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В ОБКОМІ ЛКСМУ

КРІПИТИ
Ч ВНУТРІСПІЛКОВУ 

ДИСЦИПЛІНУ
23 грудня відбулося розширене засідання бюро обко

му комсомолу. Головним питанням, що розглядалося 
на ньому, було питання внутріспілкової дисципліни, і 
зокрема, стан обліку членів ВЛКСМ та сплата членсь
ких внесків. Адже відомо, що внутріспілкова робота — 
цс саме та ланка ланцюга, вхопившись за яку, можна 
підняти на належний рівень всю комсомольську роботу.

Бюро відзначило, що у таких районах, як Гайворонсь- 
ний і Знам’янський, згаданим питанням приділяють на
лежну увагу. Разом з тим у деяких інших райкомах має 
місце ряд серйозних недоліків. Протягом року робота ве
лася тут поверхово і час від- часу. Працівники цих рай
комів здійснювали слабкий контроль за усуненням ви
явлених раніше недоліків. У Кіровському та Ленінсьному 
районах м. Кіровограда, наприклад, велика кількість 
спілчан, вибулих за межі районів, ще довгий час залиша
ється на обліну за колишнім місцем проживання, а точ
ніше, позбавлена будь-якого обліку. Не набагато нращий 
стан справ у Петрівсьному та Олександріссьному райко- 
мах. Чи можна говорити про самовіддану роботу таких 

л, спілчан? Якщо комсомолець забув про свою приналеж- 
71. ність до Спілки, то чи залишається він її членом?

Серйозній критиці піддано Петрівський, Олександрійсь
кий, Олсксандрівський, Новгородкгвський, Ульяновський 
райкоми. Очевидно, тут не надають серйозного політич
ного значення діяльності ВЛКСМ.

Бажає кращого і фінансова дисципліна. Ще знаходя
ться такі комсомольці, що по нілька місяців не сплачу
ють членських внесків. Олександрівським, Олександрій
ським, Кіровським та Ленінським м. Кіровограда райко
мами ЛКСМУ до цього часу не представлено в обком ма
теріалів перевірки сплати членських внесків. Новгород- 
ківський райком представив необ’єктивні дані.

За поблажливе ставлення до порушників статутних 
норм, за недостатній контроль і вимогливість на окре
мих працівників райкомів та міськкомів накладено стяг
нення.

У роботі бюро взяли участь заступник завідуючого 
відділом організаційно-партійної роботи обкому партії 
Б. С. Ясиновський, відповідальний організатор ЦК 
ВЛКСМ по Кіровоградській області В. П. Вонатков та 
відповідальний організатор ЦК ЛКСМУ по Кіровоград
ській області В. М. Безкоровайний.

ВИЗНАННЯ
Хлопець уважно спосте

рігає за миготінням різно
кольорових вогників на 
пульті управління. З гуч
номовця лунає команда: 
«Шосгаківка, прийміть па
сажирський 184-й!» Сергій 
Лупьов упевнено натискає 
білу клавішу і оголошує: 
«Пасажирський поїзд 
№ 184 «Ростов—Одеса» 
прибуває па першу плат
форму!» А відтак поспіш
ливо одягає червоного 
кашкета, прихоплює спеці
альний жезл і виходить 
зустрічати потяг...

Комсомолець Сергій Лу- 
ньов ще у школі мріяв 

про той час, коли він 
одягне форму залізнични
ка. І в армії цій мрії не 
зрадив, навпаки — вона 
стала ще манливішою. І 
ось здійснилася.

Під кваліфікованим ке
рівництвом наставника 
Олександра Антоновича 
Загурського вій у стислі 
строки опанував обов'язки 
чергового по станції. Ще 
й двох років не пропра
цював. а Олександр Анто
нович сьогодні може пов
ністю покластися на свого 
вихованця.

Ось і цього року, йдучи 
у відпустку, відповідаль
ний пост начальника стан
ції О. А. Загурськнй дору
чив енергійному і старан
ному комсомольцю. С. Лу-

V ЗВИЧАЙНІЙ місь- 
* кій їдальні, ка

жуть, легше. Там стра
ви можна готувати 
протягом цілого дня. А 
тут одразу треба вида
ти кілька сотень пор
цій у визначений час— 
на сніданок, на обід, 
на вечерю. І працівни
ки їдальні № 44, яка 
обслуговує курсантів 
Кіровоградського ви
щого училища цивіль
ної авіації, зі своїми 
завданнями справля
ються відмінно. У кни
зі відгуків — жодної 
скарги, жодного нарі
кання. Одні поляки па

На знімках: угорі - комсорг кращої брига
ди кухарів Зоя АНИПЧЕНКО, правору ч-майстср 
м’ясного цеху Людмила КЛИМЕНКО, внизу — за
відуючий виробництвом М. І- ТКАЧЕНКО (він на
ставник молоді, кухар найвищого, шостого, розря
ду) з найбільш сумлінними працівниками їдальні 
Л. СОТЕР, А. СТЕЦЮК та Л. ФРУНЗЕ.

’ Фото В. ГРИБА.

ЯК СПРАВИ, 
МОЛОДИЙ 

СПЕЦІАЛІСТЕ?

ньов наставника не підвів: 
порушень у рухові поїз
дів, експлуатації колій не 
було.

Можна з упевненістю 
сказати: в тому, шо ко
лектив станції Шостаківки 
нагороджений грамотою 
Знам’янського відділку 
Одеської залізниці, є ва
гомий внесок Сергія Лу- 
ньова. Нині Сергій готу
ється до вступу кандида
том у члени КПРС.

— Хоча рух поїздів ке
рується автоматично, — 
розповідає О. А. Заїрсь
кий, — але забезпечення 
чіткого графіка залежить 
значною мірою від черго
вого по станції, від того, 
як оперативно і вміло ке
рує він маневровим «збір
ним» поїздом. На графік 
руху поїздів впливає та
кож своєчасне проведення 
профілактичних робіт на 
колії. А профілактика — 
безпосереднії! обов'язок 
чергового. Крім цього у 
нас ще безліч дрібніших 
завдань. І то тільки на 
перший погляд дрібні
ших, адже все служить 
єдиній меті — щоб чітко 
за графіком і безпечно хо
дили поїзди. Сергііі свідо
мий своїх обов’язків. Тому 
й справляється з ними.

Такої ж думки про мо
лодого спеціаліста і това
риші по роботі. Поважа
ють Сергія залізничники. 
А для людніш то щастя — 
визнання колективу.

А. ПЕЧЕНЮК.
Фото автора.

Кіровоградський район.

СЛУЖБА СЕРВІСУ

адресу дівчат із комсо
мольсько - молодіжної 
бригади Людмили Со- 
тер (комсорг Зоя 
Аннпченко), колективу 
досвідченого кухаря 
Лідії Фрунзе: «Пожив
но, смачно... Навіть є 
страви на замовлення... 
Щодня щось нове... Ми 
тут як удома...». Заві
дуючий виробництвом 
їдальні Микола Івано
вич Ткаченко відпові
дає па подяку: «Ми 
все — для вас! Па здо
ров’я! Вам же треба 
бути дуже міцними...»

Приготування страв, 
кондитерських та ін
ших виробів тут пос
тавлено на конвейєр. 
Чітко працюють м’яс
ний, кондитерський цс-
хи, сектори приготу
вання та видачі їжі. 
Тут встановлено меха
нізми, електропечі, 
електроплити, сушилкп, 
холодильники, ритміч
но діє посудомийна лі
нія.

І план товарообігу 
колектив 44-ї завжди 
значно перевиконує — 
щомісяця, щокварталу. 
Ось і нагороди — гра
моти, дипломи, лпетн- 
подякн з Ленінського 
райкому комсомолу, 
комбінату громадсько
го харчування, адміні
страції навчального 
закладу.

В окружні 
виборчі 
комісії

В області пройшло ви

сування представників в 

окружні виборчі комісії 

по виборах до Верховної 

Ради СРСР одинадцятого 

скликання від громадсь

ких організацій і трудових 

колективів.

На зборах студентів. ви
кладачів і службовців Кі
ровоградського державно
го педагогічного інституту 
імені О. С. Пушкіна до 
складу Окружної виборчої 
комісії по виборах до ра
ди Національностей Вер
ховної Ради СРСР по Кіро
воградському виборчому 
округу № 48 висунуто
рентора інституту О. Є. 
Поляруша.

Трудівники колгоспу 
«Победа» Кіровоградського 
району на зборах запропо
нували в Окружну вибор
чу комісію до Ради Націо
нальностей завідуючу мо
лочнотоварною фермою 
Л. І. Шишкіну.

Представника в комісію 
по виборах до Ради Націо
нальностей — зоотехніка 
колгоспу Р. І. Тищенко — 
назвали колгоспники кол
госпу імені Свердлова 
Олександрійського району.

Відбулися збори робіт
ників, інженерно-техніч
них працівників і служ
бовців Світловодського за
воду чистих металів імені 
50-річчя СРСР. їх учасни- 
ни назвали представником 
в комісію по виборах до 
Ради Національностей 
О. В. Логінову — скла
дальницю напівпровідни
кових приладів.

До складу Онружних ви
борчих номісій по виборах 
до Ради Союзу Верховної 
Ради СРСР висунуто:

по Кіровоградському ви
борчому онругу № 478:

В. Д. Бардюжу — стар
шого продавця — від ко
лективу працівників кіро
воградського універсаль
ного торговельного об’єд
нання «Кіровоград»;

Л. С. Торопа — голову 
колгоспу — від колгоспник 
нів колгоспу імені Енгель» 
са Кіровоградського райо- 
ну.

По Олександрійському 
виборчому онругу № 479:

Г. І. Бараненка — голо
ву нолгоспу — від кол
госпників колгоспу «Жовт
нева революція» Новго- 
родківсьного району;

Г. А. Китаєву — свинар
ку — від колгоспників 
колгоспу імені Калініна 
Олександоійсьного району;

В. Г. Мельник—колгосп
ницю — від колгоспників 
нолгоспу імені Куйбишева 
Устинівського району.

По Добровеличківська,- 
му виборчому округу 
N1 480:

К. А. Білика — голову 
колгоспу — від колгоспни
ків колгоспу імені Карлі 
Маркса Добровеличківсь- 
ного району;

H. М. Білоус — вчитель
ку — від нолентиву пра
цівників Тишківсьної се
редньої школи № 2 Добро- 
величківського району;

О. І. Глущенна — трак
ториста — від колгоспни
ків колгоспу імені Кірова 
Новоархангельського ра
йону;

В. В. Кабакчей — зод- 
техніка — від колгоспник 
ків нолгоспу імені 40-річ- 
чя Жовтня ВільшанськогО 
району.

По Знам’янському ви
борчому округу № 481:

К. П. Плахотнюк — облі
ковця тракторної бригади 
— від колгоспників кол
госпу імені Леніна Світло
водського району;

I. К. Палія — голову 
колгоспу — від колгоспни
ків колгоспу «Победа» Ма- 
ловисківського району.
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£ ЩО МОЖЕ УЧКОМ?

А ГРЕЦЬКІ ДІТИ ПИШУТЬ 
ЛИСТА ПРЕЗИДЕНТУ 
РЕЙГАНУ

А «ШКОЛО, РІДНА 
школо...»

А СТО ДОРІГ —
ОДНА твоя

«ВІТРИЛА» ПРОДОВЖУЮТЬ 
РОЗМОВУ

УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

НАВЧИТИ 
ВЧИТИСЯ

У пошті «Вітрил» досить часто зустрічаються лис

ти, автори яких — піонерські та комсомольські ак

тивісти — скаржаться на те, що багато однокласни

ків пасивні, не хочуть навчатися, хоч і мають добрі 

здібності, а вони (тобто активісти) не в змозі при

мусити хлопців і дівчат ставитись до навчання по- 

серйозному. Просять порадити, як же зацікавити од

нокласників, розповісти про школу, де такі пробле

ми вирішуються позитивно.

Підказую адресу — Долинська середня школа № 1 
імені 50-річчя Великого Жовтня. Всіма навчальними 

проблемами займається тут учком. Активні його 'по- 

мічники — комітет комсомолу, рада дружини, бать

ківський комітет та академсектори класів.

!

1ІІ

Мова піде сьогодні не про новий літературний твір 
на шкільну тематику. А втім, свято (не перебільшує
мо), що відбулося в Маловисківсьній СШ № 3, знайде 
своє відображення у рукописній книзі, яку ведуть 
учні вже не один десяток років.

З кількох сторінок про школу складався вечір 
«Все починається зі школи», його авторами, ведучи
ми і дійовими особами стали студенти-практиканти 
філологічного факультету Кіровоградського держав
ного педагогічного інституту імені О. С. Пушкіна.

* * ♦
III КОЛА... Вона у кожно- 
“ го своя. Єдина й не
повторна. із затишними 
класами і гучною луною 
коридорів, із мелодією 
дзвінка, який протягом 
усіх 10 літ кличе нас у

світ знань і відкриває две
рі дзвінкоголосим каніку
лам.

Для нас, старшокурсни
ків педвузу, до всіх попе
редніх вражень про школу 
скоро додадуться ще її но
ві: восени наступного ро

КІЛЬКА СТОРІНОК
ПРО

ку ми прийдемо в класи 
як молоді спеціалісти — 
вчителі російської мови і 
літератури... Але поверну
ся до вечора. Як виникла 
ідея провести його? Підка
зав КОЛИШНІЇ! директор 
СШ № 3, нині керівник

ШКОЛУ

□ ЧОГО все починало- 
ся? І чи так легко бу

ло досягти тих успіхів, 
якими зараз десятирічка 
гордиться?

— Боротьба за реальне 
поліпшення знань, за ви
ховання в учнів свідомо
го ставлення до шкільних
занять ведеться у нас дав
но, — розповідає завуч 
Тамара Анатоліївна Суп
рун. — І до цього прагне
мо не тільки ми, вчителі. 
Стараємося робити так, 
щоб за свої успіхи й успі
хи товаришів уболівали 
самі ж учні.

До розмови приєднує
ться організатор поза- 
класної та позашкільної

про них буде повідомле
но батькам на роботу. До
помогло. На таке ж засі
дання були запрошені і 
члени батьківського комі
тету 8 «А» класу. І як же 
соромно було двієчникам, 
коли їм говорили про тру
дові успіхи батьків і мате
рів, про їх трудові орде
ни і медалі.

На знімку: один із найбільш хвилюючих моментів вечора — вручення 
комсомольських ивитнів. Фото О. ФЕДОРОВА.

нашої практики Григорій 
Миколайович Перебийніс. 
Сценарій писали всі ра
зом, а Неля Стратієнко 
склала хороший вірш «Все 
починається зі школи».

Турбот, хвилювань було 
— що й говорити) Але 
вчасно на допомогу прихо
дили старший викладач 
російської і зарубіжної лі
тератури інституту Віта
лій Семенович Ципін, Гри
горій Миколайович, учите
лі й учні школи.

Одімжону Мдматкарімо- 
ву і мені доручили вести 
вечір. Одну за одною гор
тали ми сторінки про шко
лу. Ось Олімжон просить 
піднятися на сцену учас
ниць Великої Вітчизняної 
війни Поліну Федорівну 
Топчій і Людмилу Борисів
ну Кавун. Схвильованими, 
щирими були їхні розпові
ді, як і комуніста із соро
карічним стажем голов
ного інженера Маловнсків- 
ського цукрозаводу Абра- 
ма Семеновича Освітянсь
кого та Анатолія Іванови
ча Давидова, іцо три деся
тки років віддав журналіс
тиці.

Сторінку-спогад змінює 
поетична сторінка — пе
рекличка поетів різних по
колінь — випускників де
сятирічки і гостей. Більше 
15. років у школі діє літе
ратурна студія «Світанок-». 
Щороку вона поповнюєть
ся новими любителями по
етичного слова, а ті, то 
виходять із стін десятиріч
ки, назавжди лишаються

її почесними членами. 
Натхненно прочитали свої 
твори п’ятикласниця Ла
риса Дацешок і мій одно
курсник Нурилло Садулла- 
єв, вчителька Віра Семе- 
нівна Явіан та учениця 
10 «В» класу Таня Анд
рушко. студентка Неля 
Стратієнко і Григорій Ми
колайович Перебийніс...

Кул ь мін ац і йн и м момен
том стало урочисте вру
ченню КОМСОМОЛЬСЬКИХ 
квитків семикласникам 
Кості Караману. Інні Коно
ненко, Олені Ткаченко, Ва
лентину Федоренку. Ось 
стоять вони, четверо, роз- 
червонілі від хвилювання, 
радісні від того, що ком
сомольські документи їм 
вручають почесні гості 
другий секретар Маловнс- 
ківського райкому комсо
молу П. Малий, працівник 
міського військкомату 
Г. В. Булков, студент мо
лодий комуніст Т. Фарма- 
нов, директор школи В. Є. 
Коноваленко.

«Школо, рідна школо! 
Через твій поріг 
вийшли ми на простір 
осяйних доріг...»
Це — слова із «Пісні 

про рідну школу». як\’ на
писали двадцять років то
му колишні учні СШ № З 
брати Павло і Володимир 
Бровченки. По закінченні 
вечора її дружно співав 
весь зал.

Г. ЦАРЮК, 
студентка Кіровоград
ського педінституту.

Дорога редакціє!
В одному з випусків 

«Вітрил» прочитала про 
домашнє завдання — на
писати твір на тему 
«Справжній урок — цс...» 
Хоч я уже старшокласни
ця (навчаюсь у десятому), 
але твердо відповісти на 
це питання не можу. 1 не 
тому, що викладання 
предметів у нашій школі 
ведеться на низькому рів
ні. Є уроки дуже цікаві, є 
трохи гірші, але я хочу 
розповісти ось про що.

Особливою популярніс
тю користуються’ у нас 
уроки математики. Але 
люблять їх тільки ті, ко
му математика дається 
легко. Для тих же, у кого 
цей предмет у числі най
важчих, задоволення ма
ло. Вчитель не завжди на
магається розібратися, чо
му у них не виконане до
машнє завдання, не праг
не якось допомогти. Для 
нього вистачає тієї груп
ки кращих, які е в класі. 
А для інших постійними 
оцінками стали «2» і «З». 
І якщо така оцінка з’я
вилась на початку чверті, 
то «4», тим паче «5», вчи

тель ніколи не поставить. 
Для нього ти вже посе
редній учень.

Ви, напевно, зрозуміли, 
що я належу до цієї гру
пи. З інших предметів 
маю добрі оцінки. А трій
ка, одержана на одному з 
перших уроків алгебри, 
так і лишилась оцінкою за 
чверть. Спроби виправити 
становище нічого не дали. 
Вчитель або не помічав 
моєї піднятої руки, або 
вислухавши відповідь, 
мовчки садив на місце. 1 
в журналі знову з’явля
лась трійка.

Тому мені стає ' дуже 
прикро, коли ті, хто з 
математикою в ладу, ви
хваляють учителя. Ка
жуть, що це для них 
справжні уроки. А що ж 
робити нам, тим, у кого 
трійка з алгебри чи гео
метрії не зникає з класно
го журнала?

В. ЛІСОВА.
Олександрівський 

район.
р. 8- Ян бачите, тема ра

ніше заданого твору не 
вичерпана. Чи згодні ви, 
друзі, з думною В. Лісової? 

Чекаємо ваших листів.

Я — В СВІТІ, СВІТ НАВКОЛО МЕНЕ

ШКОЛЯРІ ГРЕЦІЇ 
ДАЮТЬ УРОК 
ПРЕЗИДЕНТУ США

роботи Віра Олексіївна 
Краснокутська:

— Вся робота йде у нас 
лід девізом «Жодного від
стаючого поряд ». Це ос
новне завдання, яке сто
їть перед усіма органами 
шкільного самоорядуоаи-. 
ня, перед кращими У4' 
ними. Бачиш, -ГОВа-
ришсг.) важко дег дати
ся Із задачею. розібра
тися о особливостях гра
матики чи своєрідності зі»- 
коиіи фізики - допоможи 
йому! Ропі, умиому У *И- маВЧОИЬИИК проб
лем, звичайно, велика,

В учнівському комітеті 
питаннями навчання зай
мається академсектор. У 
нього входять представни
ки ножного нласу, -вмина
ючи з четвертого,хто 
відповідає за анаДг-л,робо- 
ту в своїх класах. Це зруч
но тим, що хлопці й дівча- 
~~ --.„шпЦ ГІ ИЧПСІ ВСІХ

Багато для поглиблен
ня знань учнів дають 

тижні науки, які прохо
дять кожної чверті. Не
давно закінчився тиждень 
російської літератури. На 
кожний день були складе
ні цікаві, пізнавальні захо
ди. Наприклад, у середу 
було свято російської 
казки (для 4—5-х класів). 
Кожен клас інсценізував 
якусь казку. Учні розпові
дали про її героїв, про те, 
чого вони нас учать. У
четвер старшокласники 
провели конкурс на кра
ще читання віршів Сергія 
Єсеніна, подивилися
фільм. про його ЖИТТЯ і 
творчість. У ПрОГраАЛІ 
ТИЖНІ» ---  лвХОППЮЮЦІ оік-
ТОриИЙ, конкурси веселик 
і винахідливих, присвячені 
російській літературі. Всі 
заходи проходили під де-
візом: »Словом
убить, 
спасти, 
полки за

можно
словом можно 
словом можно 
собой повести».

Окремо хотілося б ска-

СТАРІ ЯК СВІТ СЛОВА
СТАРОЇ ДРАМИ

«А де двоє, там весілля, 
а де троє -г- перші ягоди 
журби» — це у пісні так. 
А у житті тих, кому ло 
весілля ще далеко?

«Моя подрлта. — пише 
Є. н. л Попої Праги Олек
сандрійського району. — 

-з-устрі малася з юнаком, 
"Поки не появилася Лада. 
1Н сіІС..-бався той хло
пець вона йому ні. тож 

і> -г'<Л/дів Лада наговори
ла на мою подругу таке, 
що ну>:іі іі'я.-іп слухати. 
ХЛОПОІІІ. ПО111РІ1П Уносьйого іЙпе Прпхайпп ро-ібн- 
ратися, і він при всіх уда
рив подругу по обличчю. 
Ми по.мстилися. але він 
не знав, що то саме ми 
зробила, Пізніше я все йо
му і^^пзала. він зрозумів 
свою помилку і просив у 
подруги вибачення. Вона 
це простила, а тепер пере
живав, бо любить його. 
Що робити?»

редакцію? Подивимося, 
для чого це роблять інші.

Наталя К. з Доброве- 
личківського району, на
приклад, опубліковані у 
• Вітрилах» 29 листопада 
відгуки читачів на її спо
відь від 28 вересня вирі
шила використати як дд. 
сіб впливу на батмЖАу 
котрі не дозволили листу
валися з хлопцем. А те
пер, пише Ниталя, заборо
няють -іус гр ічатПея-’ Те. _

на формула на всі випад
ки життя («Може, редак
ція її підкаже?»).

Будь ласка, дівчата, ось 
ця формула: «Все мине і 
годом здасться вам бу

рею у склянці води». Вля
жуться пристрасті, і на 
те, що колись хвилювало, 
ви поглянете іншими очи
ма. Смертельні образи ви
являться дріб’язковими, 
ціло іри бе іпідсі аоними.

ОСОБИСТЕ

заборони батьків резонни
ми.

Коли це воно буде, ска
жете. А уявіть, іцо завтра. 
Хоча б для експерименту 
спробуйте 
небайдужих 
приміряти на 
роннього. Вибачил’1 
однокласником 
не з'явився н..’-« 
бачення? Думаю, 
же скоро, бо III- с

образливі дії 
вам людей 
когось сто- 

І б вп 
іікби він 

fi/ІОИС по- 
>. ІДО .’IV- 
обллітали

дівчиНа просить не друку-' 
вати адресовані їй пора
ди, а переслати її сестрі. 
«Тоді розкладу ці листя 
перед матір’ю і не д«Л' 
розтоптати кохання»...

А ось іще одні, як ска
зав би Іван Драч, старі 
як світ слова старої дра

б його пояснення домис
лами типу «де був, з ким 
був». Так проженіть подіб
ні думки й при такій же 
провині вашого хлопця. А 
простили б ви одноклас
никові ляпаса? Ні, бо це 
тяжка провина? Тоді й 
для коханого не легша...

Так, а в історії з А. Л.? 
Чи такий уже поганий Ва
лерій, колії справді зуст
річався одразу з двома 
дівчатами й не робив із 
цього секрету? Останнє 
безсумнівно свідчить на 
його користь, бо ж гірка 
правда ліпше, ніж солод
ка брехня. Та й походень
ки в кіно й на танці з різ
ними приятельками — 
іеж не великий гріх для 
18-річиого юнак.і. якщо, 
зиіі'їлйііо. ай» іібчежуфгь- 
ся тільки цим і не кляне
ться кожній у вічнім вір
ності. Валерій, здається, 
нічого такого не обіцяв 
А. Л., а вона, мабуть, че
кала...

Класичний приклад над
мірної грн уяви, коли ба
жане здається вже реаль
ним, а відкриття істини є

Президент Рональд Рейган подивився на годин
ник: без п’яти хвилин дванадцять. Він постарався, 
щоб стрілки, яні відлічували життя по ракетно-ядер
ному часу, підійшли до цієї позначки... Всього п’ять 
хвилин — і настане північ цивілізації. А за нею — 
той самий «наступний день», ядерний попіл, який не 
дає ніяних шансів навіть легендарній птиці Фенікс.

Дзвоник уже дзвенить і запрошує президента США 
сісти за шкільну парту. Йому треба засвоїти ряд іс
тин, які викладуть йому діти Греції.

Учні середньої школи — ліцею афінського району 
Несаріані написали лист і вибрали делегацію із числа 
своїх ровесників для передачі його в посольство США 
в Афінах. Це посольство не здивуєш демонстраціями 
протесту. Але на цей раз вона була незвичайною: під 
листом грецьких дітей, що адресований Рональду 
Рейгану, стоять підписи учнів всіх шкіл, гімназій і 
ліцеїв Греції. Ось цей лист.

«його Величності Президенту США пану Рональду 
Рейгану.

Тема: «П’ять хвилин»,
Пане президенте, ми, учні міста Афіни, вирішили 

направити Вам цього листа. Ми відірвемо Вас від ро
боти всього на п’ять хвилин. Ми знаємо, звичайно, 
що п’ять хвилин для такої держави, ян Ваша, це ба
гато. Але так як нас часто запевняють, що ми. мо
лодь, — майбутнє кожної країни і всього світу, мож
на сказати, що Ви приділяєте час не нам, а самому 
майбутньому. Тому варто присвятити цьому хоча б 
п’ять хвилин.

Протягом п’яти хвилин 
лоду 160 дітей.

Протягом пяти хвилин 
ютьсл нові чотири тисячі

Протягом п’яти хиилнн 
на ж кількість дорослих.

У той же час протягом ......................
цл озброєння 6 з половиною мільйон;д п‘

Дехто «.-тверджу«:. що мои.гяп. ші, уЧ г 
папи.,'Л тільї.н \ рака-.. и і н<- іпгіч.і;>«^і 

ще юВти. якщо по. 111 пі.-п іаріч». Г> 
Ч-ЛЧ1 - --------------  -----------

хоча б

від го-у світі помирають

в армію безробітних 
чоловік.
від недоїдання помирає та- 

п’ятн хандин світ литрачас 
„оларів.

Mil. ' ВОЩІННІ ЦІ-
_____  , ._______ UTP5 читан і II ПОЛІТИКУ. 

Kifilll 11. якщо політика іпроц ГІ!.. >! ишні
1 І .І»1І7М»Я;>< нічно,--.......... ........ •

□лииа-

ІГАГО. ііХ//.’ГМО? 5. МЛТііМДТХП.’?/.
ділимо і доходимо висновку, що 

за ті гроші, які витрачаються на озброєння, ми могли 
б купити 50 мільярдів пляшок молока.

А Роблячи практичні вправи з соціолог. ми дізнає
мося, іцо на вказані суми можна бу.^б побудувати 

тисячі шкіл, ліквідувати неграмотність’1 спорудити за
води 1 фабрики, щоб забезпечити роботою усіх без
робітних.

Нам кажуть, що цими проблемами нам варто зай
нятися. коли ми підростемо. Однак ми вирішили зай
нятися ними саме зараз, тому що ми не впевнені, чи 
маємо шанси вирости. Ми хочемо жити і рости спо
кійно. тому що любимо мир і прагнемо роззброєння. 
Ми не хочемо, щоб ядерна зброя була на Балканах, и 
Європі, п будь-якій країні світу.



самі ж учні.
До розмови приєднує

ться організатор поза- 
класної та позашкільної 
роботи Віра Олексіївна 
Краснокутська:

— Вся робота йде у нас 
ПІД девізом «Жодного від
стаючого поряд». Це ос
новне завдання, яке сто
їть перед усіма органами 
шкільного самоврядуван-. 
нн, перед кращййік уц. 
нями. Бачиш, иіЖ^ова- 
ришеві важко ь брати
ся із задачею, розібра
тися в особливостях гра
матики чи своєрідності за
конів фізики — допоможи 
йому’ Роль учкому у ви-

ножним день оули ькл«д«- 
ні цікаві, пізнавальні захо
ди. Наприклад, у середу 
було свято російської 
кчзки (для 4—5-х класів). 
Кожен клас інсценізував 
якусь казку. Учні розпові
дали про її героїв, про те, 
чого вони нас учать, У 
четвер старшокласники 
провели конкурс на кра
ще читання віршів Сергія 
Єсеніна, подивилися
фільм про його життя і 
творчість. У програмі 

, тижня — захоплюючі вік-
—ж рси веселих 

, присвячені 
— а»Дг.»г- • літературі. Всі 

заходи проходили лід де
візом: ~
убить, 
спасти, 
полки за собой повести».

Окремо хотілося б ска
зати про шкільні стінга
зети. У комітету комсо
молу це «Комсомольсь
кий вогник», в учкому «За 
знання», у ради дружини 
— «Горніст». Крім цього, 
сатиричні випуски робить 
кожен клас: 6 «А» —
«Перченя», 8 «Б» — «Не
проходьте мимо!». Черго
вий комсомольський 
випускає сатиричну 
ту «На чисту воду», 
результати рейдів 
домляють блискавки 
що розповів портфель», 
«Як ми бережемо наші 

, підручники» і шкільний 
■ радіовузол у передачах 
' «Говорить комітет комсо- 
і молу» чи «Говорить уч- 
• ком». Крім усіх цих газет, 
! у школі є бюлетень, у 

якому вміщуються поради 
учням, як самостійно 

’ туватись до 
. правильно 
, свій час,

конспектувати. Пропоную
ться роботи В. І. Леніна, 
книги

і можна

ЗА
є

äsüss?із учнівському иоиїтег» г,Осійській ,1І71 питаннями наймання заи- російській ЛІТІ 
лається академсснгор. У заходи проході
питаннями 
мається .----- -- -------------------- -
нього входять представни
ки кожного класу, почина
ючи З четвертого, ХТО
відпоаідас за ака.ц,Т^,Р°б°- 
ту в своїх нласах. Це зруч
но тим, що хлопці й діоча- 
та завжди в курсі всіх 
проблем успішності нож
ного учня, і еони ж мо
жуть для активізації ро
боти навчального сектору 
в своєму класі почерпнути 
дещо у товаришів. Відпові
дає за роботу академсек- 
тора восьмикласниця Алла 
ПІдмогильна. Вона тільки 
приступила до виконання 
своїх обов’язків, але бага
тий досвід попереднинів 
уже допоміг їй освоїтись.

— Найперше, що ми 
зробили — це склали план 
роботи,— каже Алла. — З 
урахуванням цього плану 
організовують свою робо
ту навчальні сектори нож
ного класу. Відповідаль
них за них вибирають са
мі учні і вибирають най- 
сумлінніших, найдисцип- 
лінованіших. Вибирають 
тих, хто й присоромить, 
але й допоможе. Кожен 
відповідальний мас зо
шит, у який заносяться 
всі оцінки однокласників, 
записуються результати 
перевірки домашніх зав
дань, тобто всі члени ака- 
демсектора завжди мо
жуть прозвітувати на засі
даннях учкому про успіш
ність того чи іншого учня.

На засіданнях 
сектора завжди 
член комітету 
лу Наташа Токар — во
на відповідає в комітеті 
за навчальну роботу. І 
ось тут треба трохи кон
кретніше зупинитись на
взаємодії всіх шкільних
органів самоврядування. 
Сам учнівський комітет 
не зміг би виконати й по
ловини запланованого, як
би не було такої взаємо
дії. Тільки разом на спіль
них засіданнях вирішую
ться найскладніші питан
ня. Ось приклад. Доне
давна тривожне станови
ще було у 9 «Б» — успіш
ність різко погіршилась. 
На розширеному засідан
ні навчального сектору 
комітету комсомолу й 
академсектору учкому за
слухали невстигаючих і 
попередили — якщо двій
ки не будуть виправлені,

цього 
буває 

комсомо-

ї Т

«Словом 
словом 
словом

можно 
можно 
можно

клас 
газе- 
Про 

пові- 
«Про

го- 
занять, як 

організувати 
як навчитись

і посібники, які 
почитати.
НАВЧАННЯ у цій 

школі вболіває кожен 
— від директора до пер
шокласника. Перший ро
бить усе, щоб навчити, 
останній — щоб навчи
тись. Як сказала мені 
В. О. Краснокутська, до
роговказом для них є 
слова Надії Костянтинівни 
Крупської: «Нам треба 
навчити підростаюче по
коління вчитися самостій
но оволодівати знаннями. 
Це одна з найважливіших 
проблем, яку повинна 
розв’язати наша радянсь
ка школа».

У першій Долинській 
десятирічці вчать учитись.

«А де двоє, там весілля, 
а де троє — перті ягоди 
журби» - це у пісні так. 
А у житті тих, кому до 
весілля те далеко?

«Моя подруга, — пише 
Є. Н. з Ноиої Праги Олек
сандрійського району, ~г 

—зустрічалася з юнаком, 
поки не появилася Лада, 
їй сііШ^{>ався той хло
пець,^ вона йому ні, тож 
з ревнощів Лада наговори
ла на мою подругу таке, 
що вуха в'яли слухати. 
Хлопець повірив. Увесь 
його клас приходив розбн- рктмсл, І піл при »сіх ч ;пі 
ІЧНІ Ііодруї V ПО обличчю 
Міг помсти.чиея. але пін 
не знав, що то саме ми 
зробили. Пізніше я все йо
му ію-v^j ia.ia, він .-зрозумів 
єною Аж&інлку І просяй у 
подруги вибачення. Вона 
не простила, а тепер пере- 
ягиває. бо любить його. 
Що робити?*

А що можна було б 
зробити? Можна було ви
бачити те, що хлопець 
прийняв за чисту монету 
віроломні наклепи —• вона 
часом звучать так правдо
подібно. 1 те, що зажадав 
від подруги пояснень —- 
певно Ж, ХОТІВ Н0ШВИДШЄ 
пересвідчитися, що на неї 
даремно наговорили. 
Можна було якось зрозу
міти і те, шо при цьому 
втратив самовладання, бо 
не виключено, шо й дівчи
на виправдов>г.ал.чся не 
зовсім коректно Але отой 
«увесь клас» наводить на 
думку, іцо хлопець повів
ся так негідно де в пориві 
гніву; тут мала місце за
здалегідь спланована пуб
лічна (що найстрашніше) 
екзекуція. Ага, коли так, 
то око за око, зуб за зуб, 
вирішили дівчата і дале
ким від похвального ано
німним методом розкви
талися з винуватцем. 1 та
ким чином майже порівня
лися з ним у відхиленні 
від норм загальнолюдсь
кої моралі.

Ображена дівчина за 
рік, що минув з часу опи
саної події, мала, як нам 
здається, чимало порадни
ків. Чим же продиктоване 
прагнення її подруги за
лучити до їх числа ще й

редакцію? Подивимося» 
для чого це роблять інші.

І іаталя К. з Доброве- 
личківського району, на
приклад, опубліковані у 
• Вітрилах» 29 листопада 
відгуки читачів на її спо
відь від 28 вересня вирі
шила використати ЯК 
сіб впливу на батькШ 
котрі не дозволили листу
ватися з .хлопцем. А те
пер, пише Наталя, заборо
няють зустрічатися. То 
дївчіїНа просить н<- чруку 
вати адресовані їй пора
ди, а переслати її сестрі. 
«Тоді розкладу ці листи 
перед матір’ю і не д,чаі 
розтоптати кохання»...

А ось іще одні, як ска
зав би Іван Драч, старі 
як світ слова старої дра
ми— лист А. Л. з Новоук- 
раїнки: «Усе було добре, 
але якось Валерій сказав, 
що зустрічається з іншою, 
просив не ображатися. А 
я не могла потім стримати 
сліз... Через кілька днів 
Валерій з’явився знову, 
говорив моїй сестрі, що 
нікого в нього нема. Я хо
чу вірити, що він хороший 
і добрий, але не можу. Як 
же бути?»

па формула на всі випад
ки життя («Може, редак
ція її підкаже?»).

Будь ласка, дівчата, ось 
ця формула: «Все мине і 
згодом здасться вам бу
рею у склянці води». Вля
жуться пристрасті, і на 
те, що колись .хвилювало, 
ви поглянете іншими очи
ма. Смертельні образи ви
являться дріб’язковими, 
підозри безпідставними,

заборони батьків резонни
ми.

Коли це воно буде, ска
жете. А уявіть, що завтра. 
Хоча б для експерименту 
спробуйте образливі дії 
небайдужих вам людей 
приміряти на когось сто
роннього. Вибачіщи б ви 
однокласнико^йЕакби він 
не з’явився на їілове по
бачення? Думаю, що ду
же скоро, бо не обплітали

О. СКИРТАНЬ.
м. Долинська.

КОНСУЛЬТПУНКТ «ВІТРИЛ»

«Я мрію стати полігра
фістом. Прошу розповісти, 
де можна здобути таку 
професію, яку треба мати 
освіту, щоб вступити до 
училища.

Олександр РЯБЦЕВ».
Відповісти учню Лозу- 

ватської школи Маловнс- 
ківського району О. Ряб
цеву кореспондент редак
ції попросив інженера по 
кадрах облполіграфвида- 
ву О. В. ЄЛСУКОВА:

З питаннями такого ж 
змісту до мене часто 
звертаються майбутні ви
пускники шкіл. І мені зро
зуміло, чому саме в по-

ліграфіїо, ггг.узь промис
ловості, що займається 
виготовленням друковано; 
продукції, хочуть прийти 
працювати юнаки і дівча
та. Протягом останніх ро
ків у поліграфії відбуваю
ться значні якісні зміни. 
У виробництві використо
вуються нові матеріали, 
застосовується прогре
сивна технологія, впро
ваджуються офсетні ма
шини. Тож молодим, пов
ним енергії і натхнення 
працівникам, є де засто
сувати свої знання, сили.

У нашій республіці є ці-

Здається, ясно. Ужале
не серце не хоче вірити, 
що все скінчиться сумно, 
і жадібно хапається за те,
що хоч трохи спростовує 
невеселий прогноз. Там 
подрузі розповіла про 
свої жалі і вже полегша
ло, як, буває, легшає хво
рому від самих лише від
відин лікаря. Там сестра 
сказала, що бачила його 
зажуреним —і вже надія: 
«Може, то через нашу 
сварку?» Там ровесниці 
підтримали, як он Іри
на В. та інна К. з Великої 
Андрусівки Світловодсь- 
кого району: «Батьки бу
дуть винні, якщо Натал
ка К. у майбутньому ста
не нещасливою»...

Таке втручання хіба шо 
тимчасово заспокоїть. А
дівчатам, очевидно, по 
трібна універсальна рятів

Розмова про заповітне.
Фото В. ГРИБА.

Чи такий уже поганші 
дерій, колії справді зуст
річався одразу з двома
дівчатами й не робив із
нього секрету? Останнє 
безсумнівно свідчить на 
його користь, бо ж гірка 
правда ліпше, ніж солод
ка брехня. Та й походень
ки в кіно й на танці з різ
ними приятельками — 
теж не великий гріх для 
18-річного юнака, якщо, 
звичайно, він обмежуєть
ся ТІЛЬКИ цим і Ні’ кляне
ться кожній у ВІЧНІЙ вір
ності. Валерій, здається, 
нічого такого не обіцяв 
А. Л., а вона, мабуть, че
кала...

Класичний приклад над
мірної гри уяви, коли ба
жане здається вже реаль
ним, а відкриття істини є 
мало не трагедією. Далі 
може прийти й хронічна 
розчарованість, коли в 
свідомості засідають
думки про неможливість 
гармонії в коханні, про 
несерйозність хлопців. 
«Все добре ВИХОДИТЬ У 
книгах, а в житті все інак
ше, — пише Т. Могильда 
з Олександрії. — Біль
шість юнаків ідуть на по
бачення з дівчиною тільки 
з тим, щоб якось урізнома
нітнити час...»

У яких же це книжках 
усе добре? В «Анні Каре- 
ніній», може? Чи в «Ежені 
Гранде»? А коли комусь 
приємно проводити час у 
вашому товаристві, то це 
що, прикрість? Тут скорі
ше радіти треба — зна
чить, ви цікава людина. 
Значить’ і в майбутньому 
матимете успіх.

Не варто тільки надто 
на нього покладатися і 
настроювати себе: все 
краще попереду, а те, шо 
маю сьогодні — то так, 
передмова до справжньо
го. А тим часом саме юні 
роки найбагатіші на мо
менти, про які поет ска
зав: «Крім миті цеї, все 
життя — полова, а мить 
оця — життя святе єст
во».

Н. ДАНИЛЕНКО.

що П’ять хвилин для такої держави, як иаша, це v<r 
гато. Але так як нас часто запевняють, що ми, мо
лодь, — майбутнє кожної країни і всього світу, мож
на сказати, що Ви приділяєте час не нам, а самому 
майбутньому. Тому варто присвятити цьому хоча б 
п’ять хвилин. ,

Протягом п’яти хвилин у світі помирають від го
лоду 150 дітей.

Протягом пяти хвилин в армію безробітних влива
ються нові чотири тисячі чоловік.

Протягом п’яти хвилин від недоїдання помирає та
на ж кількість дорослих.

У той же час протягом п’яти хаидин світ витрачає 
на озброєння 6 з половиною мільйон^шГІоларін.

Дехто стверджує, ЩО МОВЛЯВ. МИ, Уф. ПОВИННІ ці- 
гавитися тільки уроками і не втручатися в політику. 
•Ллє що робити, якщо політика втручається в наші 
дитячі справи j загрожує; нашому шиттю?

У нашому листі ми робимо вправи з математики,
Доддоадо. мно^і-чмо і ділимо І і '.'• ;»iiiioiii:v. шчUft ті гроші які іштрвчиїотьсн ни оаброспнп. ми могли 
б Купити 50 мільярді» пляшок молоки , Роблячи практичні »правя з соціолсг|), ми дкшис- 

■Ь.ося. іцо іш кігазпиі суми можна <ІУ|О б побудушіти 
“іісячі шкіл, ліквідувати неграмотнісіШ^.^орудити за

води і фабрики, щоб забезпечити роботою усіх без
робітних.

Нам кажуть, що цими проблемами нам варто зай
нятися, коли ми підростемо. Однак ми вирішили зай
нятися ними само зараз, тому що ми не впевнені, чи 
маємо шанси вирости. Ми хочемо жити і рости спо
кійно, тому що любимо мир і прагнемо роззброєння. 
Ми не хочемо, щоб ядерна зброя була на Балканах, в 
Європі, в будь-якій країні світу.

Але як можна забезпечити це, коли Ви наполягає
те на розміщенні нових рекет в Європі?

Тому ми вимагаємо від Вас прийняти пропозицію 
нашого прем’єр-міністра про шестимісячну відстроч
ку розміщення крилатих ракет і «Першингів-2» в Єв
ропі.

I не переконуйте нас, що все це робиться для за
безпечення рівноваги сил. Про яку рівновагу Ви го
ворите? Існуючий нині арсенал ядерної зброї може 
знищити всю нашу планету 50 разів! Коли достатньо 
тільки одного разу, для чого решта 49?

Якщо наш лист не дасть ніяких результатів, то ми 
готові перейти до вправ з іншого предмету — спорту. 
Ми готові марщируоати в демонстраціях І походах 
світу разом з дітьми всієї Європи.

Пройшло п’ять хвилин. Іще 150 дітей померли від 
голоду».

Президент США навряд чи відповість на цей лист. 
А «вільна» преса США скористається своєю свобо
дою, щоб не надрукувати того, що не подобається 
їхнім хазяям. Можливо, ні один американець не ді
знається про лист грецьких школярів. Але Греція 
може гордитися своїми дітьми.

Б. КОРОЛЬОВ, 
власкор АПН.

Афіни.

І ЗИМА НЕ НА ЗАВАДІ ОПЕРАЦІЯ «ГАРБУЗ»

Школярі Новгородківсь- 
кого району — активні 
збирачі гарбузового насін
ня. Найкращі показники у 
членів піонерської дружи
ни Петрокорбівської се
редньої школи (зібрано і 
здано 421 кілограм гарбу

лий ряд поліграфічних 
технічних училищ, де 
можна здобути професію 
поліграфіста. Дніпропет
ровське училище, скажі
мо, готує друкарів плос
кого друку на машинах 
типу «Ротапринт», палітур
ників (строк навчання 
один рік) та наборщиків 
на рядковідливних маши
нах, наборщиків вручну, 
друкарів високого друку 
(строк навчання — два 
роки). Училище приймає 
осіб, які закінчили серед
ню школу.

Такі ж самі спеціальнос
ті можна здобути в Харків
ському технічному полі
графічному училищі. Але

зового насіння) і в комсо
мольців Новгородківської 
СШ № 1 (1264 кілограми 
цінної лікарської сирови
ни).

Більше як по центнеру 
насіння зібрали піонерські 
загони імені Зіни Портно- 
вої ІІогребняківської вось

тут приймають і випуск
ників восьмирічок, які за 
два роки можуть освоїти 
ази палітурної справи.

Поліграфічні технічні 
училища є також у Києві, 
Донецьку, Львові, Херсо
ні.

При вступі в училище 
потрібно подати заяву, 
документ про освіту, мати 
при собі паспорт або сві
доцтво про народження, 
довідку з місця прожи
вання та медичну довідку, 
характеристику зі школи, 
4 фотографії (3X4), на
правлення облполіграф- 
видаву.

Учні поліграфічних учи
лищ забезпечуються сти-

мирічки та імені Віті Ко
робкова Вершино-Кам’ян- 
ської середньої ніколи, а 
на рахунку десятикласни
ків Митрофанівської СШ 
та .учнів 8 «Б* класу Нов- 
городкіЕської СШ № 1 уже 
відповідно 235 і 276 кіло

пендією: з середньою ос
вітою — 70 карбованців; 
з восьмирічною — ЗО, а 
учні-відмінники — на 25 
процентів вищу. Крім 
цього, під час практики 
учні отримують 50 про
центів свого заробітку. 
Після закінчення навчан
ня випускники отримують 
направлення на роботу.

* * *
«Я хочу стати телефо

ністкою. І знаю, що в Кі
ровоградському технічно
му училищі № 1 готують 
спеціалістів з цього фаху, 
але тільки після 10 класу.

Чи не приймають до ТУ 
осіб з освітою вісім кла
сів?

Лариса ГРИЦАЙ.
м. Кіровоград».

грамів цієї лікарської си
ровини.

Найбільше гарбузового 
насіння здали в заготкон
тору Людмила Боворовсь- 
ка (Новгородківська деся
тирічка № 1), Світлана 
Магденко (Митрофанівська 
СШ), Алла Лещишнна (Та-

Десятикласниця Олена 
Калько із Добровеличків- 
ського району теж ціка
виться правилами вступу 
до ТУ № 1, але на спеці
альність телеграфістки.

Ми зв’язалися із дирек
тором Кіровоградського 
технічного училища № І 
Євгеном Борисовичем Те
рьохіним. Ось що він ска
зав:

— До нашого навчаль
ного закладу приймають 
тільки з середньою осві
тою. Набір учнів проводи
ться двічі на рік. — Пер
ший раз у серпні. Другий 
в січні на спеціальність 
радіомеханік по обслуго
вуванню і ремонту радіо- 
й телеапаратури, строк

расівська восьмирічна 
школа) та інші.

Всього піонери і школя
рі району здали на заготі
вельні пункти 17,6 тонни 
гарбузового насіння та 1,1. 
тонни лікарських рослин.

Наш кор.

навчання 2 роки. А ще ми 
готуємо операторів зв’яз
ку: строк навчання — 
1 рік.

Вступники повинні про
йти конкурс атестатів і 
співбесіду з курсу фізики 
за середню школу (розділ 
«Електромеханіка»).

* * * ,
Ользі Яценко та Світла

ні Спільник із села Подо
рожнього Світловодсьного 
району подобається про
фесія провідника залізнич
ного транспорту. Вони за
питують, у якому навчаль
ному закладі готують та
ких фахівців.

Радимо звернутися до 
Знам’янського ТУ № 2 
(м. Знам’янка, вул. Рози 
Люксембург, 6).

АРХІВАРІУС ПОВІДОМЛЯЄ, ЩО...

З давніх пір свято Нового року супроводжувалося 
різноманітними обрядами. З античних часів існує 
традиція в день Нового року обмінюватися пода
рунками. Римляни та елліни дарували один одному 
фрукти, амулети, дрібнички. Жителі тропічних райо
нів — райдужні раковини. З XVIII століття увійшли 
в побут яскраві вітальні листівки.

Нині новорічне свято неможливе без прикрашеної 
ялинки. В нашій країні цей звичай увів Петро І. 
Зв’язано це було з уведенням в Росії нового літо
числення. За наказом Петра після 31 грудня 7208 
року (від «дня створення світу») наступив день пер
шого січня 1700 року.

Дід Мороз прийшов до нас із повір/я народів Пів
ночі. Цікаво відзначити, що ще у минулому столітті 
в багатьох країнах Дід Мороз був не таким добря
ком, як у наші дні. Він символізував зло, ним ляка
ли дітей. Але потім Дід Мороз «подобрішав» і до 
початку XX століття вже став таким, яким ми знає
мо його сьогодні — щедрим і добродушним.

А ось які новорічні звичаї існують у різних країнах 
світу:

ІТАЛІЯ
Італійські селяни і в наші дні зберігають у побуті 

багато пережитків давнини. В новорічну ніч або в 
перший день нового року у селах прийнято ворожи
ти. Займаються цим, звичайно, дівчата. Дуже попу
лярне «ворожіння черевиками». Італійки кидають 
черевик до воріт. Якщо носок черевика буде повер
нутий у бік воріт, це має означати, що дівчина неод
мінно вийде заміж у наступному році. Якщо ж він 
буде дивитися на будинок, доведеться зачекати з за
міжжям.

ЯПОНІЯ
Як і скрізь, новорічна вечеря займає важливе міс

це. Готуються спеціальні страви: суп з великими ри
совими кльоцками, салат з ікри оселедця. Але найго
ловніше те, що в оселі повинна бути нова, молода 
вода — вака.мідзу. Напередодні Нового року всі 
діжки, весь посуд заповнюється свіжою водою.

АВСТРАЛІЯ
Новий рік тут припадає на середину літа, йде зби

рання врожаю на полях, в садах достигли апельсини, 
персики та абрикоси. Океанські пляжі заповнюють 
тисячі відпочиваючих. Досить дивно виглядають на 
площах великі штучні ялинки, навколо яких бігає 
босонога дітвора. Санта-Клауси, котрі водять з нею 
хороводи, зморюються під гарячими променями сон
ця у своєму традиційному червоному одязі, витира
ють піт. На новорічні свята в Австралії проводяться 
різноманітні спортивні змагання.
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А ЦТ (1 програма)
8.00 — Новини. 8.20 —

Документальні фільми. 9 00
— Балет П. Чайковського 
•«Спляча красуня». Вистава 
Ленінградського театру опе
ри та балету їм. С. Кірова. 
11.55 — Новини. 14.30 — 
Новини. 14.50 — П’ятирічка
— справа кожного. Доку
ментальні телефільми «.Сим
фонія праці», «Народжуєть
ся в бригаді», «Ключі до 
Жайрема». 15.55 — «Я пи
шу флот...» По сторінках 
творів Л. Соболева. 16.50 — 
Новини. 16.55 — Розповіда
ють наші кореспонденти. 
17.25 — «Зимова фантазія». 
Концерт дитячих художніх 
колективів. 17.55 — Прем’є
ра документального теле
фільму ».Новина». 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.00 —
Мультфільм. 19.20 — Наш 
сад. 19.55 — Прем’єра ху
дожнього телефільму «Лю
дина па полустанку». 21.00
— «Час». 21.35 — Ширше
коло. 23.15 — Сьогодні у 
світі.
А ЦТ (II програма)
10.35, 11.40 — Музика. З кл. 
Музика народів СРСР. Пе
редача 2. 11.05 — Шахова
школа. 12.10 — Географія. 
8 кл. Північний і Північно- 
Західний економічні райо
ни. 13.10 — Новини. 18.00 — 
Новини. 18.20 — «...До шіст
надцяти і старше». 19.00 
Служу Радянському Союзу! 
20.00 — Вечірня казка.
20.20 — Всесоюзні змагання 
з лижного спорту «Красно- 
горська лижня» 5 км. Жін
ки. 21.00 — «Час». 21.35 — 
Прем’єра художнього теле
фільму «Погода на сер
пень». 22.45 — Спорт за
тиждень. 23.15 — Новини.

А~ ЦТ (І програми)
8.00 — Новини. 

Клуб мандрівників. 
Співає народний 
РРФСР І. НІакірзв.
Художній телефільм 
на на полустанку». 10.55 — 
Документальні фільми. 11.35
— Грає лауреат Всеросійсь
кого конкурсу Ю. Евтушен
ко (гуслі). 11.55 — Новини. 
14.30 — Новини. 14.50 — «З 
життя молодого директора». 
Прем'єра доку ментального 
телефільму. 15.40 — Кон
церт уйгурського МОЛОДІЖ- 
ного ансамблю «Я шлик» 
(Алма-Ата). 16.10 — Вистав
ка Буратіно. 16.40 — Нови
ни. 16.45 — Твори С. Рахма
нинова виконує Великий 
симфонічний оркестр ЦТ і 
ВР. 18.15 — Теленарис «Бе
регти пальне». 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 — 
Поезія. С. Смирнов. До 70- 
річчя з дня народження. 
19.50 — Прем'єра художньо
го телефільму «Зелений 
фургон». 1 серія. 21.00 -- 
«Час». 21.35 — Прем'єра ху
дожнього телефільму «Зеле
ний фургон». 2 серія. 22.45
— Сьогодні V світі
А УТ

10.00 — Новини. 10.25 — 
Камерний концерт. 10.55 — 
Телефільми. 11.35 — Співає 
О. Зименкова. 11.55 — «Не
спокійні серця». 12.40 —
Новини. 12.50 — Автограф. 
Н, Яремчук. 13.40 — Г. Квіг- 
ка-Основ’япепко. «Шельмён- 
ко-деіпцик». Вистава облас
ного українського музично-

артист
9.50 — 
«Людн-

драматичного театру імені 
Кропивницького. (Кірово
град). 16.00 — Новини. 16.10
— «Срібний дзвіночок».
16.30 — Музичні акварелі.
16.45 — «У нас в колекти
ві». 17.15 — Телефільм «На 
кого чекають засніжені го
ри». 17.30 — «Продовольча 
програма — справа кожно
го». 18.00 — «День за днем». 
(Кіровоград). 18.15 — Оголо
шення. 18.20 — «Об’єктив
розповідає». (Кіровоград). 
19.00 — Актуальна камера. 
19.30— Концерт Державного 
українського народного хо
ру імені Г. Верьовкп. 20.30 — 
Телефільм «Малюнки на льо
ду». 20.40—«На добраніч, ді
ти!». 21.00 — «Час». 21.35 — 
< Марна пересторога». Вис
тава Державного академіч
ного театру опери та балету 
УРСР імені Шевченка. У пе
рерві — 23.35 — Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15
— Документальний теле
фільм. 8.35. Фізика. Збирає
мо електричні кола. 9.05, 
13.00 — Німецька мова. 9.35
— Кінопрограма «Роки і
люди». «Розповіді про ко
муністів Сахаліну». «Проб
лемний метод навчання в 
системі політичної освіти». 
Ю.Оо — Естетичне вихован
ня. 10.35. 11.35 — Загальна 
біологія. 9 кл. Система ор
ганічного світу як відобра
ження еволюції. 11.05 —
Для вас, батьки. 12.05 —
Астрономія. 10 кл. Місяць. 
12.35 — Зоологія. 7 кл. Як і 
чому літають птахи. 13.30— 
Історія. Відповіді па листи. 
14.00 — Художній фільм із 
субтитрами «Раба кохання».
15.30 — Новини. 18.00 —
Новини. 18.20 — Докумен
тальний фільм «Ішли ііо ву
лиці й співали». 18.30 — 
Всесоюзні змагання з лиж
ного спорту. «Красногорсь- 
ка лижня». 15 км. Чоловіки. 
19.00 — «Предмет особливої 
турботи». Ведучий — полі
тичний оглядач В. Бекетов.
19.30 — Фестиваль мис
тецтв «російська зима». По 
закінченні «Вечірня казка». 
21.00 — «Час». 21.35 — Про
довження концерту фести
валю мистецтв «Російська 
зима». 22.35 — Новини.

дзвіпочок». 10.30 — Респуб
ліканська фізнко-матема- 
тична школа. 17.05 — Чем
піонат СРСР з гандболу се
ред жіночих команд «Спар
так» (Київ) — «Сільгосптех
ніка» (Краснодар). 17.35 — 
Співає квартет «Явір». 17.45
— «День за днем». (Кірово
град). 18.00 — «Моє місто — 
мій дім». (Кіровоград). 18.30
— Танцює Г. Шляпіва. 19.00
— Актуальна камера. 19.30
— Народна пісня у творчос
ті М. Вовчок. 20.30 — Доку
ментальний телефільм
«Мистецтво України». 20.50
— «На добраніч, діти!». 
21.00 — «Час». 21.35 — іїо-

пнй вечір телефестивалю. 
Передача з Концертної студ- 
дії «Останкіио». 21.00 —
«Час». 21.35 — «Пісня-83».
Продовження вечора в Кон
цертній студії «Останкіио». 
22.55 — Сьогодні у світі. 
А УТ

10.00 — Новини. 10.25 — 
Виробнича гімнастика. 10.35 
— Концерт з творів М. Ко- 
лессй. 11.15 — Докумен
тальні фільми,- 12.45 — 
Фільм-концерт «У кожному 
серці голос Батьківщини». 
13.45 — Новини. 13.55 — 
І. 1 Я. Златопольські. «По
внії рік і білий кіт». Виста
ва Кіровоградського об.час-

А ЦТ (І програма)
8.00 — Новини. 8.20 — 

Виставка «Буратіно». 8.50 
— Художній телефільм «Зе
лений фургон». 1 і 2 серії. 
11.10 — Новини. 14.30 — 
Новини. 14.50 — Докумен
тальні телефільми. 15.35 — 
Новорічний карнавал за 
участю Великого дитячого 
хору Центрального телеба
чення і Всесоюзного радіо. 
16.05 — Новини. 16.10 — 
Горизонт. «Тато, мама і я— 
спортивна сім'я». 17.10 — 
«Познайомтесь: місто Пітеш- 
ті> Кіноварне. 17.25 — Ша
хова школа. 17.55 — Ленін
ський університет мільйо
нів «Духовний світ люди
ни». 18.30 — Виступ дитячо
го ансамблю «Кнопочки». 
18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — «Шляхом творен
ня». Теленарис до 25-річчя 
перемоги Кубинської рево
люції. 19.30 — Прем’єра ху
дожнього телефільму «Дещо 
з губернського життя». За 
мотивами творів А. Чехова. 
21.00 — «Час». 21.35 — Що? 
Де? Коли? Телевікторипа. 
22.35 — Сьогодні V світі.
▲ ут

15.00 — «Народні талан
ти». (Кіровоград). 16.00 — 
Новини. 16.10 — «Срібний

винн кіноекрана. 
Новини. 23.05 — 
СРСР з гандболу 
ночих команд. _____
маш» — «ЗІІ» (Запоріжжя). 
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15
— Документальний теле
фільм. 8.35, 9.40 — Загаль
на біологія. 10 кл. Виник
нення життя на Землі.' 9.00. 
12.10 — Іспанська мова. 9.30
— Науково-популярний
фільм. 10.05 — Учням ПТУ. 
Астрономія. Галактики.
10.35 .— Науково-популярні 
фільми. 11.05 — Наш сад.
11.35 — Чого і як навчають 
в ПТУ. Професії будівельни
ка, радіомоитажннка, опе
ратора ЕОМ. 13.15 — Зару
біжне образотворче мис
тецтво. 14.00 — Драматургія
— і театр, В, Розов і його 
герої. 15.00 — Новини. 18.00
— Новини. 18.20. — Доку
ментальні фільми. 19.10 — 
II рем'єра фільму-концерту 
«Покликання» за участю за
служеного артиста Грузин
ської РСР П. Бурчуладзе. 
20.00 — Вечірня казка. 20.20
— Чемпіонат СРСР з хокею 
я м'ячем. «Динамо» 
на) — «Єнісей». 2 
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній телефільм «Дівчина 
і

22.50 — 
Чемпіонат 
серед жі- 

«Ростсіль-

(Моск- 
тайм.

Новини.море». 22.40

(І програма)
8.00 — Новини. 8 

Документальні фільми. 8.55
— У дні шкільних канікул. 
Прем’єра художнього теле
фільму «Проданий сміх». 1 
і 2 серії. 10.05 — Концерт з 
творів Р. ІЦедріна. 11.45 — 
Новини. 14.30 — Новини. 
14.50 — «Союз республік і 
сердець». Документальний 
фільм. 15.45 — «Зимові ві
зерунки». Концерт. 16.05 — 
Російська мова. 16.35 — Но
вини. 16.40 — В гостях у 
казки. «Дванадцять міся
ців». 18.15 — Наука і жит
тя. 18.45 — Сьогодні у світі. 
19.00 — Мультфільми. 19.30
— «На ковзанці». Хореогра
фічна мініатюра у виконан
ні Державного ансамблю 
народного танцю Союзу 
РСР. Художній керівник — 
народний артист СРСР 
І. Мойсеєв. 19.50 — Новини. 
19.55 — «Пісня-83». Заключ-

53-й тираж «Спортлото». 
9.10 — Документальні філь
ми. 9.40 — «Е. Гріг. Соната 
для скрипки з фортепіано 
до мінор». Фільм-концерт.
10.05 — Фільм—дітям. «Ди
вовижні пригоди Дениса Ко- 
рабльова». 1 і 2 серії. 12.15 
— Концерт академічного 
оркестру російських народ
них інструментів Централь
ного телебачення і Всесоюз
ного радіо. 13.05 — Людина. 
Земля. Всесвіт. 13.50 — 
Мульткопцерт. 14.30 — Но
вини. 14.45 — Тележурнал 
«Співдружність» . 15.30 — 
Прем’єра фільму-концерту 
«Байки Крилова і жартівли
ві пісні». Виконавець — па
родійні артист РРФСР 
О. Покровський. 16.35 —
Новини. 16.40 — Мульт
фільм. 17.00 — Очевидне — 
неймовірне. 18.00 — Барви 
«Веселки». Заключний кон
церт V Міжнародного фести
валю телепрограм про на
родну творчість. 19.15 — 
Мультфільм. 19.40 — Навко
ло сміху. 21.00 — «Час».
21.35 .— Прем'єра кіпокоп-
церту «Вам пісня присвячу
ється, або Знову карнаваль
на ніч». 22.35 — Новорічний 
бал фігуристів. 23.40 —
«Країна моя». Документаль
ний телефільм. 23.50 — «З 
Новим роком, товариші!». 
Г' , ______ і радянсько
му народу. 0.05 — «Новоріч-

..........-.. ний вогник». 3.35 — Танці, 
Музичний ■ танці, танці... 4.00 — «Вам 
е тріо», посміхаються зірки». Кон- ЦЄХ )Х?С-— церт.

■ А УТ
10.00 — 

Музичний 
кохання», 
популярний фільм «Худож
ня кераміка». 12.00 —
«Призначається побачення». 
12.30 — Мультфільм «Снігу- 
, ____  . 13.35 — «В цей
день 40 років тому...» До 
40-річчя визволення міста 
Житомира від німецько-фа
шистських загарбників».
14.35 — Світ поезії. Ф. Тют
чев. 15.00 — Лауреати Дер- 
тавних премій УРСР 1983 р. 
у галузі науки і техніки. 
16.00 — Фільм-концерт.
«Алегро». 16.15 — Програма 
«Братерство. 18.30 — Скар
би музеїв України, 19.00 — 
Актуальна камера. 19.40 — 
Передноворічиа зустріч з 
кращими спортсменами 
країни. 20.40 — «На добра
ніч, діти». 21.00 — «Час».
21.35 — Художній фільм 
«Сум’яття почуттів». Мульт
фільми для дорослих. 22.12 
— Документальний 
фільм. 23.50 — «З 
роком, товариші». Поздоров
лення радянському народу. 
00.05 — «П’ять хвилин па 
роздуми». 2.05. — Новорічні 
пригоди. Естрадна програ
ма. 3.35 — Музичний калей
доскоп.
А ЦТ (II програма)

8.15 — Якщо хочеш бути 
здоровим. 8.30 — Докумен
тальний телефільм. 9.00 — 
Фільм — дітям «Чук 1 Гек».
9.45 — Клуб кіноподорожей.
10.45 — Концерт духового
оркестру Великого театру 
СРСР. 11.25 — Одяг і фанта
зія. 11.55 — Ану, дівчата!
13.55 — Голоси народних 
інструментів. Гітара. 14.50— 
Супутник кіноглядача. 15.35 
— Міжнародний огляд. 
15.50 — Мультфільм. 16.10 
— Художній телефільм «Іро
нія долі, або 3 легким па
ром!» 1 і 2 серії, 19.15 — 
Світ оперети. 20.00 — Вечір
ня казка. 20.20 — Кубок сві
ту з лижного двоборства. 
2'1.00 — «Час». 21.35 —
Прем’єра художнього теле
фільму «Вільний вітер». 1 І 
2 серія. 23.40 — «Країна 
моя». Документальний теле-

плгппп\ЄаГІ31УГ ПОЯ'1ЬО,П Поздоровленнявоград). 16.00 — Новини.
16.10 — «Срібний дзвіно
чок». 16.30 — Д.І
фільм «Уральське тріо».
16.50 — «Гарячий г"" 
публіки». 17.15 — Фільм-
концерт «Концерттіно». 17.30
— «Атеїстичні діалоги». 
18.00 — «Комуністи». Вис
туп секретаря парторганіза- 
ції Кіровоградського спец- 
управліпнп «Механомонтаж- 
200» В. П. Ковальова. 18.15
— «День за днем»: 18.30 — —
«Ялинковий карнавал». Ви-- ропька» 
ступають вихованці дитсад
ка «Гніздечко». (Кіровоград).
18.55 — Фотохвилинка. (Кі
ровоград). 19.00 — Актуаль
на камера. 19.30 — «Сторін
ки творчості». До 70-річчя з 
дня народження Ю. Збана- 
цького. 20.40 — Фільм-кон
церт «Диваки». 20.50 — «На 
добраніч, діти». 21.00 —
«Час». 21.35 — Розповідь
про 15-й республіканський 
кінофестиваль «Молодість- 
83». 22.50 — Новини.
А ЦТ (II програма) 
8.00 — Гімнастика. 8.20 — 
Концерт танцювальної гру
пи Великого дитячого хору 
Центрального телебачення і 
Всесоюзного радіо. 8.50 — 
«Як ковток чистої води». 
Про народні промисли. 9.10
— Науково-популярний
фільм. 10.15 — «Маяковсь-
кий з нами». 11.10 — Знан
ня — сила. 11.55 — Худож
нііі фільм «Селянський 
син». 13.20 — Зустріч шко
лярів з лауреатом Держав
них премії! СрСР, академі
ком АН СРСР В. С. Пугачо- 
вим. 14.05 — Новини. 18.00
— Новини. 18.20 — «Увага, 
ялинка!» Мультфільм про 
дотримання правил проти
пожежної безпеки». 18.30 — 
Сільська година. 
«Говорить Мцсква».
річчя Московської міської 
радіотрансляційної мережі». 
20.00 — Вечірня казка. 20.20
— Кубок світу з лижного
двоборства. 21.00 — «Час». 
21.35 — Художній фільм
«Тут паш дім». 1 і 2 серії. 
23.45 — Новини.

19.30 — 
До 50-

А НТ (І програма)
8.00 — Новини. 8.20 — 

Виступ Північного Російсь
кого народного хору. 9.00—

Новипп. 10.25 — 
фільм «Мелодії 
11.30 — Науково-

23.40 
теле- 

повим

ЗУСТРІЧАЙТЕ НОВИЙ РІК
у ресторанах та кафе споживчої кооперації

Тут затишно 1 кра
сиво, всюди — сяйво 
новорічних вогнів, 
гостинність. Пишні 
вбрана ялинка, легка 
сучасна музика, свят
ково сервіровані сто
ли з безліччю страв 
надовго залишать 
спогад про приємно 
проведене Свято.

Рибні та м’ясні 
асорті, салати, гострі 
закуски, напої, фірмо
ві страви приготовле
ні досвідченими кулі
нарами та кондитера
ми.

У кафе та рестора
нах приймають попе
редні замовлення на 
проведення новоріч
них вечорів.

У магазинах «Ку
лінарія» до новоріч
ного столу можна ку
пити напівфабрикати, 
кулінарні та конди
терські вироби або 
замовити їх заздале
гідь. Ця послуга до
поможе господаркам 
скоротити час па при
готування страв вдо
ма, чудово відпочити 
на свята. То ж весе
лого вам Нового ро
ку!

Облспоживспілка.

Укоопторгреклама.

На украинском языке.

фільм. 23.50 — «З Новим ро
ком, товариші!». Поздоров
лення радянському народо
ві.

А ЦТ (І програма)
8.00 — Новини. 8.20 —і 

Мультфільми. 9.00 — «Зимо
вий ранок». Композиція за 
віршами російських і радян
ських поетів. 9.30 — Бу
дильник’. 10.00 — Служу Ра
дянському Союзу! 11.00 — 
Музична передача «Ранкова 
пошта». 11.30 — Прем’єра
художнього телефільму для 
дітей «Справа за тобою».
12.50 — Музичний кіоск.
13.20 — Програма телеба
чення Куби, присвячена 25- 
річчю перемоги Кубинської 
революції. 14.20 — Спорт-83. 
Підсумки спортивного року. 
15.00 — «Веселі нотки»,
конкурс юних вокалістів. 
16.00 — Художній фільм 
«Ідеальний чоловік». 17.30— 
Зустрічі на радянськії! зем
лі. 17.45 — По сторінках
дитячого гумористичного 
журналу, «Єралаш». 18.30
— Клуб мандрівників. 19.30
— «Новорічний атракціон».
Естрадно-циркова вистава. 
21.00 — «Час». 21.35 —
Продовження естрадно-цир
кової вистави «Новорічний 
атракціон». По закінченні — 
Новини.
А УТ10.00 — Новини. 10.15 —- 
Художній фільм «Новорічні 
пригоди Маші і Віті». 11.25
— «Слава солдатська». 12.25
— «У світі балету». 13.20 —
«Катрусин кінозал». 14.15— 
«Кіномозаїка». 15.15 — За
прошує республіканський 
Будинок актора. 16.40 —
Студія «Золотий ключик».
17.50 — Літературний вечір
поета П. Глазового. 19.00 — 
Актуальна камера. 19.30 — 
Художній фільм «Чарівни
ки». 1 серія. 20.45 — «На 
добраніч, діти». 21.00 —
«Час». 21.35 — Художній 
фільм «Чарівники». 2 серія.
22.50 —- Новини.
А ЦТ (И програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 — 
Концерт української народ
ної пісні. 9.00 — Дітям про 
звірят. 9.30 — Виступає ан
самбль Те Коп Е (Куба). 
9.55 — «Сказання про пав- 
лово-посадську хустку». 
10.10 — Твори В. А. Моцар
та у виконанні Московсько,- 
го ' камерного оркестру. 
11.00 — Документальні
фільми. 11.35 —Концерт ор
кестру народних інструмен
тів Куйбишевського музич
ного училища. 11.55 — До
кументальний екран. 12.50
— — «Хочу все знати». 
13.00 — «Справа майстра 
боїться». Конкурс учнів суд- 
нобудівельиих ПТУ м. Вла
дивостока. 14.05 — Мульт» 
фільми про пригоди кота 
Леопольда. 14.45 — Худож
ній телефільм «Вогненні до
роги»^ серія. 16.00 — Роз
повідають паші кореспоц-’ 
денти. 16.30 — Концерт ка-Ж 
мерної музики. 16.50 — По
дорож у Новий рік. 17.30 :— 
Від усієї душі. Зустріч з 
сільськими трудівниками 
Брянсько) області. 19.30 — . 
«Дозвольте увійти». Про 
проблеми молодої сім’ї. 
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— Документальні фільми
про спорт. 21.00 — «Час». 
21.35 — Художній теле
фільм «Наречена з Півночі».
ІИ !■■■■■ І І ■! II І І ! ■!

В. о. редактора 
В. АФАНАСІЄНКО.

ЗБЕРІГАТИ ГРОШІ В ОЩАДНИХ 

КАСАХ НАДІЙНО, ВИГІДНО, ЗРУЧНО!

на одержання вкла- 
ду, відписати будь- г 
якій особі;

— перевести вклад 
точні рахунки і иада- 3 однієї ощадної каси 
ють вкладникам ряд 
зручностей і переваг:

— по заощаджеи-
вкладеиих в 

каси, випла- 
прибуток у 

процентів

Ощадні каси прий- 
мають вклади до ви
моги, термінові, виг
рашні, умовні і па по-

НЯХ, 
ощадні 
чується 
вигляді 
або виграшу;

— вкладник може 
поповнити свій вклад 
в будь-якій ощадній 
касі Радянського Со
юзу;

— дати доручення

в іншу;
— одержати свій 

вклад в центральній 
ощадній касі 
шій касі свого
«У-

Радянська 
ва гарантує таємницю 
вкладів, їх збережен
ня, видачу за першою 
вимогою вкладника.

Управління 
Держтрудощадкас 

області.

або ііі- 
райо-

держа-

1
«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.
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