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ОПТИМІЗМ

Жодна з трьох молочно
товарних ферм
нашого
колгоспу не мас
статусу
комсомольсько - молодіж
ної, але, переконана, в
майбутньому всі вони змо
жуть претендувати на це.
Адже нині в господарстві
майже половина доярок,
механізаторів, ’що обслуго
вують фермську техніку,
фуражирів — люди ком
сомольського віку.
Лідія Тютюн — одна з
тих молодих трудівниць,
які нещодавно поповнили
колектив тваринників фер
ми № 4. Взявши
групу
безперспективних, як ми
кажемо, корів, дівчина зу
міла за короткий строк до-битися надоїв, що переви
щують середній показник
по господарству — по 9,3
— 9,5 кілограма молока
від корови.
А Ольга Тихоненко . з
третьої ферми
дояркою
працює вже кілька років.
Про успіхи
трудівниці
свідчить хоча б той факт,
що торік вона стала пере
можцем
соціалістичного
змагання в господарстві,

—

'

надоївши від корови по
4371 кілограму молока і
перекривши соціалістичні
зобов'язання майже вдві
чі. З планом нинішнього
року дівчина планує спра
витися до 70-Т річниці
Великого Жовтня.
Високі рубежі прагнуть
подолати і молодий кому
ніст Надія Воронцова, ком
сомолка Валентина Торох
тій. Надія дала слово на
доїти від корови по 3000
кілограмів молока, а Ва
лентина — 3500.
У молодих трудівників Є
всі підстави розраховува
ти на успіх: фураж добре
готується до згодовування,
грубі корми запарюються
і здобрюються патокою,
коренеплоди
подрібню
ються. І недарма нині се
редньодобові надої
о
господарстві одні з най
вищих в районі — по 9,1
кілограма.
Л. ПЕРЕВАЙ,
секретар комітету ком
сомолу колгоспу імені
Крупської.

Кіровоградський район.

Увага-новим
формам роботи!
На
республіканському
семінарі - нараді директо
рів та інспекторів обласних
управлінь культури, який
проходив у Кіровограді,
чимало уваги було приді
лено поширенню
нових
форм роботи з молоддю,
а також питанню коорди
нації роботи бібліотек з
усіма
організаціями.
Учасники семінару - на- ради знайомилися з робо
тою централізованих біблі
отечних систем Кіровогра
да й Олександрії.
У роботі республікансь
кого
семінару - наради
брали участь
інструктор
ЦК Компартії України А. Т.
Лата, завідуючий відділом
пропаганди і агітації об
кому Компартії
України
І. ГІ. Оліфіренко, начальник
управління бібліотек Мі
ністерства культури СРСР
В. С. Лєсохіна, заступник
Міністра культури
УРСР
В. Б. Врублевська, началь
ник відділу бібліотек Мі
ністерства культури УРСР
В. Д. Навроцька, заступник
голови облвиконкому Т. Т.
Дмитренко.
Л. ДЕМЕЩЕНКО,
директор обласної на
укової бібліотеки іме
ні Крупської.

Минулої п'ятниці в обкомі комсомолу відбулася зустріч з поїнами-відмінникамів
бойової І політичної підготовки. Учасники зустрічі поклали нвіти до пам’ятника С. М.
Кірову. Перед воїнами виступив голова обласного штабу Всесоюзного походу комсо
мольців і молоді по місцях революційної, бойової І трудової слави КПРС і радян
ського народу Герой Радянського Союзу В. О. Верхоланцев. У своїх виступах мо
лоді захисники Вітчизни, серед яких — С. Вербицьний, О. Осколнов, Ю. Дяченко,
О. Кудрявцев — учаснини інтернаціональної допомоги афганському народові та
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, розповіли,
як комітети комсомолу їхніх підрозділів, воїни готуються зустріти XXV
з’їзд
ЛНСМУ, XX з’їзд ВЛКСМ, запевнили присутніх, що й надалі робитимуть усе для
зміцнення обороноздатності країни.
На знімку: під час зустрічі.
Фото В. ГРИБА.

— Назустріч XXV з’їзду ЛКСМ України

Про роботу у звітний період та хід перебудови
у республіканській комсомольській організації у світлі вимог
XXVI! з’їзду партії, січневого (1987 р.) Пленуму ЦК КПРС
ІНФОРМАЦІЙНА ДОПОВІДЬ ЦК ЛКСМ УКРАЇНИ
Черговий,
XXV
з’їзд
ЛКСМ України збереться в
період, коли в усіх сферах
життя радянського суспіль
ства триває глибока перебу
дова.
Як іде вона в комсомоль
ських організаціях респуб
ліки, як вирішуються про
блеми, що нагромадилися в
роботі з молоддю? Як ро
бота комсомольських орга
нізацій розвиває масову
творчість молодих, дозво
ляє швидше повернути па
розв’язання, говорячи сло
вами В. І. Леніна, того ори
гінального історичного зав
дання, яке взяли на себе
наша партія, все радянське
суспільство? Чи дають по
чаті перетворення гаран
тію від застою, шаблону та
бюрократизму? Яким нині
бачиться
комсомольський
ватажок? Як зробити ефек
тивнішими наші заходи по
викоріненню у свідомості, по
ведінці деякої частини юна
ків та дівчат негативних
проявів?
Не просто дати відповіді
па ці запитання. Та з’їзд
комсомолу України зобов’я
заний відповісти ііа них,
відповісти відкрито і прав
диво, колективно виробити
програму
дальших дій,
спрямованих на підвищення

Дорогі ровесники, комсомольці всіх поколінь!
5 березня у Києві почне роботу XXV з’їзд ЛКСМ
України.
Сьогодні Центральний Комітет комсомолу респуб
ліки Інформує вас про свою роботу за звітний період
та про хід перебудови в республіканській комсо
мольській організації у світлі вимог XXVII з’їзду
партії, січневого (1987 р.) Пленуму ИК КПРС.
Напередодні XX з’їзду ВЛКСМ і XXV з’їзду ком
сомолу України для нас дуже важлива думка комсо
мольців, юнаків та дівчат 1, звичайно ж, порада
старших товаришів — комуністів, ветеранів партії,
війни та праці.
рівня роботи всіх ланок рес
публіканської комсомольсь
кої організації.
Шляхгг здійснення перебу
дови чітко визначені у рі
шеннях квітневого (1985 р.)
Пленуму ЦК КПРС, XXVII
з’їзду партії, в результаті
реалізації яких у суспільст
ві утверджується атмосфе
ра вимогливості, критики
та самокритики, відкритого
демократичного обговорен
ня і вирішення всіх важли
вих проблем.
Виняткове значення має
січневий (1987 р.) Пленум
ЦК КПРС, який озброїв
партію і народ реалістичною
оцінкою моменту, який пе
реживаємо, чітким планом

Свою точку зору просимо висловити на зборах у
комсомольських організаціях, на сторінках молодіж
них газет, у радіо- і телепередачах, викласти в лис
тах на адресу ЦК ЛКСМУ, з’їзду комсомолу.
Ваші думки, зауваження та пропозиції допомо
жуть глибше та всебічнІше обговорити инталия пере
будови у комсомолі республіки, накреслити кошгретні шляхи її прискорення, мобілізації юнаків та дів
чат на здійснення соціально-економічних завдань
дванадцятої п’ятирічки, гідну зустріч 70-річчя Ве
ликого Жовтня.
ЦК ЛКСМ УКРАЇНИ.

вирішення завдань, що сто ду. Це й вибір молодого
ять перед нашою країною, покоління.
в.тому числі молодим ПОКО
Взірцем для молоді та її
ЛІННЯМ, комсомолом.
Спілки є те, що. взявши
Після партійного з’їзду курс на оновлення, партія
минув майже рік. Він під почала перебудову із себе
твердив. ЩО процес перебу Саме комуністи нині пока
дови, який розгортається, і
іують зразок вимогливос
за розмахом і за змістом ті до своїх справ і вчинків.
має справді революційний У переломний для країни
характер. На основі страте час партія прямо звернула
гії прискорення досягнуті ся до радянської молоді, до
позитивні зрушення в усіх свого помічника та резерву
галузях народного госпо — ВЛКСМ із закликом ста
дарства. поглиблюється де ти активним учасником пе
мократизація нашого життя, ремін.
намітився поворот до силь
І молодь ділом відповідає
ної соціальної політики.
на цей заклик. Зростаюча
Шлях глибоких перемін, громадянська
активність,
якісних перетворень — це гостра реакція на різні відвибір партії, вибір наро ступи од норм моралі, зако

ну, принципів соціальної
справедливості, готовність
взяти на себе більше на ви
робництві. у навчанні, в гро
мадському житті, поватор
ська думка і ініціатива,
мужність у виконанні патрі
отичного і а інтернаціональ
ного обов'язку — ось скла
дові характери і колектив
ного портрета нинішнього
молодого покоління.
У молодіжному середови
щі дедалі більше утверджу
ються нова моральна обста
новка. стиль поведінки, що
характеризуються великим
опгпмізмом, усвідомленням
назрілих суспільних потреб.
Такий один із основних
ВИСНОВКІВ в оцінці перемін

—" "
за період, що минув після
квітневого (1985 р.) Пле
нуму ЦК КПРС.
Водночас перебудова у
комсомольських організаці
ях республіки проходить
складно, проблеми, які на
громадилися. долаються по
вільно
Слід визнати, шо у звіт
ний період ЦК ЛКСЛІУ, ко- мітети комсомолу па міс
цях не завжди прагнули по
мічати негативні явища у
молодіжному
середовищі.
Створювалася
видимість
благополуччя, загальні про
блеми зводилися до окре
мих недоліків. Де в чому
послабилася спадкоємність
морального досвіду, певні
молодіжні прошарки погли
нула хвиля споживацтва,
пристосовництва та безду
ховності. У комсомолі ши
роко увійшли в практику
формальні прийоми та ме
тоди організації справи, за
бюрократизувався штатний
апарат. Значною мірою це
позначалося і на кадровій
роботі. Слабким виявився
вплив комсомольських ор
ганізацій республіки на ви
рішення питань праці, нав
чання. побуту, дозвілля мо
лоді. Явно визначилося від(Продовження на 2-й стор.)«
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«Молодий комунар»
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(Продовження.
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ставання
комсомольської
роботи от свідомості, яка
змінилася й зросла, від ін
тересів, запитів юнаків і
дівчат. В очах частини мо
лоді звання комсомольця ,
стало втрачати своє значен
ня.
Шляхи вирішення наяв
них протиріч партія вказала
в постанові ЦК КПРС «Про
дальше поліпшення партій
ного керівництва комсомо
лом і підвищення Його ро
лі в комуністичному вихо
ванні молоді».
Виправленню недоліків,
підвищенню бойовитості та
авторитету комсомолу рес
публіки значною мірою спри
яли постійна
практична
допомога та підтримка з
боку ЦК Компартії Украї
ни, рішення його вереснево
го (1984 р.) і грудневого

(1985 р.) Пленумів, заходи,
здійснювані
партійними,
радянськими, господарськи
ми органами на' місцях.
Після XXVII з’їзду перед
комсомольськими організа
ціями на весь зріст постало
завдання — прискорити пе
ребудову, здійснити справ
ді масштабні перетворення,
які б змінили структуру,
принципи та зміст їхньої ді
яльності, внутрікомсомольські відносини. Перебудова
має стати кровною справою
всіх членів ВЛКСМ, охопи
ти всі ланки від комсомоль
ської групи до ЦК. Лише
на її основі можливе пере
творення комсомолу
па
справді самодіяльну громад
сько-політичну організацію.
Нові реальні можливості
для цього надасть Статут
ВЛКСМ, проект змін якого
широко обговорюється у
комсомольських
організа
ціях республіки.

Визначаючи пріоритети у
цій роботі, нам необхідно
враховувати, що професію
обирають замолоду. Згідно
з реформою загальноосвіт
ньої та професійної школи
у республіці поглибилася
взаємодія комсомольських
комітетів учбових закладів
із трудовими колективами.
За минулі п’ять років у сис
темі
професійно-технічної
освіти підготовлено понад
400 тисяч спеціалістів. На
роботу в сільське господар
ство прийшло 240 тисяч
випускників шкіл і проф
техучилищ.
Однак, як свідчать дос
лідження, численні зусилля
державних і громадських
організацій у формуванні
інтересів молоді до масових
робітничих професій поки
що малоефективні. Невисо
ка роль у цьому й коміте
тів комсомолу, які часто
обмежують всю роботу ВН. даванням путівок. В умовах
гострої потреби народного
господарства республіки в
кадрах це не може не вик
ликати занепокоєння.
Тому вважається за до
класу і колгоспного селян цільне на наступному з’їзді
ства, намічені на спільному ЛКСМУ обговорити питан
пленумі ЦК ЛКСМУ та Укр- ня, пов’язані із здійсненням
ирофрадн.
у XII п'ятирічці комплексу
Із цілим рядом міністерств заходів для вдосконалення
та відомств розроблені й професійної підготовки МО
втілюються в життя комп ЛОДІ до праці, об'єднавши
лексні плани роботи з моло тут зусилля всіх зацікавле
дими трудівниками.
них організацій та відомств.
Розвитку шефства комсо
На якісно нову основу
молу республіки над проф- слід поставити розвиток
техосвітою сприяє реаліза трудового навчання та ви
ція цільової програми, прий ховання старшокласників,
нятої із Держпрофосвітою учнів профтехучилищ, сту
УРСР. У роботі багатьох дентів.
комсомольських організацій,
Гіри цьому важливо вра
і насамперед Дніпропетров ховувати не лише економіч
ської, Донецької, Львівської, ну вигоду (у XI п’ятиріч
Хмельницької, Сумської об ці трудовий внесок студент
ластей, м. Києва, стало біль ської і учнівської молоді
ше ініціативи, конкретності, становив понад 2 мільярди
наполегливості в вирішенні карбованців), але й вихов
завдань, які стоять перед ну — реальне ознайомлен
трудовими колективами.
ня з працею,
згурту
І все ж слід визнати, що вання навчальних колек
часто те, що робилося, бу тивів, пізнання справжньої
ло недостатнім, половинчас ціни трудового карбозанця.
тим і по суті в трудовііі ді
Іноді гонитва за кількіс
яльності молодих людей ма ними показниками на шко
ло що змінювало.
ду якості призводить до то
Комітети комсомолу (від го, що в багатьох місцях
первинної організації до ЦК ця робота проводиться без
ЛКСМУ), захопившись ши системно, поверхово. Хлопці
рокомасштабними естафета та дівчата не рідко вико
ми, оглядами, упускали го ристовуються як підсобна
ловне: виховання в умовах робоча сила, в режимі про
зростаючого добробуту у риву. При цьому зникають
кожної молодої людини жит передумови для творчої
тєвої потреби сумлінно тру праці, нівелюється такий
дитися, насамперед там, де важливий аспект у форму
необхідно суспільству.
ванні особистості молодої
У зв’язку з впроваджен людини, як усвідомлення
ням нових принципів та ме користі своєї трудової ді
тодів господарювання, про яльності, розвивається без
ектом Закону про державне відповідальність за її кінце
підприємство (об’єднання), ві результати.
поданим нині на всенародне
Вихід з такого становища
обговорення, виникає якісно — всебічний розвиток ці
нова ситуація у трудовому лорічних та спеціалізованих
вихованні молоді, підвищен загонів, закріплення в різ
ні її реального внеску у роз них формах трудового ви
виток економіки країни та ховання госпрозрахункових
республіки, що вимагає не засад. За нових умов гос
стандартних дій, справжньої подарювання
комітетам
ініціативи комсомольських ЛКСМУ важливо підтриму
організацій.
вати й розвивати колектив
При цьому важливо не ну та індивідуальну трудо
розпорошити сили, не збити ву діяльність учнів та сту
ся, як це вже було, на дек дентів, їхню участь у ко
ларативну,
формальну оперативах но випуску то
участь, а визначити найгост- варів народного споживання,
ріші питания, шляхи їхньо побутового
обслугову
го вирішення, підвищити вання та громадського хар
персональну
відповідаль- чування.
и їсть комсомольських кад
Та основний вид трудової
рів та активу, за здійснення . діяльності більш як 2,5поставлених завдань.
мільйонного загону студен
ЦК’ 'ЛКСМУ вважає, іцо тів і учнів республіки —
такими завданнями повинні навчання.
с'гатйі
Комітети комсомолу, беру-

Посилити увагу до трудового
загартування молоді, збільшити
її внесок у розвиток економіки
XXVII з’їзд КПРС наго
лосив: прискорення соціаль
но - економічного розвитку
країни — ключ до всіх на
ших проблем: найближчих і
перспективних, економічних
та соціальних, внутрішніх
та зовнішніх.
Внесок юнаків та дівчат
у розвиток економіки рес
публіки, безперечно, ваго
мий. Тисячі молодих пере
довиків показують зразки
ударної праці, добиваються
хороших виробничих показ
ників.
Та чи завжди в цьому за
слуга комсомольських орга
нізацій, комітетів комсомо
лу? На жаль, ні. Багато їх
обмежується арифметичним
.вирахуванням участі комсо
мольців у загальних резуль
татах праці колективів, за
писує досягнення молодих
трудівників на свій рахунок.
Водночас
виробництво
зазнає відчутних економіч
них втрат через невміле ко
ристування молоді новою
технікою, низьку якість пра
ці, порушення трудової, ви
робничої і технологічної
дисципліни. За роки одинад
цятої п’ятирічки лише че
рез зафіксовані прогули мо
лоді, за найскромнішими
Оцінками недодано продук
ції па десятки мільйонів
карбованців.
Гострота названих проб
лем значною мірою обумов
лена тим, іцо багато юнаків
та дівчат ні професійно, г.і
психологічно не готові пра
цювати, особливо, в сфері
матеріального виробництва,
ставляться до своєї праці як
тимчасової. Крім усього ін
шого, це породжує ще її
висок}' плинність кадрів.
Які ж заходи вжито ЦК,
комітетами комсомолу спіль
но із зацікавленими орга
нізаціями для виправлення
такого становища?
Виходячи із ленінської по
ради, що «...чим глибше пе
ретворення, яке ми хочемо
вробити, тим більше треба
підняти інтерес до нього і
свідоме ставлення.,.», основ
ні зусилля спрямовувалися
на виховання саме такого
свідомого ставлення до пра
ці на благо суспільства.
_ Здійснювалися заходи для
підготовки та виховання
гідної зміни робітннчдго

ньому істинному значенні процентів браку, майже ЗО
такі слова, як «майстер», процентів — поломок інст
рументу й обладнання.
«умілець».
У сільському господарстві
у нас СОТНІ молодих пе
редовиків, видатних майст недостатній рівень кваліфі
чи участь у реалізації ре рів, професіоналів, тисячі кації молодих механізаторів
форми загальноосвітньої і молодих нова горів. Цс лю виливається недобором уро
професійної школи, перебу ди, які присвятили ЖИТТЯ жаю, перевитратою матері,
дові вищої і середньої спе обраній справі, уже замоло альннх ресурсів.
Усуваючи ці та інші недо
ціальної освіти, спрямува ду стали в ній визнаними
визнаними
ліки,
ЦК,
комітетам
ли свої зусилля на досяг авторитетами.
ЛКСМУ необхідно в основу
нення якісно нового рівня
їа за останні роки серед
знань, формування у сту значної частини молоді 110- організаторської, агітацій
дентів та учнів потреби у мігно знизилися професійна но-пропагандистської, ви
постійному їхньому попов вимогливість,
повага до ховної роботи поставити
ненні та поглибленні, вмін майстерності, трудових тра розвиток руху за оволодін
ня застосовувати на прак дицій колективу цеху, під ня висотами професійної
тиці.
приємства, а подекуди ста майстерності, за освоєння
Зокрема, значно зросла ла процвітати професійна суміжних професій та опе
кількість навчальних груп,, недбалість, а то й пряма рацій, підтримку тих, хто
першим опановує нову ви
де впроваджена колектив халтура..
на
відповідальність за
Лише у машинобудуванні робничу техніку, прагне до
якість навчання, навчально- через низький професійний сягти найкращих показни
трудової дисципліни, гро рівень молодих робітників ків у своїй праці, стати
мадсько - політичної актив допускається сімдесят п’ять врівень з наставниками.
ності.
Однак реальний
вплив
2. боротьба молоді за підвищення
комсомольських організацій
вузів, технікумів,
проф продуктивності іїірацо, якість продукції,
техучилищ, шкіл на підви
економію і бережливість
навчапщений
якості
ИОСІІІЬ
ня
незначний,
На підвищення якості про
Докорінне
підвищення
поверховий характер, зводукції, ефективності робо
дііться до розмови про ОЦІН якості продукції — завдан
трудівників,
КИ, епізодичних нотацій ле ня першочергової ваги. Це ти молодих
комсомольсько
- молодіж
проблема
пе
лише
еконо

дарям та прогульникам.
Як пе парадоксально, але мічна, соціальна, але іі по них колективів міста й се
саме головному — підви літична. Цс питання утверд ла- економію і бережли
щенню якості знань — при ження в свідомості молоді вість повинно бути енрямот
ділялося саме найменше передових позицій радянсь ване і соціалістичне Зма
кої науки, техніки і вироб гання молоді. Тривалий час
уваги.
Не визначили своєї пози ництва, виховання гордос робота в цьому напрямі
зводилась до «винаходу»
ції в цьому питанні й від ті за свою країну.
Ось чому сьогодні, поряд форм, не підкріплених кон
повідні відділи Ц1\ ЛКСМУ.
Розокремленість дій з ор з підвищенням заінтересо кретною організаторською
ганами народної освіти, ад ваності в .якісній праці, не роботою, до гучної розмо
міністрацією вузів та техні обхідна перебудова свідо ви навкруг різноманітних
кумів, відверта неувага до мості молодих трудівників, починів та ініціатив. Все це
розвитку пізнавальних інте та й комсомольських праців просто заплутувало тих,
хто змагається.
ресів привели до того, що ників, активістів.
У випуску кожної брако
Так, багато . комітетів
за останні роки значно зни
зився престиж сумлінної ваної речі є конкретний ви комсомолу, і насамперед,
навчальної праці. Сьогодні нуватець. В наших спільних Кіровоградської, Вороіиіь
Запорізької
більше половини учнів та інтересах виявити і назвати ловградської,
студентів показують задо бракоробів поіменно, вико областей, віддаючи данину
вільні, а точніше сказати, ристовуючи для цього ком «моді», оголошували чима
сомольські збори, випуски ло .різного роду змагань.
посередні знання.
Зневага до навчання з «Комсомольського прожек Організувати ж по-справж
часом переростає у такс ж тора», суворо, принципово ньому роботу по їх реаліза
ставлення до праці, пород спитати з кожного. У бо ції так і не зуміли.
жує труднощі в становленні ротьбі за якість треба ши
Слід визнати, що і ЦК
молоді в трудових колекти роко впроваджувати такі ЛКСМУ більше уваги при
форми, як змагання за пра діляв кількісній, ніж якісній
вах.
Ці упущення разом з від во працювати з мандатом стороні розвитку трудового
сутністю подекуди фронту «Комсомольська гарантія», змагання молоді, поширен
робіт,
неорганізованістю, пости і штаби якості, орга ню передового досвіду, ко
перебоями в
постачанні нізація комсомольської ес- рисних починань. Форма
створюють підгрунтя для тафети суміжників, Осно- лізм і відсутність глас
порушень дисципліни, прив вою для створення ініціатив ності, чіткої системи мо
чають до
розхлябаності, них груп якості повинні ста рального і
матеріального
відбивають бажання працю ти всі 80 ТИСЯЧ КОМСОМОЛЬ ст 11 м ул ю в а и н я пе ре мо ж ці в
СЬКО-МОЛОДІЖНИХ
колекти породили в частини молоді
вати на повну силу.
Таке становище зобов’я вів.
байдужість до трудового
Однак, як показує прак суперництва.
зує комітети комсомолу ра
зом з відповідними госпо тика, поки що всіма цими
Виходячи з вимог, вису
дарськими, профспілковими формами охоплено менше нутих у партійних доку*
органами глибоко проаналі 10 відсотків молодих тру ментах, багато в
чому
зувати умови, в яких пра дівників. Комітети комсомо спрощена
існуюча
нині
лу
повніші
сміливіше
дола

цює молодь, на кожному
система підбиття гіідсумі.._„
конкретному підприємстві, ти інерцію минулого, по ків, зменшена кількість по
вжити рішучі заходи для рвати з безпринципністю у казників. Сьогодні основні
усунення виявлених недолі ставленні до бракоробів, зусилля комітетів комсомо
ків і насамперед силами са рвачів, розкрадачів народ лу зосереджуються безпо
ного добра, гідно і з широ середньо в трудових колек
мої молоді.
Оперативніше слід відгу кою гласністю оцінювати тивах, з’явились справді
куватися на питания, які високоякісну роботу.
молодіжні форми трудово
на порядок денний поста
Важлива прикмета друго го суперництва. Наприклад,
вив сам час. У звітному пе го року п’ятирічки — вве змагання
молодцх трудівріоді ЦК ЛКСМУ узагаль дення державного прийман ників із врученням перенив досвід комітету комсо ня продукції. Що Ж в зв’яз можцям
іменної техніки.
молу виробничого об’єднан ку З цим повинні зробити підвищенням кваліфікацій
ня «Дніпропетровський ком комсомольські організації? ного розряду, на «Приз
байновий завод ім. К. €.
Всю свою роботу буду виклику», оголошене газе
Ворошилова» по участі у вати в тісному контакті 'з тою «Комсомольская прав
проведенні атестації і раці органами держприймання,
оналізації робочих місць, а також відділами техніч да», гаряче зацікавили мо
комітетів K0MC0.M0.riy м. Хар ного контролю, рекоменду лодь, змусили її працювати
кова — у переведенні під вати туди найбільш знаю з високою віддачею, справ
приємств па дво-тризміннпп чих, принципових комсо- ді азартно, відшукуючи У
в діло наявні ре
режим роботи, Буського ра мольців. Разом з органа- пускаючи
зерви.
йону Львівської області — ми народного
контролю
Нову хвилю трудової ак
у впровадженні бригадного сконцентрувати
зусилля тивності викликало звер
підряду в тваринництві.
комсомольських
«прожек- нення представників усіх
Необхідно скрізь продов торнстів» на
КОМСОМОЛЬСЬКИХ
ПОКОЛІНЬ
неухильному
жити цю роботу.
дотриманні
технологічної До юнаків і дівчат респуб
Особливу увагу слід при- дисципліни,
ділити підвищенню профе повному обсязівиконанні в ліки у зв'язку з 70-річчям
ВИМОГ до Великого Жовтня і наступ
сійної майстерності юнаків прийомоздавальних
внпро~ ними з'їздами комсомолу.
та дівчат, відродити у їх- бувакь.
(Продовження на 3-й стор.'

1. Виховання в молоді свідомого
ставлення до праці,
її становлення в трудових колективах

24 лютого 1987 року

З стор

«Молодий комунар»

Назустріч XXV з’їзду ЛКСМ Украї

Про роботу у звітний період та хід перебудови
у республіканській комсомольській організації у світлі вимог
XXVII з’їзду партії, січневого (1987 р.) Пленуму ЦК КПРС
(Продовження)
Необхідно й падалі ріиіуче позбуватися застаріло
го, вдихнути в змагання
ентузіазм, творчість, підви
щити гласність, авторитет
передовиків. Насамперед це
стосується роботи з комсо
мольсько-молодіжними ко
лективами. Саме вони в
умовах демократизації віді
грають особливу роль як
первинні лавки трудових
колективів, покликані стати
хорошою школою розвитку
самоуправління, виховання у
молодих трудівників почут
тя господаря па виробницт
ві.
Тривалий час ЦК ЛКСМУ,
комітети комсомолу неви
правдано форсували зрос
тання кількості комсомоль
сько-молодіжних колекти
вів, залишаючи па другому
плані ефективність їхньої
роботи. Молодіжні форму
вання нерідко створювались
штучно, звання «Комсомоль
сько-молодіжна бригада» з
часом обезцініо.валось і ма
ло що міняло в житті й
праці юнаків та дівчат.
Незадовільні
підсумки
минулого 1986 року, коли,
4 тисячі колективів у рес
публіці розпались, 2 тися
чі виявились у числі відста
чому
ючих — багато в
результат
саме
такого
відходу.
Позиція к цьому питанні

повинна бути однозначною
— якісне зміцнення моло
діжних бригад, посилення
до них уваги з боку комі
тетів комсомолу.
Умови нинішнього вироб
ництва — створення укруп
нених ^комплексних і нас
крізних бригад — об’єктив
но ведуть до деякого змен
шення числа КМК. Тому
визначальним критерієм тут
стане питома вага юнаків
та дівчат у складі молодіж
них формувань, їхній перехід
на прогресивні форми орга
нізації і оплати праці.
Центральним Комітетом
ЛКСМУ було поставлене
завдання вже в 1986 році
добитися, щоб не менше 60
процентів КЖ працювали
по-новому, В цілому воно
виконане.
Однак багато комсомоль
ських організацій Ровенської, Волинської, Чернігів
ської областей, посилаю
чись на різноманітні труд
нощі, з ішм не впорались.
Проблем у цьому та іишпх питаннях чимало, не
все залежить і від ко.мсомолу. Але тим антввнішнми
повинні бути дії комітетів
комсомолу, конкретнішою і
предметнішою допомога їм
з боку відділів ЦК комсо
молу республіки і насампе
ред робітничої і сільської
молоді.

3. Розвиток науково-технічної
творчості молоді
У розв’язанні докорінно
го питання
економічної
стратегії — кардинального
прискорення
пауково-тех-.
нічного прогресу — партія
розраховує на високу твор
чу активність молоді.
Розроблені і реалізують
ся республіканська, обласні
молодіжні програми прнс-.
корення науково-технічного
прогресу у найважливіших
галузях народного госпо
дарства.
В результаті за звітний
період більш як удвічі зрос
ла кількість творчих моло
діжних колективів, майже
в півтора раза — кількість
договорів про творче спів
робітництво, підвищилась
їхня ефективність.
Дещо поліпшились абсо
лютні показники, які харак
теризують науково-технічну
творчість
молоді, значно
зріс економічний ефект від
впровадження розробок мо
лодих новаторів. Однак сьо
годні масовість, рівень ро
боти по розвитку науковотехнічної творчості молоді
задовольнити не можуть. її
вплив на розв’язання акту
альних проблем науки, тех
ніка, виробництва залиша
ється незначним. Навіч не
відповідність між інтелекту
альним, творчим потенціа
лом молоді і тим, як він
використовується.
Лише
кожна десята молода люди
на бере участь у русі ІІТТМ.
Явно недостатній вплив ко
мітетів ЛКСМУ, рад моло
дих учених і спеціалістів на
прискорення процесу впро
вадження молодіжних ви
находів і рацпропозиції!, ко
жен четвертий з яких не
може подолати відомчі і
бюрократичні бар’єри.
Становище па цій ділянці
повинно суттєво змінитися
у зв’язку із постановою ЦК
КІІРС,
Ради Міністрів
СРСР, ВЦРПС
і ЦК

ВЛКСМ до розвитку само
діяльної технічної творчості.
Для цього необхідно ширше
залучати молодь, підлітків
у центри і клуби науковотехнічної творчості, надава
ти всіляку допомогу нова
торам, раціоналізаторам і
винахідникам, створювати
умови для їхньої роботи із
школярами, учнями проф
техучилищ, студентами.
Конкретною справою ко
мітетів комсомолу респуб
ліки повинно стати виконан
ня комплексної програми
«Винахідництво і раціоналізація-90». її треба розгля
дати як фундамент суспіль
но-державної системи нау
ково-технічної творчості мо
лоді в республіці.
ЦК ЛКСМУ планує шир
ше розповсюдити аукціони
технічних ідей за прикла
дом виробничих об’єднань
«Запоріжтрансформатор» та
«Новокраматорськнй маши
нобудівний завод», практи
кувати проведення днів МО
ЛОДОГО новатора, як це ро
биться у містах Львові, Ми
колаєві, виставок-ярмарок,
які набули
розвитку в
м. Києві, створення молодіжних госпрозрахункових
науково - технічних об’єднаш» за прикладом
комсомольських
організацій
Одеської області.
У пошуку нових, цікавих,
ефективних форм комітетам
комсомолу необхідно рішу
че звільнитися від усього
зайвого і другорядного, від
безплідних конкурсів і кон
ференцій, розрахованих на
зовнішній ефект, єдина ме
та яких — забезпечення ди
сертаційних інтересів учас
ників.
Слід не захоплюватись
«екзотичними» проектами, а
насамперед зайнятися роз
робкою нових технологій,
машин і обладнання засо
бів малої механізації, по
кликаних підвищити ефек
тивність виробництва, змен
шити частку ручної праці.

Для комсомолу республіки
останнє — питання особли
вої принциповості — ого
лошене ним шефство над
малою механізацією
поки
що відчутних результатів
не дало. Реалізувати інте
лектуальний і творчий по
тенціал молоді покликані
тимчасові молодіжні творчі
колективи, які мають необ
хідні юридичні і фінансові
права. Однак багато коміте
тів комсомолу по суті не
займаються їх створенням.
Викликають занепокоєн
ня недоліки у відборі і зак
ріпленні талановитої молоду
в науці, зниження прести
жу наукової і інженерної
праці. Назріла необхідність
Ш\ ЛКСМУ спільно з Ака-

демією наук, Мінвузом, Мін
освіти УРСР здійснити ре
альні заходи, які стимулю
ють наукову творчість мо
лоді.
Не відчувається комсо
мольський вплив і па оволо
діння комп’ютерною грамот
ністю, вивчення основ ін
форматики. Тут поки шо
більше розмов і прожектів.
Лише в окремих містах рес
публіки
створені клуби
«Комп’ютер». Справа комі
тетів комсомолу — пред
метно зайнятися розвитком
мережі гуртків інформати
ки, пересувних навчальних
класів електронно-обчислю
вальної техніки в школах і
СПТУ, літніх таборів юних
програмістів.

4. Шефство над ключовими галузями
народного господарства,
ударними будовами
Виконуючи доручення ЦК
Компартії України, дане на
XXIV з'їзді ЛКСМУ, цк,
комітети
комсомолу
па
місцях
удосконалювали
шефство
над ключовими
галузями народного господарства, — вугільною, металургійною промисловістю,
транспортом, сільським гос
подарством, а також над
ударними будовами.
У звітному періоді в ці
галузі за комсомольськими
путівками було направле
но більше 300 тисяч чоло
вік, продовжувалась робо
та но їх закріпленню в тру
дових колективах. При без----------- ------------посередпій
участі1 комсо.
молу введено в Дію ряд
найважливіших
об’єктів,
вдалося досягти «омолоджешія»
досі
неухнльно
«старіючих» професій шах
таря і металурга.
Водночас ослаблення на
шої уваги до роботи ком
сомольських
організацій
підприємств
машцнобудування, хімічної і нафтопе
реробної промисловості, бу
дівництва, відсутність у цих
галузях
належних
умов
праці, професійного зрос
тання привели до зменшен
ня кількості молодих робіт
ників.
У зв’язку з цим ЦК
ЛКСМУ вважає за необхід
не зорієнтувати діяльність
місцевих
комсомольських
організацій
на створення
стабільних трудових колек
тивів, за погодженням із
зацікавленими
органами,
практикувати направлення
юнаків та дівчат за комсо
мольськими путівками на
найважливіші підприємства,
об’єкти провідних галузей
народного господарства.
Час вимагає вагомішого
внеску молоді в реалізацію
Продовольчої програми.
Шефство комсомолу над
тваринництвом, вирощуван
ням зернових, особливо ку
курудзи,
цукрових
бу
ряків,
соціально-культур
ним будівництвом, направ
лення зведених загонів мо
лодих спеціалістів у відстаючі господарства дали
певні результати.
Кількість молоді,
яка
працює в сільському госледарстві республіки, зросла за п’ятирічку на 12 ти
сяч чоловік. В цілому вда
лося припинити
відплив
молоді з громадського тва
ринництва, а за останні ро
ки навіть дещо збільшити
кількість комсомольців у
цій галузі. Хороших резуль
татів
досягають
багато

комсомольсько - молодіж них загонів і лайок у рос
линництві.
Але
міграція сільської
молоді у місто, насамперед
в Миколаївській, Кірово
градській, Вінницькій об
ластях, як і раніше, зали
шається високою. У госпо
дарствах республіки тільки
тваринників не вистачає
більше 34 тисяч.
Причина — певдоволе вість умовами праці, нерозв’язаність багатьох соціаль
но-культурних питань.
Для ЦК ЛКСМУ, коміте
тів комсомолу тут головним завданням повинно бу
ти
суттєве омолодження
села, активна участь у ство
ренні належних умов для
прависокопродуктивної
—
ні сільської молоді.
Вважаємо,
що кожній
комсомольській організації
під силу розгорнути рух за
культуру села його зов
нішній вигляд,
благоуст
рій і озеленення, здійснити
будівництво житла,
най
простіших спортивних спо
руд. Досвід цієї роботи на
копичено в комсомольських
організаціях
Полтавської,
Чер к аської, Ми кол а ї вськ ої
областей.
Особливо важливо
про
довжити шефство і допомо
гу господарствам, які но
сять ім’я Ленінського ком
сомолу, і тим, які очолюють
молоді керівники.
В останні
роки ЦК
ЛКСМУ вжив ряд заходів
по наведенню порядку на
ударних
комсомольських
будовах. Здійснюється пере
хід на загонову форму гро
мадського призову. Зміцни
лась взаємодія в цін робо
ті з відповідними міністер
ствами і відомствами. Го
ловний акцент тут зробле
но па питаннях закріплення
молоді на виробництві ор
ганізації її праці, побуту і
відпочинку. Пішли навіть
па крайні заходи. Рішенням
ЦК ЛКСМУ статус ударної
знято з ряду будов, де ці
основні вимоги не викону
ються.
Однак крутого перелому
поки що не відбулося. Ре
ально оцінюючи стан справ,
який склався на ударних
комсомольських
будовах,
треба визнати, що вжиті
комітетами комсомолу захо
ди не дозволили змінити
формально - бюрократичний
підхід до важливих питань
життя і діяльності молодих
трудівників, добитися суттє
вого поліпшення цієї роботи.

залишатися
Продовжує
ВИСОКОЮ плинність кадрів,
Приблизно п'ята частіша
юнаків та дівчат залишає
будови, не попрацювавши
і року. У своїх листах в
Ці\ *Чі\СМУ молоді будівольнішії сираведливо обурююіься бездушним ставленням адміністраціїї, комітеїів комсомолу до енту
зіазму молоді.
Очевидно, не можна далі
миритися з тим, що багато
господарських
керівників,
як і раніше, Орієнтуються
на екстенсивні методи вико
ристання трудових ресур
сів, заздалегідь планують
відплив внаслідок елемен
тарної невлаштованості.

Суттєві недоліки мають
місце у використаній пра*
пі студентських загонів.
Щороку в результаті бр«
ганізанійних незгод, відсут»
пості фронту робіт, мате«,
ріалів під час літнього тру«
дового семестру і осінніх
еільгоспробіг
простоюють
тисячі студентів. Насампе
ред подібні факти мають
місце па об єктах Мінбуду,
Мінводгослу, Держагропро-.
му республіки. Частково в
цьому вина ЦД\» комітетів
комсомолу на місцях, які
не завжди виявляють не-,
обхідну наполегливість у,
подоланні подібної безгос».
подарності.

5. Розширення участі молоді
в розвитку соціальної сфери
У часів молоді у ризв язапні важливих соціальних
завдань — це могутній ви
ковими фактор.
Прикладів
конкретної
участі молоді у розвитку со
ціально - культурної бази
чимало.
Реальним вкладом молоді
республіки у
розв'язання
проблем, важелем підвищен
ня трудової і громадської
активності молоді стала ши
рока підтримка ініціативи
молодих вазівців, споруд
ження МОЛОДІЖНИХ ЖИТЛОВИХ
комплексів,
кооперативів,
гуртожитків.
На сьогодні у восьми об
ластях республіки ведеться,
а в чотирьох — заплановано
початок будівництва моло
діжних комплексів.
Вже
більше 200 сімей вселились
у нові квартири. На будів
ництві соціальних об’єктів
освоєно близько чотирьох
мільйонів карбованців.
У
Полтавській і Чернігівській
областях будуються сільсь
кі МЖК, молодь міст До
нецька і Києва виступила з
конкретними пропозиціями
по. капітальному ремонту іс
нуючих житлових будинків.
Однак в ряді областен до
пускаються перекоси, коли
спорудження
звичайного,
окремого житлового будив-,
ку поспішають оголосити бу
дівництвом МЖК. Нічого
не міняється у Волинській.
Ровенській, Одеській, ІваноФранківській областях, де
ініціатива юнаків та дівчат
наштовхується па
байдужість, бюрократизм ГОСПОдарників. Вичікувальну по
зицію займають і комітети
комсомолу.

иезреау ль і а ти. але ТІЛЬКИ
останнім часом ці зусилля
стали підкріплюватися ро
ботою по прискоренню
і
розширенню
виробництва
товарів для молоді. В цьо
му напрямі
ЦК ЛКСМУ0
комітети комсомолу спільно
з господарськими органами
прийняла- ряд нормативних
документів, здійснили КОНІ
кремі заходи, які
дають
перші результати,
Удвічі
збільшено виробництво говач
рів з-індексом «Мол». Врак-д
тично в усіх обласних центе
рах та деяких інших містах
республіки створено магази?
пн «Молодіжна мода».
Разом з тим можливості
розширення випуску МОЛО"
діжних товарів і створення
комплексу послуг ДЛЯ МОЛО»
ді використовуються поки
далеко не повністю. Дуже
повільно впроваджується її
ДОСВІД Львівського КОМСОї,
мольського
об єднання
«Престиж», де пошук МОЛОч
дих модельєрів, якісна ра$
бота учнів лрофіехучилищ0
сервіс у спеціальному мага«
зині стали складовими попу«
лярності
виготовлюваниХ
об'єднанням товарів
ДЛЯ
молоді.
Розвиток науково . ТЄКо
нічного прогресу, який доз«,
волив розв'язати багато яроблем людства, породив
СВОЮ чергу проблему ГЛОч
бального значення — еко
логічну. И гострота нині та«
ка, що_ ставить
ставлення
кожної людини до природу
в розряд головних
питань
виховання. Разом з
тим
участь комсомолу у розв’я«
залпі екологічних завдань
ще дуже незначна.
Внесок більшості юнаків
та дівчат в охорону приро
ди обмежується формаль
ним членством в товаристві
охорони природи. Хоча
й
наших силах створення во
доохоронних зон малих різ
чок, ставків, озер, боротьбу
з браконьєрами, залучення
сил молодих учених до роз«.
робки прнродозберігаючих
технологій. Весь комплекс
зусиль повинен бути спря
мований на те. щоб при*
щепити КОЖНІЙ молодій ЛЮе
дині почуття особистої ВІД*
повідальності за збереження
природи.
Нині, коли повноваження
і можливості
комсомолу,
значна розширені,
комев*
польські організації можуть
і повинні робити значно бі
льше для поліпшення умов
праці, побуту і відпочинку
молоді.

Час вимагає рішучого при
скорення цієї роботи. Слід
повсюди' надати найактивні
шу підтримку бажанню мо
лоді особисто брати участь
у поліпшенні умов прані і
життя.
Нині багато в чому втра
чені позиції комсомолу у
створенні необхідних умов
побуту і дозвілля молодих
сімей, юнаків і дівчат, які
мешкають у гуртожитках.
Останнім часом на плену
мах ЦК ЛКСМУ, багатьох
обкомів висловлювалось за
непокоєння таким станови
щем, йщла мова про необ
хідність змін, приймалися рі
шення, спрямовані на пов
ніше використання
прав
комсомолу. Деякі зрушення
вже є, але вони поки що не
значні.
Ми витратили багато сил
в боротьбі проти захоплен
ня нашої молоді одягом з
ріалом а пітною бу р жу ази ою
символікою і
здебільшого (Продовження ва 4-й стор.^
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Про роботу у звітний період та хід перебудови
у республіканській комсомольській організації у світлі вимог
XXVII з’їзду партії, січневого (1987 р.) Пленуму ЦК КПРС
їхнє
повсякденне
Необхідно поліпшити ін ликів,
Комітети комсомолу, їх вивчаються, до проблем, ко
життя.
ні працівники, актив не змо трі вирішуються трудовими тернаціональне виховання у
Гостро назріла необхід
жуть здійснювати політич колективами, суспільством колективах, де навчаються ність у зміцненні та ефек
і
працюють
іноземні
грома

не керівництво масами моло загалом.
ді, якщо не будуть своєчас
Важливо добитися, щоб дяни, зміцнити зв'язки із тивнішому використанні ма
теріальної бази військовоно іі правильно реагувати ідейні переконання були ре-. їхніми земляцтвами.
технічної
підготовки.
Міжнародна
напруже

па протиріччя, що виникають зультатом глибоких розду
Роль Науково - методич
і вирішувати їх, показувати мів, пошуків та
знахідок. ність потребує неослабної
особистий приклад комуніс Комуністична ідейність юна уваги комсомолу до війсь ного центру, організатора
тичної ідейності, принципо ків та дівчат повинна вимі ково - патріотичного вихо поширення передового до
вості в боротьбі з інерцією, рюватися не сумою догма вання. Мужність, героїзм, свіду покликаний відіграти
застоєм, у
новаторському тично засвоєних теоретичних виявлені нашими ровесника Республіканський центр вій
пошуку,
у
відстоюванні
ін установок, а лінією повод ми при виконанні інтернаці ськово - патріотичного ви
тигромадські групи молоді.
ження у
повсякденному онального обов’язку, в ек ховання у м. Севастополі,
Про моральне перероджен тересів молоді.
житті.
стремальних ситуаціях
в до створення якого ЦК ра
Рух уперед у справі фор
ня, про те, як деформується
зом з іншими республікан
Перебудовчі
процеси
по

мирний
час,
переконують,
морально-політичний образ мування нової людини не
ськими відомствами при
молодих людей,
відверто можливий без спадкоємнос винні змінити усну політич що сучасна молодь готова
ступив торік.
ну
ї
наочну
агітацію,
інші
до
подвигу.
ті
в
роботі,
опори
на
досвід
розповіли публікації «Ком
важливість
Враховуючи
напрями ідейно - виховної
Але критичний погляд на
сомольской правды»
— попередніх років.
патріотичного та інтерна
роботи.
Слід
відмовитися
од
стан справ засвідчує,
шо ціонального виховання, ма
«Двойники» та «Срочная ко
Готуючись гідно, трудови
мандировка», газет «Комсо ми звершеннями зустріти 70- формальних, таких, що не наша робота по підготовці буть, доцільно розглянути
мольское знамя», «Молодь річчя Великого Жовтня, ми викликають у молоді інте юнацтва до захисту Батьків ці питання на одному
із
ресу, методів роботи.
щини ще недостатня. Серед
України».
не повинні забувати і про
Вся пропагандистська ді деякої його частини ще по пленумів ЦК ЛКСМУ.
Ворожі ідеї проштовхують глибоке вивчення нашого іс
Утверджувати обстановку
ся буржуазною пропаган торичного минулого, ленін яльність має будуватись на бутують елементи пацифізму,
широкої
гласності, відвер
діалозі,
а
не
монолозі,
на

благодушності, безпечності.
дою також під виглядом ре ської спадщини, виховання
того обговорення назрілих
лігій ломістичного
вчення. нових поколінь на револю бирати форму диспутів, ди Деякі юнаки приходять
в проблем, колективістського
Серйозні соціальні наслідки ційних, більшовицьких тра скусій, політбоїв, так, як армію без належної війсь
вирі
Львівській, ково—технічної та фізичної підходу до їхнього
породжують і захоплення, диціях партії і радянського це роблять у
шення покликані молодіжні
Вінницькій,
Херсонській,
Чер

принесені із-за кордону.
підготовки.
• народу.
засоби масової інформації.
нівецькій областях. Цей до
Практика перекопує: щоб
Ці негативні моменти обу
Не можна посилити ідей свід варто оперативно
У звітний
період
ЦК
й
чинити опір
розтлінному
но - політичне виховання, активно поширювати. Важ мовлені упущеннями у вій комсомолу республіки вжи»
впливу Заходу, подолати со не озброївши молодь гли
ливо. щоб пошук істини про ськовій підготовці в учбових вав заходи для вдоскона
ціальну пасивність та полі
організаціях лення їхньої
бокими знаннями комуністич ходив через співставлений закладах.
діяльності.
тичну інфантильність деякої
ної ідеології,
здатністю різних точок зору, обгово ДТСААФ. Але иі недоліки і Розширений час молодіж.частини молоді, треба забез орієнтуватися в складному
слабкої них радіо- та телепередач,
рення, ламання старих сте прямий результат
печити поворот усієї ідейно- сучасному світі, давати кла реотипів.
роботи комсомолу. їхні при з’явилися нові форми
й
політичної роботи до реаль
сову, партійну оцінку поді
Досвід передз’їздівської чини в тому, що у військово- рубрики. Підвищилась акту
них проблем життя, глибо
ям, які відбуваються, своїм роботи засвідчує, що сьо патріотичній роботі останніх альність публікацій комсо
ко вивчити стан справ, стати діям.
годні необхідна пропаганда, років поряд із позитивними мольських газет, зміцнивсяна позиції обєктпвності та
спрямована на формування розвивався і ряд тенденцій, зв’язок з читачами.
Сьогодні,
як
ніколи
важли

правдивості.
у
молодих людей розуміння які негативно впливають на
ко
Та в роботі молодіжних
На жаль, такого правила во, щоб формування
того, що таке справжня де кінцевий результат. Значна редакцій ще чимало
муністичного
світогляду
упу
ми дотримувалися далеко не
кількість
заходів,
походів,
мократія. чим вона відріз
щень.
Багато
з
них
занадто
завжди. Треба бачити і не сприяло нарощуванню мо
оізних комісій, штабів, ін
гативні явища, везти проду рального потенціалу особис няється од вседозволеності. ших формувань заплутала обережно береться за ви
Залишається
серед
акту

тості.
світлення гострих тем. Не
з
ману, рішучу боротьбу
Цим завданням необхідно альних і завдання посилення навіть самих організаторів.
рідко лише фотографують
ними.
Багато
їх
носить
директив

Це завдання не можна ви підпорядковувати перебудо інтернаціонального вихован ний характер, спускаються ситуацію, не розкриваючи
ня. викорінення решток на
обумовили,
рішити старими підходами, ву системи марксистсько-ле
«зверху», надумані, не ви причин, які її
ціональної
обмеженості.
нінського
навчання
молоді.
можливі шляхи вирішень.
голою забороною та адмініс
кликають
інтересу
у
молоді.
ЦК, комітетами комсомо
революційної
Організовуючи наступ на
тративними заходами. Має Опанування
Тому, вдосконалюючи й все, що перешкоджає нам у
залишитися в минулому і ідеології має бути безперер лу виконується робота по
формуванню
у
молоді
почут

оновлюючи військово - пат
напучування у
вихованні. вним — починатися в шко тя братерської дружби, ша ріотичну роботу, треба роз роботі, преса має активізу
вати
громадську
думку,
Аргументоване роз’яснення, лі, продовжуватися у проф
нобливого ставлення до іс ширити мережу оборонно- сміливо викривати недоліки,
товариська критика помилок, техучилищі. технікумі, вузі, торії, культури
народів
спортивних
таборів,
за
при

критикувати,
незважаючи
доброзичливість і терпимість, трудовому колективі.
створених у Дні на авторитети і ранги. Ли
Поки що така спадкоєм СРСР. Багато комсомольсь кладом
пропонування корисних для
ких організацій України ве пропетровській та Полтавсуспільства
конкретних ність забезпечується не зав дуть соціалістичне змагання кій областях; пожвавлюва ше так вона допоможе роз
бити закостенілість, позбу
справ, які захоплюють мо жди. ІІа різних сходинках
з молодіжними колективами ти. наближати до первин тися бюрократизму, задав
лодь, спирання на її
ос вивчення повторюється од РРФСР, інших
республік. них організацій військововіченість — ключові ланки не й те ж, оволодіння марк Розширюється молодіжний спортивні ігри «Зірниця», нених форм діяльності, ста
ти колективним організато
у цій роботі. Молоді люди, систсько - ленінською теорі туризм. Міцність
зв’язків «Орля», Всесоюзний похід
що допускають відступи од єю нерідко зводиться до без- братерства переконливо ви молоді місцями революцій ром практичної участі моло
за
ді у перебудові.'
суспільних норм поведінки, здумного заучування
явилася у ліквідації наслід ної. бонової і трудової сла
Необхідно привести у від
моралі, повинні відчути, що гальних положень.
радянського повідність з вимогами’часу
ЦК комсомолу республіки ків аварії на Чорнобильській ви КПРС та
комсомол бореться не про
АЕС,
у
якій
брали
участь
народу;
широко
залучати
вніс для розгляду у
ЦК
ти них. а за них.
посланці всіх союзних рес до роботи з підлітками, вої діяльність видавництва ЦК
ЛКСМУ «Молодь», зорієн
Але доброзичливість до ВЛКСМ пропозиції про пе публік.
нів запасу, особливо тих,
тувати його на інтереси мо
молоді не повинна розчини ребудову системи марксист
хто
з
честю
виконав
інтер

Свої
інтернаціональні
по

лоді, підпорядкувати акту
ти принциповість у став сько - ленінської освіти з чуття, готовність
всіляко національний обов’язок; по
ленні до самих антигромад мстою суворішого врахуван зміцнювати міжнародну без вніше використати безцін альним завданням виховної
ських явищ. З ними комсо ня особливостей різних ка пеку продемонструвала мо ний досвід ветеранів. Наша роботи комітетів комсомо
створення
лу. Особливо важливо зміц
мол боротиметься безком тегорій молоді,
роботи лодь республіки під час під турбота — оточити їх ува нити зв’язки з молодими ав
промісно, формуватиме нав умов для творчої
гою
і
теплом,
ширше
й
яс

готовки й проведення
XII
мки.
торами, підтримати
їхнє
коло них обстановку нетер
Всесвітнього фестивалю мо кравіше показувати героїч
допомогти
пимості, громадського осуду.
Виконуючи рішення XXIV лоді і студентів. VI фести ну
долю
представників становлення,
ви
Спиратися в цій роботі тре з'їзду ЛКСМ України, Цент валю дружби молоді СРСР старшого покоління, ровес- одержати заслужене
знання.
ба на пайсвідомішу частішу ральний Комітет на
базі та І-ІДР, І
Міжнародного
молоді, на глибокі почуття комсомольських організацій молодіжного
фестивалю
Ворошнловградської,
Закар

радянського
патріотизму;
«Пісня в боротьбі за мир»,
притаманні абсолютній біль патської, Полтавської, дея інших антивоєнних акцій,
ких інших областей провів які відбулися у Києві. Цим
шості молоді.
Перебудова рішуче вима ряд експерименті» по вдос цілям має бути підпорядко
гає відмовитися од
такої коналенню комсомольського вана й підготовка до XIII
Відбулися Всесвітнього фестивалю мо
практики, коли
комітети політнавчання.
комсомолу працюють із сот певні позитивні зрушення у лоді та студентів у Пхенья
Сьогодні, коли людський
нями й тисячами, забуваючи поліпшенні політичної осві ні.
чергу обертається пасивніс
фактор
визначається
як
одиниці із їхніми конкретни ти, поширенні економічних
Та наявні можливості для стрижень всієї нашої ро- тю в громадських справах,
ми проблемами, орієнтують знань, впровадженні передо посилення інтернаціонально
аполітичністю, кар’єризмом,
боти І мірило
її
свою діяльність винятково вих методів навчання.
успіху, гонитвою за речами, корис
го загартування підростаю особливої уваги
на думку вищестоящих ор
Та загалом ситуація ма чого покоління використову
вимагає ливістю, потягом до насо
моральне виховання.
ганізацій. Відрив комсомоли- ло в чому змінилася.
лод. Упродовж ряду років
ються далеко не всі. Сьо
ських органів від мас, фор
Комітети комсомолу, як і годні треба позбутися зай
Треба прямо визнати, що ми не можемо
добитися
малізм, неспівпадання дек раніше, без врахування інте вої парадності в цій роботі, тривалий час питання мо- помітного зниження КІЛЬ
ларованих принципів
ти ресів, продовжують розпису на ділі зміцнити зв’язки з рального виховання як
правопорушень серед
та- КОСТІ
МОЛОДІ.
А
норм з практичними діями вати комсомольців по шко комсомольськими організаці
Ко м со м ольськииМН
кого в діяльності
комсо- організаціями ' млЯВо
привели до того, що деякі лах, орієнтуються на циф ями братніх республік. Роз
------ і
вЄ‘
молоді люди, а іноді і групи рове охоплення, не вникають ширити контакти із молодіж мольських організацій бути деться
робота
по
__
- -о
вінкорі-:
відсунуті
на
другий план.
молоді, почали протиставля у зміст навчання.
ними спілками соціалістич
Прорахунки у
виховній ненню пияцтва та алкого
ти себе комсомольським ор
ЦК, комітетам комсомо них країн дозволяють роз роботі, недооцінка значен лізму, утвердженню твереганізаціям. Це
важливий лу на місцях слід активно виток інтеграції, створення
вого способу життя.
морального начала осо
момент, і він вимагає най прилучитися до перебудови спільних підприємств та роз ня
Серйозна суспільна проби привели до небажаних
серйознішого аналізу
та політичного навчання моло ширення прямих зв’язків із наслідків.
олема — дармоїдство, спо
конкретних рішень, відвер ді, яка працює, знайти та партнерами ва
живацтво, бажання
мати
кордоном,
Домінантою поведінки ба все. не створюючи нічого.
того обговорення під
час кі рішення, які б максима зростання туристського об
гатьох молодих людей став
підготовки до з’їзду.
льно наблизили курси, що міну.
(Продовження
Індивідуалізм, який в свою
на 5-й стор.).

(Продовження. Поч. на 1—3 стор.).

Прискорити перебудову
ідейно-політичного виховання,.
посилювати класове та інтернаціональне
загартування молоді
Перебудова
насамперед
має привести в рух могутні
духовні сили молодості, мо
білізувати їх на прискорен
ня нашого поступу, зміцни
ти у підростаючого поко
та
ління високі політичні
громадянські риси.
Сьогодні це
завдання
особливої важливості.
Застійні явища в житті
нашого суспільства, про які
відверто говорилося па січ
невому (1987 р.) Пленумі
ЦК КПРС, послаблення ро
лі комсомолу у вихованні
юнаків і дівчат позначилися
іі на духовному здоров’ї мо
лодого покоління, породили
політичну та соціальну па
сивність певної частини мо
лоді.
Після квітневого (1985 р.)
Пленуму ЦК КПРС
ЦК
комсомолу України
вжив
ряд заходів, спрямованих па
пожвавлення політико-виховної роботи, переорієнтацію
її згідно з вимогами часу.
Комсомольські організації
розгорнули роботу по роз’
ясненню переломного харак
теру нинішнього
періоду,
мобілізації-юнаків та дівчат
на здійснення під керівницт
вом партії революційних пе
ретворень у суспільстві. По
чата перебудова марксист
сько - ленінської освіти, пе
реглянуті форми участі ко
мітетів комсомолу в органі
зації лекційної пропаганди.
Активізувалася боротьба з
негативними явищами у мо
лодіжному середовищі.
Та ці зміни ще не носять
радикального характеру, рі
шення, які ухвалюються, не
рідко тонуть у
поточних
справах, не завжди підкріп
люються організаторською
роботою.
Як відзначив
товариш
М. С. Горбачов, «у ході пе
ребудови нашого життя іде
гостра, не завжди відкрита,
але безкомпромісна бороть
ба ідей, психологічних уста
новок, стилів мислення та
поведінки». Ця боротьба не
мислима без участі молоді,
яка саме в ній має знайти
Ідейне та моральне загарту
вання, щоб
по-дійовому
впливати на
прискорення
розвитку суспільства, ламан
ня всього того, що віджило,
заважає рухатися вперед.
Головним критерієм полі
тичної зрілості кожної мо
лодої людини має стати її
ставлення до перебудови та
особиста участь в ній.
Враховуючи непримирен
ність молоді до
застою,
Схильність до нового, прог
ресивного, комсомол пови
нен організувати та очолити
її участь в оновленні сус
пільства, виховувати класо
ве чуття.
На формування світогляду
підростаючого покоління де
далі активніше намагається
впливати ідеологічний про
тивник. До молодіжного се
редовища посилилося про
никнення стереотипів буржу
азного способу життя, чу
жої моралі і поглядів.
У
Ворошпловградській,
Дніпропетровській, Запорізь
кій, Закарпатській та інших
Областях під впливом захід
ної пропаганди з’явилися ан

Формувати у молоді норми і принципи
комуністичної моралі, загартовувати
її духовно і фізично

24 лютого 1987 року
«Молодий комунар»

5 стор

Назустріч XXV з’їзду ЛКСМ України—

Оро роботу у звітний період та хід перебудови
XXVII з’їзду партії, січневого (1987
(Продовження).

Ростуть ці моральні бур’я
ни на очах у комсомольсь
ких організацій, в атмосфе
рі вседозволеності і
без
принципності. Повелося так,
ідо приводом до втручання
багато комітетів комсомо
лу почали вважати тільки
крячуші факти, надзвичайні
події. При цьому забува
ється, що наше завдання —
не тільки і"
не ----ііасамперед
реагувати на «НП»,, а засобами профі.-.з™::::
_ ілактпки вііможключити саму їх
Вже
не кажудавість.
чн про те, що позбутися по
чуття
«лжепатріотизму»,
через який нерідко прихо
вують від розголошення ви
падки правопорушень зара
ди хороших показників
у
комсомольській звітності.
Бажані результати
мо
жуть принести лише гли
боке знання реальної обста
новки. конкретна практична
робота, залучення до
неї
якомога більшого числа ак
тиву. Однак, наприклад, в
Ровенській. Волинській, За
карпатській областях
за
найоптіїмістячпішими підра
хунками. в охороні право
порядку бере участь лише
дев’ята частина всіх ком
сомольців. Тут викрито чис
ленні факти формалізму і
окозамилювання.
А в комітетах комсомо
лу Вінницької, Київської.
•Харківської областей роз
глядаються
персональні
Справи тільки половини по
рушників. притягнутих до
кримінальної
відповідаль 
ності.
При такому підході роз
в’язати цю одну з найсер
йозніших проблему надзви
чайно важко. Тому необхід
но створити у КОЖНІЙ КОМ
СОМОЛЬСЬКІЙ організації об
становку нетерпимості
до
йитнгрома дської поведінки
молодих людей і підлітків.
Недавно
законодавство
нашої країни поповнили за
кони про боротьбу з нетру
довими доходами та про ін
дивідуальну трудову діяль
ність. Правильне їх вико
ристання комсомольськими
організаціями дозволяє оз
доровити моральний клімат,
на ділі забезпечувати прин
цип соціальної справедли
вості.
Але ЦК ЛКСМУ, коміте
ти комсомолу беруться за
вирішення цих проблем не
допустимо повільно, не ви
являють необхідної напо
легливості.
Комсомольським організа
ціям необхідно досягти ПО
ВНОГО розвінчання в очах
підростаючого
покоління
різних спритників,
спеку
лянтів, розкрадачів, котрі
Досі хизуються своїми
па
разитичними замашками, як
таким собі «умінням жити».
■З особливою непримирен
ністю Слід боротися з тими,
“ТО втягує молодь у болото
наркоманії, розбещуючи її
Духовно і фізично. Комітети
комсомолу республіки
по
винні забезпечити взаємо
дію з правоохоронними ортанами. медичними заклаДВ’ш. засобами масової ін
формації. щоб
спільними
зусиллями локалізувати, а
потім і викоріняти це зло.
Необхідно посилити вплив
комсомолу на молоді сім’ї,
Добитися їхньої соціальної
Д-Дповідальиості за впхо|аикя дітей, озброїти бать?і8 знаннями педагогіки. У
Я.3аі,ні ЦІЄЇ проблеми
ТрОбхідно ПОСИЛИТИ взаємо
дію з Мінвузом, Мішостом,
^істерством охорони здоя, іншими республікан«сими органами.

Мета комуністичного ви
ховання — гармонійно роз
винута особа. Але не мож
на не констатувати поміт
ного збіднення останніми
роками духовних
запитів
молоді. Осторонь від інте
ресів наших юнаків та дів
чат залишаються цілі плас
ти духовної культури. Такі,
як народна творчість, жи
вопис, класична музика, лі
тература, театр.
Навіть такий популярний
вид мистецтва, як кіно, від
чуває на собі споживацьке
ставлення молодого гляда
ча: серйозні,
проблемні
фільми, відзначені високи
ми нагородами на міжна
родних кінофестивалях, де
монструються при напівпо
рожніх залах, а розважаль
ні та пригодницькі стрічки
збирають величезні аудито
рії.
Цілком
обгрунтованим
тому буде такий висновок:
відхід комсомольських ор
ганізацій від таких
форм
роботи, як колективні пе
регляди, обговорення творів
літературі!
і
мистецтва,
розвиток мережі самодіяльної
художньої творчості.
можна вважати, в усякому
разі, передчасним.
Серйозне
занепокоєння
викликає некритичне став
лення немалої частини мо
лоді до зразків буржуазної
масової культури, захоп
лення західною
музикою,
яке іноді набирає потвор
них форм.
Прагнення захопити сфе
ру культури І мистецтва,
насамперед популярної му
зики, нав’язати нашій мо
лоді чужі соціалізму ідеа
ли, — це прояв упертої
і
жорстокої боротьби.
яку
веде проти нас Захід. Роз
вінчувати антигуманну сут
ність
буржуазної, масової
культури, її подвійне дно—
актуальне завдання комсо
мольських організацій. Цю
роботу слід вести
жваво,
емоційно, уникаючи лобо
вих прийомів і стереотипів.
Важлива роль в цьому
належить молодій творчій
інтелігенції, але, як відзна
чалось на з’їздах
творчих
спілок, які пройшли торік,
молодому самобутньому ав
торові все важче
видати
книгу, добитися самостійної
роботи над фільмом,, спек
таклем і т. д. Це утруднює
процес ідейного і профе
сійного становлення моло
дої художньої інтелігенції.
Комітети комсомолу, від
повідних вузів, молодіжних
об’єднанпь
при творчих
спілках практично не здійс
нюють дійового впливу на
виховання творчої молоді.
Не вдалось досягти тут помітних змін і обкомам, цк
комсомолу республіки, насамперед — внаслідок нсдостатньої уваги до цих пипотань. Таке ставлення
трібно докорінно перегляпути.
варіант
■ Оптимальний
впливу на творчу молодь—
створення і робота під егі
дою комсомолу різних твор
чих формувань.
Таких, ’ наприклад,
як
Львівський клуб творчої
молоді, створений міськко
мом
комсомолу.
ЦК
ЛКСМУ вже кілька
разів
узагальнював і розповсюд
жував досвід його цікавої,
різнопланової роботи. Але
досі в жодному іншому мі
сті республіки, включаючи
столицю, комітети комсо
молу так організувати ро
боту не зуміли.
Контакти
комітетів комсомолу з мо
лодою творчою інтелігеїічі-

єю, як правило, скороминуіці і неміцні. Почасти так
трапляється тому, що самі
комсомольські працівники у
багатьох випадках далеко
не горять бажанням прилу
читися до високого мисте
цтва — мало читають,
не
бувають в театрах, па ви
ставках і т. п. Без
всього
цього не виникне атмосфе
ра поваги, а головне — ро
зуміння важливості підня
тих питань.
Не найкращим чином це
позначається і на організа
ції молодіжного дозвілля.
Вимоги до його змістовнос
ті інші значно підвищують
ся — це одна з умов ’ ут.
вердження здорового спо
собу життя. Останнім часом все більше
комітетів
комсомолу Одеської. Терно
пільської, Кіровоградської
та деяких інших областей
починають поедметпіше зай
матися проблемою
моло
діжного дозвілля. Створені,
цікаво працюють молодіжні
центри і кафе. Але на цьо
му шляху все ще доводить
ся долати байдужість, не
розуміння з боку деяких
прицівників торгівлі і гро
мадського харчування. Та й
існуючі інструкції й поло
ження про використання за
лучених коштів, затвердже
ні ЦК ВЛКСМ, багато
в
чому перешкоджають роз
в’язанню цієї
проблеми.
Більше довіряти комітетам
комсомолу, надавати їм
право самостійних рішень
— веління часу.
Зрозуміло, клуби, об’єд
нання. кафе — це всього
лише форми, до того ж, да
леко пе нові.
Необхідно
уважно ставитися до нових
захоплень молоді,
вчасно
на них реагувати і опера
тивно приймати рішення.
Сказане стосується і за
лучення молоді до занять
фізкультурою і
спортом.
Одна з головних причин не
доліків тут — ігнорування
організаторами устремлінь
молоді до
нових
видів
спорту, насамперед техніч
них, " таких,
як картинг,
скейтборд, баггі, дельтапла
неризм і т. п. Погано вико
пуються рішення про розви
ток
масовості
фізичної
культури і спорту, будівни
цтво силами комсомольців
найпростіших
спортивних
споруд, організації спортив
них і туристських
клубів.
Повільно збільшується кіль
кість майданчиків, випуск
обладнання і
спортивної
форми.
Багато в чому це поясню
ється недостатньою взаємо
дією комітетів комсомолу із
спортивними товариствами,
організаціями
ДТСААФ,
певними упущеннями у їх
ній роботі, орієнтацією на
традиційне, яке
частково
втратило привабливість
в
очах молоді.
Очевидно, сьогодні слід
не «тягти» юнаків та дівчат
до застиглих форм, а змі
нювати їх, перетворюпаги у
відповідності з інтересами
молодих людей, які постійно змінюються.
Тривалий час ми не ба
молодіжні
жали помічати
.......... :..... '
за
об'єднання, які зараз,
відсутністю ПОКИ ЩО кращого слова, частіше всього називаються «неформаль
ними». І лише загрозлива
антисоціальність деяких із
них змусила зайнятися цим
явищем всерйоз.
Вдумлива,
нешаблонна
робота, а часом і елемен
тарна увага до членів таких
об’єднань, починають дава
ти певні результати.
На-

прнклад, члени клубів фут
больних
уболівальників,
створені Дніпропетровським,
Донецьким,
Київським
міськкомами комсомолу, за
ймаються організацією змі
стовного дозвілля, вивча
ють історію
радянського
спорту, самі підтримують
порядок на стадіонах.
Висновок очевидний: не
обхідно навчитися працюва
ти з такими об’єднаннями,
надавати їм підтримку, як
що їх справа того заслуго
вує.
У цьому і виявиться здат
ність чи нездатність комсо
мольських працівників, ак
тивістів до дифереііційиого,
■індивідуального підходу до
її різних категорій молоді.
Досі такни підхід зустріча
ється рідко.
Це і одна з причин того,
що не вдається суттєво зни
зити рівень релігійності мо
лодих людей, подолати ін-
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диферентне ставлення
до
релігійних пережитків. Час
тіше за все комітети комсо
молу намагаються вплину
ти на віруючих тими ж за
собами, що й па решту мо
лоді — публікаціями в пре
сі і лекціями, ЯКИХ віруючі
(та й невіруючі)
просто
уникають.
Позначається слабка під
готовленість комсомольсь
ких працівників і активу у
питаннях наукового атеїзму.
Вступити в полеміку з ві
руючим, аргументовано пе
реконати його в правоті ма
теріалістичного світогляду
можуть одиниці. Чи не то
му останнім часом в сере
довищі студентів і молодої
інтелігенції нерідкі забобо
ни, захоплення наукоподіб
ною містикою, так званими
нетрадиційними релігіями?
Комітети комсомолу не по
винні миритися з такими
фактами.

Працювати по-новому, утверджувати
діловий стиль, розширювати демократію
в роботі з кадрами та активом
XXV з'їзд ЛКСМ Украї
ни завершить звітно-вибор
ну кампанію у комсомольсь
ких організаціях республіки.
Відверта й вимоглива роз
мова на зборах та конфе
ренціях, численні пропози
ції і листи, які надійшли
на адресу XX з’їзду комсо
молу у ході обговорення
проекту нової редакції Ста
туту ВЛКСМ, дають змогу
зробити висновок про по
мітне зростання ініціативи
молоді, її бажання і готов
ності брати участь у пере
будові.
Наступному
з’їзд о в і
ЛКСМУ в умовах підвищен
ня соціальної активності
юнаків і дівчат належить
із сучасних позицій оцінити
стиль, форми та методи
комсомольської роботи, від
повідально підійти до оцін
ки зробленого, до визначен
ня основних завдань па пер
спективу, зорієнтувати ко
мітети комсомолу на вирішения соціально важливих
справ, визначити конкретні
рубежі та пріоритетні нап
рямки.
Час вимагає од ЦК. йо
го відділів, комітетів комсо
молу па місцях значно по
ліпшити організаційне за
безпечення,
ефективність
функціонування
апарату
комітетів комсомолу.
Перші кроки у ЦІЙ робо
ті уже зроблені.
Ліквідовано ряд поза
штатних формувань, що невиправдали себе, наведено
порядок у проведенні огля
дів. конкурсів, зиачпо ско
рочено обсяг інформації,
яку запитують, та інших до
кументів.
Вжито заходи для реор
ганізації апарату ряду комі
тетів комсомолу. У ЦК
ЛКСМУ розширена група
відповідальних- організато
рів. створені відділ науко
вої і технічної творчості МО
ЛОДІ. сектор по організації
шегЬства над спорудженням
МЖК. Спільно із АН УРСР
утворено науково-дослідний
центр молодіжних проблем.
Але. щоб вийти на якісно
новий рівень вирішення зав
дань виховання, мало лише
організаційних заходів, не
обхідно серйозно змінити
зміст усієї нашої комсомоль
ської роботи. Слід грун
товно «очистити» діяльність
комітетів- комсомолу віл

розриву слова іі діла, мар
нослів'я та парадної пока
зухи, що даються взнаки і
досі. Неприпустимі й такі
факти, коли замість реаль
них змін у поний одяг паряжається старий стиль, а ста
ра практика — у нову тер
мінологію.
• Принципові
положення
XXVII з’їзду партії, січнево
го (1987 р,.) Пленуму ЦК
КПРС про всебічне розгор
тання соціалістичної демок
ратії. поглиблення самоуп
равління народу, створю
ють якісно нову ситуацію І
.в комсомолі, надають іншо
го характеру участі комсо
мольців та молоді V вирі
шенні поставлених завдань.
У цьому зв’язку на одне
з перших місць в оновленні
стилю комсомольської робо
ти. на думку ЦК ЛКСМУ,
слід висунути відновлення
справді демократичних від
носин у комсомолі, підви
щення ролі колективних за
сад. Адже більша частина
членів райкомів, міськкомів,
обкомів не брала практич
ної участі у підготовці та
обговоренні питань, вироб
ленні рішень. Колегіаль
ність виробничих органів
підмінювалася
роботою
штатного апарату. Заоргаиізовані збори, пленуми, кон
ференції у багатьох випад
ках перетворювалися на
відрепетирувані
детально
спектаклі, Майже нормою
стало знехтування думки
молоді, коли мова заходи
ла про назрілі проблеми.
Все це підривало авторитет
комітетів комсомолу, збіль
шувало їхній розрив з ма
сами молоді.
За останні два роки стано
вите почало поступово
змінюватися. Члени вибор
них керівних органів ком
сомолу республіки стали
звітувати про зроблене па
пленумах ИК та в своїх ор
ганізаціях, помітно розши
рилися деякі форми глас
ності.
Така практика обов’язко
вої підзвітності членів ви
борних органів.
регуляр
ного інформування комсо
мольців про те, що кон
кретно ними зроблено, за
слуговує повсюдного впро
вадження.
Нинішня суспільна атмос
фера потребує створити ре
альні умови, які спонука»

ють кожного комсомольця
сміливо висловлювати свою
думку, обстановку рівного,
вільного, відкритого обгово
рення питань, прийняття
колективних рішень.
З цією метою необхідно
піднести роль комсомольсь
ких зборів, рішуче відмови
тися од шаблонів, заоргані
зованості та показухи в їх*
ньому проведенні.
Перебудова всієї роботи
комсомолу немислима без
чітко налагодженої системи
контролю та перевірки ви
конання.
Про контроль ми говори
мо багато і заходів для йо
го поліпшення немовби вжи
ваємо не менше. Та належ
ного результату немає. Як
і раніше, у діяльності ба
гатьох
комітетів
ком
сомолу» функції контролю
зводяться до заслуховуван
ня планових питань на бю
ро, механічного зняття з
контрольних строків ухва
лених постанов.
Основне ж завдання конт
ролю — істотна зміна ста
ну справ, подання допомо
ги у здійсненні всього намі
ченого. Такий підхід до ро
боти має бути притаманний
сьогодні кожному комітето
ві
комсомолу, кожному
працівникові та активістові.
Багато в чому по-новому
необхідно розглядати конт
роль «знизу», всіляко розви
вати критику та самокрити
ку. Добиваючись того, щоб
вони стали активно діючи
ми, слід постійно пам’ятати
ленінські слова: «Свобода
критики — прекрасна річ,
але після того, як ми всі
під нею підписалися, не гріх
зайнятися питанням і про
зміст критики». Саме в та
кому спрямуванні має піти
розмова про критику і само
критику на наступному з’їз
діНаше завдання, виходячи
із принципу демократично- го централізму, — виробити
сучасний погляд па стиль
керівництва комітетами ком
сомолу. На всіх рівнях слід
рішуче відмовитися од зай
вої регламентації, що ско
вує самостійність та ініціа
тиву низових ланок, нав’я
зування «зверху», недостат*
ньо-перевірених форм робо
ти.
Якісно поза ситуація в
суспільстві висуває па пер
ший план посилення само
діяльних засад у житті ком
сомолу. ЦК ЛКСМУ спіль
но з Мінвузом УРСР роз*
глянув питапя студентсько
го самоврядування па прик
ладі Київського політехніч
ного інституту, учнівського
— на останньому пленумі
ЦК ЛКСМУ. Цій проблем?
були спеціально приурочені
в республіці січневі учитель
ські паради. Розширюються
межі самоуправління і в
комсомольсько • молодіжних
колективах, у різних люби
тельських, госпрозрахунко
вих молодіжних об’єднан
нях та клубах.
Та цс лише початок. У
розвитку
самодіяльності,
ініціативи ми не зможемо
зробити якийсь серйозний
крок вперед, поки не звер
шимо крутий поворот до
первинних організацій, де в
кінцевому підсумку досяга
ються виховні цілі.
Не секрет, що багато. їх
організаційно слабкі, без
ініціативні, а деякі взагалі
не діють. Цс ще раз під
твердили звітно-виборні збо
ри. які недавно закінчились.
(Закінчення на 6-й стор.).
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(Закінчення)

Рішучі ДІЇ необхідно ВЖ1І ч
ти комітетам
комсомолу
для поліпшення керівиицтва піонерськими організадіями. Механічне переиесенпя «дорослих», а то й просто бюрократичних форм і
методів роботи привело пс
лише до зниження ефектив
ності піонерської ДІЯЛЬНОСТІ,
але й до послаблення авто
ритету самої піонерської
організації в дитячому сере
довищі.
Захоплення
загальними
досягненнями,
красивими
цифрами та показниками,заходами та оглядами від
вело комітети комсомолу од
найнасунініших
проблем
піонерського життя.
Ми
втратили у ньому романти
ку, гру, заховленність, ві
дійшли од індивідуальної
роботи, самоусунулися від
організаторських функцій
безпосередньо в піонерській
ланці, загоні, дружині.
Завдання ЦК, комітетів
комсомолу на місцях — ви
коренити байдужість до ро
боти піонерських організа
цій, допомогти їм розшири
ти сферу активної діяльнос
ті загонів та дружин на мік
рорайон, двір, вулицю, туди,
де живуть і відпочивають
школярі, надати' дітям шир
шу можливість самим обго
ворювати проблеми піонер
ського життя.
Не відповідає назрілим
потребам розвитку самоді
яльності первинних органі
зацій кипі діючий механізм
комсомольських доручень.
Тривалий час ця гостра про
блема залишалася в тіні.
Значна
частина
членів
ВЛКСМ не залучається до
справ своїх організацій, що
не стимулює їхньої творчос
ті, ініціативи, багато в чому
розгублено досвід перших
доручень.
Назріла необхідність по
всюдно посилити облік та
контроль за якістю впконан-

ия доручень, підвести відпо
відальність юнаків та дів
чат за свою громадську ро
боту, викоренити споживаць
ке ставлення до комсомолу.
Не можна приховувати то
го, Що в його лавах опи
нилася немала частіша лю
дей негідних. Багато з них
виключено з комсомолу.
Питання поліпшення якіс
ного складу нині, мабуть,
нангостріші. По праву во
ни стоять у центрі обгово
рення проекту змін у Ста
туті ВЛКСМ.
Останнім часом вжиті за
ходи для підвищення авто
ритету нашої Спілки
та
зміцнення її лав. Загалом
поліпшився стан обліку чле
нів ВЛКСМ, значно змен
шилась кількість комсомоль
ців, що нерегулярно спла
чують комсомольські внес
ки. Та водночас у комсо
мольських організаціях До
нецької,
Житомирської,
Кримської,
Одсс ь к о ї,
Херсонської областей стан
справ замінюється конче по
вільно.
Деякі комітети комсомо
лу досі не відмовилися од
планування масового при
йому, інші ж практично зу
пинили роботу із песпілковою молоддю. Помилковість
таких крайніх позицій оче
видна. Комсомол — органі
зація виховна, а тому ос
новне наше завдання — під
вищити вимогливість як до
тих, хто вступає, так і до
тих, хто вступив.
Запровадження
нової
системи в обліку членів
ВЛК.СМ, надання ряду пер
винних організацій прав ос
таточного прийому, безпе
речно,
дещо
поправили
справи на даній
ділянці.
Та безперечно її інше — ні
якими технічними, організа
ційними заходами, паперо
вими системами в комсомо
лі не замінити основного—
індивідуальної роботи.
Принциповий
напрямок
перебудови — значно актив
ніші дії комсомолу у відсто-

юванні нрав і інтересів .мо
лоді. Хибне уявлення, яке
побутувало раніше про те,
що багато тут поза його
компетенцією, визначило лі
нію поводження — боязку,
очікувальну, навіть там, де
інтереси молоді явно ущем
лялися. Виходило так, що
саме тоді, коли потрібна бу
ла підтримка своїх коміте
тів комсомолу, то у ціп під
тримці по суті їм відмовляли.
У відстоюванні інтересів
юнаків та дівчат неповною
мірою використали комітети
комсомолу своє широке
представництво у партійних,
профспілкових
комітетах,
народному контролі та ра
дянських органах.
Останнім часом збільши
лася кількість молодих де
путатів. Нині до складу Вер
ховної Ради УРСР обрано
117 юнаків та дівчат. Кожен
третій депутат місцевих
Рад республіки — віком
до ЗО років. Довір'я вели
ке, та чи завжди і всі ви
правдовують його належно?
На жаль, ні. Багато хто не
використовує права депу
татських запитів в інтере
сах молоді, рідко виступає
па сесіях. Практично лише
одиниці звітують про вико
нання своїх обов'язків пе
ред комсомольцями та мо
лоддю.
Комітетам ЛКСМУ необ
хідно широко використати
можливості молодих депу
татів у вирішенні
питань
організації праці, побуту та
відпочинку молоді. З цією
ж метою слід активізувати
діяльність спільно із проф
спілковими органами, госпо
дарськими
організаціями,
комісіями у справах моло
ді. Повното мірою слід при
лучити до виховної роботи
і ради жінок, ветеранів вій
ни і праці.
Масштабність
завдань,
необхідність
оперативного
їх вирішення, зростаюча ак
тивність молоді вимагають

докорінного поліпшення до
бору, розстановки та вихо
вання комсомольських кад
рів та активу. Успіх пере. будови багато в чому зале
жать від рівня їхньої свідо
мості, підготовки та ком
петентності.
Загалом переважна біль
шість багатотисячного заго
ну комсомольських праців
ників — це справжні ва
тажки молоді, що знають
справу. Ми й надалі буде
мо всіляко
іпідтримувати
'
людей творчих, ініціатлвних, сміливих у новаторських діях.
Але в роботі з кадрами
немало ирорахупків.
У світлі рішень січневого
(1987 р.)
Пленуму
цк
КПРС комітети комсомолу
повинні по-новому, більш
продумано підходити
до
їхнього добору, розстанов
ки, виховання.
Адже орієнтування лише
на анкетні відомості, опти
мальну статистику, однако
ві вимоги до висунутих ва
комсомольську роботу за
віком, освітою,
недооцін
ка рівня теоретичної підго
товки, політичного та ідей
но-морального за гартува.нпя привели в комсомол
і
«випадкових» людей. Висока змінність комсомольських кадрів, звільнения
з
посад, які займали. За звіт
ний період більше
тисячі
секретарів комітетів комсо
молу, з них 186 працівників
обкомів, міськкомів, райко
мів комсомолу — багато в
чому ' результати
такого
підходу.
Беруючп уроки з оргаиіза ції роботи з
кадрами,
бюро ЦК ЛКСМУ напере
додні минулої звітно-вибор
ної кампанії вжило ряд за
ходів по її перебудові. Де
мократичніше підійшли до
виборів секретарів • комсо
мольських комітетів і бюро,
виборів
до
проведення
складу міськкомів, райкомів
комсомолу. Сьогодні
ми

бачимо, що обрали правиль
ний шлях.
Ми за те, щоб розглядати
в резерві па висування всіх
членів відповідних виборних
комсомольських органів, за
дальший розвиток практики
стажування, системи дуб
лювання, конкурсного замі
щення посад, як це вже по
чали робити в Кримській,
Запорізькій,
Чернігівській
обласних
комсомольських
організаціях. Всі ці форми
разом з навчанням у комсо
мольських школах, перевір
кою ділових якостей
на
конкретних справах повин
ні скласти ядро роботи з
резервом
комсомольських
кадрів на широких
демо
кратичних началах.
Слід сміливіше довіряти
відповідальні пости комсо
мольської роботи молодшим
із числа робітників, колгосп
ників, практикувати їх об
рання до комсомольських
органів за
рекомендацією
первинних комсомольських
організацій.
Нині у комсомольських
організаціях, на сторінках
республіканських, обласних
молодіжних газет іде шнроке обговорення кандида
тур, які можуть рекоменду
ватися для обрання на XXV
з'їзді ЛКСМУ до складу
виборних органів республі
канської
комсомольської
організації.
Займаючись добором
і
розстановкою кадрів та ак
тиву, ми не повинні забува
ні про головне — з фігу
рою комсомольського
ва
тажка молодь насамперед
пов'язує всі плюси й міну
си тієї реальної обстановки,
яка створена в комсомоль
ській організації. По секре
тарю райкому, міськкому,
обкому комсомолу рядовий
комсомолець судить про сам
комітет, комсомол в ціло
му. Тому критеріями
для
всіх висувань і переміщень
повинні бути високі полі
тичні, ділові
і моральні
якості, реальні досягнення

працівника, його
вміння
працювати з людьми, здаїі
ність повести за собою мо»
лодь.
Надати відповідної спря
мованості своїй роботі пб.
винні республіканська, зо
нальні та обласні
комсо
мольські школи, приділив
ши особливу увагу лідвич
щепшо рівня ідейно-теорф
тнчпої та практичної підго
товки комсомольських
піонерських кадрів респуб
ліки.
* а *
Підготовка до XX з’їзду
ВЛКСМ і XXV з’їзду комі
сомолу України проходить
у непростий, але надзвичай
но цікавий час, час великих
надій,
серйозних
змій,
складних і відповідальних
справ.
У перебудові немає і не ’
може бути сторонніх спо
стерігачів. Всі ми зобов'я
зані суворо і вимогливо за
найбільшим,
принциповим
партійним і комсомольсь
ким рахунком запитати сс*
бе: чи так ми живемо
трудимося сьогодні, чи
тові ще додати в
робот?,
навчанні, громадській ак
тивності завтра?
Величезні надії покладав
партія на молодь, комсо
мол у своїх воістину рево
люційних перетвореннях. У.
партійній підтримці, партій
ному керівництві — вимог»
'дивом у і уважному, у прин
циповості і мудрості стар
ших товаришів - комуністів
— сила комсомолу.
Довіра, нові можливості,
які відкривають перед кож
ною молодою людиною змі
ни, які відбуваються у всіх
сферах нашого життя, оц*
рилюють і
зобов’язують
всіх комсомольців, юнаків
та дівчат республіки житні
трудитися, боротися з но
вою енергією, ділом, і на
самперед ділом зміцнюючи
могутність нашої
великої
Батьківщини, яка вступає у
своє восьме десятиліття.
„------------- Г-ДИ?

І

НА ТВОЮ КНИЖКОВУ полицю

ЗВЕРТАЮЧИСЬ ДО МОЛОДИХ
Останнім часом полиці
книгарень та бібліотек по
повнялися новими книжка
ми
видавництва
ЦК
ЛКСМУ «Молодь».
Згідно з рішенням сек
ретаріату ЦК ЛКСМУ «Мо
лоддю» розпочато випуск
книг нарисів історії облас
них
комсомольських ор
ганізацій республіки. Вий
шли перші дві із заплано
ваних — «Нариси історії
Київських міської та об
ласної
КОМСОМОЛЬСЬКИХ
організацій». Збірник «Уро
ки комсоргові школи» роз
повідає про основні
на
прями роботи шкільного
комсомольського
активу
я піонерами та школяра
ми. Методичні поради й
рекомендації містить «Кни
га вожатого». У серії «Біб
ліотека комсомольського
активіста» видано книжну
кИдеологическая борьба и
молодежь», в якій
роз
глядаються форми і мето
ди «психологічної війни»
імперіалізму, нові буржу
азні концепції та ідеоло
гічні диверсії проти МОЛО
ДІ. Контрасти життя моло
ді в СРСР та на Заході в
різних аспектах досліджу
ють у своїх статтях, нари

сах, віршах радянські жур
налісти, письменники, пуб
ліцисти, вчені, комсомоль
ські працівники,
твори
яких увійшли до чергово
го випуску науково-публі
цистичного та художньодокументального збірника
«Контрастьі-86».
Книжка
А. Д. Моргуна та В. Н. Жуляєва «Земля у нас
од
на...» висвітлює
Історію
всесвітнього фестивально
го руху, роль і місце ра
дянської молоді у бороть
бі за мир, дружбу, антиім
періалістичну солідарність,
містить цікавий довідковий
матеріел.

Роздумуючи над пробле
мами сучасного життя, за
глиблюючись у людські до
лі й характери,
автори
«Молоді» прагнуть дослі
дити духовний світ нашого
сучасника, показати його
пошуки та прагнення.
В
основі роману
«Праліс»
(«Тінь сови») В. Шкляра
— історія кохання
двох
людей, життя яких спов
нене світлої поезії і дра
матизму. Про будні моло
дого наставника, майстра
виробничого навчання, в
яких багато як розчару
вань, так і радості вихо

вання учнів професійнотехнічного училища, про
формування їхніх характе
рів, вибір місця в житті—
повість А. Мазура «Повер
нення у вересень».
У серії «Уславлені іме
на» видано книжки С. Плачинди «Юрій Яновський»
та Г. Ігнатенко «Володи
мир Короленко».
Кількома новими книга
ми поповнилася бібліотеч
ка любителів поезії. Це,
по-перше, збірник інтим
ної лірики українських ра
дянських поетів
«Оріон
золотий», що
завершує
своєрідну антологію,
до
якої увійшли раніше ви
дані книги «Пісні Купідо
на», «Чари кохання».
У
серії «Перша книга поета»
видано збірку «Автограф»,
.укладену
за принципом
«книжки у книжці». Непід
робна щирість і ліричність
притаманні
кожній
з
п'яти її своєрідних
книг
молодих поетес Теодозії
Зарівни, Галини Комичевої, Ганни Козаченко, Ла
риси Резниченко,
Ольги
Хмель. Вийшли з
Друку
нові книжки: «Потони» мо
лодого поета Василя Ге-,
расим’юка, що живе і пра

цює в Києві, «Шлях
до
джерела» Валерія Гонча
ренка з Кіровограда, «Ли
пы в шахтерском посел
ке» Бориса Ластовенка з
Донбасу. Руслан Головен
ко свою нову книжку «Мирополье» назвав
іменем
свого рідного села, що на
Сумщині.
Видано книжки двох по
етів — лауреатів Республі
канської комсомольської
премії імені М. Островського: Миколи Сингаївського «Вогненна трава», до
якої увійшли кращі вірші
й поеми з попередніх його
збірок, та Дмитра Івано
ва «Стремено».
Продовжується
випуск
серії антологій
«Молода
проза країни».
Чергова
книжка «Веселка Іссин-Нулю» знайомить з оповідан
ням молодих киргизьких
письменників. У перенладі українською мовою ви
дано повісті відомого мол
давського письменника Ауреліу Бусуйока «На самоті
з коханням», що
дала
назву книжці, та «Мій па
ризький дядечко». «Мемуа
ри молодої людини» — ро
ман народного письменни
ка Латвії, лауреата респуб
ліканської премії Пекінсь
кого комсомолу ЗІгмунда
Скуїнп, герой якого — 19річний юнак, студент.
Серед останніх видань
зарубіжної літератури —
роман італійського пись
менника Станіслао Ньєво
«Луг на морському дні»
про захоплюючий пошук
слідів пароплава, здійсне

ний автором книжки через
сто років після його та
ємничого зникнення. Ви
дано дві книжки відомих
французьких авторів; анти
фашистський роман пись
менника - комуніста Андре Мальро «Надія» та ро
мани письменника й льот
чика Антуана де Сент-Екзюпері. Капіталістичну дій
сність сучасної Америки
відтворює повість Патріка
Д. Сміта «Місто Ангелів»,
розвінчанню расової дис
кримінації в США присвя
чена повість колумбійсь
кого письменника Мануела С. Олівельї «Я бачив
ніч». Про становлення осо
бистості геніального мис
лителя й організатора ро
бітничого руху — роман
«Юність Фрідріха Енгель
са» сучасного письменника
з НДР В. Баумерта.
Книжку О. Петьнуна «На
меридіанах сміху» створе
но за мотивами фольклору
народів СРСР. Сатиричні й
гумористичні
оповідання
В. Чепіги Із нової збірки
«Зарубка»
розвінчують
бюрократів, губителів при
роди, бракоробів...

Отже, сподіваємося, що
кожен читач знайде собі
серед новинок видавницт
ва ЦК ЛКСМУ «Молодь»
книжку до душі.
Відділ пропаганди ви
давництва ЦК ЛКСМУ
«Молодь».

«РОЗПОВІДІ
ПРО ГЕРОЇЗМ»
— тематичний вечір
під
такою назвою було оргв<>
нізовано колективом кінотеатру «Комсомолець».
Перед глядачами зі спо
гадами виступили ветеран
Великої Вітчизняної війни
кавалер орденів
Слави
підполковник у відставці
Володимир Іванович Суве
ров та кавалер двох орде
нів Червоної Зірки капі
тан Раміль Каримович Абзалімов.
Свій перший орден Во«<
лодимир Іванович одержав
під час боїв у Прибалтиці,
Розповідь розвідника ста
ла передмовою до кіно
фільму «Постарайся зали
шитися живим».
сюжет
якого розгортається у тих
же місцях .
:сював Су
воров.
Раміль Абзалімов поді
лився незабутніми спога
дами про виконання
ін
тернаціонального обов’яз
ку у складі обмеженого
контингенту
радянських
військ в
Демократичній
Республіці Афганістан.
— Подібні вечори ми
плануємо зробити
регу
лярними, — розповіла ди
ректор кінотеатру «Ком
сомолець» Т. І, Красно*
щоченко. — Адже ВОНИ
мають велике значення у
військово - патріотичному
вихованні молоді.

24 лютого 1987 року
*

— «Молодий комунар»

АТЕЇЗМ

Кого переховують американські спецслужби І

починає
ДІЯТИ
«Чи блаженні злидні
пухом?» — оголошення
в такою назвою запро
шувало студентів Кіро
воградської о інституту
Сільськогоснодар с ь к оі*о машинооудування взяїи участь в атеїстичних
'діалогах, які підготував
клуи люоителів атеїстич
но! книги, иголошеннязапрошення нагадувало,
що на засіданні клубу
ртудентп зможуть одер
жати відповіді на пи
тання:«^ чому сутність
сучасної християнської
ідеології?», «Чому деякі
Студенти, маючи комсо
мольський квиток, бе
руть участь у релігій
них обрядах?», «Які не
традиційні релігії з’я
вилися останнім часом
Ііа Заході?» та інші.
Проведенню заняття
КВаіу — клубу вонов- ричих
"........................
атеїстів — передувала велика підготовСтудент
Яа рооота.
_ір. Черевчешю підготу
вав виступ на тему; «За
провадження християн
ства на Русі: правда і
риммели», а. Коваленко
реферат «Чому нав
чає ьруклінськии центр
^свідків ієгови», В. Ко
валенко — лекцію «Кле
рикальний комунізм —
Зброєносець міжнарод
ної реакції». Стінгазету
« Атеїст» випустив
Д. Шевченко.
Не так давно відбу
лося перше засідання
клубу. Учасники відкри
того засідання клуоу, се•£> ред яких оулн й грома
дяни заруиіжних країн,
$цо навчаються в інсти
туті, з увагою вислуха
ли ровесників і взяли
участь у розмові «Релі
гія і сучасність». Усім
сподобався концерт на
тему; «Без бога у нас
щаслива дорога», режи
сером якого став сту
дент С. Чорний. Учасни
ки започаткованих у ін
ституті атеїстичних діа
логів взяли участь у від
критті кабінету науко
во-атеїстичної самоосві
тньої роботи,
створеного в гуртожитку за
місцем проживання студентів. Першу екскур£110 в ньому провела
бібліотекар Н. Власова.
Вона ж познайомила з
новинками науково-ате
їстичної літератури.
Кабінет стане центром
роботи студентської мо
лоді, на його базі пра
цюватимуть секції СОбіологічних досліджень
З питань науково-атеїс
тичної роботи, пропаган
дистів літератури, агіт
бригада «Світоч», лек
торська група, редколе
гія стінгазети «Атеїст».
клубу
Президентом
обрано студента ВітаЛія Євченка. Клуб ставить своєю метою активну
пропаганду атеЇСТИЧНОЇ
кішги, влапітуванни впставок ЛІтератури
із
ДОмашніх зібрань викладачів вузу, пропаганду
науково-атеїст й ч н и х
знань серед молоді.
Отже, КВАТ почав
Діяти. Успіхів вам, моло
ді атеїсти!
В. КАЮКОВ,
голова правління Кіровської районної ор
ганізації дтлк урср
И» Кіровограда.

«вільним світ»

цей

КВАТ

КОРЕСПОНДЕНТИ АПН ПОВІДОМЛЯЮТЬ

Амністія—крок до миру
— Чесно кажучи, я не дуже віриїз, що нас випус
тять на волю. Гадав, що кабульський уряд не звіль
нить нас до того часу, доки всі його вороги не при
пинять вогонь, — сказав мені
56-річний Мохаммад
Джан. За співробітництво з озброєною антиурядовою
групою він був засуджений на п’ять років тюремно
го ув’язнення. Відбув ледь більше півтора року. Мо
хаммад Диган — один з тих. хто згідно Указу Президії
Революційної ради ДРА про амністію, затверджену 24
січня, незабаром буде звільнений і залишить ГІуліЧархі — центральну в'язницю, що розташована біля
Кабула.
— Зараз не тільки я. — говорить він. — але й ба
гато інших зрозуміли, що уряд відверто намагається
покінчити з кровопролиттям, встановити спокій на
нашій землі. 1 тон іракт, що нас помилували, повніс
тю відновили в правах, не може не знайти відгуку в
серцях людей.

Згідно Указу про амністію звільняють від криміна
льної відповідальності і покарання членів політичних
груп за діяльність проти республіки, котру вони ве
ли до 15 січня, при умові її непоновлення. Амністова
ні користуються всіма правами громадян ДРА без
будь-якої дискримінації. Під амністію не попадають
лише особи, яким винесено вирок позбавлення волі
за шпигунство, терористичну діяльність, диверсії.
— Зараз ми готуємо справи тих, хто підлягає звіль
ненню, — говорить Абдул Ахмад Фазлік, майор царандоя (народної міліції), начальник Пулі-Чархі. —
Кожна справа розглядається фаховою і руною,
до
якої поряд з працівниками .міністерства внутрішніх
справ входять і представники Вищої надзвичайної ко
місії ДРА по національній злагоді.
Майор Фазлі иозиаиомив мене зі справою Наджібулли. За злочини, заподіяні проти народної влади він
був засуджений до їй років позбавлення волі. Група,
в' якій він перебував, діяла в районі Кандагара. Орга
нізаційно вона підлягала «партії» «джамияте-ісламі».
Крім участі в бойових операціях Наджібулла викону
вав спеціальні доручення: нелегально проникав
у
Кандагар і Кабул, щоб вимагати гроші у торговельни
ків. З кожного брав від З до 20 тисяч афгані, в обмін
обіцяючи «заступництво» з боку заколотників. У Кабу
лі його і заарештували влітку 1081 року. Потім було
слідство, вирок.
" — У той час мені ще не виповнилось і 18 років, —
говорить Наджібулла, з котрим мені дозволили зустрі
тися. — Батька втратив рано, старший брат поїхав
ще за Дауде на заробітки в Саудівську Аравію і не
повернувся. Я залишився один, довелося залишити
школу. Декілька разів у кишлак, де я проживав, наві
дувались «муджахиддіни», обіцяли добре платити, .ко.
ли я вступлю до їхнього загону. Потім почалися по
грози...

Тут, у в’язниці, я багато зрозумів. Зараз, коли я по
вернувся на волю, вже ніхто не примусить мене взя
ти в руки зброю.
— У міру стабілізації становища в Афганістані чи
сло звільнених буде зростати, — говорить Ахмед Фаз
лі — А в тому, що воно стабілізується, я не маю сум
ніву, хоч екстремісти з ісламських «партій» і намага
ються зірвати миролюбні ініціативи уряду ДРА. Так,
доки процес національного примирення протікає по
вільно, але він вже почався, і з цим неможливо’ не
рахуватися. Указ про амністію — це ще один крок
до миру в Афганістані. А у встановленні миру заці
кавлений весь афганський народ.

Ця людина
настільки розвідшколу. При ній було
впевнена у власній безпе сформовано так
званий
навчальний
ці, що й не пробує пере «український
ховуватись. У нью-йорк- підрозділ», який складався
ському телефонному до зі 120 спеціально відібра
віднику він значиться під них курсантів. Командува
своїм справжнім
ім'ям: ли ними два німецьких ге
стапівських офіцера ВальМикола Лебідь.
Микола Лебідь — в ми тер Крюгер (пізніше кат
нулому один з лідерів оді польської
професури
озної Організації україн Львівського університету)
ських націоналістів .(ОУН). -і Вільгельм Розенбаум. З
Він був правою рукою ук української сторони
кораїнського квіслінга—«фю мандиром підрозділу вва
рера» Бендери і шефом жався якийсь «лейтенант
кривавої «служби безпеки» Вільний», що, за показан
— таємної бандерівської нями свідків, було одне з
поліції.
багатьох імен Лебідя.
У гестапівсьному закладі
Чи знають про злочинне
а Закопане людей катува
минуле Лебідя ті, хто на ли, вмивали задля трену
дав йому при гулок? Чи ві вання. Головний анцент у
домо американській владі, «навчальній програмі» ро
на техніці допиту з
що в нью-йоркському ра бився
пристрастю і так званому
проживає
йоні Йонкерс
«загартуванні нервової сис
нацистський воєнний зло- теми», щоб майбутні кати
могли зробити свою чер
чинень? Так, вони про все гову справу без нервових
знають, їм все відомо, Ра- зривів. Тон, зрозуміло, за
динський Союз уже не раз давали німецькі офіцери,
і Лебідь ніскільни не
звергався до США з ви- але
поступався їм у жорсто
могою видати Лебідя для кості. Коли хто-небудь з
суду над ним і винесення українських курсантів про
нерішуче протесту
вироку. Відповіддю амери бував
вати
проти тортур
і
канської сторони було або вбивств, яким піддавали єв
мовчання, або юридичні реїв і поляків із Закопане
і сусіднього міста Рабка,
виверти з метою перешко Лебідь зарозуміло поясню
дити видачі злочинця.
вав їм, що «обов’язок кож
Парадоксально, але Ле ного оунівця довести нім
цям, що наші нерви
не
бідь був вперше засудже слабіші, ніж у німців,
а
ний до смертної нари за серця із сталі».
Показово, що в шістдеся
довго до того, як здійс
ті роки у ФРН був арешто
нив свої найчорніші лихо ваний і засуджений до до
дійства в роки другої сві вічних наторжних
робіт
тової війни. У 1934 році згаданий Вільгельм Розенбаум. Лебідь же до цих пір
він і-Бандера організували на волі.
замах на життя
міністра
«Виучка», одержана ним
внутрішніх справ Польщі в Закопане, була по дос
Броніслава
Перацького. тоїнству оцінена ватажцдми
ОУН. У 1941 році Бандера
Суд у Варшаві присудив призначив його начальни
І
тоді терористів до смерті, ком «служби безпеки»
одну
але в останній момент ви Лебідь відкрив ще
зловісну сторінну
своєї
рок було замінено довіч- людиноненависницької ді
ним тюремним ув'язнен- яльності. Він почав вини
щувати не лише євреїв та
ням.
росіян, яних люто ненави
Не минуло й п’яти років, дів. Його жертвами ста^и
ян у вересні 1939 року ва- і тисячі унраінців, які не
тажнів ОУН звільнили втор- бажали підкорятись банде
гнені в Польшу війська їх рівській диктатурі.
ніх «братів духовних» —
Після закінчення війни
нацистів: на той час ОУН
вже знаходилась на утри Лебідь активно розпочав
манні у німецької розвід пошуки нових заступників.
ки. Після виходу з тюрми Він знав, що його списки
Лебідь активно включаєть
ся в таємну підготовку вій законспірованої оунівської
ни вермахта проти СРСР, агентури у Східній Європі
направляючи в навчальні
табори гітлерівців молодих будуть користуватися під
українських націоналістів. вищеним попитом у аме
Як
Одна
з найкривавіших риканської розвідки.
сторінок біографії Лебідя його попередній господар
пов язана з Закопане. Пі Стефан Бандера знайшов
сля окупації Польщі гітле притулок у шефа західно
рівці організували
там німецького шпигунського

відомства Рейнхарда Геле
на, так і Лебідь з потроха
ми продався американсь
кій воєнній контррозвідці,
яка передала його у 1949
році щойно
створеному
тоді Центральному розві
дувальному управлінню.
Лейідь зі зрозумілих при
чин панічно боявся, що бу
де спійманий
І виданий
радянській чи
польській
владі. Але всупереч Ялтин
ським домовленостям про
взаємну видачу військових
злочинців ЦРУ врятувало
Леиідя, як і багатьох інших1
злочинців, від заслуженої
кари. Восени 1949 року ЦРУ
нелегально переправило йо
го в США, приховавши від
імміграційної влади
його
минуле. У 1957 році аме
риканські спецслужби до
помогли Лебідю стати гро
мадянином США. Все
це
наперекір законам
США,
які забороняли в’їзд осо
бам, винним в пересліду
ванні інших людей за ра
совими, релігійними, наці
ональними та політичними
мотивами. Але закон в США
писаний не для всіх. За
ступники злочинця взяли
його під свій захист, поси
лаючись на параграф во
сьмий закону пРО створен
ня ЦРУ 1949 року, який
дає
ЦРУ право
неле
гально ввозити в США до
100 чоловік щорічно, не
залежно від їх минулого
«в інтересах національної
безпеки...»
Так кат російського, по
льського, єврейського, ук
раїнського народів здобув
можливість жити і «здравствувати» у США. До 1980
року він вів активну анти
комуністичну
діяльність,
підривну пропаганду про
ти соціалістичних
країн
будучи директоро/л видав
ництва «Пролог»,
котре
на засоби ЦРУ випускало
літературу для контрабанд
ного ввозу в соціалістич
ні країни.
Зараз Микола Лебідь —
пенсіонер і займається під
готовкою мемуарів. Чи не
збирається кат
повідати
світу про свої криваві зло
чини? Ні. Як і всі йому по
дібні, він буде
брехати,
викручуватися,
відмивати
свою совість в надії на те,
що свідків його злочинів
уже практично не лиши
лось.
Даремна надія. Людство
добре пам'ятає гіркі уро
ки війни. А строку давнос
ті для катів не існує.

ігор МОНІЧЕВ.
(АПН).

Володимир БАЗАРОВ,
кор. АПН,

Кабул.

концертного
тузала біля
залу «Ботанік» у самому
взяли
центрі Брюсселя,
участь представники всіх
вищих навчальних закладів
країни та університетських
центрів. До них приєдна
лись учителі середніх шкіл
і старшокласники. В ряди
БРЮССЕЛЬ, 18 лютого. демонстрантів стали відомі
(ТАРС). «Скасувати рішен політичні діячі з опозицій
ня про підвищення плати них партій, профспілкові
Підтримавши
за навчанняі», «Ні» — ан керівники.
тинародному курсові влас виступ учнівської молоді,
тей у галузі освітні», «Ви вони вказали на необхід
магаємо підвищити якість ність переглянути всю про
навчання!» — під такими граму «жорсткої економії»,
лозунгами, повідомляє кор. прийняту властями щодо
ТАРС Альберт Балеванов, системи освіти. Ця прог
тут сьогодні пройшла за рама передбачає звільнен
>
гальнонаціональна студен ня 14 тисяч учителів і за
криття
багатьох
середніх
тська демонстрація. Тисячі
юнаків і дівчат вийшли на шкіл.
Маніфестація, яка про
вулиці столиці, щоб заяви
водилася
з ініціативи на
ти рішучий протест проти
ДО
рішення яравоцентристсь- ціонального координацій

ДЕМОНСТРАЦІЯ
БЕЛЬГІЙСЬКОЇ

МОЛОДІ

кого уряду Вільфріда Мар
тенса підвищити плату за
наачання у вузах і скоро
тити державні асигнування
на потреби університетів.
У демонстрації, яка стар-
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ного комітету бельгійських
студентів, показала,
що
молодь Бельгії не бажає
миритися з роллю жертви
політики «жорсткої еконо
мії», яку їй відвів уряд.
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ІНДІЯ. Важливою подією у справі зміцнений взаєморозуміння і співробітницт
ва між двома країнами стануть фестивалі СРСР в Індії та Індії в СРСР, при
свячені 70-річчю Великої Жовтневої соціалістичної революції і 40-річчю неза
лежності Індії.
В республіці розгорнулась активна підготовка до проведення цих помітних в іс
торії двосторонніх відносин заходів. Для участі в культурній програмі фестивалю
націй в СРСР відібрані кращі представники багатонаціонального індійського мис
тецтва. В найбільших містах країни створені підготовчі комітети.
Проведення фестивалів дружби стане новим яскравим свідченням зростаючого
інтересу народів двох країн до життя один одного, їх прагнення розвивати ба
гатогранні двосторонні зв’язки.
На знімку: танцювальний ансамбль зі штату Ассам — один з багатьох твор
чих колективів республіки, які приїдуть в СРСР.
Фото С. КДРМАЛІТО.
(ТАРС).
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А ЦТ (1 програма)

7.00 — Ранкова зарядка.
Мультфільм. Музика. 7.30 —
Час, 8.10 — Фільм «Правда
лейтенанта Климова». 9.35—
«По Москві». Кіноетюд. 9.45
Г— Пісні і танці народів
СРСР. 10.15 — Новини. 16.15
«Перебудова: досвід 1 проб
леми». Док. фільми. 16.55 —
Мамина школа. 17.25 — Но
вини. 17.30 — «Дні і ноЧі Ку
вейту». Кіноогляд. 18.15 —
Мультфільм. 18.25 — Якщо
хочеш бути здоровим. 18.40
!— Сьогодні у світі. 18.50 —
«Прискорення». Обговорення
проекту Закону про держав
не підприємство (об'єднан
ня). 19.20 — .До ювілею Ве
ликого Жовтня. «Істерії немеркнучі рядки». Фільм «Зу
стрічний». 21.00 — Час. 21.45
— «На Пісенній вулиці».
Концерт хору російської піс
ні ЦТ 1 ВР. 22.15 — Футбол.
Матч за суперкубок «Стяуа»
(Бухарест) — «Динамо» (Ки
їв). У перерві — 23.00
Сьогодні у світі.

«Молодий комунар»
і життя. «Новатори і консер
ватори». 19,35 — Документа
льний фільм
«Генерали».
Фільм 1. 21.00 — Час. 21.40
— По концертах фестивалю
«Грудневі вечори». «Світ ро
мантизму» за участю народ,
ного артиста СРСР С. Ріхтера. 23.05 — Сьогодні у світі.
23.20 — Світ і молодь.
▲ УТ
10.00 — Новини. 10.10 —
Камерний концерт. 10.35 —
Шкільний екран. 10 клас. Основи інформатики та обчис
лювальної техніки.
«Мова
програмування
РАПІРА».
11.05 — Грають юні музи
канти. 11.35 — Резерв. 11.40
— Шкільний екран. 8 клас.
Російська література. 12.10
— Футбол. Матч за суперкубок. «Стяуа» (Бухарест) —
«Динамо» (Київ). Відеоповтор

12.05 — Художній телефільм
«Мужність». 5 серія. 13,10 —
Новини. 13.20 — «Залежить
від нас». Анатомія скарги.
16.30 — Новини.
16.40 —
Срібний дзвіночок, 17.00 —
Телефільм «Місто на білому
пагорбі». 17.20 — Фортепіан
на музика. 17.45 — Екран
пошани Українського теле
бачення. Майстер - сировар
Полонського
сирзаводу
Хмельницької області І. Г.
Яковишии. 18.00 — «Людина
1 закон». «Тверезість — нор
ма життя».
(Кіровоград).
18.30 — «Головна
ланка».
Обговорюємо проект закону
СРСР про державне підпри
ємство (об’єднання). 18.45 —
«Мелодії гірського
краю».
Музичний фільм. 19.00
—
Актуальна камера. 19.35 —
З піснею в серці. Музична
програма. 20.05 — «Редакціяглядач». Додаток до телера-

8.35. 9.35 — К. Паустовський.
«Мещерська сторона». 4 кл.
9.05. 14.20 — Англійська мо
ва. 10.05 — Учням СПТУ.
Суспільствознавство. XXVII
з'їзд КПРС про економічну
політику КПРС на сучасному
етапі. 10.35, 11.35 — Музика.
4 кл. 11.05 — Наш сад. 12.10
— Фільм «Від Бугу до Вісли».
18.00 — Новини. 18.15 —
«Співдружність». Тележур
нал. 18.45 -— Спортивна про
грама: зустріч
делегатів
XVIII з'їзду профспілок СРСР
з спортсменами. Хокей з м’я
чем. Чемпіонат СРСР «Зоркий» — «Єнісей».
Хокей.
Чемпіонат СРСР. Крила Рад»
— «Динамо» (Москва). Все
світні зимові студентські іг
ри. Гірськолижний
спорт.
Біатлон. Чемпіонат світу.
Жінки. В перерві — 20.00 —
Вечірня казка. 21.00 — Час.
21.40 — Композитор О. Бороцін. 22

На підприємствах зв’язку і в кіосках
поштових
«Союздруку» є великий вибір
карток, конвертів, художніх телеграфних
бланків, присвячених Міжнародному жі
ночому дню 8 Березня.
Нагадуємо, що приймання іногородніх телеграм |
із зазначенням строку вручення закінчується 3 бе- ||
резня, а місцевих — 6 березня.
Поздоровну кореспонденцію й подарунки, приз
начені до свята, в межах України треба відправляти:
листи, поштові картки, бандеролі — до 25 лютого; •
місцеві — до 3 березня.
Листи, відправлені в стандартних конвертах і по
штові
картки встановлених
розмірів із зазна
ченням поштового індексу й номера відділення зв’яз
ку прийдуть своєчасно і за призначенням.

АДМІНІСТРАЦІЯ КІРОВОГРАДСЬКОГО
ПОШТАМТУ.

А УТ
10.00 — Новини. 10.10
Фільм-концерт «Музика про
довжується ». 10.35 — Мультипанорама. 11.40 — Шкіль
ний екран. 10 клас. Україн
ська література. А. С. Ма
лишко. Героїка бойових по від 24 лютого (можливий до
ходів. 12.10 — «Доброго вам датковий час), в перерві —
здоров'я». Ліки і самоліку 12.55 — Новини. 16.30' — Новання. 12.40 — Екран моло впин. 16.40 — Соібний дзві
17.00 — На допомогу
дих. (Кіровоград на Респуб ночок
ліканське телебачення. 13.25 школі «А. С. Малишко —
поет-пісняр». 17.25 — «То
Новини. 13.40 — На здо вариш».
Передача для стар
буття Державної
премії
шокласників. 18.00 — Інфор
УБСР ім. Т. Г.
Шевченка маційний
випуск. (Кірово
1987 року. Народний х>’Д0Жник УРСР В. Токарев. 16.30 град). 18.15 — Т/ф Мульт
(Кіровоград). 18.25 —
'— Новини. 16.40 — Срібний фільм.
дзвіночок. 17.00 — «Кольо Наші довідки. (Кіровоград).
укра
рові сни». Естрадний
кон 18.30 — Любителям
фольклору. 19.00
церт. 17.25 —
Державне їнського
приймання продукції—«Курс . —
Актуальна
каме
'— якість». Первомайський ра.
— 19.35 — «Час Рішень, час
дій».
Бар'єри
на
шляху
брнмашинобудівний завод імені
_ _
60-річчя СРСР. 18.00 — Нау- гадкого підряду, 20.05 —
на 1 час. Продовольча прог- «Хвилюючі обоази пласти
ра-'з. Пошук резервів. 18.25 ки». Скульптор Д. Крвавич.
— Резерв. 18.30 — Сонячне 20.45 — На добраніч, діти.
коло. 19.00 — Актуальна ка 21.00 — Час. 21.40 — Худож
мера. 19.40 — Майстри гумо- ній телефільм «Мужність».
иу. «Перцю — 60». 20.25 — 5 серія. 22.45 — Актуальна
Резерв. 20.45 — На добраніч, камера. Вечірній випуск.
діти. 21.00 — Час. 21.45 —
Прем’єра телефільму «Біль А ЦТ (II програма)
мій. біль земний».
Студія
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
«Укртелефільм». 22.15 — «В Документальні фільми. 8.35,
9.35
— Географія. 7 кл. 9.05.
концертних залах України».
Виступають колективи ху 13.05 — Німецька мова. 10.05
дожньої самодіяльності проф — Учням СПТУ. Етика і пси
життя.
спілок УРСР. 23 55 — Акту хологія сімейного
альна камера Вечірній ви 10.35, 11.40 — Музика. 7 кл.
11.05 — Шахова школа. 12.10
пуск
— «Давай подумаємо». Нау
ково - популярний
фільм.
А ЦТ (II програма)
8.00
Гімнастика. 8.15 — 12.35. 13 35 — Фізика. 9 кл.
18.00 —Новини. 18.15 — За
Документальний Фільм. 8.35. безпеку
руху. 13 20,— Сіль
9.35 — історія. 10 кл. 9 05. ська година.
19.20 — Доку
13.50 — Фоавцузька мова. ментальний телефільм.
9.35 — «Долина». Нлусово- — Тверезість — норма 19.30
жит
поп.удяпний Філї.м. 9.55 —’ тя 20.00 — Вечірня казка.
Учням СПТУ Естетичне ви 20.15 —
Документальний
ховання. 10 35 11.35 — Істо фільм «..І знову
разом». Про
рія 6 кл. 11.00 — Російська гастролі Ф. Шаляпіна
Кау
мова. 12.00 — Філ’-м «Ніж насі в 1934 р 20.25 —в Виїз

ний бік». 13 90 — Екоан — на приймальна
програми
учителю. Л. Толстой. «Війна «Для всіх і для кожного»
на
1 мир». Історія створе ння ро ВДНГ СРСР. 21.00 —‘ Час
ману. 9 кл. 14.20 — Новини. 21.49 — Фільм
«Чорний
18 00 — Новини. 18 15 — Му принп -. 23 °0 - Новини.
зичний кіоск. 18.45 — «..До
шістнадцяти і старші » 19 Зо
Ритмічна гімнастика. 20.00
— Вечіоня казка 20.15 —
Документальний телефільм.
20 25 — їз скарбниці світо
вої МУЗИЧНОЇ
КУЛЬТУРИФ. Ліст. Соната сі міиоо у ви А ЦТ (І програма)
конанні лауреата VII Міжна
7.00 — Ранкова зарядка.
родного конкупсу їм. П ЧаЙковськогп П. Донохоу (Велн- Мультфільм. Музика. 7.30—
кобізитанія). 21.00 — Час. Час. 8.05 — Виступ народно
21.45 — Філь*: «Допога моя го естрадно - симфонічного
оркестру «Голубі крила» Бу
ЛЮДИНО» оо
_ Новини
динку культури
аеропорту
• Внуково». 8.35 — Відгук
ніться. сурмачі! 9.05 — Кон
нерт російської пісні І ро
мансу. 9.35 — Документаль
ний Фільм. 10.05 — Говорять
делегати XVIII з’їзду проф
А ЦТ (І програма)
спілок СРСР. 16.00 — Гово
рять делегати XVIII з’їзду
7.00 — Ранкова запинка. профспілок СРСР 16.15 —
Мультфільм. Мгзика. 7 30 — Народні мелодії. 16.30 — Су.
Час. 8.05 — Фільм «Новий часиий світ і
робітничий
Гуляівео». 9.Ш — Докумен рух 17.00 — Новини. 17.05—
тальний телефільм. 0.30 —
По шістнадцяти і старші».
Концепт лауреата поемі" Ле 17,50 — Мультфільм. 18.00
нінського комсомолу
Мос — За словом — діло. «При
ковського хору молоді ! сту писка». Про
необхідність
дентів. 10 00 — Говорять де. контролю «.знизу» за діяль
легати XVIII з'їзду поофспі- ністю адміністрації. 18.30 —
лок СРСР Ю оо — Говорять Документальний Фільм. 18.50
делегати XVIII з’їзду проф — Сьогодні у світі. 19.00 —
спілок СРСР 10.15 —‘ -.Авто Говорять делегати
XVIII
граф». Літератуона віктори з'їзду профспілок- СРСР. 19 10
на для школепів за творами Документальний фільм «Ге
О. Пушкіна. 17.40 — Новини нерали». Фільм 2. 21.00 —
‘17.45 — Виступ молодих ви Час. 21.40 — Фільм
«Ста
конавців народної пісні і ви жист». 23.10 — Сьогодні у
конавців па народних інстру світі. 23.25 — Документаль
ментах 18 05 — «Микола Ба- ний фільм.
умап. Професія — оеволюціянеп». Документальний Фільм А УТ
Із циклу -Вони були першию.оо
Навини, ю.ю —
ми». 10 15 — Говорять деле
гати ХУНТ з’їзду профспілок Концерт ансамблю віолонче
< РСР 18.25 — Я""'О хлчепі лісті. 10.50 — Село 1 люди.
бути здоровим 10 ЛО
с<,п. <11.20 — «Сторінки творчос.
годні у світі 18.50 — Наука ті?. Письменник О. Ви.тіпов.

діопереклику «Темп». 20.4о
— На добраніч, діти. 21.00 —
Час. 21.40 — Молодіжна про
грама «Гарт». 23.10 — Акту
альна камера. Вечірній ви
пуск.
А ЦТ (II програма)
8.00 —" Гімнастика. 8.15—
«Жива пустеля». Науковопопулярний
фільм. 8.35.
9.35 — Загальна
біологія.
10 кл. 9.05. 13.20 — Іспан
ська мова. 10.05 — Радянсь
ка поезія. М. Дудін.
10.35.
11.45 — Зоологія. 7 кл. 11.00
— Радянське образотворче
мистецтво. Літопис подвигу.
12.10 — Програма Казансь
кої студії телебачення. 13.50
— Основи Інформатики і об
числювальної техніки. 10 кл.
18.00 — Новини. 18.15
—
Клуб мандрівників. 19.15 —
Баскетбол. Кубок європей
ських чемпіонів
Чоловіки.
«Жальгіріс» — «Трейсер ФІЛліпс» (Італія). 20.00 — Вечір
ня казка. 20.15 — Реклама.
20.20 — Хокей. Чемпіонат
СРСР. ЦСКА — «Спартак».
1 період. 21.00 — Час. 21.40
— Хокей. Чемпіонат СРСР.
ЦСКА — «Спартак». 2 і 3 пе
ріоди. 22,50 — Новини.

А ЦТ (1 програма)

7.00 — Ранкова заоллка.
Мультфільм. Музика. 7.30—
Час. 8.05 —Фільм «Стажист».
9.35 — Світ і молодь. 10.10
— Говорять делегати XVIII
з'їзду профспілок СРСР. 16.00
— Говорять делегати XVIII
з'їзду профспілок
СРСР.
16 15 — Фільм
«Загублена
фотографія». 17.30 — Нови
ни. 17.35 —' В.-А.
Моцарт.
Концерт № 13 для Фортепі
ано з оркестром. 18.00 — Аг□опром: сьогодні і завтра.
Про проблеми селекції зер
нових культур. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Кон
цепт для делегатів XVIII
з’їзду профспілок
СРСР.
Трансляція з Кремлівського
Палацу з'їздів. 21,00 — Час.
21.40 — КІнопаиорамя. 23.20
— Сьогодні у світі. 23.35 —
На фестипллі Італійської піс
ні в Сан-Ремо.
А УТ
10.00 — Новини. 10.10 —
Виробнича гімнастика. 10.20
— Телепост на реконструк
ції Вилоцького доку. 10.35—
Шкільний екран. 9 клас. 11.05
— У світі чарівних мелодій.
(Кіровоград на Республікан
ське телебачення). 11.35 —
Резерв. 11.40 — Шкільний
екран. 7 клас. 12.05 — «Тан
цювальні ритми». 12.35 —
Програма «Братерство». 14.05
— Молодіжна студія «Гарт».
15.35 — Культура російської
мови. 17.30 — Народні талан
ти (Кіровоград на Республі
канське телебачення). 18.00
Атеїстичні діалоги. 18.30 —
Інформаційний випуск (Кіро
воград). 18.50 — Телефільм
(Кіровоград). 19 00 — Акту
альна камера. 19.35 —«Темп».
Телерадіопсреклик з проб
лем науково - технічного
прогресу. 20.35 — Вечірня
гімнастика. 20,45 — На доб
раніч, діти. 21.00 — «Час».
21.40 — Українські візерун
ки. Музична програма. 22.45
— Актуальна камера. Вечір
ній ВИПУСК.
А ЦТ (II програма)
3.00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний телефільм.

«Молодой коммунар» —

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050. МПС,
м. Кіровоград,
аул. Луначарського,

областного комитета
ЯКСМ Украины.
На украинском языке.

24 лютого ’S987 року

БК 02С64.

Індекс 61103.

£ ЦТ (І програма)
7.00 — Ранкова зарядка.*
Мультфільм. Музика. 7.30—}
Час. 8.05 — Документальний*
телефільм. 8.20 — «Любові
наша, Батьківщина...». Пісні*
на вірші Л. Кондирєва. 8.45 X
— АБВГДейка. 0.15 — «Па-*
літра». Тележурнал. 10.00—1
Говорять делегати XVIII з'їз-5
ду профспілок СРСР. 10.10— 2
Співає і танцює молодість.*
10.20 — Вони малюють Аф-Х
гапістан. 11.00 — Розмова по*
суті. «Які ми господарі?» Те-*
лепереклик. 12.30 — Виступ}
ансамблю «Смерічка». 12.40*
— Людина. Земля. Всесвіт.}
13.10 -Документальний*
фільм «УлоФ Пальме.
Чо-Ї
му?..». 13.25 — Телефільм*
«Свято». 14.00 — сСпівдруж-Т
вість». Тележурнал. 14.30— ♦
Новини. 14.50 — Для есіх і £
для кожного. 15.20 — До юві-5
лею Великого Жовтил. «Іс-<>
торії немеркнучі
рядки».*
Фільм «Романтики». 10.40 — *
II Всесоюзний фестиваль на- т
водної творчості.
Позивні*
фестивалю. 17.10 —’ Новини.*
17.15 — Жива природа 18.15?
— 9-а студія. 19.15 — Мульт-}
фільми. 19.45 — Говорять де-Х
легати XVIII з'їзду профспі-І
лок СРСР. 19.55 — Телефільм*
«До розслідування приступи-}
ти». «Версія». 1 серія. 21.00*
— Час. 21.40 — Супутник}
телеглядача. 22.10
’ На*
Фестивалі італійської пісні в 2
Саи-Ремо. 23.35 — Новини. ♦
23.40 — Фільм . балет «Дев’-Х
ять танго і Бах».
♦

А УТ
10.00 — Новини. Ю.Ю —
Ритмічна гімнастика. 10.40
— «На хвилі дружби». Ви
ступає оркестр народних ін
струментів
Туркменської
РСР. 11.20 — «Театр 1 час».
Волинський музично-драма
тичний театр. 12.10 —‘ Ре
зерв. 12.15 —" Інтерклуб (Кі
ровоград на Республікансь
ке телебачення. 13.15 — До
брого вам здоров’я. Твере
зість
норма життя. 13.55
— «Зодіак»
Фільм-балет.
15.00 — Суботні
зустрічі.
(Спортивна редакція: вклю
чення міст Харкова. Львова.
Запоріжжя. Репетиція
27
лютого з 19.00 — 21.00). 16 00
— Естрадні мелодії. 16.45 —
Сатиричний об'єктив. 17.15
— На здобуття
Державної
премії УРСР імені Т. Г. Шев
ченка 1987. року. Л. Костен
ко. «Маруся Чу’рай». 18.45—
Актуальна камера. 19.30 —
Новини кіноекрана 20.50 —
На добраніч, діти. 21.00 —
«Час».
21.40 — Художній
Фільм «Мужність» 6 серія.
22.45 — Актуальна камера.
Вечірній випуск

А

ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 —
Документальний телефільм.
8 ЗО — Ритмічна гімнастика.
9.00 — Ранкова пошта 9.30
— К. Федін. Сторінки твор
чості. 10.40 — Фільм «При
ватне життя». 12.20 — Доку
ментальний телефільм «Грйгол Абашідзе». 12.40 — Фільм
«Тітка Маруся». 1 І 2 серії.
14.50 — Зустріч з директо
ром Державного музею-заповідника О. Пушкіна в Михайловському С. С. Гейченном
у Концертній студії ОстанкІио. 16.35 — «Радість — це
пісня» Фільм - концерт за
участю Великого дитячого
хору ЦТ і вр. 17.25 — Все
світні зимові студентські іг
ри. Лижний спорт. Стрибки
з трампліна. 17.55 — Твор
чий вечір поета Г.
ВІєру.
19.30 — Всесвітні
зимові
студентські Ігри. Гірс.ьколиж.
ний спорт. 20.00 — Вечірня
казка. 20,15—Здоров'я. 21.00
— Час. 21.40 — Фільм «Слу
жачі Вітчизні».

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО,

СЕРЕДНІ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНІ
УЧИЛИЩА ОБЛАСТІ

ОГОЛОШУЮТЬ
ПРИЙОМ
молоді віком до ЗО років, яка має середню освіту, та
воїнів, звільнених у запас із лав Збройних Сил СРСР,
па навчання для набуття сільськогосподарських спе-

ціальностей.

Під час навчання учнів забезпечують гуртожитком
і стипендією 20 карбованців на місяць. Звільнені в
запас військовослужбовці одержують стипендію 96
крб. на місяць.
Крім заяви на ім’я директора училища, вступники
подають: документ про освіту, медичну довідку, сві
доцтво про народження або паспорт, 4 фотокартки
3x4 см.
Початок занять — в міру комплектування груп.

Новгородківське СПТУ <
№ 36 готує майстрів-иалад- ♦
чпків по технічному обслу-1
говуванню тваринницьких *
ферм і комплексів (строк ♦
навчання — 6 місяців).
*
Адреса училища: 317140,4
емт Новгородка, вул. Кі- 4
рова, 14. Телефон ‘
—£
9-11-78.
'
$
Оникіївське СПТУ № 37;
готує трактористів - маши-;;
ністів 3-го класу
(строк ;:
навчання — 1 рік); опера-;
торів машинного доїння;
(строк навчання — 3 мі-:
сяці).
: :
Адреса училища: Мало-!
внсківський р-н, с. Оникіє- і
ве. Телефон — 9-34-44.
;
_ Олександрійське СПТУ;;
№ 33’ готує трактористів-;
машиністів 3-го
класу::
(строк навчання — 1 рік);;
машиністів
холодильних і:
установок (строк навчання І:
— 6 Місяців).
:
Адреса училища: 317900, і >
м. Олександрія, с. Жовт-І
певе, вул. Трудрезервів, 1.І
Телефон — 5-10-80.
і’
Бобринецьке СПТУ № 32 •
готує трактористів . мащи- ■ .
ністів 3-го класу
(строк : ■
навчання — 1 рік).
■■
Адреса училища: 317220,;
м. Бобринець, вул. Димит- ■
рова, 1. Телефон'- 2-18-05.;
Головаиівське СПТУ № 3; ;
готує трактористів - маши-; ;
ністів 3-го класу
(строк ; ;
навчання — 1 рік).
л ;
Адреса училища: емт Го-;
лованівськ, вул. Маяков-;
ського. 2. Телефон
—і
2-15-58.
; •
Якщо ви бажаєте працювати в сільському госпо
дарстві, вступайте до
-- -------»- —
• -•середніх
професійно-технічних:
училищ області.
:;

Олександрійське СПТУ
№ 1 готує трактористівмашиністів 3-го класу і
машиністів
бульдозерів
(строк навчання — 1 рік).
Адреса училища: 316900,
м. Олександрія, Корнетівське шосе, 6. Телефон —
2-17-77,
Дмитрівське СПТУ № 39
готує трактористів - ма
шиністів (строк навчання
■— 1 рік); майстрів - на
ладчиків по
технічному
обслуговуванню машинотракторного парку, (строк
навчання — 6 місяців).
Адреса училища: 316074,
Знам’янськпй
район,
с. Дмитрівна. Телефон —
23-13.
Гайвороиське
СПТУ
№ 35 готує трактористівмашиністів 3-го
класу
(строк навчання — 1 рік).
Адреса училища: 317600,
м. Гайворон, вул. Чапаева,
14. Телефон — 2-10-72,
Іпгульське СПТУ № 34
готує трактористів - маши
ністів широкого профілю
із суміжною спеціальністю
слюсаря-ремонтнвка і во
дія автомобіля
(строк
навчання — 2 роки); во
дія автомобіля із суміжною
спеціальністю слюсаря по
ремонту автомобілів, трак
тористів - машиністів 3-го
класу (строк навчання —
1 рік). .
Адреса училища: 317755,
Устинівський_район, с. Іптульське.
Телефон
4-36-48.

ТЕЛЕФОНИ: редантора — 2-54-26; відповідального секретаря — 2-55-65; відділів
робітничої молоді та внутріспілкового
життя, сільської молоді — 2-53-94; про
паганди, листів І масової роботи —>
2-59-82: учнівської молоді, моральноестетичного виховання — 2-55-65; військово-патріотичного виховання та спор
ту, фотолабораторії — 2-53-22; оголошень — 4-28-96; коректорської — 3-61-83.
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