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. ПРИСКОРИТИ ПЕРЕБУДОВУ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ РОБОТИ

17 СІЧНЯ В КІРОВОГРАДІ

КОНФЕРЕНЦІЯ ОБЛАСНОЇ

ВІДБУЛАСЯ XXIV ЗВІТНО-ВИБОРНА

КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

В обговоренні доповідей
Затверджується такий по
рядок денний конференції: взяли участь: М. Цигуль1. Звіт про роботу обко ський — перший секретар
му комсомолу і завдання Кіровоградського міськко
комсомольських
організа му комсомолу, В. Костюк—
цій області по дальшому механізатор колгоспу імені
Устинівського
посиленню комуністичного Куйбишева
виховання молоді в світлі району, Г. Шалапко — пер
рішень XXVII з’їзду КПРС. ший секретар Вільшансько2. Звіт ревізійної комісії го райкому ЛКСМУ, Н. Анобласної
комсомольської гелуца — секретар обкому
комсомолу, голова обласної
організації.
3. Вибори членів, канди Ради Всесоюзної піонер
датів у члени обласного ко ської організації імені Ле
ніна,
Ю. Кожум’яка —
мітету ЛКСМУ,
4. Вибори ревізійної ко перший секретар Світломісії обласної комсомоль водського міськкому ком
сомолу, Л. Куженко—дояр
ської організації.
ка колгоспу «Союз» Зна5. Вибори делегатів на
м’янського району, І. МашXX з’їзд ВЛКСМ.
нягуца — фрезерувальник
6. Вибори делегатів на кіровоградського
заводу
XXV з’їзд комсомолу Ук «Гідросила», депутат Верхов
раїни.
ної Ради СРСР, Т. Руден
З доповіддю в першому ко — начальник
Кірово
питанні виступив перший градського комсомольськосекретар обкому комсомо піонерського Поста № 1,
лу П. Малий, в другому — В. Мельник — майстер
голова ревізійної комісії СМУ-7
Маловисківського
обласної
комсомольської району, В. Камінськмй —
організації Т. Сушкова.
учень Гайворонської
СШ

№ 5, І. Малишев — прохід
ник шахти «Світлопільська»
ВО
«Олександріявугілля»,
О. Горбачова — студентка
Кіровоградського педінсти
туту імені О. С. Пушкіна,
Н. Джоган — слідчий Ле
нінського РВС м. Кірово
града, Ю. Сердюченко —
редактор обласної газети
«Молодий комунар», Н. І.
Морозова — голова облас
ної Ради ветеранів комсо
молу, М. Альошин — вій
ськовослужбовець, С. Нес
теров — секретар коміте
ту комсомолу Кіровоград
ського АТП-13555, Т. Пру
жина — перший секретар
Новоукраїнського райкому
комсомолу, В. Зінченко —
начальник штабу Всесоюз
ної ударної комсомольської
будови гірничозбагачувального комбінату окислених
руд в м. Долинській.
У
конференції
взяли
участь і виступили: Іржі
Гофман — голова комітету
Соціалістичної Спілки Мо-

З ДОПОВІДІ ПЕРШОГО СЕКРЕТАРЯ
ОБКОМУ ЛКСМ УКРАЇНИ В. МАЛОГО
Курс КПРС на приско
рення розвитку усіх сфер
суспільства, послідовна та
наполеглива
боротьба по
усуненню загрози ядерної
війни і за міцний мир — га
ряче і одностайно підтриму
ють комсомольці і молодь
області. Про це свідчать
ударна праця, народження
нових трудових починань,
прагнення комсомольських
організацій спрямувати всю
енергію пошуку, ініціативу
л’а підвищення. ефективнос
ті скрноміки, зміцнення тру
дової дисципліни. Понад чо
тири з половиною тисячі
юнаків та дівчат, 327 ком
сомольсько-молодіжних ко
лективів достроково завер
шили план першого року
XII п'ятирічки.
Сьогодні ми повинні кри
тично проаналізувати і об
говорити наші досягнення і

проблеми. Не затушовуючи
недоліків, не обминаючи
гострих кутів, визначити
точки прикладання сил об
ласної комсомольської організацц.
У міжконферепційний період вживались заходи по
зміцненню трудової дисцип
ліни, збільшенню кількості
комсомольсько - молодіжних
колективів. На важливих ді
лянках народного госпо
дарства їх додатково ство
рено 152, на прогресивні
форми організації та опла
ти праці переведено поло
вину молодіжних форму
вань у промисловості та со
рок п’ять процентів — у
сільському
господарстві.
Щороку в збиранні врожаю
ранніх зернових та пізніх
сільськогосподарських куль
тур беруть участь 20 тисяч
юнаків і дівчат, 860 жнив

них та збирально-транспорт
них екіпажів.
Помітно
активізувалась
діяльність обласного штабу
«Комсомольського прожек
тора» у боротьбі з безгос
подарністю, марнотратством,
порушеннями трудової ди
сципліни.
1 все ж, обкому, коміте
там комсомолу не вдалося
підняти трудову активність
молоді до рівня сучасних
вимог, добитися чіткої орга
нізації соціалістичного зма
гання. Причиною багатьох
прорахунків насамперед е
слабка організація індиві
дуального соціалістичного
змагання. У формальному і
неоперативному
підбитті
підсумків,
недостатньому
моральному та матеріально
му заохоченні, у відсутності
широкої гласності. Напри
клад, в комсомольських ор-

лоді Чехословаччини, Деян
Дяков — перший секретар
Толбухінського окружкому
Димитровської Комуністич
ної Спілки Молоді НРБ, РОланд Дітце—голова комітету
Спілки Вільної Німецької
Молоді, Л. І. Попов — льотчик-космонавт СРСР, двічі
Герой Радянського Союзу.
На конференції виступи
ли перший секретар обко
му Компартії України М. Г.
Самілик, секретар ЦК ЛКСМ
України Ю. Соколов.
Із заключним словом ви
ступив П. Малий.
У першому питанні поряд
ку денного на конференції
прийнято постанову. Було
затверджено звіт ревізій
ної комісії обласної комсо
мольської організації.
У
роботі
конференції
взяли участь секретарі, чле
ни і кандидати в члени бю
ро обкому партії, інструк
тор ЦК КПРС Г.Р. Савїнов,
інспектор ЦК Компартії Ук
раїни М. Є. Гончар, заступ
ник завідуючого відділом
«Комсомольського прожек
тора» ЦК ВЛКСМ Л. Толоч
на.

гацізаціях колгоспів імені
Горького та імені Жданова
Добровеличківського райо
ну (перший секретар В. Новосад) підсумки змагання
не підбиваються, перемож
ців не заохочують. А в Кі
ровоградському районі (пер
ший секретар В. Грабова)
тільки вісім процентів моло
діжних колективів переведе
но на бригадний підряд. А
це — найгірший показник в
області.
Відомо, що наша область
серйозно критикувалась ЦК
Компартії України за неви
конання планів капітально
го будівництва, його низьку
якість. Ця критика в повній
мірі стосується і комсо
мольських організацій в бу
дівництві. В соціалістично
му змаганні тут чимало
формалізму. На будівельиих
майданчиках, де працює
молодь,
не побачиш ні
«блискавок», ні фотозвинува'чень, ні плакатів.
Як подання серйозної до
помоги будівельникам роз
глядаємо ми й утворення
(Продовження на 2-й стор.].

Пленум обкому
ЛКСМ України
17 січня цього року відбувся пленум обкому
комсомолу, обраного XXIV конференцією обласної
комсомольської організації. Пленум розглянув
організаційні питання.
Першим секретарем обкому ЛКСМ України обра
ний П. Малий, другим секретарем — В. Іванов,
секретарями — О. Котов, Н. Ангелуца.
Членами бюро обкому комсомолу обрані Н. Ан
гелуца, О. Горбачова, В. Іванов, О. Котов, Є. Крас
ножан, Л. Куженко, П. Малий, 7. Пружина,
Ю. Сердюченко, О. Сніжко, М. Цигульський.
Завідуючими відділами обкому ЛКСМ України
затверджені: загальним — Т. Рудакова, комсомоль
ських організацій — О. Сніжко, пропаганди і куль
турно-масової роботи — Л. Єгельська, робітничої
і сільської молоді — М. Цуканов, студентської,
шкільної молоді і піонерів — О. Іванов, спортивної
та оборонно-масової роботи — В. Полупях, фінан
сово-господарським — Г. Ткаченко.
Редактором газети «Молодий комунар» затверд
жений Ю. Сердюченко, начальником обласного
штабу «Комсомольського прожектора» — В. Іва
нов, головою БММТ «Супутник» обкому комсомо
лу — С. Лушников, командиром обласного штабу
студентських будівельних загонів — І. Гопубовський.
Головою обласної Ради Всесоюзної піонерської
організації імені В. I. Леніна обрано Н. Ангелуцу.
У роботі пленуму взяли участь перший секретар
обкому Компартії України М. Г. Самілик, секретарі,
члени і кандидати в члени бюро обкому партії, ін
структор ЦК КПРС Г, О. Савінов, інспектор ЦК
Компартії України М. Є. Гончар, секретар ЦК ЛКСМ
України Ю. Соколов, заступник завідуючого відді
лом «Комсомольського прожектора» ЦК ВЛКСМ
Л. Толочна.

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ

РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ОБЛАСНОЇ
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
17 січня цього року відбулося організаційне засі
дання ревізійної комісії обласної комсомольської
організації, обраної XXIV обласною комсомоль
ською конференцією.
Головою ревізійної комісії обласної комсомоль
ської організації обрано Н. І. Бойко.

«Молодий комунар»

2 стор.
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ПРИСКОРИТИ ПЕРЕБУДОВУ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ РОБОТИ
Склад обласного комітету ЛКСМ України,
обраного XXIV комсомольською конференцією
Алексеева В. М.
Алимов С. В.
Ангелуца Н. М.
Атапина I. В.
Баленко С. I.
Б1лоус П. Л.
Бодруг I. М.
Болгарин В. М.
Бойко С. В.
Буряк В. П.
Войтюк Н. С.
Войцеховська Л. В.
Волохова С. В.
Волинчук С. О,

Ворона С. В.
Голубовськйй I. В.
Гончаренко О. В.
Горбачова О. А,
Гориславець Т. О.
Горобчук Л. Г.
Городилова А. В.
Грабова В. А.
Давидов М. М.
Деркач Л. В.
Дякова С. О.
бгельська Л. Д.
бдинак Б. I.
Завадський В. Ю.

Зеленяк В. А.
Іванов В. П.
Іванов 6. I.
Іващенко С. Г.
Клоченко Н. М.
Коваленко О. С,
Кожум’яка К>. А.
Колесник I. Л.
Котов О. 10.
Кохан В. А.
Кравцова В. М,
Красножон Є. Г.
Крупяк Н. М.
Кримський І. А.

Куженко Л. Є.
Курбатова Н. В.
Куценко I. Ю.
Лёвицький М. С.
Ліщина 10. А.
Луцюк С. Д.
Лушников С. С.
Мальований С. О.
Малкова Т. М.
Малий П. Ф.
Малишев I. В.
Малюта Н. А.
Мікетчин Н. В.
Могильний О. П.

Нарівний В. П.
Німчук Н. В.
Новосад В. М.
Оверчук Т. М.
Осипенко С. Є.
Оскірко Н. Ю.
Павлище Ю. I.
Паладій М. В.
Петров В. Я.
Пірховка В. М.
Платошин М. Б.
Подковський Г. Б.
Полулях В. В.
Постова Н. О.
Пружина Т. А.
Романенко Н. В.
Романчук С. А.
Рудакова Т. П.
Рябоконь В. М.
Савелюк С. С.
Сагун Р. А.

Семенихін О. Ф.
Сердюченко Ю. М.
Смаглюк Я. I.
Сніжко О. М.
Сокур 3. А.
Стрельникова 1. В.
Сисой О. В.
Ткаченко Г. В.
Ткаченко Г. Р.
Філіп С. П.
Халявко О. Ф.
Хмара І. I.
Хохлачов 10. Б.
Цуканов М. М.
Цигульський М. Ф.
Чалапчій О. 3.
Шалапко Г. I.
Шапран Ю. І.
Шаров А. М.
Широкун О. В.
Щерюк О. В.
Юнак А. М.

З виступу першого секретаря З ЙОИОВіЩ ПЕРШОГО СЕКРЕТАРЯ
ОБКОМУ ЛКСМ УКРАЇНИ П. МАЛОГО
обкому Компартії України
М. Г. Самілика

прискоренню науково-тех стан справ характерний для
нічного прогресу міцно уві комітетів комсомолу бага
йшли організація молодіж тьох підприємств міст Кіро
молодіжних житлових комп них та дитячих виставок вограда
і Світловодська
лексів. В Кіровограді вже науково-технічної творчос- (перші секретарі М. Цисьогодні на дев’яти підпри- ті, систематичні перевіркп гульський та ІО. Кожум’я
ємствах-пайовиках
МЖК використання раціоналіза ка). Треба самокритично
розгорнуто змагання за пра торських пропозицій молоді визнати, що разові заходи,
во будувати перший буди під умовною назвою «Впро запроваджені обкомом та
нок комплексу.
вадження». У жовтні 1986 комітетами комсомолу на
Разом з тим, треба прямо року спільно з ВТВР та місцях, не можуть замінити
сказати, що керівники бага НТТ відбувся обласний зліт головного — цілеспрямоватьох будівельних організа молодих винахідників і ра ної індивідуальної роботи,
Беручи участь в реаліза
цій не поспішають усувати ціоналізаторів.
Молодими
недоліки, котрі гальмують новаторами розроблено і ції реформи загальноосвіт
підвищення продуктивності впроваджено понад шість ньої, професійної та вищої
праці. Наприклад, десятки тисяч винаходів та раціона школи, обком, комітети ком
юнаків та дівчат відгукну лізаторських
пропозицій. сомолу разом з органами
лися на черговий заклик Кі Загальний
економічний народної, професійно-техніч
ровоградського міськкому ефект від цього склав близь ної освіти і вищої школи
комсомолу та тресту «Кіро- ко 7 мільйонів карбованців. свої зусилля спрямували на
Разом з тим, внесок мо дальше підвищення якості
воградміськбуд»
взяти
участь у будівництві дра лоді у технічний та науко знань, удосконалення тру
матичного театру. Проте, вий прогрес повинен бути дового виховання, підготов
як виявилось, добровольців більшим. Недостатня робо ки гідного поповнення ро
не дуже й чекали.
та обкому, його бюро, ко бітничого класу. В профе
училищах
Гострою залишається й мітетів комсомолу виявили сійно-технічних
проблема закріплення моло ся в тому, що ради моло повсюдно введено курси
ді на селі, особливо у тва дих спеціалістів фактично «Інформатики та обчислю
ринництві. І хоча за два ро не діють. Не поширюється вальної техніки», створено
ки в цю галузь направлено досвід кращих, цікаві фор 16 кабінетів та один дис
понад 700 випускників шкіл ми праці. А воші у нас є. На плейний клас.
У Всесоюзних конкурсах
брикетній
та
професійно-технічних Димитрівській
училищ, намічені рубежі не фабриці, наприклад, в місті творчих робіт з суспільних
увійшло до наук, історії ВЛКСМ, між
виконано. І причини такого Олександрії
стану справ криються у практики проведення «Аук народного молодіжного ру
відсутності планомірної та ціону ідей». Тут збираються ху брали участь 3700 сту
скоординованої роботи ко головні спеціалісти, раціо дентів та учнів технікумів.
мітетів комсомолу, керівни налізатори і обговорюють
Однак професійна орієн
ків колгоспів і радгоспів, пропозиції, що надійшли. тація школярів вимагає по
педагогічних
колективів Одночасно вирішують — глиблення. Як і раніше, ро
шкіл і училищ. Тут голов впроваджувати їх чи ні.
бота комітетів комсомолу на
ний наголос робиться на
Але ще не вдається, як цьому напрямі оцінюється
заклики йти в господарства, належить, організувати ро- кількістю проведених тема
на ентузіазмові молоді, на боту комплексних творчих тичних вечорів, зустрічей з
обіцянки у всебічній під молодіжних
колективів, передовиками виробництва
тримці. А практичні дії по спрямувати їх на вирішен ставиться у залежність від
створенню необхідних умов ня актуальних проблем.
рівня оформлення відповід
праці, ремонту і механізації
них кабінетів, музеїв’ тпу“
Великої
уваги
вимагає
і
приміщень, закріпленню до дитяча технічна творчість, дової слави тощо.
свідчених авторитетних на яка нині ведеться на примі
Далеко не всі студенти
ставників залишаються на тивній основі.
вузів
і учні технікумів
потім. До чого це призво
за
час
навчання пройшли
Неодноразово
на
плену

дить можна судити на при
кладі
Новгородківського мах обкому комсомолу, різ школу студентських будрайону (перший секретар них нарадах обговорювали загонів. Осторонь дід ви*
за
0. Чалапчій)'. Тут просур ся важливі питання дбайли рішення цієї проблеми за*
мили збір, пообіцяли «золо вого, раціонального вико лишаються комітети комсо
ті» гори, вручили комсо ристання всього, що створе молу базових підприємств,
мольські путівки і на цьому но працею радянської лю де працюють бійці загонів.
роботу закінчили. У підсум дини. Але не вдалося до кін Більш предметнішою повин
ку лише сім чоловік, із' 26 ця усунути головне гальмо на бути робота відділу уч
направлених у колгоспи і — відсутність зв’язку ком нівської молоді обкому ком
радгоспи, залишилися пра сомольських комітетів з пла сомолу (О. Іванов), сектора
ново-екон омічними слу ж б а - по роботі з молоддю профе
цювати у тваринництві.
ми, чіткої системи підрахун
училищ
Широкий простір для іні ку зекономленого, недостат сійно-технічних
(Л. Шатна), обласного шта
ціативи дає постанова ЦК нє матеріальне стимулюван
загонів
КПРС «Про невідкладні за- ня. В ряді первинних ком бу студентських
І. Голубовськйй).
ходи по підвищенню про сомольських організацій мо (командир
дуктивності праці у сіль лодь взагалі відмовилася Секретарю обкому ЛКС-Ч
ському господарстві на ос від особових рахунків еко України Н. Ангелуці треба
зміцнювати
нові раціональних форм номії. Насамперед це сто енергійніше
його організації та госп сується комітетів комсомо зв’язки та ділове співробіт
розрахунку». Комітети ком лу Новоукраїиського і Віль- ництво з обласними органі
заціями й відомствами, ви*
сомолу повинні активно шанського районів.
являти більше наполегли
включитися у розвиток сі
Більшість комсомольськпх
у виконанні намічених
мейного підряду, який на організацій не визначили вості
планів.
бпрає
сили. Користь його свого місця у боротьбі за
бирає-сили.
Сучасний
курс партії»
відчутна
він у ви- якість. Значна частина мо
щпх врожаях, приростах і лодих працівників не зна стратегія прискорення ство
надоях, зменшенні витрат йома з критеріями оцінки рюють надзвичайно сприят
на виробництво
одиниці якості продукції, яка виго ливі умови для значного
ефективності
продукції та збільшенні за товляється. Не знають, ко підвищення
ідейно-виховної роботи. Пер
робітної плати.
ристується вона попитом у
В практику роботи по покупців чи ні. Подібний ші кроки тут вже робляться.
(Закінчення на 3-й стор.)(Продовження.
Поч. на 1-й стор.)

Зовсім недавно провели
ми 1986 рік, в якому покла
дено початок здійсненню
перебудови
радянського
суспільства на основі рі
шень квітневого (1985 р.)
Пленуму ЦК КГЇРС, програм
них настанов XXVII з’їзду
партії. Минулий рік став
для нас перевіркою того,
як на практиці здійснюється
перебудова, як втілюються
в життя плани й задуми
партії. Можна з певністю
сказати, що перетворення
в життя курсу на соціальноекономічне
прискорення
Позитивно впливає на роз
виток області.
Виконано річні плани бу
дівництва житла, шкіл, ди
тячих садків,
-ліпшилось
торговельне, г.-Зутове, ме
дичне обслуговування насе
лення. В агропромисловому
комплексі досягнуто
ста
більного зростання продук
тивності виробництва, особ
ливо в тваринництві. Забез
печено непогані результати
й соціально-культурній пе
ребудові сіл. В усіх цих до
сягненнях, безумовно, є ва
гомий внесок нашої молоді.
На шляху перебудови нас
чекає немало труднощів і
проблем, які дають про себе знати й нині. Обласний
Комітет партії, проаналізу
вавши причини наявних сьо
годні упущень, бачить своє
завдання в оживленні сти
лю й методів роботи пар
тійних комітетів, первинних
гіарторганізацій, Рад народ
них
депутатів, господар
ських керівників. Не повин
ні стояти осторонь цієї
важливої справи й комсо
мольські комітети, спрямо
вуючи зусилля молоді на
реалізацію тих завдань, які
ставить сьогодні перед на
ми партія.
На жаль, немало ще ко
мітетів комсомолу знахо
дяться на обочийі приско
рення й перебудови, обме
жуються проміжними ус
піхами, не відмовилися від
формалізму, заорганізова
ності, паперотворчості. І як
результат — значна кіль
кість комітетів комсомолу,
Перш за все в Олександрівіькому, Долинському, Новгородківському, Новомиргородському районах прак
тично бездіяльні, чекають
вказівок «згори», мало що
роблять для
організації
праці, побуту й відпочинку
молоді, забезпечення
на
лежного порядку на вироб
ництві, зміцнення дисцип
ліни.
Треба
найсерйознішим
чином активізувати діяль
ність комсомольських орга
нізацій навчальних закла
дів. Адже через благодуш
ність і казенщину В сту

дентському й учнівському
середовищі проступили та
кі негативні явища, як па
сивність у громадському
житті, міщанські
нахили,
захоплення західною
мо
дою, недобросовісність й
байдужість у навчанні. Не
вже
у комсомольського
активу не викликає занепо
коєння, що учні профтех
училищ області тільки за
перше півріччя нинішнього
навчального року вже про
пустили загалом більше
300 тисяч годин занять?
Це все одно, якби протя
гом півріччя одне з наших
училищ не працювало вза
галі.
Особливої уваги вимага
ють піонерські організації.
Як і раніше, в роботі з ни
ми немало формалізму. Ба
гато
шкільних
комітетів
комсомолу області роботу
з піонерами взагалі не вра
ховують і не планують.
Безперечно, в подоланні
недоліків у стилі роботи
комітетів комсомолу багато
залежить від тих, хто їх очо
лює. Тому питання підбору
й розстановки кадрів
ми
розглядаємо як головну
ланку посилення ролі ком
сомолу у виконанні завдань
дня і на майбутнє. Тут не
можна не помітити, що в
комсомольські органи ще
мало рекомендують робіт
ників, колгоспників, моло
дих спеціалістів, які про
йшли школу трудових ко
лективів.
Хвилює, що в обласній
комсомольській
організа
ції не турбуються як слід
про розвиток критики й са
мокритики, особливо знизу,
для розширення гласності
роботи. На пленумах обко
му, міськкомів і райкомів
комсомолу, звітно-виборних
конференціях практично не
було висловлено критичних
зауважень на адресу бюро,
секретарів комітетів ком
сомолу. Це слід виправля
ти. Вдосконалення стилю й
методів роботи
комітетів
комсомолу,
підвищення
відповідальності
комсо
мольських кадрів повинно
врешті-решт посприяти по
силенню трудової й полі
тичної активності нашої мо
лоді, активному пошукові
точок прикладання її сил.
А їх немало. Взяти хоча б
одну з головних проблем
економіки — якість. Зараз
доводиться, по суті, форму
вати нове ставлення до неї.
Адже в промисловості об
ласті
випускається лише
трохи більше 17 процентів
виробів із Знаком якості, а
втрати від браку практично
не зменшуються. З 1 січня
шість промислових підпри
ємств області перейшли на

державне приймання про
дукції, поступово воно охо
пить й інші сфери госпо
дарства. У зв’язку з цим
комсомольським організа
ціям слід зосередити зу
силля молодих трудівників
на оволодінні передовими
методами
господарюван
ня, на участі кожного в на
уково-технічній
творчості.
Як і раніше, в області гост
рою залишається проблема
житла. У питаннях будівни
цтва молодіжних житлових
кооперативів заспівувачем
повинен стати комсомол. А
підтримка партійних і ра
дянських органів буде все
бічною.
Слід
подумати і
над
збільшенням внеску юнаків
та дівчат області в реалі
зацію Продовольчої про
грами. На жаль, втратив ре
зультативність рух «Тварин
ництво — ударний фронт».
У нас майже на половині
ферм нема молодих пра
цівників, мало комсомоль
сько-молодіжних колекти
вів. Чому б не взяти комі
тетам комсомолу шефство
і над цікавою новинкою —
особистим сімейним підря
дом, залучити молоді сім’ї
до його впровадження?
Комітети комсомолу по
винні постійно й конкретно
займатися інтернаціональ
ним вихованням юнаків та
дівчат. Необхідно активізу
вати роботу клубів інтерна
ціональної дружби,
зміц
нювати зв’язки молоді об
ласті з побратимами із Толбухінського округу Народ
ної
Республіки Болгарії,
студентами й учнями з ін-1
ших країн, які навчаються в
області, робітниками й спе
ціалістами країн РЕВ, котрі
беруть участь в будівництві
гірничозбагачувального ком
бінату в Долинській.
Сьогодні буде обрано но
вий склад обкому комсо
молу, на який покладається
велика відповідальність за
дальше підвищення
ролі
комсомолу в комуністично
му вихованні молоді. Ко
жен делегат конференції,
кожен член виборного ор
гану
повинен
пам‘ятати,
що, як підкреслив у Ново
річному зверненні до ра
дянського народу М. С.
Горбачов, ніхто за нас ні
чого не зробить, не вирі
шить наші Завдання, наші
проблеми. А це значить:
особисто кожен з нас зо
бов'язаний прибавити в ро
боті, і прибавити якомога
більше —- тільки так мож
на забезпечити прискорен
ня в соціально-економічно
му розвитку й значними
трудовими
досягненнями
ознаменувати наступне 70річчя Великого Жовтня.
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«Молодий комунар»
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Корж Ю. В.
Кравченко В. Г.
Кривенко Т. Д.
Малишок В. І.
Мендусь Я. П.
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Сулима І. І.
Темченко В. М.
Ткаченко О. О.
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З ДОПОВІДІ ПЕРШОЮ СЕКРЕТАРЯ
ОБКОМУ ЛКСМ УКРАЇНИ П. МАЛОГО
(Закінчення.
Поч. на 1-й та 2-й сюр.).

систему організації вільного
часу молоді ми не спромог
Змінено форму та упоряд лися. У Знам’янському та
ковано структуру _ комсо Голованівському районах на
мольської політичної освіти. десятках клубних закладів
прикрасою
Сформовано понад 600 мо обов’язковою
лодіжних лекційних аудито фасаду служить великих
рій, скорочено позаштатні розмірів замок.
Недоліки в ідейно-мо
лекторські групи. Створена
єдина система планування ральному вихованні молоді,
лекційної
пропаганди на організації вільного часу
основі річних планів-графі- зумовлені слабким керів
ків. Наприклад, великою ництвом комітетами комсо
популярністю серед учнів молу з боку відділу пропа
Кіровоградської середньої ганди і культурно-масової
школи № 9 користуються роботи обкому комсомолу
організовані тут політичні (І. Крпкунснко). Працівни
клуби «Я і час», зустрічі ки відділу замість рішучого
«за круглим столом» з між викорінення недоліків не
народних проблем, засідан рідко займали споглядацьня «Супутника 9-ї студії», ку ПОЗИЦІЮ.
Потребує удосконалення
демонстрація
політичних
мініатюр. Заслуговує уваги і діяльність з військово-пат
практика проведення полі ріотичного виховання, під
тичних вечорів у Кіровогра готовки юнаків до служби у
лавах Радянської Армії.
ді та Світловодську.
Спартакіади,
військовоМіцніють та розвиваються спортивні ігри «Зірниця»,
наші інтернаціональні зв'яз «Орлятко» не стали масо
ки. За звітний період відбу вими, послаблено увагу від
лося два засідання міжна ділу оборонно-масової та
родного клубу молодих ме спортивної роботи
(заві
ханізаторів «Кіровоград
дуючий В. Полулях) до ін
Толбухін».
дивідуального
виховання
Перелік подібних досяг допризовної та призовної
нень і успіхів в ідейно-мо молоді. Процвітає окозами
ральному вихованні молоді лювання у звітності про вій
можна було б продовжити. ськово-технічну підготовку
Та аналіз об’єктивного ста майбутніх воїнів.
ну справ показує: перебу
Наш обов’язок — підви
дова ідеологічної роботи щити значення і відповідаль
все те йде повільно, особ ність комсомольських орга
ливо в системі політичної нізацій у розвитку фізич
та економічної освіти мо ної культури та спорту, до
лоді. Ось як, наприклад, від сягти, щоб кожний спортив
бувалося підсумкове занят ний об’єкт став справжнім
тя 1985—і986 року в ком центром організації дозвіл
сомольській політшколі Пет- ля молоді підприємства,
рівської центральної район мікрорайону.
ної лікарні. Заступник про
Треба швидше перебуду
пагандиста (про існування ватися і редакції газети
самого пропагандиста тут «Молодий комунар» (редак
вже давно не пам'ятають) тор Ю. Ссрдюченко). Жур
викликав заздалегідь визна налісти газети не завжди
чені кандидатури, які чітко доводять почату справу до
зачитували старанно пере кінця. На сторінках газети
писані абзаци з документів багато сірих, поверхових
XXVII з’їзду КПРС, видаю матеріалів.
Як показала
чи все це за глибоке вивчен атестація журналістів в ми
ня матеріалів партійного нулий звітний період, ко
форуму. Кому потрібна та лективу редакції під силу
ка політична освіта? У цьо зробити газету цікавою, по
му факті, як у краплі води, лемічною, як кажуть журна
відбилися загальні недоліки лісти, «читабельною».
більшості комсомольських
В центр своєї діяльності
політшкіл. заняття в яких обком комсомолу поставив
відбуваються випадково, в мобілізацію юнаків та дів
обстановці дрімучої нудьги, чат на вирішення конкрет
у відриві від вирішення ре них,
соціально-значимих
альних проблем колективів справ, відомих, як «конкрет
та молодих виробничників. ні рубежі». Таке ставлення
У Голованівському та Устп- дозволило забезпечити за
нівському райкомах комсо звітний період певні пози
мольські працівники змири тивні результати. Нині тре
лися з формалізмом в орга тина робочого часу апарату
нізації ідейно-політичної ро обкому комсомолу відводи
боти з учнівською молоддю. ться на живе спілкування з
Деякі комітети комсомолу комсомольцями. Надано до
так захопилися складанням помогу усім міськкомам і
всіляких
«збалансованих» райкомам комсомолу. Це
списків, що не пам’ятають дає право говорити, що
свій актив, починають плу центр нашої діяльності змі
тати чоловіків з жінками.
щено у первинпі_ комсо
Не менше формалізму в мольські організації.
роботі комітетів комсомолу
Почуття нового, активна
по атеїстичному вихованню перебудова і наполегливість
МОЛОДІ-.
властиві діяльності комсо
Нас хви.иоє й молодіжне мольських організацій локо
дозвілля. Благополучна ста мотивного депо станції Зна
тистика заколисує нас де м’янка, колгоспів «Первос
сятками тисяч учасників ху мая»
Маловнсківського.
дожньої самодіяльності, сот «Комуніст» Новомнргород
нями культурно-масових за ського районів. Петрівського
ходів. По-справжньому ж районного споживчого това
створити чітку і ефективну риства.
Кіровоградського

будівельного технікуму та
іншим комсомольським ор
ганізаціям.
Правильний темп в роботі
взяли
бюро
Кіровського райкому міста Кірово
града, Вільшанського, Компаніївського, Устинівського
райкомів комсомолу.
І все ж, темпи перебудо
ви стилю роботи не відпо
відають вимогам сьогоден
ня. У багатьох комітетах
комсомолу та організаціях
проглядається
тенденція
прикрасити дійсність дутою
цифрою, липовим звітом.
Заробити на цьому вигада
ний авторитет. Приміром,
стиль роботи Олександрій
ського райкому комсомолу
відзначають неорганізова
ність, відсутність глибокого
аналізу положення справ і
критичної оцінки зроблено
го. Більше того, тут займа
ються приписками і окоза
милюванням. У підсумку,
бюро обкому комсомолу не
рекомендувало Г. Нсдобиткіна для обрання першим
секретарем райкому ЛКСМУ.
Аналіз роботи обласного
комітету комсомолу по до
бору, розстановці та на
вчанню
комсомольських
кадрів і активу доводить,
що основні недоліки з’яви
лися в першу чергу через
відсутність належної робо
ти з резервом. В Олександ
рійському міськкомі комсо
молу
(перший
секретар
А. Юнак) тільки кожний
п’ятий з рекомендованих на
звільнену роботу висунутий
з резерву. Подібні приклади
характерні і для інших комі
тетів комсомолу.
Для поліпшення кадрової
роботи необхідно повести
лінію на створення відкри
тої, чесної атмосфери. За
безпечити якнайширше де
мократичне обговорення в
низових ланках кожної кан
дидатури, яка висувається
до виборних органів обко
му. Широко використовува
ти практику стажувань, пе
ревірку ділових якостей активу на виконання конкрет
них завдань. Це — найго
ловніший критерій. В центрі
уваги обкому комсомолу бу
ло підвищення боєздатності
первинних комсомольських
організацій, зміцнення вну
тріспілкової
дисципліни,
розвиток критики і самокри
тики.
Повільно ще скорочується
розрив між словом та ді
лом, що обумовлено неза
довільною
організацією
контролю за прийнятими рі
шеннями обкому і особливо
міськкомів, райкомів ком
сомолу.
Слід раз і назавжди від
мовитись від усього, що
створює ілюзію контролю,
здійснює продумане плану
вання. буквально боротись
за кожний пункт наших рі
шень.
Новому складу обкому
комсомолу необхідно шир
ше спиратися па актив, під
вищуючи вимогливість за
виконання доручень, залу
чати рядових комсомольців
д,о виконання конкретних
завдань.

-З стор.
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Склад ревізійної комісії
обласної комсомольської організації
Бацека І. А.
Бойко Н. 1.
Бугайцова Л. О.
Височин В. В.
Демченко В. В.
Жученко М. Л.

Залуцька Т. В.
Кабашнюк К. М
Кушнір Т. І.
Лопатіна О. І.
Нагорна Г. П.
Новикова А. А.

Пушкаш А. П.
Титаренко В. Е
Ти ш кус В. К.
Тивонюк М. О.
Урсатьєва А. В.
Хільченко С. І.
Черновол Л. М.

Делегати на XX з’їзд ВЛКСМ
Белозоров В. І.
Височин В. В.
Завіна В. І.
Камінський В. МКоваленко С. Ю.
Кравченко В. В.
Красножон Є. Г.

Крижановська Н, В.
Куженко Л. Є.
Малкова Т. М.
Малий П. Ф.
Попов Л. І.
Пружина Т. А.

Пушкарьов В. В.
Таран Л. І.
Ткач В. В.
Халявко О. Ф.
Філалов Р. Р.
Цпгульський М. Ф.
Щур В. Я.

Делегати на XXV з’їзд іЛКСМ України
Альошин М. О.
Алимов С. В.
Бабичев В. П.
Бахмач О. О.
Білоус П. Л.
Бодруг І. М.
Бойко Н. І.
Бойко С. В.
Брикова Н. В.
Бичков О. О.
Вакулюк Л. І.
Воробйов І. В.
Ворона С. В.
Грабова В. А.
Давидов М. М.
Делікатна Л. В.
Джоган Н. П.
Долннськнй В. В.
Драндалуш 0. В.
Дяченко Л. С.
Єфименко С. О.

Зайцева А. М.
Іванов В. П.
Іванцова О. В.
Івахненко О. М.
Іващенко С. Г.
Клочкова Л. О.
Коваль О. О.
Кожум’яка ІО. А.
Кононова 0. В.
Коряхова М. Л.
Костюк В. М.
Максименко Р. А.
Мальований С. 0.
Маловик В. А.
Малий П. Ф.
Мензарська М. В.
Мещанінов М. і.
Нарівний В. П.
НІмчук Н. В.
Оверчук Т. М.
Оводенко Т. Б.

Осипенко С. Є.
Поляков М. І.
Пономаренко І. А.
Поривай Н. І.
Росовська Н. В.
Рилін 0. 0.
Семенихін 0. Ф.
Сердюченко Ю. М.
Сніжко 0. М.
Со’кур 3. А.
Стрельникова 1. В.
Ситник А. І.
Тслєгіна Л. М.
Урсатьєва А. В.
Усатенко В. М.
Хмара І. І.
Чайка В. М.
Шалапко Г. І.
Шмат В. С.
Щербатов 0. В.
Юнак А. М.
Якубчик В. П.

З ВИСТУПУ СЕКРЕТАРЯ
ЦК ЛКСМ УКРАЇНИ Ю. СОКОЛОВА
Нині конференція прохо
дить в період крутого по
вороту в житті всієї нашої
країни, наміченого квітне
вим (1985 року) Пленумом
ЦК КПРС і XXVII з’їздом
партії. Деяких успіхів до
сягнуто і в роботі обласної
комсомольської
організа
ції. Однак, треба відверто
визнати, що справжнього,
належного перелому ще не
настало.
Коли готувалися до сьо
годнішньої розмови,
ми
вивчали думки комсомоль
ських
активістів
області
про перебудову. На питан
ня, що в першу чергу тре
ба перебудувати, більшість
говорила — дозвілля моло
ді. Звичайно, це питання
дуже важливе. Але, як на
погляд ЦК ЛКСМУ, спочат
ку треба переглянути наше
ставлення до вкладу моло
ді у рішення соціальноекономічних завдань. Пе
ребудова роботи комітетів
комсомолу повинна насам
перед
супроводжуватись
ростом
суспільно-політич
ної активності молодої лю
дини.
ЦК комсомолу респуб
ліки вважає, що визна
чальною і конкретною спра
вою обласної комсомоль
ської організації повинна
стати участь в реалізації
Продовольчої програми, у
розвитку науково-технічно
го прогресу і переозброєн
ні виробництва. Хіба не по
винно сьогодні хвилювати
обком, міськкоми і райко
ми комсомолу те, що зо
звітний період на 31 змен
шилася
кількість
комсо
мольсько-молодіжних
ла
нок по вирощуванню куку
рудзи і, відповідно, на 10

процентів закріплені за ни
ми площі? Недостатньо зай
мається обком комсомолу
і шефством над
будів
ництвом Криворізького гірничозбагачувального
ком
бінату.
Однією з головних пози
вва
цій перебудови ми
жаємо переміщення центру
ваги на низові первинні
панки, що складають
по
тенціал
комсомолу.
Тут
особливо видно наші про
махи і досягнення. Про це
йшлося на останніх плену
мах ЦК ЛКСМУ. І Кірово
градському обкому ком
сомолу треба вчити людей
працювати по-новому.
Треба спочатку вчити жи
вій справі, а потім роботі з
паперами. І ще одне. Ви
ступав
фрезерувальник
заводу «Гідросила» І. Машнягуца. Знову ж говорив
про велику кількість папе
рів. Я поцікавився, скільки
їх надходить в комітет ком
сомолу. Виявляється близь
ко 100 на рік. Знайшли у
комітеті комсомолу заводу
такий документ: «Приблиз
на тематика питань, що ви
магають
обов’язкового
розгляду на засіданнях ко
мітету комсомолу»! 64 пи
тання розписані по міся
цях. Цей документ видав
Кіровоградський міськком
комсомолу вже після квіт
невого Пленуму і XXVII
з’їзду партії. Чи не найви
ща форма бюрократії?
Не скрізь ще зрозуміли,
що суть перебудови в то
му, аби, нарешті, братись
за проблеми, які роками
не вирішувалися. Приклади
позитивної роботи в об
ласті
вже
є. Великого
схвалення і підтримки за-

слуговує хоче б ініціатива
комітету комсомолу заво
ду «Гідросила» щодо бу
дівництва МЖК.
Пора серйозніше поста
витись і до питання підбо
ру комсомольських кадрів.
Наведу такий приклад: про
тягом останніх двох років
лихоманило роботу Олек
сандрійського райкому ком
сомолу. Практично всі на
прями роботи були в за
недбаному стані. Чи знав
про це обком комсомолу?
Так. Але своєчасно
захо
дів не вжив.
Дивує позиція обкому
комсомолу і в такому пи
танні: усі на словах за те,
щоб розширити демокра
тизацію при висуванні кан
дидатур, ширше практику
вати обговорення в трудо
вих колективах, знати дум
ку молоді. Однак практич
но жоден з новообраних у
1986 році секретарів рай
комів і міськкому комсо
молу не обговорювався в
трудових колективах, пер
винних організаціях. А дос
від такий вже впроваджує
ться і при обранні секрета
рів Центрального Комітеїу
комсомолу республіки, не
говорячи вже про обкоми
комсомолу. У багатьох цей
досвід уже запроваджу
ється.
Робота нас чекає велика
І напружена. Щоб справи
тися з нею, у нас є все — і,
головне, підтримка партій
них комітетів. Активність
делегатів, діловий настрій
доводять, що буде зроблено все необхідне, щоб Кі
ровоградська обласна ком
сомольська організація бу
ла міцнішою і бойовитішою.

4 стор.
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«Молодий комунар»

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

ПРИСКОРИТИ ПЕРЕБУДОВУ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ РОБОТИ
З виступів делегатів
конференції

А

Ай

Н. ДЖОГАН,
слідчий Ленінського
районного відділу
внутрішніх справ
м. Кіровограда

—- слідчий і пишаюсь
цим. Пишаюсь справою, яку
довірила мені партія, наш
народ
Якщо врахувати, що ни
ні в органах внутрішніх
справ області більше поло
вини комсомольці і молодь,
стає зрозумілою та важли
ва роль, яка належить мо
лодим співробітникам у ви
конанні складних і відпові
дальних завдань, поставле
них перед правоохоронними
органами.
До льотчика-кссмонавта СРСР, двічі Героя Радянського Союзу Л. І. ПОПОВА у
Більше ста членів ВЛКСМ
делегата від Світловодської комсомольської організації І. ТАРАН ЦЯ,
звичайно,
у складі зведеного міліцей
чимало питань...
Фото В. ГРИБА.
ського загону надавали до
помогу у ліквідації аварії
па Чорнобильській АЕС. Всі
наказами
у ході якого комсомоль вони заохочені
Міністерства
внутрішніх
ським працівникам в обо
в'язковому порядку треба ; справ СРСР, УРСР, началь
надавати практичну допо ника УВС облвиконкому.
Більшість комсомольських
могу на місцях і особливу
увагу приділити віддаленим працівників, що знаходяться
комсомольським організа в залі, не можуть сказати
ціям.
сьогодні,, що підібрали і на
тракторна бригада «конку
В, костюк,
правили на службу в мілі
нарешті
поДавайте
ренції» з райцентрівськими
механізатор колгоспу
звільнимося цію хоч одного комсомоль
організаціями
при виборі справжньому
ця. Добором кадрів, як пра
імені Кунбишева
молодими професії. Адже від суєти дрібних, а то й
вило, займаємось самі.
Устинівського району
І
Сьо

непотрібних
справ!
там, як правило, — вось
годні в звітній доповіді
Тому зустрічаються ще й
мигодинний
робочий
день
і
Відчуваємо, як набагато
прозвучала критика на ад такі казуси, що ми практич
два
вихідні,
а
механізатор
простіше стало вирішувати
ресу Вільшанської
район но оформили людину у ор
наші проблеми в обстанов через нестачу кадрів зму ної комсомольської орга
гани внутрішніх справ, а во
ці
відвертості,
широкої шений працювати від зорі
гласності, здорової крити до зорі... А скільки маємо нізації з приводу слабкої на в день звільнення з під
ки. Я хочу сьогодні висло проблем у роботі через роботи по створенню осо приємства вчинила дрібну
економії. крадіжку.
вити деякі думки щодо по неякісний ремонт техніки, бистих рахунків
Мені здається, обкому
треб сьогодення, перебу непродумане матеріально- Критику приймаємо. Але
дови в комсомолі. По-пер технічне забезпечення гос виникає питання: чи не плу комсомолу треба підвищити
ше, на мою думку, слід подарства з боку районних таємо ми роль комсомолу вимоги до районних і місь
і роль організаторів вироб
особливу увагу приділяти організацій!
ких комітетів комсомолу*
ництва?
Забуваємо, що ком
нині шкільному комсомолу,
Не виховаємо ми собі сомол—організація суспіль щодо стану цієї роботи.
Хай не видасться дивним, достойної зміни, якщо не
Актуальною залишається
що я, механізатор, почав прищепимо молоді береж но-політична, виховна.
боротьба з пияцтвом. Остан
Був
у
нас
недавно
й
та

свій виступ саме з цього, ливого ставлення до хліба.
випадок:
передовий нім часом вона активізува
адже проблема кадрів на Тому треба особливу увагу кий
лась. І це приносить свої
водій
району
комсомолець
селі й, зокрема, в самій комсомолу області зосере
Олександр Радов за підсум позитивні результати. В об
Устинівці,
де
міститься дити на цьому питанні.
ками року завоював право ласті зменшилась злочин
центральна садиба нашого
на іменну техніку. Йому бу ність. Та переоцінювати до
господарства, — проблема
Г. ШАЛАПКО,
ло виділено
автомобіль сягнуте не можна. За два
великої ваги.
перший секретар
ГАЗ-53. Та як же ми всі бу роки у нетверезому стані
Те, як формуватиметься
Вільшанськсго райкому
ли розчаровані, коли при затримано чимало членів
комсомольський
характер
ЛКСМ України
перегоні техніки з Кірово ВЛКСМ, неповнолітніх.
кожного
школяра,
яку
града у Вільшанку «засту
стежку в житті обере він,
У нас, працівників міліції,
Із прийняттям конкретних
вирішується сьогодні в про рубежів багато що зміни кав» двигуні Довгий час стурбованість викликає по
цесі профорієнтаційної ро лося на краще, працювати автомобіль простоював, як тяг деякої частини молоді
боти, під час зустрічей, стало цікавіше. Та треба пам’ятник бракоробам, аж до вживання наркотиків.
доки завод замінив двигун. Особливо турбує, що при
розмов хліборобів із юни
ми, у ході шкільних занять відверто визнати: ініціати Зате одразу відмовив ін лучаються до цього дурма
по вивченню сільськогоспо ва — ще дуже рідкісне яви ший вузол. Доки його від ну неповнолітні.
дарської техніки. Про слаб ще саме в первинних ком ремонтували, не забарила
Користуючись
нагодою,
організаціях, ся нова поломка...
кі результати в цьому пи сомольських
хочу
подякувати
обласний
де
і
нині
весь
час
чекають
Користуючись присутніс
танні свідчить хоч би той
факт, що сьогодні я, двад- підказки, бояться, а часом тю на нашій конференції комітет комсомолу за на
працівни дання допомоги в організа
цятишестирічний, — най і просто не хочуть само- відповідального
молодший працівник у сво стійно кроку ступити, без ка ЦК ВЛКСМ, хочу попро ції і проведенні навчання
активу
їй тракторній бригаді. Цьо «накачки» мало яке діло сити передати від Імені мо комсомольського
му є ще одна причина: про рухається з місця. Тому лодих водіїв району моло ОВС області, спільних рей
побутові та виробничі умо пропоную: замість тради дим робітникам Заволзько дів по боротьбі з нетрудо
ви механізаторів у нас не ційних перевірок і ревізій го моторного заводу, що вими доходами, порушенням
законо
рідко дбають більше на оголосити, скажімо, місяч така техніка нам не потріб антиалкогольного
давства.
словах, тому й не витримує ник по роботі в первинних, на.

З виступів делегатів
конференції

20 СІЧНЯ
А (ЦТ І програма)

7.00 — Ранкова зарядка.
Мультфільм. Музика. 7.304!
«Час». 8,05 — У світі тварин.
9.05 — Концерт радянської 1
пісні. 9.30 — «Учитися у ле'. 'І
4*
піна». Телеекскурсіл до муі
«Кабінет-квартира В. Г,- !
Дозвольте мені від імені зею
Леніна в Кремлі». 10.00
моїх товаришів завірити де Новини. 16.00 — Новина.легатів конференції, ЩО мо 16.15 —• Документальний те
16.45 — Зустріч І
лоді співробітники органів лефільм.
школярів з Героєм Соціді
внутрішніх справ завжди дієтичної Праці, бригадирові
будуть на передовому ру докерів Іллічівського морі
ського торговельного порту
бежі боротьби за кому- А. Барановським, 17.25 -*!
нізм.
Новини. 17.30 — «К нему
не зарастёт народная тро
па».
Ведучий — директор
І. МАШНЯГУЦА,
Державного музею-заповідфрезерувальник
ника О. Пушкіна у селі Михайловському Псковської об
кіровоградського
ласті С. Гейченко. 18.30 —'
заводу «Гідросила»,
Т. Хренников. Концерт № З
депутат Верховної
для Фортепіано з оркестром.
19.00 — Університет сіль-,
Ради СРСР
ськогосподарських
знань.
Про яку ж перебудову 19.45 — Новини. 19.55 —.
«Штрихи
до
портрета
В. І.
можна говорити, коли пер- г
Прем'єра худож
винні комсомольські органі Леніна».
нього
телефільму. Фільм
зації все ще завалені пото третій. «Повітря Раднарко
21.00 — «Час». 21.40—
ком непотрібної паперової му».
Літературні зустрічі. 23.10
інформації. Наприклад, ко І — Сьогодні у світі. 23.25 —
му потрібна від комітету 1 Концерт камерної музики в
комсомолу
промислового ! Рундальському палаці.

УТ
підприємства така інформа А 13.30
— «Доброго вам
ція: кількість молоді, яка І здоров'я». Генетнкгі у білому
16.30 — Новіти.
направлена за комсомоль З1 халаті.
16.40 — Срібний дзвіночок.
ськими путівками в легку І 1.7.00 — «Закон і ми». Зупромисловість,
торгівлю, І В стріч у трудовому колектц17.30 — «Зелений вог
громадське харчування, по а ві.
ник». 18.00 — Інформацій
бутове і житлово-комуналь ний випуск. (Кіровоград).
18.15 — Телефільм «Профе
не господарство?
сія майбутнього».
(Кірово
І-Іа жаль, секретаря комі град). 18.25 — Наші довідки.
тету
комсомолу
частіш (Кіровоград). 18.30 — Старти
19.00 — Актуальна
можна побачити в кабінеті надій.
камера. 19.35 — «Час рішень
з телефонною трубкою в ру — час дій». Турботи озимо
ках, чи за кіпою паперів, го поля. 20.05 — «Спадщи
Ганна Вінтоняк. «На
ніж серед комсомольців. Цс на».
родний костюм». ^20^50 — На
врешті-решт і призводить добраніч, діти! 21,00 —«Час».
до формального лідерства 21.40 — Художній фільм
«Шляпа». 23.10 — Актуаль
комсомольських працівників. на
камера. Вечірній випуск.
Неодноразово я
брав
участь у роботі пленумів
обласного комітету комсо
молу, не раз доводилося
чути висловлювання, що
21 СІЧНЯ
комітет комсомолу скон
центрував свої зусилля на А (ЦТ І програма)
7.00 — Ранкова зарядка.
мобілізацію
комсомольців Мультфільм.
Музика. 7.30—!
на виконання завдань п’я «Час». 8.05 — Мультфільми.
тирічки. Однак, як ці зусил 8.30 — Зустріч школярів з
Соціалістичної Логі
ля сконцентровані, у чому Героєм
ці, бригадиром докерів Ілліце проявилося — не ясно.
чівського морського торго
вельного порту А. БарановА чи не сконцентрувати б ськпм.
9.10 — Телефільм
зусилля дійсно на конкрет «Штрихи до портрета В. І.
Фільм третій. «По
них проблемах і питаннях? Леніна».
вітря Раднаркому». 10.10 —:
Взяти хоча б створення у Новини.
18.00 — Новішії.
нашому місті молодіжного 16.15 — «Здрастуй,
музи
ко!». Передача для дітей.
житлового комплексу.
17.00 — Новини. 17.05 —:
На нашому заводі було Уроки історії. Тележурнал.
організовано соціалістичне 17.50 — ГІ, Чайковський.
Концерт для скрипки з ор
змагання серед комсомоль кестром.
18.25 — Наш сад.
ців і молоді за право участі 18.55 — «Батьківщина улюб
лена
мол».
Фотоконкурс.
в будівництві МЖК. Про
19.00 — Виступає хор ста
дуктивність праці бригад, рих
більшовиків. 19.30 —'
сформованих із кандидатів Мультфільм. 19.40 — Нови
19.50 — Телефільм
у члени МЖК, в 2—3 рази ни,
«Штрихи до портрета В. 1.
перевищує продуктивність Леніна». Фільм четвертнії.
бригад будівельників. Хлоп «Комуна ВХУТЕМАС». 21.00
— «Час». 21.40 — Науковоці подали суттєву допомогу популярний
фільм «Москва...
в будівницві магазину по Ленін». 22.25 — Твори Л. Бет
ховена.
23.00
Сьогодні У
вулиці Парковій, малосімей світ!. 23.15 — —
Світ і молодь.
ного гуртожитку, виявили А УТ
ініціативу у допомозі на бу
10.00 — Новини. 10.15 —’
дівництві ТЕЦ. І все це — в ГІ. Чайковський. Шоста сим
фонія. («Патетична»). 11.05
позаробочнй час.
— Документальні
фільми.
Однак, однієї лише ініціа «Тут жив і працював Ленін»,
«Пам'ятає
країна
Фінлян
тиви й ентузіазму молоді дія». 11.40 ■— Шкільний
ек
замало. Нам потрібна ло ран. 4 клас. Історія. «В. І.
помога адміністрації, ра Ленін — вождь Великої
Жовтневої соціалістичної ре
дянськнх органів.
волюції». 12.15 — О Пет-

ІНТЕРВ'Ю В ПЕРЕРВІ

Сергій ФЕДОРОВ,
секретар комсомольської
організації
локомотивного депо,
м. Знам’янка
— Сергію, які якісні зміни
відбулися у роботі вашої
комсомольської
організа
ції?

— Раніше в депо було
шість комсомольсько-моло
діжних колективів. Зараз їх
тільки два. Це не означає,
що відбулися якісь нега
тивні зміни з боку роботи

комсомольського
активу.
Навпаки. Досить окозами
лювання! Ці комсомольськомолодіжні колективи були
фікцією: є в колективі два
комсомольці, а решта сім
десят, скажімо, іншого ві
ку — отже КМК. Тепер ми
вирішили — ніяких припи
сок. Нам потрібні реальні
комсомольсько - молодіжні
колективи, члени яких бу
дуть відповідати перед ком
сомолом за свою реальну
роботу.

Але є й труднощі. Го
ловні в тому, що специфіч
на робота комсомольців —
це в основному роз'їзди.
Важко провести
комсо
мольські збори.

орган Кировоградского

316050. МПС,
м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 36.

На украинском языке.

БК 01409.

— Про те, що комсомолу
треба більше довіряти. Не
хай
створюється більше
комсомольсько - молодіж
них колективів. Ми не ма
ленькі діти, яких весь час
треба опікати.

ці, а другий — «Золотой
колос» — відзнака 1986 ро
ку за роботу на жнивах.
— Як ти гадаєш, Валерію,
потрібен комсомольцю енту
зіазм, чи треба просто доб
ре виконувати свої обов’яз
ки?

— Особисто я — за енту
зіазм. Що значить добре
виковувати обов’язки! Ро
бити те, що скажуть? Ні, в
кожній справі важливий
Один з них «Передовик ста- творчий підхід, треба все
—‘ Валерію, ноли б тобі хановського руху», яким ме
робити з вогником. По-комдали слово, про що б ти
сказав з трибуни обласної не нагороджено у 1985 ро- сомольському!

НАША АДРЕСА:

ЛКСМ Украины.

конферен

Валерій ВИСОЧІЙ,
— Я бачу на твоїх грудях
механізатор колгоспу
комсомольські нагороди. За
імені Чкалова
що ти їх отримав?
Новомиргородського району
- Це знаки ЦК ВЛКСМ.

«Молодой коммунар» —
©бластного комитета

комсомольської
ції?
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рашкевич. «Змова». Вистава.
Під час перерви — 13.30—!
Новини.
16.30 — Новини.
16.40 — Срібний дзвіночок.
17.00 — Телевізійна олім
піада з російської літерату
ри. 18.00 — Агропром: проб
леми і пошуки 18.30 — ін
формаційний випуск. (Кіро
воград). 18.45 — Телефільм
«Настрої». (Кіровоград). 19.00
— Актуальна камера. 19.35
— Ленініана. XX століття.
«Стара фотографія». 20.45—'
На добраніч, діти! 21.00 —
«Час».
21.40 — Художній
фільм «Людина з 'рушни
цею». 23.10 — Актуальна ка
мера. Вечірній випуск.
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