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XXI КОНФЕРЕНЦІЯ КІРОВОГРАДСЬКО!
г

ОБЛАСНОЇ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

У

Минулої суботи, 22 грудня, в Кіровограді відбулася 
XXI конференція Кіровоградської обласної комсо
мольської організації.

Делегати одностайно обрали почесну президію 
конференції п складі Політбюро Ленінського Цент
рального Комітету КПРС на чолі з Генеральним сек
ретарем ЦК КПРС, Головою Президії Верховної Ради 
СРСР товаришем Л. І. Брежнєвим.

Затверджується такий порядок денний конферен
ції:

1. ЗВІТ ПРО РОБОТУ ОБКОМУ ЛКСМ УКРАЇНИ ЗА 
ПЕРІОД ІЗ СІЧНЯ 1978 РОКУ ПО ГРУДЕНЬ 1979 РОКУ

2. ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ОБЛАСНОЇ КОМСО
МОЛЬСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.

3. ВИБОРИ ОБЛАСНОГО КОМІТЕТУ ЛКСМ УК- 
і РАЇНИ.

4. ВИБОРИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ОБЛАСНОЇ КОМ
СОМОЛЬСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.

З доповіддю в першому питанні порядку денного 
виступив перший секретар обкому комсомолу О. О. 
СКІЧКО, в другому питанні — голова ревізійної ко
місії обласної комсомольської організації Д. А. ЗАМ
ША.

В обговоренні доповідей взяли участь Михайло СІ- 
РИК — перший секретар Кіровоградського міськко
му комсомолу, Мкисла ПЕТРОВ — плавильник Свіг- 
поводського заводу чистих металів, Надія КОРОБ’- 
НА — перший секретар Олександрівсьмого райко
му комсомолу, Петро Макарович ПАМПУЩЕНКО — 
бригадир тракторної бригади колгоспу «Зоря кому
нізму» Новоархангепьського району, Герой Соціа
лістичної Праці, Анатолій БАБИЧ — бригадир комсо- 
мольеько-мдлодіжної бригади комбінату «Кірово- 
градважбуд», Віталій КВІТКА — кріпильник шахти 
«Верболозівська» виробничого об’єднання «Олек- 
савдріявугілля», Наталія ЛУЦЕНКО — студентка Кі
ровоградського педінституту ім. О. С. Пушкіна, Петро 
ШЕВЧЕНКО — завідуючий комсомольсько-молодіж
ною МТФ Н® 2 нолгоспу «Прогрес» Нсвомиргород 
сьного району, Олексій КОЗЛОВСЬКИЙ — перший 
секретар НоЕоуираїнського райкому комсомолу, Іван 
ПАСІЧНИК—нс/хандир обласного загону імені 60-рЬ'.- 
чя комсомолу України, який працює на шахтах Воро- 

-шилоаградснкої області, Валентина ДРОНОВА — 
Цжтрнса обласного музично-драматичного театру 
ім. М. Л. КропиЕНицького, заслужена артистка УРСР, 
Віктор МИКОЛЕННО — механізатор колгоспу «Перше 
травня» Петрівсьмсго району, Валентина ВОЛОЩУК— 
старша піокервожата Гайворонської середньо; шко
ли К? 1.

З промовами на конференції виступили: першим 
секретар обкому Компартії України М. М. КОБИЛЬ- 
ЧАК, секретар ЦК ЛКСМ України В. Б. ВРУБЛЕВСЬКА

Із заключним словом виступив О. О. СКІЧКО.
У першому питанні порядку денного на конферен

ції прийнято постанову. Було затверджено звіт реві
зійної комісії обласної комсомольської конференції

На конференції було зачитано рапорти трудових 
колективів та окремих молодих виробничників, які 
достроково виконали соціалістичні зобов'язання.

У роботі конференції взяли участь секретарі і чле
ни бюро обкому партії, консультант сектору проф
спілкових і комсомольських органів відділу організа
ційно-партійної роботи ЦК Компартії України А. А. 
МОСКОВСЬКИЙ, заступник голови бюро міжнародно
го молодіжного туризму «Супутник» ЦК ЛКСМ Ук
раїни С. В. РОМАНЮК.

Конференція закінчила роботу.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
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ПЛЕНУМ ОБКОМУ ЛКСМ УКРАЇНИ
22 грудня цьою року відбувся пленум обкому комсо

молу, обраного XXI конференцією обласної комсомоль
ської організації. На пленумі розглянуто організаційні 
питання.

Першим секретарем обкому ЛКСМ України обраний 
О. О. Скічко, другим секретарем — А. В. Перевозячи, 
секретарями — В. В. Мальцев, Л. Г. Дротянко.

Членами бюро обкому -ГІКСАА України обрані Н. М. Ро
лик, А. С. Дмитренко. Л. Г. Дротянко, О. О. Козловсьний 
Л. Б. Константинова, В. В. Мальцев, А. В. Перевознии, 
М. М. Сірик, О. О. Скічко, М. І. Успаленко, Г. В. Штетя.

Зе₽ідуючи/ли відділами обкому ЛКСМ України за
тверджені: загальним — Л. М. Чубко, комсомольських 
організацій — А. С. Дмитренко, пропаганди і культурнз- 
масової роботи — М. М. Гарба, робітничої і сільської 
молоді — В. М. Карпенко, студентської, шкільної молоді 
та г.іонєріб — Н. Т. Циганова, спортивної та оборонно-
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масової роботи — С. В. Шаповалов, фінанссво-гсспсдар- 
ським — Л. Г. Чсботарьов.

Редактором газети «Молодий комунар» затверджений 
М. І. Успаленко, начальником обласного штабу «Комсо
мольського прожектера» — А. В. Пєрєвсзнкк. гслобсю 
БААМТ «Супутник» обкому комсомолу — М. П. Жук, 
командиром обласного штабу студентських будівельних 
загонів — В. І. Коротун.

Головою обласної ради Всесоюзної піонерської орга
нізації ім. В. І. Леніне обране Л. Г. Дротянко.

У роботі пленуму взяли участь перший секретар обкому 
Компартії України М. М. Ксбильчак, сенретері і члени 

бюро обкому партії, консультант сектору профспілко
вих і комсомольських органів відділу організаційно- 
партійної роботи ЦК Компартії України А. А. Нссков- 
сьхмй, заступник голови БММТ «Супутник» ЦК ЛКСМ Ук
раїни С. В. Романюк.

Організаційне засідання ревізійної комісії 
обласної комсомольської організації

22 грудня цього року відбулося організаційне засі
дання ревізійної комісії обласної комсомольської 
організації, обраної XXI обласною комсомольською

конференцією.
Головою ревізійної комісії обласної но/лсемсль- 

ськсї організації обраний В. Г. Гончаренко.

Склад обласного комітету ЛНСМ України,
обраного 

Александров I. П. 
Алексеенко Н. !. 
Барсбзкчук В. П. 
Беркута О. А. 
БФичснко Т. М. 
Болгаров С. I. 
Бочаров Б. М. 
Брюховецька 
Ванжа В. I.
Василенко М. 
Величко I. М. 
Берко С. В.
Войцсховсьма 
Вразовська В. О. 
Гарба М. М. 
Герюял А. М. 
Герман С. В. 
Голик Н. М. 
Гончаренко Н. О. 
Григораш В. Г. 
Гришай Н. I. 
Данов К. М.
Демехэ О. М. 
Димура М. М. 
Дмитренко А. С.

Аргатюк О. М. 
Брайко В. В. 
Сасиленко В. І.
Беременно А. С. 
Вихренко П. Й.
Бустянська О. А. 
Герба Н. А.

XXI комсомольською
Дронова В. І. 
Дротянко Л. Г. 
Железняк С. О. 
Жижченко Є. Й. 
Жук М. П. 
Зубкова К. А.
Іванов В. П. 
Капуста М. В. 
Нарбівнича С. І. 
Карпенко В. М. 
Карташова В. О. 
Кашпрун Л. П. 
Кириленко Н. О. 
Козловеький О. О. 
Константинова Л. Б. 
Корсвіна Н. 
Нудрячєнко 
Кулик В. О. 
Кулик М. С. 
Курдюмова 
Лебедева Т.
Лівітчук Л. Г. 
Макаренко В. А.
Мальцев В. В. 

Матвеев В. М.

А. 
А. І.

С. О. 
м.

Мартмнюи О. В. 
Миколенно В. А. 
Мильченко В. С. 
Мироненко Н. П. 
Михайлова Л. А. 
М|щенно В. I. 
Музина В. Ф. 
Музиченко Т. О. 
Муренець Е. В. 
Нагорна О. I. 
Нсгара М. В. 
Нежгнсьма А. В. 
Нелень Т. А. 
Одинцова Л. О. 
Ол1хнович Н. Ф. 
Перееозник А. В- 
Пересуньно О. С. 
Пёднопасеа К. I. 
Ноклад В. М. 
Романов О. О. 
Романов Г. I. 
Семенова Л. В. 
Семидпнмй О. €.
Сннкпсстол В. I. 

С>рин М. М.

конференцією
Скром'ятникоЕ В. І.
Скічко О. О.
Скляренко А. П.
Слста В. Я.
Смілянець О. Д.
Селтик Л. В. 
Стельмухов Е. Д. 
Сушкова Т. В. 
Тимошенко М. І. 
Тищенко В. П. 
Уварова Н. А. 
Успаленко М. І. 
Фєденко М. П. 
Фролова І. С. 
Цкганолэ Н. Т. 
Чайковеьна В. В. 
Чеботарьов Л. П. 
Чєредніченко Б. В. 
Чубко Л. М. 
Шалашенкс Е. П. 
Шаповалов С. В.
Штетя Г. В.
Якименко С. С.
Ясинсьний А. Л.

Кандидати в
Денисенко В. 
Дерій О. О. 
Добробатьмо 
Зуева Л. П. 
Надуй 3. М. 
Ковальов В. I.

члени обкому ЛКСМ України
Коваль О. М.
Лелека Н. О. 
Пісковий М. Б.
Поладьмо В. І. 
Пожарова О. О. 
Сазонов Б. І.

і.

в. я.

Смирнова Т. Ф. 
Смола Р. Д.
Ступак В. М.
Сич Н. С.
Хомутников Г. О.
Шумейко Н. 1.

Склад ревізійної комісії Кіровоградської обласної
комсомольської організації

Антоненко В. М. Дейнега Н. 1. Мойса 3. В. Плющ Н. М.
Ьілонінь В. М. Іванова Т. П. Мурга Є. М. Гомакюк Т. Й.
Васильєва Н. В. Константин В. 1. Сирчєнкс Л. Т.
Гніденко В. Г. Лежиєнко Г. 1. Писарева О. 1. Таборанськкй П. М.
Гончаренко В. Г. Лмєогор А. М. Поченайло Я. Б. Ткаченко М. Г.
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Працювати на совість, красиво і результативно
ІЗ ПРОМОВИ ПЕРШОГО СЕКРЕТАРЯ ОБКОМУ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ М. М. КОБИЛЬЧАКА

У знаменний час проходить обласна комсомольська конференція. Він позначений глибоким патріотичним піднесенням радянських людей, викликаним рішеннями листопадового Пленуму ЦК КПРС, виступом на ньому товариша Леоніда Ілліча Брежнєва. Ще вище здійнявся прапор змагання трудящих області за гідну зустріч 110-ї річниці з дня народження •Володимира Ілліча Леніна. Так, колективи промислових підприємств понад план трьох років і 11 місяців реалізували продукції на 50 мільйонів карбованців. Все роблять будівельники для того, щоб освоїти виділені капітальні вкладення. ^Зусилля сільських трудівників спрямовані на успішне проведення зимівлі худоби, на те, щоб не знизити її продуктивності. 1 приємно відзначити, підкреслив М. М. Кобильчак, що в досягнутих результатах праці — значний внесок молоді. Немає сьогодні такої сфери, такої ділянки господарського, культурного і громадського життя, де б вона не показувала зразки комуністичного ставлення до праці, вірності заповітам великого Леніна. Про це переконливо свідчить хоча б той факт, що більше 20 тисяч юнаків і дівчат, 325 комсомольсько-молодіжних колективів достроково рапортували про виконання планів чотирьох років п’ятирічки. В області широко відомі імена молодих новаторів виробництва: Раїси Качан — штукатура комбінату «Кіровоград- важбуд», Володимира Лубшіця — комбайнера колгоспу імені Шевченка ІІовоукраїнського району, Володимира Міщенка — дояра колгоспу імені XX з’їзду КПРС Бобрішецького райо

ну, Ніни Голик —- трактористки колгоспу «Маяк» Знам’япськсго району, Володимира Рябченка — бригадира регулювальників Кіровоградського заводу радіовирсбів.Перелік Імен передовиків 1 новаторів виробництва мошва продовжити, ллє ж далеко не всі молоді робітники, колгоспники, техніки та Інженери є активними учасниками руху «П’ятирічці ефективності і якості — ентузіазм і творчість молодих!». У молодіжних колективах слід більше залучати юнаків і дівчат до роботи за почином ростовчап «Працювати без відстаючих», наполегливіше впроваджувати досвід запоріжців по механізації ручної праці, львів’ян — по управлінню якістю продукції. Є до чого докласти рук дівчатам та юнакам і в поліпшенні роботи залізничного транспорту, в значному збільшенні видобутку * вугілля. Останнє питання викликає особливу стурбованість. Па деяких шахтах малоефективно використовується техніка, допускаються марні витрати робочого часу тощо. Тим-то комітети комсомолу мають предметно зайнятися створенням у цій галузі комсомольсько-молодіжних колективів, організувати між ними дійове змагання, постійно примножувати трудову славу шахтарів.' Більше трудового ентузіазму повинна проявити молодь Кіровоградщп- ни і в здійсненні виробленої партією програми дальшого піднесення сільського господарства. Рух за найвищі показники в рослинництві і тваринництві, комплексна механізація, механізаторський всеобуч, культосвітня робота — ось головні точки прикладання зусиль кожної сільської комсо

мольської організації. Особливої уваги комсомолу чекає тваринництво. Сьогодні в цій галузі створено 44 комсомольсько-молодіжних колективи, що становить всього 2 проценти від загальної кількості ферм області.У свій час обласна комсомольська організація була ініціатором руху «Дівчата, па трактор!». Закінчивши механізаторські курси, дівчата стали хорошими майстрами свого діла, передовиками виробництва, багато з них відзначені нагородами Батьківщини. Цікаві це люди, цікава їх трудова біографія. І було б їм про що розповісти на обласному зльоті дівчат-тракторнс- ток, па зустрічах з учнями шкіл і профтехучилищ, які треба проводити не від випадку до випадку, а систематично, продумано, змістовно. До речі сказати, що не менш важливо широко пропагувати і професії торгі- вельпика, працівників комунального і побутового обслуговування.Володимир Ілліч Ленін вказував, що складні економічні, соціально-політичні, виховні завдання, які треба буде вирішувати новим поколінням будівників комунізму, вимагають і вимагатимуть від гпіх високої освіченості, глибокої ідейної переконаності 1 моральної чистоти. Ось чому завдання комуністичного виховання молоді партія ставить на перший план в ідеологічній роботі. 1 тут розгорнутою програмою формування нової людини є постанова ЦК КПРС «Про дальше поліпшення ідеологічної, політико-ви- ховної роботи». Комсомольські організації повніші мати чіткі плани виконання цих завдань партії. Кожен має пам'ятати, що ідеологічна робота серед молоді не зводиться лише до 

окремих помітних заходів. Вона повинна бути повсякденною, творчою, предметною і наполегливою. Інакше не вдасться викоріпнти в окремих молодих людях обмеженості, аморальності, міщанства, недисциплінованості, схильності до правопорушень і пиятики.Завдання кожної комсомольської організації, підкреслюється в постанові ЦК КГІРС «Про 110-у річницю з дня народження Володимира Ілліча Леніна», виховувати ропаків і дівчат на прикладі життя і діяльності Ілліча, на революційних, бойових 1 трудових традиціях партії і народу, формувати у молоді стремлінпя жити і працювати по-комуністичпому, бути прикладом у виконанні громадських обов'язків.Багато належить зробити комітетам комсомолу 1 в справі чіткої організації дозвілля молоді, особливо — в розвитку фізичної культури і спорту.Звичайно, вирішення цих завдань немислиме без дальшого організаційно-політичного зміцнення комсомольських організацііі, поліпшення якісного складу кадрів і активу, без повсякденного вдосконалення стилю, форм і методів роботи комітетів.Наближається до завершення четвертий рік п’ятирічки. 1980-й — багатий історичними подіями і датами: цс рік 110-ї річниці з дня народження В. 1. Леніна, рік 35-річчя Великої Перемоги, рік виборів до Верховної Ради республіки і до місцевих Рад, рік активної підготовки до XXVI з’їзду партії. Зробити його роком ударної, творчої, результативної праці — справа честі кожного комсомольця, кожної молодої людини.
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Кожен прожитий день набли
жає нас до 110-ї річниці з дня 
народження В. І. Леніна, XXVI 
з'їзду КПРС. 1 все, що відбу
вається нині в країні, характе
ризується активною підготов
кою до цих знаменних подій.

Свій почесний обоз'язок ком
сомольці, вся молодь області" 
бачить у тому, щоб ударною 
працею зміцнювати економіч
ну і оборонну могутність Бать
ківщини, разом із комуністами 
бути на передньому краї будів
ництва комуністичного суспіль
ства.

Звітний період, що минув, 
був особливим: відбулися XVIII 
з’їзд ВЛКСМ, XXIII з'їзд ком
сомолу республіки; ми відсвят
кували 60-річчя ВЛКСМ і його 
бойового загону — комсомолу 
України. Останні два роки по
дарували нам немало прикла
дів трудового ентузіазму мо
лоді. Завершено достроково 
обласну комсо/лольську будо
ву — залізницю Долинська — 
Помічна; активною була участь 
юнаків та дівчат у споруджен
ні домобудівного комбінату, □ 
битві за хліб і заготівлі кормів 
для громадського тваринни
цтва. Вимога партії працювати 
кращЬ; підвищувати ефектив
ність і якість визначила в звіт
ному періоді зміст роботи 
кожної комсомольської органі
зації, кожного комсомольця. 
Наї ромаджено досвід організа
ції соціалістичного змагання 
серед молодих виробничників, 
взято на озброєння цілий ряд 
цінних форм залучення юнаків 
і дівчат до активної творчої 
праці. Триває трудове супер
ництво /аіж 1086 комсомоль
сько-молодіжними колективе« 
ми, відбулося більше 20 кон
курсів професійної майстер
ності.

Серед правофлангових со
ціалістичного змагання — ком
сомольсько-молодіжний колек
тив токарів Кіровоградського 
заводу тракторних гідроагре
гатів (бригадир Анатолій Сквор- 
цов), який до 110-ї річниці з 
дня народження В. І. Лоніна 

XVill
комсо-

зобов’язався виконати 6 річних 
норм; комсомольсько-моло
діжна тракторна бригада кол
госпу імені Ульянова Ульянов
ського району (бригадир
A. Харкавий); комсомольсько- 
молодіжний колектив молоч
нотоварної ферми колгоспу 
імені XX з'їзду КПРС Бобри- 
нецького району (групкомсорг
B. Міщенко)?+сфдість комсо
молу Кіровоградщини—лауреат 
премії Ленінського комсомолу, 
плавильник Світловодського 
заводу чистих металів делегат 
сьогоднішньої конференції 
Микола Петров, делегат XVIII 
з’їзду ВЛКСМ, штукатур ком
бінату «Кіровоградважбуд» Раї- 
са Сичова.

Виконуючи рішення 
з’їзду ВЛКСМ, обком 
молу предметніше став займа
тися шефством над сферами 
обслуговування, торгівлі та гро- 
/ладського харчування. За 
рекомендаціями комітетів ком
сомолу сюди прийшло близько 

сячі юнаків та дівчат, стзоре- 
о 70 комсомольсько-молодіж- 
их колективів.
Помітні зрушення відбулися 

в роботі комітетів комсомолу 
по розвитку винахідництва і ра
ціоналізаторства. Більше 15 ти
сяч комсомольців і неспілкз- 
всі молоді розробили і запро
вадили у виробництво близько 
шести тисяч пропозицій і вина
ходів з економічним ефектом 
понад 5 мільйонів карбованців.

На 2 тисячі чоловік збільши
лась кількість молоді, яка пра
цює в сільському господарстві. 
В авангарді руху за високу куль
туру землеробства йде ком
сомольсько-молодіжна ланка 
по вирощуванню кукурудзи з 
колгоспу імені Ленн'а Долин- 
с.іксго району (ланковий Пет
ро Шкарупа), яка торік ви
ростила на кожному з 150 гек
тарів 75 центнерів зерна і ста
ла переможцем республікан
ського 
призом 
колос», 
лодіжна 
ню цукрових буряків 
госпу імені Щорса 
ського

огляду, нагороджена 
ЦК ВЛКСМ «Золотий 
А комсомольсько-мо- 
ланка по вирощуван- 

е.-------- t_ |3 кол.
Ульянов- 

району та колектив

се- 
об- 

Ради 
імені

ра-

тракторної бригади колгоспу 
«Дружба» Новоукраїнської о 
району стали переможцями 
Всесоюзного огляду «За висо
ку культуру землеробства».

Комітети комсомолу приді
ляли чимало уваги організації 
соціалістичного змагання в 
збиральній кампанії. Цього ро
ку на жнивах працювало біль
ше 23 тисяч комсомольців у 
складі 60 комсомольсько-мо
лодіжних збирально-транспорт
них загонів, 452 комбайнових 
екіпажів.

У наступному році а області 
на 40 тисячах гектарів вперше 
буде вирощуватися кукурудза 
індустріальним методом. Мо
лоді землероби Новоархам- 
гельського та Новоукраїнсько- 
го районів виступили з ініціа
тивою взяти шефство над го
ловиною таких площ.

Певну роботу провели комі
тети комсомолу по дальшому 
розвитку руху «Тваринництво — 
ударна справа комсомолу»,- На 
початку цього року переможці 
соціалістичного змагання 
ред молодих тваринників 
ласті депутат Верховної 
СРСР, доярка колгоспу 
Ульянова Голованівського 
нону Любов Лівітчук, доярка 
колгоспу «Перше травня» Ма- 
ловисківського району Вален
тина Єпішева, інші їхні ровес
ники звернулись до всіх моло
дих тваринників області із за
кликом у рік 60-річчя ЛКС/АУ 
боротись за п’ятитисячні надої 
молока, за те, щоб п’ятиріч
ний план по виробництву і про
дажу його державі виконати 
до 110-річчя з дня народжен
ня В. І. Леніна. Ініціатори та їх 
послідовники за результатами 
одинадцяти місяців уже досла
ли чотиритисячного рубежу.

Цього року бюро обкому 
комсомолу підтримало 
тиву комсомольців та 
колгоспу імені Чкалова Новє- 
миргородського району стати 
на ударну вахту по заготівлі 
кормів для громадської худо
би. Обласна газета «Молодий 
комунар» узагальнила цей дос
від і взяла на себе роль орга
нізатора соціалістичного зма-

ініціа-
моледі

гання молоді. Починання зна
йшло широку підтримку. Кож
на четверта тонна кормів заго
товлена молоддю.

Досягнення у праці і навчан
ні, суспільно-політична актив
ність юнаків та дівчат є резуль
татом цілеспрямованої роботи 
комітетів комсомолу по фор
муванню у комсомольців та 
молоді комуністичної свідо- 
мості, готовності, БОЛІ і вміння 
будувати комунізм. За звітний 
період, особливо після прий
няття постанови ЦК КПРС «Про 
дальше поліпшення ідеологіч
ної, пслітико-виховної роботи» 
посилено увагу до ідейно-по
літичного, трудового та мо
рального виховання молоді. 
Виконуючи вимогу партії про 
комплексний підхід у цій спра
ві, обком, більшість міськко
мів, райкомів, комітетів ком
сомолу будують виховну робо
ту на основі перспективних 
планів, активно використовують 
можливості Ленінського заліку.

За два роки в систему ком
сомольського політнавчання 
додатково залучено близько 
8 тисяч юнаків та дівчат. Поліп
шено якісний склад пропаган
дистських кадрів. Склалась пев
на система їх підготовки і пере
підготовки. Комсомольські про
пагандисти — активні учасники 
огляду руху «Пропагандист і 
агітатор — п’ятирічці ефектив
ності і якості». Зріс інтерес 
молоді до економічних знань. 
Багато юнаків та дівчат успіш
но оволодівають навиками гос
подарювання, застосовуючи їх 
на робочих місцях.

І все ж у частині гуртків та 
семінарів заняття проходять 
нецікаво, ще не відповідають 
загальноосвітньому рівню мо
лоді, який помітно зріс. У Кі
ровограді, Онуфріїзському, 
Компаніївському районах, на
приклад, траплялись непооди
нокі факти зривів, невиправда
них переносів занять через 
низький процент явки слухачів. 
Частина комітетів комсомолу 
просто самоусунулась від ке
рівництва системою комсо
мольського політнавчання, на-

дання допомоги пропагандис
там, створення надійної на
вчально-матеріальної бази.

Важливе місце в ідейно-ви
ховній роботі з молоддю на
лежить лекційній пропаганді. 
За звітний період у молодіжній 
аудиторії прочитано 28 тисяч 
лекцій. Зросла питома вага 
форм- лекційної пропаганди, 
зокрема, героїко-патріотичних 
та суспільно-політичних читань, 
агітпоходів. Так, у період під
готовки до святкування 60-річ
чя ВЛКСМ маршрут кінного 
агітпоходу «Комсомольський 
подвиг» проліг дорогами ге
роїчних, бойових і трудових 
звершень комсомоли Новоук- 
раїнського району, підпільних 
колтсомольських організацій 
«Партизанська іскра» та «Спар- 
так». А в дні святкування 
60-річчя комсомолу України 
проведено агітпробіг терито
рією 8 районів області.

Проте в цілому лекційна 
пропаганда не завжди відпові
дає вимогам часу. В багатьох 
лекціях інколи називаються ві
домі істини, не порушуються 
гострі питання, що хвилюють 
молодь.

Турбує участь комсомоль
ських працівників і активу а 
лекційно-пропагандистській ро
боті з молоддю, особливо а 
гуртожитках: у багатьох з них 
виховна робота пущена на са- 
моплив. Комітети комсомолу 
слабо втручаються в роботу 
вихователів, їх навчання носить 
•епізодичний характер.

Потребує поліпшення органі
зація дозвілля МОЛОДІ, ХОЧ для 
цього є непогана матеріальна 
база. До послуг юнаків та дів
чат близько тисячі клубних за
кладів, майже 1500 бібліотек, 
135 музеїв. Майже 80 тисяч 
юнаків та дівчат беруть участь 
у художній самодіяльності. Піс
ля XX обласної комсомоль
ської конференції проведено 
фестивалі комсомольської піс
ні, конкурси естрадних оркест
рів, вокально-і нстру менталь-

(Закінчення на 3-й crop.).
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них ансамблів, агітбригад. Тра
диційними стали виїзди кращих 
художніх колективів на ударні 
комсомольські будови області, 
республіки, країни. Відбувай 
обласний огляд сільської ху
дожньо^ самодіяльності, при
свячений 325-річчю возз'єднан
ня України з Росією. Поряд із 
цим в організації дозвілля мо
лоді є ще багато недоліків і 
невикористаних можливостей. 
Мова йде про те, що багато 
клубів, будинків культури пус
тують.

Одним із важливих заздань 
комсомолу було і є утверджен
ня в свідомості молоді ідей 
радянського патріотизму і со
ціалістичного інтернаціоналіз
му. В області широкого розвит
ку набули клуби інтернаціо
нальної дружби, народні уні
верситети. Яскравим проявом 
інтернаціональної солідарнос
ті стало успішне будівництво 
магістрального газопроводу 
«Оренбург — Західний кордон 
СРСР». Удосконалюються фор
ми інтернаціонального співро
бітництва з нашими ровесника
ми із Толбухінського округу 
НРБ. Особливу популярність 
завоював міжнародний клуб 
молодих механізаторів «Кіро
воград — їолбухін».

Розвивається молодіжний ту
ризм. За звітний період за пу
тівками ЬММЇ «Супутник» за 
кордоном побувало більше ти
сячі молодих кіровоградціз. А 
з подорож на Всесоюзних гу- 
ристських маршрутах взяли 
участь близько 20 тисяч юнзкіз 
та дівчат.

Робота по вихованню патріо
тів, інтернаціоналістів, готових 
стати на захист завоювань со

ціалізму — один із магістраль
них напрямів у діяльності ком
сомольських організацій. І ко
мітетам комсомолу, підкреслив 
доповідач, варто предметніше 
займатися підготовкою молоді 
до служби в Збройних Силах 
СРСР, ширше і цілеспрямовані
ше залучати її до освоєння вій
ськово-спортивних спеціаль
ностей, вести роботу по мо
рально-психологічному та фі
зичному загартуванню майбут
ніх воїнів.

З цією метою з кожним ро
ком активізується пошукова 
робота, яку проводять учасни
ки Всесоюзного походу комсо
мольців та молоді «Шляхами 
слави батьків». Зусиллями чер
воних слідопитів, молсдих 
краєзнавців створено 127 му
зеїв, кімнат і куточків Сгави, 
проведено багато походів, ав- 
топробігів по місцях, пов'яза
них із життям і діяльністю тих, 
хто захищав завоювання Вели
кого Жовтня. До 60-річчя 
ВЛКСМ було завершено велику 
роботу по увічненню подвигу 
членів підпільної комсомоль
ської організації «Спартак» — 
відкрито музей героїз-спарта- 
ківців. Конкретною справою 
обласної комсомольської орга
нізації має стати будівництво 
обласного Музею комсомоль
ської слави.

Невід'ємною частиною гар
монійного виховання молодої 
людини є фізичне виховання 
та спорт. Треба самокритично 
визнати, що конкретності і 
предметності в цій роботі нам 
ще бракує. Невміння вирішува
ти складні питання підвищення 
спортивної майстерності, даль
шого розвитку масового фіз
культурного руху, безвідпові
дальне ставлення до цієї спра
ви окремих спортивних органі
зацій і комітетів комсомолу 

призвело до того, що збірна 
Кіровоградщини на VII Спарта
кіаді УРСР зайняла останнє 
місце.

Упущення у виховній роботі 
з молоддю, наголосив допові
дач, ведуть до антигромад
ських вчинків, пияцтва, хуліган
ства серед частини молоді. Та 
ряд комітетів комсомолу не 
дають принципової оцінки по
дібним явищам. Вимагає знач
ного поліпшення індивідуальна 
робота з важкими підлітками.

У звітному періоді активізу
вали свою діяльність шкільні 
комсомольські та піонерські 
організації. Все це сприяло то
му, що за останні два роки під
вищилась якість знань. Більше 
44 процентів учнів навчаються 
на «4» і «5». В області є 1630 
класів із стопроцентною успіш
ністю. Кіровоградський, Олек
сандрійський, Знам’янський мі
ськкоми, Маг.озисківський, Но- 
воархангельський та ряд інших 
райкомів запровадили змаган
ня між класами за право ра
портувати трудозим колекти
вам про успіхи в навчанні, 
праці, громадській роботі, роз
виваючи рух «Жодного від
стаючого поруч». Поліпшилась 
тут робота груп взаємодопо
моги, постів всеобучу, практи
куються конкурси творчих ро
біт, проводяться предметні 
олімпіади, створюються гуртки 
«Вчись вчитися». В області ни
ні є 20 навчально-виробничих 
комбінатів, 40 тисяч старшо
класників улітку цього року 
пройшли непогану школу мо
рального і трудового станов
лення з трудових об'єднаннях 
старшокласників.

Поширилась у школах облас
ті ініціатива випускників сіль
ських шкіл Костромської об
ласті, якій дав високу оцінку 
Л. І. Брежнєв на XVIII з’їзді 

ВЛКСМ. Більше тридцяти про
центів випускників сільських 
шкіл Кіровоградщини цього 
року залишились працювати в 
рідних колгоспах.

Комітети комсомолу мають 
орієнтувати молодь на отри
мання робітничих професій 
передусім через систему проф- 
техосзіти. Однак тут ще є бага
то недоробок. У профтехучи
лищах слабка матеріальна ба
за, слабо ведеться шефство 
над будівництвом об'єктів ПТУ, 
огляд «Профтехучилищам — 
комсомольську турботу» про
водиться на низькому рівні. 
Тривожить і той факт, що тех
нічні училища цього року не
доукомплектовані, зменшилась 
кількість молоді, яку направ
лено в ПТУ за комсомольськи
ми путівками.

Керівництво піонерською ор
ганізацією — важливе дору
чення партії комсомолові. Ни
ні 78 тисяч юних ленінців об
ласті успішно виконують зав
дання Всесоюзного маршу і 
наказ XVIII з’їзду ВЛКСМ. 
Особливо збагатився зміст ді
яльності піонерських організа
цій в цьому році — Міжнарод
ному році дитини. Все ж у ро
боті комітетів комсомолу і тут 
ще немало упущень. Не все га
разд із кадрами старших гіо- 
нервожатих, четверта частина 
яких щороку змінюється. А 
кадри це комсомольські, і по- 
комсомольському про них тре
ба турбуватися. Зобов'язані ми 
розв’язати проблему вожатих- 
виробничникіз, керівників тех
нічних і спортивних гуртків.

Доброю школою трудового, 
ідейно-політичного і мораль
ного загартування молоді є 
студентські будзагони. За ос
танні два роки майже 3 тисячі 
юнаків і дівчат на спорудженні 
промислових і сільськогоспо- 

я
дарських об’єктів та об’єктів 
соцкультпобуту виконали робі» 
на суму понад 3 мільйони 
карбованців. Однак обласний 
штаб СБЗ не виявляє потрібної 
принциповості, коли трапляю
ться факти нераціонального 
використання праці будзагоніз- 
ців. Цього року тільки актовані 
простої з студзагонах склали 
близько 2 тисяч людино-днів. 
А за цей час можна було б 
освоїти 120 тисяч карбованців 
капіталовкладень.

Відзначаючи позитивні зру
шення в діяльності міськкомів, 

■ райкомів комсомолу, О. О. 
Скічко підкреслив, що окремі 
з них працюють слабо, миря
ться з недоліками, забувають 
про живу організаторську ро
боту, витрачають чимало зу
силь на розробку великої кіль
кості різних заходів, не конт
ролюючи їх виконання.

Всебічної підтримки заслуго
вують ініціативи, що народи
лися а ході звітів і виборів у 
комсомолі. Було б правильно, 
якби вони«. розглядались на 
комсомольських зборах, на за
сіданнях комітетів комсомолу, 
знайшли широку підтримку в 
комсомольських організаціях, а 
обласний комітет ЛКСМУ по
клав би їх за основу в своїй 
практичній діяльності.

На закінчення О. О. Скічко 
□ ід імені учасників конферен
ції запевнив ЦК Компартії Ук
раїни, обласний комітет партії, 
ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМУ в тому, 
що юнаки та дівчата області 
спрямують всі свої зусилля, 
знання, енергію на здійснення 
рішень XXV з’їзду КПРС та 
XVIII з’їзду ВЛКСМ, на успішне 
виконання планів десятої п’яти
річки, новими звершеннями 
зустрінуть 110-у річницю з дня 
народження В. І. Леніна, XXVI 
з'їзд KflFC.

Микола ПЕТРОВ, бригадиру1 
комсомольсько - молодіжнбії 
бригади плавильників ордена" 
Трудового Червоного Прапора 
Світловодського заводу чистих^ 
металів Імені 50-річчя СРСР,^ 
лауреат премії Ленінського 
комсомолу:

Минулого року бригада пла
вильників, яку я очолюю, стала 
переможцем обласного соціа
лістичного змагання комсо
мольсько-молодіжних колекти
вів промислових підприємств. 
А хто став другим? З ким ми 
змагалися? Питання залиша
ється невирішенпм. А жаль, бо 
у справжньому, дійовому со
ціалістичному змаганні голов
не — відчувати лікоть супер
ника, оперативно порівнювати 
результати роботи. Часто вихо
дить так, що недолікам в орга
нізації соціалістичного змаган
ня надаємо гласності. А глас
ності позитивних результатів 
змагання так і немає. Нам по

трібне суперництво, коли є пе
реможці і переможені. Коли 
другі прагнуть піднятися до 
рівня перших як по кількості 
виробленої продукції, так і по 
її якості, по економії матеріа
лів. До цього має прагнути ко
жен — від робітника до вчено
го.

Конче необхідно виробити 
гнучкі умови соціалістичного 

змагання"між колективами заво
ду чистих металів, Дніпровсько
го заводу твердих сплавів і По- 
бузького нікелевого заводу, 
врахувавши при цьому галузе
ву спорідненість підприємств. І 
не слід забувати, що боротьба 
за якість — першочергове зав
дання всіх. Нам не байдуже, 
де зроблять краще: па «Черво
ній зірці» & Кіровограді чи па 
заводі чистих металів у Світло- 
водську, па Побузькому ніке
левому чи на електромеханіч
ному в Олександрії. Якщо ми 
це знатимемо, то змагання бу
де ефективнішим.

Михайло С1РИК, перший 
секретар Кіровоградського мі
ськкому комсомолу:

Сьогодні наше місто — цс 
, велетенський будівельний май
данчик. Ми чітко усвідомлює
мо, що ударним для комсомоль
ців Кіровограда має стати бу
дівництво заводів тракторних

ГОВОРЯТЬ ДЕЛЕГАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
гідроагрегатів, тепловозних ди
зелів, музично-драматичного 
театру, кінотеатру в району ву
лиці Волкова.

Всі ми пам'ятаємо, як добре 
була організована робота на 
прокладанні залізниці волинсь
ка—Помічна, яку роль відіграли 
в цьому комітети комсомолу, 
штаб ударної будови. Чому'б 
той досвід пс поширити і па 
інші комсомольські будови? Ми 
вважаємо цс справою першочер
гової ваги для усієї обласної 
комсомольської організації.

Віктор МИ КОЛЕН КО, меха- 
І нізагор із колгоспу «Перше 

гравия» Пегрівського району, 
член ЦК ЛКСМ України:

Я не перший рік обробляю 
землю, сію і збираю хліб. Знаю, 
як вирощували його раніше. 
Паші батьки і діди навіть і 
мріяти не могли про досконалі 
машини, які є тепер у нас. Але 
й з такою технікою ми іноді пс 
встигаємо зробити все як слід 
і в строк. Та ще й виправдовує
мось: мовляв, пс вистачає тех
ніки, немає запасних частин, 
погано працює сільгосптехні
ка... )

А чи пс ми самі насамперед 
повніші докласти рук і розуму 
до того, щоб працювати висо
коякісно, найкраще використо
вувати наявну техніку?

Які ж результати боротьби 
за ефективне використання тсх> 
піки, за подовження строків її 
служби в нашій області? Понад, 
чотири з половиною тисячі 
тракторів і більше тисячі зер
нозбиральних комбайнів пра
цюють значно довше, ніж ви
значено амортизаційними стро
ками. Різко скоротилося спи
сування сільськогосподарської 
техніки. Ось де наші резерви! 
І їх уміло використовують мої 
колеги Олександр Мнкитишші, 
Микола Карабило, Олександр 
Дубішчук. 1976 року комсо- 
м ол ьсько- м о л оді жні т р актори і 
бригади Ульяновського, Ьобри- 
пецького, Олександрійського 1 • 
Кіровоградського районів ви
ступили з ініціативою. «Висо» 

ефективному використанню 
сільськогосподарської техніки 
— комсомольську турботу!» На 
жаль, ще й досі ця ініціатива 
по одержала належної підтрим
ки серед молодих механізаторів 
області. Я вважаю, що необ
хідно ще раз повернутися до 
цього цінного починання, доби
тися дійового і широкого впро
вадження досвіду передових 
комсомольсько - молодіжних 
бригад по ефективній експлуа-

тації механізмів.
У доповіді відзначалося, що 

наступного року комсомол об-' 
ласті візьме шефство над п’ят
десятьма процентами площ ку
курудзи, яка вирощуватиметь
ся індустріальним методом. 
Вважаю, що до-цього треба 
серйозно готуватися. Доречно 
було б скликати обласний семі
нар керівників комсомольсько- 
молодіжних лапок, на якому 
узагальнити досвід місцевих 
передовиків, а також наших су
перників по змаганню — меха? 
нізаторів Одещини.

Надія КОРОВІІІА, перший 
секретар Олександрійського 
райкому комсомолу:

Вагомими трудовими успіха
ми прагнуть зустріти 110<-у річ
ницю з дня народження В. І. 

Олександрійського

І
і

Леніна юнаки та дівчата нашо
го району. Змагаючись за пра
во сфотографуватись біля Па
м’ятного'прапора ЦК КПРС у 
Ленінському • меморіалі в 
м. Ульяновську, 970 молодих - 
виробничників, 8 комсомольсь
ко-молодіжних колективів 
справились із завданнями чо
тирьох років п’ятирічки. Серед 
них — колектив шоферів авто- 
гаража колгоспу «Дружба», 
механізатори тракторної брига- 

дп № 1 колгоспу імені Кірова, 
коксом ол ьс ько-м о л оді ж на з м Ь 
иа. станції Фундукліївка. А 35 
молодих виробничників УДІЄ 
виконали особисті п’ятирічки.

Щойно з району нам переда
ли, ЩО КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖ

НИЙ колектив імені. 60-річчя 
ВЛКСМ молочнотоварної фер
ми Нссватківського відділка 
радгоспу Другого імені Пст- 
ровського цукрокомбіиату теж 
завершив п’ятирічний план. Тут 
надоєно 6300 тони молока, від
крито рахунок одинадцятої п’я
тирічки.

Іван ПАСІЧНИК, коман
дир обласного загону імені 
€0-річчя ЛКСМ України, який 
працює на шахтах Ворошилов» 

. градської області:
Недавно, наприкінці лютого, 

зустрічали пас гірники «Ленін
ської», «Харківської», інших 
шахт. А вже сьогодні ми удо
стоїлися великої честі: йти у 
вибій разом із бригадою про
хідників, очолюваною Героєм 
Соціалістичної Праці Борисом 
Володимировичем Стсцепком, з 
колективами кавалерів ордена 
Леніна Леоніда Івановича Ко-; 
солапа та Івана Івановича Си» 
пов’ята. Добре зарекомендува
ли себе бійці загону Микола 
Вітюк і Григорій Бондаренко з 
Гайворопського району, Василь 
Тптспко, Володимир Власов 
і Георгій Штнкар — посланці 
Новоукраїпського району. Ви
соким, воістину шахтарським

Під час перерви зустрі- 
іся делегати: голова 

колгоспу імені Чапаева 
Новомиргородського ра
йону Олександр Дмитро
вич СМІЛЯНЕЦЬ, сек
ретар комітету комсомо
лу Кіровоградського ПТУ 
№ 4 Сергій ХЛ УСТІ КО В, 
актриса обласного музпч- 
ио-драматлчного театру 
імені М. Л. Кропивниць» 
кого, заслужена артистка 
УРСР Валентина ДРО
НОВА.

довір’ям користуються груп- 
комсорги дільниць Василь Па
пул і Анатолій Толмачов, член 
комітету комсомолу шахто-’ 
управління «Харківське» Анато
лій Кудрич. Ці хлопці — гор
дість нашої області. Завдяки 
сумлінності, прагненню стати 
справжніми гірниками вони за
кріпилися у передових колекти
вах.

Я працюю па шахті «Харків
ська» в комплексній бригаді 
прохідників Леоніда Івановича 
Косолапа. Ставляться тут до 
мене, як до рівного. Вчать, до
помагають.

Сприяння комсомольських ор
ганізацій допомогло нам обра
ти правильний шлях. І комсо
мольська путівка для більшості 
членів загону стала путівкою в 
життя.
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XXI конференція Кіровоградської обласної комсомольської організації
Анатолій БАБИЧ, бригадир 

Комсомольсько - молодіжної 
бригади тресту «Кіровоград- 
важмашбуд»:

Наша комсомольська оргаиі- 
вація чимало робить для закріп
лення молоді па будовах. Я. 
скажімо, за прикладом кавале
ра ордена Леніна Є. М. Неско- 

рожвьої передав бригаду своєму 
■заступникові Олександрові Сс- 
мидітиому, а сам очолив і:о~нГі 
колектив, що складається з о«- 
пускиїїків профтехучилища. Ак
тивність усіх членів бригади 
повсякчас зростає. Вони навча
ються на вечірньому відділен
ні будівельно, о технікуму, від
відують школу робітничої мо
лоді, беруть участь у діяльнос
ті добровільної народної дру
жини. Всі ми дбаємо про пілвн- 
іценпя професійної майстернос
ті. Якщо пас ритмічно забезпе
чують будматеріалами і меха
нізмами, то за зміну виконуємо 
і три норми. Але часто буває й 
ігак, що з повного відддчею 
(Працюємо 5—G годин, а решту 
.робочого часу витрачаємо па 
приготування розчину. Часом 
самі вантажимо глину. Звідси 
і штурмовщина.

Якість роботи мулярів зни
жується н від того, що нас не 
забезпечують справними інстру
ментами. те досі не розв’яза
но проблеми малої механізації.

Наталія ЛУЦГ.ПКО, сту
дентка Кіровоградського педа
гогічного інституту імені О. С. 
Пушкіна.

Нам, майбутнім педагогам, 
необхідні не тільки глибокі, 
міцні знання з обраних спеці
альностей, а й уміння працю
вати з дітьми, щоб виховувати 
5х справжніми будівниками ко
муністичного суспільства.

ВОНА підійшла до подру
ги і торкнулась рукою

її плеча:
— І чого тобі 

тись, — сказала 
но. — Твоя біда — ще не 
біда. От у людей біда. Чу- 

; ла я вчора про одного пі
лота. Відмовив двигун, і 
довелось садовити літак у 
лісі. Льотчик поламав но
ги. І ось уже третій рік бо
реться за те, щоб літати. 
Залишила його дружина, 
бо не хоче мати чоловіка-® 
каліки. Тільки мати і лікар 

. з ним. Шість операцій ви
тримав пілот. Навчився хо
дити. Вже пробував і літа
ти. Ніхто не вірив у таке 

І диво, навіть лікар. Та пі- 
| лот переконав хірурга 
1 своєю впертістю: «Мені ні

чого не треба, тільки б лі
тати». Ось як буває, Оле-

побива-
стише-

св

Визначенню таких якостей у 
молодою вчителя сприяє про
ведення Ленінського заліку, на
вчання студентів на факультеті 
громадських професій, участь'у 
роботі клубу макаренківнів. 
Пою авторитет цілком заслу
жений: по так давно ми взяли 
під свою опіку ЗО «важких» 
підлітків, 6 з яких згодом були 
зняті з обліку и міліції. Сьо
годнішні студенти працюють 
із 71 вихованцем, а з обліку 
вже знято ЗО.

Петро ШЕВЧЕНКО, завіду
ючий комсомольсько-молодіж
ної© молочнотоварною фермою 
імені 60-річчя ВЛКСМ колгос
пу «Прогрес» Новомиргород- 
ського району:

Перед памп, молодпмн пра
цівниками сільського господар
ства. виникає багато проблем. 
Ось одна з них. Мої ровесники, 
приходячп на ферму, іноді зу
стрічаються з труднощами, про 
які їм пі в школах, пі в техні
кумах не говорили.

Цс — насамперед відсутність 
хороших доріг. Сучасні ферми 
добре механізовані, а от діста
тись до них у негоду можна хі
ба що на волах. У нас 9 місяців 
на рік нід’їздн до ферм нага
дують непролазне болото, яке 
ми «штурмуемо» у важких чо
ботях. А доярці, наприклад, по
трібно ходити па роботу тричі 
на день.

Хочеться запитати у відпопі- 
дальнпх працівників облуправ
ління сільського господарства, 
виконкому обласної Ради на

родних депутатів: чи не настав 
час подбати про благоустрій 
територій твариіівпцьких ферм 
і сільських вулиць? Бо схоже 
на те, що про генеральні плани 
забудови сіл забули...

Валентина ДРОНОВА, акт
риса обласного музично-дра
матичного театру ім. М. Л- 
Кропивниці.кого, заслужена ар
тистка УРСР: ,

Минулого року КОМІТСТ' ком
сомолу театру став ініціатором 
створення міського клубу твор
чої молоді, Па його вечорах ді
лилися творчими задумамп. ве
ли мову про мистецтво, звіту; 
вали про свою роботу кірово
градські художники, пости, ак
тори. Засідання клубу стали 
популярними серед молоді на
шого міста.

Після ВОСЬМИМІСЯЧНОЇ пере
рви відбудеться четверте за
сідання клубу творчої молоді 
вашого міста. Хочеться вірити, 
що віднині вечорн-зустрічі на
будуть систематичного харак
теру. 1 тут вагоме слово по
винна сказати рада творчої мо
лоді при Кірово: радському 
міськкомі комсомолу. Я і мої 
колеги сподіваємось, що міськ
ком ЛКСМУ нарешті активі
зує роботу нього, в минулому 
досить а втор .чует його органу.

Віталій КВІТКА, кріпиль
ник, секретар комсомольської 
організації шахти «Вепболозів- 
ська» виробничого об’єднання 
«Олександрія вугілля»:

Більше десяти років я даю 
країні вугілля. 1 якби довелось 

починані все спочатку, знову ■

обрав би професію гірняка — 
вайпочеснішу з усіх. Адже ми 
виробляємо хліб. Хліб для про
мисловості. Ного з кожним ро
ком треба видавати «на-гора» 
все більше і більше. Для цьо
го використовуємо всі наявні 
резервн, можливості. Один із 
таких резервів — створення 
КОМ СОМ ол ьсько-м О Л ОДІ Ж1111 х ко
лективів. Про ефективність ро
боти КМК свідчать результати, 
що ЇХ ДОСЯГЛІ) молоді робітни
ки очисного вибою першої 
дільниці шахти «Світлопільсь- 
ка» (групкомсорг Микола Ска
лозуб). Зміна, в якій працює 
Микола, підтримавши почин 
гірників Донбасу — провести 
тиждень підвищеного видобут
ку вугілля, одержала більше 
тисячі тонн надпланового буро
го вугілля. А за час, що зали
шився до 110-ї річниці з дня 
народження В. І. Леніна, хлоп
ці зобов’язалися видобути ще 
три тисячі топи додаткового 
палива.

На «Верболозівсі.кій» працює 
шість комсомольсько-молодіж
них бригад. Можна створити 
більше. Та адміністрація (і не 
тільки нашого підприємства) не 
довіряє .молодим, вважає, що 
вони можуть підвести. Прояв
ляють інертність комітети ком
сомолу. Але ж ударна праця 
комсомол ьс ьк о- м ол о д і ж иої з 
шахти «Світлопільська». брига
дира Віктора Клевлка. .Миколи 
Байсака. Анатолія Голуба і 
Петра Лисенка з «Верболозів- 
ської» підтверджує: молодь 
працювати може!

зате рв- 
через

даватиме зразу, 
кордисткою буде 
три—чотири роки.

А потім іще про
— Треба, щоб 

справу відповідала 
кретна особа. Якби я бу
ла головою колгоспу чи 
директором радгоспу, то 
взяла б собі спеціального 
радника і помічника по

корми: 
за цю 

коп

НАРИС

надцять кілограмів моло
ка від кожної.

А ЦЕ РАПТОМ — «ви
бух». Людмила дізноє 

ться, що жирність МОЛСК5 
від корів її групи трохи 
знизилась. І доярка прин
ципово критикувала керів
ників 
цукрокомбінату, 
ків ферми. І 
му, що сама

відділка . радгоспу 
керівни

це тільки то
«поотрзжд *-

переконана, що відпові
дальними повинні бути всі: 
і доярки, і кормовози, і 
керуючий відділком...
££ АЖУТЬ, коли діти малі, 
*' то в батьків за них бо
лить голова, а виростуть— 
болить серце. Вона ж, 
Людмила, за своїх до
шкільнят прилюдно не бід
кається ніколи. Вона — за 
всіх:

ВІДВЕРТІСТЬ
но...

Вона, Людмила Вальчук ] 
про свою біду не обмови
лась і словом. Хоч уже 
кілька рокіе не має ні 
батька, ні матері. Помер
ли. Двадцятишестирічна 
/холода жінка тепер сама 
мати двох дітей-дошкіль- 
нят. Десять літ — такий 
стаж її роботи на молоч
нотоварній фермі рад
госпу Ульяновського цук- 
рокомбінату. Вже назива
ють ветераном, кличуть у 
наставники. Людмила 
яковіє від цього і
Дає:

— Я ж комсорг 
Чим можу, тим 
гаю. А в наставники — ра
но ще.

Чи справді ж рано? Ось 
один монолог із її уст:

— Якщо цій корові тон
нами давати навіть райські 
норми, все одно молока 
не збільшиться. Бо через 
місяць теля буде. А он та 
вже ні на що не годиться 
— на м'ясо хіба що. Треба 
замінити молоденькою. Та- 

| ка хоч і небагато молока

ні- 
відпові-

ферми. 
допома-
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* — Гімвасги-ка. й.О.і —■ .'Умілі руки» 
—<■' Соловейчик. «Ба- гаїа «Сім вітрів». Історія 

0-а. 10.20 — «Клуб кіпопо 
дорожей». 16.00 — По
музеях та внставо’пшх 
залах. 16.30 -- «Знай і 
вмш>. 17.15 — Всесоюзні 
змагання з лівішого спор
ту «Краспогірська лижня». 
18.00 — «Адреси моло
дих». 18.15 — «Сьогодні у 
світі». 19.00 — «Людина ї 
закон». 19.30 — Прем'єра 
ба гатосе р і й 11 о го х уд ожіі ьо- 
го телефільму «Д'Артаньян 
і три мушкетери». 1-а се 
рія. 21.00 — «Час». 21.35 — 
Кінопанорама. в перерві 
(22.15) — «Сьогодні у світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10 00
— Повніш. 10.20 — Док.
телефільм «Радянська Ук
раїна». 10.40 — Концерт. 
10.50 — «Лошаріш». Ляль
кова вистава. 11.40 
«Шкільний скрав». Укра
їнська література. 10 клас. 
15.55 — К. т. Для малят. 
«Срібний дзвіночок». \К д 
на Республіканське толе 
бачсппя). 16.15 — «Мелодії 
моєї Батьківщини». 16.40 - 
Док. телефільм «Навіки ра
зом». 17.30 — «Пошук ве
дуть червоні слідопити». 
18.00 — «День за днем». 
(К-д). 18.15 — «Коли ялин
ка у вогнях». Виступ за
ступники начальника від
ділу пожежної охорони уп
равління внутрішніх справ 
облвиконкому Б. Ф. Шаб 
лія. (К-д). 13.20 — Теле
фільм. (К-д) 18.30 - К. т. 
«Перший хліб». (К д).. 19.00
— «Актуальна камерах. 
19.30 — «Олімпійська еста
фета». «Перемоги Мон
реаля». 20.35 -- Мул. фільм 
«Все починається з дитин
ства». 20.50 — »Па добра
ніч. діти!» 21.00 — «Чає». 
21.35 — Худ. фільм «Арсе
нал». 11о закінченні — По 
»іній.

для міста. А нам би неве
ликі котеджі, біля яких і 
клаптик землі був би—для 
квітів, петрушки і помідо
рів, щоб не бігати в мага
зин за такими дрібницями. 
Бо це ж село. І хоч його 
треба наближати до міста, 
та село без ставка, верб, 
садка біля хати я не уяв
ляю.

...Міркує вона серйозне, 
як людина з великим жит
тєвим досвідом. Люд/лиле 
вважає, що найбільше лю
дину прикрашають щи
рість і простота. Кожен 
має знати, на що здатен 
І, може, саме через це в 
день зустрічі з Л. Вальчук 
я побачив її схвильованою 
і навіть дещо роздратова
ною. Від кожної з корі» 
вона мала вже більше 
3700 кілограмів молока. А 
рік закінчується. Отже, не 
буде чотирьох тисяч. А во
на сподівалась. І якби не 
ота «зайва» дев'ятнадцята 

а 
то 

більші
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— «Час». 8.40 — Гімнасти
на. 9.05 Мультфільми. 
9.30 — Д’Артаньщг і три 
мушкетери». Художній те
лефільм. 1-а серія. 10.55 -- 
Концерт. 15.45 — «Об'єк
тив». 16.15 — Концерт.
16.45 — «Відгукніться, сур
мачі!» 17.15 — Всесоюз
ні змагання з лижного 
спорту « Крає ногі ревна 
лшкня». 18.60 -- Підмос
ковні зустрічі. 18.30 — «Йи 
і раємо і співаємо». 18.45- 
«Сьогодп! у світі». 19.00 — 
«Життя науки». 19.25 
Художпііі телефільм «Д’Ар 
таиьяи і три мушкетери». 
2-а серія. 21.00 «Час». 
21.35 ■ Турнір п.’іі'вчільні
ших фігуристів СРСР. Ц 
перерві <22.15) — «Сьогод 
ні у світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10 00
— Новини. 10.20 — Для 
школярів.' «Старти надій».
10.55 — Виступ ансамблю 
пісні і танцю «Черемош»
15.55 — Для малят. «Сріб
ний дзвіночок». J6.15 
Док. телефільм. 16.30 
«Телепост на удагшій бу
дов!«. 16.50 — «.Знай, лю
би. бережи». Підсумки кон
курсу юннатів. 17.30—«Гос
подарський механізм:
особливості І проблеми». 
18.00 — «День за днем». 
(R-.li. 18.20 — Док. фільм
« Паііблнж-1 и іі телефон- а и- 
томат». 18.30 — «Екскурсія 
на воліє прохання». (К-д). 
19.00 -- «Актуальна каме
ра». 19.30 — «З повагою до 
покупця». Засідання гро
мадської ради якості Укра 
їяського телебачення і «Ро
бітничої газети». 20.30 -- 
«Обережно: а >шоголізм*.
Бесіда лікаря. 20.45 • «Па
добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.40 — Худ. теле
фільм «Майстер». По закін
ченні — Повніш.

ії а фото:
Л. ВАЛЬЧУК.

Фото Л. СТЕб- 
ЛОВСЬ'гОГО,

ПЕРЕД СОВОЮ
кормодобуванню. І постій
но діючу бригаду длр 
цього створила б. У нашо
му ж радгоспі таке щедре 
і багате поле...

Бона, комсорг ферми, 
знає, що значить оте слово 
«багате». Кожен гектар у 
середньому за п ятирічку 
дав 46,1 центнера зерне 
Озимої пшениці — 55,9 
центнера. Під час бесіди у 
червоному кутку ферм;^ 
Людмила називає ще одну 
цифру — завдяки обгрун
тованості прийнятої в рад
госпі системи землероб- , 
ства, завдяки високій рен
табельності виробництва 
прибуток торік перевищив 
1500 тисяч карбованців. А 
нині вите за дев’ять міся
ців є така сума. І закінчує:

— Якби ж така система 
була й у тваринництві Як
би всі так працювали, як 
Віра Ясінська. Бачите, у неї 
ще не всі корови дояться, 
а Віра щодня має по оди-

ле». Ні, переду
— Ми, кожна з нас, що

дня маємо знати, яке жир
ність молока, скільки ми 
його надоюємо. Лише в 
такому випадку зорієнтує
мось правильно і поста
раємось виправити негожу 
цифру. /Лені ж дають ве
ресневу цифру у листо
паді...

Деякі з тих, кого крити
кували, навіть образились 
трішки: мовляв, як еон* 
може повчати тих, хто на 
відповідальній посаді?

І тоді Людмила 
додала:

— Я не фермі 
надцяти літ. І

ВдЛЬчу«

Э шіст 
твердо

• ло ч село наше ВІДДІЛ* 
кове сільце і маленьке, та 
все одно треба будувати 
тротуари, якщо вже не 
можна бруківку прокласти 
А то йдуть до школи наші 
хлоп’ята і халявами чобі
ток багнюку зачерпують...

Не скаржиться вона, що 
важко їм'з чоловіком бу
дувати дім. Немає родичів 
і батьків, які б день при 
дні тут були. Допомагають 
Друзі. І ЕСЄ Ж 
житла її хвилює

— Це добре, 
двоповерховий 
спорудили для 
відділку. Але такі

пробг.ема 
неабияк: 
що навіть 

будинок 
робітників 

кращі

корова, що не доїться, 
дарма поїдає корми, 
можна було б мати 
здобутки.

Ні. вена не чекає 
ли. Доярка навіть 
того, щоб на фермі 
стійко хвалили одних і тих 
же (Люда після Віри Ясін- 
ської на другому місці по 
фермі), бо переконана: 
перехвалити людину — це 
вже лихо Тому доказує:

— У колективі не повин
но бути таємниць один від 
одного. Кожен повинен 
бути відвертий перед со
бою і перед усіма. Як у 
сім’ї, котру називають 
школою виховання. А на
ша бригада — теж сім’я. І 
хочеться, щоб кожен у ній 
був красивим, чесним 
чистим.

похва- 
лроти 

по

і
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