
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Виходить з 5 грудня 1939 р.

Я-К кпрс
1. Хай живе 67-а річниця Великої Жовтневої 

дієтичної революції!
2. Слава Великому Жовтню, який відкрив нову епоху

в історії людства — епоху торжества соціалізму і кому
нізму! . '

3. Хай живе марксизм-ленінізм — вічно живе револю
ційне інтернаціональне вчення!

4. Хай живе Комуністична партія Радянського Союзу! 
Непохитна єдність партії і народу, вірність заповітам

великого Леніна — запорука всіх ваших перемог!
5. Комуністи! Будьте в авангарді всенародної бороть

би за виконання історичних рішень XXVI з’їзду партії, 
наступних Пленумів ЦК КПРС!

Всебічне вдосконалення суспільства розвинутого соціа
лізму — стратегічне завдання партії і народу!

6. Трудящі Радянського Союзу! Ширше розгортайте 
соціалістичне змагання за підвищення ефективності ви
робництва і якості продукції!

Успішно виконаємо план 1984 року, завдання одинад
цятої п’ятирічки!

7. Слава великому радянському' народові — будівни
кові комунізму, стійкому і послідовному борцеві за мир!

8. Хай живе непорушний союз робітничого класу, кол
госпного, селянства і народної інтелігенції!

9. Хай живуть нерозривна інтернаціональна єдність і 
в- братерська дружба народів Радянського Союзу — жи

вотворне джерело сплін нашого суспільства!
!0. Хай живуть Ради народних депутатів — справді 

демократичні органи влади!
Громадяни Країни Рад! Беріть активнішу участь в уп

равлінні державними і громадськими справами!
11. Радянські профспілки! Всемірно розвивайте трудо

ву активність і творчу ініціативу трудящих! •
Хай живуть радянські профспілки — школа управлін

ня, школа господарювання, школа комунізму!
12. Хай живе Ленінський комсомол — бойовий поміч

ник і надійний резерв Комуністичної партії, передовий 
загін молодих будівників комунізму!

13. Юнаки і дівчата! Безустанно оволодівайте знання
ми, культурою, професійною майстерністю! Примножуй
те революційні, бойові і трудові традиції Комуністичної 
партії і радянського народу!

Вчіться по-ленінському жити, працювати, боротися!
14. Славні ветерани, наставники молоді! Передавайте 

молодому поколінню свої знання, багатий життєвий дос
від!

Виховуйте юнаків і дівчат полум’яними патріотами на
шої Батьківщини, самовідданими борцями за справу Ле
ніна, за комунізм!

15. Жінки Країни Рад! Беріть активну участь у вироб
ничому і громадському житті!

Слава жінці-матері!
Лїир і щастя дітям усієї землі!

А. . 16. Радянські воїни! Удосконалюйте бойову і політич
ну підготовку!

Пильно і надійно охороняйте мирну працю радянсько
го народу, історичні завоювання соціалізму!

Хай живуть доблесні Збройні Сили СРСР!
17. Слава більшовикам-лепінцям, ветеранам партії, ге

роям Жовтня, всім безстрашним борцям за честь, свобо
ду і незалежність нашої Батьківщини!

Хай вічно живе в пам’яті народній безприкладний 
подвиг радянських воїнів, партизанів і підпільників, тру
дівників тилу, які здобули всесвітньо-історичну перемогу 
у Великій Вітчизняній війні!

18. Трудящі Радянського Союзу! Наполегливо боріться 
за виконання соціалістичних зобов’язань по надпланово
му зростанню продуктивності праці і зниженню собівар
тості продукції!

19. Трудящі Радянського Союзу! Прискорюйте науко
во-технічний прогрес! Наполегливо впроваджуйте у ви
робництво досягнення науки, техніки і передового дос-

х віду! і

Народному господарству, — інтенсивний розвиток!
20. Трудящі Радянського Союзу! Краще використовуй

те машини і устаткування!
Повніше оСвоюіие діючі і нововведені виробничі по

тужності!
21. Громадяни Радянського Союзу! Ширше розгортай

те рух за економію та бережливість!
Ефективніше використовуй ге трудові, паливно-енерге

тичні та інші матеріальні ресурси!
22. Трудящі Радянського Союзу! Повніше використо

вуйте права трудових колективів для розв’язання еко
номічних, соціальних і виховних завдань, дальшого роз
витку соціалістичної демократії!

ДО 67-ї РІЧНИЦІ ВЕЛИКОЇ ЖОВТНЕВОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
соціа- 23. Трудящі Радянського Союзу! Беріть активну участь 

у вдосконаленні організації праці й виробництва!
Ударною, патріотичною працею зміцнюйте економічну 

та оборонну могутність нашої Батьківщини!
24. Трудящі Радянського Союзу! Всемірно підвищуйте 

організованість і дисципліну!
Добивайтесь безумовного виконання планів поставок 

продукції!
25. Працівники паливно-енергетичного комплексу! 

Збільшуйте видобуток нафти, газу, вугілля, виробництво 
електричної і теплової енергії!

Наполегливо боріться за виконання Енергетичної про
грами!

26. Радянські металурги! Надійно забезпечуйте потре
би країни в металі!

Випускайте високоякісну, економічну металопродукцію!
27. Машинобудівники! Створюйте високопродуктивні, 

економічні і надійні машини, прилади, засоби механіза
ції і автоматизації!

Прискорюйте технічне переозброєння всіх галузей на
родного господарства!

28. Працівники хімічної промисловості! Повніше за
безпечуйте потреби народного господарства і населення 
в хімічній продукції і матеріалах!

29. Працівники промисловості! Збільшуйте виробництво 
високоякісних товарів для населення! Повніше врахо
вуйте зростаючі потреби радянських людей, прискорюй
те оновлення асортименту!

Виробництво товарів народного споживання — справа 
всіх галузей народного господарства!

30. Працівники транспорту і зв’язку! Добивайтесь 
безперебійного перевезення народногосподарських ван
тажів. високої культури обслуговування населення!

31. Будівельники і монтажники! Підвищуйте ефек
тивність капітального будівництва!

Будуйте економічно й добротно, на сучасній технічній 
основі! Здавайте пускові об’єкти з високою якістю і у 
строк!

32. Працівники агропромислового комплексу! Приско
рюйте інтенсифікацію сільськогосподарського вироб
ництва! Добивайтеся надійного забезпечення країни про
довольством і сільськогосподарською сировиною!

Наполегливо боріться за виконання Продовольчої про
грами!

33. Колгоспники, працівники радгоспів! Активніше 
впроваджуйте науково обгрунтовану систему землероб
ства! Ширше використовуйте меліорацію для підвищення 
стабільності сільськогосподарського виробництва!

Збільшуйте виробництво зерна, технічних та інших 
■сільськогосподарських культур!

Увагу і турботу — майбутньому врожаєві!
34. Трудівники сільського господарства! Зміцнюйте 

кормову базу тваринництва, підвищуйте його продуктив
ність!

Добивайтесь організованого проведення зимівлі худо
би! Збільшуйте виробництво тваринницької продукції!

35. Працівники сільського господарства, заготівельних, 
транспортних, переробних і торговельних підприємств! 
Не допускайте втрат сільськогосподарської продукції!

Усе, що вирощено, збережемо і використаємо на благо 
народу!

36. Працівники торгівлі, громадського харчування, по
бутового і комунального обслуговування! Підвищуйте 
якість і культуру праці, повніше задовольняйте зростаю
чі потреби населення г, різноманітних видах послуг!

37. Радянські вчені! Підвищуйте результативність до
слідних робіт! Збільшуйте свій вклад у впровадження до
сягнень науки в практику!

38. Працівники ідеологічного фронту! Переконано й 
пристрасно несіть ідеї партії в маси, глибше і яскравіше 
розкривайте досягнення суспільства розвинутого соціа
лізму! Активно викривай ге підривну імперіалістичну 
пропаганду!

Ідеологічна робота — справа всієї партії, кожного ко
муніста!

39. Діячі літератури і мистецтва, працівники культури! 
Високо несіть прапор комуністичної ідейності, партійнос
ті і народності!

Створюйте твори, які б втілювали в собі духовне ба
гатство нової, соціалістичної цивілізації!

49. ПпаЦіП“и,чи народної освіти! Удосконалюйте на
вчання ; ком. іистичве виховання підростаючого поколін
ня! Прищеплюйте школярам любов до суспільно корис
ної праці!

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ.

Беріть активну участь у здійсненні реформи -.а:глинс- 
ссвітньої і професійної школи!

41. Працівники охорони здоров’я! Поліпшуй »е медич
не обслуговування населення! Підвищуйте кульзуру ро
боти лікувальних і санітарних закладів!

42. Фізкультурники і спортсмени! Примножуйте успіхи 
радянського спорту! Вище масовість фізкультурного 
РУХУ-’

Фізичну культуру — па службу здоров’я народу!
43. Хай живе ленінська зовнішня політика Радянського 

Союзу — політика зміцнення миру та безпеки »еподів, 
широкого міжнародного співробітництва!

44. Братерський привіт комуністичним і робітничим 
партіям!

Хай міцніють єдність і згуртованість комуністів усього 
світу!

45. Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
Хай живе пролетарський, соціалістичний інтернаціона

лізм!
46. Хай міцніє союз світового соціалізму, т.іжішро;?•но

го пролетаріату і національно-визвольного руху’
47. Братерський привіт народам соціалістичне-; країн!
Хай живуть єдність, співробітництво і уртованісіь 

країн соціалістичної співдружності, їх неяоунтиа ріши
мість зміцнювати і захищати завоювання со-<іа ми
ни землі!

48. Братерський привіт народам, які визволилися 
колоніального ярма і обрали шлях соціалістичного роз
витку!

49. Братерський привіт народам, які ведуть мужню 
боротьбу за адіішіения національної незалежності ї со
ціальний прої рес!

50. Братерський привіт робітничому класові капіталіс
тичних країн!

51. Братерський привіт знемагаючим у фашистських 
катівнях борцям за свободу, демократію і соціалізм!

Свободу в’язням імперіалізму і реакції!
52. Народи світу! Рішуче боріться проти імперіалістич

ної агресії і насильства, за ліквідацію вогнищ напруже
ності і кризових ситуацій в Азії. Африці і Латинській 
Америці!

53. Братерський привіт народам Африки, які борються 
проти імперіалізму, колоніалізму і расизму, за зміцнення 
політичної та економічної незалежності!

Свободу народові Намібії! Покінчити з ганебною систе
мою апартеїду в Південній Африці!

54. Гарячий привіт народам Латинської Америки, які 
борються проти імперіалізму і реакції, за мир і демокра
тичний розвиток своїх країн!

Народи світу! Вимагайте припинення агресивних дій 
СПІД проти Нікарагуа! Добивайтеся звільнення Гренади 
від американської окупації!

55. Народи арабських країн! Згуртовуйте свої ряди в 
боротьбі проти ізраїльської агресії і диктату імперіалізму!

Хай міцніє радянсько-арабська дружба!
56. Народи світу! Добивайтеся виведення ізраїльських 

військ з усіх загарбаних арабських земель, припинення 
імперіалістичного втручання у справи арабських країн!

Зміцнюйте солідарність з справедливою боротьбою 
арабського народу Палестини!

Близькому Сходу — міцний і справедливий мир!
57. Народи європейських країн! Посилюйте боротьбу 

за виведення з Західної Європи нових американських 
ядерних ракет!

Європі — мир. безпеку і співробітництво!
58. Народи азіатських країн! Боріться проти імперіа

лізму, неоколоніалізму і гегемонізму, за мир та безпеку!
Хай Азія стане континентом миру, довір’я і співробіт

ництва!
59. Народи всіх країн! Посилюйте боротьбу за усунен

ня загрози ядерної війни! Давайте рішучу відсіч агре
сивним підступам імперіалізму, мілітаризму і реваншиз
му! Розширюйте і згуртовуйте антивоєнний рух!

Приборкаємо гонку озброєнь, відстоїмо розрядку і мир!
60. Люди всієї планети! Ширше розгортайте боротьбу 

за заборону ядерної, хімічної та інших видів зброї ма
сового знищення!

61. Народи світу! Рішуче вимагайте заборони на всі 
часи мілітаризації космічного простору!

Космос повинен бути тільки мирним!
62. Хай живе наша велика Батьківщина — Союз Ра

дянських Соціалістичних Республік!
63. Під прапором Леніна, під керівництвом Комуніс

тичної партії — вперед, до нових перемог у комуністич
ному будівництві!

9 жовтня в Кіровограді, відбулися збо
ри активу обласної партійної організа
ції. Розглянуто питання про завдання 
лартіннпх організацій області по вико
нанню постанови ЦК КПРС «Про даль
ше поліпшені;:) партійного керівниціпа 
комсомолом і підвищення ного ролі в 
комуністичному вп.човаииі молоді», вка
зівок Генерального секретаря ЦК КПРС 

товариша 1\. У. Черненка в цих низан
нях.

З доповіддю виступив перший секре
тар обкому Компартії України М. Г. Са- 
мілнк.

Ь обговоренні доповіді виступили 
В. О. Сокуренко — перший секретар Кі
ровоградського міськкому партії, О. О. 
Скіпко — перший секретар Олексаидрій- 

ського міськкому партії, В. С. Лндріяш
— бригадир тракторної бригади колгос
пу «Росія» Новоукраїнського району, 
Г. С. Ружіїн — перший секретар Ма.ю- 
віісківського райкому партіі, В. К. Жмур
— машиніст Знам’яиського локомотив
ного депо, В. О. Гутарєв — секретар 
парткому Побузького нікелевого заводу, 
М. І. Сиченко — начальник управління 
культури облвиконкому, Т. М. Стасюк — 
ланкова колгоспу імені Шевченка Улья
новського району, І. О. Шевченко — пер

ший секретар обкому комсомолу, Л. П. 
Погасім — офіцер облвіізськкомзту.

Із заключним словом виступив М. Г. 
Самілик.

В обговореному питанні зборп прийня
ли резолюцію.

В роботі зборів взяв участь і вветував 
завідуючий відділом сільського госпо
дарства і харчової промисловості ЦК 
Компартії України А. Д, Коваленко.

(Матеріали зборів публікуються 
на 2—3—4 сторд.
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ЗБОРИ АКТИВУ 
ОБЛАСНОЇ 
ПАРТІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ

ВИХОВАННЯ МОЛОДІ
З доповіді першого секретаря обкому Компартії України М. Г. САМЇЛИКА

Під керівництвом ленін. 
ської партії радянські лю
ди ведуть наполегливу бо
ротьбу за перетворення в 
життя рішень її XXVI з’їз
ду, наступних Пленумів 
Центрального Комітету, еко
номічних і соціальних зав
дань одинадцятої п’ятиріч
ки. Своєю самовідданою 
працею вони переконливо 
демонструють всенародну 
підтримку внутрішньої і зов
нішньої політики партії, ці
леспрямованої і плодотвор
ної діяльності її Централь
ного Комітету, Політбюро 
на чолі з товаришем К. У. 
Черненком.

Активну участь в бороть
бі за безумовне виконання 
планів і завдань поточного 
року і одинадцятої п’яти
річки в цілому бере наша 
славна молодь. Зростання 
масштабів і ускладнення 
завдань соціалістичного бу
дівництва, посилення з ви
ни імперіалізму воєнної 
загрози все настійніше ви
сувають на передній план 
питання підвищення рівня 
виховної роботи з молодіж
ному середовищі.

Свідченням послідовного 
і далекоглядного підходу 
ЦК КПРС до вирішення на
зрілих питань підростаючо
го покоління є недавно 
прийнята постанова -ЦК 
КПРС «Про дальше поліп
шення партійного керів
ництва комсомолом і під
вищення його ролі в кому
ністичному вихованні моло

ді». В цьому загальнопар
тійному документі, в допо
відях і виступах товариша 
К. У. Черненка на червне
вому (1983 р.), лютневому і 
квітневому (1984 р.) Пле
нумах ЦК КПРС, Всеармій- 
ській нараді секретарів 
комсомольських організацій 
викладена конкретна про
грама формування молодо
го покоління суспільства 
розвинутого соціалізму.

Як відомо, завдання рес
публіканської партійної ор
ганізації по виконанню по
станови ЦК КПРС обгово
рені 21 вересня ц. р. на 
Пленумі ЦК Компартії Ук
раїни, на якому з доповід
дю виступив член Політбю
ро ЦК КПРС, перший сек
ретар ЦК Компартії Украї
ни товариш В. В. Щербиць- 
кий. В прийнятій постанові 
і схвалених Пленумом за
ходах намічені конкретні 
шляхи удосконалення керів
ництва комсомолом і вихо- 
зання підростаючого поко
ління.

Постаноза ЦК КПРС зна
йшла живий відгук і повне 
схвалення в обласній пар
тійній організації. Повсюд
но воно обговорене на від
критих партійних зборах з 
залученням широкого ком
сомольського активу, в мі
ськкомах і райкомах пар
тії, радянських і профспіл
кових органах.

В ході обговорення по
станови ЦК КПРС внесено 
немало ділових пропозицій, 

спрямованих на посилення 
партійного керівництва ком
сомолом.

Слід сказати, що і раніше 
ці питання знаходились під 
неослабною увагою партій
них комітетів і первинних 
парторганізацій області. 
Значне місце для них було 
відведено в організаційно- 
політичних заходах по здійс
ненню рішень XXVI з'їзду 
КПРС і XXVI з’їзду Компар. 
тії України. Вони система
тично піднімалися на плену
мах, засіданнях бюро, зборах 
партійних комітетів, зборах 
комуністів. Традиційними 
вже стали зустрічі . членів 
бюро партійних комітетів з 
секретарями комсомоль
ських організацій, праців
никами міськкомів і райко
мів комсомолу.

Немало зроблено по 
зміцненню партійного ядра 
в обласній комсомольській 
організації, ‘ поліпшенню 
якісного складу кадрів ком
сомольських працівників. В 
комсомолі працює понад 
6,2 тисячі молодих комуніс
тів (4,3 процента складу 
обласної комсомольської 
організації).- Вони очолю
ють 64 проценти первин
них комсомольських орга
нізацій (без шкільних), 14 
перших секретарів міськко
мів і райкоміз комсомолу є 
членами бюро партійних 
комітетів. 42 проценти сек
ретарів комсомольських ор
ганізацій входять до складу 
бюро і парткомів первин

них парторганізацій. В об
ласті щорічно майже півто
ри тисячі комсомольців 
приймаються кандидатами 
в члени КПРС, що складає 
в новому партійному по
повненні понад 73 про
центи.

За останні п’ять років 
майже. 500 працівників апа
рату обкому, міськкомів, 
райкомів комсомолу, сек
ретарів первинних комсо
мольських організацій вису
нуто на партійну, профспіл
кову, радянську і господар
ську роботу.

Заслуговує схвалення дос
від, набутий Новоукраїн- 
ською районною партійною 
організацією в справі керів
ництва комсомолом. Рай
ком партії, багато первин
них партійних організацій 
району глибоко вивчають, 
періодично обговорюють на 
пленумах і бюро, зборах 
комуністів питання, пов’яза
ні з роботою в комсомолі і 
вихованням молоді, вияв
ляють турботу про органі
зацію навчання, побуту і 
відпочинку молоді, широко 
залучають її до управління 
держазними і господар
ськими спразами.

Кожного разу, приступаю
чи до вирішення чергових 
господарсько - політичних 
завдань, в районі чітко ви
значають місце комсомолу 
в намічуваній роботі, дору
чають йому конкретні діла. 
Тут на вирішальних ділян
ках виробництва створено 

95 комсомольсько-молодіж
них колективів, які об’єдну
ють більше тисячі членів 
ВЛКСМ. Не випадково ком
сомольці району йдуть в 
авангарді соціалістичного 
змагання, багато з них одер
жують високі урожаї і до
биваються добрих показни
ків у тваринництві.

Постійно тримають в полі 
зору роботу комсомолу 
Олександрійський міськком, 
Ленінський м. Кіровограда, 
Компаніївський, Маловис- 
кізський і Ульяновський 
райкоми партії, партійні ор
ганізації виробничих об єд
нань «Черзона зірка», «Дні- 
проенергобудпром», По- 
мічнянського локомотивно
го депо, радгоспу «Маріам- 
пільський» Петрівського, 
колгоспів «Мир» Гайворон- 
ського, імені Комінтерну 
Онуфріївського районів та 
багато інших.

Немало добрих справ на 
рахунку у 145-тисячної ком
сомольської організації об
ласті. Скажімо, комсомоль
ці і молодь міста Світлозод- 
ська беруть актизну участь 
в русі за високопродуктив
не використання машин і 
обладнання; Гайзоронського 
району — за забезпечення 
механізаторського всеобу
чу; Олександрійського і Но- 
воукраїнського районів — 
за одержання зисоких вро
жаїв кукурудзи; Новомирго- 
родського району — за під
вищення ефектизності гро
мадського тзаринництва.

В місті Кіровограді все 
вагомішим стає вклад ком
сомолу в справу економії 
матеріальних і паливноенер- 

' гетичних ресурсів.
Всі ми одностайні в тому, 

що Ленінський комсомол 
достойно продовжує справу 
старших поколінь, є бойовим 
помічником і надійним ре
зервом партії. Радян
ський народ високо цінує 
діяльність комсомолу, пи
шається нашою молоддю. 
Це знайшло гідне відобра
ження в документах партії.

В той же час не можна не 
приймати до уваги і те, що 
деякі молоді люди виявля
ють індивідуалізм, недис
циплінованість, споживаць
ка ставлення до життя, тру
дову і громадську пасив
ність. Деяка частина молоді 
не підготовлена до подо
лання життєвих труднощів, 
пасує перед ними, не має 
належного імунітету проти 
впливу буржуазної пропа
ганди. Немалою мірою це 
поа язано з тим, що рівень 
партійного керівництва мо
лодіжним рухом в області 
ще не повного мірою відпо
відає вимогам XXVI з’їзду 
партії і Пленумів ЦК КПРС, 
завданням, зикладеним у ви
ступах товариша К. У. Чер
ненка. Партійні організації 
області ще серйозно не до
робляють в комуністичному 
вихованні молоді. Окремі 
партійні комітети і первинні

(Закінчення на 3-й стор.).

ПРО ЗАВДАННЯ КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ РЕСПУБЛІКИ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ЦК КПРС 
«ПРО ДАЛЬШЕ ПОЛІПШЕННЯ ПАРТІЙНОГО КЕРІВНИЦТВА КОМСОМОЛОМ І ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО РОЛІ 
В КОМУНІСТИЧНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДЬ, ВКАЗІВОК ТА ПОРАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПРС 
ТОВАРИША К. У. ЧЕРНЕНКА, РІШЕНЬ ВЕРЕСНЕВОГО (1984 р.) ПЛЕНУМУ
ЦК КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ, IX ПЛЕНУМУ ЦК ВЛКСМ

Постанова XI пленуму ЦК ЛКСМ України ' —
Юнаки та дівчата- Радянської України з величезною 

вдячністю і високим почуттям відповідальності, як новий 
яскравий вияв невтомного піклування партії про радян
ську молодь, сприйняли постанову ЦК КПРС «Про даль- 
і:і? поліпшення партійного керівництва комсомолом і під- 
в..щеии-. іі .го р. :< с комуністичному вихованні молоді». 
У поста:; нті Ці КГіРС, виступах Генерального секрета
ря. Ц'~ - товариша К. У. Черненка з питань роботи 
партії ;.іаддю викладена розгорнута програма вихо-. 
вання этого покоління суспільства розвинутого со
ціалізму. Активна участь у її здійсненні'є найважливішим 
партійним дорученням, справою честі всіх комсомоль
ських організацій.

Хід обговорення в комсомольських організаціях рес- 
| публіки цих важливих політичних документів, трудова й 
громадсько-політична активність молоді переконливо за
ев '..чують, що юнаки та дівчата палко схвалюють і од- 
'.'/2; підтримують внутрішню і зовнішню політику 
/П? . Радянської держави, зримо усвідомлюють, що 

щ комсомолу — в партійному керівництві, у моноліт
ній л уртованості навколо рідної Комуністичної партії.

Пленум Цд ЛКСМУ відзначає, що комсомольці і мо- 
I лодь рес олікн беззавітно віддалі справі Комуністичної 
і партії, є гідними громадянами Радянської країни, сум- 
I лінно трудяться над виконанням планів і соціалістичних 
І зобов’язань одинадцятої п’ятирічки, беруть активну 
І участь в боротьбі за підвищення ефективності суспільно- 
| го виробництва, прискорення науково-технічного прогре- 
я су, посилення режиму економії та бережливості, подань- 
В ший розвиток науки І культури. Понад 77 тисяч молодих 
в трудівників і 5 тисяч комсомольсько-молодіжних колек- 
I тизів уже працюють в рахунок 1985 року.

Високо оцінив внесок молоді у вирішення завдань 
дальшого соціально-економічного розвитку республіки 
вересневий (1984 р.) Пленум ЦК Компартії України. У 
Доповіді член? Політбюро ЦК КПРС, першого секретаря 
ЦК Компартії України товариша В. В. ІЦербицького да
но глибокий і всебічний аналіз роботи, що проводиться 
в республіці з молоддю, і з партійною принциповістю 
вказано на недоліки в діяльності комсомольських орга
нізацій. У рішеннях Пленуму намічені конкретні заходи 
дальшого вдосконалення комуністичного виховання під
ростаючого покоління.

Пленум ЦК ЛКСМУ вважає своєчасною і справедли
вою критику, висловлену на адресу комсомольських ор
ганізації. Робота багатьох Із них ще не відповідає висо
ким вимогам постанови ЦК КПРС, винятково складним 
і масштабним завданням вдосконалення розвинутого со

ціалізму в умовах вкрай загостреного протиборства двох 
соціальних систем.

У діяльності багатьох комсомольських організацій ще 
не ліквідовано заорганізованості та формалізму. Потре
бує поліпшення стиль роботи комітетів комсомолу. Деякі 
з них відірвані од реального життя, не встигають реагу
вати на нові тенденції в молодіжному середовищі. У ви
ховній роботі з молоддю їм бракує конкретності, діло
витості та наполегливості, вміння доводити почату спра
ву до кінця. Не скрізь створена обстановка нетерпимості 
до проявів у деякої частини молоді не досить відпові
дального ставлення до праці, виконання громадянських 
обов’язків, споживацького ставлення до життя, до пору
шення ними норм і правил соціалістичного співжиття. 
Допускаються серйозні недоліки у внутріспілковій робо
ті, доборі та вихованні комсомольських кадрів та активу.

Пленум ЦК ЛКСМ України постановляє:
Взяти до неухильного керівництва і виконання поста

нову ЦК КПРС «Про дальше поліпшення партійного ке
рівництва комсомолом і підвищення його ролі в кому
ністичному вихованні молоді», вказівки та поради Гене
рального секретаря ЦК КПРС товариша К. У. Черненка 
з цих питань.

Заходи ЦК ЛКСМУ по виконанню постанови ЦК 
КПРС, вказівок та порад товариша К. У. Черненка, рі
шень вересневого (1984 р.) Пленуму ЦК Компартії Ук
раїни і ЇХ пленуму ЦК ВЛКСМ затвердити.

Обговорити завдання, що випливають із постанови 
ЦК КПРС, рішень вересневого (1984 р.) Пленуму ЦК 
Компартії України. IX пленуму ЦК ВЛКСМ, на плену
мах обласних комітетів ЛКСМУ, рад піонерських орга
нізацій, звітно-виборних зборах та конференціях первин
них районних і міських комсомольських організацій. До
нести їх суть і значення до кожної молодої людини, на
мітити і здійснити конкретні заходи для їхнього вико
нання.

Бюро, секретаріату ЦК ЛКСМУ, обкомам, міськкомам 
комсомолу, первинним комсомольським організаціям за
безпечити активну участь молоді в тій багатоплановій 
роботі, яку партія визначає як вдосконалення розвину
того соціалізму, в економічному й соціально-культурно
му будівництві, поліпшенні комуністичного виховання 
молоді.

Всіляко підтримувати й розвивати творчу ініціативу, 
примножувати внесок комсомольців і молоді у вирішен
ня вузлових народногосподарських завдань — інтенсифі
кацію суспільного виробництва, підвищення продуктив
ності праці, прискорення науково-технічного прогресу, 
реалізацію Продовольчої та Енергетичної програм.

Членам ЦК, обкомів, міськкомів, райкомів, комітетів 
комсомолу особистим прикладом у праці та громадсько
му житті залучати юнаків та дівчат республіки до друж
ної спільної роботи по безумовному втіленню в життя 
вимог партії.

Згідно з установками череневого (1983 р.) Пленуму 
ЦК КПРС активізувати роботу по вдосконаленню ідей
но-політичного і морального виховання юнаків та дівчат, 
повніше враховувані специфіку різних категорій молоді, 
рівень її освіченості, поінформованості, інтереси та нахи
ли. Підпорядкувати всі форми агітаційно-пропагандист
ської і масово-політичної роботи ідейно-класовому за
гартуванню юнаків та дівчат, формуванню у молодих 
людей марксистсько-ленінського світогляду, радянського 
патріотизму і пролетарського інтернаціоналізму, непри
миренності до буржуазної ідеології та моралі. Охоплю
вати ідейним впливом всі сфери, у яких відбувається ста
новлення особистості молодої людини.

У центрі уваги кожного комітету комсомолу мають бу
їв питання дальшого організаційно-політичного зміцнен
ня, підвищення, бойовитості первинних комсомольських 
організацій, зміцнення дисципліни та орі анізованості 
членів ВЛКСМ. Всіляко підвищувати їхню авангардну 
роль у праці, навчанні та громадському житті, виховува
ти у них гордість і відповідальність за приналежність 
до Спілки молодих ленінців.

Наполегливіше і послідовніше вдосконалювати стиль 
роооти комітетів комсомолу, вести постійний пошук най
більш дійових засобів, форм і методів роботи з молоддю, N 
утверджувати творчий підхід до справи. Поліпшувати 
добір, розстановку та виховання комсомольських кадрів 
і активу. Добиватися, іцоб кожному комсомольському 
працівникові були притаманні ідейна переконаність і без
доганна моральна чистота, організаторські здібності, за- 
і ост рейс відчуття нового, професійна зрілість.

Активно розвивати спільну діяльність комсомольських 
організацій із державними, господарськими та громад
ськими організаціями у вирішенні питань, пов’язаних із 
поліпшенням умов праці, навчання, побуту та дозвілля 
молоді. •’

♦ * с
Пленум ЦК ЛКСМУ запевняє ЦК КПРС, ЦК Компар

тії України та ЦК ВЛКСМ у тому, що комсомольці і мо
лодь Радянської України ще тісніше згуртують свої лави 
навколо рідної Комуністичної партії, ударною працею 
зміцнювдтивуть економічну їі оборонну могутність соціа
лістичної Вітчизни, віддадуть усі сили, знання та енергію 
для успішного втілення в життя величних планів кому
ністичного будівництва.
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ВАЖЛИВА ПАРТІЙНА СПРАВА
(Закінчення. 

Поч. на 2-й стор.|.

Організації не виявляють не
обхідної повсякденної ува
ги до справ і турбот комсо
мольських організацій, сла
бо вникають в стиль і мето
ди їхньої діяльності, недо
статньо займаються вихован
ням комсомольського акти
ву. Після XXVI з'їзду КГІРС 
Бобринецький, Онуфріїв- 
ський і Устинівський райко
ми партії на пленумах і за
сіданнях бюро жодного ра
зу не розглядали звітів 
первинних партійних орга
нізацій по керівництву ком
сомолом. За цей час тільки 

V 13 партійних комітетів за
слухали звіти міськкомів і 
райкомів комсомолу. Досвід 
партійного керівництва ком- 

«юомолом узагальнив лише 
Ноаомиргородський райком 
партії. Не скрізь регулярно 
проводяться зустрічі-співбе- 
сіди з комсомольським ак
тивом.

За останній час помітно 
послаоиз узагу до роботи 
комсомолу Олександріз- 
ський райком партії. Ь ре
зультаті районна комсомоль
ська організація, в минуло
му багата добрими тради
ціями, здала свої позиції. 
Знизились організованість, 
порядок і дисципліна серед 
комсомольців, не відчуває
ться колишньої активності 
молоді в розвитку тварин» 
ництва. ,

л Виходячи з вимог ЦК 
КПРС, при оцінці роботи 
партійних організацій слід 
суворіше враховувати те, як 
працюють комсомольські 
організації. На жаль, нема
ло партійних організацій ро- 

•^■Ьками не аналізують діяль- 
іість комітетів комсомолу і 

не практикують повідомлень 
і звітів комуністів, обраних 
до керівних комсомольських 
органів, про виконання ни
ми важливого партійного 
доручення. Не можна вза- 
жати нормальним те, що в 
Олександрійському районі 
лише третина, а в волин
ському, Нозгородківському 
і Вільшанському районах 
лише половина пленумів 
райкомів комсомолу про
ходять з участю секретарів 
райкомів партії. Багато від
повідальних працівників мі
ськкомів і райкомів партії 
практично зовсім не вника
ють в роботу комсомоль
ських комітетів. Внаслідок 

к часом навіть дуже злобо
денні питання, що хвилю
ють комсомольців і молодь, 
залишаються без уваги пар
тійних комітетів, не знахо
дять сзого практичного ви
рішення. Перш за все це 
стосується організації на
лежних умов праці, побуту 
і відпочинку юнаків та дів
чат. В цьому питанні допові
дач піддав гострій критиці 

партійні організації і керів
ництво колгоспу «Кірово- 
градський» Кіровоградсько
го району, Олександрій
ського електромеханічного 
заводу, облміжколгоспбуду, 
ряду господарств Доброве- 
личківського району.

Особливо гостро молодь 
реагує на різні виявлення 
непорядності, бюрократиз
му, розходження між сло
вом і ділом. Рішуче доби
ваючись викорінення таких 
фактів, ми тим самим зу
міємо справити величезний 
вплив на настрої молоді, 
що в свою чергу сприятиме 
розвитку у юнаків і дівчат 
соціального оптимізму і 
громадської активності.

Дійовим засобом впливу 
партійних організацій на 
роботу комсомолу є добір, 
розстановка і виховання кад
рів. В цілому в обласній 
комсомольській організації 
склався непоганий актив, 
здатний успішно вирішува
ти поставлені завдання.

Однак, як показує аналіз, 
окремі партійні комітети, та 
й обком комсомолу, не зав
жди глибоко вивчають ді
лові, політичні _і моральні 
якості молодих людей, які 
рекомендуються на комсо
мольську роботу. Внаслідок 
цього продовжує мати міс
це зисока плинність се
ред комсомольських пра
цівників. В середньому що
річно змінюється близько 
половини других секрета
рів, завідуючих відділами, 
/0 процентів інструкторів 
міськкомів і райкомів ком
сомолу, /лайже кожен дру
гий секретар комітету ком
сомолу з правами райкому. 
Через слабку роботу з ре
зервом в Ьобринецькому, 
Кіровоградському і Новоар- 
хангельському районах ок
ремі посади в комітетах 
комсомолу не заміщувались 
по півроку і більше. Викли
кає стурбованість і недостат
ня стабільність активу в ни
зовій комсомольській ланці.

Одним з центральних зав
дань партії і комсомолу 
В. І. Ленін вважав вихован
ня всіх з молодих років у 
СВІДОМІЙ І дисциплінованій 
праці. Цьому питанню від
ведено провідне місце І В 
прийнятій постанові ЦК 
КПРС. Комсомол Кірово- 
градщини, з честю продов
жуючи справу старших по
колінь, самовіддано труди
ться над вирішенням важ
ливих для країни і області 
завдань. Посланці області 
активно працюють на 43 
Всесоюзних ударних комсо
мольських будовах, в тому 
числі на спорудженні Бай- 
кало-Амурської магістралі, 
шахтах Донбасу, об'єктах 
Нечорнозем’я і Тюмені. При 
найбезпосерсднішій і актив
ній участі молоді останнім 
часом забезпечено введення

в дію нових потужностей на 
об'єктах особливої держав
ної важливості — кірово
градських заводах «Гідроси- 
ла» і чавуноливарному, 
об'єднанні «Червона зірка», 
побудовані Долинський еле
ватор, залізнична вітка По
мічна — Долинська та бага
то інших важливих об'єктів.

Трудові успіхи молоді, ба
гатьох первинних комсо
мольських організацій в ці
лому є результатом пред
метної роботи з нею наших 
керівних кадрів, тієї уваги і 
довір’я,, яке їм виявляється.

Разом з тим є факти, які 
говорять про те, що вирі
шенню глолодіжних питань 
не приділяється належної 
уваги з боку господарських 
керівників, партійних комі
тетів і бюро, профспілкових 
організацій. Слід, швидше 

,усувати ці недоліки. Пар
тійні комітети зобов’язані 
допомагати комсомолу зна
ходити своє місце в ділах і 
турботах .трудівників облас
ті, оцінювати роботу ком
сомольських організацій не 
по запевненнях, а по реаль
ному вкладу^в справи тру
дових колективів.

У вихованні у молодих 
трудівників саме такого 
ставлення до справи, на
родного надбання, резуль
татів праці багатьох людей 
велика роль належить ком
сомольсько-молодіжним ко
лективам. В галузях народ
ного господарства області їх 
створено більше тисячі, 
кожний третій носить почес
не звання колективу кому
ністичної праці.

Але, на жаль, далрко не 
всі молодіжні колективи по- 
справжньому справляються 
зі своїми завданнями, як ви
робничими, так і виховними. 
Партійним організаціям слід 
грунтовно розібратись, в чо
му причини такого стано
вища, допомогти комітетам 
комсомолу закликати до по
рядку тих господарників, 
які не надають молодіжним 
колективам належної допо
моги. Більше турботи і ува
ги необхідно приділяти ком
сомольсько-молодіжним ко
лективам і облпрофраді, га
лузевим обкомам профспіл
ки, профспілковим коміте
там на місцях.

В роботі по вихованню 
надійної трудової зміни 
важко переоцінити роль і 
значення наставництва. Сьо
годні в області близько 20 
тисяч досвідчених настав
ників передають свої знан
ня майже 60 тисячам моло
дих виробничників. Серед 
них такі уславлені трудівни
ки, як Олександр Васильо
вич Гіталов, Олексій Олек
сійович Кошурко, Віктор 
Степанович Андріяш, Ма
рія Антонівна Монаша, Во
лодимир Костянтинович

Жмур, Євгенія Миколаївна 
Нескорожна і багато інших.

Партійним, профспілко
вим, комсомольським комі
тетам необхідно активніше 
залучати молодь до вирі
шення ключових завдань 
економічного і соціального 
розвитку. В цьому слід ке
руватися вказівками товари
ша К. У. Черненка про не
обхідність зосередити зу
силля молоді на основних 
напрямах інтенсифікації су
спільного виробництва, на
уково-технічного прогресу, 
комплексної автоматизації, 
створення і впровадження 
принципово нових видів ма
теріалів, техніки і техноло
гії, на оволодінні економіч
ними методами господарю
вання.

В промисловості слід до
биватись збільшення вкла
ду молоді у вирішення пи
тань реконструкції і техніч
ного переозброєння під
приємств, виконання зав
дань по надплановому під
вищенню продуктивності 
праці, зниженню собівар
тості, більш повному вико
ристанню обладнання, суво
рому дотриманню режиму 
економії.

В сільському господарстві 
належить виконати значну 
роботу по поліпшенню ви
користання землі- І ' техніки, 
підвищенню урожайності 
культур і продуктивності 
тварин. Необхідно, щоб ком
сомольські організації пов- 
ною мірою ПІДКЛЮЧИЛИСЬ до 
цього, наполегливо впро
ваджували передові методи 
організації праці, бригадно
го госпрозрахунку в комсо
мольсько - молодіжних ко
лективах як в рослинництві, 
так і в тваринництві.

Всі наші успіхи в соціаліс
тичному будівництві, гово
рить далі М. Г. Самілик, 
значною мірою обумовлені 
ідейною переконаністю ра
дянських людей. Виконуючи 
рішення XXVI з'їзду партії, 
червневого (1983 р.) Плену
му ЦК КПРС, партійні орга
нізації області добиваються 
поліпшення ідеологічної, 
політико-виховної роботи 
серед м(?лоді. Важливе міс
це в її проведенні нале
жить системі комсомоль
ської політосвіти, в якій на
вчається понад 41 тисяча 
юнаків і дівчат. Але в полі
тичному і економічному на
вчанні юнаків і дівчат ще не 
зжиті факти формалізму і 
школярства, до яких особ
ливо нетерпима молодіжна 
аудиторія.

В умовах вкрай загостре
ної міжнародної обстанов
ки з вини імперіалістичної 
реакції особливо важливо 
посилити виховання молоді з 
дусі беззавітної відданості 
Батьківщині. В області не
мало робиться у цьому на

прямку. Глибокий виховний 
вплив мають вечори солдат
ських вдів, вшанування ве
теранів війни і праці, за
рахування загиблих Героїв 
у склад комсомольсько-мо
лодіжних колективів, при
своєння імен Героїв полям, 
на яких вони полягли, 
звільняючи наші міста і се
ла від німецько-фашист
ських загарбників. Однак 
роботу по військово-патріо
тичному вихованню слід 
значно посилити, повніше 
використовувати для цього 
підготовку до 40-річчя Пе
ремоги радянського народу 
у Великій Вітчизняній війні.

Формування у молоді ра
дянського патріотизму по
винно бути нерозривно по
в’язане з інтернаціональним 
вихованням.

Партія вимагає посилення 
уваги до питань морального 
виховання підростаючого 
покоління. Про необхідність 
посилення цієї роботи під
креслив товариш К. У. Чер
ненко у своїй промові на 
ювілейному Пленумі прав
ління Спілки письменників 
СРСР: «...сьогодні ідейно- 
меральному розвиткові під
ростаючих покблінь, вихо
ванню культури почуттів 
слід приділяти не меншу 
увагу, ніж навчанню осно
вам наук».

Дійовішу участь у вирі
шенні питань комуністично
го виховання молоді повин
ні брати засоби масової ін
формації. Серйозний докір 
треба зробити обкому ком
сомолу за недостатню увагу 
до своєї газети «Молодий 
комунар», яка іноді 
публікує неглибокі мате
ріали, часом спрощено під
ходить до висвітлення жит
тя комсомольських органі
зацій. Вимагає значного по
ліпшення робота редакцій 
молодіжних програм облас
ного радіо і телебачення.

Партійним організаціям 
необхідно потурбуватися 
про серйозне поліпшення 
виховної роботи в на
вчальних закладах, діяль
ності в них комсомолу. Доб
рий досвід її проведення є 
в Пазлиській імені В. О. Су- 
хомлинського, Богданівській 
імені В. І. Леніна середніх 
школах, Нозгородківському 
середньому профтехучили
щі, Олександрійському пе
дагогічному училищі та ін
ших закладах. Однак вико
ристовується він явно недо
статньо.

Як підкреслювалося у до
повіді В. В. Щербицького на 
Пленумі ЦК Компартії Ук
раїни, успішно вести вихов
ну роботу серед молоді 
можна тільки об’єднаними 
зусиллями школи, сім'ї, тру
дових колективів.

Постанова Центрального 
Комітету КПРС постави
ла завдання перед пар

тійними організаціями на
полегливо добиватися по
ліпшення стилю робо
ти комітетів комсомо
лу. Повільно перебудову-« 
ють роботу, часто продов
жують діяти по інерції, 
шаблонно, без урахування 
умов, що змінилися, насам
перед обком, Знам’янський 
міськком, Кіровоградський, 
Новгородківський, Петрів- 
ський та інші райкоми ком
сомолу. В роботу комсо
мольських організацій про
никли формалізм, паперо- 
творчість. Дають про себе 
знати захоплення показни
ми кампаніями, різними ог
лядами, конкурсами, зльо
тами. Комсомольські пра
цівники, як і раніше, знач
ну частину часу проводять 
в кабінетах, витрачають 
його на збір інформацію, 
складання різноманітних до
відок і планів, на вирішен
ня вузького кола внутрфпа- 
ратних проблем. В резуль
таті часу для постійного, 
безпосереднього спілкуван
ня з молоддю не зали
шається.

ііідвищення ролі комсо
молу в комуністичному ви
хованні молоді — завдання 
загальнопартійне. Тільки 
спільними зусиллями ми 
зможемо підняти ефектив
ність партійного керівни
цтва комсомолом, надати 
йому, як вимагає ЦК КПРС, 
планомірний, системний ха
рактер. В комсомолі зараз 
проходять звіти і вибори. 
Треба максимально вико
ристати. їх для дальшого ор
ганізаційно - політичного 
зміцнення кожної комсо
мольської організації. Вису
нути для роботи в комсомо
лі активних, морально без
доганних організаторів мо
лоді. Частіше рекомендува
ти секретарів комсомоль
ських організацій до складу 
парткрміз і бюро.

Слід більше приділяти 
уваги посиленню- контролю 
за виконанням рішень, під
вищенню рівня критики і са
мокритики. Треба відродити 
бойовий, наступальний, кри
тичний дух в роботі всіх 
комсомольських організа
цій. Прикладом в цьому по
винен стати, насамперед, 
обласний комітет комсо
молу.

М. Г. Самідик запевнив 
ЦК КПРС, ЦК Компартії Ук
раїни з тому, що обласна 
партійна організація, йдучи 
назустріч XXVII з’їзду пар
ті і, зробить все, щоб поліп
шити партійне керівництво 
комсомолом, ще більше 
підвищити його роль і ак
тивність в комуністичному 
творенні, посилити виховання 
юнаків і дівчат в дусі без
завітної відданості справі 
партії, ідеалам комунізму.

ПІДВИЩУВАТИ БОЙОВИТІСТЬ 
КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
З виступу першого секретаря обкому ЛКСМ України і. О. ШЕВЧЕНКА,

Велике довір’я партії до комсомолу 
зобоз’язує нас працювати ще краще, 
стазитися до дорученої справи відпові- 
дальніше. Нині 240 молодих виробнич
ників трудиться вже в рахунок дванадця
тої п’ятирічки. Сотні комсомольсько-мо
лодіжних колективів, ставши на трудову 
вахту, присвячену 40-річчю Перемоги 
радянського народу у Великій Вітчизня
ній війні, працюють з випередженням 
графіків, показують зразки комуністич
ного ставлення до праці.

Своє завдання обласна комсомольська 
організація вбачає в тому, щоб у кожно
му трудовол\у колективі молоДь показу
вала приклад у роботі, бралася за вирі
шення вагомих, але реальних завдань, 
які є складовою частиною планів еконо
мічного і соціального розвитку, приско. 
рання науково-технічного прогресу.

Одним із важливих питань є насампе
ред створення необхідних умов для пра
ці і відпочинку молоді. Адже трудяться 

продуктивніше там, де дбають про лю
дину. І вирішення цього питання багато 
в чому залежить від господарських ке
рівників. Наприклад, разом з обласним 
управлінням сільського господарства ви
ділили техніку для КМК, закріпили за 
ними площі. І в результаті — кількість 
молодіжних колективів по вирощуванню 
кукурудзи збільшилася майже вдвічі. 
Нині молодь шефствує над вирощуван
ням цієї культури на 18 тисячах гектарів. 
Разом з тим, в багатьох господарствах 
області ще не дбають дк слід про проф
орієнтаційну роботу, а в окремих не ото. 
чують молодь увагою і турботою, не дба
ють про її побут і культурний відпочи
нок. Гостро стоїть питання забезпечення 
молодих сімей житлом з Кіровограді, 
Олександрії, Світловодську. У розв’я
занні цієї проблеми у значній мірі допо
могло ^створення молодіжних житлово, 
будівельних кооперативів по досвіду 
свердлоаців.

Думаю, прийшла необхідність розро
бити єдину комплексну програму вихо
вання молоді, організації її дозвілля, 
культурно-масової, спортивної роботи, 
роботи по залученню до технічно’ твор
чості за місцем проживання з визначен
ням долі участі в цьому радянських, 
профспілкових і комсомольських організ.

Багато нам треба попрацювати над 
тим, щоб підвищити бойозитість, насту
пальність в роботі комсомольських орга
нізацій, зжити такі негативні явища, як 
пияцтво, хуліганство, спекуляцію серед 
молоді. Треба чимало попрацювати над 
підвищенням ефективності ідеологічної 
роботи, морального виховання.

А як багато значить для виховання 
підростаючого покоління сила позитив
ного прикладу. Скажімо, таким прикла
дом для молоді є директор Семенівсько- 
го зазору гірського воску Олександрій
ського району Б. І,- Шнапер, який ось 
уже чверть віку працює комсомольським 

пропагандистом. Всі слухачі школи, яку 
веде Борис Ілліч — ударники комуніс
тичної праці, беруть активну участь у на
уково-технічній творчості. Однак ще 
трапляються такі факти, коли керівники 
підприємств, господарств протягом ба
гатьох місяців, а то й років не знаходять 
можливості побувати на комсомольських 
Зборах, відвідати заняття шкіл комсо
мольської політосвіти.

Рівень виховної роботи багато д чому 
залежить від комсомольських кадрів. То
му обком ЛКСМУ добивається, щоб на 
комсомольську роботу приходило біль
ше молодих людей, котрі мають життє
вий досвід, проявляюто себе в конкрет
них справах. ,

Наполегливо працюватимемо над удо
сконаленням стилю і методів роботи пе
редусім в обкомі, міськкомах і райкомах 
комсомолу. Менше формалізму, більше 
живих, конкретних справ.

Обком, комітети, комсомолу області 
послідовно працюватимуть над виконан
ням завдань, поставлених постановою 
ЦК КПРС «Про дальше поліпшення пар
тійного керівництва комсомолом і підви
щення його ролі в комуністичному вихо
ванні молоді», рішень Пленуму ЦК Ком
партії України і сьогоднішніх зборів пар
тійного активу області.
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і

ОРІЄНТИР
ВЗАЄМОРОЗУ МІ н ня

З виступу першого секретаря Олександрійського 
міськкому Компартії України 

О. О. СКІЧКА.

З почуті ям висот і від
повідальності сприйняли 
комсомольці і -молодь на
шого міста постанову ІДК 
КПРС «Про дальше поліп
шення партійного керів
ництва комвомолом і під
вищення ного ролі в ко
муністичному вихованні 

молоді», виступи товариша 
Костянтина Устпновича 
Черненка по питаннях ро
бо гіі з молоддю. Орієнти
ром подальшої роботи у 
справі виховання підро
стаючого покоління став 
неп документ для нас, ко
муністів.

Міська партійна органі
зація постійно тримає в 
центрі уваги питання ке
рівництва комсомолом, до
помагає міськкому ЛКСМУ 
у визначенні основних на
прямів роботи, рекомендує 
для роботи у комсомолі 
свої партійні кадри. 553 
члени і кандидати у члени 
КПРС працюють у міській 

комсомольській організації. 
270 із них, тобто більшість 
— це виборний комсомоль
ський актив: групкомсор. 
гн, секретарі первинних 
комсомольських організа
цій. Комсомольські праців- 
пики — члени КПРС — 
відзначаються високою 
партійною відповідальніс

тю за доручену справу, 
принципово підходять до 
вирішення всіх питань.

Партійні документи на
цілюють: збільшення пар
тійного ядра в комсомолі 
має відбуватися передусім 
за рахунок тих спілчан, які 
довели ділом зацікавле
ність справами свого мо
лодіжного колективу. Така 
постановка питання має 
іцс н зворотний зв’язок: за 
останній рік 73,3 процента 
членів ВЛКСМ були приїї. 
няті кандидатами у члени 
КПРС.
П’ятнадцятитпсячнин ком

сомольський загін займає 
неабияке місце в громад
ському житті міста. Ряд 

цінних трудових починів 
народилося за роки п’яти
річки у комсомольсько-мо
лодіжних колективах під
приємств м. Олександрії. 
Так, скажімо, учні і сту
денти міста взяли шефство 
над об’єктами житла і 
соцкультпобуту, то здаю
ться, працюють на завер
шальних об’єктах.

Проте є ще й недоліки в 
роботі комсомольських ор. 
ганізацій міськкому комсо
молу. Ось для прикладу 
такий факт:, багато пра
вопорушень в місті — 
на рахунку неповнолітніх, 
комсомольців. У тон же 
час членів ВЛКСМ у доб

ровільній народній дружи, 
ні лише 17 процентів.

Знизився останнім часом 
І прийом до комсомолу ро- 
бітннчої молоді на ряді 
провідних промислових 
підприємств Олександрії.

Недавно у нас відбулася 
зустріч членів бюро міськ
кому Компартії України з 
комсомольським активом 
міста. Спільно розроблена 
конкретна програма усу
нення всіх недоліків у ла- 

'шій роботі, намічено орі
єнтири взаємодії партій
них і комсомольських пра
цівників, взято курс на 
комплексний підхід до 
важливої справи вихован
ня молоді.

ІНТЕРВ’Ю г.
ПІСЛЯ ЗБОРІВ

ПАРТАКТИВУ

— Що ви можете сказа
ти про роль господарни
ків як вихователів і настав 
ників молоді? — на це 
запитання ми попросили 
відповісти секретаря » 
парткому колгоспу імені 
Комінтерну Онуфріїв- 
ського району Олек
сандру Іванівну ТАРАН.

— Нічого гріха таїти, 
є ійс керівники, які не 
знають інтересів і запи. 
тів'молоді, не цікавля
ться, ЦЦ)’хвилюй її сьо

ОСНОВА ОСНОВ
— Які напрями в роботі 

но вихованню підростаю
чого покоління нанітилнея 
у вашій комсомольській 
організації після виходу 
постанови 11К КПРС - Про 
дальше поліпшення пар
тійного керівництва ком
сомолом і підвищення ЙО- 
го ролі в комуністичному 
вихованні молоді»? — з 
цим запитанням ми звер
нулися до першого секре
таря Долпнського райко
му ЛКСМУ Валентини 
ПАНЧЕНКО.

— Мабуть, не помилю
ся, коли скажу, що основ
ний фронт дій по вихован
ню у молодих людей ак
тивної життєвої позиції,

-наш завтрашній день
годні... А голова колгоспу 
чи директор радгоспу — 
головна фігура на селі. 
Він не просто керівник, 
а ще й авторитетна лю
дина — принаймні має 
бути такою. Кому ж, як 
не йому, підтримувати 
найхіспіцшн зв'язок з мо
лодою зміною, жити її 
турботами, надіями, інте. 
росами?

Пу ось, скажімо, голо
ва нашого колгоспу А. О. 
Рє тік. Коли після звітно-

стійких переконань, приН? 
циповості, працелюбності, 
ініціативи. проходить че
рез первинну комсомоль
ську організацію. Саме тут 
спілчани проявляють свої 
кращі риси — громадську 
активність, небайдужість 
чи навпаки — зарекомен
довують себе з протилеж
ного (і такого небажано
го) боку. Саме у первин
них організаціях народ
жуються кращі комсо
мольські ініціативи, • важ
ливі трудові перемоги.

Тому райком комсомолу 
спільно з райкомом партії 
рекомендує на посади 
секретарів первинних ком
сомольських організацій 

внборнпх партійних збо
рів розподіляли обов’язки 
між членами парткому, 
Анатолій Опанасович по
просив, щоб йому дору
чили відповідати за ком
сомольську організацію. 
1 ось уже кілька років 
він успішно справляє
ться з цим відповідаль
ним дорученням. Буває 
па кожних комсомоль
ських зборах, знає, чим 
"живе молодь, що її ціка
вить.

Кожен скаже, що в

кращих із кращих. Основ
не ядро їх становитимуть 
комуністи — близько 70 
процентів. Хочеться, щоб 
побільше було у нас таких 
комсомольських ватажків, 
як секретар комітету ком
сомолу колгоспу імені 
Леніна Василь Бабенко. 
Він — заступник голови 
колгоспу по роботі з мо
лоддю, член парткому і 
член правління колгоспу. 
Працюючи у тісному зв’яз
ку з парткомом колгоспу 
(секретар М. Ф. Москален
ко), він вирішує будь-яке 
питання: чи то розподіл 
техніки, чи ре/лонт дитсад
ка, чи проведення комсо
мольського суботника... 

нашому господарстві доб
ре організовано дозвілля 
молоді: діють гуртки ху
дожньої самодіяльності, 
у хлопців і дівчат є умо
ви для занять спортом 
(футбольне поле, спор
тивні майданчики, інвен
тар). Колгосп щороку за
куповує для молодих ту
ристичні путівки. Все це 
має свою віддачу — мо
лодь залишається в селі. 
Колгоспна комсомоль
ська організація налічує 
близько 400 членів 
ВЛКСМ, вона одна знай- 
більших в області. А це 
— завтрашній день гос
подарства...

Сьогодні спільно з рейко» 
мом партії ми серйозно 
зайнялися підбором ком
сомольських кадрів. Ну, і, 
звичайно, робимо все для 
того, щоб активізувати 
роль первинної ко/лсо- 
мольської організації. Це 
— основа основ. Це на 
сьогодні основний напрям 
нашої роботи.

Найближчим часом спіль.
но з райкомом партії пла
нуємо провести збори мо
лодих комуністів. Враху
вавши всі конструктивні 
зауваження і побажання, 
висловлені сьогодні на
зборах партактиву, ми ви
робимо конкретну програ
му дій.

З ТУРБОТОЮ

ЙРО ЮІУ

З виступу Героя Соціа
лістичної Праці, бригадира 
тракторної бригади кол
госпу «Росія» НоЕоукраїн- 
ського району В. С. АН- 
ДРІЯША.

Партійна організація, 
правління нашого колгоспу 
одним із найважливіших 
завдань Еважає комуніс
тичне виховання молоді. 
Вона залишається в селі, 
постійно поповнює друж
ну колгоспну сім’ю.

Нині юнаки та дівчата 
трудяться практично на 
всіх ділянках колгоспного 
виробництва. І чимало з 
них показують зразки- са
мовідданої праці. У нашій 
тракторній бригаді серед 
правофлангових соціаліс
тичного змагання йдуть 
механізатори Ю. Кравчен
ко, В. Петренко та ін. Во-

і зарекомендували себе 
здібними, трудолюбиви
ми хліборобами.

Любов до хліборобської 
професії необхідно при
щеплювати ще зі шкільної 
парти. Треба частіше бува
ти в школі, вести проф
орієнтаційну роботу.

У господарстві ми постій

но створюємо необхідні- 
умови для успішної робо
ти і відпочинку молоді. На 
тракторному стані брига
ди є упорядкований буди
нок механізатора, моло
дим Еиділяємо нову техні
ку. А для молодих сімей 
колгосп видає в кредит 
гроші для будівництва бу
динків.

Приклад батьківської 
турботи про виховання 
хліборобської зміни ми 
беремо у прославленого 
механізатора, двічі Героя 
Соціалістичної Праці О. В. 
Гіталова. Адже бригада, 
яку він очолює, стала 
справжньою школою вихо
вання підростаючого поко
ління. І роль наставництва 
в цьо/лу еєликз. Тож тре
ба ширити цей рух.

Комітет комсомолу при 
допомозі партійної орга
нізації колгоспу прагне 
етєорити б первинній ор
ганізації таку обстановку, 
Щоб життя молоді було 
змістовним, цікавим для 
кожного комсомольця, 
щоб йому хотілося жити І 
працювати саме е госпо
дарстві. І нас, ветеранів 
колгоспу, радус коли ба
чимо, що маємо надійну 
зміну, продовжувачів СЛ6В- 
ного хліборобського роду.

Комуністичному вихован
ню молоді в значній мірі 
сприяє лекційна робота. 
Але часом у арсеналі лек
торів ще мало лекцій на 
молодіжну проблематику. 
У цьому, думаємо, нам 
треба ще попрацювати.
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НАША АДРЕСА:

Д У Кіровограді від
бувся легкоатлетичний про
біг, присвячений Дшо Кон
ституції СРСР та 40-річчю 
визволення Радянської Ук
раїни від німецько-фа
шистських загарбників. У 
Кіровському районі стар
тувало близько 7500, в Ле. 
пінському майже 5000 фіз
культурників. Високу оцін
ку в масовості отримали 
вихованці колективу фіз
культури КІСМу, де фіні
шували 509 студентів цьо
го вузу.

Першим п’ятикіломсіро
ву дистанцію подолав сту
дент педінституту імені 
О. С. Пушкіна Ігор Яро
вий. А в групі спортсменів 
середніх навчальних за
кладів перемогли учень 
музичного училища Юрій 
Бенько та курсанти.льот-

во-ш гурманського учили
ща цивільної авіації Во
лодимир Маслов і Юрій 
Шульга. Переможців віта
ли ветерани війни, комсо
мольські активісти міста.

Д Чемпіонат обласної 
ради ДСТ «Авангард» з 
баскетболу серед чоловічих 
команд проходив у спор, 
тнвному комплексі Світло, 
водського заводу чистих 
металів. ‘

В іграх брали участь 
команді) колективів фіз

культури — переможці пер.

шостей міських рад цього 
товариства.

Впевнено провели фі
нальні матчі представники 
кіровоградського спортив-" 
ного клубу «Зірка». Вони 
й стали переможцями тур
ніру. Друге призове місце 
дісталося господарям зма
гань — баскетболістам за
воду чистих металів, тре
тя сходинка п’єдесталу 
пошани — у команди ви
робничого об’єднання
«Друкмаш» обласного
центру.ДОРОГІ ЧИТАЧІ!

ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ПЕРЕДПЛАТА НА ГАЗЕТИ І
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