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20—21 грудня в Кіровограді відбулася XXII конференція обласної партійної організації. Конференція обрала президію, секретаріат і мандатну комісію, затвердила порядок денний:1. Звіт про роботу обкому Компартії України.2. Звіт про робот}’ ревізійної комісії обласної партійної організації.3. Про проект нової редакції Програми Комуністичної партії Радянського Союзу.4. Про проект змін у Статуті КПРС.5. Про проект Основних напрямів економічного і соціального розвитку СРСР на 1986—1990 роки і на період до 2000 року.6. Вибори обкому Компартії України.7. Вибори ревізійної комісії обласної партійної організації.8. Вибори делегатів на XXVII з’їзд КПРС.9. Вибори делегатів на XXVII з’їзд Компартії України.• 3 доповіддю «Звіт обкому Компартії України XXII конференції обласної партійної організації» виступив перший секретар обкому Компартії України М. Г. САМІЛИК.Із звітною доповіддю ревізійної комісії- обласної партійної організації виступив її голова О. О. СКІПКО.В обговоренні звітних доповідей обкому Компартії України і ревізійної комісії обласної партійної організації, проектів нової редакції Програми КПРС і змін в Статуті партії взялиучасть: В. О. СОКУРЕНКО — перший секретар Кіровоградського міськкому партії, 
А. 1. БАБЕНКО — перший секретар Гайв.райського райкому партії, В. К. ЖМУР — машиніст Зна- м’янського локомотивного депо, О. Г. ЛАДЯЄВА — перший секретар Олександрійського райкому партії, Л. И ШЛІФЕР — голова колгоспу «Зоря комунізму Новоархангельського району. Герой Соціалістичної Праці. О. О. КОІІІУРКО—бригадир слюсарів кіровоградського виробничого об’єднання по сівалка.: «Червона зірка». Герой Соціалістичної Праці, С. В. ТЕРЗІЯІІ — ветеран праці, м. Світловодськ, М. П. ГРОМОВИЙ — перший заступник голови облвиконкому, голова обласного агропромислового комітету, С. І, КАРТА- ЛИШ — гірничий робітник шахти «Верболозівська», М. М. КОЛЕСНИК — учителька Олександрівської середньої школи Олександрійського району, А Д. АНТОНЮК — директор радгоспу «П’ятихатськнй» Петрівського району, В. С. МАРЧЕНКО - секретар парткому Кіровоградського чавуноливарного заводу, О. К. ДОВГОПОЛА — доярка колгоспу імені Урпцького Компаніївського району, депутат Верховної Ради УРСР, М. І. СИЧЕНКО — начальник управління культури облвиконкому, Б. М. ГРАН/ — головний агроном колгоспу імені Ватутіна Кіро- воі радського району, В. П. ІВЛЄВ — голова обласної ради профспілок, Г. Л. ШТИЛЕВА - медична сестра другої Кіровоградської міської лікарні, В М. КОНДРАТЮК — голова правління облспоживспіл- кн, Н. П. ЛЕМІШ — пекар Долннського 

хлібозаводу, М. Г. ТАРАСЕНКО — ветеран партії, позаштатний член парткомісії при Кіровсько- му райкомі партії м. Кіровограда, І. О. ШЕВЧЕНКО— перший секретар обкому комсомолу, В. Л. ВИШНЯ — перший секретар Головаиівського райкому партії, О. Є. ПОЛЯРУШ — ректор державного педагогічного інституту імені О. С. Пушкіна, голова правління обласної організації товариства «Знання», О. І. КОФАНОВ — військовослужбовець, Т. І. ЧОР НА — манстер-маслороб Маловнсківського заводу сухого молока, В. М. МАРУСЕНКО — начальник управління внутрішніх справ облвиконкому, 1. Д. ТАРАН — механізатор колгоспу імені 40-річчя Жовтня Вільшанеького району.Конференція заслухала і затвердила доповідь мандатної комісії, з якою виступив її голова В. Д. БАБІЙ.На конференції виступив кандидат в члени По- літбюро, секретар ЦК Компартії України О. С. КАП ТО.Із заключним словом виступив перший секретар обкому Компартії України М. Г. САМІЛИК.Конференція прийняла постанову на звітну допо відь обласного комітету Компартії України, затвердила звіт ревізійної комісії обласної партійної організації.Прийнято постанови про проект нової редакції Програми Комуністичної партії Радянського Союзу, про проект змін у Статуті КПРС.З доповіддю «Про проект Основних напрямів економічного і соціального розвитку СРСР на 1986— 1990 роки і на період до 2000 року» виступив голова виконкому обласної Ради народних депутатів В. І. желіба’В обговоренні доповіді виступили В. Г. БЛІДАР — перший секретар Ульяновського райкому партії, К. І. МИШЕНІНА — бригадир покрівельників будівельного управління № 1 «Кременчукрудбуду», м. Світловодськ Л. О. ДЕЙНЕКА — перший секретар Долннського райкому партії. О В. АЛЕКСЄЄВ— генеральний директор виробничого об’єднання «Олексапдріявугілля», О. Г. ТАРАСЕНКО — перший секретар Бобрннецького райкому партії, А. І. ЛИТВИН — бригадир тракторної бригади колгоспу імені Комінтерну Онуфріївського району, В. М. КАРПЕНКО — начальник Знам яиського відділка Одеської залізниці. Г. Є. ГЛУХОВА — голова До бровеличківського райвиконкому, В. П. СОКОЛОВ— начальник комбінату «Кіровоградважбуд».В роботі конференції взяли участь заступиш; за відуючого Економічним відділ., л ЦК КПРС А. В. СКРИПНІКОВ, заступник завідуючого сектором єдиного партквитка Відділу організаційно партійної роботи ЦК КПРС М П. АРТАМОНОВ начальник політуправління МВС СРСР В. 1 ГЛАДИ ШЕВ, член ЦК Компартії України. міністр монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР В. 3. БОРИСОВСЬКИй, заступник міністра— начальник четвертого Головного управління при Міністерстві охорони здоров'я УРСР К С. ТЕРНОВИЙ, інспектор ЦК Компартії України В З ПО СТОЙ.

Пленум обкому 
Компартії України

Відбувся пленум новообраного обкому Компартії 
України, який розглянув організаційні питання.

Пленум обрав бюро обкому партії у складі: В. С. 
Андріяша, В. Д. Бабія, В. К. Дримченка, В. І. Желіби, 
В. П. Івлсва, Л. Ф. Кібця, М. Г. Самілина, П. С. Цука
нова, С. М. Шапікіної, К. А. Шевчука, В. М. Щербини.

Кандидатами в члени бюро обкому партії обрані 
М. П. Громовий, О. Ф. Кердіваренко, В. О. Соку- 
ренко, І. О. Шевченко.

Першим секретарем обкому Компартії України 
обрано М. Г. Самілина, другим секретарем — Л. Ф. 
Кібця, секретарями — В. К. Дримченка, С. М. Шапі- 
кіну, В. М. Щербину.

Утворено секретаріат обкому Компартії України 
в складі: М. Г. Самілина, Л. Ф. Кібця, В. К. Дримчен- 
на, С. М. Шапікіної, В. М. Щербини.

і Іленум затвердив завідуючих відділами обкому 
Компартії України: організаційно-партійної роботи— 
В. Д. Бабія, пропаганди і агітації І. П. Опіфіренка, на
уки і навчальних закладів — О. О. Решетова, про- 
мислозо-транспортним — Б. Ф. Суржака, легкої про
мисловості і товарів народного споживання —• 
В. І. Майдебуру, будівництва — В. П. Глушкова, сіль
ського господарства і харчової промисловості — 
В. Р. Маринкевича, торгово-фінансових органів — 
М. П. Михайленка, адміністративних органів — Ю. Я. 
Бр аницького, загальним — П. І. Коваленка, фінансо
во-господарським — В. В. Мошнягула.

Головою партійної комісії при обкомі партії за
тверджено С. С. Ліновиченка.

Редактором газети «Кіровоградська правда» за
тверджено О. Ф. Кердіваренка.

У роботі пленуму взяли участь кандидат у члени 
Політбюро, секретар ЦК Компартії України О. С. 
Капто, заступник завідуючого Економічним відділом 
ЦК КПРС А. В. СкрипнІков, заступник завідуючого 
сектором єдиного партквитка Відділу організаційно- 
партійної роботи ЦК КПРС М. П. Артамонов, інспек
тор ЦК Компартії України В. 3. Постой.

* * *

Відбулось засідання ревізійної комісії обласної 
партійної організації. Головою ревізійної комісії 
обрано В. В. Скринника.

РЯДОК У РАПОРТ

Існує добра традиція
Ось і дівчаїа з комсомоль
сько-молодіжного колек
тиву маслозаводу стабіль
но гримають першість. 
Ще до святкування 68-ї 
річниці Великого Жовтня 
виконали виробничниці 
підвищені соціалістичні зо
бов’язання на 1985 рік, а 
сюгодні планове завдан
ня року г,о виробництву

технічного казеїну пере
крито на 25 тонн. До 
відкриття партійного з’їз
ду бригада зобов'язала
ся виконати планове зав
дання двох мігя’ :р наступ
ного року

Г ВАЛЬОК, 
заступник заворга по 
сільському господар
ству РК ЛКСМУ. 

Бсбринецький район.



2 стор. «Молодий комунар» ------------------------------------------ 24 грудня 1985 рокуXXII ОБЛАСНА ПАРТІЙНА КОНФЕРЕНЦІЯ
З ДОПОВІДІ ПЕРШОГО СЕКРЕТАРЯ ОБКОМУ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ И. Г. САМІЛИКАТрохи більш як через два місяці в столиці нашої Батьківщини розпочне єною роботу XXVII з’їзд Комуністичної партії Радянського Союзу.Найвищий форум комуністів -країни стане етапний) віхою у просуванні радянського народу до комун шу. Велике значен. пя з'ї ;ду визначається важливістю питань, що виносяться на ного розгляд. характером поточні то моменту, новизною і масштабністю завдань, що ставляться перед суспільством.З’їзд прийме Програму КПРС у повні редакції, змщи в Статуті партії. Основні напрями економічного ; соціального розвитку СРСР на 1986 — 1990 роки і на період до 2000 року, закріпить ті благотворні процеси, які відбуваїоться в партії і країні під впливом рішень березневого і квітневого (1985 р.) Пленумів ЦК КПРС. У відповідності з постановою жовтневого (1985 р.) Пленуму ЦК КПРС нам належить обговорити проекти цих важливих документів.До своєї чергової конференції, сказав далі М. Г. Самілик, 76-тисячна обласна партійна організація прийшла організаційно зміцнілою, ідейно •загартованою, збагаченою новим досвідом організаторської і політичної роботи в масах, тісно згуртованою навколо ленін ськоио Центрального Комітету КПРС.У відповідності з організаційно - політичними ■заходами по виконанню рішень XXVI з’їзду КПРС і XXVI з’їзду Ком партії України у звітному періоді обком партії, його біоро, секретаріат першочергову увагу при ділили питанням дальню го розвитку економіки.Зусилля партійних ко- м Потів і первинних орга н націй, радянських і господарських органів у промисловості спрямовувались на розширення обсягів виробництва і збільшення продуктивності праці за рахунок технічного перео;іброеиня виробництва, впровадження прогресивних технологій, удосконалення організації праці: в будівництві — на більш ефективне використання капітальних вкладень, скорочення строків і підвищення якості будівництва. переведення його па індустріальну основу; в агропромисловому комплексі - на збільшення виробництва продукції по. лів і ферм, соціальну перебудову села.За роки п’ятирічки в розвиток народного господарства області державою направлено близько трьох мільярдів карбованців капіталовкладень. Основні фонди в промисловості збільшились на 24 проценти, в сільському господарстві — на 2І процент.Під постійним контролем знаходилась реалізація регіональних комплексно - цільових про грам «Машипобудуван.ня». «Агрокоплекс». «Труд», а також програм і комплексних планів соціально економічного іюзкитку міст, районів, галузей народного госпо дарства і трудових колективів. Склалась система поквартального і річного аналізу їх роботи.Прблеми і перспекти-

ви розвитку підприємств електротехнічної, вугільної, харчової промисловості, сільськогосподарського маши нобудува пня. капітального будівництва, сільського господарства розглядались в обкомі партії з участю керівників союзних і республіканських міністерств.У звітному періоді реалізовано понад план на 64 мільйони карбованців про. мислової продукції. Введені нові потужності у виробничому об’єднанні ііо сівалках «Червона зірка», на заводах чавуноливарному і «Більшовик» у м. Кіровограді, підйомно- транспортного устаткування в м. Олександрії, чистих металів в м. Світло- водську та інших підприємствах. Комплексно механізовано і автоматизовано 76 цехів і дільниць, впроваджено 82 комплексні механізовані і автоматизовані лінії.Близько 73 процентів робітників охоплено бригадною формою організації праці.За рахунок всіх джерел фінансування введено в експлуатацію 2,2 мільйона квадратних метрів житла. ДИТЯЧИХ ДОШКІЛЬНИХ закладів майже на 10 тисяч місць, лікар, нь — на 1.2 тисячі ліжок, більше.

Група делегатів конференції під час перерви.

ніж передбачалось, побудовано шкіл.В сільськогосподарсько му виробництві підвищи лись урожайність і валові збори зерна кукурудзи, ’абезпечені плани заготівель сильних і цінних пшениць, овочів, картоплі, продуктів тваринництва. Завершено будівництво необхідних. капітальних си лососінажних сховищ.Двічі за підсумками зимівлі область виходила переможцем Всесоюзного соціалістичного змагання за збільшення виробництва і заготівель продуктів тваринництва, а за 1984 рік також визнана переможцем у республіканському соціалістичному змаганні за збільшення виробництва і заготівель зерна кукурудзи і кормів.Колективи 119 об'єднань і підприємств, колгоспів ґ радгоспів, 326 цехів і дільниць, 1411 бригад, ферм і понад 70 тисяч передовиків і новаторів виробництва достроково справились з завданнями одинадцятої п’ятирічки.Найвищих результатів у виконанні планів п’ятирічки досягли колективи Світлонодського заводу чистих металів і кіровоградського заводу «Гідро- сила», виробничого об’єднання <Дніпроенергобуд- нром». Кіровоградського меблевого комбінату, колгоспів «Зоря комунізму* Иовоархангсльського, іме-

пі Леніна Знам’янського, імені Шевченка Ульяновського, імені Дзержнн- ського Компапіївського, радгоспу «Маріампіль- ськиіі» ІІетрівського районів і багатьох інших.Обком партії у звітному періоді всіма формами організаторської і політичної роботи прагнув до того, щоб найбільш ефективно використовувався зрослий промисловий потенціал підприємств і будівельних організацій, енергоозброєність у сільськогосподарському виробництві і на цій основі здійснювалось дальше підвищення продуктивності праці для досягнення високих кінцевих результатів.Разом з тим. зазначалося у звітній доповіді, докорінного перелому в розвитку економіки області у звітному періоді забезпечити не вдалося, на що справедливо звернута увага обласного комітету партії в постанові ЦК Компартії України по звіту обкому.У промисловості не досягнуто контрольних цифр по темпах росту обсягів виробництва і продуктив- иості праці. Ще значна кількість підприємств не забезпечує виконання п’ятирічних і поточних державних планів. На кожно-

му третьому з них ріст заробітної плати випереджає ріст продуктивності праці. Не виконуються завдання по зниженню собівартості продукції, поставках но договорах. Серйозного поліпшення потребує якість вироблюваної продукції.Протягом ряду років особливо незадовільно працювали колективи виробничих об’єднань «Олек- сандріяву гілля* і «Червона зірка». Далеко не повністю використовували свої можливості олександрійські електромеханічний завод і завод підйомно-транспортного устаткування. Кіровоградський чавуноливарний, в цілому харчова, деревообробна і місцева промисловість. Найбільша кількість відстаючих підприємств протягом звітного періоду була в містах Кіровограді 1 Олександрії. Однак тут міськкоми партії і їх перші секретарі В. О. Сокуренко, О. О. Скічко своєчасно не справляли необхідного партійного впливу, не надавали ..допомоги в усуненні причин- відставання ряду колективів. поліпшенні роботи їх первинних партійних організацій. підвищенні в і д 11 он і да л ы і ост і госи одар- ських керівників за стан справ, нерідко займали пасивні позиції у вирішенні проблем. що виникали.Треба також підкреслп- 

ти, що незважаючи на неодноразові звертання обкому партії і облвиконкому в міністерства вугільної промисловості УРСР і СРСР. вони не вжили заходів до прискорення реконструкції теплоелектроцентралей. брикетних фабрик, заміни застарілого обладнання,, що ставить під загрозу виконання планів випуску побутового палива І в дванадцятій п’ятирічці.Складне становище у капітальному будівництві. Не виконуються плани введення в дію основних фондів, використання капітальних вкладень і будівельно-монтажних робіт. З початку п’ятирічки не- доосвоєно 187 мільйонів карбованців державних коштів, в тому числі близько 40 мільйонів карбованців — на будівництво житла, шкіл, дитячих дошкільних 1 медичних закладів. Знизились обсяги будівництва кооперативного житла. Майже 90 процентів складає незавершене будівництво, що значно перевищує норматив. Низькою залишається якість робіт.Слабо працювали трести «Олександріявуглероз- різбуд* (т. В. Ф. Гук), «Кі- ровоградсільбуд» (т. Л. С. /Канталай) і облміжкол- 

Фото а. ГРИ ЗА.госнбуд (т. В. I. Сибірцев). Вкрай погано використовувався господарський спосіб будівництва для спорудження промисловими підприємствами, колгоспами 1 радгоспами об’єктів житла 1 соцкультпобуту. Повільно нарощуються обсяги ремонтно-будівельних робіт в дорожчому будівництві-Завдання партійних комітетів, радянських, господарських органів по керівництву промисловістю і капітальним будівництвом полягає в тому. щоб. роблячи уроки з промахів і упущень у плануванні, технічному переозброєнні і реконструкції, використанні основних фондів і робочого часу, з технологічної відсталості в ряді галузей І підприємств, подолати становище, що склалося, і па основі інтенсифікації економіки, прискорення науково-технічного прогресу вийти по всіх показниках на рівень вимог часу.Обком партії, сказав далі М. 1’. Самілик. у звітному періоді багато уваги- приділяв здійсненню завдань Продовольчої програми. По ряду важливих напрямів в агропромисловому комплексі намітились позитивні зміни. І все ж вжиті заходи не забезпечили докорінного поліпшення госі і ода рс ької діяльності колгоспів і радгоспів. П’ятирічний клан 

виконано тільки по закупівлях овочів, картоплі 1 яєць. 7 районів справились з закупівлями всього но двох видах продукції з десяти основних, а Маловисківськиіі (тт. Г. С. Ружин, А. О. Новиць- кий) і Олександрійський (тт. 10. Г. Целих, О. М. Сергатпіі) — лише но одному.Велике відставання у розвитку сільськогосподарського виробництва в Устинівському (тг. I. О. Оповитий, і’. М. Лісовий). Долинському (тт. Л. О. Дейнека. П. С. Терещен- ко), Нбвгородківському (тт. В. I. Ткачук, М. 1. Чернишов) районах.В сільськогосподарській галузі дуже повільно і в недостатніх масштабах впроваджуються досягнення науково-технічного прогресу і передової практики. Не одержано належної віддачі від індустріальних технологій вирощування зернових, технічних і овочевих культур.Не повного мірою виконуються заходи по підвищенню родючості грунтів, насамперед, но внесенню органічних добрив.Малоефективно використовуються також зрошувані землі.Недостатньо енергійно вирішується багато питань інтенсифікації тваринництва. В ряді господарств .мають місце серйозні недоліки у племінній справі, ветеринарному обслуговуванні, впровадженні прогресивних технологій.Першочергове завдання партійних комітетів, обл- агропрому — максимально використати зимовий період для виробничого всеобучу кадрів усіх лапок з питань зміцнення економіки сільськогосподарського виробництва, впровадження науково-технічного прогресу, колективного підряду і господарського розрахунку.Важ л нвого значення, сказано в доповіді, обком партії надавав питанням здійснення соціальної програми, розробленої XXVI з’їздом КПРС. Середньомісячна заробітна плата робітників і службовців за роки п’ятирічки зросла на* 14,4 процента, а оплата праці колгоспників — на 11,4 процента. Більш як 44 тисячам сімей поліпшено житлові умови, в тому числі інвалідам Ве-* ликої Вітчизняної війни, особам, що виконували інтернаціональний обов’язок в Демократичній Республіці Афганістан та їхнім сім’ям.'З року в рік збільшується випуск, розширю ється асортимент і поліпшується якість товарів народного споживання. До їх випуску залучені всі промислові Підприємства області. Обсяг виробництва товарів зріс на 14 процентів. у тому числі виробів культурно - побутового призначення 1 господарського вжитку в 1,4 рази. Освоєно більше тисячі нових видів товарів. За і. ідсумками республіканського змагання за збільшення випуску споживчих товарів у минулому році області, присуджено третє призово місце.I все ж область не вийшла на передбачені контрольними цифрами рубежі по виробництву товарів і не додала їх на суму 65 мільйонів карбованців. У великому боргу виявились місто Олександрія, Долин- ський, Маловисківськиіі 1 і Іовоу і> раїнськнй райони, виробничі об'єднання цук

рової, м’ясної і молочної промисловості, управління місцевої промисловості. Незадовільно поставлена робота по організації виробництва товарів для народу на багатьох підприємствах союзного підпорядкування.За роки п’ятирічки на розвиток торгівлі 1 побутового обслуговування використано близько 55 мільйонів карбованців капіталовкладень. Забезпечені завдання по приросту торговельної мережі. Обсяг роздрібного товарообороту зріс більш як па 16 процентів, що відповідає контрольним цифрам. Справилася з планами товарообороту в цілому обл- споживспілка, торговельні організації більшості міст 1 районів. Разом з тим рівень розвитку сфери обслуговування відстає від постійно зростаючих запитів людей. Значно нижче планових були темпи розвитку служби побуту. Не забезпечили викопаним планів роздрібного товарообороту державна торгівля, ряд організацій сііо- живкооперації. Це пояснюється тим, що начальники управлінь торгівлі і побутового обслуговування населення І. 1. Марковський і В. і. Будько. голова обл- споживспілки В. М. Копд- ратюк, керівники торгівлі і служби побуту на місцях не вживають необхідних заходів для поліи- шеїшя обслуговування населення, посилення боротьби з фактами безгосподарності розтрат, крадіжок. порушень правил радянської торгівлі. Неконкретно займаються сферою обслуговування виконкоми багатьох Рад народних депутатів.Партійним комітетам необхідно підвищити вимогливість до керівників торгівлі і служби побуту за доручену справу, суворе дотримання планової дисципліни. спрямувати зусилля трудових колективів на зміцнення матеріально-технічної бази цих систем, забезпечення збереження соціалістичної власності, високої культури обслуговування населення.Відзначаючи успіхи у розвитку медичного обслуговування і соціального забезпечення населення, доповідач разом з тим сказав, що органи і установи охорони здоров’я .іце не добилися помітного поліпшення якості 1 культури медичного обслуговування.Доповідач наголосив, що завдання партійних ' організацій органів охорони здоров'я і соціального забезпечення полягає у тому, щоб всемірно забезпечувати дієвість профілактичної і діагностичної роботи, розширювати мережу і базу лікувальних установ, добиватися високої культури медичного обслуговування і пенсійного забезпечення наших людей.Значну увагу у доповіді було приділено питанням організаційно-партійної роботи. Справжнім оглядом партійнії,X) сил області стала звітно-виборна. кзмпаї'іїя, яка була важливим е'гапом у підготовці до' -Х’ХУІі’. з'їзду КПРС і XXVII з’їзду Компартії України. Переважна більшість звітно-виборних зборів і конференцій відзначалась високим політичним рівнем, активністю комуністів, коїшрет-
- (Продовження на 3-й стор.|.



24 грудня 1985 року------------—__________ «Молодий комунар» З crop.

(Закінчення.
Поч. яа 2-й стор.).НІСТЮ і діловитістю. Зміцнились партійні ряди, по- ДІППІНБС^ їх якісним склад. Кандидатами в члени КПРС прийнято більше 4 тисяч чоловік. Половину.з них становили робітники, четверту частину — колгоспники. більше 70 процентів—комсомольці. біль. ніс 40 процентів — жінки . Вдосконалювалась ^руктура партійних орга- >^РЬацій.Вимогливішим став підхід до тих, хто порушує Статут КПРС. партійну і державну дисциплін у.Аіартіншім комітетам слід *т Далі наполегливо добиватися неухильного виконання кожним комуністом ленінських норм партійного життя.У звітному періоді, підкреслив доповідач, постійно вдосконалювалися стиль і методи партійної роботи.Протягом звітного періоду обласний комітет партії постійно підвищував бойовитість всіх низових партійних ланок.Партійним комітетам необхідно повсюдно створювати таку обстановку, щоб комуністи і безпартійні сміливо викривали недо- ліки в роботі, при цьому Ф твердо:вірили, що їх справедливі зауваження 1 добре продумані пропозиції >йу'дуть сприйняті з розумінням і обов’язково одержать повну підтримку.Протягом звітного періоду в центрі уваги обкомі’ партії, сказав М. Г. Самілик, постійно знаходилось питання добору кадрів. Па партійну, радянську. господарську 1 громадську роботу рекомендуються. як правило, молоді, ініціативні спеціалісти народного господарства. які пройшли добру життєву школу в трудових колективах. Більше висувається па керівну роботу жінок. Зараз воші є се- 1>ед секретарів всіх міськкомів і райкомів партії. Збільшилась їх кількість серед радянських, профспілкових і комсомольських працівників, керівників і спеціалістів, особливо в тих колективах, де переважно працюють жіщ кн.Па жаль, 1 на цьому го- ,-^ювному напрямі діяльнос- партійних комітетів є немало недоліків, гірора- 

хунків 1 помилок. У ряді місць допускається дуже велика, до того ж не завжди виправдана, змінюваність кадрів.Окремі керівники звільнені із своїх посад як такі, що не справилися з роботою або скомпрометували себе.Одним із слабких місць у роботі партійних комітетів і первинних організацій області залишається контроль за виконанням прийнятих рішень. Через це часом допускаються суттєві недоліки в організаторській та ідейно-виховній роботі, не доводяться до кінця важливі заходи з питань дальшого розвитку промислового і сільськогосподарського виробництва, капітального будівництва, транспорту і зв'язку, культурно-нооу ■ тового, торговельного і медичного обслуговування населення. Про це справедливо говорили у СВОЇХ виступах делегати на міських 1 районних партійних конференціях, що відбулися. Нам необхідно наполегливо, як того вимагає Центральний Комітет партії. добиватися, щоб перевірка виконання ставала ефективним засобом виховання кадрів у дусі високої відповідальності за доручену справу, сприяла досягненню високих кінцевих результатів кож- ним трудовим колективом.Далі доповідач сказав, що завдяки здійсненню обкомом партії ряду заходів, спрямованих на даль ше поліпшення роботи Рад народних депутатів, профспілкових, комсомольських організацій підвищилась їх роль у вирішенні завдань господар ського і соціально-культур ного будівництва. Підтримується постійний діловий контакт бюро обкому партії 1 виконкому обласної Ради народних депутатів.В той же час. відзначив доповідач. Ради народних депутатів ще не повною мірою використовують свої права і повноваження для забезпечення коми лексного розвитку області. Облнрофрада (т. В. II. Івлєв) не завжди проявляє ініціативу. недостатньо підвищує роль профспілкових організацій у вихованні людей. Ще повільно перебудовує свою 

діяльність обком комсомолу (т. і. О. Шевченко).Протягом звітного періоду у вирішенні завдань економічного і соціального розвитку дещо поліпшилась діяльність органів народного контролю.Відповідно до вимог XXVI з’їзду партії, червневого (1983 р.) Пленуму ЦК КГІРС. вказівок товариша М. С. Горбачова обком партії у звітному періоді здійснював заходи, спрямовані на дальше підвищення результативності ідеологічної, політико- виховпої роботи, формування марксистсько-ленінського світогляду, активізацію людського фактора у вирішенні соціально-економічних завдань. Поліпшена робота з ідеологічними кадрами. Переглянуто структуру політичного і економічного навчання. В системі партійного навчання всі керівники узанять мають вищу освіту. Перебудовано також лекційну пропаганду. Стало системою проведення політднів, розгорнуто вивчення і роз'яснення передз’їздівських документів, посилена контр- пропагандистська робота. Цілеспрямовано ведеться пропаганда історичних досягнень СРСР, ідейно-політичне. трудове, естетичне і інтернаціональне виховання. Однак, рівень ідейно-виховної роботи ще не відповідає сучасним вимогам. Вона не завжди глибоко змістовна і результативна. Як і рані ше, спостерігається кількісний підхід до її організації. нерідко виховні заходи готуються слабо, проводяться формально і нецікаво. Засоби усної пропаганди і наочної агітації. соціалістичне зма гання ще недостатньо впливають на безумовне виконання планів і зобо в’язань. забезпечення швидкого переведення еко номіки на шлях Інте’нси фікації. Партійні організа ції. ідеологічні кадри міст Кіровограда, Олександрії, Повоархангельського. Боб- ринецького. Петрівського та інших районів мало проявляють ініціативи у використанні засобів ідейного впливу для прискорення науково-технічного прогресу. Слабо працює у цьому напрямі обласна

ч..*

організація товариства «Знання» (тт. О. С. Ноля- руш, II. В. МаксименіІо).Не повною мірою враховують нові вимоги, зрослі запити людей засоби масової інформації і пропаганди.Вимагає дальшого поліпшення робота закладів культури (т. М. 1. Сичеіі- ко). Вони ще не завжди є опорними центрами партійних організацій у полі- тико-виховній роботі серед трудящих, у їх ідейно-моральному, класовому вихованні.Як і раніше, гострою залишається проблема добору. підготовки 1 закріплення кадрів. Сказане повною мірою стосується і фізкультурно - спортивних організацій (т. О. II. Бе- резан).Партійним комітетам, первинним парторгапізаці- ям слід значно поліпшити керівництво ідеологічною, масово-політичною роботою, глибше вникати у її зміст. Треба цілеспрямовано добиватися єдності ідейно-політичного, трудового і морального виховання, поліпшувати координацію засобів ідеологічного впливу, зусиль громадських організацій, трудових колективів, сім’ї і школи, охоплювати ідейним впливом всі групи населення.Зупинившись на питаннях здійснення реформи загальноосвітньої і професійної школи, доповідач відзначну що зміцнився зв’язок навчальних закладів, сім’ї, трудових колективів і громадськості. По ліншилось трудове виховання школярів. Зріс якісний рівень учительських кадрів, їх методичної підготовки. Створюються умови для навчання дітей з шестирічного віку. По- старому працюють облвно (т. Б. Г1. Хижняк), управління профтехосвіти і їх органи на місцях. Партійним комітетам, керівнії кам підприємств необхідно подавати всемірну допомогу школі у практичному здійсненні реформи. Тут багато можуть зробити трудові колективи базових підприємств, якщо підходитимуть до справи з душею і розумінням її державної важливості.Протягом звітного періоду обком партії приділяв увагу поліпшенню роботи правоохоронних орга

нів, зміцненню їх кадрами. На службу в органи внутрішніх справ направлено комуністів і комсомольців — кращих представників трудових колективів. Однак, відзначив доповідач, робота правоохоронних органів по боротьбі з злочинністю І ПИЯЦТВОМ ще недостатньо ефективна. Прокуратура області (т. В. І. Легуй), управління внутрішніх скрав і відділ юстиції облвиконкому (тт. В. М. Марусепко, М. І. Дубівка), обласний суд (т. В. Ф. Коротчепко) не завжди гостро реагують на протизаконні дії у боротьбі із злочинністю, слабо опираються на актив, громадськість.Міськкомам. райкомам партії, партійним організаціям треба і надалі наполегливо працювати над вихованням у кожної людини глибокої поваги до радянських законів, правил соціалістичного співжиття, поліпшувати діяльність органів внутрішніх справ, прокуратури, судів по зміцненню правопорядку і соціалістичної законності, викорененню будь-яких правопорушень.Всю організаторську і політичну роботу протягом звітного періоду, сказав М. Г. Самілик, обком партії проводив під1 безпосереднім керівництвом Центрального Комітету КІ1РС і ЦК Компартії України. У діяльності обкому, його бюро і секретаріату постійно додержувалися принципу колективності .керівництва і .суворої персональної відповідальності за стан справ на дорученій ділянці роботи Висока партійна вимогливість до кадрів завжди поєднувалась з уважним ставленням до них і повною довірою.Протягом звітного періоду області подавалася велика допомога у вирішенні багатьох економічних і соціальних питань. Проявом турботи про дальший розвиток області став розгляд в ЦК Компартії України звіту обкому партії про організаторську і політичну роботу по виконанню рішень квітневого (1985 р.) Пленуму ЦК КПРС, підготовки до XXVII з’їзду КПРС і XXVII з’їзду Компартії України. Центральний Комітет дуже справедливо звернув увагу. обкому 

партії, особисто першого секретаря, на ряд упущень, прорахунків та інших недоліків. Про них ми відверто і самокритично доповіли комуністам на пленумах обкому, міськкомів і райкомів партії, зборах у первинних парторгапізаціях.Сотні трудових колективів. тисячі окремих виробничників борються сьогодні за виконання соціалістичних зобов’язань, взятих па честь XXVII з’їзду КПРС, роблять все необхідне, щоб дати добрий старт дванадцятій п’ятирічці.У майбутньому, сказав М. Г. Самілик. нам належить збільшити обсяг промислового виробництва в області, практично без зростання чисельності працюючих, майже в 1,4 ра- за. Намічається здійснити комплекс заходів по дальшій реалізації Продовольчої програми. Порівняно з середньорічним рівнем одинадцятої п’ятирічки державні закупівлі зерна повинні збільшитись майже в 1,8 раза, цукрових буряків — в 1,5 раза, насіння соняшнику — на 35 процентів, м’яса — на 24 і молока — на 20 процентів. Буде здійснена велика соціальна програма. Виробництво товарів народного споживання, зокрема, збільшиться в 1.3 раза. На капітальне будівництво планується направити 2,2 мільярда карбованцівдержавних капітальних вкладень або на 56 процентів більше, ніж за нинішнє п’ятиріччя. Все це вимагає від партійних комітетів. радянських 1 господарських органів, профспілкових і комсомольських організацій з перших днів п’ятирічки напруженої і ефективної роботи.Від імені делегатів конференції М. Г. Самілик запевнив Центральний Комітет КПРС. ЦК Компартії України в тому, що комуністи, всі трудящі області, натхненні рішеннями жовтневого (1985 р.) Пленуму ЦК КПРС, настановами Генерального секретаря ЦК КПРС товариша М. С. Горбачова, примножать зусилля у боротьбі за гідну зустріч XXVII з’їзду КПРС і XXVII з’їзду Компартії України, успішне здійснення планів комуністичного творення.
жав зз

Сьогодні у Кіровограді починає свою роботу респуб
ліканський семінар по створенню базових комсомоль
сько-молоді жнх тракторних бригад і організації соціа
лістичного змагання. Зокрема, завтра роботу семінару 
планується провести в Новоукраїнському районі на 
базі тракторної бригади колгоспу імені XX з’їзду КПРС 
і комсомольсько-молодіжної тракторної бригади А» 2 
імені XIX з’їзду ВЛКСЛ1 колгоспу імені Ленінського 
комсомолу. Тож сьогодні про накопичений досвід ро
боти КМК тракторних бригад у районі розповідає пер
ший секретар Новоукраїнського райкому комсомолу 
Тетяна ПРУЖИНА.

ЯК 13 НАСІНИНИ про
ростає нове зерно, так 

із покоління виростає но- 
па його поросль. Тож хлі- 
боробському роду нема 
переводу.

Багато комсомольців і
молоді трудяться тепер у 
другій тракторній бригаді 
колгоспу імені Ленінсько
го комсомолу, яку очолює 
кавалер ордена Леніна 
Віктор . Петрович Колпак. 
Ось уже понад два деся
тиріччя ця бригада но
сить звання комсомоль
сько-молодіжної.

Пам’ятає колишній пер
ший групкомсорг, а нині 
бригадир другої комп
лексної бригади Микола 
Петрович Дазидов дале- 

’< кий 1964 рік, У бригаді то
ді було 35 механізаторів, 
з них 14 комсомольців і 

т5 комуністів. Нині з брига

ді працює майже 90 ме
ханізаторів, з них близько 
половини КОМСОМОЛЬЦІВ І 

молоді
За бригадою закріплено 

3282 гектари землі. Цього 
року вперше механізато
ри працюють за бригад
ним підрядом. Нова фор
ма організації праці ще 
ближче згуртувала комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив, націлила кожного 
на досягнення високих 
кінцевих результатів. А 
вони на фініші одинадця
тої п'ятирічки відрадні. З 
кожного гектара зібрано 
на круг по 37,1 центнера 
зернових, по 65,5 — куку
рудзи, 386 — цукрових 
буряків.

За час існування базова 
комсомольсько - молодіж
на бригада неодноразово 
виходила переможцем об-

ГОСПОДАРІ ЗЕМЛІ
ласних і районних змагань 
серед комсомольсько-мо
лодіжних тракторних
бригад, була нагородже
на Грамотами ЦК ВЛКСМ, 
ЦК ЛКСМУ, обкому »та 
райкому комсомолу.

Колектив бригади один 
з перших в області став 
членом міжнародною клу
бу молодих механізаторів 
«Кіровоград — Голбухін». 
У 1972 році він був наго
роджений перехідним Чер
воним прапором Толбухін- 
ського окружкому Димит- 
ровської Комуністичної 
Спілки Молоді та призом 
знатного хлібороба країни 
нашого земляка двічі Ге
роя Соціалістичної Праці 
О. В. Гіталова,

У 1981 році колектиз 
бригади один з перших у 
районі взяв шефство над 
вирощуванням кукурудзи 
на зерно за індустріаль
ною технологією. Наполег
ливо вивчали молоді ку- 
курудзоводи нову справу, 
їх сумління і самовідда
ність принесли добрі пло

ди. Середня врожайність 
в одинадцятій п’ятирічці 
на комсомольсько-моло
діжних гектарах станови
ла 54,2 центнера. В ни
нішньому році комсомоль
сько-молодіжна ланка, де 
групкомсоргом Віктор 
Єрьома, здобула першість 
у районі.

Колгосп імені Ленін
ського комсомолу спеціа
лізується на виробництві 
яловичини. Тут розміще
ний великий тваринниць
кий комплекс по дорощу
ванню молодняка великої 
рогатої худоби Багато 
зусиль і енергії доклали 
молоді механізатори
бригади, щоб забезпечити 
поголів'я достатком кор
мів Особливо відзначила
ся кормозаготівельна лан
ка, очолювана комсомоль
цем Олександром Зубо
вим. Два роки підряд во
на виборювала перше міс
це в районі.

У 1984 році колектив 
бригади викликав на зма

гання своїх сусідів, моло
дих механізаторів трак
торної бригади № 2 кол
госпу «Первое мая» Ма- 
ловисківського району. 
Л СЬ уже два роки як 
" стала комсомольсько- 
молодіжною бригада ор
дена Леніна колгоспу іме
ні XX з’їзду КПРС, яку 
очолює двічі Герой Соціа
лістичної Праці О. В. Гіта- 
лоз Славні традиції цьо
го колективу. І відрадно, 
що з кожним роком біль
шає внесок комсомольців 
і молоді. Серед кращих 
слід назвати групкомсорга 
молодого комуніста Олек
сандра Осипенка. Він не 
тільки по-ударному пра
цює, а й бере безпосеред
ню участь в налагодженні 
контактів з Комишуаат- 
сьною середньою шко
лою. Олександр — вожа- 
тий-виробничник.

Двічі виборов першість 
у змаганні серед молодих 
жаткарів району Олек
сандр Цьома.

Райком комсомолу, його 
бюро, комітети комсомо
лу на місцях надають 
комсомольсько - молодіж
ним колективам трактор
них бригад району постій
ну допомогу приділяють 
їм повсякденну увагу. 
Досвід їх роботи аналізує
ться і узагальнюється. На 
базі їх неодноразово 
проводяться семінари мо
лодих механізаторів. Так, 
у тракторній бригаді № 2 
колгоспу імені Ленін
ського комсомолу в цьо
му році молоді хлібороби 
знайомилися з досвідом 
вирощування озимої пше
ниці за інтенсивною тех
нологією Тут еони мали 
можливість познайомити
ся із стрічковим способом 
внесення гербіцидів, який 
застосували потім у брига
ді-

Базові комсомольсько- 
молодіжні бригади — це ті 
скарбниці, з яких ми чер
паємо досвід для впровад
ження його серед усіх мо
лодих механізаторів, мо
лодих господарів землі.

Т. ПРУЖИНА, 
перший секретар Но- 
■оукраїнсьного райко
му комсомолу.
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24 ГРУДНЯ 
А ЦТ (І програма)

8.00 — < Час». 8.35 •—
Дж. Патріп <.!юба Паме.тла». 
Фі.іьм-внстіїиа Московського 
театру їм. Ленінського ком
сомолу. 11.00 — Виступ ди
тячого хору • Бодря смяна».
11.30 Новини 14.30 — Но
вини. 14.50 — По Сибіру і 
Далекому Сходу. Докумен
тальні телефільми «Тюмень». 
«Залежить від нас самих». 
15.35 — «Д. Шостакович.
Квартет № 4-, Фі.тьм-кон- 
церт. 16.00 — Новини. 10.05 
— М. Шолохов. «Піднята ці-

.ніна». Ні.40 -- Дітям про 
ашрг.т. 17.10 — «Щоб не бід- 
іііпгі іи ліси... ». 17.30 — До 
80-ршчя революції 1905 - 
100. років в Росії 18.00 — 
Концерт мс.юд>.х артистів 
балету. 18.30 -- «Обгово
рюємо проекти Щ{ КПРС» 
18.45 —; Сьогодні у світі. 
19.00 -■ Т. Хренников. Кон
церт .V 1 ДЛЯ скрипки З ОР 
пестром. 19.20 — Назустріч 
XXVII з’їзду КПРС. Програ
ла телебачення Латвійської 
І’СР 21.00 - «Час» 21.35— 
«Камера дивиться у світ» 
22.25 - Сьогодні у світі. 
22.40 Фільм концерт «Все 
про тебе...». За участю на
родного артиста РРФСР 
10. Марусіна.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 

■ояцерт для дітей. 10.40 — 
Знімаєґься кіно 11.40 — 
Шкільний екран. Російська 
література. 7 клас. 12.10 — 
Телеиистава «Весільна по 
дороік» 13.25 — Новини 
16.00 — Нбвини 16.10 —
Срібний дзвіночок. 16.30 — 
Р оси у б л і ка и с ь на ф ізи ко - ма 
тематична школа. 17.00 —
Народні мелодії 17.30 — На 
допомогу школі. Українська 
література. 18.00 — Теле- 
фільм «Мій теплий дім».
18.30 — День за днем. (Кірсг- 
воград). 18.40 — Оголошен

ня. (Кіровоград). 18.45 — Те
лефільм. (Кіровін рад). 19.00 
— Аі. і \ адшк; камера. 19.30 — 
«Цифри нашого зростання» 
Тслеп.іакг.т. 19.40— Концерт.
20.10 — «Тгоя життєва по
зиція». 20.45 На добраніч, 
діти! 21.00 «Час». 21.35 — 
Художній фільм «Бунтівна 
барикада». 22.45 — Новини. 
23.00 — Чемпіонат СІ’СР з 
волейболу. Жінки. «Медів» 
(Одеса) — «Автомобіліст» 
(Ташкент)

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

«Це дужо непросто»... Доку
ментальний фільм. 8.35, 9.40
- Історія. 5 клас. Міфи Ста

родавньої Греції. 9.00 -- На
селенню про пожежну без
пеку. Науково-популярний 
фільм 9.10, 12.55 —' Фран
цузька мова. 10.05 —’ Учням 
СИТУ. Естетично виховаг.ия. 
Бесіда В. Розова з учнями 
СП'ГУ. 10.35 — «Секрет Джу
зеппе Верді». 11.40 — Шахо
ва школа. 12.10 — Поезія 
Т. Табідзе. 13.25 — «Після 
уроків». Тележурнал. 14.10 
«Театр В. Маяковського». Те 
ленистава. Частина 1. 15.10 — 
Новини. 18.00 — Новини.
18.15 — Мультфільм. 18.25— 
«...До шістнадцяти і старші».
19.10 — «Люди героїчної 
професії». Документальний 
фільм. 20.00 -- Вечірня каз
ка 20.15 — Міжнародна па- 

норг.ма. 21.00 — «Час». 21.35 
«Червоний намет» Ху- 

лси.шь фільм. 1 серія. 22.бо 
11-ти в

25 ГРУДНЯ
А ЦТ (І програма)

з.оо — «Час». 8.35 — «В 
яранзі горить вогонь». 
Мультфільм. 8.55 — Клуб 
мандрівників. 9.55 — Дітям 
про звірят. 10.25 — «Бе-
гомльська легенда». Доку
ментальний фільм. 10.45 — 
«МІ.-іЬМ-КОНЦерт «Музичний 
аїл». 11.15 — Новини’ 14 ЗО - 
Новини 14.50 - Докумен
тальні фільми телестудій 
країни. «Серафима», «Город 
нід склом», «ЗІ і — на зв'яз
ку». 15.50 — Стадіон для 
всіх. 16.20 — Новини. 16.25 
-- Документальний фільм. 
16.55 — Концерт Україн
ського народного хору імені 
Г. Верьовки. 17.30 — «...До 
шістнадцяти і старші». 18,15 

■Сучасний світ і робітни
чий рух. 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — Наука і життя.
19.30 — Мультфільм. 19.45 — 
Новини. 19.55 — Докумен
тальний телефільм «Афга
ністан. Революцію не вби
ти». 21.00 — < Час». 21.35 — 
Концерт фестивалю мпс- 

тецтв «Російська зима» у 
Великому залі консервато
рії. Під час перерви — Сьо
годні у світі.

А УТ
10.00 Новини, 10.20 —

Концерт української радян
ської пісні. 10.35 — Шкіль
ний екран. 9 клас, історія. 
11.00 — Кінопрограма. «По 
Радянській Україні», 1140 — 
Шкільний екран. 8 клас. Ро
сійська література. 12.05 — 
Студія «Золотий ключик». 
13.20 — У майстерні худоас. 
пика. 13.50 — Новини. 14.05
— «Слава солдатська». (Кі
ровоград). 16.00 — Новини.
16.10 — Срібний дзвіночок, 
і 6.30 — «Продовольча про 
грама — справа кожного». 
Соціально-економічне будів
ництво в селах області. В 
передачі бере участь пер
ший заступник голови обл
виконкому М. 11. Громовий. 
(Кіровоград на Республікан
ське телебачення). 17,00 — 
Телефільм «Меморіал». 17.10
— Сонячне коло. 13.00 —
Документальний фільм «За
пали свою зірку». 18.30 — 
День за днем. (Кіровоград). 
18.40 — Телефільм. (Кірово
град) 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — «Обговорюємо, 
пропонуємо. схвалюємо». 
19.45 — Співає народна ар
тистка УРСР О. Басистюк.
20.10 — «З людьми і для лю
дей». 20.45 — На добраніч.

дітиі 21.00 •— «Час». 21.35 - 
Художній фільм «Якщо 3^ 
рог не здається». 22.55 —.
Новини. 23.10 — Чемпіонат 
СРСР з волейболу. «Медів» 
(Одеса) — «Комунальник» 
(Мінськ).
д ЦТ (II програма)

8.00 -- Гімнастика. 8.15 — 
«У нашому клубі навОДСькф 
му». 8.35, 9.35 — Основи ін
форматики і обчислювальної 
техніки. 9 клас,' 9.9,б. 12.35-4- 
Німецька мова. 10.05 — Уч
ням СИТУ. Астрономія. Га
лактики. 10.35, 11.45 —- А. Чр- 
хов. «Хамелеон», с. клас. 
11.00 — «Сім'я і школа».
11.30 — «Зупинися, прислу
хайся». Науково популярний 
фільм. 12.10 -- «Землі гос
подар». Теленарис. 13.05 -- 
Документальний фільм «Ге
рої — спадкоємці героїв». 
13.55 — «Театр В. Млякоа^ 
СЬКОГО». Телевис.ТЗБа.
пц 2. 15.10 — Новини.
-• Новини. 18.50 — «Р; .Нян-
ський патріот». Кіножурнал. 

......’ і Михай-
19.00
19.30 
Тележ'

18.20 — «Зустріч з
.лом Свєтловим». І 
Музичний КІОСК’. 
«Співдружність». ' .....
нал. 20.00 — Вечірня каз- 
20.15 — Новини. 20.20 
Реклама. 20.25 — Чемпіонат 
СРСР з гандболу. Чоловіки. 
ЗП —■ «Гранітас». 21.00 -А 
«Час». 21.35 — «Червоний 
намет». Художній Фільм. 
2 серія. 22.55 — Нонкіг

Зимовий ліс. Мал. В. ШУЛЬГИ.

ДЛЯ ВСІХ

ПГ РЕТІЙ трудовий вже давно закінчився. Стали до 
“ ладу споруджені будармійцими тваринницькі комп
лекси. обживають нові оселі колгоспники, надійно 
служать автомобільні дороги, збудовані також рука
ми студентів, учнів ГІТУ, технікумів. Зроблено справ
ді чимало.

Напередодні чергового обласного зльоту студент
ських будзагонів наш кореспондент зустрілася з ко
мандиром обласного штабу будівельних загонів Іго
рем Го.іубовським.

КОР.: Через день починає 
свою роботу X зліт. Цього 
року обласному штабові є 
Про що звітувати.

І. ГОЛУБОВСЬКИЙ: Ни
нішній рік справді особли
вий для нас. Ми вперше 
перемогли в республі
ці серед будзагонів на
шої підгрупи. Споді
ваємося, що не востаннє. 
Результатів досягли справ
ді хороших. Ось тільки де
кілька цифр: за третій се
местр будзагони викона
ли об'єм робіт на суму 
2 мільйони 372 тисячі кар- 
боеанців, здано під мон
таж обладнання і в екс
плуатацію 20 об'єктів, з 
яких 87 процентів — на 
селі. Бійці загонів взяли 
участь у будівництві 35 
будинків для трудівників 
села

КОР.: За цифрами — 
натхненна щоденна праця 
на полі, будівництві. Пра
цювали чдарно всі. А кра
щі з нраших?

І ГОЛУБОВСЬКИЙ: Буд- 
загін Горизонт» КІСМу 
(командир — С. Жерно- 
вий) занесений в Книгу 
пошани Українського Рес
публіканського студент

ського загону. За цей тру
довий семестр бійці заго
ну виконали об’єм робіт 
на суму 203 тисячі карбо
ванців при плані 65, пере
рахували у Фонд миру 
1480 карбованців. Колек-

вдвічі перевиконували ден
ні норми. Дівчата й хлопці 
перерахували загалом 
13 226 карбованців. Май
же на 9 тисяч вони заку
пили товарів для дитячих 
будинків та шкіл-інтерна- 
тів. Діти отримали багато 
іграшок, нові платтячка і 
штанці, цікаві книжечки.

КОР.: Будівельний загін, 
насправді, Це не тільки 
безпосереднє виконання 
намічених робіт, будівель
них чи сільськогосподар
ських. Це і концерти, лек
ції, це і догляд за пам'ят
никами героям Великої 
Вітчизняної війни, це і збір 
лікарських рослин...

00 РОБОТІ-ЧЕСТЬ...
тив трудиться за бригад
ним методом організації 
праці. А серед об’єднаних 
загонів сталі переможця
ми студенти Кіровоград
ського педінституту.

КОР.. Серед будівельних 
загонів, особливо останні
ми роками, псе більше по
чинає з’являтися колекти
вів безкорисливої праці...

І. ГОЛУБОВСЬКИЙ: Є та- 
кі і в нас Це будзагони 
«Корчагінець», «Пламя», 
«Спектр», «Еліон», «Фа
кел» педінституту. Май
бутні педагоги, які пра
цювали на сільськогоспо
дарських роботах, /лайже

І. ГОЛУБОВСЬКИЙ: Наз
ву лише такі цифри на 
місцях дислокації загонів 
прочитано 250 лекцій, да
но 112 концертів; у 24-х 
школах області будармій- 
ці допомогли з ремонтом 
зібрали 1,2 тонни лікар
ських рослин Дівчата й 
хлопці допомагали ветера
нам війни, упорядковува
ли солдатські могили. Бій
ці загону «Нива» Кірово
градського технікуму ме
ханізації сільського гос
подарства, приміром, до- 

* помогли в будівництві ти
ру у Марфівській серед-

ній школі Долинського 
району. І все це після тру
дового напруженого дня.

Є ще одне, чим зай
мається кожен загін: пра
цею виховує «важкого» 
підлітка. В трудовому се
местрі 1985 року взяли 
участь 68 таких підлітків, 
22 з них, до речі, працю
вало у колгоспі «Росія» 
Новоукраїнського району 
разом з загоном «Пламя», 
де командиром І. Гра- 
бовська.

КОР,- Нові ініціативи, по
чинання?

І. ГОЛУБОВСЬКИЙ: Цьо
го року ми зробили своє
рідний експерилдент. На 
факультеті будівельних і 
дорожних машин КІСМу 
вперше був створений спе
ціалізований будівельний 
загін «Магістраль», де 
хлопці пов’язали роботу 
з проходженням практи
ки: повністю будували від 
початку до кінця автомо
більну дорогу, самі пра
цювали на всіх необхід
них механізмах.

КОР.: Ми говорили про 
досягнення обласного сту
дентського загону в цьому 
році. Мабуть, вже почи
нається підготовна до тру
дового семестру-86?

І. ГОЛУБОВСЬКИЙ: Готу
ватися потрібно, не від
кладаючи. Бо завоювати 
звання легше, ніж його 
втримати Будемо надія
тись на перемогу і в на
ступному році.

Бесіду вела 
Т. ТАРАСЕНКО.

Минулої. п'ятниці о І1ІВ 
на одинадцяту з нового в 
Кіровограді автовокзалу 
відправився перший авто
бус за маршрутом «Кіро
воград — Олександрія». 
Повести його довірено во
дієві автотранспортного 
підприємства 10021, во
дієві першого класу, удар
никові одинадцятої п'яти
річки. заслуженому пра
цівникові автотранспорту 
України, кавалеру ордена 
Трудової Слав» III сту
пеня Степанові Володими
ровичу Шадурському. Цей 
рейс водій присвятив 
XXVII з’їзду КПРС і па
м'яті Героя Радянського 
Союзу Б. Г. Габдрахмано
ва, який віддав своє жит
тя при визволенні нашого 
міста в січні 1944 року. 
Здійснено рейс на зеко
номленому наливі. Зароб
лені гроші С. В. Шадур- 
ськнй перерахував до Ра
дянського фонду миру.

Цим рейсом почав ро
боту новий автовокзал.

А перед тим, як була 
перерізана стрічка в две
рях вокзалу, відбувся уро
чистий мітинг з пагоди 
важливої полії. Відкрив

його секретар Кіровського 
райкому Компартії Украї
ни В. Д. Мішура. На мі- « 
тішгу виступили токар за} І 
воду «Гідроспла», депутат 
обласної Ради народних 
депутатів В. М. Снінул. го
лова колгоспу «Україї .-<*■ 
Кіровоградського району 
В. І, Воіічук, секретар 
парткому кіровоградсько
го авіазагону О .10. Моги- 
люк.

Муляр будівельного уп* 
равління № 2 тресту «КГ» 
ровоградмашважбуд» Ва
силь Дзензура вручив на
чальникові Кіровогр ям
ського обласного об’єд
нання автобусних станцій 
В. М. Удовиченку симво
лічний ключ до нового ав
товокзалу. Будівельникам 
же було піднесено симво
лічний квиток на безплат
ний проїзд в автобусі.

«Увага, увага! З десятої 
платформи відправляється 
автобус за номером 59-21 
до Олександрії!..». Новий 
красивий автовокзал в об
ласному центрі сьогодні 
уже живе напруженими 
трудовими буднями.

Наш кор.

а вузівському ярмарку
Того дня в педагогічно

му інституті імені О. С. 
Пушкіна було особливо 
урочисто і святково: зву
чала музика, навколо було 
чути пісні, а стіни кори
дорів прикрасили плакати 
і лозунги. Вже не пер
ший рік у вузі проводи
ться таке свято

Цього разу політичний 
ярмарок, присвячений 
XXVII з’їздові КПРС, під
готував комітет комсомо
лу філологічного факуль
тету. Вишивки, серветки, 
чеканки, різноманітні ди
тячі іграшки — все це ви
готовили своїми руками 
студенти філфаку. Після 
огляду представлених ви
робів кожен мав можли
вість придбати будь-який 
сувенір.

Під час ярмарку пра
цювала національна кух-

ня, де можна було посма- 
кувати стравами різних 
народів нашої країни. 
Плов, шашлики, приміром, 
приготували представни
ки Узбекистану, які на
вчаються на факультеті. 
Особливо смачними були 
кулінарні вироби, також 
виготовлені самими сту
дентами.

Майже 300 карбованців 
студенти філологічного 
факультету перерахували 
у Фонд миру

Т. ДАНИЛЕНКО, 2 
студентка філологіч
ного факультету педа
гогічного інституту іме
ні О, С. Пушкіна.

м. Кіровоград.

Редактор .
Ю. СЕРДЮЧЄНКО.

сМоподой коммунар» — 
орган Кировоградского 
еблестного комитета 
ИКСЫ Украины.
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