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І РОСТИ, І ДІЯТИ НАМ ТРЕБА!
ВЧОРА, 29 ГРУДНЯ В КІ
РОВОГРАДІ
ВІДБУЛАСЯ
XXIII КОНФЕРЕНЦІЯ КІРО
ВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
»КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ОРГА
НІЗАЦІЇ.

Делегати одноголосно об
рали почесну президію кон
ференції у складі Політбюро ленінського Централь
ного Комітету КПРС на чолі
з Генеральним секретарем
ЦК КПРС, Головою Президії
Верховної Ради СРСР това
ришем К. У. Черненком.
Затверджується такий по
рядок денний конференції:
1. Звіт обко/лу ЛКСМ Ук
раїни і завдання комсо
мольської організації об
ласті в світлі вимог Поста
нови ЦК КПРС «Про даль
ше поліпшення партійного
керівництва комсомолом і
Т
підвищення його ролі в ко
муністичному вихованні мо
лоді», вказівок і порад Ге
нерального секретаря ЦК
КПРС товариша К. У. Черненка.
ДЙЬ 2. Звіт ревізійної комісії
^Иобласної
комсомольської
організації.
3. Вибори членів, канди
датів у члени обласного ко
мітету ЛКСМ України, реві
зійної
комісії
обласної
комсомольської організації.
З доповіддю в першому
питанні виступив перший
секретар обкому комсомо
лу І. О. Шевченко, в дру
гому — голова ревізійної
комісії обласної комсомоль
ської організації Т. В. Суш-,
кова.
В обговоренні доповідей
взяли участь Володимир Ку
лик — перший секретар Кі
ровоградського міськкому
комсомолу, Володимир Дем
ченко — перший секретар
Гайворонського
райкому
комсомолу, Іван Машнягуца — фрезерувальник кі
ровоградського
заводу
«Гідросила», депутат Вер
ховної Ради СРСР, Вален
тина Панченко — перший
секретар Долинського рай
кому комсомолу, Володи
мир Нерівний — перший
секретар
Компаніївського
райкому комсомолу, Раїса
Хваста — доярка колгоспу
імені Шевченка Новгородківського району,
ОлекУрйцький — мані^иДР
гірничодобувних
шиніст
. ГЦ“машин шахти «Ведмежоярс>ка» виробничого об’єдг нання
«Олександріявугіл___
г
' ля»,
Світлана Ступаченко —
старша піонервожата Йосишкопівської- середньої
ли Вільшанського
райо
ну,
Володимир
Василенко — машиніст електро
воза локомотивного депо
Знам’янка, Юрій Сердюченко — редактор облас• ! мої
молодіжної
газети
«Молодий комунар», Ольга,
Цимбал — продавець унінереального торговельного
об’єднання
«Кіровоград»,
Володимир Демура — сек
ретар комітету комсомолу
тресту
«Олександріяважбуд», Віталій Ковригін —
військовослужбовець, кава
лер двох орденів «Червона
Зірка», Олександр Амаріца
. — учень Олександрійського
сільського
профтехучили
ща, Валентина Деркач —
завуч Павлиської середньої
школи імені В. О. Сухомлинського, Ассоль Кисла —

час

комсомольської кої

,іі.

Пленум обкому ЛКСМ України
29 грудня цього року
відбувся пленум обкому
комсомолу, обраного XXIII
конференцією
обласної
комсомольської організа
ції. Пленум розглянув ор
ганізаційні питання.
Першим секретарем об
кому ЛКСМ України об
раний І. О. ШЕВЧЕНКО,
другим секретарем — В. П.
ІВАНОВ, секретарями —
В. М. ТЯГЛИЙ, Н. М. АНГЕЛУЦА.
Членами бюро обкому
комсомолу обрані Н. М.
АНГЕЛУЦА, 1. В. ГОРЯЧ-

студентка Кіровоградського
педінституту, командир за
гону безкорисливої праці
«Факел».
. •
На конференції виступи
ли перший секретар обкому
Компартії України М. Г. Самілик, секретар ЦК ЛКСМ
України П. М. Симоненко.
Із заключним словом ви
ступив І. О. Шевченко.
У першому питанні по
рядку денного на конфе
ренції прийнято постанову.
Було затверджено звіт ревізійної комісії
обласної
комсомольської конферен
ції.
Делегати
конференції
урочисто проводжали бій
ців ударного комсомоль
ського загону, які відбули
на спорудження ударних
комсомольських будов.
У
роботі
конференції
взяли участь секретарі, чле
ни і кандидати в члени бю
ро обкому партії, інспектор
ЦК Компартії України В. 3.
Постой, завідуючий відділом
ЦК ВЛКСМ В. О. Васін.

КОВСЬКА, В. П. ІВАНОВ, КО, студентської, шкіль
В. О. КУЛИК, І. Г. МАШ- ної молоді та піонерів —
НЯГУЦ.А, В. Г. ПАНЧЕН О. І. ІВАНОВ, спортивної
КО, Ю. М. СЕРДЮЧЕН уа оборонно-масової ро
КО, О. М. СНІЖКО, В. М. боти — В. В. ПОЛУЛЯХ,
ТЯГЛИЙ, Р. М. XВАСТА, фінансово-господарським—
І. О. ШЕВЧЕНКО.
Г. Р. ТКАЧЕНКО.
Завідуючими відділами
Редактором газетв «Мо
обкому ЛКСМ України лодий комунар» затверд
затверджені: загальним — жений Ю. М. СЕРДЮ
Т. В. ВЛАСЕНКО, комсо ЧЕНКО, начальником об
мольських організацій — ласного штабу «Комсо
О. М. СНІЖКО, пропаган мольського прожектора»—
ди і культурно-масової ро В. П. ІВАНОВ, головою
боти — О. А. КОНОНЕН БММТ «Супутник» обкому
КО, робітничої і сільської комсомолу — М. П. ЖУК,
молоді — В. М. КАРПЕН- командиром
обласного

штабу студентських буді
вельних загонів — І. В.
ГОЛУБОВСЬКИЙ.
Головою обласної Ради
Всесоюзної піонерської ор
ганізації імені В. І. Лені
на обрано Н. М. АН ГЕ
ЛУ ЦУ.
У роботі пленуму взя
ли участь перший секре
тар обкому Компартії Ук
раїни М. Г. САМ І ЛИК,
секретарі, члени і канди
дати в члени бюро обкому
партії, інспектор ЦК Ком
партії України В. 3. ПО
СТОЙ, завідуючий відді
лом ЦК ВЛКСМ В. О. БА
СІ Н, секретар ЦК ЛКСМ
України П. М. СИМО
НЕНКО.

СКЛАД ОБЛАСНОГО КОМІТЕТУ ЛКСМ УКРАЇНИ,
ОБРАНОГО XXIII КОМСОМОЛЬСЬКОЮ КОНФЕРЕНЦІЄЮ
Лигелуца Н. М.
Береза» О. 11.
Б1лоус П. Л.
Богомолов С. В.
Бойко Н. 1.
Болгарта В. М.
Бондаренко Н. В.
Бударвни 6. Г.
Буряк В. П.
Войтюк Н. С.
Воробйов С. М.
Ворошок О. В.
Галан К. Г.
1 андз’|й Н. С.
Герасименко Т. X.
I ирич О. О.
1 олуб Р. 1.
Голубовський 1. В.
Гончаренко М. В.
Горицький О. А.
I оробчук Л. Г.
Горошко Т. О.
Горячковська 1. В.

Грималовський А. В.
Гурома Н. М.
Давидов М. М.
Дейнека М. Й.
Демченко В. Ф. ■
Деркач Л. В.
Джегалюк О. В.
Донченко П. М.
Дрилінська 1, Б.
Жук М. П.
Зав городній В. О.
Завгородянський 1. В.
Зеленяк В. А.
Іванов В. П.
Іванов О. I.
Карпенко В. М.
Кононенко О. А.
Копотій С. В.
Котов О. Ю.
Клюенко О О.
Кравець Л. П.
Кравцова В М.
Кривошапов О. О.

Кулик В. О.
Куиініренко С. Д.
Луцюк С. Д.
Мальований С. О.
Малий П. Ф.
Машнягуца 1. Г.
Меидусь Я. П.
Нарівннй В. П.
Недобитків Г. О.
Ніколевко С. В.
Оверчук Т. М.
Осипенко С. Є.
Остапенко Т. Г.
Павленко Г. В.
Панченко В. Г.
Плат от ин М. Б.
Плахотнюк Н. М.
Підиовський Г. Б.
Пожидаева А. М.
Поліщук Н. А.
Полулях В. В.
Пономаренко П. Г.
Пружина Т. А.

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ
ЗАСІДАННЯ
РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ
ОБЛАСНОЇ
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
29 грудня цього
року
відбулося
організаційне
засідання ревізійної комі
сії обласної комсомоль
ської організації, обраної
XXIII обласною комсо
мольською конференцією.
Головою ревізійної ко
місії обласної комсомоль
ської організації обрана
Т. В. СУШКОВА.

Рудакова Т. П.
Ривків О. О.
Рябокінь В. М.
Савраиський М. В.
Сердюченко Ю. М.
Симоненко Т. О.
Смаглюк Я. І.
Сніжко О. М.
Соболь С. М.
Совдус Н. А.
Соколюк Л. П.
Сокур 3. А.
Ступаченко С. М.
Суботіна Т. О.
Титченко О. В.
Ткаченко Г. Р.
Тюрина О. М.
Тяглий В. М.
Удод О. А.
Урнцьиин О. В.
Устенко Т. В.
Хваста Р. М.
Царенко Л. 1.
Цьома С. Є.
Цимбал О. А.
Шалапко Г. I.
Шевченко 1. О.
ІЦерюк О. В.
Юнак А. М.
Якименко С. С.
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КАНДИДАТИ В ЧЛЕНИ ОБКОМУ ЛКСМУ
Васіна Н. К.
Гончаренко О. М.
Добровольськнй Ю. П.
Дробя женко Т. О.
Євсєев О. Ю.
€льчанинова Л. Г.
Капуріна В. І.
Качанов О. М.
Квітка Н. 1.

Кнрстя О. К.
Кожум’яка Ю. А.
Комісарова О. М.
Крижановський М. М.
Леонов В. В.
Петрушкевич Т. О,
Пилипенко С. М.
Рибачек С. Я.

иховувати
комуністичну
переконаність
З виступу першого секретаря обкому
Компартії України М. Г. САМІЛИКА
Розв’язуючи складні зав
дання нинішнього
етапу
соціалістичного будівництва,
КПРС, її Центральний Ко
мітет як важливу партійну,
державну і загальнонарод
ну справу розглядають пи
тання дальшого піднесення
роботи по вихованню під
ростаючого покоління. Пе
реконливим
підтверджен
ням цього стала Постанова
ЦК КПРС «Про дальше по
ліпшення партійного керів
ництва комсомолом і підви
щення його ролі в комуніс
тичному вихованні молоді».
Завдання в цьому напрямі,
положення і висновки, що
містяться у виступах Гене
рального
секретаря
ЦК
КПРС, Голови Президії Вер
ховної Ради СРСР товариша
К. У. Черненка з цих питань,
були обговорені в партій
них, комсомольських, проф
спілкових організаціях, ра
дянських і господарських
органах.
Комсомольські організа
ції області, вдосконалюючи
свою діяльність, стали бра
ти більш активну участь у
здійсненні
народногоспо
дарських планів і у вихо
ванні юнаків і дівчат. Пе
реймаючи досвід старших
поколінь, наша молодь зба
гачує його власними звер
шеннями. При безпосеред
ній участі комсомольців і
МОЛОДІ 8 цій п’ятирічці за
безпечено введення В ДІЮ
нових потужностей на об’
єктах державної ваги — ви
робничому об’єднанні по сі
валках «Червона зірка», за
воді «Гідросила», чавуноли
варному заводі, побудова
ний Долинський елеватор,
відкрито залізницю ’Долинська — Помічна. Посланці
обласної
комсомольської
організації активно працю
ють на 43 всесоюзних ком
сомольських будовах.
В області дістав поширен
ня патріотичний рух «Оди
надцятій п’ятирічці — удар
ну працю, знання, ініціативу
і творчість молодих». Рос
туть ряди передовиків і но
ваторів виробництва. Кращі
з них удостоєні державних
нагород, вибрані делегата
ми конференції. Серед них
машиніст електровоза Знам янського локомотивного
депо Володимир Василенко,
механізатори Сергій Цьома
та Володимир Петренко з
Новоукраїнського
району,
водій Олександр Качанов із
Кіровоградського
району,
ланковий
механізованої
ланки колгоспу імені Фрунзе Ульяновського району
Іван Настасієнко.
Високих
надоїв молока домоглися
майстри машинного доїння
Раїса Хваста з Новгородківського, Надія Вовкобрунь
з Маловисківського, Кате
рина Галан з Нозоархангельського районів. Само
відданою працею
здобув
авторитет в робітничому

колективі фрезерувальник
кіровоградського
заводу
«Гідросила» Іван Машнягуца, Його обрано депутатом
Верховної Ради СРСР.
Обласний комітет комсо
молу, сказав М. Г. Самілик, має
подбати, щоб
імена молодих гвардійців
п'ятирічки, всіх тих, хто ни
ні проявляє трудовий ге
роїзм, знали в усіх комсо
мольських організаціях об
ласті. Бо сьогодні, як під
креслював К. У. Черненко,
наше головне завдання по
лягає в тому, щоб пози
тивні зрушення в економіці
не лише закріплювались, а
й примножувались.
Зусилля комсомольських
організацій повинні
скон
центруватися на основних
напрямах інтенсифікації ви
робництва, науково-техніч
ного прогресу, поліпшення
ідейно-виховної роботи, під
вищення бойовитості всіх
ланок комсомолу.
Комітети комсомолу ма
ють по-справжньому очо
лити масовий похід молоді
за економію і бережли
вість, повести рішучу бо
ротьбу із втратами і браком,
безгосподарністю у викори
станні палива, електроенер
гії, сировини і матеріалів, у
тому числі вторинних. Важ
ливо те, щоб цій роботі на
дати конкретності,
ціле
спрямованості,
щоб був
творчий підхід до справи,
оперативно і чітко розв’язу
валися насущні питання.
На минулій обласній ком
сомольській
конференції,
відзначив далі М. Г. Самілик, було внесено немало
ділових пропозицій, прийня
ті хороші рішення. Скажі
мо, з питань участі молоді
в науково-технічній твор
чості. Передбачалося взя
ти під контроль реалізацію
рацпропозицій молоді, но
ваторських розробок, ство
рення засобів малої меха
нізації. Та, на жаль, усі ці
хороші наміри не були під
кріплені ділами. За звітний
період, наприклад, в об
ласті зменшилася кількість
шкіл молодих винахідників
та раціоналізаторів, менше
стало їх слухачів. Щороку не
реалізовуються більше 1500
прийнятих раціоналізатор
ських пропозицій. А в Бобринецькому, Долинському,
Компаніїаському, Маловисківському, Добровеличківському,
Новгородківському, Онуфріївському, Петрівському та Устинівському
районах технічною творчіс
тю молоді перестали зай
матися взагалі. Цей при
клад свідчить про те, що
організаційна
робота по
виконанню прийнятих рі
шень є ще слабкою ланкою
в роботі деяких комітетів
комсомолу.
Далеко не повністю вико
ристовуються
можливості
ідейно-політичного впливу

СеменІхін О. Ф.
Соловей А. О.
Татарчепко Н. Л.
Троянський В. О.
Фесенко В. В.
Холохоленко Ю. А.
Цуканов М. М.
Штомпель А. В.

на молодь. Комсомольським
організаціям передусім не
обхідно всебічно розвивати
прагнення юнаків і дівчат
до вивчення марксизмуленінізму — нашої голов
ної ідейної зброї. Якщо ві
рити офіційній статистиці,
то справи тут ніби йдуть
непогано. Однак ще не всю
ди юнаки та дівчата залу
чені до політнавчання. На
приклад, у колгоспі імені
Горького
Ульяновського
району в мережі комсо
мольської політосвіти на
вчається тільки кожен тре
тій член ВЛКСМ.
Формалізм і байдужість
зводять нанівець
корисні
починання. Тож обкому, мі
ським і районним коміте
там комсомолу необхідно
підняти політнавчання мо
лоді на рівень вимог, що
ставить партія.
Відомо, що сучасна ідео
логічна боротьба — це бо
ротьба не лише в сфері
політики, а й у сфері мис
тецтва, моралі. Діям нашо
го класового противника
необхідно протиставити ви
соку політичну пильність,
уміння давати рішучу відсіч
проявам ворожої ідеології.
Деякі молоді люди на
вчились «красиво
жити»
за рахунок суспільства. Мо
ва йде не лише про тих, хто
порушує закон. Недопусти
мо підмінюються наші мо
ральні цінності, а в кінцево
му результаті розмиваються
такі святі поняття, як чес
ність, порядність, справед
ливість. Це в нашому су
спільстві нетерпиме. Але
не можна обійтись одними
заборонами.
Комсомоль
ські організації мають до
помогти молодим людям,
уміло й тактовно спрямо
вуючи їх інтереси в потріб
не русло, виховуючи есте
тичний смак.
Комітети комсомолу зо
бов'язані залучати молодь
до занять різними видами
спорту, художньої самоді
яльності, пропагуючи кращі
зразки вітчизняного і світо
вого мистецтва. Передусім
це слід робити в рамках
культурно-спортивних комп
лексів, будинків культури,
клубів, театрів, концертних
залів, програм телебачення
і радіо.
М. Г. Самілик наголосив
на необхідності посилення
роботи по військово-патріо
тичному вихованню молоді.
Тепер, коли йде підготовка
до 40-річчя Великої Пере
моги, діяльність комітетів
комсомолу в цьому напря
мі має набути ще більшого
розмаху.
Практично в кожній ком
сомольській організації є
енергійні, тямущі юнаки та
дівчата. Треба їх вчасно по
мітити, залучити до комсо
мольських справ. Виховання
ініціативних, умілих органі
заторів, людей із загостре
ним почуттям нового, від
повідальності за доручену
справу, непримиримих до
недоліків і палких патріотів
має бути на першому плані
в діяльності комітетів ком
сомолу, кожного активіста.
М. Г. Самілик висловив
тверду впевненість у тому,
що комсомольці, всі юнаки
та дівчата Кіровоградщини
будуть іти в перших рядах
будівників комунізму, удар
ною працею, відмінним на
вчанням зустрінуть
XXVII
з’їзд КПРС.
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Аргатюк Л. А.
Владнченко Р. В.
Войчуліс С. А.
Кабашнюк К. М.
Калиниченко Т. В.
Карева В. В.

Кислична В. М.
Ковальова О. М.
Ковташинець Г. Д.
Кошель 10. М.
Лопатіна О. І.
Осадчук В. 1.

Рева Т. Л.
Сергатий А. В.
Слюсарук Т. І.
Сушкова Т. В.
Ткаченко Л. В.
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дів. Багато комсомольських
°Рганізацій Ульяновського,

вїї ййх
можливості створення осо3 ДОПОВІДІ першого секретаря обкому бистих рахунків економії і
бережливості
комсомолу |. О. ШЕВЧЕНКА
— XI
хі п’ятирічки.
Наступного року кожному
Сьогодні ми зібралнся, гуца, бригадир плавильників трудовому колективові не
щоб звірити пульс нашого Світловодсьрого заводу чис обхідно докласти максимум
життя з напруженим тру- тих металів Василь •1'ненен- зусиль, аби викопати, а но
довим ритмом країни, ви- ко, водій колгоспу імені можливості н перевиконати
моглпво і різнобічно про- Комінтерну Онуфріївського завдання, поставлене това
аналізувати роботу обкому району Олександр Макарук ришем К. У. Черненком на
комсомолу за три роки по і багато інших.
засіданні Політбюро ЦК
Однак обкому, комітетам КПРС 15 листопада ниніш
мобілізації юнаків і дівчат
на втілення в життя рішень комсомолу не .повністю вда нього року — відпрацювати
XXVI з’їзду КПРС, наступ лося викопати намічене, до не менше двох днів на зеко
них Пленумів ЦК партії, битися високої трудової номленій сировині і матеріа
XXVI з’їзду Компартії Ук активності молоді на кож лах. Тут своє вагоме слово
раїни, XIX з’їзду ВЛКСМ і ному робочому місці, чіткої повинні сказати комітети
XXІV зз’ ’їїзду
XXIV
зду .комсо м о лу організації соціалістичного комсомолу.
змагання.
республіки.
Па XXIV з’їзді комсомо
Це красномовно підтверд
Програмними документа
лу України Кіровоградський
жує
аналіз
роботи
цілого
КОМСОМОЛІ)ми в діяльності
ооком піддавався критиці
ськях організацій області ряду комітетів комсомолу за недостатню роботу по
області.
Ось
узяти,
примі

стали Постанова ЦК КПРС
«Про дальше поліпшення ром, кіровоградський завод залученню молоді до науко
партійного керівництва ком «Більшовик», Світловодську во-технічної творчості, шеф
сомолом і підвищення його меблеву фабрику, радгосп ство над розробкою і впро
ролі в комуністичному вихо «Мар'янівськнй» Маловис вадженням засобів, що по
ванні молоді», положення і ківського району. Тут стало легшують працю.
Нині робота в цьому на
висновки, що містяться у нормою брати зобов’язання
промовах Генерального сек бездумно, орієнтуючись тіль прямі активізувалася. Зрос
ретаря ЦК КГІРС, Голови ки на дзвінкі цифри, які не ла кількість робітничої і уч
Президії Верховної Ради підкріплені конкретною ор нівської молоді, що займає
СРСР товариша К. У. Чер ганізаторською роботою і ться винахідництвом і ра
ціоналізацією.
Непоганий
ненка на Всеармійській на систематичним контролем.
Буває і так. Ми на весь досвід нагромаджено на кі
раді секретарів комсомоль
ських організацій, зустрічі голос заявляємо про трудо ровоградському заводі «Гід*
з керівниками молодіжних ві вахти, почини, ініціативи. росила». Тут проведена ате
організацій соціалістичних Але про результати говори стація робочих місць моло
мо пошепки — не знаємо, ді. В результаті — зростан
країн.
продуктивності праці,
До своєї XXIII звітно-ви хто попереду. Подібні фак ня
борної конференції комсо ти мають місце в роботі зниження собівартості і під
О.текмол області підійшов іще Новгородківського,
вищення якості продукції.
згуртованішнм, ідейно та сандрпіського та НовоарОднак тих результатів,
хангельського
райкомів
ком

організаційно . зміцнілим,
що намітив обком комсомо
сомолу;
готовим до виконання но
лу, досягти поки що не вда
Обком комсомолу не все лося. Зменшується кількість
вих відповідальних завдань
для
переведення
господарського, соціально- зробив
молодих раціоналізаторів у
культурного
будівництва. КМК на бригадний підряд, Зпам'янському, СвітловодЗросла чисельність обласної Лише 20 процентів наявних ському, Олександрійському
комсомольської організації: колективів працюють по- районах. Гострою залишає
нині в її лавах понад 146 новому.
технічної
Мені хотілося б нагадати ться проблема
тисяч спілчан.
творчості. До.дослідної ро
слова
Олексія
Стаханова
З урахуванням побажань
боти залучено лише 14 про
і критичних зауважень, ви про «вміння сказати «дя центів учнів.
словлених на минулій кон кую» трудівникам, які цього
Завдання комітетів ком
Легендарний
ференції, обком,’ комітети заслужили».
комсомолу основні’ увагу робітник, котрий поклав по сомолу полягає в тому, щоб
приділяли вихованню у мо чаток рухові, 50-річчя якого спрямувати зусилля моло
лоді комуністичного став ми незабаром відзначатиме дих новаторів на вирішен
лення до ііраці, як головно мо, особливо цінував мо ня справді важливих зав
му показникові її політичної ральні стимули. Проведена дань, що стоять перед .ви
свідомості. Вживалися захо робота дозволила збільшити робництвом:
ди по створенню комсомоль кількість робітників і кол
Предметом особливої тур
сько-молодіжних
колекти госпників, які отримали ком боти обкому були ударні
вів па вирішальних ділян сомольські нагороди всіх до комсомольські будови, куди
ках виробництва, збільшен стоїнств, у два рази. Тради за три роки направлено
ню їх кількості, переходу на ційними стали зустрічі чле близько двох тисяч юнаків
прогресивні форми органі нів бюро обкому комсомо і дівчат. З активною допо
зації і оплати праці, зміц лу з передовиками вироб могою
добровольців-будіненню трудової дисципліни. ництва, зльоти молодих пе
соціалістичного всльників достроково пуще
Від перших молодіжних реможців
но
експлуатацію першу
бригад Галини Бардіпої, змагання районів.
Разом з тим у плані мо чергу шахти «ВедмежоярМиколи Бранка, які появи
об’єднан
лися 25 років тому на заво рального заохочення трап ська» виробничого
«Олександріявугілля».
ді «Червона зірка», ми при ляються факти неуважного ня
йшли до комсомольсько-мо ставлення до молодих тру Сьогодні ми направляємо
комсомольський загін енту
лодіжних ДІЛЬНИЦІ», змін, ни дівників.
У ході операції «Хроно зіастів — посланців усіх ра
нішнього року — до комсо
мольсько-молодіжних цехів, метр» упродовж двох остан йонів області — на шахти
як, наприклад, на Олександ ніх років перевірками були Олександрії і будівництво
рійському електромеханіч охоплені практично всі під об’єктів виробничого об'єд
ному заводі. Па сьогодні приємства, • господарства і нання по сівалках «Червона
виконано намічене по ство організації області. На сто зірка».
Продовольча
програма
ренню молодіжних форму рінках обласної газети «Мо
вань у промисловості, сіль лодий комунар» регулярно СРСР. Долі 35 тисяч юна
матеріали ків та дівчат області безпо
ському господарстві, торгів публікувалися
лі, транспорті. Загалом в громадського огляду «Ро середньо пов’язані з її вико
хвилині — суворий нанням. У звітному періоді
області працює 1480 КАЇК, бочій
що на 250 більше, ніж три лік!», організованого облас ’ обком, комітети комсомолу
ним штабом «КП» і редак значну увагу приділяли по*
роки тому.
Сьогодні 1600 юнаків і цією газети.
повнепшо сільськогосподар
Однак подекуди крива про ського виробництва молоди
дівчат, 56 комсомольськомолодіжних колективів уже гулів і порушень виробничої ми кадрами, продовжува
рапортували про дострокове дисципліни, як і раніше, під лась робота по механізатор
завершення п'ятирічки. Се німається вгору. І справа ському всеобучу. Кількість
ред нНх — делегати конфе тут передусім у тому, що комсомольсько • молодіжних
ренції — фрезерувальник не аналізуються і не усу ланок і екіпажів, що бракіровоградського
заводу ваються причини, ' що при
«Гідросила» Іван Машия- зводять до запізнень, прогу(Закінчення на 3-й стор.).
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З стор.

стане зрозумілою масштаб
ність завдань, що стоять пе
ред нами.
З іншого боку, якщо вихо
дити з нашої статистики, то
в господарства вже направ
лено стільки людей, що пе
ред керівниками повинна
виникнути проблема забез
печення їх роботою. Незва
жаючи на це,.кількість мо
лоді у тваринництві щоріч
но зростає лише трохи біль
ше, як на 100 осіб. А в Новомиргородському, Долинському, Онуфріївському ра
йонах кількість працюючих
у тваринництві навіть змен
шилася. В чому тут пріти-на? Певно, в тому, що по
декуди «кабінетні» комсо
мольські
працівники на
стільки погодилися з дум
кою про небажання випуск
ників іти працювати в сіль
ське господарство, що не
утруднюють себе бесідами
з учняйи, їх батьками про
плани на. майбутнє, про
перспективи роботи на селі.
Комітетам комсомолу не
обхідно виробити конкретну
програму шефства над тва
ринництвом. Важливо не
хто і скільки буде направля
ти на ферми, а як. закріпля
ться там юнаки та дівчата.
Треба зробити все для того,
щоб робота приносила їм
радість і відпочинок був
змістовним.
Партія вимагає, щоб уся
справа комуністичного вихо
вання молоді була підпорядкоцлЛ> формуванню у
неї марксистсько-ленінсько
го світогляду, класової са
мосвідомості,
непримирен
ності до буржуазної ідеоло
гії. Ці питання детально
розглядалися на пленум;
обкому ЛКСМУ у світлі рі- ’
шень червневого (1983 р.)
Пленуму ЦК КПРС.
Понад 40 тисяч юнаків та
дівчат області навчаються в
системі комсомольської та
економічної політосвіти. Ти
сячі молодих трудівників
області, підтримавши іні
ціативу знам’янців «Кожний
слухач' — передовик вироб-

ннцтва», показують зразки
ударної праці, висі упили
застрільниками нових тру
дових починів. Показовий у
цьому плані приклад КМК
тракторної бригади № 1 кол
госпу
імені
Комінтерну
Онуфріївського району —
переможців обласного соцзмагання, членів міжнарод
ного клубу молоди?, механі
заторів «Кіровоград — Толбухін», лауреатів призу іме
ні двічі Героя Соціалістич
ної Праці О. В. Гіталова.
! Враховуючи критичні за
уваження, висловлені на ми
нулій конференції, обком
комсомолу забезпечив до
даткове створення дев’яти
кабінетів політнавчания, ви
дання 23 методичних реко
мендацій на допомогу на
ставникам молоді, проводив
зльоти пропагандистів.
Однак є й недоробки:
формальний підхід до комп
лектування шкіл, низька
якість занять, недостатній
облік освітнього рівня, про
фесійних
інтересів
мо
лоді. Це призводить до гого, що значна частина мо
лодих людей, зокрема, в
Петрівському,
Новоархангельському,
Олександрій
ському районах систематич
но не відвідує занять, ста
виться до навчання пасив
но.
Деякі комсомольські
пропагандисти
втратили
смак до агітаційно-пропа
гандистської
роботи, не
вміють належним чином
виступати перед молодіж
ною аудиторією і, за влуч
ним виразом М. 1. Калініна,
«видушувати воду з лекцій
і доповідей».
45 років тому вийшов
перший номер нашої облас
ної молодіжної газети ти
ражем у кілька тисяч. За
ці роки він значно виріс і
досяг майже 60 000. Газе
та стала цікавішою, чутли
во реагує на пульс комсо
мольського життя.
Однак на газетних поло
сах яскраве і переконливе
ще межує із сірим і неви
разним. Поверхово часом

аналізуються
молодіжні
проблеми і захоплення. Слід
ширше залу чаї п до підго
товки
матеріалів компе
тентних спеціалістів, чіткі
ше висловлювати своє став
лення
до тих чи інших
явищ громадською життя.
Що ж стосується редак
цій молодіжних програм
радіо і телебачення, то за
останні роки ними підго
товлено вкрай мало ціка
вих, таких, щоб запам’ята
лися, молодіжних передач.
Справедливе почуття пре
зирства викликають войов
ничі дармоїди, дипломова
ні нероби. Ще одна грань
проблеми — культ речей,
бездумність і відсутність
смаку в оформленні квар
тир у стилі книжково-меб
лево - посудних
складів,
невміння правильно скори
статися великими можли
востями нашого суспіль
ства для зростання духов
ної і моральної культури.
Та комсомольські працівни
ки й активісти, в першу
чергу,
міст Олександрії,
Знам’янки,
Кіровограда,
Світловодська, схоже, зі
спокійною совістю
прохо
дять повз сучасних купчи
ків, атлетичні торси яких
прикрашають
торговельні
знаки виключно зарубіжних
фірм, байдуже ставляться до
того, Що вартість золотих
прикрас на окремих сту
дентках перевищує місячну
стипендію всієї групи.
Виховувати в молоді ідей
ну переконаність, неприми
ренність до чужої нам ідео
логії, духовну чистоту, ор
ганічне песпрнйняття вуль
гарності і аморальності —
одне з найголовніших зав
дань комітетів комсомолу.
«Загибель моральна — вір
на запорука загибелі полі
тичної», — ці ленінські
слова завжди повинні па
м’ятати комсомольські пра
цівники.
Виховання слід починати

з сім’ї. Аналіз, проведений
обкомом комсомолу, пока
зує: переважна більшість
молодих сімей розпадаєть
ся через елементарну непід
готовленість
до подруж
нього життя. У початковий
період сім’ї важливо під
тримати подружжя, надати
йому кваліфіковану допо
могу медиків, юристів, пси-хологів. Саме це можуть і
повинні зробити клуби мо
лодої сім’ї, сімейні кон
сультації, лекторії для мо
лодожонів. Слід визнати,
що у звітному періоді об
ком, комітети комсомолу
випустили з виду всі ці пи
тання.
Взяти під комсомольську
опіку
службу
молодої
сім’ї, сімейні консультації,
обрядовий бік шлюбу, —
сьогодні це актуальна не
обхідність.
У постанові квітневого
(1984 р.)
Пленуму
ЦК
КПРС «Про основні напря
ми реформи загальноосвіт
ньої’ та професійної школи»
підкреслювалось, що ком
сомол в однаковій мірі із
школою несе відповідаль
ність за якість знань, тру
дове виховання. Ці питання
за минулий період всебічно
розглядались на двох пле
нумах, спільних засіданнях
бюро обкому комсомолу і
комісії облвно.
Велика роль у справі ви
ховання належить роботі в
таборах прані та відпочин
ку, шкільних лісництвах та
фермах, учнівських вироб
ничих бригадах, кількість
яких за звітний
період
зросла до 200.
Однак не' вдалося доби
тися того, щоб студенти
добросовісно
виконували
своє головне завдання —
оволоділи
глибокими
і
міцними знаннями. Кожно
го дня в області прогулю
ють заняття 1,5 тисячі уч
нів та студентів. Близько
300 школярів залишаються
на другий рік. Кожен чет
вертий студент вузів здає

сесію з трійками. Обком
ще не зміг добитися того,
щоб усі учнівські виробнії*
чі бригади стали структур*
ними підрозділами колгос
пів. Незважаючи на гостро
ту проблеми, досі повільна
ведеться робота по органі
зації продуктивної праці
міських школярів.
Лише
кожен другий з них загар*
товується працею в трудо
вих таборах і загонах стар
шокласників.
Успішно виконують роль
бойових штабів молоді, ви
різняються
діловитістю
Світловодський і Олексан
дрійський міськкоми комсо
молу, Гайворонський та Ма*
ловисківський районні ко
мітети
комсомолу,
ком
сомольські організації Побузького
нікелевого за*
воду, колгоспу імені Ле
ніна Новгородківського ра
йону. В той же час тур
бує тон факт, що наба
гато нижче своїх можли
востей працюють Кірово
градський,
Олександрій
ський, Петрівський райко
ми, де багатьом первинним
організаціям
притаманна
безсистемність у роботі, на
видно чітких перспектив її
виконання.
За звітний період обком
першочергову увагу нада
вав питанню комсомоль
ських кадрів. Однак поряд
із збільшенням кількості
спеціалістів народного гос
подарства серед перших та
других секретарів на 15
процентів не завжди вра
ховувався рівень політич
ної та ділової підготовка
рекомендованих, їх органі
заторські здібності. Не все
гаразд у кадровому питан
ні в Бобрннецькому, Новоархангельському,
Добровелнчківському районах та
Олександрії.
На закінчення І. О. Шев
ченко від імені делегатів
запевнив, що обласна ком
сомольська організація до
кладе всіх зусиль для вті
лення в життя рішень пар
тії і завжди буде її вірним
та надійним помічником,
вагомими
здобутками
в
труді й навчанні зустріне
XXVII з’їзд КПРС! '

багаті врожаї хліба, куку
рудзи, цукрового буряка.
Створена хороша база для
ще активнішої участі моло
ді у виконанні завдань п’я
тирічки, її завершального
року. Та попереду — вели
кі справи. В чому їхня суть?
Науково-технічний
про
грес все активніше втручає
ться у виробництво. Швид
кими темпами воно перебу
довується па рейки інтенси
фікації.
В області надбано цікавий
досвід цієї роботи. Живу,
практичну участь беруть у
ній молоді вчені, спеціалісти,
студенти. Тільки в ниніш
ньому році робота молодих
раціоналізаторів дала еко
номічний ефект більш як
на 3 мільйони карбованців.
Зростає кількість курсових
і дипломних проектів сту
дентів Кіровоградського ін
ституту
сільськогосподар
ського’
машинобудування,
виконаних на замовлення
організацій.
Та ’все ж організуюча
роль обкому, комітетів ком
сомолу, рад МОЛОДИХ уЧЄних і спеціалістів у вирі
шенні цих питань ще неве
лика. Нерідко молодим уче
пим, спеціалістам, раціона
лізаторам самим доводиться
«проштовхувати» той чи ін
ший винахід. А в результа
ті — тільки за підсумками
республіканської
операції
«Впровадження» виявлено
558 нерозглянутнх рацпро
позиції!. Багато суб’єктив
них причин заважає дійсно
широкій розробці і впровад
женню засобів малої меха

нізації, розвитку дитячої
технічної творчості.
Більшої
уваги
вима
гає
робота
комсомоль
сько-молодіжних
колекти
вів як шкіл високопродук
тивної праці, професійного
і громадянського станов
лення юнаків і дівчат.
За останні три роки їх за
гальна кількість виросла до
півтори тисячі. Але все ж
обком, комітети комсомолу
ще мало турбувалися про
створення КМК на основних
діляїпсах виробництва, у ряді
районів, наприклад, Опуфріївському, Маловисківському,
Долинському, Ленінському
м. Кіровограда,
кількість
молоді в КМК зменшилась.
В цілому в комсомольськомолодіжних колективах.зай
нята .інше четверта части
на працюючої молоді. Ли
ше на кожній 15-й тварин
ницькій
фермі
створено
КМК, тільки кожен сьомий
з них переведено на прогре
сивні форми організації і
стимулювання праці.
Загальне завдання, яке
повинно пронизувати ро
боту всіх комітетів комсомолу, — це
навчити
молодь раціонально вес
ти господарство, навчити з
перших днів па виробництві
рахувати не тільки зарпла
ту, але й те, скільки чого
витрачено, що зроблено за
зміну, навчити
рахувати
кожну копійку, кожен кіло
грам металу, літр бензину,
кіловат-годину електроенер
гії, а також працювати без
порушень трудової і техно
логічної дисципліни.
Однак цю роботу вп робите
не завжди послідовно і висо

коякісно. Особисті рахунки
економії має лише половина
комсомольсько - молодіж
них колективів. Серед ком
сомольців кіровоградського
виробничого
об’єднання
«Друкмаш» у півтора рази
збільшилось число .поруш ’
ників трудової ДИСЦИПЛІНІ!, і
практично ніяк не реагують
на це комітети комсомолу.
У вирішенні цих питань сер
йозно недопрацьовує і об
ласний штаб «Комсомоль
ського прожектора».
Давайте подивимось па
одну із найбільш
ГОСТ’рнх проблем в сільсько
му господарстві — тва
ринництво. В області не
вистачає сьогодні 4 тисячі
тваринників.. .
Комітеті; комсомолу по
винні посилити роботу по
збору вторинних ресурсів —
металолому,
макулатури,
створити в трудових колек
тивах обстановку нетерпи
мості для порушників ди
сципліни.
Комітетам комсомолу не
обхідно повсякденно три
мати в центрі уваги ту ро
боту, яку проводить партія
па селі. ЦК ЛКСМУ поста
вив перед сільськими рай
комами
конкретне
міні
мальне завдання: щоріч
но в кожній первинній ор
ганізації колгоспу,
рад
госпу
кількість
членів
ВЛКСМ—тваринників збіль
шувати на одного чоловіка,
а в районі — щорічно до
бавляти по рдііому комсом о л ьс ькр ■ м о л оді ж н о му ко -

лектпву. Цс дозволить у
масштабах республіки збіль
шити кількість комсомольціз-тваршінкків практично
на 20 тисяч чоловік, а КМК
— на одну тисячу.
Треба продовжити шеф
ство над однією з відсталих
тваринницьких ферм із тим,
щоб протягом року ' вона
вийшла на середньорайопппй рівень по основних по
казниках, а також предмет
но црганізувати роботу по
соціально-культурній перебу ,ові
села,
оголосити
ударними об’єкти будівни
цтва житла для молоді і гос
подарських доріг.
Тепер ось про що. Обо
в’язковою умовою трудової
і громадської активності мо
лодої людини є висока по
літична культура. Завдан
ня виховання її ніколи не
втрачають своєї актуальнос
ті. В умовах загостреної
ідеологічної
боротьби на
міжнародній арені, відчай
душних спроб буржуазної
ідеології і пропаганди від
шукати будь-яку щілину у
світогляді і проникнути' у
свідомість нашої молоді во
на актуальні вдвічі.
Усі засоби ідейно-мораль
ного виховання, а воші у
пас
значні,
спрямова
ні, в першу чергу, на фор
мування класової
свідо
мості, високої політичної
культури, непримиренності
до буржуазної ідеології і
моралі.
Комсомольськими органі
заціямп області робиться
для цього немало. Однак
зменшується кількість молоді, яка навчається в СИстемі комсомольського по-

Треба сміливіше перебу*
довувати політичне навчай*
ня. Не розпорошувати зу*
силля, не гнатися за цифра
ми, а зосередити увагу па
змістові та ефективності
цієї роботи.
Прекрасну можливість для
підсилення військово-патріо
тичного та інтернаціональ
ного виховання молоді дає
підготовка і святкування
славної події — 40-річчя
Перемоги радянського паро
-ду у Великій Вітчизняній
війні, підготовка до XII Все
світнього фестивалю моло
ді і студентів.
В роки минулої війни у
вашій області активно бо
ролась
підпільна комсо
мольська організація «Спартак». Міцні дружні зв'язки
Кіровограда з болгарським
містом Толбухіним, назва
ним в честь радянського
воїна-інтерпаціоналіста, теж
приклад цього.
Та хіба тільки історія!
Сьогодні в залі присутні
Олександр Моргун, Володнмир Грабовськнй, Олексапдр
Горицвіт,
Віталій
Ковригін, які г':,
_____
нагороджені
бойовими орденами і меда
лями за виконання інтерна
ціонального
обов’язку в
Афганістані.
На конкретних, взятих із
життя прикладах, необхідно
вчити молодь вірності комуністичпим ідеалам, готовпості відстоювати їх І словом, і ділом, у труді, і і’ бою.
Треба вчити молоде покоління ленінського 1ВМЧІНЯ
«...натхненно., мріятиі про
комуністичне майбутнє натої Батьківщини».

У НАС ЄДИНО ПРАВИЛЬНИЙ ШЛЯХ-ЛЕНІНСЬКИЙ!
(Закінчення.
Поч. на 2-й crop.).

ли участь у трудовій битві
за хліб, виросла на 100.
Достойний вклад молоді
села у мільйонний урожай
кукурудзи. Було додатково
створсчю 100 механізованих
ланок. Поставлене завдан
ня — зібрати на кожному
з 63 тисяч гектарів «комсо
мольської кукурудзи» 50
центнерів зерна — в основ
ному виконано. 1 сьогодні
ми поздоровляємо з трудо
вою перемогою молодих кукурудзоводів
Новоукраїнського, Добровеличківсько_го,
Новоарх ангельського,
<• Гайворопського
районів.
Особливо відзначився групкомсорг комсомольсько-мо
лодіжної ланки колгоспу
□мені Калініна НовоарханЄіьського району Юрій
ддубний, який зібрав на
закріплених площах рекорд
ний урожай — 94,6 центне
ра з гектара.
Тепер комітетам комсо
молу належить зміцнити
завойовані рубежі, добитися,
щоб кожен третій гектар
кукурудзи і четверта части
на посівів цукрових буря
ків вирощувалися силами
молодих.
Окремо слід сказати про
тваринництво. За звітний
період кількість тварин
ницьких КМК збільшилася
на 33. 16 із 23 підшефних
ферм виведено з числа від
стаючих. Майже третина
грубих і соковитих кормів,
заготовлених в області, —
результат праці 110 спеціа
лізованих молодіжних кор
мозаготівельних загонів. Од
нак критично оцінюючи діІ^ЛЬНІСТЬ обкому, райкомів
JfcptcoMO.jy, треба сказати,
зроблено ще далеко не
все.
Нині в області для роботи на тваринницьких фер
мах і комплексах необхідно
близько 4000 чоловік. А як
що врахувати, що середній
вік працівників тваринниць
кої галузі — 46 років, то

важливішу партійну і загальнонародну справу, ГІродокумент, яким
X’ грамний
стала постанова ЦК КПРС
«Про дальше поліпшення
партійного керівництва ком
сомолом І _ПІДВІИЦЄШІЯ ного
ролі в комуністичному ви
хованні молоді», а також
положення і висновки про
мов Генерального секрета
ря ІДК КПРС, Голови Пре
зидії Верховної Ради СРСР
товариша ІС У. Черненка на
Пленумах ЦК партії, Всеармійській нараді секрета
рів комсомольських органі
зацій, зустрічі з керівника
ми молодіжних спілок зару
біжних
країн, сприйняті
комсомолом, усіма юнаками
■5'
і дівчатами республіки як
конкретне завдання і чіткий
орієнтир у боротьбі за вико
нання соціально-економічної
програми нашої партії.
Сьогодні комітети комсо
молу республіки розгорнули
велику напружену роботу по
*
виконанню цих відповідаль
них завдань.
Приємно відзначити, що
результативність цієї робо
ти багато в чому забезпечу
ють і комсомольці та молодь
Кіровоградської області.
Більш як півтори тисячі
юнаків і дівчат, 50 комсо
мольсько-молодіжних
ко
лективів уже працюють у
4 рахунок XII п’ятирічки. Ру
ками молодих зібрано де
сятки надпланових сівалок,
друкарських машин, добуто
тисячі тони вугілля, зібрані

4 стор

«Молодий

комунар» ——------------------------------------ ЗО грудня 1984 року
ТЕЛЕБАЧЕННЯ

ЗУСТРІЧ
В ОБКОМІ
КОМСОМОЛУ
28
грудня в обкомі
ЛКСМУ відбулася зустріч
з вихованцями обласної
комсомольської організа
ції, колишніми воїнами,
які виконували свій інтер
національний обов’язок в
Афганістані. Зустріч від
крив перший секретар об
кому комсомолу І. О. Шев
ченко.
Секретар обкому ЛКСМУ
В. М. Тяглий розповів про
те, з якими успіхами при
йшла комсомолія Кіровоградщини до XXIII облас
ної комсомольської кон
ференції, про те, як учо
рашні воїни зміцнюють
могутність рідної Вітчизни
своєю самовідданою пра
цею.
Учасників зустрічі тепло

д ЦТ (І програма)

вітали секретар обкому стали на трудову вахту,
Компартії України А. І. були вручені почесні гра
Погребняк, обласний вій моти обкому комсомолу,
ськовий комісар В. Й. подарунки.
Ярич.
На зустрічі був присут
відділом
Представникам
комсо ній завідуючий
мольських організацій, що ЦК ВЛКСМ В. О. Васін.
з честю виконали свій ін
На знімку: учасни
тернаціональний і патріо ки зустрічі в обкомі комсо
тичний обов’язок і тепер молу (зліва направо): за

відуючий магазином з Новоукраїнки С. ГАВРИ
ЛЕНКО, інженер зі Зна
м’янки В. ГРАБОВСЬКИЙ,
слюсар Побузького ніке
левого заводу Голованівського району В. ДО В ГО
НІ ЕЯ, перший секретар
Ульяновського
райкому
ЛКСМУ В. ЗЕЛЕНЯК.
Фото В. ГРИБА.

З ВИСТУПІВ ДЕЛЕГАТІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
Валентина
ПАНЧЕНКО,
перший секретар Долинського РК ЛКСМ України:

Райком, комітети ком
сомолу первинних органі
зацій спрямовують
свої
зусилля ' на
вирішення
важливих
для
району
проблем: профорієнтацію
молоді, закріплення її в
сільському господарстві,
розвиток трудового су
перництва.
РК ЛКСМУ наполегливо
працює
над тим, щоб
свою конкретну справу
мала кожна комсомоль
ська організація. Це до
зволить оцінювати її бойовитість не на словах, а
по кінцевих результатах.
Так, в 1984 році створено
два КМК в тваринництві
(нині їх налічується вже ]),
2 — на транспорті, один —
у
будівництві. Силами
одинадцяти
комсомоль
сько-молодіжних ланок на
площі 3100 гектарів виро
щувалася зернова куку
рудза. Значна
частина
КМК і в промисловості, і
в сільському господарстві
перейшла на бригадний
підряд.
Конкретним завданням
для спілчан станції Долинська стала участь у
створенні
Всесоюзного
комсомольського рахун
ку економії і бережли
вості. З наміченим хлопці
і дівчата справился: біль
ше 9,5 тисячі карбованців
зекономлено завдяки вті
ленню рацпропозицій мо
лодих залізничників.
Для колгоспників же
особливої важливості на
була їхня участь у русі
«Тваринництво — ударний
фронт молоді». Не без
гордості скажу, що в
день конференції КМК
імені XIX з'їзду ВЛКСМ
молочнотоварної ферми
№ 3 колгоспу імені Ле
ніна виходить на чотири
тисячний рубіж по надоях
молока, а до 40-річчя Пе
ремоги молоді доярки
зобов’язалися
виконати
п’ятирічний план. Відмін
но трудяться дівчата ком
сомольсько - молодіжно
го, а його групкомсорг
Валентина Поклад
бук
вально за кілька днів до
сьогоднішнього свята на
городжена орденом «Знак
Пошани».
Багато в чому поліпшен-

ню справ у сільських ком
сомольських організаціях
сприяють недавно введе
ні посади заступників го
лів колгоспів по роботі з
молоддю, котрі вже доб
ре зарекомендували себе
в області. А в нашому ра
йоні, приміром, вони по
явилися в 1981 році і за
раз є в кожному госпо
дарстві. І вже ні а кого
немає сумніву в їх необ
хідності. Великий досвід
роботи із сільською мо
лоддю нагромаджено в
багатьох колгоспах Кіровоградщини. Але за межі
області він поширюється
слабо. ЦК ЛКСМ України
ще й досі вивчає: наскіль
ки доцільне це нововве
дення. А як на мене, то
вже давно настав час по
зитивно вирішити питання.
Тим більше, що розповідь
у «Комсомольской прав
де» про діяльність за
ступника голови колгоспу
імені Леніна Долинського району Кіровоградської
області Василя Бабенка
свідчить про одне: ЦК
комсомолу республіки по
винен все ж таки визна
читися щодо цієї посади.
Ми чекаємо єдиного
положення про функціо
нальні праве та обов’язки
заступників голів колгос
пів по роботі з молоддю,
рекомендації по організа
ції роботи з хлопцями і
дівчатами.
Ассоль КИСЛА, студент
ка IV курсу факультету
іноземних мов Кіровоград
ського державного педа
гогічного інституту імені
О. С. Пушкіна.

Трохи більше 10 років
минуло з того часу,
як
студенти
Московського
педінституту імені М. То
реза організували перший
у країні загін безкорисли
вої праці. Історія цього
воістину
комуністичного
почину в нашій області ве
де відлік з 1981 року, ко
ли 29 юнаків і дівчат фа
культету іноземних
мов
Кіровоградського
педін
ституту, об'єднавшись у
СЗ «Корчагінець», вирі
шили на своїх комсомоль
ських зборах: все зароб
лене під час третього, тру
дового перерахувати до
Фонду миру. Тепер заго
нів комуністичної праці в

«Молодой коммунар» —

області шість, із них’4 —
в нашому вузі.
Хоч подібні СЗ іще до
сить молоді, але вони вже
мають свої традиції. Під
готовка концертів і висту
пів агітбригад, впорядку
вання територій дитсадків
і шефство над ветеранами
війни та праці, виховання
важких
підлітків — ось
чим, крім основної робо
ти, наповнене по вінця
наше студзагонівське літо.
Було б неправильно ска
зати, що все у нас добре.
Буває так, що залишаю
ться
нереалізованими
пункти договору про спів
робітництво між загонами
і комсомольськими орга
нізаціями господарств. І
призводить це до того,
що часом нашим лекто
рам важко знайти аудито
рію. Не завжди загонівцям знаходиться справж
нє діло, трапляються зри
ви з транспортом. Ду
маю, що тут було б до
цільно обласному штабу
СБЗ вимогливіше контро
лювати готовність госпо
дарств до прийому сту
дентів. А ще просили б
штаб організувати навчан
ня, командирів і комісарів
так, щоб воно було мак
симально ефективним, на
ближеним до практики,
влаштовувати семінари по
обміну досвідом.
Під час третього, тру
дового семестру бійцям
СБЗ хотілося б частіше
зустрічатися з працівника
ми райкомів комсомолу.
Це дало б нам можливість
бути в курсі справ в ін
ших загонах, аналізувати
свою роботу, що є своє
рідним стимулом у діяль
ності кожного СБЗ.
Олександр УРИЦЬКИЙ —
машиніст
гірничодобув
них машин шахти «Ведмежоярська»
виробничого
об’єднання «Олександріявугілля».

З ентузіазмом і вели
кою радістю сприйняли
молоді шахтобудівники рі
шення бюро ЦК ВЛКСМ
про оголошення споруд
ження шахти Всесоюзною
ударною комсомольською
будовою. Більше ста чо
ловік було направлено об
ласним комітетом комсо
молу за комсомольськи
ми путівками на будівни
цтво. На шахті щотижня

орган Кировоградского

НАША АДРЕСА:
316050, МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарського, 36.

На украинском языке.

БК 05681.

Обсяг 0,5 друк. ари.

проводилися комсомоль
сько-молодіжні суботники
і недільники, на яких сот
ні юнаків та дівчат міста
зробили свій внесок у до
строковий пуск першої
черги шахти.
У день роботи нашої
конференції мені приємно
доповісти, що і друга чер
га шахти введена в дію
достроково.
Нині я працюю у ком
сомольсько - молодіжно
му колективі прохідників,
який очолює досвідчений
наставник молоді комуніст
Микола Вікторович Попов.
Наша бригада — міцний
колектив, дружна
сім’я,
трудова школа для май
бутніх молодих гірників.
За підсумками III квар
талу нинішнього року наш
колектив став переможцем
змагання
гірничопрохід
ницьких бригад республі
ки. З прийнятими на 1984
рік зобов’язаннями ко
лектив справився успішно.
Ми пройшли більш як пів
тори тисячі погонних мет
рів гірничих виробок, із
нйх більше ста — понад
планових.
Кажучи про успіхи, не
можна не сказати про ті
резерви, які ще є у нашій
роботі. Це і зміцнення
трудової дисципліни, і бо
ротьба за раціональне ви
користання кожної робо
чої хвилини, і всебічне
підвищення трудової ак
тивності молоді.
Проводжаючи мене на
конференцію, молоді гір
ники нашої шахти доручи
ли мені звернутися із про
ханням до обласного комі
тету Компартії
України,
обкому ЛКСМУ, виконко
му обласної Ради народ
них депутатів шахту «Ведмежоярська» переймену
вати у «Комсомольську»
чи «Комсомолець
Кіровоградщини». Це у знач
ній мірі підвищить відпо
відальність молодого ко
лективу шахти за виконан
ня і перевиконання пла
нових завдань.
Нам треба ще зробити
багато по створенню ком
сомольсько - молодіжних
колективів. Це дасть мож
ливість вести трудове су
перництво не тільки у мас
штабах об’єднання, а й у
нашому підприємстві.

8.00 — «Час». 8.35 — Все
союзний огляд самодіяльної
художньої творчості. 8.55—
Мультфільм. 9.05 — АБВГДейка. 9.35 — Коло читання.
10.20 — Ти пам'ятаєш’, то
варишу... 11.20 — Творчість
народів світу. 11.55 — Лю
дина. Земля. Всесвіт. 12.40—
Фільм — дітям. «У чеканні
дива». 13.50 — Музичний
кіоск.
14.20 — Очевиднеиеймовірне. 15.20 — Мелодії
іі ритми Куби. 15.45 —
Мультфільм. 16.05 — Теле
фільм «Два гусари». 1 серія.
17.10 — Новини. 17.15 —
Телефільм «Два гусари».
2 серія. 18.20 — Міжнарод
ні змагання «Дружба-84».
19.20 — Ширше коло. 21.00
— «Час». 21.35 — На арені
цирку. 22.45 — «І жартома,
і всерйоз». Кіиоконцерт.
23.40 — «Країна моя». Доку
ментальний телефільм. 23.50
— З Новим роком, товари
ші! Поздоровлення радян
ському народові. 0.05 — Но
ворічний вогник. 3.00 —
Танці, танці, танці... 3.20 —
«Якось у новорічну ніч».
Концерт артистів зарубіж
ної естради.

А УТ
10.00 — Новини. 10.15 —
Мультфільми для дітей. 10.35
— Компас туриста. 11.20 —
Концерт популярної інстру
ментальної музики. 12.20 —
Молодіжна студія «Гарт».
13.20 — Новини. 13.30 —
П. І. Чайковськнй. «Лускуичнк». Казка в музиці. 14.05
— Немає спорту без чудес.
15.05 — Прем’єра художньо
го фільму «Марія Мірабелла». 16.10 — Лауреати Дер
жавних премій УРСР 1984
року в галузі науки і техні
ки. 17.10 — Співає В. Леонтьєв. 17.40 — «Ви замов
ляли Діда Мороза?». Телевистава. 18.35 — Танцює «Ві
терець». 19.40 — Співає на
родна артистка СРвИК. Брегвадзе. 20.40 — НаЯ^И^апіч,

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Якщо хочеш бути здоровим.
8.30 — Російська мова. 9.00
— Ритмічна гімнастика. 9.30
— Документальний фільм
«Своєю долею пишаємося
ми». 9.50 — В гостях у каз
ки. Фільм «Біляночка і Розочка». 11.25 — Міжнародні
змагання з лижного двоборства. Гоїнні на 15 км. 11.50—
Супутник кіноглядача. 12.35
— Документальний фільм
«...1 прості пісні Комі». 12.45
— Концерт лауреатів Все
російського конкурсу артистів-читців,
присвячений
175-річчю з дня народження
М. Гоголя. 13.55 — Докумен
тальні фільми. 14.20 — Му
зика в театрі, в кіно 1 на
телебаченні. 16.20 — «Кар-навал». Новорічний концср^Вк
16.50 — Міжнародний огляЯИ’
17.05 — Естрадна передача^^
17.35 — Мультфільми. 18.15
— Концерт ансамблю «Бе
різка». 19.00 — Міжнародна
панорама. 20.00 — Вечірня
казка.
20.20 — Чемпіонат
світу з хокею серед моло
діжних команд. Збірна Ка
нади — збірна
Фінляндії.
3-й період. 21.00 — «Час».
21.35 — Телефільм «Особис
те життя Діда Мороза». 22.55
— Мелодії І. Штрауса. 23.40
— Документальний теле:
фільм «Країна моя». 23.50—
З Новим роком, товариші!
Поздоровлення радянському
народові. 0.05 — Любителям
класичної музики.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

Виробниче об'єднання
«Кіровоградавтотехобслуговування»
МАЄ У ВІЛЬНОМУ ПРОДАЖУ
АВТОМОБІЛІ

і

«МОСКВИЧ»
І «ЗАПОРОЖЕЦЬ»
ТА ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ ДО НИХ

Бажаючі придбати автомобілі, звертайте
ся на адресу: м, Кіровоград, вул. Родімцева, 123, автосалон.
їхати автобусом № ЗО до зупинки «СТО».
Телефон для довідок — 2-52-76.

Кіровоградський інститут
сільськогосподарського машинобудування

ОГОЛОШУЄ
набір на заочні й вечірні шестимісячні кур- ;
си для вступу до інституту в 1985 році.

Заняття проводитимуться три рази на
тиждень, вечорами, за програмами вступ
них екзаменів. На заочних курсах працю
ватиме консультпункт.
Приймають осіб із закінченою серед
ньою освітою та учнів 10-х класів, училищ,
технікумів.
Документи: заява на ім'я ректора, кви
танція про внесення плати за навчання
(гроші — 18 крб. за вечірнє й 20 крб. за
заочне навчання надсилати поштовим пере
казом на поточний рахунок 14118 в Кіро
воградському міському управлінні Держ
банку на ім’я КІСМу.
Прийом документів щодня, крім неділі,
з 10.00 до 18.30, у суботу — з 9.00 до 14.30
за адресою: м. Кіровоград, пр. «Правдьі»,
70-а, аудиторія 503.
Ректорат.
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Індекс 61103

дітні 21.00 — «Час». 21.35 тч ■Серйозні жарти мультфіль- *
му. Кінопрограма. 22.25 — ‘
Танцювальний
карнавал.
2330 — «Магічне коло».
Циркова програма. 23.40 —
Країна моя. Телевізійний до
кументальний фільм. 23.50—,
«З Новим роком, товариші!».
Поздоровлення радянському
народові. 0.05 — Музична
програма «З Новим роком».
01.25 — «П’ять хвилин на
роздуми». Молодіжна роз
важальна передача. 02.40 —
«Естрадний калейдоскоп».
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