
а—справа всіх і кожного!
Пленум обкому 
ЛКСМ України

Відбувся пленум обкому ЛКСМ України, який роз
глянув питання:

1. Організаційні питання.
2. Про завдання обласної комсомольської органі

зації, що випливають з рішень червневого (1986 р.) 
Пленуму цк КПРС.

3. Про скликання XXIV обласної комсомольської 
орної конференції.
звільнив І. Шевченка від обов’язків першо-Плё

го секретаря і члена бюро обкому ЛКСМУ у зв’язку 
з вступом на навчання до аспірантури Академії 
суспільних наук при ЦК КПРС.

Пленум обрав першим секретарем обкому ЛКСМ 
України П. МАЛОГО, який працював раніше секре
тарем обкому комсомолу по пропаганді і агітації.

Членом бюро і секретарем обкому ЛКСМУ по про
паганді і агітації обраний О. КОТОВ, який працював 
раніше другим секретарем Кіровоградського міськко
му комсомолу.

З доповіддю «Про завдання обласної комсомоль
ської організації, що випливають з рішень червневого

(1986 р.) Пленуму ЦК КПРС» виступив другий секре
тар обкому ЛКСМ України В. ІВАНОВ. В обговоренні 
доповіді взяли участь: А. ЮНАК —перший секретар 
Олександрійського міськкому ЛКСМУ, 1. МАШНЯГУ- 
ЦА — фрезерувальник кіровоградського заводу «Гід- 
росила», депутат Верховної Ради СРСР, К. ГАЛАН — 
доярка колгоспу «Ленінський шлях» Новоархангель- 
ського району, Н. БОЙКО — перший секретар Олек- 
саидрівського райкому комсомолу, Т. ПРУЖИНА — 
перший секретар Новоукраїнського райкому ЛКСМУ, 
Ю. СЕРДЮЧЕНКО — редактор обласної газети 
«Молодий комунар», Г. НЕДОБИТКІН — перший 
секретар Олександрійського райкому комсомолу, 
В. ЗІНЧЕНКО — начальник штабу Всесоюзної удар
ної комсомольської будови гірничо-збагачувального 
комбінату, Ю. КОЖУМ’ЯКА — перший секретар 
Світловодського міськкому комсомолу.

З обговореного питання пленум ухвалив постанову.
Пленум прийняв постанову про скликання XXIV 

обласної звітно-виборної комсомольської конференції 
17 січня 1987 року, визначив порядок її роботи, нор
му представництва на конференцію і порядок обрання 
делегатів на XX з’їзд ВЛКСМ і XXV з’їзд ЛКСМ 
України.

У роботі пленуму обкому комсомолу взяли участь 
і виступили перший секретар обкому Компартії Ук
раїни М. Г. САМІЛИК і перший секретар ЦК ЛКСМ 
України В. І. ЦИБУХ.

ГОВОРЯТЬ УЧАСНИКИ ПЛЕНУМУ

Кому потрібні
«планові»
спілчани

ДОПОВІДІ ДРУГОГО СЕКРЕТАРЯ ОБКОМУ 
КСМ УКРАЇНИ В. ІВАНОВА
іні в кожному трудово- 
олективі, в кожній ком- 
зльській організації ут- 
ркується ^^атмосфера 
іЧОСТІ, В БРЕХЛИВОСТІ 1 
іциповості. 'Необхідність 
ілення, прагнення шу- 

нові шляхи вирішення 
іань міцно проникає в 
іільну свідом.ість, набу- 
необоротного характе-

есний, добросовісний 
} сотень комсомольсько- 
іодіжних колективів, ти- 

юнаків і дівчат, досяг- 
! трудящими області по
вені результати за під- 
|сами роботи за вісім мі- 
|з нинішнього року пе- 
юнливо свідчать, що но- 
Ірський курс квітневого 
ь5 р.) Пленуму ЦК КПРС, 
»инутий в подальшому 
ІХУіі з’їзді партії, черв- 
Ьму (1986 р.) Пленумі 
(КПРС молоддю області 
юстайно підтримується 
Іергійно реалізується, 
рве піднес-^т трудо- 
і політично, активності 

[оді, прагнення її внести 
і конкретний вклад у 
Ьву миру викликала 
Ьа Генерального секре- 
[ ЦК КПРС Михайла Сер- 
Ізича Горбачова по ра- 
Іькому телебаченню 18 
Ііня 1986 року,_ продов- 
|ня нашою країною мо- 
І’рію на випробування 
|зної зброї ДО 1 . ......
| року- . .Іоро, секретаріат, відді- 
Іобкому комсомолу, го- 
Ічи матеріали цього пле- 
|у, виходили з того, що 
Ьіння, поставлені Пле- 
Гами ЦК КПРС, ЦК Ком- 
ИТ України перед _ ком- 
Іольськими організація- 
I шляхи їхнього вирішен- 
Іглибоко і Дуально. об- 
ррені на XI г^йієнумі ЦК 
|СМ і XVI пленумі Цент- 

комсо- 
республіки. І буде 

сьо-

5ного Комітету
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Сильно, якщо ми

СІЧНЯ

годні поведемо розмову 
про те, як ці завдання ви
конуються і що необхідно 
зробити для поліпшення ро
боти.

Підсумки роботи за вісім 
місяців більшості галузей 
народного господарства 
свідчать про те, що область 
набирає темпи, входить у 
потрібний ритм. Внесок мо
лоді в це безперечний. Ра
зом з тим немає щонай
менших підстав для само
заспокоєння, задоволення 
зробленим, оскільки нега
тивні тенденції долаються 
повільно, недоліків ще ба
гато.

Прийняті конкретні рубе
жі на 1986 рік виконуються 
окремими райкомами ком
сомолу вкрай незадовільно. 
Кіровоградський (В. Грабо
ва), Ульяновський (В. Зеле
няк) і ряд інших РК ЛКСМУ 
практично перестали зай
матись створенням КМК. А 
робота по переводу на про
гресивні форми організації 
праці підміняється розмо
вами про труднощі.

Наша позиція запишає
ться незмінною: конкретні 
рубежі, що їх намітили мі
ськкоми, райкоми повинні 
бути безумовно виконані.

XXVII з'їзд намітив чітку 
програму соціально-еконо
мічного розвитку країни на 
основі прискорення науко
во-технічного прогресу. 
Сьогодні на кожйому п’ято
му підприємстві області ве
деться реконструкція, тех
нічне переозброєння. Мо
рально і фізично застаріле 
устаткування замінюється 
на більш продуктивне, ос
воюється нова продукція, 
впроваджуються верстати з 
ЧПУ, маніпулятори, роботи. 
Природно, виникають труд
нощі в їх наладці; монта
жі, експлуатації. Що мо
жуть зробити тут комі
тети комсомолу? На думку 
бюро обкому, н^м треба

організувати з числа моло
дих інженерів, техніків, ква
ліфікованих робітників так 
звані загони впровадження 
і наладки. Необхідно завчас
но організувати в цехах, на 
дільницях навчання молоді, 
котра працюватиме з но
вою технікою.

Однак більшість коміте
тів комсомолу, навіть круп
них підприємств, на яких 
трудиться багато молодих 
спеціалістів, зайняли очіку
вальну позицію. Напри
клад, на Світловодському 
заводі чистих металів, де 
широким фронтом йде 
впровадження нової техні
ки, освоєння нової продук
ції, де ще є «вузькі» місця, 
проблеми, що гальмують 
підвищення продуктивності 
праці, і необхідна допомо
га — рада молодих спеціа
лістів практично не діє.

Маючи непогану вироб
ничу базу, кадри раціоналі
заторів і винахідників, ряд 
міськкомів, райкомів, та- 
киу як, скажімо, Знам’ян- 

ський, Гайворонський (М. Да- 
видов, Н.
мовують 
/лолодих новаторів на ме
ханізацію : ----------------
ручної праці.
звелась до того, щоб про
ставити цифру про 
кість рацпропозицій.
ляв, більша цифра — кра
ща робота. Говорити ж про 
те, щоб подати допомогу у 
впровадженні пропозиції, 
узагальнити досвід, не до
водиться.

Реалізація намічених пар
тією планів багато в чому 
залежить від умілого, дбай
ливого використання усіх 
видів ресурсів. Протягом 
двох останніх років Олек
сандрійський завод підйом
но-транспортного устатку
вання не справляється з 
планами по економії палив
но-енергетичних ресурсів. 
Особистих рахунків береж-

ливості — як індивідуаль
них, так і колективних—не
має. А комітет комсомолу 
(секретар О. Слюньова) 
зберігає завидний спокій, 
хоча причин для цього зов
сім немає.

В окремих райкомах ком
сомолу бажання прикрасити 
стан справ з допомогою 
приписок і окозамилювання 
зайшло далеко. Кіровський 
райком комсомолу міста 
Кіровограда критикувався 
за це на недавньому плену
мі ЦК ЛКСМУ. Доречне за
питання: що зробило бюро 
райкому, аби подібні фак
ти не повторювались? Чи 
покарані секретарі коміте
тів комсомолу, що приписа- - 
ли 1500 осіб, які, буцімто, 
мають особисті рахунки 
економії? Ні. Певно, таке 
становище задовольняє і 
першого секретаря райко
му ЛКСМУ С. Мальованого.

(Закінчення на 2-й стор.).

У своїх виступах учасни
ки пленуму нерідко нарі
кали на погану роботу, не
дисциплінованість спілчан. 
Говорилося, зокрема, про 
вибулих без зняття з облі
ку.

Прикро, але досить час
то ми не «приймаємо», а 
«агітуємо» до Спілки.

Від вищестоящих орга
нів вказівка надходить 
до нижчестоящих — і так 
до первинної. І всякому 
групкомсоргу нічого не за
лишається, як шукати ре
зерви... Якщо ж взяти ви
робничий колектив, то це 
не так просто. От коли мо
лода людина у школі була 
«недостойною», щоб її 
прийняли до лав ВЛКСМ, 
то вважається, що на під
приємстві вона перерод
жується.

Приймуть, впишуть циф
ру у план. А через певний 
час на зборах звітують — 
ім’ярек не виконує КОМСО
МОЛЬСЬКИХ доручень.

То 
ться, 
чани? Суть у тому, що 
у своїх лавах ми мусимо 
бачити лиш тих, хто за 
власним бажанням і пере
конанням прийшов у 
ВЛКСМ.

А. КРИВОШАПОВ, 
член бюро Світловод- 
ського міськкому ком
сомолу.

навіщо ж, питає- 
такі «планові» спіл-

Як реагувати
на невдалим 
експеримент?

У своїй доповіді другий 
секретар обкому комсомо
лу В. Іванов навів такі

цифри: за останні 5 років 
кількість молодих механі
заторів зменшилася на 8,6 
процента у той час, як ма
шинно-тракторний парк 
збільшився на 9,4 процен
та. Куди ж діваються ти
сячі випускників шкіл?

Болюче питання. Ось і в 
пас у колгоспі цього року 
не залишився ніхто з ви
пускників. Такого ще не 
було. Причиною, мабуть, 
став експеримент, який два 
роки тому почала Йоснпів- 
ська середня школа: у де
в’ятий клас брали лише 
тих, хто добре навчається. 
Закінчили хлопці й дівчата 
десятирічку І всі виїхали із 
села. Хто до вузу вступив, 
а хто до технікуму. Ті ж, 
що після восьмого класу 
залишились поза школою, 
теж роз'їхались здобувати 
собі спеціальність. Так ви
йшло, що хороший потріб
ний експеримент обернувся 
своєю гіршою стороною.

У селі є будинок куль
тури, два клуби. Минулого 
року комітет комсомолу 
колгоспу організував «Клуб 
молодої сім’ї» при «Музич
ній вітальні» СБК. Навес
ні відкрили молодіжне 
«Прсс-кафе», а ось недав
но — для старшокласників 
— клуб «Ровесник».

Колгосп завершує будів-' 
ництво тринадцяти житло
вих будинків для молодих 
колгоспників. Школярі По- • 
сипівки незабаром пере-, 
йдуть навчатися у нову 
школу. Зараз розпочато 
будівництво стадіону, а в 
наступному році колгосп 
планує закласти готель і 
сільську їдальню.

Правління колгоспу і ко
мітет комсомолу розумі
ють, що розводити руками 
і лиш констатувати фак
ти — замало. Потрібна 
робота.

О. КРАВЕЦЬ, 
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу імені Леніна.

Вільшанський район.

Німчук) не спря- 
творчу енергію

і автоматизацію 
Вся робота

кіль- 
Мов-

вони познайомились на пленумі (зліва направо) — десятикласні 
ІІИЦЯ з Малої Висни Лариса ЦАРЕНКО, доярка з колгоспу «Ленінський шлях» Но- 
воархангельського району Катерина ГАЛАН, вчителька з Бобринця Ольга ЖЕГА- 
ЛЮН і голова колгоспу «Рассвет» Бобринецького району Олександр СЕМЕНИХІН.

Фото В. ГРИБА.



ї стор. «Молодий комунар» ЗО вересня 1986 року

Перебудова—справа всіх і кожного!
З ВИСТУПУ ПЕРШОГО СЕКРЕТАРЯ ОБКОМУ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ

Рішення червневих (1985 р.) 
Пленумів ЦК КГІРС і ЦК 
Компартії України кому
ністи, псі трудящі області 
^прийняли з одностайним 
Схваленням і почуттям ве
ликої відповідальності. У 
дванадцятій п’ятирічці пе
ред трудівниками області 
стоять важливі і відпові
дальні завдання і для їх ви
конання треба докласти 
максимум зусиль партійним, 
радянським, профспілковим 
і комсомольським органам.

В області, як і в цілому 
ро країні, намітилися пози
тивні переміни. З початку 
року перевиконується план 
випуску промислової і про
дажу державі сільськогос
подарської продукції. Наше 
завдання — закріпити до
сягнуте. Але, на жаль, в ок
ремих галузях перебудова 
йде повільно і важко. Ряд 

підприємств і 
ще працюють незадовільно: 
порушують договірні умови 
по постачанню продукції, 
слабо впроваджують нову 
техніку, допускають брак. 
Всім нам треба негайно ви
правити становище.

Ще не зжито формалізму, 
І- .рції і в роботі ряду ком
сомольських організацій об
ласті. Тому обкому, міськ
комам і райкомам комсомо
лу треба суттєво прискори
ти перебудову своєї роботи. 
Головне, щоб у центрі ува
ги були люди, а не форма 
роботи з ними. І там, де це 
питання вирішується саме 
так, є успіхи. Новоукраїн- 
ська районна комсомольська 
організація, наприклад, ста
ла переможцем в обласному7 
змаганні на збиранні вро
жаю зернових. Молоддю ра
йону намолочено 300 тисяч

організацій центнерів зерна. Хороших 
успіхів добилася комсомоль
ська організація колгоспу 
«Союз» Знам’янського ра
йону (секретар комітету
комсомолу Л. Омелько). В 
цьому господарстві молоді 
доярки Л. Куженко, М. Ко
валенко, Л. Санжара нині 
вже надоїли від кожної ко
рови по 3600—4000 кілогра
мів молока. Добре труди
ться і КМК молочнотовар
ної ферми № 1 колгоспу 
«Перемога» Більша нськ ого 
району (групкомсорг Т. Чу- 
мачепко) — переможець 
соцзмагаїшя серед молодих 
тваринників в період мину
лої зимівлі худоби.

З кожним днем все біль
шу підтримку у молодих 
виробничників області зна
ходить ініціатива комсомоль
сько-молодіжної бригади 
імені XIX з'їзду ВЛКСМ кі

ровоградського заводу «Гід- 
росила» (бригадир В. Бадов, 
групкомсорг II. Сотула),яка 
зобов’язалася виконати XII 
п’ятирічку до 120-ї річниці 
з дня народження В. І. Ле
ніна. Ці цінні починання 
треба повсюдно підтримува
ти і розвивати.

Однак творчий підхід до 
справи властивий не всім 
комсомольським організа
ціям області. Не стало ще 
масовою і конкретною спра
вою участь молоді у питан
нях прискорення науково- 
технічного прогресу. В об
ласті понад вісім тисяч мо
лодих новаторів, які що
року подають майже трг. 
тисячі рацпропозиція і ви
находів з економічним ефек
том понад чотири мільйони 
карбованців. Цифри непога
ні. Разом з тим кожна чет
верта пропозиція пс-мае пі- 

якого практичного застосу
вання. Проте на кожному 
підприємстві є поточні і 
перспективні плани техніч
ного переозброєння вироб- 
шщтва. Отож треба, щоб 
комітети комсомолу чітко 
визначили свою роль в їхній 
реалізації.

Великі резерви ховаються 
в поліпшенні організації 
справи, підвищенні відпові
дальності, зміцненні поряд
ку і дисципліни. Обласній 
комсомольській організації 
треба поставити перед со
бою завдання, щоб серед 
молодих виробничників не 
було таких, які не викону
ють норм виробітку, щоб 
кожен комсомолець поста
вив г.еред собою і досягав 
конкретних рубежів по під
вищенню продуктивності 
праці і якості продукції.

Суттєвого поліпшення ви

магає організація,Ж^діаліс- 
тичного змагання лред мо
лоді. Комітетам комсомолу 
треба рішуче тут позбавля
тися формалізму. Головною 
метою соцзмагаиия повинно 
стати досягнення високих 
кінцевих результатів, роз
витку у молоді творчого 
ставлення до праці.

Відповідальним завданням 
комсомолу є посилення ідей
ного, класового загартуван
ня комсомольців і молоді. 
Формування у юнаків і дів-, 
чат марксистсько-ленінсько
го світогляду, високої мо
рально-політичної культури, 
стійкого імунітету- проти 
впливу буржуазної пропа
ганди і будь-яких форм 
прояву міщансько-спожи
вацької психології повинні 
стати в центрі уваги кож
ного комітету комсомолу, 
кожної організації.

В ДОПОВІДІ ДРУГОГО СЕКРЕТАРЯ ОБКОМУ
ЛКСМ УКРАЇНИ В. ІВАНОВА

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.}.

З приписками і брехнею 
(необхідно покінчити рішуче 
і безповоротно.

Говорячи про бережли
вість, слід пам'ятати про її 
важливу складозу части
ну — боротьбу за якість 
продукції. Особливо гострі 
Проблеми якості а будівни
цтві. Порушення техноло
гічної і трудової ДИСЦИПЛІ
НИ, перекидання з одного 
об'єкту на інший, виробни
че безладдя призводять до 
.того, що об'єкти здаються 
з безліччю порушень і не
доробок. А квартири нерід
ко нагадують набір «Зроби 
сам». В той же час комітети 
комсомолу і, в першу чер
гу, комбінату «Кірозоград- 
ізажбуд», схоже, змирились 
з існуючим станом справ, 
не намагаються виробити 
дієві форми впливу на 4-ти- 
сячний загін молодих буді
вельників області.

Недопустимо повільно ви
конуються заздання, які 
комсомол області ззяз на 
себе в рамках реалізації 
Продовольчої програми. 
Окремі міськкоми, райко
ми комсомолу, як і раніше, 
не забезпечують конкрет
ного ділового підходу до 
шефства над розвитком 
тваринництва, поповнення 
галузі кадрами, благоустро
єм і механізацією ферм. 
Можна буквально на паль
цях (причому досить однієї 
руки) перелічити райкоми, 
які виконали езої рубежі 
по формуванню і направ
ленню зведених комсомоль
сько-молодіжних загонів 
випускників шкіл у тварин
ництво.

Недавно ми поцікавились 
долею молодих тваринни
ків, які торік були направ
лені за путівками Новго- 
родківського райкому ком
сомолу. І що ж? Працівники 
райкому зовсім не орієн
туються, де І СКІЛЬКИ МОЛО
ДИХ людей продовжує пра
цювати на фермах. Діяль
ність райкому комсомолу 
завершилась на етапі вру
чення путівок.

Нині в усіх господарствах 
області йде збирання зер
нової кукурудзи і цукрово
го буряка, тобто тих сіль
ськогосподарських куль
тур, над вирощуванням 
яких ми шефствуємо. Необ
хідно використати усі наяв
ні можливості, щоб не до
пустити втрат, організувати 

дійове соцзмагання. Не до
пустити недоліки, що мали 
місце під час хлібних жнив, 
коли Нопомиргородський 
райком комсомолу (В. Бу
ряк) ухитрився не під
бивати підсумки трудового 
суперництва, не вручити 
жодному молодому ком
байнерові, жаткареві ні 
грамоти, ні вимпела, ні ві
тальної телеграми.

У непростій обстановці, 
що склалася, необхідно 
вжити невідкладні та енер
гійні заходи по заготівлі 
достатньої кількості кормів. 
Нині важливо в кожному 
господарстві повністю зі
брати стебла зернової ку
курудзи, кошики соняшуи- 
ка, гичку буряків. Словом, 
слід максимально викори
стати всі джерела поповнен
ня кормових запасів: шир
ше залучати до цього школя
рів, організувати зачищення 
звільнених площ, щоб жо
ден качан, жоден солодкий 
корінь не залишився в полі.

Особливу увагу необхід
но приділити направленню 
кадрів в економічно відста
лі господарства. Приміром, 
якщо середня забезпече
ність спеціалістами сильних 
господарств області скла
дає 9 чоловік, то слабких— 
тільки 4. Обком комсомо
лу вже приступив до такої 
роботи. Суть її в тому, що 
при підтримці обкому пар
тії, ЦК комсомолу респуб
ліки, облагропрому у п’ять 
господарств Устинівського 
рзйону наступного року бу
дуть направлені випускники 
вищих і середніх спеціаль
них учбових закладів тих спе
ціальностей і в тій кількості, 
яких і скільки необхідно.

Запорукою успішного ви
конання намічених рубежів 
і планів є послідовне і про
думане впровадження «но
вого стилю ідеологічної ро
боти з молоддю, забезпе
чення ідейно-теоретичного 
переозброєння всього ком
сомольського активу, інтен
сифікація всіх форм і ме
тодів виховання молоді». 
Таке завдання поставлене 
XIII пленумом ЦК ВЛКСМ.

Зустрічаєшся, розмов
ляєш з комсомольськими 
працівниками, активом — 
на словах ніби всі за пере
будову, за впровадження 
нових форм ідеологічної 
роботи. А на ділі? В про
паганді рішень XXVII з'їзду 
партії комітети комсомолу 
області проявили такий 

формалізм, що лишається 
тільки говорити не про пе
ребудову, а про підстрою
вання.

Хіба допустимо, що для 
розмови з комсомольцями 
ми іноді спеціально зби
раємо аудиторії, стараємось 
поменше отримати питань, 
готуємо сценарії? Напевно, 
апарат обкому комсомолу 
і актив міста Кіровограда 
запам'ятали в липні розмо
ву за «круглим столом» з 
проблем перебудови ком
сомольської роботи. Роз
мова, від якої не отримали 
задоволення обидві сторо
ни по тій простій причині, 
що проходила вона по за
здалегідь складній програ
мі. А задумана ж була не
погана справа, однак над
мірний наголос на форму, 
а не на зміст, не дав потріб
ного ефекту. Зустрічі по
трібні і нам, і молоді, яка 
чекає від нас прямої, від
вертої розмови. До неї ми 
повинні бути готові.

Нинішнього року в закла
ди культури області направ
лено 76 випускників Олек
сандрійського культосвіт
нього училища. Та їх могло 
бути значно більше, якби 
ряд міськкомів, райкомів 
комсомолу, в тому числі 
Олександрійський; Олек- 
сандрівський не шукали 
об’єктивних труднощів, а 
виконали ними самими ж 
намічені зобов’язання по 
комсомольському набору в 
учбові заклади культури. 
Хто в цьому винен — орга
ни культури? Воістину, як 
кажуть у народі, «...заважає 
то сонце, то хмара».

Ми часто-густо скаржи
мось на нестачу молодіж
них клубів, місць відпочин
ку молоді. Тепер прийняті 
нові регламентуючі доку
менти з цих питань. Ну, а 
як комітети комсомолу ви
користовують наявні місця 
для проведення дозвілля? 
Цього року, як і торік, з 
мовчазної згоди міськкомів, 
райкомів комсомолу орга
нізатори спортивних і тех
нічних гуртків, клубів пішли 
у відпустку влітку. Практич
но три місяці пустували мо
лодіжний центр «Фести
валь» у місті Олександрії, 
дискотека «Олімпія» в об
ласному центрі, затихла ді
яльність клубів за інтереса
ми. Чого не вистачає відпо
відним міськкомам комсо
молу (А. Юнак, В. Кулик), 
щоб вжити рішучі заходи?

Ще одного нагадування з 
трибуни пленуму обкому 
комсомолу?

Не припиняється потік 
скарг на погану роботу 
сільських клубів. Неприєм
не видовище, наприклад, 
являє собою будинок куль
тури села Казарня Знам’ян
ського району. Будинок об
шарпаний, в аварійному 
стані. І якби не вивіска, то 
здогадатися, що це — за
клад культури села, може 
тільки людина з добре роз
винутою уявою. В кабі
неті директора зручно роз
ташувались шабашники. Ось 
тут музика гримить, і вогні 
мигають. Секретар ком
сомольської організації 
колгоспу «Союз» Любов 
Омелько вважає, що втру
чатися не слід. А міськком 
комсомолу, певно, з цим 
згоден.

Недостатня робота по ор
ганізації дозвілля є однією 
з причин, що породжують 
негативні явища в молодіж
ному середовищі. Тривогу 
викликає розповсюдження 
наркоманії.

Комітетам комсомолу 
спільно з органами право
порядку, культури, охорони 
здоров'я, педколективами 
учбових закладів слід по
вести рішучу боротьбу за 
очищення молодіжного се
редовища від наркотичного 
дурману.

Як бачите, проблем в 
ідейно-виховній роботі з 
молоддю в нас вистачає. І 
всі вони без винятку по
винні бути об'єктом пиль
ної уваги працівників мо
лодіжної преси. Ті проблем
ні матеріали, що публікую
ться в обласній молодіжній 
газеті «Молодий комунар», 
ще не завжди виклика
ють жвавий відгук у чита
чів, недостатньо впровад
жується в практику відкри
тий діалог з читачем, «круг
лі столи», дискусії, активні 
форми пропаганди. Виїзні 
редакції і свята газети про
водяться, як правило, в пе
ріод передплати.

Думається, ви погодитесь 
з тим, що успішна реаліза
ція завдань, які стоять пе
ред обласною комсомоль
ською організацією, багато 
в чому визначатиметься пе
ребудовою і підвищенням 
якості роботи в комсомоль
ській групі, цеховій, пер
винній організації. Тим, на
стільки живим і постійним 
буде двосторонній зв'язок 
між усіма комсомольськи
ми ланками від обкому до 
первинної.

Центр діяльності необ
хідно перенести в первинні,

де втілюються в реальність 
наші плани. Говоримо ми 
про це вже не перший рік. 
Однак в деяких комітетах 
комсомолу багато говорять 
про перебудову, охоче об
говорюють її напрями, але 
далі слів діло не йде.

На минулому пленумі 
серйозно критикувались Го- 
лованівський, Новомирго- 
родський, Новоархангель- 
ський райкоми комсомолу. 
За формалізм, кабінетний і 
телефонний стиль спілку
вання з первинними комсо
мольськими організаціями. 
Логічно поставити питання: 
що змінилось? Практично, 
дуже мало. Висновків з кри
тики не зроблено.

Протягом останніх років 
не поліпшується стан справ 
по обліку членів ВЛКСМ в 
Олександрійському, Улья
новському райкомах ком
сомолу. В Ленінському РК 
ЛКСМУ міста Кіровограда 
матеріали про хід двомісяч
ника внутріспілкової діяль
ності лежать «мертвим» 
вантажем. Замість того, щоб 
поліпшити справу, тут ви
словлюють чергові «об’єк
тивні» причини. А відділ 
комсомольських організа
цій обкому комсомо
лу (О. Сніжко) нерідко по
годжується з подібними 
поясненнями. Але ж партія 
вимотає від нас оціню
вати діяльність кожно- 
ного працівника, кожного 
підрозділу не по кількості 
запевнень, а по кількос
ті зробленого.

Необхідно сказати, що 
переважна більшість недо
ліків, їхнє повільне усунен
ня має прямий зв'язок зі 
слабким контролем і пере
віркою виконання.

Причин тут немало. Це і 
небажання обтяжувати себе 
роботою по мобілізації мо
лоді на виконання прийня
тих рішень, недостатній 
аналіз стану справ на міс
цях. 1, нарешті, головне зло 
— паперова круговерть.

Для поліпшення діяльнос
ті всіх комсомольських ла
нок треба в повній мірі ви
користати звітно-виборну 
кампанію, що проходить 
нині.

Що нам необхідно • зро
бити?

Перше:
— провести лінію на ство

рення повсюди відкритої, 
чесної, прямої атмосфери, 
утвердження реального по
гляду на речі в дусі XXVII 
з'їзду КПРС;

— забезпечити широку де
мократію, відкриту, не під
казану зовні критику і са
мокритику, ділове обгово
рення назрілих проблем, 
намітити шляхи їхнього ви
рішення;

— шляхом визчачемня 
кожною первинні» кон
кретних рубежів, підви
щення персональної вимог 
ливості за їхнє виконання— 
піднести самостійність і на 
ступальність активу;

— проінформувати ком- 
сомольців про хід виконай- 
ня критичних зауважень 
висловлених у ході мину, 
лої звітно-виборної кампа
нії. Уважно вивчити всі про
позиції і зауваження ком
сомольців, забезпечив 
контроль по їхньому вико
нанню;

— відійти від застиглих 
бюрократичних форм про 
ведення зборів, зробити ї: 
більш привабливими, при 
родно, не порушуючи прі 
цьому вимоги Статуту.

Звіти і вибори — це по 
ра, коли активно вирішую 
ться кадрові питання. Н< 
секрет, що комсомольський 
працівник часто нарікає 
мовляв, поспішили, не розі 
брались — не та людин 
керує ксміте^А^ комсомо 
лу. Ось і дас-ЗЖг зробим« 
те, про що постійно ГО5О 
римо: забезпечимо широк 
демократичне обговоренн 
в низових ланках кожне 
кандидатури, що висуває 
ться у виборні органи—ві 
комітету комсомолу до об 
кому.

Друге. Назріло питанн 
про те, щоб безповоротн 
і назавжди покінчити із зі 
хопленням «анкетною гес 
графією», коли питання де 
скільки працював, затінь 
ють головне — як люди 
спразпялася з покладеним 
обов’язками, ставилась д 
справи. Тоді у нас не буд 
фактів, подібних тим, щ 
трапились в Долинськом 
Новоархангельському ра: 
комах, коли працівники ап; 
ратів, зіткнувшись з перш; 
ми труднощами, почали ро. 
махувати (ЛЬзами пр 
звільнення.

Третє. Напередодні зві 
но-виборних зборів І КО1 
ференцтй слід організува- 
співбесіди і атестацію ус 
категорій комсомольські 
кадрів та активу. Це вим 
га з’їзду, її треба викон 
вати.

Сьогодні енергія і помп 
ли комсомольців, юнаків 
дівчат області зосередже 
на успішному виконай 
планів 1986 року, гіди 
зустрічі 70-ї річниці Вел 
кого Жовтня, XX з'їз, 
ВЛКСМ, XXV з’їзду комс 
молу республіки. Наші з: 
дання полягають у тол 
щоб наповнити життя ко 
ної комсомольської оргаї 
зації соціально значими,- 
справами, уШьаній мірі а 
користати вЛВ'иезні резе 
ви людського фактора, д 
ти на цьому шляху пос 
довно і цілеспрямовано.
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Перебудова—справа всіх в кожного!
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М. Г. САМІЛИКА
^Лажливою формою внхо- 

тКікня молоді е організація 
її розумного дозвілля. Саме 
комітети комсомолу повинні 
в першу чергу подбати про 
організацію вільного часу 
юнаків і дівчат, про те, щоб 
світилися вечорами віт 
Клубів і будинків культури, 
не пустували в школах акто
ві залп.

Треба обкому, .міськкомам 
і райкомам комсомолу на 
Ьищнй рівень підняти орга
нізаційно-масову і спортив
ну роботу в області. Адже 
сьогодні фізичною культу
рою регулярно займається 
Лише кожна п'ята молода 
людина. Потрібно ширше 
Використовувати базу наяв
них спортивних споруд.

Обкому комсомолу слід 
більше уваги приділяти ро
боті шкільних комсомоль
ських організацій. Комсо

мольські збори в школах ще 
нерідко проводяться за сце
наріями, а виступи комсо
мольців попередньо пишу
ться, перевіряються класни
ми керівниками. Подавлює- 
ться ініціатива і самодіяль
ність школярів. 1 все це 
трапляється тому, що пра
цівники обкому, багатьох 
міських і районних комітетів 
комсомолу в школах бува
ють рідко, з учнями зустрі
чаються, як кажуть, через 
стіл президії. А чим живуть 
школярі, що їх хвилює, окре
мі комсомольські керівники 
зовсім не знають.

Починати перебудову тре
ба кожному з себе. Насам
перед з критичного аналізу 
того, що і як робиш ти, — 
секретар обкому, міськкому 
і райкому комсомолу, пер
винної організації, групком- 
сорг. Як ти допомагаєш ком

сомольцям, молодим людям 
знайти своє місце в реаліза
ції поставлених партією зав
дань.

Необхідно рішуче викорі
нювати практику, коли бе
руться за багато проблем 
зразу і ні одну не доводять 
до кінця. Конкретність, ді
ловитість, ініціативність, си
стемність, глибокий аналіз 
процесів, що відбуваються в 
молодіжному середовищі, 
єдність сказаного і зробле
ного — такі сьогодні вимо
ги до комсомольської ро
боти.

Головне в перебудові — 
перенести центр роботи в 
первпнпі комсомольські ор
ганізації. Нині в області по
над 450 звільнених комсо
мольських працівників. Не
хай вони побільше залиша
ють свої кабінети і йдуть в 
первинні. І будуть там не 
кілька годин, як це нині по- 
старому практикується, а 
стільки, скільки треба для 
того, щоб життя цих орга
нізацій стало повнокровним, 
корисним і цікавим.

З виступів учасників пленуму
Як зацікавити 
спілчан

Як підняти авторитет 
комсомолу, вивести нашу 
діяльність із потоку слів 'і 
паперів, як викоренити 
байдужість і пасивність?

На мою думку, перш за 
все що проблему треба 
розглядати, з'ясувавши, 
хто ж породжує абстракт
ність в комсомольській ро
боті. Часто-густо самі ми 
— комсомольські праців
ники, ставлячи перед пер
винними організаціями та
кі завдання, котрі не вирі
шуються в комсомольсько
му колективі.

Для прикладу розкажу 
про комсомольські збори в 
ПМК-35, на яких я була 

присутня. Запропонувала 
поговорити про наболіле, а 
у відповідь: «А що каза
ти? Що об’єкти вчасно не 
здаємо, що бригадний під
ряд у нашому КМК на 
доброму слові тримається? 
Будівельні матеріали час
то одержуємо з перебоя
ми, працювати нічим. Не 
минає нас і штурмівщина. 
На кожних зборах про цс 
говорили. Покінчити з не
доліками нам одним не під 
силу, бо часто і керівни
цтво ПМК нічого не може 
зробити. Так для чого про 
це вести мову знову?».

Тоді ставлю спілчанам 
інше питання: яка ж точка 

прикладання ваших сил? 
І тут розмова оживилася, 
а в рішення зборів було 
записано: «Підняти перед 
керівництвом пересувної 
колони питання про впро
вадження особистого клей
ма. Таким чином, кожен 
працівник відповідатиме за 
свою роботу і не перероб
лятиме чийсь брак».

Ось так у комсомольців 
будівельної організації ра
йону прокинулась справж
ня зацікавленість у роботі. 
А для нас, комсомольських 
працівників, важливо не 
упускати такі рішення 
з-під контролю, робиш 
все, щоб вони знаходили 
своє завершення.

Т. ПРУЖИНА, 
перший секретар Мо- 
воукраїнського райко
му комсомолу.

*1ВИСТЇІІУ ПЕРШОГО СЕКРЕТАРЯ 
ЦКІКСИ УКРАЇНИ В. ЦИБУХА

На жаль, не відчувається, 
що необхідність перебудо
вуватись торкнулась наших 
комітетів комсомолу. За
гальні недоліки, як і досі, 
зустрічаються в роботі на
ших організацій: не пра
цюємо з людьми, мало ці
кавимось їхніми життєво 
важливими проблемами; на
магаємось видавати бажан
ня за дійсне—багато показ
ного; бракує нам критики й 
самокритики, незадоволен
ня наявним станом справ; 
безпринципність в оцінці 
роботи, позиції окремих 
членів ВЛКСМ, які пляму
ють честь комсомолу.

А тому й доводиться го
ворити сьогодні учасникам 
пленуму про випадки пасив
ності, байдужості, недисцип
лінованості окремих ком
сомольців.

Ось і сьогодні на плену
мі виступаючі наводили 
приклади безгосподарнос
ті, безпринципності. Невже 
треба чекати пленуму, щоб 
про все це говорити з три
буни? Треба не тільки гово
рити, — треба діяти! На 
місцях. Зараз, негайно, не 
чекаючи зборів чи пленуму.

Важливе питання участі 
комсомольців І молоді в 
розвитку економії і береж
ливості, науково-технічної 
творчості. Певні досягнення 
комітетів комсомолу об
ласті в цій справі є. Але 
не всі ще включилися о ді
яльну роботу. Приміром, на 
рахунку фонду економії 
комсомольської організа
ції заводу «Гідросила» за 
вісім місяців цього року 26 
тисяч карбованців. В той же 
час зарекламовано продук
ції, яку випускають КМК і 
молоді робітники, на 14 ти
сяч карбованців. Що ж це 
за економія?

Науково-технічною твор
чістю охоплено менше 20 
процентів школярів і учнів 
ПТУ, а у Вільшанському, 
Онуфріївському, Петрів- 
ському, Устинівському ра
йонах молоддю подано ли
ше по 3—6 рацпропозиція.

Важіль підйому активнос
ті, згуртування комсомоль
ських організацій — вирі
шення соціальних питань. 
Наприклад, створення мо
лодіжних житлових коопе
ративів. Але замість будів

Після XXVII з'їзду КПРС, 
липневого (1986 р.) Плену
му ЦК КПРС в діяльності 
обласної комсомольської 
Організації, як і а усій рес
публіканській комсомоль
ській організації відчуваю
ться в цілому переміни, 
відчувається конкретний 
підхід до справи, відпові
дальність та ініціатива.

Такими конкретними спра
вами в області стали орга
нізація й успіхи передових 
КОМСОМОЛЬСЬКО - молодіж
них колективів, окремих 
молодих виробничників. 
Збільшується кількість мо
лоді в сільському госпо- 

Ф^ьстзі, кількість КМК у 
тваринництві, які працюють 
за бригадним підрядом.

А що нового, цікавого 
з'явилось в роботі обласної 
комсомольської організа
ції, що можна було б під
тримати? Шефство над ви
рощуванням кукурудзи, ро
бота учнівських бригад та 
інші конкретні справи.

Але ще є цілий ряд проб
лем, над вирішенням яких 
треба працювати. Напри
клад, соціалістичне змаган
ня молоді. Головною метою 
його позинно стати повсюд
не досягнення високих кін
цевих результатів. Проте в 
області лише кожен п'ятий 
КМК є колективом кому
ністичної праці. Менше тре
тини всіх КМК трудиться за 
прогресивними формами 
ЛНн ізації праці, а кількість 
7<з;<их зростає дуже повіль
но. Не справляються з ви
робничими планами ряд 
КМК у будівництві, торгівлі, 
інших галузях.

В комітеті комсомо
лу виробничого об’єднан
ня «Олександріяаугілля» 
стверджують, що постійно 
займаються організацією 
соціалістичного змагання. 
Але із 16 КМК не впорались 
із планом першого півріччя 
нинішнього року 6. Не вва
жають за потрібне взагалі 
займатись соціалістичним 
змаганням (це, мовляв, 
справа профспілок) коміте
ти комсомолу Знам'янськоі 
меблевої фабрики, Кірово- 
<дської Бобринецькоі 

геслхімії. За останній рік 
обком комсомолу, дві тре
тини райкомів не узагаль
нювали досвід роботи КМК. 

ництва житла — «об'єктив
ні» причини, інерція госпо
дарників і комсомольських 
працівників області. Кіро- 
воградщина — одна з неба
гатьох областей на Україні, 
де МЖК ще не пробив собі 
дорогу.

І останнє питання по по
рядку, але по важливості — 
перше: перебудова стилю 
роботи в комсомолі. Гово
рилось з трибуни про це 
сьогодні багато, і це зрозу
міло: перебудова в комсо
молі нас хвилює.

За підсумками звітів і ви
борів минулого року робо
та 11 комсомольських ор
ганізацій області визнана 
незадовільною. Що ж зроб
лено райкомами, обкомом 
для виправлення становища? 
Далі складання планів до
помоги і візитів справа не 
посунулась. На сьогодні 
справи у згаданих організа
ціях залишаються незадо
вільними. Та й і в інших ор
ганізаціях явка на збори 
протягом року складає ЗО— 
40 процентів.

Чимало ще комсомольців 
не взято на облік, чимало 
вибуло, не знявшись з облі
ку; висока плинність секре
тарів первинних, не нала
годжене їхнє навчання.

На закінчення хочу пере
дати вимоги ЦК — на пере
орієнтацію всієї комсомоль
ської роботи. Сформулю
вати їх коротко можна так:

— по-перше, центр ваги 
всієї комсомольської робо
ти слід перенести в первин
ні організації, на місця, в 
колективи. Найважливіше 
завдання комітетів ко?лсо- 
молу — підвищення бойо- 
витості первинної;

— по-друге, організація 
усіх ланок комсомолу на со
ціально значимі справи по
винна пронизувати всі пла
ни й рішення. Максимум 
конкретності в роботі, по- 
менше паперів.

Навколо потрібних ціка
вих для молоді справ треба 
будувати всю комсомоль
ську роботу. Визначитись, 
знайіи конкретно, справді 
потрібне діло. А визначив
ся — берись. Узявся — ви
конуй, не кидай на півдоро- 
зі. Важко — клич на допо
могу актив, звертайся в ра
дянські, партійні органи.

Усі ті успіхи, яких до- 
сягло наше підприємство, 
нерозривно зв’язані з ді
яльністю комсомольської 
організації. Та вони були б 
вагомішими, аби в нашій 
роботі не було недоліків. 
Приклад: в основних це
хах заводу стоїть мертвим 
багажем неустатковане об
ладнання на суму 2 міль
йони карбованців. Бажає 
бути пабагато кращою 
якість продукції. Низький 
коефіцієнт ритмічності ро
боти, що заважає впровад
женню госпрозрахунку у 
виробничих бригадах і ро
бить неможливим ведення 
особистих рахунків еко
номії.

Як видно, питань, де 
комсомолії проявити б 
справжнє шефство та іні

А про нас забули
Я вважаю, що нам, ком

сомольцям, досить прикра
шати становище діяльнос
ті комсомольських органі
зацій, їх вплив па кінцеві 
результати праці молодих 
виробничників. Тут у нас 
далеко не все гаразд. Цс 
можна проілюструвати на 
прикладі комсомольської 
організації колгоспу, в яко
му я працюю..

Село Голубенка, де зна
ходиться моя ферма, від 
контори господарства да
леченько. Тут живе і тру
диться всього кілька спіл
чан. Певно, через це про 
нас просто забули. На 
комсомольські збори не

З кожним днем набирає 
потужності будівництво 
нашого комбінату. Маємо 
немало досягнень. Але зу
пинюся на кількох пробле
мах. На жаль, поки що у 
нас не вистачає місць у 
гуртожитках, дітей буді
вельників ще не забезпе
чено дитячими садками. 
Проте всі ці труднощі тим
часові, адже нашій будові 
всього лише рік.

А ще у нас гостро стоїть 
питання проведення до
звілля. Організовуємо ін
тернаціональні вечори від
починку, спортивні змаган
ня. Ллє цього замало. Ось 
і звергаюся з пропозицією 
до комсомольців КІСМу: 
давайте створимо клуб 
спортивних автомобілів 
баггі. Розроблені студен
тами проекти і зроблені 
нами автомобілі, а також 
спільні змагання зроблять 
дозвілля і майбутніх іиже-

Для «галочки» 
чи для діла?

ціативу дуже багато. А що 
зроблено? Практично нічо
го. Часто діяльність спіл
чан носить епізодичний ха
рактер і зводиться до зби
рання інформації”! про рей
ди штабу «КП».

Певна річ. такі методи 
роботи нас не можуть 
влаштовувати. Діяльність 
комсомольської організа
ції не може визначатися 
наявністю планів, протоко
лів, заходів, довідок, зві
тів. Але • трапляється, що 
комісії вищестоящих ком
сомольських органів по 

запрошують, секретар ком
сомольської організації 
колгоспу па фермі рідкий 
гість.

Не відчутна ще перебу
дова роботи комсомоль
ської організації і правлін
ня господарства у питан
нях поліпшення умов пра
ці та побуту мешканців 
хутора. Не раз ми зверта
лися до адміністрації з 
проханням прокласти на
сипну дорогу до села. Але 
практично нічого не зроб
лено. Почався повий на
вчальний рік, і нашим ді
тям щодня треба проходи
ти по п'ять кілометрів до 
школи. І це в будь-яку по
году.

Ми — з молодої 
будови
перів, і будівельників зміс
товним і цікавим.

Є у мене пропозиція і до 
«Молодого комунара»: да
вайте організовувати усні 
випуски газети па будові. 
Зустріч із журналістами і 
з цікавими людьми, котрі з 
ними приїдуть, буде вза
ємно цікавою і корисною.

Скажу й про таке пи
тання. Працюючи в райко
мі комсомолу, я іноді сам 
формально підходив до 
відбору добровольців на 
ударні будови. Прийде, 
бувало, комсомолець, за
явивши про бажання там 
трудитися. Подивишся йо
го документи, скажеш, ко
ли і куди йому прибути

перевірці документації по 
півтора дня пишуковують 
недоліки у їх веденні, а бе
сідам з комсомольцями ви
діляється від сили 2 годи
ли. Про яку роботу з людь
ми може йти мова у таких 
випадках? Звідси і пород

жується пасивність спілчан, 
їхня робота більше для 
«галочки», ніж для діла.

І. МАШНЯГУЦА, 
фрезерувальник кіро
воградського заводу 
«Гідросила», депутат 
Верховної Ради СРСР.

Соромно казати, але сьо
годні нас хвилює і те, що 
в сільському магазині рід
ко купиш свіжого хліба. 
Автолавка цього року жод
ного разу не з’явилася на 
фермі.

Ми не раз чули, що в су
сідніх трудових колекти
вах життя пабагато ціка
віше. Працівницям нашої 
ж МТФ про це доводиться 
тільки мріяти.

Хто ж винуватий у цьо
му? В деякій мірі всі ми, 
спілчани, і райком комсо
молу, який не цікавиться 
життям спілчан колгоспу.

К. ГАЛАН, 
доярка колгоспу «Ле
нінський шлях».

Новоархангельський 
район.

для під'їзду. Ось і вся ро
бота з новобранцем.

Тепер бачу, наскільки всі 
ми програвали. Адже мо
лодь зразу треба форму
вати як КМК. Визначити 
його бойовитість теж в де
якій мірі можна відразу. 
Хоча б під час роботи на 
спорудженні якогось об’єк
ту в обласному центрі. Це 
дозволить визначити, хто 
є хто в загоні.

В. ЗІНЧЕНКО, 
начальник штабу Все
союзної ударної ком
сомольської будови 
Криворізького гірничо- 
збагачувального ком
бінату.
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вас

«Гарт». 20.45 — На добра
ніч, діти! 21.00 — «Час». 
21.40 — Ф. Легар. «Фраскі- 
та». Оперета. В перерві — 
22.35 — Новини.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40 — Те

лефільм «Наше покликан
ня». 1 серія. 0.55 — Грає 
В. Ковтун (акордеон). 10.15— 
Новини. 14.80 — Новини. 
14.50 — Людина 1 природа. 
Документальні фільми. 15.30
— Співає 1 танцює «Росія-
ночка». 15.55 — Дітям про 
звірят. 16.25 — Новини.
16.30 — «Завтра на світанку 
День перемоги». Докумен
тальний фільм. 17.10 — Чем
піонат світу з волейболу. Чо
ловіки. 17.30 — Телефільм 
«Наше покликання». 2 серія. 
18.45 — Сьогодні у світі 
19.05 — Мультфільм. 19.15
— Новини. 19.25 — Докумен
тальний фільм. 19.55 — И. В. 
Гете. «Фауст». Сцени з тра
гедії. Частина 1. «Метамор- 
фозп». 21.00 — «Час». 2,1.40
— И. В. Гете. «Фауст». Сце
пи з трагедії. Частина 2. 
«Підсумок». 22.50 — Сьогод
ні у світі. 23.00 — Супутник 
телеглядачи

Шкільний екран. 8 клас. Ро
сійська література. Твір на 
патріотичну тему. 12.10 — 
Кінофільм «Я навчу 
мріяти». 13.40 — Новини.
16.00 — Новини. 16.10 —
Срібний дзвіночок. 16.30 — 
Любителям органної музи
ки. 17.05 — «Кіт. півень і ли
сиця». Лялькова вистава. 
17.35 — «Агропром: пробле
ми 1 пошуки». 18.00 — Пісні 
радянських композиторів. 
18.30 — Актуальна камера.

А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Телефільм «Ситуація». 8.35, 
9.35 — Природознавство. 4 
кл. Наша планета «Земля». 
8.55 — «Лазери». Науково- 
популярний фільм. 9.05,

галька біологія. 10 кл. 13.10 
— Фільм «П’ятнадцятиріч
ний капітан». 14.30 — В. Ма- 
яковський. «Моє відкриття 
Америки». 15.00 - 
18.00 — Новини.
Музичний кіоск. 
ЙЛЯ ВСІХ і для

. побудувати
19.15 — Ритмічна ..............
іса. 19.45 — «Довгий шлях». 
Про молодого комуніста, 
шофера Миколу Таранова. 
20.00 — Вечірня казка. 20.15 
— Світ рослин. 21.00 —
«Час». 21.40 — Вас запро
шує Єреван. Естрадна пере
дача. 22.50 — «Рябово. Осін
ній день». Документальний 
телефільм. 23.00 — Новини.

- Новини. 
18.15 —
18.45 -
кожного».
будинок? 
гімнасти-

казка за мотивами творів 
Ш. Перро. 17.45 — Робітничі 
збори. 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — Чемпіонат сві
ту з шахів. Матч-реванш. 
19.05 — «Співдружність».
Тележурнал. 19.35 — «12-й 
поверх». Додаток до переда
чі «Світ і молодь». 21.00 — 
«Час». 21.40 — Телефільм 
«Па крутизні». 2 серія. «Два 
місяці». 22.55 — Сьогодні у 
світі. 23.10 — Чемпіонат сві
ту з шахів. Матч-реванш.

Чорнобилі». Концерт народ
ної артистки РРФСР А. ПУч 
гачової. 22.40 • Новини.

А ЦТ (II програма)

А ЦТ (І програма)

А УТ

Д У'1 •
10.00 — ПОВНІШ. 10.20 — 

Музичний фільм «Сюїта для 
чотирьох труб». 10.50—Доб
рого вам здоров'я. 11.20 — 
Телефільм «Сурмач грає 
збір». 11.40 — Шкільний ек
ран. 10 клас. Історія. 12.10 
— «Темп». 13.10 — Новини. 
13.25 — Грає ансамбль
«Алегро». 16.00 — Новини. 
16.10 — Соібнпй дзвіночок.
16.30 — Для школярів. «Аз
бука добра». 17.10 — Від 
першої особи. Пост Петро 
Ребро. 18.00 — «День за 
днем». (Кіровоград). 18.15— 
Телефільм. (Кіровоград).
18.30 — «Грай, бандуро». 
19.00 — Актуальна камера.
19.30 — Прямий зв'язок. Що
може первинна комсомоль
ська організація. 20.45 —
На добраніч, діти! 21.00 — 
«Час». 21.40 — Новини, кі
ноекрана. 22.55 — Новини.

19.00 — Кубок європейських 
чемпіонів з футболу: «Дина
мо» (Київ) — «Бероє» (Ста
ра Загора, Болгарія). В пе
рерві — «День за днем». (Кі
ровоград). 20.45 — На доб
раніч, діти! 21.00 — «Час». 
21.40 — Художній фільм 
«...1 чудова мить перемоги». 
22.55 — Новини.

12.40 Іспанська мова.
9.55 — «У Московському зоо
парку». Науково-популярний 
фільм. 10.05, 11.45 — Поезія 
Я. Смелякова. 10.35 — Зоо 
логія. 7 кл. 11.00 — РосТй- 
ське мистецтво XVII ст. 12.10 
— Екран — учителю. За-

8.00 — «Час». 8.40 — Те
лефільм «Наше покликан
ня». З серія. 9.45 — Прелюдії 
О. Скрябіна у виконанні 
10. Слесарева (фортепіано). 
По закінченні — Новини. 
14.30 — Новини. 14.50 —
«Наш сучасник». Докумен
тальні телефільми. 15.40 — 
Російська мова. 16.10 — Но
вини. 16.15 — Документаль
ний телефільм. 16.35 — «Ро
сійський музей». Передача 3. 
«Прикладне мистецтво Ста
родавньої Русі». 17.05 — Те- 

17.15 — С. Соснін. 
іоботях». Музична

А ЦТ (II програма)

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — 

Телефільм «Дрібниць не бу
ває». 8.35, 9.35 — Природо
знавство. 2 кл. 8.55 — «При
лади — науці». Науково-по
пулярний фільм. 9.05, 12.40
— Французька мова. 9.55 — 
«АСУ і кіно». Науково-попу
лярний фільм. 10.05 — Уч
ням СПТУ. Естетичне вихо
вання. 10.35, 11.40 —. Істо
рія. 6 кл. Середньовічне се
ло. 11.05 — Шахова школа. 
12.10 — Музика. 4 кл. .Бога
тирські образи в музиці 
О. Бородіна. 13.10 — «Уроки 
історії». Тележурнал. 13.55—
— Новини. 18.00 — Новини. 
18.15 — Ритмічна гімнасти
ка. 18.45 — Чемпіонат СРСР 
з хокею: ЦСКА — «Динамо.» 
(Москва). В перерв! — 20.05
— Вечірня казка. 21.00 — 
«Час». 21.40 — Закриття Днів 
болгарської культури в 
СРСР. Передача з Держав
ного Центрального концерт
ного залу. По закінченні — 
Новини.

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Телефільм «На крок попере
ду». 8.35, 9.35 — Суспіль
ствознавство. 10 кл. 9.05, 
13.05 — Німецька мова.
10.05 — Учням СПТУ. Етика 
і психологія сімейного жит
тя. 10.35, 11.35 — М. Гоголь. 
«Тарас Бульба». 6 кл. 11.05
— Документальний фільм. 
12.05 — Екран — учителю. 
Загальна біологія. 9 кл. 12.35
— Історія. 4 кл. Кріпосні 
майстри. 13.35 — «Батьків
ський день — субота». 14.35
— Сільська година. 15.35 — 
Новини.
18.15 — «...До шістнадцяти і 
старші». 19.00 — Клуб манд
рівників. 20.00 — Вечірня 
казка; 20.15 — Новини.
20.20 — «Сучасники». 20.45
— Народні мелодії. 21.00 — 
«Час». 21.40 — Фільм «Весе
лі. холостяки». 23.00 — Но
вини.

18.00 Новини.

неділю на стадіоні «Зірка» ооласного центру від
булася виставка собак. Присутні з інтересом спосте- 
рігали^ як демонстрували елементи дресу мисливські,
міліцейські собаки І коллі.

10.00 — Новини. 10.25 — 
Виробнича гімнастика. Урок 
6. 10.35 — Шкільний екран. 
7 клас. Музика. 11.00 — Бар
вистий хоровод. 11.45 —
Молодіжна студія «Гарт».
12.30 — Новини. 16.00 —
Новини. 16.10 — Срібний 
дзвіночок. 16.30 — «Пісенне 
мереживо». 16.45—«Кур’єр». 
Ідеї, відкриття, винаходи 
юнацтва. Другий випуск.
17.30 — «Спитай себе». Чо
му низької якості одеське 
взуття? 18.00 — «День за 
днем». (Кіровоград). 18.15 — 
«Немеркнучі барви мистец
тва». Репортаж з урочисто
го відкриття і закриття об
ласного свята театрального 
мистецтва «Вересневі само
цвіти». (Кіровоград). 18.30—- 
Музичний фільм «У колі 
друзів». 19.00 — Актуальна 
камера. 19.30 — «Час вирі
шувати». Діалоги Україн
ського телебачення 1 «Робіт
ничої газети» з телеглядача
ми. 20.15 — «Сонячне ко
ло». Виступають вихованці 
Кіровоградської середньої 
школи № 9. (Кіровоград). 
20.40 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.40—Я. Ку
пала. «Женитися — не жу
ритися». Вистава. В перерві

22.30 — Новш:п

8.00 — Гімнастика. 8.15— 
Телефільм «На крутизні». 18 
2 серії. 10.30 — Документ 
тальний фільм. 10.50 — НЙ-. 
ука 1 життя. 11.20 — «Зал і?-, 
на справа Росії». Науково« 
популярний фільм. 11.35 -А 
Російська мова. 12.05 _
Учителю — урок музики. 4 
кл. 13.10 — «Потрібна ідея». » 
Відповіді на листи глядачів1. 
14.05 — Програма Мурман
ської студії телебачення. 
15.15 — Новини. 18.00 — На
вини. 18.20 — Прем'єра на« 
уково-популярного фільму 
«За сонцем услід». 18.30 -»! 
Спортивна програма. Чем
піонат СРСР з хокею. «Тор
педо» (Горький) — «Спар« 
так» (Москва): «Динамо» 
(Москва) — «Динамо» (Ри
га); чемпіонат СРСР з фут
болу: «Динамо» (Москва) —' 
«Металіст». В перерві — Ве
чірня казка. 21.00 — «Час». 
21.40 — Концерт з творів 
Л. Бетховена у Великому за
лі консерваторл 00 — Но
вини.

А ЦТ (І програма)

А ЦТ (II програма)

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40 — Те

лефільм «Наше покликан
ня». 2 серія. 9.55 — У світі 
тварин. 10.55 — Новини. 
14.30 — Новини. 14.50 — До
кументальні фільми. 15.30 — 
«На вулиці Миру». Виступ 
учнів школи-студії Ансамб
лю народного танцю СРСР. 
16.00 — До 40-річчя- закін
чення Нюрнберзького про
цесу. Документальний теле
фільм «Застереження». 16.50 
— Новини. 16.55 — Розпові
дають наші кореспонденти. 
17.25 — Виступ народного 
хору Палацу культури 
«Ювілейний» Бєлгородсько
го вітамінного комбінату. 
17.40 — Документальний те
лефільм. 18.15 — Сьогодні у 
світі. 18.30 — Спортивна
^ама. Чемпіонат світу з 

бону. Чоловіки. 18.55 — 
Футбол. Європейські кубки. 
В перерві — Чемпіонат сві
ту з шахів. Матч-реванш. Но
вини. 21.00 — «Час». 21.40— 
Футбол. Європейські кубки 
В перерві — 22.45 — Сьо
годні у світі. II > закінченні

23.45 — Чемпіонат світу з 
шахів. Матч-реванш.

А УТ
10.00 — Новини. 10.25 —

Новини кіноекрана. 11.40 —

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40 

тям про звірят. 9.10 — Кон
церт Державного духового 
оркестру РРФСР. 9.50—-Клуб 
мандрівників. 10.50 — но
вини. 14.30 — Новини. 14.50 
— Документальні фільми.. 
15.30 —- Шахова школа.
16.00 — Новини. 16.05 —
«...До шістнадцяти 1 старші». 
16.50 — Паш сад. 17.20 —
Концерт хору російської піс
ні будинку культури Таган
розького металургійного за
воду. 17.40 — Телефільм
«Наше покликання». З серія.
18.45 — Сьогодні у світі.
19.05 — Концерт радянської 
пісні. 19.20 — Питання тео
рії. Бесіда з членом ЦК 
КПРС, головним редактором 
журналу «Коммунист» І. Фро- 
ловим. 20.05 ‘ — Новини. 
20.15 — На концертах на
родного артиста СРСР Еміля 
Гілельса. 21.00 — «Час».
21.40 — Телефільм «На кру
тизні». 1 серія. «Диа дні».
22.45 — Сьогодні у світі. 
23.00 
волейболу.

«РДКОЦІ-МАРШ»

Фото О. ІВАНОВА.

ПОДІЯ

НАД МІСТОМ

8.00 — Гімнастика. 8.15— 
Телефільм «Тихвінські 
тиви». 8.35, 9.40 
4 кл. 9.00, 13.40 
ська мова. 9.30 
сець Сибіру». Науково попу
лярний фільм. 10.05 — Уч
ням СПТУ. Суспільствознав
ство. 10.35, 11.40 — О. Пуш
кін. «Дубровський». 5 кл. 
11.05 — Мамина школа. 12.10
— Екран — учителю. За
гальна біологія. 9 кл. ’1. Дар- 
він. 12.40 — М. Глінка.
«Вальс-фантазія». 13.10 —
Твоя ленінська бібліотека. 
Матеріали до вироблення 
програми РСДРП. 14.10 — 
Ж.-В. Мольєр. «Міщанин у 
дворянстві». 15.10 — Нови
ни. 18.00 — Новини. JИ.20— 
Із скарбниці світової музич
ної культури. Ф. Шуберт. 
Симфонія Дг2 8 сі мінор («Йе- 
закінчена»). 18.50 — Земля 
сибірська. 19.20 — Реклама. 
19.25 — Чемпіонат СРСР з 
хокею. ЦСКА — «Хімік». 2 1 
З періоди. В перерві — 20.05
— Вечірня казка. 21.00 —
«Час». 21.40 — Концерт на
родної артистки СРСР Т. Си- 
нявської 22.20 — Новини.

мо- 
Історія. 
Англій- 

«Літопи-

8.00 — «Час». 8.40 — Рит
мічна гімнастика. 9.10 —
«Піонерія». Кіножурнал. 
9.20 — 40-й тираж < Спорт- 
лото». 9.30 — Будильник. 
10.00 — Служу Радянському 
Союзу! 11.00 - Райкова
пошта. 11.30 — Клуб манд
рівників. 12.30 — Музичний 
кіоск. .13.00 — Сільська го
дина. 14.00 — Зустріч у Кон
цертній студії Останні но з 
учителем математики В. Ша- 
таловим. 15.30 — Музичний 
фільм. 15.40 — Це ви може
те. 16.25 — Новини. 16.30—'. 
В гостях у казки. Фільм 
«Стоптані черевички». 17.40
— «Дві позиції». Про зустріч 
представників радянської і 
американської громадськос
ті в Юрмалі. 18.40 — «Пісня
— любов моя». Співає Е. П’є- 
ха. 19.20 — Новини. 19.25—1 
Фільм «З життя Потапова». 
21.00 — «Час». 21.45—Спор
тивна програма. Футбольний 
огляд. 22.15 — Чемпіонат 
світу з волейболу. Чоловіки. 
Матч за 3-є місце. 22.55_ 
Естрадна передача з НДР.

Д УТ

10.20

▲ ут

>

Сьогодні у 
Чемпіонат світу 

Чоловіки.

10.00 — 
Телефільм 
мо». 10.35

8

Новини. 10.20 — 
«Ласкаво проси- 
— Шкільний ек

ран. 10 клас. Фізика. 11.05— 
Художній фільм «...1 чудова 
мить перемоги». 12.20 —Спі
ває тріо Марепнчів. 13.25 — 
Новини. 16.00 — Новини.
16.10 — Срібний дзвіночок.
16.30 — Республіканська фі- 
зико-математнчна школа. 
17.00 — Фільм-копцсрт «Г1- 
зела Ципола». 17.40 — Ко
лектив і п’ятирічка. 18.00— 
Телефільм. 18.30 — «Соняч
не коло». Дитячий хореогра
фічний ансамбль «Пролі
сок». (Кіровоград, па Рес
публіканське телебачення). 
19.00 — Актуальна камера.
19.30 — «Залежить від нас». 
20.00 — Молодіжна студія І.

Сто років минуло з того 
часу, як людство втратило 
одного з великих своїх ге
ніїв. У 1886 році пішов із 
життя великий компози
тор, піаніст, педагог і гро
мадський діяч Ференц 
Ліст. Глибокими й органіч
ними були його зв'язки з 
рідною Угорщиною, хоча 
більшу частину свого жит
тя композитор провів по
за її межами. Віртуозна 
гра піаніста чарувала міль
йони людей у багатьох 
країнах світу.

Зворушливу пам'ять про 
визначного митця зберіга
ють і кіровоградці. Адже 
саме в нашому місті, в 
Єлисаветградському літ
ньому театрі перед широ
кою громадськістю Фе
ренц Ліст востаннє в житті 
виступав зі своїми форте
піанними концертами. На 
знак шаноби нащадків ми
нулої суботи відбулося 
урочисте відкриття мемо
ріальної дошки видатному 
угорському піаністу І ком
позитору в обласному 
центрі. Учасники багато
людного мітингу — пере
важно молодь. Це студен
ти педінституту, учні му
зичного училища та інших 
навчальних закладів, пред
ставники партійних, дер
жавних і громадських ор
ганізацій.

Меморіальний знак від
крила секретар обкому 
Компартії України С. М. 
Шапікіна. Спадає покрива
ло. З бронзового барель
єфа (виконаний художни
ком А. Мацієвським) на 
присутніх спрямовує за
думливий І ніби запитливий 
погляд творець прекрасної 
музики. На дошці чітко 
викарбувані слова: «У ве
ресні 1847 року в літньому 
театрі, який стояв на цьо
му місці, виступав видат
ний угорський композитор 
і піаніст Ференц Ліст».

Лунає життєстверджуюча 
мелодія «Ракоці-маршу» у 
виконанні духового ор
кестру музичного учили
ща під диригуванням 
М. Каленського. Дівчата 
в народному українському 
одязі покладають до знака 
букети живих квітів. Зво
рушливий настрій присут
ніх викликають звуки фраг
ментів невмирущої «Угор
ської рапсодії № 2». В 
знак пам’яті й пошани пе
ред меморіальним знаком 
різнобарвно запалахкоті
ли квіти від багатьох орга
нізацій і підприємств міс
та, від усіх вдячних твор
цеві шанувальників його 
мистецтва.

В. РУДЕНКО.
м. Кіровоград.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

Па украинском языке.

НАША АДРЕСА:

316050. МПС,

м. Кіровоград, 
вул. Луначэрсьиого, 36.

БК 01546. Обсяі 0.5 друк, арк Індекс 6)103.

А ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.40 —
Мультфільми. 9.10 — «Ча
рівний арфи звук». Фільм- 
концерт. 9.35 — Відгукніть
ся. сурмачі! 10.05 — Д. Ка- 
балевський, «Про рідну зем
лю». Кантата для дитячого 
хору і симфонічного ор- 
кестпу. 10.40 — Новини.
14.30 — Новини. 14.50 —
Документальні фільми. 15.20
— Концерт ансамблю Єре
ванського медичного інсти
туту. 15,35 — Мамина шко
ла. 16.05 — Новини. 16.10— ■ 
Документальний фільм. 16.30
— Роби 8 нами, роби як ми, 
роби 
Пісні 
18.00 
соло
18.30 __ . .
Сьогодні у світі. 
Йде перебудова. Репортаж 
з партійних зборів. 19.25— 
«Після зміни». Концерт на 
заводі «Мосрентген». 21.00— 
«Час». 21.40 — Телефільм 
«На крутизні». З серія. «Два 
роки». 22.45 — Сьогодні у 
світі. 23.00 — Чемпіонат
світу з волейболу. Чоловіки.

10.00 — Новини. . . 
Ритмічна гімнастика. 10.50 
— Концертний зал «Дружба^ 
11.35 — Сьогодні — Дені? 
учителя. «Листи до сина»4 
Теленовела за творами В. Су« 
хомлинського. 12.00 — Ху«і 
дожній телефільм для дітей,- 
«Розповіді про Кешку і ЙОГО 
друзів». 1 серія. 13.10 — НОг 
вини. 13.20 — Доброго вам 
здоров’я. 13.50 — циркова 
програма. 14.20 — Мульт1« 
фільми на замовлення. 15.2§#^к-
— «Село 1 люди». 16.00 -Ч' "
Слава солдатська. 17.00 -Я 
Співає народний артист 
УРСР В. Зінкевнч. 17.30 
«Живе слово». Відповіді на 
листи телеглядачів. 18.10 
Концерт ліричної пісні. 18.30
— Актуальна камера. 19.00
— Чемпіонат СРСР з футбо
лу; «Динамо» (Київ) — «Ди
намо» (Тбілісі). 20.45 — На 
добраніч, діти! 21.00—«Час»’. 
21.45 — Художній телефільм 
«Ніс». 23.20 — Новини.

краще 8а нас. 17.30 — 
Вігандаса Тельксніса.

— «Після уроків». «В 
приїхав учитель...».

— Мультфільм. 18.45—
-----. 19.00 —

А УТ

16.00 — Новини. 16.10 — 
Срібний дзвіночок. 16.30 — 
Фільм-концерт «Умільці». 
16.40 — Літературна субота.
17.30 — «Атеїстичні діало
ги». 18.00 — «Наука і час».
18.30 — Музичний фільм
«1. Пономаренко». 19.00 —
Актуальна камера. 19.30 — 
Чемпіонат СРСР з хокею. 
«Сокіл» — СКА (Ленінград). 
2 і 3 періоди. 20.45 — На 
добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.40 — «Зустрічі в

А ЦТ (II програма)
8.00 — На зарядку ставай!

8.15 — Телефільм «На кру
тизні». З серія. 9.20 — Мас 
мина школа. 9.50 — Концерн 
з творів грузинських ком
позиторів. 10.30 — Російську 
мова. 11.00 — Документаль
ний фільм. 12.00 — Гра? 
Андрій Корсаков (скрипка),
12.15 ~ «Пам’ять поколінь»'. 
Зустріч учнів з ветеранам'^ 
Великої Вітчизняної ВІЙНИ.
12.45 — У світі тварин. 13.4$
— Розповідають наші кореф
понденти. 14.15 — «Слідство 
ведуть ЗНАТОКИ». «З життац 
фруктів». Телевистава. 1 і іЗг 
частини. 16.45 — Співає Пе: 
тер Шрайєр (НДР). 17.05 — 
Чемпіонат світу з волейбо
лу. Чоловіки. 17.50 — ІЗ
скарбниці світової музичної 
культури. С. Танєєв. Симфо
нія № 4 до мінор. Хори. 18.45
— Мультфільм. 19.00—Чем
піонат СРСР з футболу. Пе
реклик. «Динамо» (Київ) -г 
«Динамо» (Тбілісі); «Дніпро»
— «Зеніт». В перерві — Ве
чірня казка. 21.00 — «Час».
21.45 — Фільм «Молоді лю
ди». 22.55 — Новини.
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