
Кожен з'їзд відкривав 
нові горизонти перед на
шою партією і країною. 
Впевнений, що таким буде 
і наступний з'їзд, поклика
ний визначити стратегію і 
тактику боротьби на на
ступному етапі комуністич- 
ного будівництва.

Л. І. БРЕЖНЄВ.
(З доповіді на червневому (1980 р.) Пленумі

ЦК КПРС).

ПРОЛЕТАР! ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
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Ціна 
“ 2 ноя.

В останні дні року, що ми
нає, молодь Кіроеоградщн- 
ни — на ударній трудовій 
вахті.

ВПЕВНЕНА
ХОДА
КМК

У проекті ЦК КПРС до 
XXVI з’їзду партії «Основні 
напрями економічного і со
ціального розвитку СРСР 
па 1981 —1985 роки і на пе
ріод до 1990 року» сказа
но: «Добиватися підвищен
ня продуктивності корів і 
ноліиіпснпя якості молока». 
А для нього колектив кож
ної молочнотоварної ферми 
повинен підвищувати иро- 
дуктнв 11 іс гь, йол і 11 іи у ва і и 
янісуь праці.

Саме так розуміють своє 
завдання члени комсомоль
сько - молодіжного колек
тиву МТФ № 2 колгоспу 
Імені XX з'їзду КПРС Боб- 
рннсцького району, де груп- 
комсоргом Володимир Мі- 
Щснко. За одинадцять мі
сяців воші надоїли но 3100 
кілограмів молока від коро
ви, а Володимир — но 3350 
кілограмів.

Цей КМК зобов’язався 
до дня відкриття XXVI 
з’їзду КГ1РС виконати зав
дання першого кварталу 
наступного року.

У колгоспі «Комінтерн» 
високі зобов’язання па 
честі, з’їзду взяла молода 
доярка Тамара Сокурсвно. 
За одинадцять .місяців 
1980-го вона одержала від 
кожної корови но 3070 кі
лограмів молока.

Л. АРМАШОВ, 
інструктор Еобринець- 
иого рійному комсо
молу. і ?;

ТВЕРДЕ 
СЛОВО

Комсомольсько - моло
діжні колективи внробшічо- 
гс об’єднання «Олсксапд- 
ріяву гілля» зобов’язалися 
видобути до початку XXVI 
з'їзду партії по 4 тисячі 
тонн надпланового вугілля. 
Цей лік воші ведуть з того 
часу, як відбувся червневий 
(1980 р.) Пленум ЦК КПРС.

Успішно викопує зобов’я
зання комсомольсько - мо
лодіжний колектив імені 
бО-Ьі-ччя ВЛКСМ шахти 

г. ‘ «Срірошльська», де керів- 
нвкоМ і 11 II; ІІІестонал, а 
групкоЬісдрУом ‘ Микола 
Скалозуб. 11а 'сьогодні мо
лоді шахтарі мають близь
ке 3,5 тисячі гоїш вугілля, 
видобутого нонад план.

А. РОЖЕНКО, 
секретер комітету ком
сомолу виробничого 
об’єднання «Олєисанд- 
ріявугілля».

Про рік минулий
Яким був 1980-й, за

вершальний рік деся-ої 
п’ятирічки? Мабуть, для | 
ножного особливим, зна
менним, неповторним. А 
ось як відповіла на це 
запитання групкомсирг 
комсомольсько- молодіж
ного колективу МТФ 
Я» 1 колгоспу «Перше 
травня» Маловисківсь- 
ного району Валентина 
Єпішева:

— Л-’ія мене — щаслн- 
гпм. Я побувала* на Оліді- 
піаді-80 у Москві. Розу
мію: за працю гака наго
рода. Мою 1 моїх дівчат. 
Колектив одержав понад 
З тисячі кілограмів моло
ка від кожної корови. Я 
перейшла чотиритисяч
ний рубЬк. Такого ж ус
піху добилася й груииом- 
сорг КМК .мо.точнотош’р- 
іюї ферми № 2 Наділ 
Вовкобрунь. Ми змагає
мося з цим колективі м, 
ідемо нога в ногу. Хоче
мо. щоб рік наступний, 
рік XXV! з’їзду КПРС. 
був таким же щасливим, 
як І іино-іі-

Виходить
2 5 грудня <939 р.

Всесоюзна 
естафета 
ударних 
комсомольських 
справ

Про рік наступний
Лише два рони минуло 

ЕІДТОДІ як створили ком
сомольсько - молодіжну 
бригаду верстатників у 
четвертому механоскла
дальному цеху заводу 
«Червона зірна», а сьо
годні вона одна з най
кращих на підприємстві.

— Які ваші плани на 
рік наступний — спита
ли ми бригадира Олек
сандра Яковенна.

— Власне, ми вию жи
вемо в 1981 році: на тру
довому календарі колек
тиву — травень. А якщо 
юворнти про майбутнє, 
то справ у пас багато. 
Наступного року зросте 
виробництво сівалок 
ССТ-12. Тож усій нашій 
бригаді потрібно буде 
йти па рівні нинішніх 
темпів — 140—150 про
центів норм» — і посту
пово підвищувати про
дуктивність праці. Так 
диктує майбутнє.

ЗА РЯДКОМ ПРОЕКТУ ЦК КПРС

ЛІРИЧНИЙ РЕПОРТАЖ

Продукції—більше
З величезним піднесенням 

зустріли трудівники колгос
пу імені Ватутіна Кірово
градського району проект 

.Основних напрямів розвит
ку нашої країни. Землеро
бам є чим пишатися. Се
редня - врожайність зерно
вих, наприклад. зросла за 
роки десятої п’ятирічки по
рівняно з мийулою на б 
центнерів, цукрових буряків 
— па 78, зеленої маси ку
курудзи — па 64 центнери. 
Колгосп успішно завершив 
комплекс ОСІННІХ польових 
робіт, повністю підняв зяб.. 
Основним своїм завданням 
хлібороби вважають дальше 
підвищення родючості грун
тів. У господарстві діє загін 
по внесенню в грунт оріа- 
нічних і мінеральних доб
рив. Так. за роки п'ятиріч
ки кожен гектар ріллі одер
жав 48 тонн органічних і 
чимало мінеральних добрив

Особливою старанністю в 
роботі відзначається колек
тив КОМСОМОЛЬСЬКО моло
діжної тракторної бригади 
Миколи Сиченка. Комсо
мольці і молодь дали слово 
в першому році нової п’яти
річки значно підвищити 
врожайність усіх сільсько
господарських культур.

Сьогоднр-голоиє
Комсомольці і молодь Но- 

єомнргородсьисго району 
уЕажно ознайомилися з про
екте« ЦК КПРС до XXVI 
з’їзду. «Основа ьрежаю на
ступного року занладасться 
сьогодні», — констатують 
ЕОНИ. Тож вирішили, що го
ловним для иих у данин 
час с вивезення добрив на 
поля. Еони підтримали іні
ціативу — провести трити
сячним вивезення добриє. ’

Найехтиенішє є роботу 
включилась молодь об сд- 
нання «Сільгоспагрохімія». 
Шофер В. Лисенко, тренеэ- 
рист М. Гончаров »“слюсар 
А. Набіввч виконують денні 
завдання не 110—115 про
центів.

У нслгоспех району нині 
йде НйГрОМсДЖеННЯ гною ■ 
бурти. Перед ведуть комсо
мольці чслгссг.ІЕ імені Ча
паева те імені XXII з »зду 
КПРС — вони вже справи
лися з цим завданням. За
кінчуються роботи е кол
госпах імені КуйбишеЕа та 
«Комуніст».

В. ЛУПАМ.

садку № ЗО цих бажаних гостей зустріли щасливимидружними юні громадяни міста.ялинки сели ЇЇ хоровод, вашій Дідом Квятковськпм.А в центрі Кіровограда зеленого стрілою висотою у 18 метрів націлилася в глибоке й синє небо найголовніша ялинка міста, яку за традицією встановлюють ва площі С. М. Кірова. Понад тисячу іграшок уквітчають її крислате й густе ГІЛЛЯ.

усмішкамп 1 оллесмамп нашого красуніБіля закружляв ве- ОЧОЛІО- Морозом-

доїв нонад -4000 кілограмів молока від кожної корови, — квітує справжня весна майбутнього року.— До речі, — ніби не втерпівши, тихо додає червонозорівець, бригадир комсомольсько-молодіжної бригади верстатників із того ж цеху, що й Олексій Попов, Анатолій Скарбовий, — па вашому трудовому календарі теж виспівує сріблястими струмками рання весна. Адже ми працюємо в рахунок березня 1983-го.Весна, літо, осінь. І це все в один місяць —

В. ЦВЯХ.

Подорож з Дідом Морозом
Грудень приміряв маску блакитноокої весни. На скляних крилах святкових вітрин кіровоградських магазинів дзвенять сонячні зайчики. На деревах 1 кущах солов’ями заливаються бешкетні горобці. В зелений оксамит несміло одягаються почорнілі газони. 11а вологих гілках починають зав’язуватись перші бруньки. Тепло. Сонячно. Радісно. Наближається Повий рік.Дід Мороз (робітник міського бюро побутового обслуговування «Райдуга» Володимир Квяг- ковський) важко дмухає у довгу бороду 1 мимоволі розстібає оксамитову полу кожуха. Жарко!? Снігуронька класинця середньої Єрофєєва) теж розчервонілася, але не від морозу. Просто надворі, як навесні, стоїть плюсова погода.І все ж у дитячому

(десяти- СбзонІвської школи Рита

Видзвонюють СОНЯЧНІ литаври першого зимового місяця. Теплими хвилями накочується полудень на вулиці. Неймовірно. Неправдоподібно.— ІЦо ж тут неймовірного, — спокійно каже бригадир комсомольсько-молодіжної бригади зварників механоскладального цеху № 2 заводу «Червона ; зірка» Олексій Полов, — коли на нашому трудовому календарі сьогодні буяє тепла осінь До чого тут день?— Ай втручається токар чавуноливарного заводу комсомолець Григорій Тищенко, — па моєму календарі — серпень 1981 року. Дні гарячі в прямому розумінні цього слова.— Л ва моєму, — подає голос молодий дояр колгоспу «Дружбу» Олександрі вського району Олбксій Буша, що ііа-

грудень, що завершує останній рік десятої п’ятирічки. Слаг.ний етап в історії нашої держави, радянського народу.
Днів цих стишаться 

кроки.
Слухай, рідна земля. 
Фініш славного року.
Б’ють куранти 

Кремля.

Б’ють столу ВІЮ 
_ і світло

На добре і на мир.
Піднімаєм над світом 
Серп із молотом ми.У сонячні литаври видзвонює грудень. Ми стоїмо на ворозі нашої одинадцятої трудової п’ятирічки. Ми розкриваємо перед нею свої задуми і серця.

1983 року! зима, гру-справді, -- в розмову

ЗОЛОТІЦК з'їзду партії
Вчитуючись у рядки проекту КПРС до XXVI Комуніст ївшої СРСР «Основні напрями економічного і соціального розвитку СРСР на 1981 — 1985 роки 1 на період до 1990 року», ми крилнмо світлими надіями свій грядущий день...Сонячний грудень крокує землею. Сонячний від щирих ДИТЯЧИХ усмішок і теплих побажань на новоріччя.Що пішим мішку личчі!

може бути приєм- за щасливу ус- молодому об-на
ГОНЧАРЕНКО.

* $
В.

♦
НА ЗНІМКАХ: напе

редодні Нового року 
пролунав останній дзві
нок у Кіровоградському 
інституті сільсьногоспо 
царського машинобуду
вання. Радісні іі схви
льовані лиця заьтрашніх 
випускників 
Дід Мороз і 
завітали до 
тячвй садок 
роджується 
площі С. 
обласному центрі.

Фото І. КОРЗУНА-

цього вузу;
Снігуронька 
малечі в де- 

№ ЗО; на 
ялинка на 

М. Кірова в
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ПОШТА «ВІТРИЛ»
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2—3 еаіор. „ЇЇЇЇолодеіяї копку ааріе 20 грудах 1980 рожу

З Новим
роком,

одержали «Вітрила» 
з початку 1980 року.

друзі!
ВІТРИ АА>, ІЗ СВЯТКОВОЇ пошти

Сторінка для старшокласників
Десятки цікавих повідом

лень, розповідей, листів-розду- 
мів, листів-проблем приніс нам 
листоноша після останнього, 
листопадового випуску сторін
ки для старшокласників.

Кілька місяців тому «Моло
дий комунар» надрукував «Пе
рекази про Валю» (номер га
зети за 9 жовтня). Героїня уч
нівських переказів — Валя Ве
личко, смілива дівчинка, яка 
допомагала танкістам у роки 
війни. А. А. Шаповал, вихова
тель Павлівської середньої 
школи Світловодського райо
ну прислав нам іще кілька ці
кавих учнівських переказів про 
відважну дівчину.

«Сеоце, віддане дітям» — 
так називав свою розповідь 
постійний кореспондент з 
Більшанського району Валерій 
Горенко про вчительку (нині 
пенсіонерку) Йосипівськоі
восьмирічки М. Є. Герасимчук.

Десятикласник середньої 
школи N° 5 м. Світловодська 
Сеогій Стельмах розповідає 
про свою любиму вчительку 
російської мови і літератури 
Л. Г. Коваленко. «Бути чесни/ли 
і правдивими, любити книгу і 
літературу, бути скромними, 
поважати людей — усі ці риси 
прищепила 
Г еоргіївна.
—• так пише

Закоханий 
музику єидатного 
композитора Людвіга ван Бет
ховена семикласник с. Салько- 
•ого Гайворонського району 
Ігор Яворський. Свій лист-роз- 
ЛОвідь про славетного компо
зитора учень присвячує 210- 
річчю з дня його народження.

Чимало листів повідомляють 
нам про шкільні будні. А ось 
що пише учениця сьомого кла
су із села Кам’яної Криниці 
Ульяновського району Люда 
Герасименко:

«Наш клас — правофланго
вий Усі учні пишаються цим 
і стараються не втратити цвого 
високого звання. Але дуже 
прикро, Що * класі НЄМЗЄ 
дружного, Міцного колективу. 
Навіть коли на перерві хло- 
л«. підійде до ДІ.ЧИИИ «і 
відразу починають дражнити 
ся. А так хочеться, щоб ми не 
сміялися одне з одного, а дру
жили, Порадьте, що для цього 
треба».

«Вітрила» с^МІ ос'м зо лис
ти.

нам, учням, Лідія 
Спасибі їй за це», 
Сергій.
у неперевершену 

німецького

ЗАПИТАННЯ З МІСЦЯ

/

Вперед, юнармійці!
Рішення Головного штабу Всесоюзної комсо

мольської військово - спортивної гри «Орлятко».
ПРО ПРОВЕДЕННЯ В СЕРЕДНІХ ШКОЛАХ, ПРОФТЕХУЧИ

ЛИЩАХ І ТЕХНІКУМАХ ОПЕРАЦІЇ «ДОРОГОЮ ГЕРОЇВ», 
ПРИСВЯЧЕНОЇ 63-Й РІЧНИЦІ ЗБРОЙНИХ СИЛ СРСР.

З метою дальшого вдосконалення роботи по вихованню 
молоді, що навчається, на бойових традиціях радянського на
роду і Збройних Сил СРСР, по підготовці її до захисту Бать
ківщини, в січні—лютому 1981 року провести в середніх шко
лах, профтехучилищах і технікумах операцію «Дорогою ге
роїв».

Операцію присвятити 63-й річниці Радянських Збройних 
Сил.

Командуючий Всесоюзною грою «Орлятко» двічі Герой 
Радянського Союзу, льотчмк-космонавт СРСР, 
генерал-лейтенант авіації Г. Т. БЕРЕГОВИЙ.

В операції «Дорогою героїв» 
беруть участь юнаки і дівчата 
— юнармійці гри «Орлятко» в 
складі взводів класів і груп 
середніх-шкіл, поофтехучилищ, 
технікумів.

Юнармійські підрозділи а 
ході операції здійснюють лиж
ні, піші, велосипедні, комбіно
вані походи по місцях бойової 
слави радянського народу, вій
ськових з’єднань і частин на

території своїх районів, облас
тей і республік, виконуючи 
обов язковий норматив: про
ходять загалом на лижах не 
менше 60 кілометрів (у без
сніжних районах — піші похо
ди загальною довжиною не 
менше ЗО км, або велосипеди! 
— не менше 100 км). Під час 
походів юнармійці організову
ють зустрічі з ветеранами Ра
дянських Збройних Сил, учас-

никами громадянської і Вели
кої Вітчизняної воєн, запису
ють їхні спогади; подають до
помогу інвалідам війни і праці, 
сім’ям загиблих воїнів; уста
новлюють і приводять у зраз
ковий порядок меморіальні 
знаки на честь ратних подви- 
гіс радянських воїнів; органі
зовують тематичні вечори, мі
тинги, походи до пам’ятників, 
обелісків, установлюють по
чесну варту; зустрічаються з 
воїнами Збройних 
організовують 
спортивні змагання.

У ході операції 
ведуть 
бойові листки, 
оформляють 
рани гри «Орлятко», 
документи і реліквії 
ють у громадські музеї.

При визначенні підрозділів 
— переможців операції «До
рогою героїв» головними кри
теріями є масовість учасників 
операції у взводах і батальйо
нах, зміст проведеної роботи 
в січні—лютому 1981 р.

Сил СРСР, 
військово-

юнармійці 
щоденник, випускають 

по закінченні 
фотостенди, ек- 

Зібрані 
переда-

Нагородження 
проводиться на 
шикуванні батальйону чи на ве
чорі, присвяченому Дню Ра
дянської Армії і Військово- 
Морського Флоту. За подан
ням обласних, крайових, рес
публіканських штабів Головний 
штаб гри «Орлятко» нагород
жує юнармійські взводи і ба
тальйони 
армійців кращих 
мандний 
виводів і 
листків — значками; 
тентів юнармійських 
організаторів операції в нав
чальному закладі, районі, міс
ті, області, коаї, республіці, 
журналіста:, які широко висвіт- 
люзали хід операції в періо- 
дичній пресі, по радіо і теле
баченню, — пам'ятними знака-

переможців 
урочистому

— дипломами; юн- 
взводів, ко- 

склад батальйонів, 
редакторів С—..........бойових 

консуль- 
ВЗВОДІЗ,

баченню, — пам
ми.

Подання на 
нгпоавляються 
штаб гри «Орлятко» на адресу: 
м.« Москва, Центр, вул. 
Б. Хмельницького, 3/13.

Підсумки операції «Доро
гою героїв» ураховуватимуться 
при визначенні учасників і пе- 
редюжців V Всесоюзного фі
налу гри «Орлятко» в 1982 ро
ці.

нагородження 
в Г оловний

ЛИСТ У НОМЕР

Добре,
коли є ворог?

Здрастуйте. «Вітрила»!
Пишу вперше і тому хвилю

юсь. Я хочу поговорити про 
лист Олега Комарова, в якому 
він пише про свого недруга 
(«Вітрила» за 16 жовтня Ц. р.).

У школі V мене ворогів не
має, але був пін у піонерсько
му таборі. Що б я не зробила, 
і она, та дівчина, завжди до 
мене причепиться (як і до тебе, 
Олег). То я ношу погану зачіс
ку, то не за правилами виграю 
в шахи... А одного разу навіть 
сказала: «Знаєш, Марино, як я 
тебе ненавиджу!» Я жила й 
відчувала на собі 
добрий, колючий, 
магалася бути чимраз зібрані- 
Шою, вимогливішою до себ?. Д^учням 
Я коли хочете, вчилася на т ^^гвечірні

погляд, не- 
А тому на-

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Твій рядок
Небагато лишилося днів до 

відкриття чергового, 
з’їзду нашої 
партії.

З особливим 
працюють нині 
люди, підписують рапорти про 
дострокове виконання завдань 
десятої п'ятирічки, беруть 
підвищені соціалістичні зобо
в’язання на наступне п’ятиріч
чя. І ти, друже, певно, теж го
туєшся до цієї видатної події 
в житті країни.

ЩО РЕАЛЬНО НАМІТИВ 
ЗРОБИТИ? ЧОГО ВЖЕ ДОБИВ
СЯ! ЯК ГОТУЄТЬСЯ ДО З’ЇЗДУ 
ПАРТІЇ ТВІЙ КЛАС!

XXVI
Комуністичної

піднесенням 
всі радянські

А ще «(Вітрила» пропонують 
поміркувати на тему «Я, МОЄ 
СЕЛО, МІСТО, ШКОЛА В 1985 
РОЦІ».

Згода!

зауваженнях, які вона знахо
дила, щоб образити мене

...Може, це її добре, коли у 
тебе є ворог?

Марина, 7 клас.
ВІД «ВІТРИЛ»: Певно, дех

то з вас, читачі, захоче поспе
речатися з Мариною. Чекаємо 
ваших листів.

ЗАПИТАННЯ З МІСЦЯ

Що можна
до шістнадцяти?

Дорога редакціє, пише тобі 
учениця восьмого класу. Хочу 
порадитися з тобею в таких 
питаннях.

По-перше, на репетиції 
шкільного хооу треба ходити 
зе своїм бажанням чи з при
мусу?

По-Д^уге, 
.учням 8-10 класів

І сеанси? В нашій

чи дозволяється 
відвідувати 

школі

це суворо забороняється. 
Чекаю відповіді.

Валентина
с Кірове
Долинського* *
На цей лист __

спектор обласного відділу на
родної освіти Л. Ф. ОДОРОЖА:

— По.перше, Валю, хіба ти 
не любиш співати, хіба не по
добаються тобі гарна музина. 
пісні? Не можу припустити й 
того, що ти не маєш музикаль
ного слуху і голосу. Просто ти, 
очевидно ніколи серйозно не 
задумувалась, яку нористь, ес
тетичну насолоду приносить 
хоровий спів. Якщо причина 
не в твоїх власних лінощах, 
раджу хойа б один раз внут
рішньо підготувати себе, зібра
ти всю свою силу волі, терпін, 
ня, подивитися на часом нудні 
репетиції оптимістичніше, і — 
я вірю — ти потім стзнеОі ОД
НОЮ з найактивніших учасниць 
шкільного хору.

По-друге, в «Статуті серед-, 
ньої загальноосвітньої школи» 
передбачено проведення всіх 
масових заходів (у тому числі 
й відвідування кіносеансів) для 
учнів 5 — 8 класів не пізніш як 
до 20 години. Отже, ти зрозумі
ла, хто в цьому випадку пра
вий? ,

ЩЕ РАЗ ПРО КОХАННЯ
писляковд.
району.

*
відповідає ін-

Винуватий вік?

Я ЧИТАЧІ ПРО «ВІТРИЛА»

І До зустрічі!

Добридень, «Вітрила»!
Мені шістнадцять років. 

Дружила з одним хлопцем, але 
дружба виявилася несправж
ньо ю.

Тепер мені подобається ін
ший. Та біда — він молодший 
гід мене на цілий рік. 1 хоча 
ми часто бачимось, добре ста
вимось одне до одного, — по
руч нього я почуваю себе не
зручно. Ще й мої однокласни
ки кепкують, сміються з мене. 
Причиною їхніх ІрПНІЙ — ТОЙ 
рік.

Як бути? Чи такий важливий 
РІК, коли двоє молодих людей 
подобаються одне одному?

Лариса К.

Новомиргородський район.

У календарі нинішнього року 
зосталося всього два листки. 
Ось-ось почне свій відлік но- 
1-ий) 1981 рік. Тому в нашій 
пошті с чимало листів, у кот
рих ви. старшокласники, веде
те мову про «Вітрила-31». .чга. 
дуєте все хороше. цікаво н 
корйсіге. чим жили <Вітрі:ла- 
80>.

Тетяна Г. а Малої Йнски. на
приклад. пише:

«Я — учениця десятого кла
су, постійна читачка «Вітрил». 
Мені та багатьЬм моїм шкіль. 
ним товаришам подобається ця 
сторінна для* старшокласників. 
У ній завжди є щось цікаве, по
трібне, захоплююче, с те, що 
Примушує замислитись над 
своїм навчанням, поведінкою, 
стосунками з друЗями. Дуже 
добро н те, що «Вітрила» дають 
можливість систупати учням з 
усіма своїми проблемами: да 
ють відповіді на найрізноманіт
ніші запитання».

* / * * ,
P.S. Якими ж ви хочете бачи

ти, шановні читачі, «Вітрила» 
к доступному році? Пишіть, 

лонуйте.

ІШП 3... ВІДСТАЮЧИМ УЧНЕМ
Не дивуйтеся, в заголовку немає помилки — гак, кореспон

дент «Вітрил» розмовляв не з відмінником навчання, шкіль
ним активістом, а саме з відстаючим. Із тим, який заважас 
класній комсомольській організації бути в числі кращих.

Ні, ми зовсім не збираємося робити з нашого співбесід
ника «геоои часу», а поставили за мету розібратись у психо

КОР.: Можна поцікавитись, 
чому!

В.: Не хотів нічого робити, 
от і все.

КОР.: Тобі скоро п'ятнад
цять. За три роки — служба в 
рядах Радянської Армії. А соп- 

Хач. -дмат. — не солдат. Як

ДОРОГІ «ВІТРИЛА»!
Вітаю вас із Новим 

роком.
Щасливого вам пла

вання!
З повагою Т. ЗАДОЯНА. 

учениця восьмого класу 
Вербівської восьмирічної 
школи Новоукраїнського 
району.

ВІДПОЧИВАЄМО

МАБУТЬ, не знайдеться тепер юнака чи дівчини, які не хо
тіли б дістати «зайвий квиток» на засідання дискотеки. € 

таке бажання н у багатьох старшокласників. Але...

«У НАС-ДИСКОТЕКА!»
По-перше, школярам важко 

на щось сподіватися. Засідан
ня дискотек у нашому місті 
проводяться переважно в рес
торанах... По-друге, школа не 
проти організації дискотеки у 
себе, на місці. Одначе не зав
жди можна придбати дорогу 
ьисококласну апаратуру. Та й 
хто за це візьметься? Адже од
на піч — прийти потанцювати, 
інша — серйозно зайнятися ор
ганізацією дискотеки. Для цьо
го потрібен час, потрібна на
полеглива робота. Тож і вихо
дить, що для багатьох шкіл 
дискотека —- розкіш і далека 
мрія. . і

У нашій же десятирічці мрія 
ця стала реальністю.

Зовсім недавно в коридорі 
закладу, появилося оголошення 
про прем'єру шкільного диско- 
клубУ «Топіка». Г'. 
прем’єру учні, дістали по час
тинах потрібне обладнання уч
ні. 1 місяць після уроків сиділи 
до пізнього вечора в школі — 
готували програму — теж уч
ні. Звичайно, під керівництвом 
нашого комітету комсомолу, 
який узяв на себе чимало ор-

ДИСК-ЗАЛ

ганізаційних турбот. Допома
гали і вчителі, і дирекція. А з 
основному робили ми все самі, 
власними руками. Думали, ви
рішували, 'заперечували, про
понували. Не все відразу зи- 
йшло, як хотілося. Наприклад, 
коли майже все було готове, 
дискотека не могла відкритись- 
через таку, здавалося б, дріб
ницю, як театральні прожек
торі: для світломузики.

Але тепер усі турботи поза
ду, і в один із суботніх вечорів 
спалахнули веселі прожекто
ри (їх все ж придбали!), і го
лос ведучого урочисто пролу! 
пав: «Ми ралі вас вітати в' 
днекоклубі «Топіка»...

Звичайно, нам іще далеко до’ 
досконалості дискоклубу, бага-І 
то чого ще не'вистачає; та го-,. 
ловке — повагу і визнання 

Підготували школярів — «Топіка» має. 
Приємно, коли можна сказали, 
що в твоїй школі є дискотека 
— місце відпочинку,- цікавих 
бесід і веселощів для всіх.

О. СЕМЕНЮК, 
учень 10«Б» класу серед
ньої школи N° 11 м. Кіро
вограда.

*
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ЩО, ДЕ, КІЛІ
Популярні радянські співаки 

та ансамблі вже не раз брали 
участь у музичних 
мах. Згадаймо 
ка. що співає» 
на), «Диск», 
(< Пісняри»), 
тук» (Ірина 
«д'Артан'ян і три мушкетери) 
(Михайло Боярський). Ще че
кають свого виходу на екрани 
країни фільми «Рік покликан
ня» (Софія Ротару), «Фантазія 
на теми кохання» (гру’Йа Стася 
Наміна), а вже почалася під
готовка до зйомок нового, до 
спільної радянсько-чехосло
вацької постан/^лці — мюзик
лу «Медео». ІИ^Гіїеро.М кіно- ( 
студії сБяпран) V» буде «К.п- 
мхфільм». У коливній ролі де
бютує молода4 ^'чзахська спі
вачка Рота Рнмбаева. Запро
шення зніматися дістали та
кож провідні артисти радян
ського балету на льоду, ест
радні музичні колективи Чехо- 
Словаччини, Угорщини, Поль
щі. Місце зйомок мальовни
че урочище Медео (цю ж наз
ву мас високогірний каток), 
що поблизу Алма-Ати.

У листопаді челябінський ан
самбль «Ариэль» відзначив де
сятиріччя з дни свого створен- 

•ни. Готуючись до ювілею, учас
ники групи звернулися до слу
хачів з проханням присилати у

кінофіль- 
стрічки «Жін- 
(А.іла Пугачо- 

«Ясь і Япіна» 
«Горіх Крака- 

Понаровська),

1

них пісень у стилі диско, дра
матична композиція Теодора 
Єфімова «Вовки» (вірші Воло
димира Солоухіна), дотепний 
музичним жарт Валерія Яру
шина «Концерт для тромбона з 
оркестром». Ювілейні концерти 
засвідчили, що майстерність 

• часників ансамблю стала яс
кравішою, масштабнішою, тех
ніка гри — віртуознішою.

«Червона палатка», «Діа
мантова рука», «Між небом і 
землею», «Фантазії Веснухіна», 
«Кухар і співачка», «ЗІ черв
ня». Ці кіно- і телефільми, як і 
багато інших, об’єднало ім'я 
одної людини — композитора 
Олександра Зацепіна. Все своє 
творче життя він присвятив кі- 
комузнці. Нині композитор за
кінчує роботу над партитурой 
до ; 
фільму «Зорі 
сценарієм, що його 
дьбтчик-хогмонайт 
і кінодраматург й Селіванов, 
картину ставить 
ктостудїі режисер 
Сюжет стрічки -- розповідь 
про міжпланетні польоти, про 
зустрічі землян із представни
ками інших цивілізацій.

У пєредноворічні ДНІ гостин
но відчинить свої двері для 
студентів Кіровоградського пе
дагогічного інституту імені 
О. С. Пушкіна дискотека «Зо
діак».

яауково-фантасіичцороУ
Зорі в петлицях-^ 4,317

створи, ь.
О. ЛеапоТ

на ОдимЛ
в. лда

ДМСК-ПРЕН’ЕРИ
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ЗАПИТАННЯ З МІСЦЯ • і

ІНТЕРВ’Ю 3... ВІДСТАЮЧИМ УЧНЕМ
Не дивуйтеся, в заголевку немає помилки — так, кореспон

дент «Вітрил» розмовляв не з відмінником навчання, шкіль
ним активістом, а сзме з відстаючим. Із тим, який заважає 
класній комсомольській організації бути в числі кращих.

НІ, ми зовсім не збираємося робити з нашого співбесід
ника «героя часу», А поставили за мету розібратись у психо
логії такого учня, з’ясувати причини його недбалого ставлен
ня до свого основного обов'язку, добре вчитися, довідатись 
Що заважає йому глибоко пізнавати світ науки.

Ми не точно називаємо ім’я учня, школу, в якій він навча
ється. Та це не основне. Такі учні, як восьмикласник Володя 
(умовно), є ще, на жаль, у кожній школі.

Отже, кілька запитань відстаючому учневі.

КОР.: Як ти вважаєш, чи зміг 
би ти добре вчитися!

В.: Зміг би, але не хочу. Ме
не моє становище цілком за
довольняє. Ну хай не цілком, 
можна було б учитися й чра- 
ще. Та не бачу, для чого...

КОР.: Чому!
В.: Не знаю, ніколи не за

мислювався над цим.
КОР.: Хотілося б тобі стати 

відмінником!
В.: Відмінником? Для чого. 

Щоб хлопці сміялися з мене?

А У НАС У ШКОЛІ...

У БЕЛИКОВИСКІВСЬКІИ ДЕСЯТИРІЧЦІ ВІДБУВ- 
, СЯ МІТИНГ СОЛІДАРНОСТІ З НАРОДАМИ КРАЇН, 

ЯКІ БОРЮТЬСЯ ПРОТИ СОЦІАЛЬНОГО И НАЦІО
НАЛЬНОГО ГНІТУ.

і
Проти зла і несправедли

вості, що панує в країнах 
капіталу, виступали на мі
тингу піонери і комсомольці. 
Олег Стспаненко. учень вось
мого класу. приміром, ска
зав, що всі учні нашої шко
ти приєднують свої голоси 
до голосу всіх волелюбних 
людей світу, котрі борються 
за мир, щастя, свободу, і 
розшукують матеріали, щоб 
якомога більше взнати про 
долю парагвайського вчителя 
комуніста Антоніо Майдани.

— Я не хочу, щоб діти 
народжувалися в тюрмах, 
шоб іграшки чілійських ма
люків топтали ковані чоботи 
фашистів. Я вірю у світле 
майбутнє Чілі, — ці слова 
пролунали у виступі дев’яти
класниці Лоли Гєргель.

А потім учні з хвилюван
ням слухали розповіді сту
дентів з Куби, Монголії, 
В'єтнаму, котрі навчаються 
в Кіровоградському інститу
ті сільгоспмашинобудування. 
Багато запитань було у шко
лярів до гостей. Адже так 
цікаво почути про життя 1 
добрі справи монгольських, 

Ні, краще я вже з трійками 
дружитиму.

КОР.: Не може бути, щоб ти 
нічим не цікавився.

В.: Звичайно, цікавлюся.
Географією, наприклад. Навіть 
за першу чверть у табелі ус
пішності стояла четвірка. Мо
же, й за півріччя «4» матиму. 
А ще птахів дуже люблю...

КОР.: За розкладом сьогод
ні у вас фізика. Ти готовий до 
уроку?

В.: Ні.

в’єтнамських і кубинських 
ровесників, узнати їхні тра
диції, захоплення.

Концерт наших самодіяль
них артистів дуже, сподобав
ся зарубіжним друзям, особ
ливо бальні танці у виконан
ні Ірини Крочак і Сашка Яр- 
моленка, Світлани Лугової і 
Валерія Сивого.

Місячник солідарності в 
нгшій школі триває. Зали
шилися позаду конкурс по
літичного плаката під деві
зом «Юність викриває імпе
ріалізм» і конкурс малюнків 
«Світ очима дітей», мітинг 
солідарності і зустріч з іно
земними гостями, подарунки 
дітям Нікарагуа. Та не мен
ше цікавих справ чекає на 
школярів — це бесіди і ви
ховні години, конкурс читців 
«Міг за мир на всій планеті», 
вечори і зустрічі з людьми, 
які побували за кордоном, та 
багато іншого.

Н. ВІЛЬХОВА, 
старша піонервожата Ве- 
ликовисківської десятиріч
ки.
Маловисківський район.

КОР.: Можна поцікавитись, 
чому!

В.: Не хотів нічого робити, 
от і все.

КОР.: Тобі скоро п’ятнад
цять. За три роки — служба а 
рядах Радянської Армії. А сол
дат без знань — не солдат. Як 
же бути!

В.: В армії й будівельники 
потрібні. А я після восьмого 
класу в будівельне училище 
подамся... * * *

Із зрозумілих причин Інтер
в’ю з Володею було коротким. 
У даному разі більше говорив 
кореспондент, аніж учень, І 
все ж причина низьких Воло- 
днних оцінок — ясна: власні 
лінощі, байдужість до всього 
і всіх. А ще байдужість тих, 
хто оточує хлопця: друзіп, 
комсомольської організації, 
батьків.

Придивіться, шановні читачі, 
до своїх товаришів, одноклас
ників. і якщо зустрінуться такі 
Володі — може, треб? допо
могти їм!

КЛУБ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ 
«ОБРІЙ»

Запитуйте—
відповідаємо

іПсрш ніж відповісти на ваші, 
запитання, «Вітрила» зверта
ються до вас. читачі, з про
ханням: точніше висловлюйте 
спої думки, конкретніше пи
шіть. про яку професію хочете 
взнати. * *

«Працюю ' штампувальницею, 
але хочу змінити професію і 
стати провідником пасажирсь
ких поїздів.

Надія НОЖНА.
м. Світловодсью.

Радимо звернутися у відділ 
кадрів Знам’янського відділка 
Одеської залізниці.

«Подобається професія слю
саря по ремонту побутової тех
ніки. Де набути такої спеціаль
ності?

В. МІЩЕНКО».

Слюсарів по оемонту побуто
вої техніки готує кіровоградсь
кий завод сРемпобуттехніка*. 
Його адреса: м. Кіровоград, 
пул. Шаталова. 2.

* *
«Дорога редакціє! Звертаєть

ся до тебе учениця дев.’ятого 
класу. Як можна стати океано
логом?

Вікторія МАНІЄНКО».
Вступай до Одеського гідро

метеорологічного інституту
(270020 . вул. Кірова. 106).
Вступні екзамени — з російсь
кої мови (чи мови..яка вивча
лася .в школії та . літератури 
(письмово) математики (пись
мово або усно) історії СРСР

ТВІР НА ТЕМУ
У минулому ьиг.уску «Вітрила» запропонували вам, шановні коли по ЛЮДИНИ ПРИХОДИТЬ весни

товариші старшокласники, продовжити фразу «Старий друг —

це...»

Як видно з пошти, завдання припало вам до душі. Два тво

ри, найцікавіші, на нашу думку, пропонуємо прочитати.
-----------------------------

Чудова музика дитинства
Як прекрасно, коли у тебе є 

друзі, коли є з ким поділитися 
своїми планами, думками, ра
дощами і невдачами! Як пре
красно, що ти не самотній! То
ді постійно відчуваєш, що по
трібний комусь, шо живеш не 
для себе...

У мене була така подруга. 
Вчилися разом іше з першого 
класу, але подружили лише в 
четвертому. Ми з К сиділи за 
одною партою, завжди були 
разом. У нас усе було спіль
ним — інтереси, захоплення, 
думки.

Ми ніколи не сперечалися, 
завжди свояли одна за одну 
горою. Навіть учителі, помі
тивши нашу дружбу, казали: 
«Мабуть, не можна знайти 
причини, щоб вони поспереча
лися».

Скільки чудових днів я пере
жила зі свою улюбленою под
ругою!

Та ось у наше життя ввірва
лася людина, яка безжалісно 
зливала пагінці нашої друж-

Як не заживають у людсько
му житті старі рани, так ніко
ли не забуваються старі дру
зі. Зрс&уміло, що губляться 
вони у вирі доріг. Тільки не в 
серці.

Будемо до кінця об'єктив
ними і глянемо на факти ре
ально. Тоді, коли стікала на 
щоку пекуча сльоза відчаю, 
стогнала знівечена душа, хіба 
не вони сповивали своїм споко
єм твій, своїм щастям твоє? 1 
хіба не їм ти завдячений тим, 
що не сталось лихого саме то
ді, коли могло статись?

Можливо, не одна весна ми
нула відтоді, не одна сніжинка 
впала на комір пальта, нові 
друзі ввійшли в твій будинок 
привітно і затишно, а ти в цьо
му дружньому • осередку при
гадуєш старе...

Ми два роки сиділи за одні
єю партою. Спочатку було на
віть дивно, що, дотепний, ча
сом гострий на язик, він зна
ходив для мене радісні, палкі 
слова. Так уже вийшло, що 
згодом ми довірили одне одно
му найсвятіші таємниці, диску
тували на різноманітні темп, 
разом знаходили вихід із 
скрутного становища.

Якось я випадково довіда
лася, що йому подобається 
дівчина з нашої школи; Стра
шенно обурилась, але не тому, 
шо йому подобається інша, а 
тому, шо дізналась про це че 

би. 1 немов від помаху чарів
ної палички все змінилося, з 
кожним днем ми почали відда
лятись одна від одної, прірва 
між мною і К. ставала дедалі 
ширшою. Я докладала всіх зу
силь, та успіху не було, сто^ 
суики не кращали. Як було бо
ляче й страшно, коли я зрозу
міла, що втратила назавжди 
найдорожче — друга.

I ось тепер, згадуючи мину
ле (збігло два роки з того 
дня), я ніяк не можу зрозумі
лі. навіщо такі черстві, підлі 
люди йдуть у життя, залишаю
чи- за Собою тільки погане. Ме
ні н досі сумно від того, що 
наша дружба — чудова музи
ка дитинства — спливла, не 
зоставивши сліду.

Часто, коли бачу нерозлуч
них товаришів, я подумки ба
жаю їм: «Бережіть своїх най
дорожчих друзів, раз я не змо
гла зберегти...»

Олена ІВАЩЕНКО, П 
дев’ятикласниця, и

бютує молода цлрахська сіг,- 
вгчка Роза РимУщєва. Запро
шення зніматися дістали та
кож провідні артисти радян
ського балету на льоду, ест
радні музичні колективи Чехо- 
словаччини, Угорщини, Поль
щі. Місце зйомок — мальовни
че урочище Медео (цю ж низ
ку має високогірний каток), 
що поблизу Алма-Ати.

У листопаді челябінський ан
самбль «Ариэль» відзначив де
сятиріччя з дня свою створен

ая. Готуючись до ювілею, учас
ники групи звернулися до слу
хачів з проханням присилати у 
філармонію замовлення на 
програму святкового концер
ту. В перше відділення музи
канти включили Твори, пов’я
зані з успіхами ансамблю, йо
го злетами. Це пісня Льва Гу
рова «Тиша», гумористична 
«Стара пластинка», обробки 
російських народних пісень 
«Лебідка», «Віддавали моло
ду», інші композиції. Друге 
відділення представило .творче 
обличчя нинішнього «Ариэля» 
і навіть його майбутнє: ан
самбль виконав фрагмент із 
рок-ораторії «Майстри»
і текст Андрія Вознесепського). 
В концерті прозвучали також 
«Козача притча» з рок-опери 
«Сказання про Омеляна Пуга- 
чова» (за поемою Сергія Єсені- 
на «Пугачёв»), обробки народ- 

від нього. А він соромливо 
опустив очі, побоявся сказати 
мені. Та це не зруйнувало на
шої дружби, навпаки вона міц
нішала.

До людини приходить вес
на... Коли появилась вона на 
моєму чи його порозі, то була 
спільною для обох. Подруги 
дивувалися моїй дружбі з юна
ком, адже, казали вони, з ним 
про нампотаємніше не погово
рити, і помилялися...

Тепер наші дороги розділені 
морями і горами. Він стаз 
військовим, служить десь .да
леко на півночі. Я в колі сво
їх найулюбленіших друїів 
часто шукаю його ласкавої ус
мішки, чекаю дружньої поради 
саме від нього. Старе забува
ється з роками. Може й так. 
але я впевнена що добре сло
во мого старого товариша, 
як і обличчя його, залишаться 
зі мною.

Мій старий друг — добра, 
чесна людина. Перспективу 
свого життя він бачить у люд
ській доброті, ніколи не про
ходить мимо скривджених, зав
жди допомагає їм. Та й війсь
ковим став тому, щоб першим 
можна було захистити рідну 
Вітчизну у годину небезпеки.

Старий друг — це частина 
моїх радощів, і я не поважаю 
тих людей, котрі з посмішкою 
кажуть: «Поки вона працюва
ла в магазині, я з нею товари

картину ставить на Одесі. і.П 
кіностудії режисер В.
Сюжет стрічки — розповіде 
про міжпланетні польоти, про 
зустрічі землян із представни
ками інших цивілізацій.

У пєредноворічні дні гостин
но відчинить свої двері для 
студентів Кіровоградського пе
дагогічного інституту імені 
О. С . Пушкіна дискотека «Зо
діак».

ДИСК-ПРЕН’ЕРИ
Найближчим часом група 

Стаса Каміна запише в Ризі 
(на студії фірми «Мелодия») 
одразу два гіганти. Один із 
них призначено для фірми 
«Сплеш-рекорд» — композиції 
з репертуару ансамблю звуча
тимуть англійською мовою.

Жанна Рождественська поча
ла роботу над другим диском- 
гігантом. Він значно відрізня
тиметься від першого. Це буде 
ке збірнігк пісень, які співачка 
виконує на естраді, а цілісний, 
серйозний твір. Композицію 
для нової пластинки популяр
ної співачки написав компози
тор Едуард Артем’єв (він пра
цює переважно у сфері елек
тронної музики).

А. КРУПСЬКИЙ.

шувала...» Скільки незаслуже- 
ної кривди в цих словах, люд
ського приниження і разом з 
тим приниження своєї власної 
гідності! Якщо ти вибираєш 
друга за посадою, за тим, яку 
матимеш від нього ксристь, то 
ти втрачаєш обличчя радянсь
кого громадянина — чесного й 
безкорисливого, ти втрачаєш 
назавжди себе, адже така лю
дина співчувати і любити по- 
справжньому не вміє. Старий 
друг — це дні твоєї юності або 
теого дитинства. Через десят
ки років тії зустрінеш випад
ково мого і пригадаєш колючу 
стерню. • доспілі ягоди, вечірні 
співи... Не треба вважати ста
рих друзів минулим, у майбут
ньому вони потрібні тобі ще 
більше. І якщо ви. навіть на 
великій відстані, відгадуйте 
думки одне одного. Я це не ви
гадую, переконалася . на собі. 
Якщо у вас були хвилини 
справжньої дружби. їх не від
бере час. Бо зі справжньої 
дружби народжується велика 
любов, зі справжньої дружби 
починається справжня людина. 
І в ній назавжди поселяється 
старий друг

Інна ОЗЕРНА, 
студентка Кіровоградсько
го педінституту.
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Повни роком, товариш)! 
Поздоровлення радянсько
му народу 0 05 — Голубий 
вогник

Вівторок, ЗО грудня
Перша програма

8.4)0 — «Час». 8 40 — 
Гімцеетнка. 9.05 — Теле
фільм «Пригоди Електрз- 
гшна*. 1 серія — «Втеча». 
10 20 — У світі тварин. 
По закінченні — Повний. 
14.30 —. Новини. 14.45 — 
До 56 ї річниці утворення 
СРСР. 15.10 — А. Лілді рен. 
* Малюй і Кврлсші. який 
живе на даху». Фільм- ви
става. 16.40 — «В сім’ї 
єдиній». Концерт. 18.00 — 
Життя науки. 18.45 — Сьо
годні у світі. 16 00 — Пра
пороносці трудової слави. 
10 15 — Романс. 19.25 — 
Фільм «Міміної». 21.00 — 
«Час». 21 35 — Ширше йо
ло. Естрадна прої рама. В 
перерві — Сьогодні у СВІ
ТІ.

Друга програма
1000 — Повний 10 15 — 

Концерг. 12.10 - «Олівець 
малюнець». 10 00 — Нови
ни 16 10 — «Срібний дзві
ночок». 16.30 — Теле
фільм. 16 50 — «Цирк,
цирк. цирк...» 17 15 —
Для дітей «Ялинка-еміхо. 
тинка». 17.45 — «Київ пе
редсвятковий». Репортаж 
18 15 — «Проводжаючи
РІК ОЛІМПІЙСЬКИЙ!». 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.40 
-- «Для втіхи час...» Му
зична розважальна пере
дача. 20 40 — «На добра- 
ніч. дітиГ» 2100 — «Ча«.>. 
21.35 — Мультфільми для 
дорослих. 22.10 — «П’ять 
хвилин на роздуми» Моло
діжна розважальна пере
дача. 23.40 — Докумен
тальний фільм «Країна 
Мол». 23 50 — «З Новим 
роком, товариші!» Поздо
ровлення радянському на
родові.

Третя програма

на» Музична програна. 
11.20 — Переможці клуб 
фронтових друзів 12.45 — 
Наша адреса — Радянсь
кий Союз. 13.30 — Очевид
не — неймовірне 14.30 — 
Новішії. 14.45 — Теле
фільм «Що там, за пово
ротами. 2 серія. 15.50 — 
Ану. дівчата! 17.20 — Те
лефільм «И то же в ьас 
очароиапье...» Про твор
чість 1. С. Козлснського.
18 45 — Телефільм «Ста
рші новий рік». 1 і 2 серії. 
21.00 — «Час». 21.35 —
Чемпіонат світу з хокею 
серед юніорів Фінал. У 
перерві — Новини.

Друга програма

Третя програма
8.00 — Програма телеві

зійних документальних 
фільмів. 9.00 — «Паша ад
реса — Радянський Союз».
9.45 — «У світі тварин».
10.45 — Концерт артистів
народів Півночі. 1345 — 
«Супутник кіноглядача». 
14 15 — Тележурнал му
зичне життя». 15.30 — 
• Для вас батьки». 20.00 — 
«Вечірня казка*. 20.15 — 
Міжнародні змагання зі 
стрибків з трампліна на 
линах. 20.45 — Концерт
фестивалю мистецтв «Ро
сійська зима». 21.40 — Ху
дожній фільм «Повернен- 
ші «Святмого Луки».

ШАНОВНІ ТОВАРИШІ!
Великоі-о поширення нйбсав автоматичний міжмісь

кий телефонний зв’язок. Він дес можливість абонентам 
без допомоги телефоністки ЕЄСТИ міжміські перегово
ри ПО телефону, підключеному ДО КірОЕС'І редськог 
міської телефонної мережі — АТС-2, 3, 4, 6, 7.

Щоб ЗДІЙСНИТИ СОЗА'.ОВу з іншим містом, треба ЗНЯТИ 
трубку і, почувши сигнал, набрати цифри «89», йод по
трібного міста і номер телефону абонента, якого ви 
викликаєте, а потім номер телефону, по якому ви роз

22.10 — Художній філій 
«Весілля в МалшНвці».

Четвер, 1 січня
Перша програма

Друга програма
10 00 — Повніш. 10 15 — 

«Книжковий світ». 10.35 — 
Концертний зал «Дружба». 
11.10 — Науково-популяр
ний кіноогляд «Резонанс». 
12.05 — «Сонячне коло». 
ІЗ.40 — Кіііопрограма
•^Вітчизно моя неозора». 
10 00 — Повніш. 18 10 — 
-«Срібний дзвіночок». 16 40 
— «Джерела». 17.10 --
Для дітей- «Кроки до пре
красного». 17.40 — Про» 
Грама передач. 17.45 — 
«Горизонти величних .за
вершень». (Кіровоград на 
Республіканське телеба» 
’іЄння). 18 00 — К. т. «День 

днем». (Кірової рад).

І8 15 — Фотохвилинма.
Кіровоград). 18 20 — К. т. 

♦Слово нличе». Розшире- 
ЙПЙ тематйчвий сюжет 
Яро засоби наочної ягітя- 
1Ш. (Кіровоград). 18.30 — 
ЯІє»1 народів СРСР. 19.00 

«Актуальна камера».
19.30 — «XXVI з’їздові
Щ1РС — гідну зустріч». 
«РОКИ трудової Доблесті». 
Київська область. У пере
дачі бере участь перший 
секретар обкому Компартії 
України В. М. Цибульно. 
20.45 — «На добраніч. ДІ
ТИ)» 21.00 — «Час». 21.35 — 
Кінокомедія «Гусарська 
бйлада». 11с закінченні — 
Новини.

8.00 — «Час». 8 45 — По- 
корінний концерт. У 15 — 
Док фільм «Діігннстьо».
9.35 — Мультфільм «Фер 
дніїад Чудовий». 1. 2, З 
серії. 10 05 — ііісні й тан
ці народів СРСР. 10.50 -- 
В гостах у казки. Теле
фільм «Карлик Ніс». 12 30
— Веселі нотки 13.20 — 
Програма телебачення Ку
би. присвячена 22-й річ
ниці Кубинської революції. 
14.50 — Телефільм «ІЦо 
там за поворотом». 1 се
пія. 15 55 — Науково попу
лярний фільм «Над Тай
миром сонце». 16 15 — 
Мультфільми «Новорічна 
пригода». «Дідусь Мазні) і 
зайці». «Капітоіикал. 17.00
— Хореографічна сюїта 
«Па ковзанці». 17 20 — 
«Зимовий етюд». 17.50 — 
П. Чайковеький. Серенада 
для струнного оркестру 
18.25 — Радянський Союз 
очима зарубіжних гостей 
18.45 — Вечір в Концерт
ній студії Останні но 
«Пісня 86». 21.00 — «Час».
21.35 — Телефільм «Про 
бідного гусара замоете 
слово...» 1 і 2 серії. По за
кінченні — Повніш.

10 00 — «Атуальна ка
мера». 10 35 — Ранковий
концерт. 11.25 — Для Ді
тей. Художній телефільм 
«Пригоди Буратіної». 1 се
рія. 12 30 — Лауреата
Державних премій УГСР
1980 р. в галузі науки і 
техніки 1315 — «Спіьг.б 
«Дударик» 14.00 — «Па
літра». 14.45 — Студія 
«Золотий ключик*. 15.35 
— Телефільм. 16.05 — Лю
бителям бальних танців. 
16 45 -- Програма пере
дач. 16.50 — «Щаслива
сторінка» 17 50 — Мульт
фільми для дітей 1820 
«Якось увечері». Естрад
на програма. 19.00 — «Ак 
туальпа камера». 19 30 — 
♦ Слово пісня». 20 .30 — Те
лефільм. 20.45 — «На Доб
раніч. діти!» 21.00 —
«.Часі» 21.35 — Художній
фільм «Здрастуйіе. я наша 
тьотя». По закінченні — 
Новини

Третя програма
8.00 — Програма доку

ментальних фільмів 8.50 
— Фільм концерт. 9.20 — 
«Людина. Земля Всесвіт». 
10.05 — Що? Де? Коли?
1130 — Художній фільм 
«Ревізор». 13 35 — hou- 
церт. 14.25 — «Клуб кіно- 
подорожейі». 15 35 —
Фільм концерт. 20.00 — 
«Вечірня казка». 20.15 — 
«Здоров'я». 21.00 — Л. Бет
ховен 8 симфонія. 21.40 — 
Художній фільм «Я кро
кую но Москві».

Субота, 3 січня

Друга програма
10.00 — 

фільм. 11.05 — 
палія «Глобус» 
лефільм. 12.05
нолцерт. 12.30 
ній телефільм 
«Автомобіль.

Музичний 
Кают-ком- 
11.35 — Те- 
— Фільм-

Третя програма
21.40 — Художній теле

фільм «Велика новорічна 
Міч».

собака Клякса». 
Д. Угрюмо».
№ 16». Вистава.

— Худож- 
для дітей 

скрипка 1
14.25 — 
«Крісло

16.35 —

Середа, 31 грудня

«Новорічний настрій». Ксн- 
церт. 17.20 — Художній 
телефільм «Щаслива но
га». 17.50 — «Ліричні нас
піви-». 18 00 — «Натрусив 
кінозал». 19 00 — «Акту
альна камера». 19 30 — 
Художній фільм «Велика 
новорічна ніч» 20 40 — 
«На добраніч, літиїї» 21 00 
— «Час». 21.35 — «Вальс...
Вальс... вальс ..» По закін
ченні — Новини.

Перша програма Третя програма
8 00 — «Час» 6.40 «—

Гімнастика. 9.05 — Теле«
фільм «Пригоди Елекгро- 
пика». 2 серія «Таємниця 
6 «В». З серія. «Хлопчик в 
собакою». її 15 —' Дон. 
фільми про Космос. 11 55 

Валет А. Хачатуряна
«.Чіполліло». Вистава.
13.45 — Знай і умій 14.30

Новини. 14.50 «Зи
мові акварелі». 1520 
!<м Фільм «В чеканії) 
Чуда». 16.30 — Вистава 
Вуретіно 17 00 — Народі» 
мелодії. J7.I6 — До XXVI

8.00 — Програма доку
ментальних телефільмів. 
9.00 — М. Царьов чигає 
віри». 9 35 — Фільм.кон
церт. 12.20 •— Докумен
тальні фільми. 1305 —
В. Заходер. В. Климонсь. 
ний. «Мері Попліне». Вис
тава. 14.50 — МузпчпнЙ
телефільм. 16 45 — «Кіно- 
панорама*. 18 25 — А. Цп- 
сарелі. «Ханума». Вистава. 
В перерві — «Вечірня 
казкаь. 21 00 — Концерт 
фестивалю мистецтв «Ро
сійська зима».

в’їзду КПРС. «Розділи Ве
ликої книги». Фільм 5 й 
18.20 — Концерт. 18 45 — 
Сьогодні у світі 19.00 — 
XXVI з’їздові КПРС — гід

П’ятниця, 2 січня
ну зустріч. 19 ЗО — Твор
чість народів світу 20 15 

Короткометражні теле-
фільми. 21.00 -
21 35 — «Льодовий ____
22 45 — На арен! цирку.
23.40 — Док. Л ’
«Країна моя».

«Час», 
бал».

ЦНО - 
телефільм 
23 50 — З

Перша програма
8 00 — «Час». 8 40 — 

Гімнастика 9 05 — АЕВГ- 
Дейка. 9 35 — Мультфільм 
«Фердиианд Чудовий». 4. 
5. В серії 10 05 — Для вас, 
батьки. 10 35 — «УсмІШ-

Перша програма
8 00 — «Час» 8 40 — 

Гімнастика. 9 05 — Кон
церт хореографічного ан
самблю «Юність» 9 30 — 
Будильник. 1000 — Слу
жу Радянському Сок .ву! 
11.00 — Пошта програми 
«Здоров'я» 1145 — «Ран- 
коня пошта». 12 15 — 1-й 
тираж «Спортлото». 12.30
— Сільська година Обгз. 

.ворешіл проекту ЦК КПРС
до XXVI з'їзду КПРС. 13.30
— Музичний кіоск 14.00
— Док. телефільм «Ми рус- 
танціо. 14.35 — Фільм-вис- 
іава Центрального театру 
ляльок під керуванням на
родного артиста СРСР 
С. В. Образцова «Хитрий 
їжачок». 15.45 — Концерт 
артистів балету. 16.25 — 
Клуб кіноподорожей 17.25
— Мультфільми 1800 — 
Бесіда політичного оглядд- 
ча В. Бекетова Вступаючи 
у нону п’ятирічну 18 30 — 
Концерт оркестру народ
них інструментів ЦГ 1 ВР. 
18.50 — Телефільм «Агам 
одружується з Свою». 1 і 
2 серії. 21.00 — «.Час.».
21.35 — Фільм-ьонцерт «Я 
пам'ятаю мить чудову...» 
22.25 — Мелодії И. Пігр.іу. 
са По закінченні — Нови
ни.

Друга програма
10.00 — «Актуальна ка

мера». 10.35 — «Чарівне 
слово». 11.25 — Художній
телефільм «Пригоди Бура- 
т1на>. 2 серія. 12.35 — 
«Пісня скликає друзів» 
14 15 _ Фільм-опера «Лю- 
чія ді Ламсрмур»- 15-45 — 
Кінокомедія «Операція «II» 
та інші пригоди Шурика». 
17 20 — «Доброго вам здо
ров’я». 17.45 — «Завтра — 
вистава». 18.15 — Естрад
ний концерт. 19.00 — «Ак
туальна камера». 19.30 — 
' ЇІонорі ч >1 и й детектив:».
20 45 -— -На добраніч, ді
ти!» 21 00 — «Час». 21 35
— «Кіпомозаїка». Ведучий
— народний артист УРСР 
М. Гринько. По закінченні
— Повний.

Перша програма
8 00 — «Час». 8.40 — 

Гімнастика. 9.05 — Мульт
фільми 9.35 — Фільм
«Пригоди Травки». 10 45 — 
Пісні про молодь. По за
кінченні •— Новини. 14 30
— Новішії. 14.50 -- Док
фільми «Єнісейський нек
тар». «Ашхабад, проспект 
Свободи». 15.20 — До Дня 
незалежності Бірми. Кон
церт національного ан
самблю танцю Бірми 15 50
— Телестадіоп 16.20 —
Мультфільм «80 днів н ій 
коло світу». 1 і 2 серії. 
17.05 — Москвичі — з і-’-; 
дов! партії 17.35 — «Цей 
фантастичний світ». Літе
ратурна вЬктарина. 18.45- - 
Сьогодні у світі 19.05 — 
Ради і життя 19.35 — Те
лефільми «Розповіді про 
любов». 21.00 - «Ч к ».
21.35 — Радянські «пів-і- 
ни па сцені Мі •і.-.іні.кого 
театру «Лн Скала*. По за
кінченні — Сіюгодім v < сі
ті.

Друга програма

10 00 — «Актуальна на-
мераї». 10.35 — Естрадні 
мелодії. 10 45 — «Адреса
досвіду: Запорізький завод 
Комунар». 11.15 — «Кіно- 
мозаїка» 16.00 — Нецінні. 
16 10 — «Срібний дзвіно
чок». 16.35 — Музичний
телефільм. 16 45 — «Гори
зонти величних звер
шень'». 17.00 — Фільм кон
церт. 18.00 — Кінонацис
«Біля порога твого дому». 
18.30 — Телефільм 19 00 - 
«Актуальна камера-. ІУЗО 
«XXVI з’їздові КПРС -- 
іідну зустріч» «Роки гру 
допої доблесті.». БОІЮ.ЧІН- 
ловградеька область У пе
редачі бере участі, пер
ший секретар обкому Ком
партії України Б Т Гоп 
рейко. 20 45 — «На добра
ніч. діти!» 21.00 -- «Час» 
21 35 — Художній фільм 
«Закохані». Но зйкіпчстіі 
— Повніш

Третя програма
21.00 — В. Моцарт Кон

церт № 5 для скрипки з 
оркестром 21 40 — Худож
ній телефільм «Тогорічна 
кадриль».

ПОГОДА

Вдень ЗО грудня по 
області і місту Кірово- 
іраду буде хмарно з про
ясненнями, без опадів. 
Видимість на автошля
хах — добра. Вітер за
хідний, 7—12 метрів па 
секунду. Температура 
повітря но області від 2 
градусів тепла до 3 гра
дусів морозу, по місту 
близько нуля.

За даними Українсь
кого бюро погоди, 31 
і рудня — 1 січня буде 
хмарно з проясненнями, 
без опадів. Вітер змін
них напрямів, 2—7 мет
рів на секунду. Темпера
тур« иовіїря ВІЮЧІ і 
вдень 0—5 градусів теп
ла.

Редактор
М. УСПАЛЕНКО.

мовляєте.
При правильному наборі через 2—5 секунд ви почує

те два коротких сигнали високого тону, через 20—30 
секунд відбудеться з'єднання, а потім надійде сигнзл 
«вільно» або «зайнято». Ясщо через ЗО секунд з єднан
ня не відбулося, негайно кладіть трубку і звертайтеся 
до техніка АМГС по телефону 2-58-20 чи 2-82-18.

Цифри слід набирати з паузами тривалістю не більше 
5 секунд. . . І

При користуванні автоматичним міжміським зв язном 
розмова тривалістю одна хвилина і менше оплачується 
в розмірі вартості хвилини розмови. Розмова триваліс
тю більше однієї хвилини оплачується похвилинно.

Облік тривалості розмови починається з моменту від
повіді будь-якої особи по телефону, який ви викликає-
те.

при виклику абонента через номутаторну установчу 
відрахувення тривалості розмови починається з мо
менту відповіді телефоністки установки.

Номер телефону абонента в іншому місті можна зи.ч- 
йти через довідкове бюро цього міста.

Коди і телефони довідкових бюро АТС МІСТ, з ЯКИМИ 
є автоматичний міжміський телефонний зв язон:
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Біла Церква 89844 63 5-12-99
Володарна 89044 69 5-13-09
Дніпропетровськ 89056 0 22-22-22
Донецьк 89062 0 22-27-22
Київ 89044 2 22-22-22
Миколаїв 89051 00 5-15-55
Одеса 89048 0 22-22-22
ГіолтзЕа 89053 22 2-22-22
Переяслав-

Хмельницьний 
Черкаси
Фастів

РАЙОННІ ЦЕНТРИ 
Олександрі л 
Олександрівна 
Гєйьорон 
Гслсьаніеськ 
Долинська 
Зва/л’яннв 
КсмпаніЇЕИз 
Мала Єиска 
Новоукраїнна 
Новгородця 
Новсмиргород 
Петрове 
СвІТЛОЕОДСЬК 

Ульяновка

89044 67 5-23-79
89047 22 2-72-22
89044 65 5-80-40

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
89204 — 3-22-22
89202 0 90-21
89214 — 2-12-82
89712 — 2-14-41
89708 — 2-17-59
89207 0 21-02
89200 — 9-14-44
89210 — 9-13-8/
89211 — 2-15-80
89201 — 9-16-44
89219 — 9-13-03
89206 — 9-13-03
89203 0 34-31
89213 — 9-15-50

При відсутності потрібного вам міста слід звернутися 
по номеру 07 — (стіл замовлень МТС).

Міжміськиї телефонний зв'язок надається для роз
мов:

з устансв, підприємств, срган-зацій, готелів;
з квартир де є телефони інлипідуального й квартир

ного користування;
у кредит з подальшою оплатою рахунків;
з переговорних пунктів іа міжміських телефонів-айто- 

м.атів — за готівку;
з будь-яких телефонів, використовуючи раніше прид

бані талони, на право разової телефонної розмови.
Для внесення б замовлення змін і доповнень СЛІД 

звертатися в дсвідкову службу МТС-29.
Для зручості користування з'язком Кіровоградська 

/АТС подає населенню, установам, підприє/лстЕвм та ор
ганізаціям. таьі додаткові послуги:

виклик до телефону абонента;
попередження абонента, якого Еикликають, про час 

розмови;
розмова, за абонента (передача телефоністкою теле

фонної станції за йеге доручення/л тексту розмови або
нентові б іншому місті);

наведення довідки про номер телефону в іншому 
місті, особи, яку названо абонентом, при відсутності 
замовлення на розмову.

Оплата міжміських телефонних розмов і додаткових 
послуг проводиться згідно з чинними тарифами.

Рахунок за розмову, що надасться в кредит, повинен 
бути оплачений у п’ятиденний строк.

Зам 425 Адміністрація Кіровоградської ТТС.

Кіровоградська обласна автошкола Добровільного1 
товариства а вто моголюбмтел і в

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
на курси ло підготовці водіїв
категорії — мотощіклістів:
категорії «В» — легкових автомобілів.
По закінченні курсів ве дії категорії <<В > моїмуть 

працювати по найму на автомобілях, повна маса 
яких не перевищує 3,5 тонни, й на автобусах міст 
кістю до 8 чоловік.

Початок занять — в міру комплектування груп.
Строк навчання 1,5—2 місяці.
ПО ДОВІДКИ ЗВЕРТАТИСЯ НА АДРЕСУ: 

вул. ГАБДРАХМАНОВА, 3, тел. З 03-98.
У районах області — до голів райміськрад Добро

вільного товариства автомотолюбителів.
Зим 42«. ..

«Молодой коммунар» —> 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На унрямнепом язике.

Газете 316050, МСП
виходить
у вівторок, м. Кіровоград,
четвер
І суботу. вул. Луначарського, 36.

наша 
адреса
ЯК

ТЕЛЕФОНИ: відділ листів і мпсосої 
роботи, відділ пропаганди — 2-45-ЗС; 
відповідальний секретар, відділ учнів
ської молоді — 2-46 В7; відділ номсо- 
ятольського життя, відділ гійсьново- 
патріотичного виховання та спорту — 
2-45-35; фотолабораторія — 2-5Ь-65;
нічна редакція — 3-03.53.

Друкарня Імені Г. М. Димитрова 
видавництва 

»Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України 
м. Кіровоград, вуя. Глінки, 2-

БИ4ІЗЩ7. 9<кяг 0,5 друк. Єри. Індекс 61167, Зай. №652. . Тпрюк 54000.


	2884-1p
	2884-2p
	2884-3p
	2884-4p

