ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Виходить з 5 грудня 1939 р.
Минулого місяця бюро ЦК ВЛКСМ розглянуло під-

ПЛЕНУМ ЦК КПРС
23 квітня 1985 року від
бувся Пленум Центрально
го Комітету Комуністичної
партії Радянського Союзу.
На Пленумі з доповіддю
«Про скликання чергового
XXVII з’їзду КПРС і зав
дання, зв’язані з його підго
товкою та проведенням» ви
ступив Генеральний секре
тар ЦК КПРС М. С. Горба
чов.
Після обговорення Пле
нум прийняв по доповіді
М. С. Горбачова постанову,
яка публікується в пресі.
Пленум Центрального Ко
мітету
КПРС постановив
скликати черговий XXVII
з’їзд Комуністичної партії
Радянського Союзу 25 лю
того 1986 р.
Затверджено такий поря
док денний з’їзду:
1. Звіт Центрального Ко
мітету КПРС і завдання
партії — доповідач
Гене
ральний секретар ЦК КПРС
ЛІ. С. Горбачов.
2. Звіт Центральної реві
зійної комісії КПРС — до
повідач голова Центральної
ревізійної
комісії КПРС
Г. Ф. Сизов.
3. Про нову
редакцію
Програми КПРС.
4. Про зміни в Статуті
КПРС.
5. Про Основні напрями
економічного і соціального

розвитку СРСР на 1980—
1990 роки і на перспективу
до 2000 року — доповідач
Голова
Ради
Міністрів
СРСР М. О. Тихонов.
6. Вибори
центральних
органів партії.
Встановлено норму пред
ставництва на XXVII з’їзд
КПРС: один делегат від
3670 членів партії.
Встановлено також поря
док виборів делегатів з’їзду.
Центральний
Комітет
КПРС
висловив
тверду
впевненість у тому, що під
готовка до XXVII з’їзду
КПРС пройде на високому
організаційному та ідейнополітичному рівні, від зна
ком тісної
згуртованості
партійних рядів, непорушної
єдності партії і народу.
Пленум ЦК КПРС розгля
нув організаційні питання.
Пленум ЦК перевів В. М.
Чсбрикова з кандидатів у
члени Політбюро ЦК, обрав
секретарів ЦК КПРС Є. К.
Лигачова і М. І. Рижкова
членами Політбюро ЦК.
Пленум ЦК обрав члена
ЦК КПРС, міністра оборо
ни СРСР С. Л. Соколова
кандидатом у члени Політ
бюро ЦК, члена ЦК КПРС
В. П. Никонова — секрета
рем ЦК КПРС.
(ТАРС).

П

ки огляду роботи республіканських, крайових і
_ обласних комсомольських організацій по виконанню
В рішень XXVI з’їзду КПРС у 1984 році. Одним із пе! реможців огляду за досягнуті успіхи у вихованні доI стойної зміни робітничого класу і колгоспного селян«Невдовзі ’день народ
В ства стала Кіровоградська обласна комсомольська
ження Леніна. Відзначимо
В організація, яка нагороджена Почесною грамотою
його новою перемогою над
В ЦК ВЛКСМ.
ворогом», — сказав
тоді
І
Зрозуміло, зупинятися на досягнутому не можна,
парторг дивізіону політрук
н У доповіді на Пленумі ЦК КПРС, який відбувся позаОлександр Березняк. І бій
Е вчора, Генеральний секретар ЦК КПРС товариш
І М. С. Горбачов відзначив, що нині дедалі більшого ці одразу взнали його. Це
він очолював ударну групу,
Я значення набувають такі ділові якості, як почуття нояка
відправлялась в тил
I вого, ініціатива, вміння поставити-завдання і довести
ворога в районі Старої Рус
Ідо кінця його розв’язання/
си
на
початку
-квітня
Діяльність переважної більшості комітетів комсо
1942-го...
молу області уже другий рік планується за методом
Потім з притаманною йо
конкретних рубежів. А це допомагає виховувати у
му лаконічністю політрук
молоді почуття колективізму, творчості, високої від
Березняк розповідав воїнам
повідальності. Це — серйозна школа підготовки молодих здібних організаторів, які. через труднощі
г вміють доводити почату справу до кінця. Цс, зрєш5 тою, підвищення діловитості комсомольської роботи.
К (Матеріали про досвід і проблеми в діяльності комЯ сомольських організацій за конкретними рубежами
В читайте на 2—3-й стор.).

Парторг
ДИВІЗІіону

Комсомольсько-молодіжний нолектив зміни № 1 станції
Знам’янка, яку очолює станційний диспетчер, комуніст
Володимир Петрович Максименко, за минулий рік наго
роджено перехідним Черсоним прапором ЦК ЛКСМ Украї
ни і Одеської залізниці. За дванадцять місяців минулого
року комсомольсько молодіжна зміна сформувала 436Є ве
ликовантажних поїздів, в складі яких додатково відправ
лене 9226 вагонів і зекономлено 175 лономотисних подач. В
КМК зміни Максименна працює 37 комсомольців і моло
дих робітників. Серед кращих можна назвати чергового
диспетчера по гірці П. Подзигуна. маневрового диспетче
ра П. Лигуна, складача поїздів М. Фернега, оператора
ЕОМ А. Андрєєву та інші. Успіхи комсомольсько-молодіж
ного колективу зміни разом з хорошими результатами
роботи інших змін сприяли виконанню вагонообороту на
101,2 процента, зниженню простоїв транзитних вагонів з
переробкою на 0,7 години, зниження собівартості одного
відправленого вагона на 1,7 процента.
На знімку: станційний диспетчер станції Знам'ян
ка В. П. МАКСИМЕНКО на робочому місці.

Фото В. БОЯОНИ.
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Комсомолець Сергій Лущ.
ка першим вивів па соняш
никове поле свого агрега
та, першим приступив до
сівби. І вже другого дня,
переконавшись у якісній
роботі молодого механіза
тора, А. М. Єфименко —
його наставник і суперник
по змаганню від щирого
серця похвалив його.
Щоправда, поступатись
у змаганні Анатолій Мпко.
лайовнч не збирався. Не
дарма ж з роками при
йшли вміння, майстерність,
досвід. Сергій Лушка п’я
тий рік водить трактора
полями рідного колгоспу.
І техніка безвідмовно йо
му підкоряється, бо зако.
даний у свою нелегку про.
фесіїо.
Так і йшли воші поруч у
змаганні — комуніст і комсомолець, не поступающий,
один одному пі в темпах,
ні в якості.

З червоним прапорцем
повернувся із сівби па
тракторну бригаду агрегат
Анатолія
Миколайовича.
Але й па рахунку Сергія
було 150 гектарів засіяно
го соняшником поля. Оби
два суперники виконували
щодня по півтори—дві пор.
ми при високій якості ро
біт. Тому на честь обох
екіпажів в центрі села бі
ля контори колгоспу було
піднято Прапор Трудової
Слави.
Прикладів самовідданої
праці молодих механізато
рів колгоспу «Родина» на
весняно польових роботах
можна
навести багато.
Взяти хоча б комсомольців
Олександра Кпрпчспка та
Віталія Мазурснка. Оби.
два воші входять до скла,
ду екіпажів агрегатів по
внесенню
гербіцидів
у
грунт. Очолюють їх досвід
чені механізатори О. Я.

А коли фашисти спробували
відбиті ся, за сигналом Бе
резняка на гелоеи гітлеріеців упав еогонь нашої арти
лерії. Вогненний еал пере
міщувався є глибину воро
жої оборони. І розвідники
групи Березняка рішуче ки
нулись вперед.
Вибивши
противника з
перших траншей, розвідники
йшли далі. В новій сутичці
Березняк знищив гранатою
ворожий кулем.ет. Фашисти
сім разів йшли в контрата-

Ведмідь та М. О. Нікітін.
Робота нелегка, відлові,
дальна, вимагає неабияких
знань і вміння, обережно
го поводження з отруто
хімікатами. Йдеться про
високоефективне викори
стання гербіцидів, щоб по.
ставити падійшіії заслін
бур’янам па посівах тех
нічних та інших сільсько
господарських культур, які
впрошують за індустріальпою та інтенсивною техпологіямп. Успіх вирішують
точне дозування, вчасне,
правильне
і рівномірне
внесення
гербіцидів
у
грунт, суворе дотримання
норм.
Обидва екіпажі йдуть
майже врівень у соціаліс
тичному змаганні. В оптн.
мальві строки і якісно обробили 500-гектарие поле
цукрових і кормових буря,
ків. Па рахунку першого
екіпажу 257 гектарів, дру.
гого — 243.

По півтори—дві норми •
виконували па сівбі ранніх
зернових і зернобобових
культур також комсомо
лець Володимир Головко,
молодиш сівач Віктор Вов
кодав. Па сівбі цукрових
— Дмитро Наумспко, Апа.
толій Полудень, Анатолій
Вовкодав. Па коткуванні
посівів відзначився комсо.
молець Валерій Фріган. 1
в тому, що колгосп першим у районі завершив
сівбу ранніх зернових, зер
нобобових культур, цукро
вих буряків і соняшнику,
одним з перших приступив
до підготовки грунту під
сівбу кукурудзи, е заслуга
і молодих -землеробів.

В. ОСТРОВЕРХОЙ А,
громадський корес
пондент «Молодого
комунара».
Колгосп «Родина»,
Знам’янський район.

про бій, який їх чекає, 'за ку, Проти рОЗБ;ДНИКІЕ пере
кликав до рішучості, зібра кинули з іншого фг.ангу
бронетранспортери,
нама
ності.
Бійді завжди з повагою і гаючись виправити станови
довір’ям ставились до його ще. Та був наказ політрука:
слів. А Березняк умів гово за будь-яку ціну утримати
Тривав
рити проникливо, перекон захоплений рубіж.
ливо. Але авторитет серед запеклий бій. А тут уже
підлеглих він передусім за встигли підійти наші танки і
воював на полі бою. Воїни автоматники...
За цей подеиг політрук
бачили поряд безстрашно
го парторга ще під час су Березняк був нагороджений
тички з ворогом під Ригою, другим орденом Червоного
Прапора.
Шяуляем.
Багато бойових епізодів
Псков. Березняк був у бо
йових порядках, надихаючи можна ще згадати, коли
бійців і командирів особис О. 3. Березняк мужньо і
тим прикладом, коли зни героїчно виконував бойові
щували багаточисельні ук завдання, Еедучи за собою
ріплення. Тоді політрук Бе воїнів. Завжди — попереду.
резняк був нагороджений
Зустрівся я з ним ще в
орденом Червоного Пра 1940-му. Я — комсорг ди
візіону, він — парторг. Ра
пора.
У 151-му окремому зеніт зом з ним пережив гіркоту
но-артилерійському
диві відступу під Ригою, потім
Новгородом.
зіоні всі ставились до нього Псковом,
з великою повагою і до Парторг Березняк знав кож
вір’ям. І на цей раз Берез ного воїна в лице, знав його
няку було доручено очоли бойові якості. За шість мі
ти групу розвідників. Кіль сяців війни б дивізіоні- ко
ка" днів він ретельно готував муністами стали 40 воїнів,
матеріальну частину, вчив ЗО — комсомольцями.
воїнів.
В одне лу з наступальних
Розповідаючи бійцям про боїв я був важко поране
майбутню операцію, він не ний. І наші шляхи розій
приховував
від них тих шлись. З підполковником
труднощів, що їх чекають. О. 3. Березняком зустрівся
Та й самі воїни бачили,' як аж через 20 літ в Ленінгра
продовжував
відчайдушно обороняється ді, де він
противник. Уже кілька днів службу е армії. Не стело йо
бої.
Фашистські го у вересні 1967-го.
тривали
І ось тепер, коли ежє со
війська отримали наказ Гітлера не допустити радян рок літ минуло з тих пір, як
ських воїнів до Старої Рус- замовкли гармати, як на на
си і Новгорода. Гітлерівці шій радянській землі за
окопувались, снували всюди гоєно рани війни, я знову і
дротяні загородження, вста знову згадую свого бойово
новлювали мінні поля. Не го друга — пслітрука Бе
легко, майже неможливо резняка, комуніста з Кіро
пройти через такий рубіж. вограда, де він народився,
Але Березняк впевнено вів де гартувався його харак
розвідників на виконання тер.
бойового завдання.
Б. ЛІПАЇОВ.
колишній комсорг 151-го'
Темна
ніч.
Розвідники
дивізіону 201-ї стрілець
раптово проникли в тил во
рога, зчинивши там паніку.
кої дивізії.

«ЗГАДАЙМО ВСІХ ПОІМЕННО»
Tait називався >рок муж
ності, організований відді
лом обслуговування облас
ної міжспілкової бібліотеки
для учнів групи
21 СПТУ
№ 2. Урок був присвячений
40-річчю Великої Перемоги.
У ньому взяли \часть ве
терани Великої Вітчизняної
війни О. М, Гришаков. М. П.
Полонська. д'І П Фурма
нов. Г. А. Масловсккпй.
Вони розповіли про тяж
кі дні війни, про тих, хто,

захищаючи Ба гьківщину.
віддав своє
життя, про
службу на прикордонній
застані, бої на Малій Зем
лі. ..
У виступах учасників
художньої самодіяльності
училища прозвучали пісні
радянських композиторів.
вірші поетів, присвячені
звитязі героїв Великої Віт
чизняної.
Г. БАРАНОВА,
м. Кіровоград.

«Мелодий

комунарі).

15 квітня 1985 реку
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собом поліпшення робо
ти, усунення недоліків,
навчання комсомольсько
го активу.

У
У ПОСТАНОВІ ЦК КПРС «ПРО ДАЛЬШЕ ПОЛІПШЕННЯ ПАРТІЙНОГО
КЕРІВНИЦТВА КОМСОМОЛОМ 1 ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО РОЛІ В КОМУНІС
ТИЧНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДІ» ВИЗНАЧЕНО ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ ДЛЯ
КОЖНОЇ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. КОЖНОЇ МОЛОДОЇ люди
ни. ЦЕ — В ПОВНУ СИЛУ ПІДКЛЮЧИТИСЯ ДО ТІЄЇ НЕЛЕГКОЇ БАГАТО
ПЛАНОВОЇ РОБОТИ. ЯКУ ПАРТІЯ ВИЗНАЧАЄ ЯК УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗВПНУТОГО СОЦІАЛІЗМУ.
Поставлені завдання змусили нас кри
тично оцінити стиль своєї роботи в ціло
му, вести пошук нових, більш ефективних
форм і одночасно відмовитись від усього
того, що віджило, не дає вже практич
ного результату.
Це і переконало нас у необхідності
розробити конкретні рубежі обласної
комсомольської організації. Тобто, своє
рідних соціалістичних зобов’язань
об
ласної організації на рік. За основу фор
мування рубежів було взято принцип
виділення з усієї маси поточних справ
найважливіші. І що характерно — із за
значенням строків виконання.

Отже, що найголовніше? Для сільських
райкомів комсомолу такими справами в
минулому році стали: шефство над виро
щуванням зернової кукурудзи на площі
63 тисячі гектарів, участь у формуванні
обласного загону випускників середніх
шкіл, 500 із яких пішло працювати у тва
ринництво. направлення молоді на на
вчання у вузи і технікуми сільськогоспо
дарського профілю за рахунок коштів
господарств, залучення учнів до випасан.
ня молодняка великої рогатої худоби та
інше.
Для міських комітетів комсомолу —
це. насамперед, участь молоді в науковотехнічній творчості і раціоналізаторській
роботі, спрямованих на скорочення част
ки ручної прані у народному господар
стві, збільшення кількості комсомольськомолодіжних колективів і переведення їх
на прогресивні форми організації і опла
ти прані, боротьба за економію всіх

дів матеріальних і енергетичних ресурсіи.
Звичайно, цьому передувала велика
підготовча робота. Перш за все обкомо
ві довелось детально проаналізувати
стан справ по обраних напрямках кож
ного міськкому і райкому. А міськкомам
і райкомам у свою чергу — кожної пер
винної організації. Обком націлював ко
мітети комсомолу на одне — виявити ре
альне становище у первинних. Суттєво і
те, що відділи обкому не «спускали
зверху» цифри і проценти, а надавали
можливість комітетам комсомолу ро
зібратися зі станом справ: на основі
одержаних даних виявити, як то кажуть,
вузькі місця. 1 тут же приступити до ви
рішення найважливіших проблем. Робо
та по формуванню рубежів заверши
лась обговоренням їх в обкомі комсо
молу в ході індивідуальних співбесід з
першими секретарями міськкомів, рай
комів і затвердженням на своїх бюро.
Підеодячи підсумки по виконанню на
мічених рубежів 1984 року, треба від
значити, що предметна робота біль
шості міськкомів і райкомів комсомолу
-...........
—допомогла з більшою
у.......
цьому
напрямі
оперативністю і ефективністю використати наявні резерви, активно усунути
недоліки.
У цілому по області збільшилась кіль
кість КМК і число працюючої у них мо
лоді: у промисловості (1983 рік — 436,
1984 рік — 463), на транспорті (1983 рік
— 95, 1984 рік — 130), у тваринництві
Удвічі
(1983 рік — 76, 1984 рік — 94). “
зменшилась кількість молодіжних фор-

мувань і молодих трудівників, які б не
справлялися із завданням. Силами ком
сомольців і молоді була заготовлена
кожна третя тонна грубих і соковитих
кормів, на підшефній площі у 63 тисячі
гектарів зібрано
43-центнерні
врожаї
зерна. Школярі випасали в лісополосах '
понад 93 тисячі голів молодняка великої
рогатої худоби.
Вагомий вклад у виконання завдань,
намічених обласною організацією, вно
сять сьогодні насамперед Олександрій
ський, Світловодський міськкоми ком
сомолу, Гайворонський, Маловисківський
райкоми, більшість комсомольських ор
ганізацій міста Кіровограда,
первинні
організації Побузького нікелевого заво
ду Голованівського району, колгоспу
імені Леніна Новгородківського району
та інші.
Але поряд з тим, ми все ще не мо
жемо сказати, що спрямованість на до
сягнення високих кінцевих результатів—
основного
мірила цього
визначають
стиль роботи усіх комітетів комсомолу.
І досі в Петрівському, Олександрівському, Новомиргородському райкомах комсомолу багато первинних працює тільки за вказівкою, хапаються за масу
справ, розпорошуючи сили, Звідси
ьідсутність результатів.

Вивчення стилю роботи комітетів комсомолу но виконанню рубежів .минулого
року і за перший квартал нинішнього по
казують, що основним недоліком є спро
щений підхід до цієї важливої справи.
Деякі комсомольські працівники вважа.
ють. що конкретні рубежі як вдала фор
ма роботи може автоматично забезпечи-

ти їх зміст. Важливо, мовляв, тільки
скласти хороший документ, мати вра
жаючі цифри. Але ж будь-яка форма ні
коли не гарантує змісту — успіх усьому
забезпечує тільки цілеспрямована робо
та. Міськкомів, райкомів комсомолу, пер
винних комсомольських організацій. Са
ме тут намічене перетворюється в кон
кретну справу. Саме на рівні первинних
відкриваються широкі можливості інди
відуального впливу на кожну молоду лю
дину. Якию ж усі-задуми і плани з ура
хуванням специфіки і потенціальних мож.
ливостеіі первинної не стали для комсо
мольця його дорученням, вважайте, все
не так і залишиться на папері.
Тут важливо врахувати такий момент.
Адже мова йтиме про те, щоб на основі
глибокого аналізу вивчити стан справ у
кожній комсомольській організації. Ви
значити чіткі орієнтири у виборі основ
них напрямків, при цьому обов язково
відмовитись від інтуїтивного планування,
так би мовити, «на око», зі значною до
лею суб єктивізму. Необхідно розробити
систему заходів, методи контролю, ви
значити строки виконання. Тобто, все
зводиться до того, щоб райкоми і міськ
коми комсомолу допомогли первинним
чітко визначити свою роль у досягненні
загальної мети. Природно, що для цьо
го нам, комсомольським працівникам,
треба добре знати обстановку на місцях,
аби активно впливати, надавати своєчас
ну допомогу.
У цьому напрямку вже є певні успіхи.
Вдвічі збільшилась тривалість відряд
жень відповідальних працівників обкому
комсомолу, більшості міськко/нів, райко
мів. У середньому поло
вину робочого часу во
ни проводять у первин
них організаціях. Нині ми
прагнемо, щоб відряд
ження було дійовим за

Багатьох
комсомоль
ських
активістів
хви
лює таке: «То як, вибирати одну чи
кілька основних справ для первинної?
Адже напрямків та форм комсомоль
ської роботи так багато». Думається, на
ше завдання полягає в тому, щоб допо
могти первинній організації з усього
різноманіття відшукати «свою» справу,
яка їй по плечу. А для виконання намі
ченого використати весь багатий арсе
нал форм роботи.
Приміром, у комсомольській організа
ції колгоспу імені Жданова Новоукраїнського району, яку очолює Валентина
Артеменко, чітко визначені орієнтири.
. ....
о.робота
.
І предметна
по їх виконанню
дозволила добитися збільшення вкладу

комсо/иольців і молоді у трудові досяг
нення господарства. Минулого року її
силами оброблялось 42 проценти’ куку
рудзяного і 60 процентів бурякового
г.оля, одержано відповідно 48 і 353 цент
нери з гектара. Заготовлено 10 905 тонн
грубих і соковитих кормів — увесь запас
господарства. Добре організовано соціа

лістичне , змагання, культурно-масова,
спортивна робота. Цього року предме
том особливої уваги буде вирощування
пшениці за інтенсивною технологією.
Говорячи про реалізацію конкретних
рубежів, небхідно підкреслити, що,
за
образним аислово?.; В, І. Леніна, «стриж

нем» тут є контроль і перевірка виконан
ня. «Перевірка того, що виходить на ді
лі, вказував він, — ось основне і голов
не завдання». І сьогодні, при постійному
ускладненні проблем, які стоять перед
комсомолом, це ленінське положення
звучить особливо актуально.
Добре поставлений контроль — це ді
йовий-засіб виявлення і усунення недолі
ків та упущень, критичного осмислення
досягнутих результатів, вибору найра-

ціональніших шляхів досягнення наміче
них цілей, навчання кадрів на практич- ■
них ділах, забезпечення єдності слова і
діла. Відтак необхідно вдосконалювати
систему і техніку контролю, починаючи
з обкому і закінчуючи комсомольською,
групою.

Перевірка діяльності міськкомів, рай
комів,
комітетів
комсомолу,
бесіди
з активістами показують, що, як прави
ло, у більшості комітетів система конт
ролю спрямована на дотримання строків
виконання того чи іншого рішення. 8 той
же час слабо контролюється сам процес
досягнення
результатів.
Недостатньо
уваги приділяється лрбміжному контро
лю.
Зустрічається й інша крайність, коли
ніби-то для поліпшення контролю ство
рюються надмірно складні графіки, ді
аграми, стенди. Зусилля
працівників
спрямовуються на їх заповнення, а не на
перевірку фактичного виконання справи.
Тому необхідно ще раз розібратися і по
збавитися усього зайвого, того, що не не
се функціональної навантаженості, слу
жить лише для «прикраси» інтер'єру,
створює ілюзію контролю.

~

Нерідко через відсутність глибокого
аналізу стану справ на місцях ми боремо
ся з уже існуючими недоліками, а не з
причинами, які їх породжують. Контроль
і перевірка виконання потребує значних
затрат часу, енергії комсомольських пра
цівників, а тому, як і будь-яка робота,
повинні плануватися.
Глибоко переконаний, що у своїй ді
яльності кожен комітет, кожен комсо
мольський працівник повинен уміти ана
лізувати, рахувати, контролювати, пропа
гувати. Тобто, сиховузати є собі якості,
без яких не може бути хорошого гра
мотного керівника, робітника, колгоспни
ка. У підготовці • саме такої зміни ми ба
чимо свій обов’язок, адже комсомол —
це надійний помічник і бойовий резерв
партії.

В. ІВАНОВ,

другий секретар обкому пнем
України.

їв оиашмк
ВННИ сїіьшЬ

Хто заїжджає у наше
шахтарське місто з боку
Кривого Рогу через мікрорайон «Південний», не мо.
же приховати захоплен
ня
нові квартали рос
туть тут, мов гриби після
дощу. Ось ще недавно біля
повозбудованого дев’яти,
поверхового будинку лану,
вав будівельний «хаос», як
чепез місяпь тут уже весе,
ло дзвенить дитячий сміх
на каруселях, перед вікна
ми рівненькими
рядами
розбито клумби і газони, а
повесяі, дивись, і тендітні
деревця випустили лйсточ-

ня на адресу молодих лю.
лей, моїх ровесників, На
жаль, нерідко воно було
цілком"справедливим. У чо.
му ж справа? Задумувався
над питанням: чому ж ін
коли важлива справа ро.
биться комсомольцями без
особливого бажання, без
горіння, як-то кажуть. Чо.
.му,
трапляється, цікава
пропозиція комітету комсомолу наштовхується на
байдужі посмішки скепти.
ків? Чому тепер, перш ніж
повести за собою спілчан,
треба їх переконати? І ко
го — молодих людей! Мак.

ПОШУК
<:и — прийнялися! Мені
анжди раділо, кбли при.
їжяжі чи Олександр ійці,
помічаюсь ці переміни. Ад
же ось '.же декілька років
шефство над мікрорайо
ном
Південний:' ведуть
і омсомольні Юлександрійг ьг.’ого е.іек гДпмс ха нічного
заводу імені XXV
КПРС. у комітеті
МОЛУ ЯКОГО Я нроіі]
,
сіє;,.
Р

а

о

и

її за це засуджуватн. КомсомолАська робота — це
постійний пошук. Пошук
нових форм і .методів та
кож. Цікаві — приживаю
ться, нецікаві й малоефек
тивні — не знаходять під
тримки. Цей процес безкі
нечний.
Конкретні
рубежі, за
якими обласна комсомоль
ська
організація працює
вже другим рік — нова
форма. Цікава і ефективна.
Вагома тим, що слрямова
на на конкретний кінцевий
результат. Уже тому вона
має право на існування і,
думаю, знайде своїх послі,
довників.
У комсомольської орга.
нізації міста, заводу є свої
основні напрямки діяльнос
ті. Виходячи із поставлених
партією завдань, це — за
кріплення молоді на най
важливіших ділянках ви-

свого

сималісгів від природи,
яким властиво було ‘
сприймати усе на віру.’7
му ж. буває, не Вірять нам
комсомольці ?
< .пробував
проаналізу
вати деякі форми І Методи
комсомольської
робот
Маловтішно. Ви помітили,
як часто зараз звучить з
триб’.’Н і.':: адресу комітету
комсомолу,
КОМСОМОЛЬ
СЬКИХ прішішіикіи шипуна
чеки я:
формильний під
хід, ззоргинічованіеіь, кабїкегіїг.і;
стиль
робо
..
ІПі-> /-пі о.ііґіГо
Мі>

робництва. вирив, л женин
прогресивної форми оплати праці.
авіом
ручних і механічні) с І! ІрОЦе.
сів виробництва, пі an ііщен.
ня продуктивності прзиі.
Иоіііі стали чітким opfc нги
ром і для заводської комсом ольс ької
орган із а ц і і.
коли ми складали свої кой.
Крепі: рубежі. Про НИХ -

лодих
конструкторів,
безпосередньо вирішує, на
мою думку, розвиток на.
уково-технічної творчості
молоді на підприємстві на
1985.рік: створити творчий
КОМСОМОЛЬСЬКО . МОЛОДІЖ

ради скажу, що нині намі
тилась тенденція зростання
кількості житлових буді
вель: минулого року здано
І будинки, цього ж пла
нується 5.
Але... Комітет комсомолу
розуміє, що правління кол
госпу «крутиться, як мо
же», робить усе для за
кріплення юнаків та дівчат
на селі. Ось чому основна
увага комітету спрямова
на на ті ділянки, де наша

.Мій колега, ватажок од
нієї з спілок Запорізької
області (з ним я познайо
мився, коли він. навчаю
чись у зональній комсо
мольській школі, перебував
на практиці у нашому кол
госпі), розповідав, як на
зборах у школі комсомоль
ці виступали по завбачли
во підготовлених і вивче
них текстах. А коли один
хлопчина, відклавши вбік
папірець, почав говорити

І ЩО ПРОТИСТАВИТИ ФОРМАЛІЗМУ?

НИЙ колектив На базі за
водського СКБ. У вільний
від роботи час інженерії
суміжних відділень беруть
схеми для розробки вдо
сконалення окремих внр’об- д
ничих процесів. Користь І
від цього очевидна — як
підказала практика, впро
вадження тільки однієї та
кої
рацпропозиції
дає
ефект у двадцять тисяч.
Це. що стосується вироб
ництва.
А ось справи іншого пла
ну: шефство над уже згаІ тут мікрорайоном
' ГІіімДіний». парком «Мо
лодіжний--. Недаремно заводчанн вважають новий

мікрорайон
міста своєю
гррдісгю. '• минулому році
комсомольці і молодь
cu.in.ni г.'їм попа і 600
рев, :’00 дерен і кутів
уже в нинішньому році. Понад дві тисячі дерев п.іа.
пуємо висадити до кінна
нинішнього року. Зазеленіє
: часом наш '.ПівденнийОблп ікання спортивних та

Кількома десятками тур.
бот оточений ватажок пер
винної, очолюваний ним
комітет комсомолу^ 1 не так
просто серед проблем ви
ділити малозначимі, друго
рядні. Як У коловороті за
ходів вибрати головні на-

сько-молодіжнії
Перша
тракторна, до того ж, працює за колективним пі дрядом.
Проблеми. їх у нашому
-господарстві вистачає. Ось
хоч би про одну з них. На
самперед,
мене хвилює
питання закріплення мо
лоді на селі, Перші кроки
зроблено. Сам я — частий
гість у місцевій школі. Бе
сіди з учнями, вечори З
участю ветеранів праці, ін-
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ПОО недоліки в роботі
робс комі,
про
тету комсомолу, причому
підказуючи конкретні шля
хи ЇХ усунення, нрези І.ІІ1
здивовани перезйриулась і
почала
гіерешіпі уші і ись:
«Як це могло трапились?
Усе було пЕчгоийкени, як
треба...».

Як треба?! АЖ,сь мої
власні спостереження. Ко
лись увечері, перебираю
чи лавину «заформалізо
ваних» планів, замислився:
А що я зробив за день?
їак... Зранку —
сідання
правління. Поті.-^^к .ліпкили у райком. Г
обіду
повернувся, зустрів началь
ники штабу «Комсомоль
ського прожектори» 8а
силя Фришка. Знову — и
кабінет. Переглянули пла
ни, Потім зателефонував у
райком. Все. Так... Завтра
треба бути на засіданні на
родного контролю госпо
дарства. Потім — засідан
ня комітету
комсомолу.
Скоро приїдуть і райкому,
гроби підготувати Папери

— учорашній школяр Юра
Сгепаненко. Я — до них.
Втрьох
відремонтували
степового велетня. Ніколи
не забуду щиро вдячних
поглядів молодих комбай
нерів. Відчуття було таке,
ніби я не «штатний комсо
мольський секретар», а хо
роший вірний діловий друг
і порадник. Отоді-то по
справжньому зрозумів си
лу конкретної живої спра
ви і відчув неміч заформа
лізованих планів, заходів—
породжуваній відчуждення і байдужості молоді.
Те, що нині триває про
цес перегляду критерію
оцінок ДІЯЛЬНОСТІ комсомольських організацій, не
може мене не радувати.
Оцінок
по
конкретній
справі, досягнутому резульгатЬві, по реальному
становищу у молодіжному
середовищі.
Якщо
мої
хлопці з кукурудзівниць
ких ланок взяли зобов’я
зання зібрати цього року
по 65 центнерів зерна ка
чанистої, а з буряківни
чих — 330 центнерів з гек
тара цукрових буряків, то
тут треба не тільки папі
рець із прийнятими со^обов язаннями. Треба кон
кретне розуміння кожним,
як він цього досягне, за
рахунок чого. Адже треба
обов’язково добитися на
міченого.
«Липова» інформація, «ду
тий» звіт, процентоманія—
ще нерідко трапляються у
нашій роботі. Де вихід?
Оцінка
по конкрегноЛу
внеску
роботи
ватажка
спілки, комітету комсомолу, всі* ї
комсомольської
організації. Зважте н на
те. ІДО без конкретної ро-

I

»ми тим, що еЛ|м
а конкретний кіл
.штат. Уже тому иона
право на іенуваїний і,
м по, знайде своїх послі.
довників.
У комсомольської
ніищії міста, заводу
основні напрямки дія.
ті. Виходячи із постав
партією завдань, не
кріплення молоді Ні
важливіших ділянка?

$

1’0)
то

кілька років. Радісних і
ЩЩ'ЛІІВИХ для мене.
У комсомолі! заводу в
місті добра слава. Бойовий
осередок, на рахунку яко
го десятки хороших справ,
дружний і згуртований ко
лектив, у якому народжу
ються ЦІННІ КОМСОМОЛЬСЬКІ
ініціативи. Ос:., скажімо,
одна поки що навіть не має
своїх послідовників НІ в
місті, ні в області. Не —
створення КОМСОМОЛЬСЬКОМОЛОДІЖНОГО цеху. Точні,
ше, сьогодні ми уже маємо два таких цехи — скла
дальні ,\Ь 201 і № 202. Спо
чатку був один. Але. колії
у зв’язку ..і змінами спе.
цифіки виробництва (201-й
Тепер випускає приставки і
реле. а 202-й — магнітні
пускачі) складальний пех
довелося розі итн, то оби.
два новостворен: виявили
бажання працювати, як і
раніше, у комсомо. ІЬСЬКОмолодіжному складі. Дирепція
заводу
,
......... пішла на це.
Молоді довірили важливу
• ланку виробництва, і вона,
молодь, це довір’я цілком
виправдовує.
Але сьогодні мені, ще
донедавна комсомольсько,
му працівникові, хочеться
не просто похвалитися ус
піхами
своїх
заводчан
(своїми, повірте, вони за
лишаться для мене зав
жди)4, а і. поміркувати.
Про те. що хвилювало ме
не не раз і не 'два, що хви
лює, мабуть, усіх, кому доводилось працювати з мо
лоддю.
Пасивні, інертні, малоіні.
ціатнвні— не раз доводи
лося чути таке звннувачен.

сималістів від природи,
яким властиво було і о
слрі.кма. и усе на віру. *
му ж, буває, не вірять нам
комсомольці?
Спробував проаналізу
вати деякі форми і методи
к о ме о мол ьс ької
роботи.
Маловтішно. Ви помітили,
як часто зараз звучить з
трибун на адресу комітету
комсомолу.
комсомоле,
ськнх працівників звнпува.
чешім:
формальний під
хід, заорганізованість, ка.
робо.
б/кегний
стиль
III... 1Ц<і спільного мо.
же бути у ЦИХ СЛІВ З ТИМИ,
:і у всі часи були ознакою КОМСОМОЛЬСЬКОГО Л.ІЄ•ієні; неспокій, не іаспоко.
єність, .молодечий запал,
ентузіазм?.. Звісно, нічого.
>1 тримаюсь тієї думки, що
й сьогодні усі перерахова.
ні риси притаманні комсо.
мольцям 80-х. Вони — до
стойні спадкоємні старших
Поколінь. Але, на жаль.' і
звинувачення комсомоль
ських працівників у фор.
малізмі — небезпідставне.
Помітив: вказівка, про.
диктована <згори», хай На.
віть з комітету комсомолу,
і те. що продиктоване без
посереднім бажанням спід,
чан, виконується з різною
долею ентузіазму. Але ж.
ніде правди діти, ми часто
даємо вказівки і не дуже
часто прислухаємось до
голосу комсомольців... За
хід «для галочки»... До.
шкуляє, коли так говорять
про якусь комсомольську
справу. Та, на жаль, не
завжди відмовляємось ві ї
такого заходу.
V чому причпна?"У фор
мах і методах комсомоли,
ської роботи. Те, що дава
ло
відрадні результати
учора, сьогодні вже може
бути «штампом», а зна
чить — нецікавим сучасній
молодій людині. І не варто

водського СКБ У вільний
від роботи час інженери
суміжних відділень беруть
схеми для розробки вдо
сконалення окремих вироб
ничих процесів. К
від цього очевидна
підказала практика,
вадження тільки однієї та
кої
рацпропозиції
дає
ефект у двадцять тисяч.
Це. що стосується вііроб.
нині на.
А ось справи іншого плаHV ' їішфсгво над уже ага.
HH’-A TVT мікрорайоном
• ІІівд™ний», парком «Мо
лодіжний». Недаремно за
водчани вважають новий

І! ЩО ПРОТИСТАВИТИ ФОРМАЛІЗМУ?

ШЛЯХУ
мікрорайон
міста своєю
робництва, впровадження
гордістю. У минулому році
прогресивної форми опла
комсомольці і молодь ви
ти прані,
автоматизація
садили гам понад 600 деручних і механічних процерев, 200 дерев і кущів
сів виробництва, підвишеи.
ня продуктивності прані. уже в нинішньому році. По
Вони стали чітким орієнти над дві тисячі дерев пларом і для заводської ком нуємо висадити до кінця
нинішнього року. Зазеленіє
сомольської
організації,
: часом наш «Південним».
коли ми складали свої кон
Обладнання спортивних та
кретні рубежі. Про них —
трохи далі. А зараз про те,
ігрових майданчиків, агіт.
що ж вони нам тали.
площадки, оформлення наСприйняли цю нову фор. ючіїої агітації — тут для
му роботи як своєрідний
нас необмежене поле дісинтез
сопзобов’язань і
яльності, простір для фан
перспективно: її плану. 1 ше
тазії.
— синтез пропозицій «зго
Є справи, як то кажуть,
ри» та ініціатив комсотільки для душі. Ось, на
мольні в.
приклад, якщо у перспек
Ну, ось, наприклад, пер тивному
плані
писали:
шим у списку наших кон.
" планомірно підвищувати
кретних рубежів на 1985 спортивну культуру. Залу
рік є таке завдання: кіль
чати...», то в конкретних
кість КМК довести до 40.
рубежах зазначено: підго
Усі Ї<МК повинні працю,
тувати у 1985 році 320
вати за
прогресивними
значківців ГПО і 40 спорт,
формами оплати прані. Чи. смен ів- розрядникі в... Побу.
сельність молоді, що пра дувати
І найпростіших
цюватиме у КМК, довести спортивних спорудження, І
до 1070, що становитиме
спортмайданчик на тери
понад 42 проценти від за торії заводу, 2 — у парку
гальної кількості працюю,
МОЛОДІЖНИЙ», 1 — V МІК.
чпх.
рорайоні < Південний». Що
не кажи, а в здоровому
\Сьогодні уже можна про.
тілі — здоровий дух...
звітувати про виконання
Словом, у безлічі потріб
цього пункту-: у 1984 році
них справ варто знайти
на ОЕА13 працювало 35
свою,, виділити те, що най
КМК. а сьогодні кількість
головніше сьогодні, свій
їх збільшилась па п’ять,
передній•' край. Тоді всім
Чисельність членів кмк
буде цікаво працювати. І
зросла порівняно з мину,
ЛІІМ роком більш як на 500 • користь —• очевидна.
М. ЧЕРЕДНИЧЕНКО,
чоловік. Сьогодні в комсо.
інструктор Олександ
____ ___
но.
мольсько-молодіжних
рійського
міськкому
лективах заводу
:___ „. праііюе
Компартії України, ко
50 процентів усього) ком.
і
лишній заступник сек
сомольського осередку заводу.
ретаря комітету ком
сомолу електромеха
Або ще. Цей пункт з’явився за пропозицією МОнічного заваду.
І

я

прямії, зробити шлях до
молоді коротшим, а зв’я
зок — ТІСНІШИМ? Конкрет
ні рубежі. Чи здатні вони
оголосити справжню війну
формалізмові, який ще, чо
го гріха таїти, притаман
ний багатьом комсомоль
ським організаціям?
Про це сьогодні хотів би
поговорити на сторінках
газети.
На минулорічних звітновиборних КОМСОМОЛЬСЬКИХ
зборах колгоспу мене об
рали секретарем. До цього
три роки я був членом ко
мітету. Час роботи в ком
сомолі достатній, щоб зро.
бити висновки, ПОДІЛИТИСЯ
наболілим.
Коротко про наш колгосп. «Первое мая» _
слецгосп по виробництву
свинини. Господарство рен
табельне. У спілці —. 82
комсомольці. Молодих тру
дівників поки що вистачає.
Обидві тракторні бригади,
дві МТФ — комсомоль-

ші заходи — ведемо по
шук тих, у кого є талант і
бажання залишатися пра
цювати в селі. Нарешті,
конкретна з конкретних
турбот:
створено табір
праці та відпочинку «Гре
нада», де щороку 70—80
школярів проходять вироб
ничу практику.
Ефектно? Думаю, пого
дитесь, що так. Але мало
ефективно. Тих, у кого Є
справжній талант до про
фесії хлібороба чи тварин
ника, є бажання працюва
ти — десятки, але кожного
року залишаються у Злинці лише одиниці. Чому?
Відповідь проста: турбота
про молодь ще не на рівні.
Приміром, добротному клу
бові на 350 місць бракує...
стільців, немає танцюваль
ного майданчика. А голов
на причина, звичайно, по
лягає б тому, що колгосп
ще не задовольняє потреби
молоді у иовозбудованих
житлах. Справедливості за-

діяльність буде конкрет
ним внеском у зміцнення
колгоспного виробництва.
Тому й намітили на ни
нішній рік конкретні рубе
жі для своєї комсомоль
ської організації. Вони та
кі: створити дві комсо
мольсько-молодіжні ланки
по вирощуванню кукуруд
зи, дві — цукрового буря
ка, КМК кормозаготівельників, обладнати кімнати
відпочинку і пересувні літ
ні душові для трудівників
полів.
Усе це нам під силу.
Вважаю, що перебудуван
ня стилю роботи комітету
комсомолу
за методом
конкретних рубежів дозволить оголосити справж
ню війну формалізму, яви
щу, яке, чого гріха таїти,
ще є підступним супут
ником багатьох комсо.
мольських справ. Думаю,
є резон поділитися щодо
цього своїми міркуваннями.

порид лху ВКЧІП

,—...

ии і байдужості молоді.
І Є, ЩО НИІІІ триває про
цес поре;ляду критерію
ОЦІНОК ДІЯЛЬНОСТІ КОМСО
МОЛЬСЬКИХ організацій, ке
може мене не радувати.
Оцінок
по
конкретній
справі, досягнутому ре.іуль;итоііі, по реальному
становищу у молодіжному
середовищі.
Якщо
мої
ХЛОПЦІ 3 кукурудзівницьких ланок взяли зобої: язання зібрати цього р^ну
по 65 центнерів зерна ту
манистої, а з буряків-Чичих — 330 центнерів з гек
тара цукрових буряків, то
тут треба не тільки папі
рець із прийнятими соЬаф.
бов язаинями. Треба кон
кретне розуміння кожним,
як він цього досягне, за
рахунок чого. Адже треба
обов’язково добитися на
міченого.
«Липова» інформація, «ду.
тин» звіт, процентоманія—
ще нерідко трапляються у
нашій роботі. Де вихід?
по конкретному
Оцінка
роботи ватажка
внеску
спілки, комітету комсомо
лу, всієї комсомольської
організації. Зважте й на
те, що без конкретної ро
боти з молоддю годі й го
ворити про конкретність
роботи виховної.
Окремо хотілося б ска
зати про роль райкому
комсомолу по втіленню в
життя конкретних рубежів
первинною. Адже не сек
рет, що можуть виникнути
непередбачені обставини,
коли підказка, а то й тіль
ки практична
допомога
саме райкому допоможуть
позитивно вирішити проб
лему. Ланцюжок райком—
первинна повинен діяти
безвідмовно. Отже, діло
ва підтримка райкому —
запорука того, що конкретні рубежі будуть успішно подолані.
І ще одне. Вважаю, що
комітети комсомолу не по- І
винні займатися еирішен- Е
ням питань, які не власти- и
зі їхнім функціям. Урахо- :
вуючи суттєві зміни стилю Ш
роботи нашої спілки, ми, а
треба визнати, теж в цьог
му плані чітко не визначи- й
лись. Але впевнений: на- 9
прям роботи вибрано пра- И

про недоліки в роботі комі
тету комсомолу, причому
підказуючи конкретні шля
хи їх усунення, Іірс ііі І.ГЛ
здивовано переінриу.іаш. і
почала
перешІпіуваіись:
«Як ие могли трапились?
Усе було иідго^Вюно, як
треба...».
ЧР
Як іроба?І А^сь мої
власні спостереження. Ко
лись увечері, перебираю
чи лавину чзаформалі хо
ваних» планів, замислився:
А що я зробив за день?
Так... Зранку — -засідання
правління. Поті^^чіликали у райком. 11Я9 обіду
повернувся, зустрТЗ начальника штабу «Комсомоль
ського прожектора» Ва
силя Фришка. Знову — б
Кабінет. Переглянули пла
ни. Потім зателелтонуаав у
райком. Все. Так... Завтра
треба бути на засіданні на
родного контролю госпо
дарства. Потім — засідан
ня комітету комсомолу.
Скоро приїдуть з райкому,
треба підготувати папери
для пеоевірки...
Подзвонити, прозасіда.
ти, переглянути номери,
скласти плани. Тільки не
до людей, на місця їх ро
боти. А в ті дні надої у
КМК знизились. Причину
з ясувати не встиг — папе
ри, засідання. Але що змі
нилося заі ці дні в КМК,
кому я допоміг, порадив,
сказав добре слово7 Під
рахував: серед
комсо
мольців у середньому бу
ваю не більше 10 процен
тів робочого часу. Неви
правдано мало!
Ще приклад. Між ком
сомольсько - МОЛОДІЖНИМИ
колективами МТФ не ве
деться справжнього соціа
лістичного
змагання. А
«блискавки»,
листівки, і
дружнє слово і ділова(І)
допомога комсомольсько
го активіста. Де вони? Сам
не встигаю; тут би заручи
тися допомогою свого ак
тиву. Аж ні! Працюю в
цьому плані по старинці,
тягну воза сам. Дається
взнаки сигі& інерції.
Пригадую, минулорічні
бильний!
жнива. Побував у полі.
/
В. ПЕШЄХОНОВ,
Вручив передовикам ві
тальні листівки. І раптом
секретар комітету ком
поломка комбайна у Мисомолу колгоспу «Перколи Болобаєва. А поміч
вое мая».
ник у нього недосвідчений
Маловискієський район.

І

В

а
53 дітей з різних шкіл,
профтехучилищ і технікумів обласного центру зай
мається в судномодельному гуртиу обласної станції
юних технініе. Керує гурт
ком О, К, Крючков.
Торік,
аиступаючи на
першості УРСР. юні моде
лісти з Кіровограда зайня
ли третє командне місце, а
на змаганнях
школярів
республіки команда молод
шої
вікової групи була
другою, а команда старшої
вікової . групи — четвер
тою.
Кандидат у майстри
спорту Олег Фальковський
зайняв друге місце в клас*
керованих моделей. В ін
ших класах моделей
Ігор
Шевченко та Анатолій Вахраньов танох: зайняли дру
гі місця, причому перший
з них виконав норматив
кандидата у майстри спор
ту.
Попереду — нові змаган
ня. З 7 по 12 червня відбу
деться республіканська пер.
шість на річці Інгул у пар
ку Космонавтів.
На знімку: керівник
гуртна судномоделістів О. К,
КРЮЧКОВ зі своїми вихо
ванцями,
Фото В, ГРИБА.

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

мпульси людської доброти
Понад усе поважаю лю
дей небайдужих. У всьо
му. І в роботі, і в став
лениці до навколишнього
світу, і в стосунках, люд
ських взаємних, і в доз
віллі... Бо
небайдужість
нерідко породжує не ли
ше доброту, співпережи
вання чи допитливість, а й
творчість... А’ще тому, що
вміють вони дивуватися і
дивувати оцим світлим
своїм таланом небайдужості,
причетності
до
всього, що
відбувається
довкруг них.
Саме, такі,
небайдужі,
за.тюблені у свою роботу,
віддані покликанню люди

н стали
героями нової
книги Володимира Капка
на «Горн і доли», виданої
нещодавно в
Ужгороді
видавництвам «Карпати».
У ній три розділи — - Доро
гами села», «До верховин
та «В горнилі слова». Це
збірка
художньо-доку
ментальних оповідей про
людей, котрих доля по
значила щедрим
тала
ном — дарувати радість
іншим своєю творчістю,
роботою, любов'ю до рід
ного
краю.
Розмаїття
сільських непростих ха
рактерів постає перед чи
тачем. Від хитрувато-на
смішкуватого
сільського

Мюнхаузена — Мельниковича .з фрески '«Мельниковичеві історії», до кмітли
вого та хазяйновитого го
лови колгоспу Василя Ми
колайовича Джурина з
«Новели із
Пннявської
книги»...
Наскрізна думка «Но
вел» — любов до рідної
землі, чітко простежує
ться е кількох площинах.
Ось як роздумує про неї
Джурин. Для нього рідна
земля, ніби жива істота зі
своїми болями,
радошз, ми. Землю він бачить на
весні дитиною, яку треба
вчасно викупати, перепо
вити, а літом він чує її

гаряче дихання... Восени
вона часто приходить до
нього багачкою-щедрицею.
Болить землі — він хво
рий таки насправді, сла
бий; занедужав голова —
земля також те відчуває,
не гаразд їй... І щасливі
люди трудяться на цій
землі.
З-поміж інших найбіль
ший за обсягом і насиче
ний роздумами про місце
людини і її справи у жит
ті розділ «Гори і доли»,
що дав назву книжці. Тут
розповіді про людей, чиє
покликання — служити
мистецтву народних про
мислів

Автор книги знайомить
нас лише з кількома з
них. Це різьба по дере
ву, художня вишивка, писанкарство,
петриківські
розписи, петриківська гра.
фіка... Кожна така роз
повідь — дотик до таємни
чо-прекрасного світу мис
тецтва, зустріч з незвичай
ними долями звичайних
радянських людей. ГІисанкарі Ганна Олексіївна та
Іван Юрійович Чонтоляки, художники Тетяна Панта, Марія Шишацька,-Ма
рія Статпва, Тамара Ку
ліш, різьбярі Василь Карпанюк, Микола Федоро
вич, скульптор Михайло
Мурафа, співачка Марія
Стеф’юк,
вишивальниця
Ганна Веселащук, малю
вальниця Параска Хома,
співак Михайло Сливоцький, ці, та інші герої кни
ги — наші сучасники, зве
личені працею, уславлені

наполегливістю, відданістю
улюбленій справі.
Та було б несправедли
вістю не згадати ше про
один твір, що увійшов до
збірки.
Мова йде про
фольклорну повість «Жін
ка, яка знає тисячу пі
сень». Невелика за обся
гом, повість стала своє
рідною окрасою книги. На
писана образною мовою,
пересипана щедро фольк
лором документальна роз
повідь про Настю Андрі
ївну Присяжнюк, яка лю
бить і добре знається у
фольклорі, стала чи не
найбільш вдалим твором
Володимира Качкана у
збірці.
Нова книга Володимира
Качкана «Гори і доли» у
загальному потоці нашої
документалистики
явище
помітне, безперечно заслу
говує на увагу.

В. КОВАЛЕНКО.

«Молодий

4 стер

комунар»
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ЧИТАЧ РОЗПОВІДАЄ

Слідом
за мрією
З початку року до редакції надійшло 4545 листів.

ЧИТАЧ ЗНАЙОМИТЬ

зицій
з
економічним
ефектом понад
півтори
тисячі карбованців. У ни
нішньому подано на роз
гляд уже три. Спрямовані
вони на поліпшення умов
праці, механізацію трудо
містких операцій.
Неодноразово цей КМК
був переможцем соціа
лістичного змагання
се
ред комсомольсько-моло
діжних колективів заводу.
До всього прагнуть бути
причетними Василь
Петричук, Іван Дудар,
Ми
хайло Мосіндз, Олексій
Йолкін, Олександр Філюк,
Василь Полянецький, Ана
толій Васильчук.
У кінці
робочого дня планують
наступну зміну, завітають
до товариша (якщо захво
рів), до підшефного дитя
чого садка № 3.
Не без труднощів живе
і працює бригада. Але ен
тузіазм,
завзяття, напо
легливість молодих робіт
ників,^ досвід старших ко
лег допомагають долати
їх впевнено.
В. СТАХ.
смт Голсванівськ.

ДРУЖНА БРИГАДА
Творча, ділова обстанов
ка у комсомольсько-моло
діжному колективі серед
нього дроблення обпзлювально-відновного
цеху
Побузького нікелевого за
воду'імені 60-річчя СРСР,
який очолює Сергій Гара
нін, панує завжди. Ні ме
тушні,
ні непорозумінь
між
виробничниками.
Кожний член бригади ви

конує свою справу, ко
жен живе думкою про
колектив, вболіває за ви
конання завдань.
Підходжу
до прес-но
жиць. Увагу привертає се
реднього зросту
робіт
ник. Зосереджене облич
чя. Це бригадир
Сергій
Гаранін. Яку б виробничу
операцію йому не дово
дилося виконувати — ро
бить все чітко, вправно.
— Члени нашої брига-

ди мають
стежити
за
справністю обладнання, —
говорить С.
Гаранін. —
Коли потрібно — ремон

тувати. Добре розуміємо,
що від нас залежить рит

мічність роботи плавиль
ного цеху нашого заводу.
Адже
ми контролюємо
роботу дробильних уста
новок, конвейєрів, тобто
всього обладнання, яким
доставляється подрібнена
руда, вапняк...
Члени бригади сумлінно
виконують й інші завдан
ня: справляються із
за
мовленнями
цехів під
приємства,
виготовляють
обладнання для нової май
стерні обпалювально від
новного цеху.
Потрібно терміново від
ремонтувати обладнання.
Одному — двом
впора
тися важко, та й часу пі

де багато. Тому трудяться
всією бригадою. Одного
разу
порвалась стрічка

конвейєра. Не рахуючись
із особистим часом, у ви
хідний залишилися ремон
тувати її слюсарі С. Гара
нін, А. Васильчук, В. Петричук, зварник В. Полянецький. До
кінця дня
конвейєр відремонтували
високоякісно
і
вчасно.

Для порівняння: цю ро
боту повинні
виконувати
не менше восьми вироб
ничників.
С. Гараніна поважають
не тільки члени бригади,
а й робітники усього це
ху. Знають його як старан
ного виробничника, вміло
го організатора, учасника
раціоналізаторського ру
ху. Тільки за минулий рік
Сергій подав десять ра
ціоналізаторських пропо

Комсомолець Леонід Ага.
нов — водій автокрана. Як
кажуть, посіялось колись
зерно любові саме до такої техніки. Як і багатьом
ровесникам
у дитинстві
кортіло залізти до.кабіни,
торкатися важелів, і щоб
машина .не тільки руха
лась, а іі рухала вантажі.
Після школи
закінчив
ПТУ,
отримав
диплом
•тракториста. Робота подо
балась, та щоразу ловив
себе на думці, що мрії ди
тинства таки зрадив.
Відслуживши в армії,
Леонід прийшов до між.
господарської пересувної
будівельної механізованої
колоші. Попрохав поспрпя.
ти. Професію водія авто,
крана Леонід, таким чи
ном отримав, закінчивши
курси при Кіровоградсько,
му навчальному комбінаті.
Піші кранівник
Леонід.
Агапов працює па будів.
шіцтві. І вже заслужив
схвальні відгуки багатьох
товаришів-по роботі.

А. РИБАК.
Новгородківський район.

ЧИТАЧ
ПРОДОВЖУЄ
РОЗМОВУ

Немає
порядку

Не жаліють свого віль
ного часу для того, щоб
знайти й зберегти перли
ни народної творчості,"
учасники
фольклорноетнографічного ансамб
лю «Прялі» Рибчинського сільського будинку
культури
Новгородківського району. Ансамбль
часто
виступає перед
жителями Рибчиного та
інших сіл. Керує колек
тивом аматорів-ентузіастів Любов Бубир. .

Мене і моїх односельців
зворушила репліка В. Александрової у «Молодому
комунарі» за 7 березня

«Що це за кіно?». Ця реп
ліка змусила мене взятися
за перо. Хочеться повіда
ти і про наик кіно'прокат.
Клуб у нас є, але поряд
ку у ньому немає. Поскар
жились ми в газету «Сель.
ская жизнь». З початку

Н а з н і м к у: висту
пає фольклорно-етногра
фічний ансамбль «Пря
лі» Рибчниського СБК.

1985 року у клубі з’явилась
відповідальна людина, зав

Фото С. ФЕНЕНКА.

клубом. Клуб почав пра
цювати. Але як? Бібліоте
ка відчинена, ігри так уся
кі є, а ось фільмів знову
не можемо подивитись.
До кого звертатись за
відуючій? Кіноапарати за
брали в Єлизаветградківський будинок культури.

Чому цей факт не контро
люється районним управ
лінням кінофікації?
Ми просили на правлінні
колгоспу, щоб хоч у субо

ту й неділю показували кі
нофільми, оскільки наші
діти з понеділка і до субо
ти навчаються і жиеуть в
селищі Єлизавєтградці. У
вихідні ніде дітися.
/Ложе, саме через це і
не тримаються хлопці і
дівчата у Плішках? Може
через це і зникають у се,-.і хл боробські династії?

І. СКЛЯР,
листоноша..
с. Плішки,
Ояєксендрівський район.

ЧИТАЧ ДЯКУЄ

ДОПОМАГАЮТЬ БУТИ В СТРОЮ
У дні, коли наша країна,
усі люди планети готую,
ться відзначити' 40-річчя
Перемоги над вімецькофашпсгськнми
загарбнії,
камп, хочеться тепле сло
во сказати лікарям, які
доглядають і лікують ве.
тераиів війни. Минулого
року лікувався і я в Кіро
воградському госпіталі ін.
валідів Великої Вітчизня
ної війни. Скільки чуйнос
ті, поваги виявляв до пас
завідуючий
хірургічним
відділенням молодий лікар
В. О. Грановський! Уваж
но ставляті>ся до ветеранів
у масажному кабінеті ком
сомолки Надія Шулсшко,
Ірина Сікнрда, Тетяна Ло.

«Молодой кеммунар» —

Наша читачка пенсіо
нерка Л. В. Басе з міста
Кіровограда в листі до ре
дакції розповідає, що її
чоловік, учасник Великої
Вітчизняної івійпи, здав
декілька років тому про
ектну . документацію для
підведення газу. Та перед
часна смерть забрала в неї
чоловіка і всі документи
були повернуті дружині.
Тоді Л. В. Басе здала па
пери в будівельно-монтаж
не управління № 8. Через
якийсь час прийшли робіт
ники, провели тільки димо
хід, а роботу до кінця не
закінчили. І ось уже біль-

316050, МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарського, 36.
БК 02-30 1.

Обсяг 0,5 друк. арк.

ше року зовсім піхто не
з’язляеться.
Копію листа було на
правлено в міську Раду
народних депутатів. Ось
що відповів редакції пер
ший заступник голови мі
ськвиконкому В. О. Ткаченко:
«У квартирі Л. В. Басе
виконано монтаж внутріш
нього газопроводу згідно
проектної документації. В
даний час хазяйка оплати
ла
встановлення плити
ПТ-2, яка буде поставлена
Об’єкт
здаватиметься в
експлуатацію міжрайон
ним управлінням газового
господарства».

ТЕЛЕФОНИ: редактора - 2-45-00; відпо
відального секретаря — 2-46-87: відділів
комсомольського життя — 2-46-57: листів
і масової роботи — 2-45 36; пропаганди
— 2-45-36; учнівської молоді — 2 46-87;
військово-патріотичного виховання та
спорту, фотолабораторії — 2-45-35; ого
лошень — 2-56-65; коректорської —
3-61-83; нічної редакції — 3-03-53.
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На украинском языке.

надруковано

зенко, маніпуляційна се.
стра Тетяна Яценко”
В госпіталі — чистота,
порядок. Регулярно в па
лати доставляють свіжі
газети і журнали, працює
кольоровий телевізор. За
всім цим уважно стежить
старша медсестра комсо
молка Валентина Гафіна.
У «Книзі подяк» —
близько двох сотень вдяч
них записів. Подяки — лю.
дям у білих халатах, які
продовжують нам життя,
допомагають бути в строю
Т. СИДОРЕНКО,
вчитель - пенсіонер,
учасник Великої Віт
чизняної війни.
с. Аджамка,
Кіровоградський район.

Хоч листа і не було

індекс Gl 103.
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27 КВІТНЯ

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35—«Стра
тегія Перемоги». Докумен
тальний телефільм. Фільм 12.
«Переможна весна». 9.50 —
Рух без небезпеки. 10.20 —
Всесоюзний телеконкурс
вариш пісня». 11.15 —
ментальний телефільм •Ро
бітнича гарантія». 11.40 —
Концерт з творів компози
тора В. Агапкіна. 11.55 —
«Сім’я і школа». Тележур
нал. 12.25 — Завтра — Все
світній день поріднених міст.
12.55 — Концерт художніх
колективів міст-побратимів.
13.25 — Цс ви можете. 14.05
— VI Міжнародний фести
валь телепрограм про на
родну творчість «Веселка».
«Весілля Верхнього Єгипту».
АРЄ. 14.30 — Повніш. 14.45
— «Вінок українських на
родних танців». Концерт за
служеного ансамблю народ
ного танцю УРСР сЯтрань».
15.15 — Бесіда політичного
оглядача Л. Вознесенського.
15 45 _ До
національного
свята Афганістану. Доку
ментальний телефільм -Важ
кий шлях у завтра». 16.45—
У світі тварин. 17.45—«Спів
дружність».
Тележурнал.
18.15 — Мультфільм. 18.25—
Документальний телефільм
«Одна година з Леонідом
Леоновим». 19.40 — Чемпіо
нат світу з хокею. Збірна
СРСР — збірна ЧССР. 1 і 2
періоди. 21.00 — «Час». 21.35
Хокей: збірна СРСР —
на ЧССР. 3-й період. 22.і
КіноНапорама. 23.50 —
впни.

28 КВІТНЯ

д ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Пісні
О. Ковальової у виконанні
хору російської пісні Цент
рального телебачення і Все
союзного радіо. 9.10 — До
кументальний фільм. 9.20 —
17-й тираж «Спортлото». 9.20
— Будильник. 10.10 — Слу
жу
Радянському Союзу
11.00 — Здоров’я. 11.45 —
Ранкова пошта. 12.15 —
«Паука і техніка». Кіножур
нал 12.30 — Сільська годи
на 13.30 — Музичний кіоск.
14 05 — Письменник і жит
тя. 14.50 — Грає оркестр на
родних інструментів «Росій
ські візерунки». 15.20 —
Фільм — дітям. «Дівчинка на
кулі». 16.20 — Новини. 16.25
— Клуб мандрівників. 17.25
— Пісні воєнних років у ви
конанні Л. Гурченко. 18.00—
Міжнародна панорама. 18.45
— Мультфільм. 19.00— «Са
лют. фестиваль!». Молодіж
на передача до наступного
XII Всесвітнього фестивалю
молоді і студентів V Москві.
21.00 — «Час». 21.35—Фут
больний огляд. 22.05 — В.-А.
Моцарт. Концерт № 9 для
фортепіано з оркестром мібсмоль мажор
д ЦТ (II програма)
<3.00 — На зарядку ставай!
8.15 — Веселі нотки. 8.30 —
Ритмічна гімнастика. 9.00 —
Російська мова. 9.30 — До
кументальний фільм. 10.00 —
Концерт Л. їсакадзе. 10.50—
Документальний телефільм.
11.10 — Очевидне — неймо
вірне.
12.10 — II. ШеіікоМсдведєва. «Казка про Нас
тю. кота Тимофія і чарівне
зернятко». Вистава Хмель
ницького обласного театру
ляльок. 12.55 — VI Міжна
родний фестиваль телепро
грам. про народну творчість
«Веселка». «Весілля Верх
нього Єгипту» (АРЄ). 13.15—
До 40-річчя Великої Перемо
ги. Кіноепопея Велика Віт
чизняна». Фільм 20 — «Пові
домнії солдат». 14.05 — Кіно
журнал. 14.15 — Супутник
кіноглядача. 15.00 — Розпо
відають наші кореспонден
ти. 15.30 — Диригент І ор-^Вкестр. 10.25 — Світ і молодь.
17.00 — Футбол: «Торпедо»
(Москва) — СКА. 18,45 — Ви
датні радянські композито
ри — лауреати -Ленінської
премії. В. Соловііов-Ссдой.
19.30 — «З емблемою СКДА».
Про змагання X Зимової
Спартакіади дружніх армій.
20.00 — Вечірня казка. 20.20
— Чемпіонат Європи з віль
ної боротьби. 21.00 — «Час».
21.35 — Телефільм «В До
лині».
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