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ПІДВИЩИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ 
ВИРОБНИЦТВА І ЯКІСТЬ РОБОТИ

КПРС, Рада Міністрів СРСР, ВЦРПС і 11К 
ЬЛКСАІ звернулися з Листом до партійних, радян
ських, господарських, профспілкових і комсомоль
ських організацій, трудящих Радянського Союзу 
-Про розгортання соціалістичного змагання за вико-' 
шанця і перевиконання плану 1978 року і посилення 
боротьби за підвищення ефективності виробництва і 
ЯКОСТІ роботи».

Головне, говориться в Листі, — з перших днів року 
е.тбезпечнтн чіткий ритм роботи, виконання державних 
планових завдань і соціалістичних зобов’язань кож
ним трудовим колективом, районом, містом, областю, 
у.расм і республікою.

Передові колективи Москви виступили з іпіціати- 
гсю завершити завдання трьох років п’ятирічки до 
аісршої річниці нової Конституції СРСР. Високі зобо
в’язання на 1978 рік взяли знатні шахтарі, ново- 
ллнецькі металурги, івавовські текстильники та бага
то інших.

Патріотична ініціатива передових колективів і пра
цівників, прапороносців соціалістичного змагання, 
зачинателів нових, більш прогресивних форм і мето
дів праці заслуговує високої оцінки і підтримки, а їх 
досвід — якнайбільшого поширення.

Жодного відстаючого поруч — ось бойовий девіз 
колективної прані, ось веління, нашого часу!

Далі в Листі говориться про те, з чого повинна 
складатися загальнонародна боротьба за ефективність 
і якість. Цс — використання всіх можливостей для 
досягиєїшя найвищої продуктивності прані, неухиль
не поліпшення якості продукції, підвищення її тех
нічного рівня, надійності і довговічності, більш повне 
•виксрнсгашія основних виробничих фондів, раціо
нальне використання спровіпіи, матеріалів, палива, 
електроенергії, посилення режиму економії.

Досягнення високої ефективності і якості нерозрив
но зв’язане з докорінним поліпшенням капітального 
будівництва, прискоренням введення в дію виробни
чих об’єктів. Потрібне серйозне поліпшення роботи 
Чраігспортпої системи.

У Листі підкреслено, що найважливішим загально
партійним, загальнонародним завданням є. дальший 
розвиток сільськогосподарського виробництва, підви- 
•цения його ефективності. На 1978 рік у цій галузі 
ік.мічсио дуже високі темпи зростання.

Ударною ділянкою лишається виробництво зеопа, 
валовий збір якого повинен становити не менш як 
220 м ільйоків тонн. Предметом особливої турботи по
линно бути всемірне збільшення виробництва м’яса. 
Саме тут слід зосередити максимум зусиль і матері
альних ресурсів. Треба буде значно збільшити вироб- 
їшцтво і закупки цукрових буряків, бавовни, насіння 
«чіяшнику, овочів, молока, яєиь та іншої продукції.

Необхідно також всемірно поліпшувати роботу по се
лекції як у рослинництві, так і в тваринництві.

Обов'язок колгоспників, працівників радгоспів, спе
ціалістів сільського господарства успішно провести 
зимівлю худоби, старанно підготуватися до весняної 
сівби, ефективніше використати кожен гектар землі, 
кожен центнер кормів і добрив, кожну машину, ко
жен карбованець капітальних вкладень, наполегливо 
добиватись максимального збільшення виробництва 
і підвищення якості всіх сільськогосподарських про
дукт ів.

Відпошдальпі завдання поставлено по розширенню 
виробництва товарів народного споживання, поліп- 
шепшо торгівлі і побутового обслуговування населен
ня. З їх вирішенням безпосередньо зв’язані здійснен
ня соціальної програми десятої п'ятирічки, піднесен
ня рівня життя радянських людей.

Здійснення великих і складних завдань, які стоять 
перед країною в 1978 році, відзначається в Листі, ви
магає мобілізації сил, знань і йміїшя, даЛьйІито підви
щення трудової і політичної активності трудящих. 
«Необхідно, — сказав товариш Л. Л. Брежнєв па 
грудневому Пленумі НК КПРС, — зберегти, закріпи
ти трудовий порив і ритм ювілейного змагання. Сьо
годні працювати.краще, ніж \чора, завтра — краще, 
ніж сьогодні. Таким є лозунг дня. А краще — не зна
чить упор па якість, на ефективність, па зростання 
продуктивності праці. Саме тут — серцевина соціа
лістичних зобов’язань, як і взагалі всієї нашої гоецо- 
дг.рської діяльності».

Поліпшувати організацію соціалістичного змаган
ня, підвищувати його дієвість — найперший обов’я
зок партійних, радянських, господарських органів, 
профспілкових і комсомольських організацій. Керую
чись рішеннями грудневого Пленуму ПК КПРС. по- 
сігітоесіо НК КПРС. Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС 
і НК ВЛКСМ про всесоюзне соціалістичне змагання 
в десятій п’ятирічці, необхідно доСчіватнся, щоб зо- 
брв’язання і зустрічні плани були мобілізуючимн, 
враховували наявні резерви. У перших рядах учасни
ків змагання покликані йти ударники комуністичної 
праці.

Центральний Комітет КПРС, Рада Міністрів СРСР, 
ВЦРПС, ЦК ВЛКСМ висловили тверду впевненість 
у тому, що партійні, радянські, господарські, проф
спілкові і комсомольські організації, робітники кол
госпники, інтелігенція, всі трудящі нашої великої 
Батьківщини, тісно згуртовані навколо Ленінської 
партії, ще ширше розгорнуть соціалістичне змагання 
аа виконання і перевиконання завдань 1978 року, до
б’ються нових успіхів у здійсненні історичних рішень 
XXV з’їзду КПРС.

(ТАРС).

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО XX ОБЛАСНУ КОМСОМОЛЬСЬКУ КОНФЕРЕНЦІЮ

14 січня відбулася XX обласна звітно виборна 
комсомольська конференція. Із звітною доповід
дю обкому комсомолу виступив перший секретар 
обкому ЛКСМУ О. О. СКІЧКО.

В обговоренні доповіді взяли участь; Яків 
БОНДАР — перший секретар Кіровоградського 
міськкому ЛКСМ Україні/, Леонід АРТЕМЕН
КО—бригадир комсомольсько-молодіжної брига
ди різальників металу заводу «Червона зірка», 
Валентина МАХНО—доярка колгоспу «1 Травня» 
Мі-ловпсківського району, Володимир ДЕМЧЕН
КО — іиженер-конструктор із міста Світловод- 
ська, Наталія Н1МЧУК — учениця Гайворонської 
СШ № 5, Олександр СМІЛЯНЕЦЬ — голова кол
госпу ім. Чапаева Новомиргородського району, 
Дмитро ЗАМША — перший секретар Бобрнпець- 
кого райкому ЛКСМ України, Світлана МАРТИ
НОВА — старша піонервожата СШ № 19 міста

БУДЬТЕ ВІРНІ 
ЛЕНІНСЬКИМ ЗАПОВІТАМ
СЛОВО ВЕТЕРАНІВ ВЕЛИКОЇ ЖОВТНЕВОЇ 
СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ПАРТІЇ 
1 КОМСОМОЛУ, ГЕРОЇВ ВІЙНИ І ПРАЩ 
ДО УЧАСНИКІВ ВСЕСОЮЗНОГО
ЛЕНІНСЬКОГО ЗАЛІКУ
«РІШЕННЯ XXV З’ЇЗДУ КПРС - У ЖИТТЯ!»

Дорогі юні друзі!
До вас, спгдксх мців Жовтня, молодих Судіє ників комунізму, 

звертаємось ми в ті дні, коли в комсомольських організаціях 
країни підбиваються підсумки першою етапу Лсшясіл его за
ліку. Він присвячувався ЬО й річниці Жовтневої революції — 
Іюликому історичному рубежу на шляху нашої Е.пн шщяня до 
комунізму. Глибоко символічно, що боновою програмою учас
ників Ленінського заліку, яскравим виявом їх а.-, гнаної життє
вої позиції став-девіз -Вчимося комунізмові, С . дуємо кому
нізм!»

Додержувати цього девізу — значить наполегливо оволоді
вати лсиінсььоїс ідейкою спадщиною, глибоко -вивчаїи ма»е- 
ріали XXV з’їзду КПРС, Основний Закон СРСР. славну істо
рію нашої партії, героїчний шлях ВЛКСМ, творчо застосовува
ти набуті знання на практиці.

Жити і працювати лід цим девізом — значит« ударною пра
цею, відмінним навчанням. зразковим виконані:, м військового 
обов’язку примножувати досягнення радянського народу в 
боротьбі за виконання планів партії, бути справжнім патріо
том,-інтернаніовалістом, утверджувати комуністичну мораль, 
берегти славні традиції старших поколінь революційних борців. 
Жовтнева ударна вахта, змагання за право підписати Рапорт 
Ленінського комсомолу ЦК КПРС з новою силою показали ию 
комсомольці, молодь Країни Рад безмежно вірні лсіі'чіс> кому 
революційному прапорові, ве.іикій справі партії комуністів, 
ідуть у першій шерензі творців комуністичного суслільсті а.

Вам, молодим, випало величезне щастя жити і пргшюиаіи у 
справді незабутній час — час, осяяний світлом нової Кош.шту
ки СРС° — видатного документа епохи, справжнього мані
фесту зрілого соціалізму, який втілив v собі леншсіку муд
рість партії і колективну волю нашого народу. Новою турбо і ою 
про щастя і благо радянських людей зростання могутності на
шої держави пройняті рішення грудневого (1977 р.) П.іеш.му 
НК КПРС. Відповісти на шо турботу партії дальшим піднесен
ням політичної, трудової і громадської активності — високий 
•оСюе’язо:; кожного учасника Ленінського заліку, ножного ком- 
сомолі ця.

Рік, в який ми вступили, увійде яскравою сторінкою в ліюпне 
комсомолу як рік XV111 з’їзду ВЛКСМ. бО.-річчя Ленін ької 
Спілки Молоді. Ми вяезмені: для комсомольців громлдснн-о-ло- 
лйнчна атестація напередодні них знаменних под’й с-.не 
не тільки звітом про досягвуте а й стартом нових цікавих 
справ, часом глибоких роздумів, колективного ігошуку.

Велика честь і висока відповідальність бути учасником Ле
нінського заліку. Вчитись у Леніна працювати, бсрспиь і пере
магати — до цього прагне кожна молола людина ішьпсї нраіац. 
Критично Оцінюючи свої усягхп. намічаючи чергові рубежі, 
пам’ятайте ленінський наказ — менше пишних фраз, більше 
простого, буденного діла, турботи про пуд хліба і пуд вугілля. 
Виконуючи цей заповіт сьогодні. ведіть безустанну боротьбу 
за підвищення ефективності виробництва і якості роботи, зміц
нюйте дисципліну праці, організованість, будьте новаторами, 
по-хазяйському ставтесь де народного добра. Необхідно збе
ри тщ закріпити трудовий порив і ритм ювілейного змяган- 
пя. — закликає партія. — Сьогодні працювати краше, ніж учо
ра. завтра — краще, ніж сьогодні.

Нас радують добрі починання передових молодіжних колек
тивів, які вирішили зустріти з’їзд комсомолу трудовими да- 
руиками, розгорнули змагання за виконання плану, трьох років 
п’ятирічки до першої річниці Конституції СРСР. стали на удар
ну вахту на честі. 60-річчя Ленінського комсомолу. Ми переко
пані, що в цей pvx у-дні атестації увіллються мільйони моло
дих ентузіастів, що спілка молодих ленінців ознаменує ниніш
ній рік-вражаючими успіхами яз всіх ділянках пашеі великої 
комуністичної бедовн.

Ця віра старшого покоління в радянську молодь глибоко ? 
сентаво відображена в словах Генерального секретаря 11К 
КГ1РС. Голови Президії Верховної Ради СРСР товаришу 
Л 1. Брежнєва: «Продовж)ючн славні традиції своїх дідів 1 
батьків, комсомольці, дівчата і юнаки йдуть у перших рядах 
будівників комунізму, мужніють у праці, вчаться управляти 
господарством, керувати справами суспільства і держави. В ЇХ 
руках — майбутнє країни. І ми впевнені — це надійні рукит'. 

Будьте ж завжди вірні безсмертним ленінським заповітам, 
кожним днем свого життя утверджуйте СВІТЛІ КОМУНІСТИЧНІ 
ідеали, наполегливо і натхненно боріться за виконання рішені 
істеричного XXV з’їзду КПРС!

АЛЕКСЄЄВА В. Ф. —- ілен КПРС з 1914 р.. учасник 
Жовтневої революції; БАГРАМЯН І. X. — Маршал Ра
дянського Союзу, двічі Герой Радянського Союзу, голо
ва Центрального штабу Всесоюзного походу комсомоль
ців і моїоді по місцях революційної, бойової і трудової 
слави радянського народу: БЛОХІН А. Д. — член КПРС1 
з 1903 р.; ВАСЮТІН В. Ф. — професор ВПШ при HW 
КПРС. член КПРС з 1918 р., делегат II! з’їзду РКСМї 
ВИНОГРАДОВА М. І. — Герой Соціалістичної Праці,, 
знатна тка.тя-стахановка 30-х років- ПТАЛОВ О. В. —4 
двічі Герой Соціалістичної Праці: МІТІН М. Б. — леле4! 
гат III з’їзду РКСМ. академік; ПОСТНИКОВ В. Д. — 
Герой Соціалістичної Праці; ХЛЕБНИКОВ М. М — ге
нерал-полковник. Герой Радянського Coiotv. член КПРС 
з 1919 р.і ШУШПАНОВ Л. І. — член КПРС з 1917 р._ 
 делегат ІП з’їзду РКСМ. 

Кіровограда, Валентина БОРОВИК — тракто
ристка колгоспу імені Леніна Новоархаигель- 
ського району, Олександр ШАПОВАЛОВ — 
майстер Компаиіївського районного об’єднання 
«Сільгосптехніка», Раїса СНЧОВА — грушсом- 
сорг комсомольсько-молодіжної бригади штукату
рів управління механізації будівництва комбіна
ту «Кіровоградважбуд», Володимир ГОНТАР — 
помічник машиніста електровоза локомотивного 
депо станції Знам’янка, Людмила ВАЛ ИВАНО
ВА — студентка Кіровоградського педагогічного 
інституту їм. О. С. Пушкіна, Д. Ю. СТЕЛЬМУ- 
ХОВ — завідуючий обласним відділом народної 
освіти, Надія СИДОРЧУК — ланкова комсомоль 
сько-молодіжної ланки по вирощуванню цукро
вих буряків колгоспу імені Кстовського Доброве- 
личківського району.

Обрано новий склад обкому комсомолу, реві
зійну комісію.

В роботі конференції взяли участь: перший 
секретар обкому Компартії України М. М. КО- 
Т-ИЛЬЧАК, секретарі, члени 1 кандидати в члени 
бюро обкому Компартії України, консультант від
ділу партійних органів Центрального Комітету 
Компартії України А. А. НОСКОВСЬКВИ, сем- 
ретар ЦК ЛКСМ України Г. Д. МАКСИМЕНКО, 
завідуючий загальним відділом ЦК ВЛКСМ 
В. Б. ОКПИШ, відповідальні працівники обкому 
Компаріії України, ЦК ВЛКСМ і ЦК ЛКСМ Ук
раїни.

На конференцію прибула і взяла участь в її 
роботі делегація Одеської обласної комсомоль
ської організації на чолі із другим секретарем 
Одеського обкому комсомолу Володимиром ГАИ- 
ВОРОНСЬКИМ.

Товариші М. М. КОБІІЛЬЧАК і Г. Д. МАКСИ 
МЕННО виступили ва конференції з промовами.
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ОБЛАСНИЙ КОМІТЕТ ЛКСМ УКРАЇНИ,
обраний XX комсомольською конференцією

Делегати на XXIII з’їзд ЛКСМ України, 
обрані на XX Кіровоградській обласній 
комсомольській конференції

Александров І. п\ 
Антоненко Л. І. 
Артеменко Л. І. 
Бабич А. і.
Бойко О. В. 
Бондар Я. А. 
Больбут Л. П. 
Боровик В. І. 
Галянт С. І. 
Гарба М. М. 
Гнибіденко І. Ф. 
Голик Н. М. 
Головко В. П. 
Голуб В. С. 
Голубенко Г. В. 
Гонтар В. М. 
Гончарова О. Г. 
Гончаренко В. Г. 
Гончаренко Н. О. 
Гордієнко С. П. 
Григораш В. Г. 
Гриценко А. М. 
Діброва А. В. 
Долбін Л. 8. 
Донченко О. М. 
Дротянко Л. Г. 
Єгоропа Н. Т. 
Живан О. І.
Жук М. П. 
Зайчевська Г. М, 
Івановський В. І. 
Іщенко О. К. 
Качаєва В. М.

КАНДИДАТИ В ЧЛЕНИ ОБКОМУ ЛКСМУ
Антоненко Н. Г. 
Васечко Т. І. 
Веселов В. А. 
Геркіял А. М. 
Гольша В. М. 
Дмитренко А. С. 
Дюжева К. М. 
Жебровський Б. М. 
Іванов І. І.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ
Войний В. А. 
Гніденко В. Г. . 
Грошева О. О.
Загреба Л. І. 
Замша Д. А. 
Колесников В. В. 

Каніщец А. М, 
Капуста М. В. 
Кашпрук Л. П. 
Кивгило Л. П. 
Киверник К. І. 
Килимник Л. С. 
Клименко Т. В. 
Козачук В. В. 
Колосов О. М. 
Копотюк М. В. 
Коровіна Н. А. 
Коробов В. В. 
Коршенко Т. Г.' 
Кочерга М. І. 
Кравченко О. К. 
Кріпак А. О. 
Лебедева Т. М. 
Левченко О. І. 
Луценко Н.Ф. 
Лучканенко Л. М. 
Манухін В. К. 
Мальцев В. В. 
Мартинюк О. В. 
Марченко Г. В. 
Матюха І. В.
Махно В. Я. 
Мельник А. П. 
Мерцало С. Й. 
Метлякова Т. О. 
Мигуль В. М. 
Мильченко В. С. 
Мисюра С. Г. 
Міщенко В. І.

Карпенко В. М. 
Каушан О. В. 
Константинова Л. Б. 
Коноваленко В. П. 
Макушенко М. X.
Матроніна Л. Л. 
Мерешко Л. М.
Негара М. В.

Корінний В. П. 
Кривохатько Г. Г. 
Курган О. М. 
Кухтін В. К.
Мельник В. М. 
Осипчук В. Г.

Морозов О. С. 
Німчук Н. В. 
Оліхнович Н. Ф. 
Павлов І. І.
Парасоченко М. І. 
Пересунько О. Є. 
Перевозиик А. В. 
Петровський О. М. 
Поліщук Н. В. 
П'яничук Нх В. 
Рогожина Н. Ф. 
Ртищева В. І. 
Рискаль Н. І. 
Самброс Г. Т. 
Семак С. Я. 
Сирота І. О. 
Скічко О. О. 
Скляренко А. П. 
Сорокіна К. Б.< 
Стасек М. П. 
Стоян Ю. Д. 
Успаленко М. І. 
Феденко М. П. 
Цапенко В. І. 
Циганова Н. Т. 
Чубко Л. М. 
Шаповалов С. В. 
Шаркезій В. В. 
Швиданенко М. М. 
Шевченко Н. Т. 
Шумейко Л. І. 
Штетя Г. В.
Юхно О. А.

Переведенцев В. М. 
Слінченко А. М. 
Ткаченко Г. Р.
Тофан Л. М. 
Уварова Н. А.
Угрін М. В.
Шевчук Н. П. 
Якименко С. Є.

Райко 3. С. 
Руденко В. Т. 
Рибак Л. О.
Федас А. Є. 
Чабанюк В. П.
Чумаченко В. М. 
Шрамко Л. В.

Андрусенко В. Д. 
Андрущакевич Я. С. 
Баницька В. О. 
Башук Н. В.
Бондар Я. А. 
Валивачова Л. С. 
Васильева Л. І. 
Васильєва Н. Л. 
Гетьманенко С. П. 
Гірник С. М. 
Голик Н. М. 
Гончаренко Н. О. 
Гордієнко С. П. 
Григораш В. Г. 
Гусакова 3. Б. 
Гульченко А. О. 
Дригус І. П. 
Діброва А. В. 
Дротянко Л. Г. 
Зубкова К. А. 
Іванова Г. О. 
Іваненко А. І.

ДЕЛЕГАТИ 
НА XVIII 

З’ЇЗД ВЛКСМ, 
обрані на XX 
Кіровоградській 
обласній 
комсомольській 
конференції
Артеменко Л. І. 
Боровик В. I. 
Волкотрубенко О. П. 
Гонтар В. М.
Демченко В. I. 
Донченко О. М. 
Замша Д. А.
Микляев С. М.
Німчук Н. В. 
Оліхнович Н. Ф. 
Островерхий А. В. 
Почнай Л. С.
Репенько О. М. 
Росочинська В. В. 
Скічко О. О. 
Смоленський В. Ф. 
Сичова Р. В. 
Тишенко О. А. 
Штетя Г. В.

1щенко О. К. 
Катан Н. В. 
Качан Л. I.
Качасва В. М. 
Качуровська В. В. 
Кашпрук Л. П. 
Кивгило Л. П. 
Киверник К. I. 
Колосов О. М. 
Колючий В. Д. 
Константинова Л. Б. 
Коробов В. В. 
Корозша Н. А. 
Лаши В. О. 
Лебедева Т. М. 
Маланчук В. Ю. 
Мальцев В. В. 
Манухш В. К. 
Мартинюк О. В. 
Матюха I. В. 
Мигуль В. М. 
Миколенко В. А.

Пленум обкому ЛКСМ України
Відбувся пленум новообраного обкому ЛКСМ Ук

раїни, "який розглянув організаційні питання. Пленум 
обрав бюро обкому ЛКСМ України в складі: Л. Е 
Артеменка, Я. А. Бондаря, 1. Ф. Гнибіденка, Н. Ф. 
Луценко, В. В. Мальцева, В. К. Ману хіна, Т. О. Мет- 
ляковоі. О. М. Петровського, О. О. Скічка, М. 1. Ус- 
паленка; М. М. Швиданенка.

Першим секретарем обкому комсомолу обрано 
О. О.- Скічка, другим секретарем — 1. Ф. Гнибіденка, 
секретарями — В. В. ЛХальцева, Т. О. Метлякову.

Завідуючим відділом комсомольських організацій 
обкому комсомолу затверджено В. К. Ліанухіна, за
відуючою загальним відділом — Л. ЛІ. Чубко, заві
дуючим відділом пропаганди і культурно-масової ро
боти — М. М. Гарбу, завідуючим відділом робітничої 
і сільської молоді — Л\. П. Жука, завідуючим відді
лом спортивної та оборонно-масової роботи — С. В. 
Шаповалова, завідуючою відділом студентської і 
шкільної молоді та піонерів — Н. Т. Циганову, заві
дуючим фінансово-господарським відділом — А. М. 
Гриценка.

Редактором обласної мелодійної газети «Уіолодип 
комунар» пленум затвердив М. І. Успаленка.

Пленум затвердив начальником обласного штабу 
«Комсомольського прожектора» другого секретаря 
обкому комсомолу 1. Ф. Гнибіденка, головою обласної 
ради Всесоюзної піонерської організації ім. В. І. Ле
ніна—секретаря обкому комсомолу Т. О. Метлпкову.

Відбулося засідання ревізійної комісії обласної 
комсомольської організації. Головою комісії обрано 
Д. А. Замшу — першого секретаря Бобрипецького 
райкому комсомолу.

Морозов О. С. 
Наконечна Н. М. 
Ноник В. I.
Парасоченко М. I. 
Пересунько О. €.
Пономаренко П. I. 
П’яничук Н. В. 
Рубан Н. М.
Рискаль Н. I.
Сидорчук Н. Р. 
Сючко О. О.
Скляренко А. П. 
Слшченко А. М. 
См1лянець О. Д. 
Тельнов Г. В.
Толок О. I.
Успаленко М. I. 
Швиданенко М. М. 
Шолох М. М.
Юрченко В. Ф. 
Ясинський А. Л.

ЙТИ ЗА ПАРТІЄЮ КОМУНІСТІВ
Із звітної доповіді обкому комсомолу, з якою

1 ОЕ -ТИСЯЧНИЙ бойовий
■ **** загін комсомольців 

області одностайно, — говорить 
О. Скічко, — схвалює і цілком 
підтримує внутрішню Й ЗОВ
НІШНЮ політику Комуністичної 
партії і Радянсько? держави, 
висловлює палку вдячність 
Центральному Комітетові 
КПРС, його ГІолітбюро, особис
то Генеральному секретареві 
Ц1\ КПРС, Голові Президії 
Верховної Ради СРСР товари
шеві Л. І. Брежнєву за постійне 
піклування та батьківську ува- 
гу до Рад.

З високою відповідальністю 
сприйняли комсомольці органі
зації області рішення грудне-

вето (1977 року) Пленуму ЦК 
КПРС, позачергової сьомої се
сії Верховної Ради СРСР, яка 
прийняла Основний Закон на
шої держави, листопадового 
Пленуму ЦК Компартії Украї
ни, Звернення Центрального 
Комітету КПРС, Ради Мініст
рів СРСР, ВЦРПС і ЦК 
ВЛКСМ до радянського на
роду.

Здійснюючи рішення партії, 
та уряду, трудящі області са
мовіддано працюють над вико
нанням планів комуністичного 
будівництва.

План реалізації промислової 
продукції 1977 року область 
викопала на 101,7 процента. 
Державі продано понад 1 міль-

виступив перший секретар обкому ЛКСМУ Олексій СКІЧКО
йон 400 тисяч тонн кіровоград
ського хліба, 3,8 мільйона тонн 
цукрових буряків, успішно 

' виконано соціалістичні зобов’я
зання по продажу державі 
продуктів тваринництва. І в 
усіх цих досягненнях вагомий 
внесок комсомольців та молоді 
нашої області.

Тільки в ювілейному році
140 тисяч юнаків і дівчат ордс- 
нспоспої Кіровоградщиші взя
ли участь у соціалістичному 
змаганні за право підписати 
Рапорт ЦК КПРС до 60-річчя 
Великого Жовтня, 7,5 тисячі з 
них удзриоіо працею завоюва
ли це право. В авангарді зма
гання, біля джерел усіх трудо
вих починань стоять 860 комсо-

мсльсько-молодіжних колек
тивів.

Доповідач з гордістю називає пе
реможців соціалістичного змагання, 
їхнім великим трудовим" досягнен- 
нпм передувала копітка, цілеспря
мована робота комітетів комсомолу 
по комуністичному вихованню юна
ків і дівчат. За звітний період роз
ширилась мережа комсомольських 
гуртків і семінарів, зросла кіль
кість слухачів у них, значно менше 
стало молодих людей, які ніде не 
вчаться. 92,3 процента ідейних на
ставників молоді — комуністи, 88,8 
процента мають вищу або незакін- 
чену пищу освіту.

Разом з тим рівень роботи окре
мих комітетів комсомолу у важли
вій справі не відповідає вимогам 
сьогоднішнього дня. В Олександ
рійському, Кіровоградському, Нов- 
юродківському районах заняття ще 
нерідко проходять нецікаво, при 
малій кількості слухачів. Тут не 
аналізують стану політнавчання 

комсомольців і молоді, не вживають 
заходів для усунення існуючих не
доліків, слабо використовують ак
тивні форми занять, не ведуть ціле
спрямованої роботи з резервом про
пагандистських кадрів.

Застосування комплексного 
підходу до ідейно-політичної 
роботи з молоддю багато в чо
му Сприяє Ленінський залік 
«Рішення XXV з’їзду ЦГІРС— 
у житгяі» За останні роки це 
переконливо засвідчує досвід 
Бобричецької районної комсо
мольської організації. Треба 

^зробити все для того, щоб зер
на позитивного досвіду бобрнн- 
чан зійшли в кожній комсо
мольській організації.

(Закінчення на 3-й стор.)

і

* і

фото В. КОВПАКА.



IT січня ЮТ8 року --------------- „Молодяй комунарі —
XX ОБЛАСНА КОМСОМОЛЬСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

З стор,

виховання - справа відповідальна
Відзначивши, що в загальний успіх тру

дівників області в ювілейному році ба
гато праці вклали комсомольці і молодь 
області, тов. Ал. АЛ. Кобильчак сказав, що 
головне завдання комітетів комсомолу 
сьогодні — виходячи з рішень грудне
вого (1977 р.) Пленуму ЦК КПРС, пра
вильно визначити своє місце у виконанні 
плану економічного й соціального роз
етку країни на 1978 рік. Особливо важ
ливо, підкреслив промовець, для молоді 
підприємств промисловості, транспорту, 
зв’язку, будівництва взяти активну участь 
у соціалістичному змаганні за виконання 
завдань трьох років п’ятирічки до 
7 жовтня нинішнього року — річниці но
вої Конституції СРСР, у русі «Якості про
дукції — комсомольську турботу».

Для сільської молоді справою честі 
повинне стати підтримання ініціатив: 
трудівників Долинського району — по 
збільшенню виробництва зерна, Новоар- 
хангельського — по забезпеченню висо
ких урожаїв кукурудзи, Гайворонсько- 
го — по достроковому виконанню пла
нів виробництва і заготівель продуктів 
тваринництва, Новгородківського — по 
зміцненню спеціалістами сільського гос
подарства середньої панки колгоспів і 
радгоспів.

Листопадовий (1977 р.) Пленум ЦК 
^Компартії України, який розглянув пи

тання «Про роботу партійних організацій 
республіки по виконанню рішень XXV 
з’їзду КПРС про поліпшення комуністич
ного виховання молоді і посилення пар
тійного керівництва комсомолом», не

З виступу першого 
секретаря обкому 
Компартії України 

тов. М. М. КОБИЛЬЧАКА 
тільки глибоко і принципово викрив не
доліки в діяльності комсомольських ор
ганізацій, а й визначив завдання дальшо
го посилення їхньої роботи по форму
ванню у підростаючого покоління марк
систсько-ленінського світогляду, високих 
моральних якостей, по підвищенню тру
дової і громадсько; активності молоді.

Виходячи з високих вимог XXV з’їзду 
КПРС і листопадового (1977 р.) Пленуму 
ЦК Компартії України, хочеться вислови
ти ряд зауважень на адресу обласного 
комітету комсомолу, сказав тов. М. М. 
Кобильчак.

На листопадовому (1977 р.) Пленумі* 
ЦК Компартії України поставлено зав
дання значної активізації комсомольсько- 
молодіжних колективів у вугільній і ме
талургійній промисловості. Такі галузі є 
й у нас. Однак у вугільній промисловості 
комсомольсько-молодіжні колективи 
становлять лише 1,3 процента, а в мета
лургійній — 3 проценти від усіх, які є в 
області Повільно створюються комсо
мольсько-молодіжні колективи на Кіро
воградському чавуноливарному заводі, 
у виробничому об’єднанні «Олександрія- 
вугілля».

Або інше питання. Сьогодні в сільсько
му господарстві області для забезпечен
ня двозмінної роботи машин не вистачає 

близько 6 тисяч механізаторів. Чудову 
справу почали дівчата з колгоспу імені 
Котовського Добровеличківського райо
ну, які закликали дівчат області оволоді
ти спеціальністю механізатора до почат
ку наступних весняно-польових робіт. Але 
цей цінний почин дужо слабо матеріалі
зується в конкретні діла Думається, що 
в цих питаннях обкомові, міськкомам і 
райкомам комсомолу потрібно бути по
слідовнішими, вимогливішими, оператив
нішими.

Далі тов. М. М. Кобильчак підкреслив 
важливість забезпечення комплексного 
підходу до комуністичного виховання 
трудящих, тобто тісної єдності ідейно- 
політичного, трудового й морального 
виховання.

Ми зацікавлені в тому, сказав промо
вець, щоб усе найкраще, нагромаджене 
досвідом, передавалося молоді. Викликає 
тривогу те, що окремі молоді люди без
відповідально ставляться до своїх гро
мадянських обов’язків, піддаються впли
вові міщанської, споживацької психоло- 
іії, допускають випадки недисциплінова
ності, пияцтва і правопорушень. Відомо, 
яке величезне значення у вихованні мо
лоді має раціональне використання її 
вільного часу. І незрозуміло, як можуть 
комітети комсомолу миритися з тим, що 
кожен третій комсомолець не займає
ться регулярно фізкультурою і спортом, 
що серед молоді багато випадків хре
щень, участі юнаків і дієчат у відправ
ленні інших релігійних обрядів? Особли
во погано комітети комсомолу працю

ють з молоддю, яка живе в гуртожитках, 
багато у вихованні юнацтва може і по

винна зробити школа — перший фор
пост формування ідейно-політичного і 
морального обличчя молодих людей. 
Педагогічні колективи, партійні й комсо
мольські організації, зазначив тов. М. М, 
Кобильчак, у виховній роботі з молоддю 
активно використовують творчу спадщи
ну видатного радянського педагога В. О. 
Сухомлинського і досвід Богданівської 
середньої школи Знам’янського району, 
девіз якої: «Учням — міцні знання і ко
муністичне переконання!» Все це дає в 
цілому позитивні наслідки. Разом з тим 
у виховній роботі є ряд серйозних недо
піків.

Викликає занепокоєння зниження, а в 
окремих випадках і невідповідність рівня 
знань тих, хто вчиться, вимогам дня. 
Особливу тривогу викликають факти 
низької якості знань із суспільно-полі
тичних дисциплін у ряді шкіл, профтех
училищ, технікумів, у педінституті.

Промовець наголосив, що планом до 
дії повинен бути нині Лист «Про розгор
тання соціалістичного змагання за вико
нання і перевиконання плану 1978 року 
і боротьби за підвищення ефективності 
виробництва і якості роботи», з яким 
ЦК КПРС, Рада Міністрів СРСР, ВЦРПС 
і ЦК ВЛКСМ звернулися до партійних, 
радянських, господарських, профспілко
вих і комсомольських організацій, усіх 
трудящих Радянського Ссюзу.

На закінчення тов. М. М. Кобильчак 
сказав: «Кожному комітетові комсомолу 
треба самокритично проаналізувати 
стиль своєї роботи і докласти всіх зу
силь до того, щоб XXIII з’їзд комсомо
лу України, XVIII з’їзд ВЛКСМ і 60-річчя 
комсомолу молодь області зустріла но
вими успіхами у праці і навчанні».

ИТИ ЗА ПАРТІЄЮ КОМУНІСТІВ

підвищення 
виховання 

поліпшення

(Закінчення. 
Початок на 2-й стор.).

Доповідач акцентує увагу на пи
таннях роботи з молоддю, іцо живе 
в гуртожитках. Добре налагодив 
цю справу Кіровоградський міськ
ком комсомолу. В місті стали тра
диційними конференції молоді, яка 
живе в гуртожитках, огляди-кон- 

Ччй'рсн на кращий гуртожиток, семі
нари вихователів. Цікаво поставле
не« роботу в клубі «Мир» при гур
тожитку Кіровоградського машино
будівного технікуму, п клубі «Пат
ріот Батьківщини» при гуртожитку 
№ 2 «Черво чої зірки» та інших за
кладах.

Комітетам комсомолу міст Олек
сандрії та Знам’янки, деяких райо
нів області слід повчитися у кіро- 
еогйддців, як дбати про змістовне 
дозвілля, про поліпшення житлово- 
побутових умов юнаків і дівчат, що 
проживають у гуртожитках.

Як і раніше, злободенним ли
шається завдання 
рівня атеїстичного 
молоді. Значного 
вимагає її робота по посиленню 
боротьби з антигромадськими 
проявами, пияцтвом серед мо
лоді. Як показує аналіз стану 
справ на місцях, комітети ком
сомолу не завжди принципово 
реагують на факти аморальної 
поведінки молоді, не створю

вать обстановки нетерпимості 
до антигромадських проявів, 
слабо викошістовують у цій ро
боті оперативні комсомольські 
загони.

У комуністичному вихованні 
молоді важливе місце займає 
формування у юнаків і дівчат 
рис патріотів-інтернаціоналіс- 
тів. Як відзначає доповідач, 
добрі результаті: дає залучення 
молоді до роботи в клубах ін
тернаціональної дружби. Міц
ніють і розвиваються інтерна
ціональні зв’язки комсомольців 
і молоді області з молодими 
німецькими .будівниками газо
проводу Оренбург — Західний 
кордон СРСР. Дедалі більшу 
'^пуляоність завойовує між
народний клуб молодих меха
нізаторів «Кіровоград — Тол- 
бухін».

-За звітний період обласний 
комітет комсомолу вдоскона
лював форми і методи військо- 
вс-патріогичііого виховання 
молоді. Помітне місце в цьому 
питаній відводилося Всесоюз
ному походу по місцях рево
люційної, бойової і трудової 
слави радянського народу. В
сьомому етапі походу, присвя
тному XXV з’їздові' КГІРС і
60-річчю Великого Жовтня, 
Чй-іо участь близько '128 тисяч 
Долодих кіровоградців. Уста
новлено нона і 809 імен рані
ше не відомих воїнів.

На \ІЦ пленумі ЦІ< комсо

молу України підкреслювалось 
особливе значення фізичного 
виховання підростаючого поко
ління. Доповідач каже, що тут 
дуже багато нерозв’язаних 
проблем. Вимагає поліпшення 
стан споргивно-масової роботи 
на селі. В багатьох колгоспах 
Устинівського, Кіровоградсько
го, Компаніївського, Онуфріїв- 
ського районів не створено 
спортивних секцій, не обладна
но найпростіших спортцрннх 
майданчиків, багато молодих 
трудівників не склали норма
тивів комплексу ГПО.

Комуністична партія і Радян
ський уряд по-батьківському 
дбають про виховання та осві
ту підростаючого покоління. 
Новий доказ цього — постано
ва ЦК КПРС і Ради Міністрів 
СРСР «Про дальше вдоскона
лення навчання і виховання 
учнів загальноосвітніх шкіл і 
підготовки їх до праці».

О. О. Скічко наголошує, що 
зросла роль і відповідальність 
комсомольських організацій у 
боротьбі за міцні й глибокі 
знання учнів і студентів. Знай
дено нові цікаві форми роботи, 
які привели до підвищення ус
пішності учнів.

Виконуючи постанову ЦК 
КПРС і Ради Міністрів СРСР 
«Про заходи по дальшому по
ліпшенню умов роботи сіль
ської загальноосвітньої шко
ли», комсомольські організації 
в останні роки взяли активну 
участь у будівництві 25 сіль
ських шкіл, в обладнанні 210 
навчальних кабінетів, 78 спор
тивних споруд, 44 житлових 
будинків для вчителів.

Вітальний лист Леоніда 
ча Брежнєва учасникам 
ту випускників середніх 
Костромської області та 
пикам Всесоюзного зльоту тру
дових об’єднань старшокласни
ків перебуває в центрі 
роботі: комсомольських 
заціїї області.

Міськкоми, райкоми 
молу області, шкільні

ІЛЛІ- 
ЗЛЬО-
ШКІЛ 
учас-

уваги 
органі-

комсо-
______ , комсо

мольські організації повинні і 
надалі вести вмілу роботу по 
профорієнтації і трудовому на
вчанню шкільної молоді, впли
вати на свідомий вибір учнями 
професій, необхідних для на
родного господарства області.

Обком комсомолу, каже далі 
О. Скічко, спрямопугав роботу об
ласної рада Всесоюзної піонерської 
організації на дальше вдосконален
ня комуністичного виховання юних 
ленінців. Усі 3570 піонерських за
гонів, що об’єднують у своїх лапах 
36 тисяч дітей, успішно крокували

маршу 
дорогою

і дівчат 
середніх 

закладах.

багатьох 
«60-річчю 
випуск!», 

відмінник.

маршрутами Всесоюзною 
«йдемо дорогою Леніна. 
Жовтня».

Понад 17 тисяч юнаків 
учаться сьогодні у вузах і 
спеціальних навчальних 
Комсомольські організації інститу
тів і технікумів за звітний період 
виступили ініціаторами 
починань. Серед них — 
Жовтня — підмінний 
«Кожний активіст — 
кожний відмінник — активіст!» Це 
сприяло зростанню відповідальності 
студентів га учнів технікумів за 
результати свого кавчання. Близько 
43 процентів учнів і студентів на
вчаються на «добре» і «відмінно». 
/ОСОБЛИВУ увагу доповілач 

приділив питанням поліп
шення трудового виховання мо
лоді. Головною формою зма
гання в ювілейному році було 
трудове' суперництво за право 
підписати Рапорт Ленінського 
комсомолу ЦК КПРС до 
60-річчя Великого Жовтня. 
300 комсомольсько-молодіж
них колективів, 15 тисяч моло
дих виробничників рапортува
ли про виконання плану двох 
років десятої п’ятирічки ще 
напередодні святкування юві
лею. А на фініші ювілейного 
року п'ятирічки, у дні святку
вання 60-річчя встановлення 
Радянської влади на Україні, з 
дворічними планами справи- 
-лись іще 350 комсомольсько- 
молодіжних колективів та 
близько 20 тисяч молодих ви
робничників. Однак питаннями 
підвищення трудової активнос
ті молоді займаються ще не всі 
комсомольські організації об
ласті. Є великі можливості для 
дальшого зростання кількості 
комсомольсько-молодіжних ко
лективів. Нині лише кожний 
шостий молодий трудівник, а 
в селі — лише кожний десятий 
є членами таких колективів.

У багатьох колективах недо
оцінюють- ролі соціалістичного 
змагання в трудовому вихован
ні і професійному зростанні 
молоді. Про яке змагання може 
йти мова в тих молодіжних ко
лективах, де не вироблено його 
умов, не відомі імена передо
виків, де багато молодих робіт
ників не беруть зустрічних пла
нів підвищення продуктивності 
праці, якості продукції? Не всі 
комітети комсомолу рішуче бо
рються з плинністю молодих 
кадрів, прогульниками та ін
шими порушниками „трудової 
дисципліни. Особливо серйоз
ний стан справ у будівельних 
організаціях. План освоєння ка
піталовкладень торік виконано 
тільки па 84 проценти. Вина в 
цьому й комітетів комсомолу, 
бо в області питома вага буді- 

вєльників — членів ВЛКСМ 
становить усього 3 проценти.

Допопідач звертає увагу на те, що’" 
за звітний період за комсомоль
ськими путівками па будівництво 
важливих народногосподарських 
об’єктів, які оголошено всесоюзнії 
ми, республіканськими. обласними 
та міськими ударними будовами 
було направлено 580 юнаків і дів
чат. На жаль, дуже мало. Тому 
Центральний Комітет комсомолу 
України протягом двох років спра
ведливо критикує обласну комсо
мольську організацію за невиконан
ня завдань по направленню молоді 
па ударні діомсомольські будов» 
країни.

На листопадовому (1977 року) Пле
нумі ЦК Компартії України ще раз 
було звернено увагу на необхід
ність ширше залучати молодь до 
участі я науково-технічному прогре
сі п боротьбі за економію та бе
режливість. Тому іі надалі слід 
ширше залучати молодь до техніч
ної творчості, створювати творчі 
молодіжні об’єднання на селі.

Одним з важливих напрямів 
діяльності Ленінського комсо
молу є шефство над професій
но-технічною освітою молоді. 
Сьогодні у 28 училищах облас
ті навчається понад 14,5 тисячі 
учнів. Та доповідач підкреслює, 
що поряд з позитивними при
кладами у важливій справі є 
ряд невирішених питань. Зав
дання полягає в тому, щоб на
вчання, виробнича практика, 
побут і відпочинок — усі пи
тання розв’язувались при най
активнішій участі комсомолу.

Доповідач зазначає, що ком
сомольські організації області 
подають конкретну практичну 
допомогу партійним, радян
ським і сільськогосподарським 
органам у виконанні рішень 
XXV з’їзду КПРС по дальшому 
розвитку сільського господар
ства. Серед ЗО тисяч молодих 
виробничників села — 17 тисяч 
членів ВЛКСМ. На полях і 
фермах працює 250 комсомоль
сько-молодіжних колективів. 
Уперше 18 молодих комбайне
рів області намолотили понад 
10 тисяч центнерів зерна. Ра
зом з тим комітетам комсомо
лу треба працювати папруже- 
ніше, щоб подати більшу допо
могу колгоспам і радгоспам у 
дальшому розвитку сільсько
господарського виробництва. 
Тут важливим завданням є під
готовка і закріплення кадрів. У 
Новомнргородському, Мало- 
внсківському, Компаніївсько- 
му, Кіровоградському районах 
спостерігається велика їх плин
ність. Допускаються ще. сер
йозні недоліки і В шефстві над 
тваринництвом.

Дальшому організаційно-полі
тичному зміцненню первинних 
комсомольських організацій по

служив обмін комсомольських 
документів, проведений у 
1975—1976 роках. Свідченням 
зрослого оргаиізаційпо-політич 
ного єднання комсомольських 
рядів стали іакож звіти і ви
бори, що завершуються облас
ною конференцією. Вони про
йшли в обстановці високої ак
тивності, відзначалися ділови- 
гістю, критичним підходом до 
оцінки роботи. В ході звітів і 
виборів народилось багато цін
них ініціатив, які заслуговують 
схвалення і підтримки.

У світлі рішень XVII Л’їзду 
ВЛКСМ, змін у Статуті постій
не вдосконалюється структура 
обласної комсомольської орга
нізації, котра налічує у своїх 
лавах понад 135 тисяч членів 
ВЛКСМ, об’єднаних у 2094 
первинних комсомольських ор
ганізаціях.

Характерно, що за звітний період 
на 182 зросла кількість цехових зр- 
іанізацій і тепер вона становить 
•1999.

Обласна комсомольська оргі-піза 
ція — цс 38 тисяч робітників, понад 
15 тисяч колгоспників, 8 тисяч ін
женерів, техніків, спеціалістів сіль
ського господарства, понад 21 тися
ча службовців, 5 тисяч студенті« і 
54 тисячі учнів.

Нову ХВИЛЮ трудового Й ПО
ЛІТИЧНОГО ентузіазму молоді 
викликали грудневий (1977 ро
ку) Пленум ЦК КПРС, восьма 
сесія Верховної Ради СРСР, 
яка затвердила Державний 
план економічного й соціально
го розвитку країни на 1978 рік, 
Звернення ЦК КПРС, Ради Мі
ністрів СРСР. ВЦРПС. і ЦК 
ВЛКСМ до радянського народу. 
Всі первинні комсомольські ор
ганізації ніші обговорюють ці 
партійні документи, підбивають 
підсумки зробленого, наміча
ють плани на майбутнє. Ни
нішній рік особливо знаменний 
у житті Ленінського комсомо
лу. Відбудеться XXIII з’їзд 
ЛКСМ України, XVIII з’їзд 
ВЛКСМ, це рік 60-річного юві
лею ВЛКСМ. Тому комітетам 
комсомолу треба активно під
тримати трудову напругу мо
лоді, її ініціативи і патріотичні 
попивання. Бойове завдання 
кожного комітету — розгорну
ти енергійну роботу по гідній 
зустрічі XVIII з’їзду ВЛКСМ. 
ознаменувати то важливу по
дію новими успіхами в кому
ністичному вихованні підро
стаючого покоління, стати вмі
лим організатором 
активним помічником 
пої організації 
життя рішень 
КПРС.

МОЛОДІ, 
партіії- 

у втіленні в 
XXV з’їзду
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XX ОБЛАСНА КОМСОМОЛЬСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

Валентива БОРОВИК, 
механізатор колгоспу 

імені Леніна
Новоархангельського 

району:

На початку десятої п’я
тирічки передові комсо
мольсько-молодіжні ко
лективи висунули дєиіз: 
«П’ятирічці ефективності 
і якості — ентузіазм і 
творчість молодих!» Це 
саме те назріле питання, 
над яким повинні працю
вати представники зміни 
трудівничої в усіх сферах 
виробничої і громадської 
діяльності. А як на ділі ми 
керуємось цим принци
пом?

Я побувала на Кубані. 
Ознайомилася з безнаряд
ною системою праці в 
господарствах. Суть її по
лягає в тому, що за меха
нізованою ланкою закріп
люють поле, члени її від 
закриття вологи і до кін
ця збирання врожаю не
суть відповідальність 
щедрість землі, 
отакою постановкою 
тання можна (і 
сподіватися на 
якість роботи, на 
щієть результатів.

На Кубані вже 
певний досвід у цій спра
ві. У нас же ще є супро
тивники перспективного 
методу організації праці. 
А члени ланки, яку я очо
люю, цілком його схвалю
ють. Ми хотіли б і на 
практиці довести, що вміє
мо застосовувати нове, 
прогресивне. Тим більше, 
що наш район виступив 
ініціатором боротьби за 
50-центнеровий 
кукурудзи з гектара 
всій площі посіву.

Це — небезпідставно.
■ Межу врожайності землі 

визначити важко — все 
залежить еід оснащеності 
технікою, забезпечення 

за 
Саме з 

пи- 
треба!) 
високу 
значу-

мають

урожай
на

добривами і гербіцидами, 
зрештою, і еід самих хлі
боробів.

А нам би — довіри 
більше і підтримки. І ми— 
за нсвий методі

Олександр СМІЛЯНЕЦЬ, 
голова колгоспу 

імені Чапаева 
Новомиргородського 

району:

Ми всім серцем схва
люємо прийняту нещодав
но постанову ЦК КПРС та 
Ради Міністрів СРСР «Про 
додаткові заходи по сти
мулюванню переходу спе
ціалістів сільського госпо
дарства на роботу керів
никами відділків, бригад, 
ферм та інших підрозділів 
середньої ланки вироб
ництва — у колгоспах і 
радгоспах^.

Сприйняли її як новий 
вияв турботи рідної Кому
ністичної партії, Радян
ського уряду про дальше 
піднесення сільського гос
подарства, г.ро його пра
цівників.

лише торік 
тракториста і 

набули 234 ви
шкіл, нині в 

ксроткострокс-

Людмила ВАЛИВАЧОВЛ, 
студентка 

Кіровоградського 
педінституту:

Ми знаємо, що зегін 
«максренкІЕців» створений 
в інституті сільськогоспо
дарського машинобуду
вання. Схвалюємо і під
тримуємо своїх колег. Цій 
чудовій справі треба на
рощувати крила. Нам 
здається, що подібні заго
ни повинні бути створені 
при всіх комсомольських 
організаціях вищих і се
редніх спеціальних на
вчальних закладах, а об
ласному комітету комсо
молу, мабуть, необхідно 
підготувати методичні ре
комендації по їх ство
ренню.

Надія СИДОРЧУК, 
ланкова колгоспу 
імені Котовсьього 

Добровеліічківського 
району:

Проблема механізатор
ських иадрів у більшості 
господарств рік у рік за
лишається відкритою, не
зважаючи на те, що і в за- механізатора—треба ство- 
гальиооезітніх середніх 
школах, і б сільських про
фесійно-технічних учили
щах, і при районних об’єд
наннях «Сільгосптехніка» 
щороку набувають хлібо
робських спеціальностей 
багато юнаків і дівчат. На
веду цифри: 
професій 
шофера 
пускники 
СПТУ, на 
вих курсах при трьох кол
госпах, у тому ж об'єднан
ні «Сільгосптехніка», в ко
мітеті ДТСААФ навчаю
ться 289 майбутніх фахів
ців.

Але чи багато з них по
повнять колгоспний загін 
механізаторів, зокрема 
молодих? На жаль, це не 
тільки від них залежить. 
Постає питання: чому мо
лодь не тримається села?

Тут кілька причин. Пер
ша: новачків «ощаслив
люють» здебільшого мало 
не списаними «ветерана
ми» («Розіб’є — не шко
да»); друга: далеко не в 
усіх тракторних бригадах 
створено нормальні еи- 
робничо-псбутоЕІ умови 
(ссь хоч і в нашій: ні ду
шової, ні кімнати відпо
чинку, ні роздягальні); 
третя: комітети комсомо
лу, керівники виробничих 
підрозділів і господарств 
крізь пальці дибляться на 
організацію дійового со-

ціалістичного змагання се
ред молоді, не зацікавлю
ють її морально й матері
ально, навіть про зручний 
спецодяг лише говориться.

Одним словом, для то
го, щоб затримати в селі 
юнака чи дівчину, мело да
ти їм знання і посвідчення 

рити всі умови, щоб мо
лодь мала радість від 
праці, жила повнокровним 
духовним життям, мала 
змогу постійно підвищува
ти свій рівень знань. Тоді 

•доле не чекатиме дужих 
молодих рук — вони самі 
поспішатимуть до нього.

Олександр ШАПОВАЛОВ, 
майстер Ксмпаніївського 

районного об’єднання 
я Сільгосптехніка», 

член обласного 
штабу «КП»:

Ми ще надто слабо зай
маємось боротьбою за 
впровадження досягнень 
науки і техніки у вироб
ництво. не приділяємо на
лежної уваги роботі ком
сомольських організацій 
підприємств, які не вико
нують своїх виробничих 
планів.

Окремі райкоми комсо
молу не ставлять необхід
ної вимоги до штабів та 
постів «КП». Це стосується 
й нашого райкому комсо
молу. Так, на засіданнях 
районного штабу «Комсо- 
/лольського прожектера» 
нерегулярно слухали пи
тання роботи штабів пер
винних організацій. На 
порядку денному стояли 
питання інструктивно-вка
зівного характеру, внаслі
док чого робота «прожек
тористів» зводилась до 
констатування вже відо
мих недоліків.

Яиів БОНДАР, 
перший секретар 
Кіровоградського 

міськкому комсомолу: 
Кіровоград будується. 

Виростають квартали і ву
лиці, змінюється на очах 
обличчя центра міста. Чи 
не назріле потреба спо
рудження Палацу моло
ді? Добре було б, якби 
його будівництво запла
нували в наступному п’я
тиріччі. З уведенням удію 
домобудівного комбінату 
це цілком реально.

Леонід АРТЕМЕНКО, 
бригадир комсомольсько- 
молодіжного колективу 

різальників металу 
ковальсько-пресового 

цеху заводу 
«Червона зірка»:

Для комсомольців 
нішній рік особливий —

ни-

виповниться 60 літ нашій
Ленінській Спілці. Ми по
ставили собі за мету — 
виконати чотири річних 
плани до 29 жовтня. Цо 
нам під силу. Таж увесь 
радянський народ боре
ться нині за високу ефек
тивність і якість, за еконо
мію та бережливість у ве
ликому й малому. Ось і 
вирішили члени колективу: 
в третьому році п’ятиріч
ки зекономити 50 тонн ме
талу.

Ефективне його вико
ристання залежить не тіль
ки від нас, а й від заводів, 
що виробляють прокат, 
еід поацівникіо залізнич
ного транспорту. Доводи^ 
ться затрачати чимало сил, 
енергії, часу, виготовляти 
додаткове оснащення для 
того, 
весь

От 
щоб 
вели 
ські 
постачальників, машинобу-

щоб використати 
метал.

ми й пропонуємо, 
ці питання розв’язу- 
спільно комсомоль- 
організації заводів-

дівних підприємств, тран
спортників. Тобто органі
зувати комсомольський 
нонтроль за проходжен
ням металу дід прокатно
го стана до готової про
дукції на машинобудівно
му заводі під девізо^и. 
«ЛАєталу — від мартена 
до готової продукції — 
комсо/лольську турботу І 
контроль!»

Валентина МАХНО, 
доярка колгоспу 
«Перше травня» 

Маловисківського району:

Працюю я в комсомоль
сько-молодіжному колек
тиві молочнотоварної 
ферми.

• Під час Ленінського за
ліку «Рішення XXV з’їзду 
КПРС — у життя!» комсо
мольці нашого колективу 
з прикрістю констатували, 
що жодна з молодих 
доярок не ечиться заочне 
ні в технікумі, ні у вузїГ^ 
Чому? Відповідь проста: 
не налагоджено у нас 
двозмінної роботи, часто- 
густо працює/ло без ви
хідних.

Знаю, що ці проблел^и 
виникають не тільки ь на
шому колгоспі, еони ха
рактерні й для багатьох 
інших господарств облас
ті. Але вони не повинні 
стати непереборним бар'є
ром у здобутті спеціаль
ної освіти. Тому-то ми а 
подругами і вважаємо: 
настав час, щоб сільсько
господарські навчальні 
заклади наблизились до 
кожного колгоспу і рад
госпу, створили В ЄІДЬ- 
ських районних центрах 
консультаційні пункти. Це 
буде справді конкретною 
допомогою молоді села, 
що сприятиме зростанню 
її професійної майстер
ності.

18 СІЧНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 - 

«Час». 8.35 — Гімнастика. 8.55 
*- «Відгукніться, сурмачі!»
9.25 •— Телефільм «Вічний по
клик». 8 серія. 10.35 — «Клуб 
вівоподорожсй». 11.30 — Док. 
телефільми. 1.5.30 — «Книга, 
час, читач». 16.00 — «Наука 
сьогодні». 16.30 — «По музеях 
1 виставочних залах». 17.и0 — 
•Алкоголізм І його лікування» 
Передача 1. 17.30 — «Лети, на
ша пісне». 18.00 — «День за 
днем». (К-д). 18.15 — Кіно
журнал «Хочу все знати».
18.25 — «Людина і закон».

ІК-д). 18.55 — «До Леніна, в 
іремль». Док. фільм. Зу
стріч І. 19.55—Телефільм «Віч

ний поклик». 9 серія. 21.00 — 
• Час». 21.30 — Хокей: ЦСКА— 
• Торпедо». З період. 22.05 — 
Тираж «Спортлото». 22.15 — 
«Пісня, романс, вальс». По за
кінченні — новини.

Наша адреса»телефони
316050. ГСП, Кіровоград 50, вуп. Луначзрськото, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій« 
сьиово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

ЕК 21581, Обсяг 0,5 друк. ари. Зам. №

Друкарня їм. Г. ЛІ. Димитрова 
єбласного управління у справах видавництв, 

попіграфі? і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, еул. Гліннн. 2.

Тираж 60 000, Індекс 61197,

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 - 
«Любителям балету». 10.30 — 
«Палітра». 11.00 — Новини.
11.15 — Музичний фільм. 11.40
— «Шкільний екран». 6 клас.
Фізика. 12.10 — «Соціальний 
портрет колективу Львівського 
автобусного заводу». Переда
ча 3. 12.40 — «Нові мелодії
року». 13.25 — Музична студія 
«Золотий ключик». Ю.15 —
«Щоденник соцзмаганпя». 
17.00— «Аудиторія». Зустріч із 
студентами і викладачами 
Дніпропетровського інженер
но-будівельного інституту. 
18.00 — Реклама, оголошення.
18.30 — «Пароль «Дружба». 
Р.1.00 — Вісті. 19.30 — Гелесе- 
рія док. фільмів про Дніпро. 
Фільм 1. 19.50 — Концерт. 20.45
— «На добраніч, діти!» 21.00— 
♦ Час». 21.30 — Фільм «Гіпер
болоїд інженера Гаріиа». По 
закінченні — новини.

19 СІЧНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 — 

«Час». 8.35 — Гімнастика. 8.5-5 
— «Л«ти наша пісне». 9.25 — 
Телефільм «Вічний поклик». 
9 серія. 10.30 — Концерт з тво
рів Дж. Всрді. 10.40 — «Золо
ті Зірки України». Кінонарнс 
про і олову колгоспу «Зоря 
комунізму» Новоархаигсль- 
ського району Кіровоградської 
області Героя Соціалістичної 
Праці Л. й. Шліфера. (К-д на 
Республіканське телебачення). 
17.00 — «На шкільних широ
тах». 17.30 — «Республікан
ська фізнко-математичнй
школа». Передача 2. 18.00 — 

«Показує рейдова». (К-д).
18.15 — «Ленінський універси
тет мільйонів». 18.45 — «Твор
чість народів світу». 19.15 — 
Кубо;: світу з гірсько-лижно
го спорту. 19.50 — Телефільм 
«Вічний поклик». 10 серія. 
21.00 — «Час». 21.30 — «Теат
ральне- фойє». (К-д).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.60 — 
«Орбіта дружби». 10.30—«На
родні таланти». 11.00 — Нови
ни. 11.15 — «Телеслужба хо
рошою настрою». 12.00 — Кі
ножурнал. 12.10 — «Соціаль
ний портрет колективу Львів
ською автобусного заводу*. 
Передача 4. 12.40 — «Дебют».
14.30 — Док. фільми. 15.20 — 
Д. Фурмапов «Чапаєв». 16.05
— «Сторінки історії». Афіни.
16.30 — «Знай і умій». 17.15— 
Концерт іній зал телестудії 
• Орля». 18.00 — Концерт. 18.30
— Телефільм. 19.00 — Вісті.
10.30 — Док. фільми про 
Дніпро. Філім 2. 20.00—Спор
тивна передача. 20.45 — «На 
добраніч, діти!» 21.00—«Час».
21.30 — М. Горькнй. «Варва
ри». ФІльм-ьистава. 1 серія. 
По закінченні — новини.

20 СІЧНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 — 

♦ Час». 8.35 — Гімнастика. 8.55 
— Концертний зал телестудії 
«Орля». 9.40 — Телефільм 
«ВічкиЛ поклик». 10 серія. 
10.45 — «Розповіді про театр»
11.25 — Док. телефільм «Таєм
ниця руху». 16.40—«Твій віль
ний ‘.ас». 17.30 — «П'ятирічка 
ефективності і якості». Влро-

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу. 

паджепня системи управління 
якістю па Кіровоградському 
заводі друкарських машинок. 
(К-д на Республіканське теле
бачення). 18.00 — «День за 
днем». (К-д). 16.15 — «У кож
ному малюнку — сопне». 18.35
— <До Леніна, в Кремль». 
Док. телефільм. Зустріч 2. 
10.35 — «ПІСНЯ-77». Заключний 
концерт. 21.00 — «Час». 21.30
— Продовження заключного 
концерту «Піспя-77». По за
кінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
«Маша і Колобок». Лялькова 
вистава. 11.00 — Новини. 11.15 
—«Сторінки оперної класики». 
1140 — «Шкільний скрап». 
10 клас. Російська література. 
12.10 — «Соціальний портрет 
колективу Львівського авто
бусною заводу». Передача 5. 
12.10—«Композитори України». 
)О. Мейтус. 14.30 — Док. філь
ми. 15.10 — «Творчість Е. Ме- 
жслайтіса». 15.50 — «Шахова 
школа». 16.20 — «Москва і 
москвичі». 16.50 — «Зимовий 
етюд*. Літературно-музична 
композиція. 17.15 — «Один за 
всіх, усі за одного». 18.00 — 
«Сонячне коло». 18.30 —
Естрадний концерт. 19.00 — 
Вісті. 19.30 — Док. фільми про 
Дніпро. Фільм 3. 10.50 — «Де
бют». 20.45 — «На добраніч, 
діти!». 21.00 — «Час». 21.30 — 
М. Горький. «Варвари». Фільм- 
вистава. 2 серія. По закінчен
ні — новини.

21 СІЧНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 — 

«Час». 8.35 — Гімнастика. 8.55

• МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
ерган Кнровоірадскою обкома 

ЛКСМУ. г. Кировы рад. 
Газета печатается 

па украинском языке.

— «Для пас, батьки*. 9.25 — 
«Ранкова музична програма». 
Я.55 — «Більше хороших това
рів». 10.25 — «По музеях і ви
ставочних залах». 10.55 — «У 
нас в гостях...» Зустріч з по
езією С. Маршака. (К-д). И.35
— «Книгарня». 12.35 — Фільм 
«Андрійко». 14.00 — Хокей: 
«Динамо» (Москва) — «Хімік» 
(Восьрссспсьн). В перерві — 
тираж «Спортлото». 16.15 — 
«Здоров’я». 17.00 — Концерт.
17.15 — «Спадкоємці Мао».
Частина 2. 18.00 — Новини.
18.15 — Мультфільм «Казка 
про Хлончишя-Кибальчиїпа». 
15.35 — «Очевидне — неймо
вірне». 19.35 — Трас квартет 
арф. 19.50 — Телефільм «Віч
ний поклик». 11 серія. 21.0(1— 
«Час». 21.30 — Концерт. 22.25
— ФІльм-балст. «Шопеніаиа*. 
По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.60- 
Док. фільм «Музей В. 1. Лені
на у Києві». 10.30 — «Школа 
передового досвіду». 11.00 — 
Новини. 11.15 — «Суботній 
репортаж». 11.45 — Д. Павло
ва. В. Токапєв. «Совість». Ви
става. 14.05 — «Комсомоль
ска тпадшіія». 15.05 — «Спі
вець «Червоної зими». 16.45— 
Пабло Неруда. «Ода Леніну». 
17.00 — «У світі рослин». 18.00
— «Доброго вам здоров’я!»
18.30 — «Пісні юності». В’н- 
пуск 3. 19.00 — Вісті. 19.30 — 
Хокей: «Сокіл» (Київ) — «БІ- 
нокор». (Ташкент). Перша лі
та. 20.45 — «На добраніч. Ді
ти!» 21.00 — «Час». 21.30 — 
фільм «Розповіді про Леніна». 
Но закінченні — ііоніїни.

ПОГОДА
Вдень 17 січня по території облает] і місту Кіровограду пврОЛ- 

бачаетйя мінлива хмарність, без опадів. Віте» змінних напрям
ків 2-7 метрів за секунду. Температура повітря по області б-Ш. 
по місту 6—8 градусів морозу.

За даними >ьраїнського бюро погоди 18—10 січня перєдбл'іа9’ 
тьея малохмвра. без опадів погода. Вітер змінних ііапнір’".’? 

г™ТДУ’ Темпераіурп повітря вночі 13-^ 
цями 18—23 градуси .морозу, вдень 6—11 градусів морозу

Редактор М. УСПАЛЕНМО*

22 СІЧНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 

«Час». -8.35 — Гімнастика для 
дітей. 9.00 — «Пісні і танці 
народів СРСР». 9.30 — «Бу
дильник*. 10.00 — «Служу Ра
дянському Союзу!» 11.00 -• 
Телефільм «Вічний поклик*.
11 серія. 12.10 — «Наш бук* 
вар*. Концерт. 12.30 — «Сіль
ська година». 13.5(1 — «Музич
ний кіоск». 14.00 — С. Дишу? 
лон. «Визнання». Філі-ОДНвГАт 
ва. 16.30 — «Міжпаподип пя? 
порами». 17.00 — «Клуб (іімф- 
»одорожей*. 18.00 — Вивиті-
18.15 — Концерт. 18.40 — 
Леніна, в Кремль». Док. теле
фільм. Зустріч 3. 19.40 — Те
лефільм «Вічний поклииі-
12 серія. 21.0D — «Час». 21.80—* 
Художній фільм «Тютюновий 
капітан». По закінченні — wö* 
внкн.

ДРУГА ПРОГРАМА. 50.00 
Фільм-концгрт. 10.30 — «Теле; 
школа механізатора*. 11.00 
Повніш. 11.15 — «Література 
тій театр». Б. Степан»** 
•Уляпа». 11.45 — Для малят. 
«В королівстві заг.-іаок». 12-1^ 
Художній фільм ♦ Щорс*. 54.10 
— Д. Шостакович. «Балетна 
сюїта № 3». 14.30 — Музичний 
Фільм. 15.00 — «Автомобіліст«'. 
Телепрограма. 15.45—• Неділь- 
чий сувенір». Музично-розва« 
«кальна передача. 10.3^ 
•Слала солдатська». ТЖо *V 
Камерний концерт. їо.00 
Футбол: всесоюзний турнір пз 
приз іпжнепика «Педеля».
вал. 19.45—Інформаційна про
грама «Актуальна камера»« 
20.50—Док. фільм «Проходить 
крізь сонце кордон». 20.46 -т 
•Па добраніч, діїн!» 21.60 •<' 
•Час». 21.30 — ♦ Година Вели
кого симфонічного срместРУ’« 
ІІО Закінченні — новини.
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