

, . ДИРЕКЦІЯ.

ffiHama адреса і телефони
Газета виходить 

у вівторок, четвер, 
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216050. ГСП, Кіровоград 50, еул. Луначарськсго, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
Комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та сперту — 2-46-87.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова 
обласною управління у справах видавництв, 

поліграфії і кннжкоаої торНелі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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Кцммюврадське професійне 
торгоне льне У’ІВПЛ нице

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ
УЧНІВ НА 1977-1978
НАВЧАЛЬНИЙ РІК
НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
продавець продовольчих і промислових товарів (па 

базі 8 і 10 класів),
касир продовольчих і промислових товарів (на ба

зі 10 класів).
Приймання Документів — з 15 травня по 31 серпня.
Строк навчання: на базі 8 класів — 2 роки: па ба

зі 10 класів — 1 рік.
До заяви на ім’я директора вступники додають 

атестат або свідоцтво про закінчення школи (оригі
нал). сьілоціво про народження (копія), довідку про 
стан здоров я (форма А1® 286), довідку з місті про
живання 4 фотокартки (розмір 3X4 см).

Учнів приймають без екзаменів. Особи, зараховані 
до училища, одержують стипендію в розмірі 32 крб.. 
а воїни, звільнені в запас, — С0 крб. па місяць.

Адреса училища: м Кіровоград, вул. Васнлипн, &• 
Телефони: 4-14-83, -1-14-85,
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