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Минулої суботи,
27 лютого,
в Кіровограді
відбулася
XXI! конференція
Кіровоградської
обласної
комсомол ьсько і
організації

ОРГАН
Виходить

ОБКОМУ ЛКСМУ

• Вівторок, 2 березня 1982 року •

№ 26 (3066).
®
колгоспу
«Перше травин»
з 5 грудня 1939 р,
Делегати одноголосно об
Петрівського району, Воло
рали почесну президію кой*
димир ІВАНОВ — перший
4«^,енції в складі Полігбюро ленінського Централ їіКИ PC па
і.ого Комітету
чолі з Генеральним секрета
рем ЦК КПРС,
Головою
Президії
Верховної' Ради
СРСР товаришем
Л.
І.
Брежнєвим.
Затверджується такий по- ,
рядок денний конференції:
1. Звіт обкому Л КСМ Ук
раїни і завдання
обласної
комсомольської організації
г>о виконанню рішень XXVI
з’їзду КПРС, XXVI з’їзду
Компартії України, листопа
дового (1981 р.)
Пленуму
ЦК КПРС, по гідній зустрі
чі 60-річчя утворення СРСР.
2. Звіт ревізійної комісії
обласної комсомольської ор
ганізації.
3. Вибори обласного комітс ту ЛКСМ України.
4. Вибори ревізійної комі*
сії обласної КОМСОМОЛЬСЬКОЇ
організації.
5. Вибори делегатів
Дчічі Герой Соціалістичної Праці бригадир транторнс-ї бригади
ТАЛОВ та двічі Герой Радянського Союзу льо:чик-носмонавт СРСР
колгоспу імені XX з'їзду КПРС Новоукраїнського району О. В. ГІЛ. І. ПОПОВ серед делегатів конференції.
XIX з’їзд ВЛКСМ.
Фото В. ГРИБА.
6. Вибори делегатів
XXIV з’їзд ЛКСМ України.
З доповідю
в першому
секретар
Світловодського
питанні виступив
перший
міськкому комсомолу, Ната
секретар обкому комсомолу
лія САМУСЕНКО — викла
0^ 0. СК1ЧК0, в другому
дач Гайворонської музичної
•—‘голова ревізійної комісії
школи, Павло ДОНЧЕНКО
о б л а с но ї
Комсомольск к ої
— секретар комітету' комсо
організації В. Г. ГОНЧА
молу колгоспу «Зоря кому
РЕНКО.
нізму» Новоархангельської о
27 лютого нього року відбувся пленум обкому ком
кої, шкільної молоді та п онерів — 3. М. Кядук,
району.
В обговоренні доповідей
сомолу, обраного XXІ і конференцією обласної ком
спортивної та оборонно-масової роботи — В. О. МоНа конференції виступили
виступили Володимир КУ
сомольської організації. Пленум розглянув організа
мот, фінансово-господарський — Г. Р. Ткаченко.
перший секретар
обкому
ЛИК — перший
секретар
ційні питания.
Редактором газети «Молодий комунар» затвердже
Компартії України М. Г,
Кіровоградського міськкому
Першинг Секретарем обкому ЛКСМ України обра
ний 10. М. Сердючеико, начальником обласного шта
САМІЛИК, завідуючий від
комсомолу, Любов Л1ВІГний І. О. Шевченко, другим секретарем — В. II Іва
бу «Комсомольського прожектора»- В. П. Іванов, го
ділом ЦК ВЛКСМ В. І. ЧЕ
•ІУК — доярка
колгоспу
нов, секретарями — В. В. Мальцев. Л. Г. Дротянко.
ловою
Б.ММТ «Супутник» обкому
комсомолу —
ПУРНО другий
секретар
імені Шевченка Голованів*
Члетами бюро обкому ЛК.СМ України
обрані
М. П. Жук, командиром обласного штабу студентсь
ЦК ЛКСМ * України Б. В.
і ького району. Олексій КОЗО. В. Артем’єва,
О. П. Березки, А. С. Дмитре.іко,
ких будівельних загонів — В. 1. Коротун.
СОЛДАТЕНКО,
льог’пікЛОВСЬКИЙ — перший сек
Л. Г. Дротянко, В. П. Іванов, М. В. Капуста, В. О.
космоиавт СРСР, двічі Ге
Головою обласної ради
Всесоюзної піонерської
ретар Новоукраїнського рай
Кулик, О. О. Козловськнй, В. В. Мальцев, 10. М.
рой
Радянського
Союзу
організації імені В. 1. Леніна обрано Л. Г. Дротянко.
кому комсомолу, Володимир
Сердючеико, І. О Шевченко.
сиром’я тиков — пер- Л. 1. ПОПОВ.
.V роботі пленуму взяли участь перший секретар обЗавідуючими відділами обкому ЛКСМ України за
Делегати
конференції
ніий.секретар Знам’янсько, кому Компартії .України М. Г. Самілик, секретарі і
тверджені:
загалі
ним
—
Л.
М.
Чубко,
комсомольсь

урочисто проводжали бійців
го міськкому , комсомолу,
ких організацій — А. С. Дмитренко,
пропаганди і
члени бюро обкому партії, завідуючий відділом ЦК
ударного комсомольського
Леонід БОБОШКО — токар
ВЛКСМ В. І. Чепурко, другий секретар ЦК ЛКСМ
культурно-масової роботи—О. Я. Корепанов, робітни
кіровоградського
заводу
загону імені
XXIV з’їзду
України Б. В. Солдатенко.
чої і сільської молоді — В. М. Карпенко, студечтсь♦ Червона зірка», Тетяна
ЛКСМ України, які відбули
ЛІНЗИ II — студентка Кіро
на шахти Олександрійського
воградського педагогічного
вуїільного басейну і новобу
інституту імені О. С. Пуш дови Нечорнозем’я.
кіна, Наталія ДЕЙНЕГА —
У першому питанні поряд
старша піопервожата Недоку денного на конференції
гарської восьмирічної школи
прийнято постанову. Було
Олександрійського району,
затверджено звіт ревізійної
Микола СКАЛОЗУБ — ро комісії обласної комсомоль
бітник очисного вибою шах
ської організації.
27 лютого цього року відбулося організаційне засідання ревізійної комісії обласної комсомольської ор
ти «Сві глопільська» - вироб
В роботі конференції взя
ганізації. обраної XXII обласною комсомольською конференцією.
ничого об'єднання
«Олекли участь члени і кандидати
Головою ревізійної комісії обласної комсомольської організації обрана Т. В. Сушкова.
сулідріявугілля», Віктор МИ
і> члени бюро обкому Ком
КОЛ ЕІІКО — механізатор
партії України.

ПЛЕНУМ ОБКОМУ ЛКСМ УКРАЇНИ

Організаційне засідання ревізійної комісії
обласної комсомольської організації

і«

XIII З’ЇЗД ПРОФЕСІЙНИХ. СПІЛОК УКРАЇНСЬКОЇ РСР

І.

Радянські люди паполег•лпво втілюють у життя на
креслення XXVI з'їзду
КПРС.
розв'язуючи зав
дання величезного розмаху
і значення Йдучи» назуст
річ (і()-річчіо
утворення
СРСР, трудівники міст і
сіл роблять усе, щоб ус
пішно викопати плани 1982
року і п’ятирічки в цілому.
Важлива організуюча роль
у. цьому належить професіїіїшм спілкам, які, як під
креслював
Генеральний
секретар ИК КПРС, Голо
ва Президії Верховної Радп СРСР товариш Л. Т?
Брежнєв, є надійною опо-

рою партії в масах, могут
нім засобом розвитку де
мократії. залучення трудя
щих до будівництва кому
нізму.
Широку участь у
розв’язанні господарських,
соціальних
і культур віх
завдань беруть профспілки
України. 4
Кращі представники ро
бітничого класу, колгосп
ною селянства, інтеліген
ції прибули в столицю республіки па
XIII
з’їзд
Української
профспілок
РСР.
Делегати і гості з’їзде.
що . зібралися ' в Палаці
культури. «Україна», тепло

вітають керівників Кому
ністичної партії України і
уряду республіки товари
шів В. В.
ІЦербицького,
О, Ф. Ватченка, Г. І. Вашепка, 1. О. Герасимова,
Б. В. Качуру, О. П. Ляш
ка, І. О. Мозгового, І. 3.
Соколова. В. О. Сологуб і,
О. А. Титаренка, В. В. Фе
дорчука,
В. Ф. Добрана,
К). Н. Єльченка, О. С. Кан
та, Є. В. Качаловської о,
10. II. Коломійця,
Я. II.
Поіребняка.
секретарі
ВІ1РПС О. В. Вікторова.
• 3 величезним піднесен
ням обирається почесна
президія з’їзду
в складі

По тії бюро ЦК КПРС на
чолі
з товаришем Л. І.
Брежнєвим.
Одноголосно затверджу
ється порядок денний:
1. Звіт Української рес
публіканської ради проф
спілок.
2. Звіт Ревізійної комісії.
З Вибори:
У к ра ї пської ресі і у блі к а 11 ської ради
професійних
спілок.
Ревізійної комісії профе
сійних спілок Української
РСР.
Із звітною доповіддю
виступив голова Укрирофрадп В. р. Сологуб. Керу-

ючись ленінськими вказів
ками, говорить він. партія
поставила перед профспіл
ками двоєдине завдання:
всемірно дбати про розви
ток народного господар
ства. піднесення
вироб
ництва і на цій основі до
б,явитися
дальшого зро
стання народного добробу
ту, краше дбати про пра
ва та інтереси трудящих,
про умови їх прані і побу
ту. Виконуючи це завдан
ня. Укрпрофрада, ради і
комітети профспілок пер
шорядну увагу приділя
ють розвиткові творчої 3‘<гіівпості трудящих, Дедалі

ширшому залученню їх до
5 правління виробництвом.
Могутнім засобом впли
ву профспілок яа
вироб
ництво є
соціалістичне
змагання. Нині в ньому бе
руть участь близько 22
мільйонів трудящих рес
публіки. з них 13 5 мітко
ва — учасники руху за ко
муністичне ставлення 'до
праці. Проведена робота
по вдосконаленню
соціа
лістичного змагання знач
ною мірою сприяла вико
нанню основних сопіаль-

і

І

2 стор.

2 березня 1982 року

«Молодий комунар»

XXII конференція Кіровоградської обласної комсомольської організації---------------------------- ---------------------------

Склад обласного комітету комсомолу, обраного
XXII комсомольською конференцією
Авраменко 3. В.
Авраменко Н. В.
Ангелуца Н. М.
Лртем’ева О. В.
Білецька О. Г.
Березап О. П,
Беркута О. А.
Бранко В. В.
Бріоховецька С. А.
Бугера Г. В.
Бугрі» Г. І.
Василенко В. І.
Верко С. В.
Власенко Т. В.
Гавриленко Н. О.
Ганжа В. І.
Гончаренко В. Г.
Гяененко В. І.
Гришай Н. І.
Грузденко С. В.
Гуркач Г. А.
Гуцол ЛІ. Ф.
Данов К. ЛІ
Дейнега II. І.
Демченко В. Ф.

Долударева В. ЛІ,
Донченко Гі. ЛІ.
Дмитренко Л. С.
Дмитренко Т. Т.
Дротинко <П. Г.
Дубченко В. С.
Жук Лк П.
ЗавгороднІй В. О.
Застава С. Л.
Іванов В. 11.
Карпенко В. М.
Капуста ЛІ. В.
Кваша Лк А.
Касагкін О. В.
Ковальова О. А.
Коваль С. В.
Козловський О. О.
Кондратюк В. Я.
Корепанов О. Я.
Коротун В. І.
Кудряченко А. І.
Куйда Н. І.
Кузіна В. Ф.
Кулик В. О,
Кулько В. І.

Сердюченко Ю. М.
Смалиус В. М.
Снісаренко А. М.
Соболь С. М.
Солтик Л. В.
Стадник II. В.
Стеценко Л. -І.
Страхов В. А.
Стоян 10. Д.
Снром’ятников В. 1.
Тищенко В. П.
Ткач 3. В.
Ткаченко Г. Р.
Тяглий В. ЛІ.
Уварова Н. А.
Удод О. А.
Федоряк В. О.
Чабан С. П.
Чепіга С. Ф.
Черній Лк А.
Чубко Л. М.
Шпак В. ГЛ.
Шевченко І. О.
Якименко С. С.

Кухарчук О. В.
Лаврусепко О, М.
Лівітчук Л. Г.
Макаренко В. А.
Максимчук К. П.
Ліальцев В. В.
Ліатісшенко Л. С.
Миколеико В. А.
Михайлова Л. А.
Момот В. О.
Музиченко П. П.
Негара О. К.
Негур Т. Ф.
Павлов І. І.
Панченко В. Г.
Панченко Н. В.
Поклад В. ЛІ.
Поліщук Н. А.
Полудях В. В.
Лустовіт А. Б.
Репич Н. Гі.
Рескаленко В.Л.
Роженко А. Ф.
Романов О. О.
Рябош^пка В. О.

ЧЛЕНИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ОБЛАСНОЇ комсомольської організації ;
Аиуфрієв В. С.
Городрий 0. Г.
Добрянська Т. В.
Сторона 0. Д.
Зарічний 0. А.

Кулик Л. Ak

Кучер Лк Г.
Ладика В. В.
ЛІохнеико Л. П.
ЛІурга В. Лк

Сушкова Т. В.
Сич Н. С.
Усанов В. В.
Шмуговська В. Я.

Недобиткін Г. 0.
Озеряник Л. І.
Пархоменко 0. Д.
Рудакова Т. П.
Стулаченко С. Лк

ДЕЛЕГАТИ НА XXIV З’ЇЗД ЛКСМ УКРАЇНИ
Авраменко Н. В.
Алексеенко В. Лк
Баша О. Д.
Баштан А Лк
Беркута О. Л.
Безкоровайний С. В.
Бондаренко 1. П.
Брюховецька С. А,
Васильев В. П.
Верко С. В.

Власенко Т. В.
Галан К. Г.
Герасименко Лк С.
Гончаренко В. Г,
Гранкіна Л. I.
Грудик Л. С.
Грузденко С. В.
Гуркач Г.‘А.
Гуцал Лк Ф.
Данов К. Лк

Дзядзін Лк Т.
Дмитренко А. С.
Дубовой С. Я.
Іванов В. П.
Іванченко 10. Г.
Іськова 1. А.
Калашников В. Д.
Кваша Лк А.
Козловський О. О.
Колдуненко С. Г.

Коломоець С. В.
Кравченко Є. Д.
Кудряченко А. I.
Лаврусенко О. М.
Лінива В. Ф.
Литвиненко О._С.
Ломакіна К. 1.
Макаренко В. А,
Мальцев В. В.

Кандидати в члени
обласного комітету ЛКСМУ
Баранова В. К.
Боюмолов С. В.
Бортник В. С.
Вальчук Ю. О.
Васильєва М. М.
Герасименко Лк С.
Головацький В. М.
Горпинюк Н. П.
Діхгяр Л. І.
Ігнатенко Ю. Г.
Кадук 3. ЛІ.
Качанов О. Лк
Лебедін О. С.

Махиня М. I.
Мечет О. I.
Музика В. Ф.
Пазннич Н. В.
Парамонова О. В.
Печура В. Д.
Покровський О. I.
Пипна В. М.
Романюк Т. Б.
Сафронова Т. В.
Теслюк Л. П.
Шеремета 3. Г.

Делегати
на XIX з'їзд ВЛКСМ
Бобошко Л. В.
Василенко В. I.
Деркач В. Ф.
Дмитренко Т. Т.
Єпішева В. О.
Загорулько Т. А.
Зарічний О. А.
Кіров В. Лк
Компанієць О. I.

Мизнн Т. О.
Миколенко В. А.
Ліихайлова Л. А.
Музафаров Лк С.
Павлишнна Л. М,
Панченко Н. В.
Петренко В. I.
Погонець Н. Т.
Полулях В. В.
Ратушняк В. О.
Роженко А. Ф.
Романов О. О.
Сердюченко Ю. М.

Кулик В. О.
Маслова Т. П.
Попов Л. I.
Прокопець В. В.
Сілівестренко Л. Б.
Сіренко О. М.
Скалозуб М. В.
Чередниченко В. Г.
Шевченко I. О.

Сидоренко В. М.
Скічко О. О.
Снісаренко А. М.
Солтик Л. В.
Сушкова Т. В.
Сизько В. Д.
Снром’ятников В. Ї.
Тарасова Н. В.
Тяглий В. М.
Уразова Р. Г.
Чингарьов В. Г.
Шевченко I. О.
Яшников а С. А.

ПРАЦЮВАТИ ТВОРЧО, ІНІЦІАТИВНІШЕ
З виступу першого секретаря обкому Компартії
Обласна звітно-виборна комсомольсь
ка конференція проходить па хорошому
і ол.ітнчному, організаторському рівні, в
дусі високої вимогливості, принциповос
ті, відповідальності. В області, як і в усій
країні, широко розгорнулося соціалістич
не змагання за гідну зустріч 60-ї річниці
утворення Союзу РСР, за успішне вико
нання планів 1982 року і п’ятирічки в ці
лому.
Багато трудових колективів і окремих
виробничників стали на трудову вахту
під девізом «60-річчю утворення СРСР
— 60 ударних тижнів». А 419 колекти
вів і 15 тисяч передовиків виробництва
зобов'язалися викопати свої п’ятирічні
завдання до 115-ої річниці з дня народ
ження В. І. Леніна. І приємно відзначи
ти, що в усіх цих починаннях активну
участь беруть комсомольці і молодь.
Творчо, ініціативно працюють комсо
мольсько-молодіжні колективи механіза
торів колгоспу «Перше травня» Малоенсківського і «Дружба» Новоукраїпського районів, тваринників колгоспу іме
ні Леніна Долинського і Другого імені
Пстровського цукрокомбінату Олександ
рійського районів, плавильників Світловодського заводу чистих металів, електровозної колоші Зпам’янського локомо
тивного депо та багато інших. Самовід
дано трудяться
тваринники Катерина
і ала.н і Гетяна Турбало, переможці рес
публіканського змагання «Жнпва-8!»
механізатор Петро Козішкурт і шофер
Сергій Застава, лауреат премії Ленінсь
кого комсомолу плавильник Микола
Петров та інші. Важливо, щоб їхній дос
від, творче ставлення до роботи пере
ймала молодь.
Перед трудящими області
стоять
складні і відповідальні завдання. Ві оди
надцятій п’япірічці обсяг промислового
виробництва має зрости порівняно з
1980 роком па 43 проценти. Середньоріч
ний обсяг валової продукції сільського
господарства передбачено збільшити по
рівняно з десятою п’ятирічкою па 14
процентів.
Першочерговим
завданням обласної
комсомольської організації є її конкрет
на участь у вирішенні комплексної про
довольчої програми, розробленої відло-

України

до настанов XXVI з’їзду КПРС,
Нинішнього року трудівники області по
вніші продати державі не менше 1406
тисяч топи зерна, 156 тисяч топи м’ясі,
585 тисяч тонн молока і багато іншої
сільськогосподарської продукції. Треба
провести велику роботу по зміцненню
кормової бази для громадської худоби,
комплексній механізації трудомістких
процесів, поліпшенню якості продукції,
будівництву житла тощо. Вирішення цих
завдань
вимагає практичних справ,
ентузіазму молоді.
В минулі роки, як уже відзначалося
па конференції, комітетами комсомолу
було прийнято чимало рішень, затверд
жено заходів по роботі з молоддю в
тваринництві. Однак конкретних прак
тичних справ не видно. На 1478 тварішшшькнх комплексах і фермах працює
лише 2196 комсомольців. Особливо мало
молоді трудиться на фермах Кірово
градського і Зпам’янського районів. В
тваринництві працює лише 60 комсомоль
сько-молодіжних колективів, а в Компаиіївському і Петрівському районах їх
взагалі немає.
Для переведення сільськогосподарсь
кого виробництва па* індустріальну ос
нову потрібні енергійні, ініціативні і ви
сококваліфіковані працівники. Тому під
готовка механізаторських кадрів, влховаппя їх на традиціях наших прославле
них хліборобів — О. В. Гііалова, В. І.
Моторного, В. С. Апдріяша та інших, —
комплексне вирішення проблем, зв’яза
них з поліпшенням культурно-побутово
го обслуговування працівників села, ма
ють не тільки соціально-економічне, а й
велике політичне значення. Треба, щоб
комсомольські організації області пред
метно і з широким розмахом взялися за
що відповідальну справу.
Серйозне занепокоєння викликає
стан справ у вугільній промисловості
області. Виробниче об’єднання «Оле-ссапдріявугілля» тільки за минулий рік
недодало до плану понад 900 тисяч тонн
вугілля і 196 тисяч тони брикетів. Чека
ємо від комітетів комсомолу, молодих
шахтарів активної допомоги в подоланні
відставання.
Стало вже доброю традицією шефства
бідно

М. Г. Самілика,
комсомолу над будівництвом важливих
народногосподарських об’єктів. Проте на
цілому ряді будов систематично не ви
конують плани, багато недоліків в ор
ганізації праці. Чимало комсомольських
організацій у будівництві працюють сла
бо. В області лише одна ударна комсо
мольська будова — XI цукрози» завод.
Але чи можемо ми сказати, що там пуль
сує справжнє комсомольське життя, що
там є необхідний порядок? Пі. Комітети
комсомолу зробили далеко не все мож
ливе для поліпшення справ на цьому
об’єкті. Треба, щоб ударна комсомольсь
ка будова і за організацією, і за умова
ми праці, і за внутріспілковим життям
була зразковою. Звичайно, для цього по
трібна допомога партійних організацій,
господарників.
Важливою ділянкою комсомольської
роботи повніша стати сфера обслугову
вання населення. Нині відбувається про
цес вирівнювання професій. Для молоці
авторитетними стали професії продавця,
повара, офіціанта. В кожній сфері люд
ської діяльності можуть бути і просто
ремісники, і майстри своєї справи. Все
залежить від тою, як працівник ставить
ся до своїх обов’язків. Інколи трапля
ється й таке, що молода людина обирає
собі професію не за покликом душі, а з
вигодою для себе. На все це повинні
звертати увагу комітети комсомолу, які
діють у сфері обслуговування.
XXVI з’їзд КПРС поставив завданий
перебудови багатьох ділянок і сфер іде
ологічної роботи. Це значить, що треба
дбати про її глибокий зміст, повніше
враховувати широке коло духовних- за
питів наших людей, особливо молоді,
підвищувати якість і ефективність зсік
виховних заходів. У вирішення цього
завдання обласна комсомольська органі
зація вносить певний вклад, але ще недо-.
статній. Ідейно-виховній роботі, яку про
водять комсомольські організації, не ви
стачає цілеспрямованості, наступальнос
ті. Часто молодь не одержує чіткої і сво
єчасної інформації з проблем, які її хви
люють. Комітетам комсомолу слід рішу
че викорінювати випадки шаблонного
підходу до виховної роботи.

Окремо треба сказати про роботу з
учнями шкіл, студентами. їхнє головне
завдання — успішне навчання, оволодін
ня спеціальністю, основами
наукового
світогляду. Проте останнім часом успіш
ність у багатьох учбових закладах зли-«
вилась. Кожен третій студент кірово
градських інститутів сільгоспмашинобу
дування і педагогічного має посередні
оцінки з суспільних наук, багато школя
рів вчаться тільки на трійки. Треба ви
водити з того, що пасивний студент чи
.учень сьогодні — це завтра слабкий ор
ганізатор виробництва, робітник низької
кваліфікації.
Комсомольські організації повніші ба
чити і давати правильну оцінку ії тому,
що в багатьох колективах ще мало ува
ги приділяють фізичному вихованню мо
лоді, в тому числі школярів і студентів.
В деяких школах формально проводять
уроки фізкультури. Керуючись постано
вою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР
«Про дальше піднесення масовості фізич
ної культури і спорту», комітетам комсо
молу разом із спортивними організація
ми та органами народної
освіти треба
підпорядкувати всю систему фізичного
виховання зміцненню
здоров’я людей,
ьідвінцсшпо їх працездатності, форму
ванню високих моральних якостей.
Справою молодих є художня самоді
яльність, яка займає чільне місце у фор
муванні гармонійно розвішеної людини.
Слід поліпшити і внутріспілкову ро
боту Обком, міськкоми, райкоми комсо
молу ще її? добилися, аби повсякденне
життя кожної комсомольської органів іції було насичене цікавими справами,
відзначалось високою активністю комсо
мольців, їх ініціативою. принциповістю.
Ч РЯ’?.! первинних комсомольських ор
ганізацій від випадку до випадку прово
дять збори і засідання комітету. Члени
виборних органів не дбають як слід про
умови праці і відпочинку молоді."
Підвищення ролі комсомолу як масо
вої, самодіяльної організації, як резерву
ш-ртії, їі найближчого помічника немож
ливе без дальшого
організаційно-полі
тичного зміцнення всіх лапок, зростання
боєздатності комсомольських Організа
цій*
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НАМ ІТИ ВПЕРЕД ЛЕНІНСЬКИМ ШЛЯХОМ
З доповіді першого секретаря обкому ЛКСМ України О. О, Скічка
Час, що минув після XXI об
ласної звітно-виборної комсо
мольської конференції, озна
менований визначними подія
ми. Новою славною віхою на
шляху комуністичного
Єіудізництва став XXVI з’їзд КПРС.
Його рішення,
положення і
висновки
звітної доповіді, з
якою виступив
Генеральний
секретар
ЦК КПРС
товариш
Л. І. Брежнєв, мають величез
ний вплив на діяльність партії,
держази і народу, на хід подій
світі.
Значний приплив
творчих
с**т. викликаа у радянських лю
дей
листопадовий (1981 р.)
г Пленум ЦК КПРС.
Комсомольці і молодь Кіровоградщини, як і зесь радян
ський народ, одностайно
під
тримують внутрішню і зовніш
ню політику КПРС, діяльність
Центрального Комітету нашої
партії, його Політбюро на чолі
з видатним державним і полі
тичним діячем сучасності, по
лум'яним борцем за мир і со
ціальний прогрес
Л. І. Бреж
нєвим.
Звітно-зиборна конференція
проходить у період підготовки
де XIX з’їзду
ЗЛКСМ і XXIV
з’їзду
комсомолу
України,
підготовки до 60-річчя
утво
рення Союзу Радянських Со
ціалістичних
Республік, кон
кретна програма якої визначе
на в опублікованій цими днями
постанові Центрального Комі
тету КПРС.
Вперше після
XXVI з’їзду
КПРС конференція підіб'є під
сумки багатогранної роботи по
реалізації його історичних рі
шень, яку під керівництвом об
ласної партійної
організації
ПРОВОДЯТЬ

КОМІтети

КОМСОМО

ЛУ-

^Нині у сфері матеріального
сиробництва трудиться дві тре
тини складу обласної
комсо
мольської організації. Полови
на працівників промислозосіі,
кожен третій у будівництві і на
транспорті, кожен
п’ятий у
«.ільСокому господарств; — це
молоді люди.
Тому обком,
міськкоми, райкоми комсомолу за звітний період приділи
ли постійну увагу розстановці
комсомольців і молоді на вирі
шальних ділянках виробництзл,
активізації їх участі в боротьбі
за виконання планів і соціаліс
тичних зобов’язань.
Хорошою школою трудо
вою виховання юнаків і дівчат
стали ксмсомольсько-молодї.-к-

ні колективи. Сьогодні ЇХ в об
ласті 1 зОО. Значно зросла кіль
кість КМК
у промисловості, у
будівництві,
на транспорті, з
сільському господарстві. По
ширення і підтримку серед мо
лодих виробничників
дістали
схвалені бюро оокому комсо
молу ініціативи комсомольсь
ко-молодіжних колективів пла
вильників Сві гловодського за
воду чистих металів (бригадир
лауреат премії
Ленінського
комсомол/
Микола Петров),
Кіровоградського
заводу рздісвиробів
(бригадир
Іван
Яценко),
молочнотоварної
ферми колгоспу
«Маяк» Знам’янського району
(керівнис
Катерина Черкас) та багатьох
інших. 1101 комсомольсько-мо
лодіжний колектив,
понад 60
тисяч комсомольців достроко
во завершили завдання першо
го року одинадцятої п’ятиріч
ки, майже
100 тисяч юнаків і
діьчат, 800 КМК включилися а
змагання на честь
XIX з’їзду
ВЛКСМ і XXIV
з’їзду ЛКСМ
України.
У той же час багато коміте
тів комсомолу зводять свою
роботу лише до виявлення пе
реможців, не допомагають від
стаючим, не визнають і не по
ширюють передового доезіду.
Серйозні недоліки
у справі
підвищення трудової активнос
ті молоді допускають Кірово
градський
міськком і Гайворснський райком
комсомолу,
комітети комсомолу
Кірово
градського
чавуноливарного
заводу, шахти «Новомчргородсьна», тресту «Кірсзої радмашважбуд».
Сьогодні понад 20 тисяч юна
ків і дівчат
беруть
активну
участь у Всесоюзному огляді
НТТМ. В 1981 році впровадже
но 57 винаходів
і близько 4
тисяч раціоналізаторських про
позицій з економічним ефек
том 7,2 мільйона карбованців.
Однак минулого року лише
кожен шостий молодий трудів
ник брав участь у цій роботі,
тільки кожна п’ята раціоналіза
торська пропозиція знаходить
практичне застосування.
На листопадовому (1981 р.)
Пленумі ЦК КПРС
особливу
увагу було
приділено діяль
ності підприємств сільськогос
подарського машинобудуванні.
Ми ще не добилися, щоб комі
тети комсомолу заводів «Чер
вона зірка», тракторних гідро
агрегатів, чавуноливарного бра
ли активну участь у розв’язан-
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(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).
по-економічних
завдань
десятої п’ятирічки і першо
го року одинадцятої.
Найважливішим зазданням профспілок є прак
тична участь у здійсненні
продовольчої
програми.
Укрпрофрада, ради її комі
тети профспілок брали ак
тивну. участь у розгляді і
реалізації заходів, зв'яза
них з підвищенням заро
бітної плати робітників і
службовців, оплати праці
колгоспників, збільшенням
тарифних ставок та окла
дів працівників невиробни
чих галузей.
На заходи по охороні
здоров’я трудящих та їх
дітей, поліпшенню матері
ального забезпечення пра
цюючих жінок, дієтігшиї’о
Харчування, санаторно-ку
рортного лікування в де
сятій п’ятирічці витрачено
II мільярдів карбов пщіз,
або па 2.6 мільярда біль
ше, ніж у дев’ятій. Тепер у
республіці щороку оздо
ровляється до 10 мільйо
нів трудящих, у піоперс:.;ких, спортивно-оздоровчих
таборах, в таборах праці

1 її

і відпочинку
— понад 6
мільйонів дітей і підлітків.
Звіт Ревізійної комісії
профспілок УРСР зробила
її голова Г. К. Леончук.
Делегати
обговорили
звіти Укрпрофрадп і Ре
візійної комісії. Вони го
ворили про палке схвален
ня трудящими респуб іікн
внутрішньої і зовнішньої
політики
КГ1РС. плодо
творної діяльності ленінсь
кого ЦК. його Політбюро
на чолі з товаришем Л. І.
Брежнєвим. Вони відзнача
ли, що патхпепі історични
ми рішеннями XXVI з’їзду
листопадозогл
КПРС,
Плйпуму ЦК
(198і р.)
КПРС робітники, колгосп
ники, інтелігенція респуб
ліки наполегливо трудять
ся над реалізацією програ
ми соціального і економіч
ного розвитку країни, ве
дуть наполегливу бороть
бу за безумовне виконання
планів 1982 року і п’яти
річки в цілому.
Учасники з’їзду підкрес
лювали, іно профспілкові
організації і далі виявля
тимуть більше наполегли
вості і цілеспрямованості в
організації содіалГстично-

ні всіх питань життя колекти
вів, сказав допов’дач.
У центрі уваги
обласного
комітету ЛКСМУ були комсо
мольські організації вугільних
підприємств.
Минулого року
сюди направлено
за комсо
мольськими путівками 163 доб
ровольці.
На жаль, деякі КМК, окремі
молоді шахтарі не виконують
планових завдань. Слабо пра
цює комітет комсомолу вугле
розрізу «Балахівський».
Складні погодні умови ми
нулого року не раз екзамену
вати молодих
хліборобів на
професійну майстерність і во
шо до перемоги. ЗО тисяч моі одих трудівників, 164 комсо
мольсько-молодіжних збираль
но-транспортних ланок, 45 за
гонів брали участь
у жнивах.
Бони з площі 125 тисяч гекта
рів зібрали близько 330 тисяч
тонн «зерна. А Новоукраїнська
ордена Трудового Червоного
Прапора районна комсомоль
ська організація вдруге завою
вала перехідний
приз імені
льотчика-космонавта
СРСР,
двічі Героя Радянського Сою
зу Л. І. Попова.
Ударним фронтом на селі
назвав Л. І. Брежнєв тваринни
цтво. За звітний період
у цю
галузь за комсомольськими пу
тівками направлено 1,5 тисячі
юнаків і дівчат, створено до
датково 9 комсомольсько-мо
лодіжних колективів.
З області є немало чудових
прикладів ударної праці ко лсомольсько-мододіжних колек
тивів у тваринництві, уважного
ставлення комітетів комсомолу
до цієї галузі.
Але не завжди рух «Тварин
ництво — ударний фронт мо
лоді!» дістає належну підтрим
ку з боку господарських орга
нів. На ряді ферм Компаніївського, Устинізс.ького, Голозанізського районів переважає руч
на праця, робочий
день тва
ринників не впорядковано, не
розв'язуються питання влаш
тування побуту,
культурного і
медичного
обслуговування
молодих доярок.
Вклад молоді у справу кому
ністичного
будівниці за, під
креслювалось у звітній допові
ді, тим
вагоміший, чим вищі
громадська активність, ідейна
переконаність,
політична зрі
лість юнаків і дівчат. Роботу по
формуванню у комсомольців і
молоді комуністичної
свідо
мості, готовності і вміння буд/-

ваги комунізм обком
комсо
молу проводив виходячи з рі
шень XXVI з’їзду КПРС і по
станови ЦК партії «Про даль
ше поліпшення
ідеологічної,
гюлітико-виховної роботи».
Однак нерідко масоао-політична робота ведеться повер
хово, у відриві від завдань, які
стоять перед трудовими колек
тивами. 8 Кіровському м. Кіро
вограда та Ульяновському ра
йонах зросла кількість молоді,
не охопленої ніякими форма
ми навчання.
Формування комунісгичиого
світогляду нерозривно пов’я
зане з вихованням у юнаків і
діьчат
непримиренності ' до
буржуазної ідеології. За звіт
ний період обком комсомолу
проводив підготовку і пере
підготовку
лекторів-атеїс-ін,
комсомольських
працівників і
активу, спрямовував атеїстичну
роботу міськкомів, райкомів.
Але до
прорахунків у мо
ральному вихованні слід від
нести
захоплення
окремих
юнаків і дівчат
зразками так
званої «масової культури» За
ходу. В комсомольських орга
нізаціях, насамперед навчаль
них закладів, не завжди дають
належну політичну оцінку та
ким проязам.
Сьогодні 85 тисяч молодих
людей займаються художньою
самодіяльністю.
Проведено
конкурси комсомольської піс
ні, любительських фільмів, дискогечних програм. Традиційни
ми етапи виїзди
груп творчої
молоді в райони
області, на
ударні комсомольські будови.
Однак ще побутує думка, ні
би проблему дозвіллі
можна
розв язати лише
створивши
дискотеку. А тим часом клуби,
будинки
культури і стадіони
нерідко
пустують,
комітети
комсомолу стоять осторонь ці
єї справи,
Виконуючи
рішення XVIII
з’їзду комсомолу IV пленуму
ЦК ВЛКСМ, комітети
комсо/лолу вдосконалювали роботу
по комуністичному вихованню
учнівської молоді.
Серйозно
ведеться
боротьба
за міцні
знання
з Гайзоронській СШ
№ 5.
Кіровоградській
СШ
№ 16, Маловисківській
СШ
№ 3. Та деякі міськкоми, рай
коми комсомолу не використо
вують
можливостей
гуртків
«Учись учитися». В більшості
шкіл Устинівського, Бобринецького і ряду інших районів во
ни або не створені, або пра-

цтоють від випадку до випад
ку.
У складі обласної комсо
мольської організації 146 тисяч
членів ВЛКСМ, з них дві трети
ни трудяться з народному гос
подарстві, близько би тисяч —
робітники І КОЛГОСПНИКИ. БІЛЬ
ШІСТЬ
працівників
апаратів
міськкомів і райкомів комсо
молу мають вищу і незакінчену вищу освіту, досвід органі
заторської
роботи.
Все цо
сприяло поліпшенню ДІЯЛЬНОС
ТІ багатьох
комітетів комсом.олу.
Приклади
діловитості, кон
кретності в роботі показують
СвІТЛОВОДСьКИЙ
міськком, Нзвоукраїнський, Олександрівськнй райкоми ЛКСМУ, комітети
комсомолу кіровоградських за
водів «Червона зірка» і трак
торних гідроагрегатів, колгос
пу імені Щорса
Допинського
району, Знам’янського міськпсбуткомбінату та багатьох ін
ших.
У той же йас як справедли
во вказувалось на IX пленумі
ЦК ВПКСМ
і XI пленумі ЦК
ЛКСМУ, рівень внутріспілкової
роботи в багатьох первинних
організаціях ще не відповідає
сучасним вимогам. Олександ
рійський, Компаніївський, Устинізський райкоми
комсомолу
працюють ще слабо, миряться
з недоліками,
забувають пр£
живу організаторську роботу,
витрачають багато
зусиль іи
розробку великої кількості за
ходів, але належного контро
лю за їх виконанням не здійс
нюють.
В області велика
змінність
секретарів
первинних, цехо
вих комсомольських організа
цій, групкомсоргів.
Над вирішенням цих проб
лем належить добре попрацю
вати в майбутньому.
Дозвольте, сказав на закін
чення доповідач,
запевнити
Центральний Комітет Компар
тії України,
обласний комітет
партії, ЦК ВЛКСМ і ЦК комсо
молу України, в тому, що юна
ки і дівчата області доклад/гь
усіх зусиль для втілення в жит
тя рішень XXVI з’їзду КПРС,
XXVI з’їзду Компартії України,
і надалі будуть
вірни/ли й на
дійними помічниками партії, її
бойовим і невичерпним резер
вом, гідно зустрінуть комсо
мольські з’їзди і 60-у річницю
утворення Союзу
Радянських
Соціалістичних Республік.

могутній засіб розвитку демократії
го змагання, широко впро
ваджуватимуть досвід пе
редових
колективів, які
добилися високих резуль
татів у промисловому і
сільськогосподарськ о м у
виробництві,
дбатимуть
про підвищення ефектив
ності і якості роботи, роз
виватимуть рух за комуніс
тичне ставлення до ііраці,
залучатимуть трудящих до
управління
економікою,
державними і суспільними
справами, розвиватимуть
науково-технічну творчість
рух раціоналізаторів і вппахіднпків, дбатимуть про
поліпшення умов праці і
побуту людей.
Вимогливо, по-пар гінко
му підходячи
до оцінки
зробленого, делегати гово
рили про невикористані
резерви, намічали шляхи
дальшого вдосконалення
стилю
і методів роботи,
аналізували
діяльність
Укрпрофрадп, рад і комі
тетів профспілок, вносили
конкретні пропозиції по
активізації
зусиль усіх
профспілкових лапок рес
публіки у спразі комуніс
тичного будівництва.
На з’їзді
з промовою

виступив член Політбюро
ЦК КПРС, перший секре
тар ЦК Компартії Україна
В. В. Щербицький.
У прийнятій цими днями
постанові «Про 60-у річни
цю утворення Союзу Ра
дянських Соціалістичних
республік», підкреслив він,
ЦК КПРС закликає кому
ністів, комсомольців, тру
дящих усіх націй і народ
носте»"! країни зустріти цю
знаменну
подію новими
досягненнями у здійсненії!
історичних рішень XXVI
з’їзду К11РС, У розвитку
економіки, зміцненні обо
роноздатності країни, під
вищенні добробуту і куль
тури радянського народу.
В розв’язання цих почес
них і відповідальних зав
дань покликані внести гід
ний вклад професійні спіл
ки Радянської України.
З'їзд
профспілок рес
публіки проходить у діло
вій, вимогливій обстанов
ці. Пі у кого з присутніх
не викликає сумніву, що
діяльності профспілок вов
ною мірою стосується ви
мога, висунута товаришем
Л. І. Брежнєвим у промо
ві
на
листопадовому

(1981 р.) Пленумі
ЦК
КПРС:
«Треба краще
працювати. Краще скла
дати плани і краще ви
копувати їх. Краще ор
ганізовувати виробництво,
і краще виробляти. Сло
вом, працювати ефективні
ше». До цього нас зобов’я
зують насамперед відпові
дальні завдання, іцо сто
ять в одинадцятій п’яти
річці. В нинішньому році
Ви
знаєте, підкреслив
товарнії! В. В. Щербпцькнй, як багато за останні
роки зроблено для підви
щення життєвого рівня
трудящих. Реальні доходя
населення республіки за
дев’яту і десяту п’ятиріч
ки зросли (з розрахунку
па душу населения) на 4 і
процент. Виплати і пільги
із суспільних фондів збі іьінплпся на 74 проценти і
становили в минулому ро
ці майже 22 млрд. карбо
ванців — у середньому по
437 карбованців на одно
го жителя. За минулі дві
п’ятирічки 16,4 мли. чоло
вік одержали нові кварти
ри або поліпшили житло
ві умови. Послідовно здііі-

сшоється широка програма
соціальних заходів, намі
чена XXVI з'їздом КПРС
па одинадцяту п’ятирічку.
Наприкінці
товариш
В. В. Щербицький висло
вив впевненість у тому, що
профспілки
Радянської
України — бойовий загін
профспілок СРСР — бу
дуть і далі активними ор
ганізаторам!! мас, надій
ною опорою партійних ор
ганізацій у здійсненні пла
нів комуністичного будів
ництва.
Делегат!!
ОДНОГОЛОСІ!')
приймають резолюцію на
звіт Укрпрофрадп і поста
нову
на звіт Ревізійної
комісії.
З’їзд обрав керівні орга
ни профспілок Української
РСР.
З великим піднесенням
делегаті! прийняли віталь
ні листи ЦК КПРС. Гене
ральному секретарю ЦК
КПРС, Голові
Президії
Верховної Ради СРСР то
варишу
Л. 1. Брежнєву,
а також ЦК Компартії Ук
раїни.
(РАТАУ).
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«Молодий комунар»
XXII конференція Кіровоградської обласної комсомольської організації

УСПІХУ ВАМ,
ЗЕМЛЯКИ!
з’їзду КПРС,
ютуються
гідно зустріти 60-річчя ут
ворення СРСР. Для радлнської молоді нинішні дні
знаменні ще й тим, що во
на готується і до XIX з'їзду
ВЛКСМ. Тисячі комсомоль
сько-молодіжних колекти
вів з усіх куточків
нашої
неосяжної Батьківщини ра
портують про свої здобут
ки в праці, про
успіхи і
досягнення.
Адреси ударних справ,
які назвав
XXVI
з'їзд
КГІРС, стали комсомольсь
кими адресами, турботою
молодих.
«Одинадцятій
п’ятирічці — ударну пра
цю,
знання, ініціативу і

З виступу Л. І. ПОПОВА,
двічі Героя
Радянського
Союзу льогчика-космонапта СРСР
Дорогі товариші делега
ти!
Шановні земляки!

Від імені Центру підго
товки космонавтів
імені
Юрія Гагаріна я вітаю зас
учасників конференції.
Робота обласної звітновиборної комсомольської
конференції проходить у
період всенародного під

несення, коли трудящі на
шої країни втілюють у жит
тя історичні рішення XXVI

творчість молодих!» — під
таки/и девізом
трудиться
комсомолі я Країни Рад.
П ять десятиліть
наша
країна живе за календаря
ми п’ятирічок. Живе, пра
цює, зростає. У труді зро
стає й наша молодь. У тру
ді юнаки і дівчата прохо
дять свої уроки
зрілості,
виховуються
справжніми
комуністами. Бо
лише в
праці, як
сказав Леонід
Ілліч Брежнєв, може роз
критися людина, все пре
красне, що може бути в
людині.
Набирає
розмаху зма
гання за виконання планів
одинадцятої
п'ятирічки.
Тільки в першому році на
ціональний доход
нашої
держави зріс на 14 міль
ярдів карбованців, на 21
мільярд
карбованців
збільшився обсяг промис
лового виробництва.
Великі завдання розв’я

зує радянський народ і в ни — справа рук люд
другому році п’ятирічки ських. І знаю, є в них
Шоста
сесія Берхозної вклад і комсомольців. Вам
Ради СРСР десятого скли доручено найбільше заво
кання конкретизувала зав ювання Великого Жовтня
дання,
поставлені XXVI — наш, радянський спосіб
з'їздом КГІРС. Успішно вті життя. Бережіть його. Сло
лити їх у життя
— наш з ва сердечної
вдячності
вами обов'язок.
вам, мої земляки!
Мені приємно, що кіроНам є чим
пишатися, є
чоградці підтримали ініціа що захищати. Досягнення
тиву москвичів — достро радянських людей у всіх
ково справитися з планами галузях — грандіозні. Скіі. соціалістичними зобов я- жу лише про космонавти
заннями другого року п'я ку. За два десятиліття ми
тирічки. Впевнений, слова зробили небачений крок
свого вони
дотримають. уперед — від 108 хвилин
Запорука цьому — успіш перебування в космічному
не виконання і перевико просторі Юрія Гагаріна до
нання поточних
завдань, 158 діб, які я провів на ор
натхненна праця.
біті. Попереду — нові до
Щоразу, коли я приїжд сягнення і рекорди.
жаю на Кіровоградщину,
Дозвольте
побажати
бачу великі зміни. Красиві- вам, товариші
делегати,
шають міста і села, виро шановні земляки, успіхів
стають нові будинки, вули у праці на благо нашої
ці. Радію цим змінам. Бо- Вітчизни.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ
Вівторо
2 БЕРЕЗНЯ

8.00 — «ЧВС». 8 45 —
Вс. Вишневський. • Оптиміс
тична трагедія». Фільм зистава. По закінченні — цо.
ЕШШ. 14.30 — Новини. 14.50
— В сім'ї єдиній. Дон. те.че(] Ільми <Жазилбек-Ата», «От
чі пороги». 15.25 Російська
мова. 15.55 — В. Бс.іецьк їй.
II Розанова. ІГссн каргипи.
16 15 — Веселі старти. 17.00
• Адреси молодих. 18.00 —
Життя науки. 18.30 — Мульт
фільм «Дивовижний
звір».
18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — Економіка повинна
бути економною. Про ДОСВІД
київської трикотажної фаб
рики «Киянка» по економії
сировини. 19.20 — Док. теле
фільм «Третій — не зайвий»
із циклу
«Сімейне КОЛО».
20.10
—
Фільм-концерт
«Композитор
С. Туликов».
21.00 — «Час». 21.35 — До*60-річчя утворення
СРСР.
Виступ Державного акаде
мічного
заслуженого ан
самблю танцю
УРСР ім.
II. Вірсікого. По закінченні
— Сьогодні у світі.

А УТ

ЧАС, УПЕРЕД!
З виступу токаря заводу
«Червона зірка» <Л. Бобошка

Приємно, що розвину
тий рух
«XIX
з їзду
ВДК.СЛ1 — 19 ударних де
кад» став нашою
кон
кретною
відповіддю на
постанову
Ц1\
КПРС
«Про 60-у річницю утво
рення Союзу Радянських
Соціалістичних
Респуб
лік». Бригада, яку я очо
люю, випереджає час. До
ювілею СРСР наш колек
тив виконає два з полови
ною річних завдання, а
п’ятирічку ми завершимо
па рік раніше.
Особливих секретів ви
сокої продуктивності пра
ці у нас немає. Успіх за

лежить передусім від то
го, що всі молоді робітни
ки стоять на тій позиції,
щоб у пас був сильний та
боєздатний
колектив, у
якому завжди є взаємови
ручка, прагнення до того,
щоб перейняти передовий
досвід колективів бригад
Героя
Соціалістичної
Праці О. О. Кошурка і
депутата Верховної Ради
СРСР В. І. Гетьманця.
Все не стало надійним ре
зервом нашого зростання.
У нас немає місця для
ледарів,
прогульників,
бракоробів. Усі сім членів
колективу бригади — як
одна сім’я — стають па
ударну трудову вахту. І
ми докладаємо максимум
зусиль до того, щоб нова
овочева сівалка, яка за
мінить три, що випуска
лись раніше, якнайшвидше
надійшла на весняне поле
колгоспів і радгоспів краї
ни.

«Тваринництво — удар
ний фронт!» — цей девіз
надихає нас, молодих, на
ноні трудові звершення. В
кожному з п’ятнадцяти
господарств району в пер
шому ропі п’ятирічки йшла
напружена боротьба жі
нок за тс. щоб стати в за
гін тритпсячннць. Десятки

А ЦТ (IV програма)

19 00 — «Вечірня казка».
19.13 — Хокей. «Сокіл» —
ЦСКА. 21.00 — «Ча.-.. 21..35
— Художній Фільм «Воскре
сіння» 1 серія.

Перед делегатами конференції виступає народний самодіяльний ансамбль
танцю «Колос» Палацу культури імені Жовтня.
Фото В. ГРИБА.

лн — па ферми!» З цією
мстою треба посалити ро
боту по профорієнтації.
Старшокласники Персгопівської середньої школи
нашого району, с.хт кімо,
під час канікул щороку
працюють па тваринниць
ких фермах. У школі вла
штовують зустрічі з пере
доярками, спе
реведемо
ферми на про довими
мислову
основу.
Комсо ціалістами сільського гос
мольським
організаціям
іще за
тут, у тваринництві, треба подарства. Тож
визначитись
якнайкраще. довго до випускних екза
Чому б спілчанам не взяти
шефство над благоустроєм менів юнаки і дівчата го
ферм? Наші
комсомольці, тові приступити до робо
наприклад,
прокладати ти у тваринництві поруч
муть до них бруківку, упо
на
рядковуватимуть
тварин своїх батьків. Торік,
ницькі містечка.
приклад, на ферми пішло
20
випускників
Отже, ми сьогодні ки понад
даємо клич: «Молоді си школи.

МОЛОДНХ доярок перейшли
цей рубіж значно раніше,
йіж намічалось. Я і ще
три мої подруги надоїли
понад чотири тисячі кіло
грамів молока від кожної
З виступу Л. Лівітчук, корови. Тепер курс — па
депутата Верховної Ради п’ятитисячний рубіж.
СРСР. доярки коді оспу
Звичайно, високої
про
імені Шевченка Голсзанів- дуктивності праці ми до
б’ємося, якщо сповна пе
ського району

МОЛОДІ сили НА ФЕРМИ

12.50 — Я. Галан.
«Човен
хитається». Вистава. 16.00 —
Новини. 16.10 — К. т. «Сріб
ний дзвіночок». (Кіровоград
на Республіканське телеба
чення)' 16.30 — Телефільм.
Ю.45 — «Закон і ми». 17.15
— Документальний
теле
фільм. 17.30 — Концертний
зал «Дружба». 18.00 - К. т.
«День
за днем». (Кірово
град). 18.15
- • Телефільм.
(Кіровоград).
18 30 - «Со
нячне коло». 19.00 • «Акту
альна камера». 19.30
Чем
піонат СРСР з хокею: «Со
кіл» — ЦСКА. 2 і 3 періоди.
20.45 — «На добраніч, діти!»
21.00 — -Час». 21.35
Па
здобуття Дерлсавлої премії
УРСР і.м. 'Г. Г. Шевченка. Лі
тературний вечір поета Во
лодимира Забаїпт.чнського.
23.00 — Повніш. 23.13 - Те
лежурнал «Старт».

ПОБІЛЬШЕ
ПРАКТИЧНИХ
НАВИКІВ
З- виступу студентки Кі
ровоградського державно
го педагогічного інституту
імені О. С. Пушкіна ленін
ського стипендіата Тетяни
мизин
Свій основний обов’язок
— добре вчитися, посгійро
боротися за якість знань—
викопують більшість юна-

нів і дівчат вашого вузу.
Робота навчально-вихов
них комісій факультетів,
конкурси на кращий рефе
рат, участь студентів у на
уково-практичних конфе
ренціях. виступи з лекція
ми — все цс свідчить про
те, що студенти ставлять
ся до навчання серйозно й
свідомо. Було б непогано
якби обком комсомолу до
поміг нам в організації
щорічної науково-практич
ної конференції «Студент і
науково-технічний
про
грес».
А ще я хочу сказати ось
що. Дехто з випускників
нашого інституту, маючи

ПОГОВОРИМО
ПРО СМАКИ
Із виступу викладача
Пайворонської
музичної
школи Наталії САМУСЕНКО.

Викликає занепокоєння
те, що останнім часом під
вищився нездоровий інте
рес молоді до західної ес
традної музики. 11с так
давно
ми,
працівники
культури, разом із район
ним комітетом комсомолу
провели опит любителів
сучасної естради в Гаііворонському машинобудів
ному технікумі. Виявило
ся, що західні диски, маг
нітофонні записи, інфор
чималий запас теоретичних
мація про популярні захід
знань, у практичній діяль
ності просто безсилий. Так
ні групп вважаються чи
трапляється через тс, що
не паііпрестпжпішпм серед
студенти психологічно ;;е
юнаків і дівчат. Смислові
підготовлені до педагогіч
и естетичні якості музики
но^! роботи.
Виходить,
в
даному разі не віді
практики в школі та в піо
грають ніякого значення.
нерських таборах ііам'за*
Цс примусило нас серйоз
мало. А чому
б під час
но задуматись: як дати
п’ятої, трудової чверті сту
молоді правильну ідсолодентам не очолювати тру
дові об’єднання старшо | гімну й. моральну орієнта
ції у величезному потопі
класників? За це відділи
музики?
народної освіти, адміні
страція шкіл нам будуть
З ініціативи лекторської
тільки вдячні. А наскільки
групи райкому ЛКСМУ ми
багатшою стане практична
налагодили контакти з
діяльність кожного студеннародним
університетом
• культури, спільно визна

З БЕРЕЗНЯ

8.00 —
•Час».
8.45 —
Фільм «Воскресіння». 1 се
рія. 10.20 — Клуб кіиоиодорожей. По закінченні — По
гини. 14.30 — Новини. 14.50
— Док. телефільми • Год НІ.І
моєї пам'яті». -Твій слід на
землі». 15.40 — Фортепіанні
твори Ф. Ліста виконує лау
реат міжнародних Конкурсні
Л. Тимофеева. 16.00 — Дтк.
Телефільм
«Про час і про
себе» про життя і творчість
Героя Соціалісти ніої Праці
поета О. Суркова. 17.00
Виступ художніх колекти
вів Якутської АРСР. 17.30 —
На V зимовій Спартакіаді
народів СРСР. 18.00 — Еіді упніться. су омані! 18.35 —
Сьогодні у світі 19.00 — Ку
бок європейських чемпіонів
з футболу •/« (ріналу: «Ді,.ілмо» (Київ) — «гЛстон-ВІлла»
(Англія). 21.00 —
«Час».
21.35 — Кубок
володарів
кубків з <|іутболу: ■/« фіпч.чу.
«Легія» (Польща) ' — «Дина
мо» (Тбілісі). В перерві —
Сьогодні у світі. ,

чили темп лекцій та бесід
про вплив мистецтва, на
формувавші у юнаків і
дівчат високих моральних
якостей.
. ОсповииміІ центрами ви
ховання естетичних смаків
молоді па селі все ж ли
шаються бібліотека, клуб,
Палац культури.
Бюро
райкому комсомолу торік
узагальнило досвід спіль
ної роботи по організації
дозвілля молодих вироб
ничників
Заваллівського
графітного комбінату і Па
лацу культури імені Гага
ріна. Тут активно пра
цюють 10 гуртків худож
ньої самодіяльності.
А УТ
10.00 — «Актуальна на- ■
Але поряд з численними В
мера». 10.35
— «Народна і
позитивними прикладами в творчість». 10 55 — Музич- '
нчй фільм. 11.20 - -Орбіти
доводиться стикатися і з
дружби». 16.00
— Новини.
протилежним. Одного ра
16 10 —
«Срібний дзвіно
зу доводилося займатися
чок». 16.30 — Для школярів.
«Зелений вогник». 17.10 —
скаргою па незадовільну
Музичний фільм.
17.35 — -з
роботу
Казавчішського
«Комуністи
80-х». 18.00 — ?
К. і. «День за днем». (Кірозосільського клубу. Факти,
град) 18.19 — < Берегти нонаведені в листі, частково
ДУ». (Кіровоград).
18.30 —
підтвердились.
Дивує
Музичний
фільм. 19 00 —
«Актуальна
камора». 19.30
більше те, НІО комсомоль
— «Сучасники». 20.20 — г,»ці. котрі скаржились, жод
лефі-іьм. 20.40 — .ра юбра”21.00 -- «Час».
ного разу не спробували
— Художній телефільм
самі розібратися в тому,
«Овод».1 серія По закіичепчому ж погано працює
иі — Новини.
клуб.
А ЦТ (IV програма)
Щоб молодь активніше
.„Ір-ЗО — «Вечірня жалка».
13.45 —. Міжнародна чанозаймалася
організацією
рама.
20 15 — «За вашими ,
свого власного відпочин
листами».
21 оо — «Час».
ку,, пропоную запровадити
•*
— Художній. фільм ;
у практику кожної комсо
«Воскресіння». 2 серія.
мольської організації збо
ри з порядком денним
«Твій вільний час».
Редактор
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