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ЙОСИПІВНІ
Коли не приїдеш до молодих хліборобів артілі «Ро

сія», завжди в них новина. Оце зустрівся з Дмитром 
Баданом, ватажком йосипївських комсомольців. Він 
одразу:

" — Вже двічі вели ми розмову про добрі починання
новоархангельців, олександрійців. Тепер і в нас ко
жен комсомолець готує гостинець до іменин Спілки...

І Дмитро починає розповідати про своїх ровесни
ків, механізаторів, тваринників, які беруться до 
комсомольського ювілею подолати неабиякі рубежі. 
Комсомольсько-молодіжна ланка Людмили Гаври-
люк, наприклад, взялась виростити на кожному гек
тарі 40-центнерний урожай кукурудзи та 320-центнер- 
ний врожай цукристих. Дівчата працювали в складі 
спеціальної бригади, яка заготовляла місцеві добри

ва. Кілька разів Людми
ла зі своїми подругами 
розкладала на полі взим
ку щити для снігозатри
мання. Не минала лан-
кова жодного агроза- 
няття.

Тепер дівчата дбають 
про те, щоб якнайбільше 
заготовити попелу, пта
шиного посліду.

З неспокоєм молоді 
механізатори йоснпів- 
ського колгоспу. Вони, 
як і хлопці Василя Мо-

торного, дбають про високу культуру землеробства. 
Разом зі старшими хліборобами цілу зиму слухали 
лекції артільних спеціалістів, знайомилися з досвідом 
гіталовців. Полагодивши механізми, Йосипівні нині 
на спеціальних майданчиках вивіряють їх. Комсо
мольці Василь Бурл іка, Микола Сопільник, Володи
мир Бобровський, Петро Русавський, Борис Кацак, 
беручи зобов’язання, дали слово в ювілейному році 
виробити на кожен 15-сильний трактор по 820 гек
тарів умовної оранки, повсякчас дбати про економію 
пального. їх мета — виростити на гектарі по 26 
центнерів пшениці, 40 центнерів кукурудзи, 270 цент
нерів цукрових буряків. На всіх 645 гектарах вони 
зберуть урожай цукристих комбайнами, вантажити
муть корені на автомашини теж механізмами. В цьо
му році механізований загін молодих хліборобів ви
везе на поля 2500 тонн місцевих добрив.

Особливе напруження нині в молодих тваринників 
колгоспу. Працюючи разом з Героєм Соціалістичної 
Праці Людмилою Музикою, зоотехніком колгоспу, 
дівчата поставили собі за мету мати взимку і вес
ною десятикілограмові иадої молока на корову, а 
_ь<тку довести їх до 16 кілограмів. Комсомолки Ан
тонина Балан, Неоніла Білоконь, Катерина Ду.мів- 
ська, Галина Кацак, Галина Бака.ткж та Антоніма 
Цикалюк дали слово в ювілейному комсомольському 
році поповнити загін трьохтисячним». Успіх не ми
нає нині телятниць Галину Бригадир та Аитоніну 
Цикалюк. Щодобовий приріст живої ваги кожного 
теляти, яких вони доглядають, перевищує 550 грамів.

Дбають йосипівці і про високу культуру свого ро
бочого місця, про вміле використання вільного від 
роботи часу. В кожній тракторній і польовій бригаді, 
в тваринницькому містечку вони обладнали спортивні 
майданчики. Тепер бііія будинків тваринника та ме
ханізатора посадять сквери, квітники, алеї.

За Йосипівнами пішли комсомольці з інших госпо
дарств району. Втішні справи тепер у молоді артілі 
імені Фрунзе, імені Орджонікідзе, імені Шевченка. 
Вони теж, як і ініціатори ювілейного змагання, готу
ють комсомольським іменинам гарні гостинці.

А. КУЧЕРЕНКО, 
секретар Ульяновського райкому ЛКСМУ.ЧИЛІЙСЬКА МОЛОДЬПРОТЕСТУЄ

всій країні про
довжуються демонстра
ції і марші протесту про
ти брудної війни у В’єт
намі. Днями чілійська 
молодь здійснила марші

ДРУЗІ МОЛОДІЖНОЇ
Сьогодні — перший обласний 

зліт молодих робсількорів. Журна
ліст з далекого району і робітник 
«Червоної зірки», комсомольський 
працівник І колгоспник, завідую
чий райвно і десятикласник збе
руться разом, щоб порадитися про 
наболіле, визначити провідні пи
тання, які потрібно вирішити з до
помогою газети.

«Молодий комунар» після понов
лення виходу має вже більш як 
річну біографію. За цей час навко
ло нього згуртувався широкий ак
тив позаштатних авторів — людей, 
яких хвилюють молодіжні пробле
ми, для яких співробітництво в га
зеті стало другим покликанням. 
Сьогодні вже важко уявити «Моло
дий комунар» без історичних роз
відок І. Бойка та О. Ковтуна, без 
малюнків В. Остапенка, фоторе
портажів П. Малєєва, кореспонден
цій ▲. Кохана, матеріалів на спор-

одержала 1340 лис-

газета живе один 
нею така ж одно-

СЬОГОДНІ — ПЕРШИЙ ЗЛІТ МОЛОДИХ РОБСІЛЬКОРІВ

тивні теми В. Язловецького... Та й 
не перелічити всіх друзів газети — 
адже тільки за два місяці цього 
року редакція 
тів.

Кажуть, що 
день, разом з
денна доля чекає й кожен надру
кований у ній матеріал. Це помил
кова думка, і показово, що ряд 
прикладів, які свідчать про її по
милковість, дають саме матеріали 
позаштатних авторів. Згадаймо 
•найсвіжіший факт. Нині на сторін
ках «Молодого комунара» триває 
жвава розмова про так званого 
«середнього» учня. Почалася вона 
з виступу завідуючого Долинським 
райвно І. Євсєєва і була активно 
підтримана багатьма читачами в 
усіх кінцях області. Минуло більше 
місяця, а листи на цю тему йдуть І 
йдуть...

Кожен рік ставить нові завдання 
перед радянською пресою, а зна
чить, і перед робітничими та се
лянськими кореспондентами. Нині 
молодіжна газета разом з усією 
молоддю КІровоградщини веде 
підготовку до 50-річчя Ленінського 
комсомолу. Розповіді про перших 
комсомольців, спогади представни
ків різних поколінь молоді про 
участь у соціалістичному будів
ництві та захисті Вітчизни, слово 
про нашого юного сучасника — 
ці теми стали провідними для на
ших авторів. Редакція й далі нада
ватиме таким матеріалам свої сто
рінки, підтримуватиме цікаві по
шуки робсількорів у всіх галузях 
життя. Водночас ми сподіваємося, 
друзі, на вашу ще активнішу 
допомогу — нам разом робити га
зету бойовим органом кіровоград
ської комсомолі!.
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Турбота у пташниці колгоспу «Україна» Заам’янського району Олени Іааиисик — _ 
доглядати курчат двомісячного віку. Нині комсомолка господарю« біля брудерів, де ■ 

. . ' . В. ВІТОХІНЛ.

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
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протесту по вулицях 
міст і населених пунктів 
країни, щоб висловити 
свою солідарність з ге
роїчним в єтнамським

народом. Учасники мар
шів несли лозунги «Ян
кі, забирайтесь геть!», 
«В’єтнам переможе».

На знімку: колона 
учасників маршу протес-
ту, здійсненого від міс
течка Мачалі до Ранка
гуа.

Фото з газети «Сігло». 
(АПН).
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ють мітинги І демонстрації 
протесту проти війни у В’єт
намі.

1200 студентів Колумбійсько
го університету прийшли в 
один Із актових залів, щоб 
висловити протест проти при
зову молоді в армію. Керів
ник студентської організації 
Джон Котч заявив, що амери
канські студенти хочуть не
гайного припинення війни. 
Професор Джон Фрід вказав, 
що студенти, які підмовляю
ться служити в армії, діють 
в Інтересах своєї країни.

Велика група студентів уні
верситету Вандербільта в На- 
швілі (штат Теннесі) направи
ла урядові петицію з протес
том проти «жорстокості і на
силля» американських солда
тів у В’єтнамі.

На призовній дільниці в 
БруклінІ в Нью-Йорку 3 аме
риканських юнаки повернули 
військовим властям свої вій
ськово-облікові картки. Вони 
заявили, що, відмовляючись 
служити в армії, вони протес
тують проти незаконної, жор
стокої І злочинної війни У

ВІД ІМЕНІ 
СТУДЕНТСЬКОЇ 
МОЛОДІ

БОРОТЬБА ТРИВАЄ

РИМ. В той час як у біль
шості італійських університе
тів студенти продовжують де
монстрацію на підтримку де
мократичного перетворення 
італійської школи, в Туріні н 
Генуї проти 600 студентів і 
викладачів розпочате судове 
переслідування за участь У 
демонстраціях.

Газета «Уніта» виражає пов
ну солідарність зі студентами, 
що стали жертвами поліцей
ських репресій. Газета спо
віщає, що ректор Міланського 
ліцею «Паріні», усунений від 
цієї посади за те, що він не 
дав згоди на втручання полі
ції проти учнів ліцею, згодив
ся висунути свою кандидатуру 
як незалежний кандидат в 
списках Італійської комуніс
тичної партії на майбутніх ви
борах

МОЛОДІ АМЕРИКАНЦІ 
НЕ ХОЧУТЬ ВОЮВАТИ

НЬЮ-ЙОРК. В упіверсите-

НА ЗНАК ПРОТЕСТУ

САН-ХОСЕ. Федерація уні
верситетських студентів Кос
та-Ріки (ФЕУКР) вийшла із 
міжнародної студентської кон
ференції (МСК), штаб-квар
тира якої знаходиться в І ол- 
ландії. Як оголосила вища 
рада федерації, цс рішення 
прийнято в знак протесту про
ти дій ЦРУ, яке використо
вує МСК для своєї шпигун
ської діяльності.

БОНН. Проти підтримки 
Бонном агресії СІНА у В’єт
намі висловився голова соціал- 
дсмократичного союзу вищої 
ніколи Лінде. Виступаючи з 
доповіддю на з’їзді цієї сту
дентської організації, що від
крився у ФранкфуртІ-на-Май- 
ііі, він зажадав, щоб уряд 
ФРН «негайно припинив мо
ральну і фінансову підтримку 
американської війни у В ст* 
мамі»...
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ІНФОРМАЦІЯ
ФОТО

ВСІМ ВІДО'

АТАКУЮТЬ
ПРОТОКОЛАМИ

ПОЛІТИЧНИЙ ГАРТ

на моєму 
і інструк-створено дві механі- 

ланки по вирощу- 
кукурудзи. А в рай- 
досі не знають, кого

А Галинці менше двадцяти. Вона працює листоношею 
в рідній Володимирівні Новоархангельського району. Та, 
мабуть, для неї слово «працює» Занадто прозаїчне, ад
же вона не просто розносить газети чи листи, а обдаро
вує людей радістю, щирою посмішкою. Вечорами голос 
Галини Буряк дзвіночком бринить у Будинку культури: 
вона активний учасник самодіяльності.

. . Фото В. СУСЛЕНКА.

А Його біографія коротка: вчився в школі, потім був 
учнем у досвідчених фрезерувальників, далі — служба в 
армії. Нині Микола Король кращий робітник Долиіі- 
ського відділення «Сільгосптехніки», пін фрезерувальник 
другого розряду, працює на тому верстаті, що й до ар
мії. Ось-ось Микола матиме ще одну спеціальність, ста
не шофером.

Фото А. БОЙКА.

Ї.Ї ЕРІДКО роботу журна- 
ліста порівнюють з ро

ботою геолога. Це, мабуть, 
тому, що в працівників пре
си Що не відрядження, то 
нове знайомство, якесь но
ве відкриття — як і в шука
чів підземних багатста. До 
того ж, останні інколи наді
ються дістати золото, алма
зи, а потрапляють на звичай
нісінький пісок. Подібне ста
лося й зі мною. Виїжджаю
чи в Новгородківський ра
йон, мріяв розповісти в га
зеті про хорошого молодо
го колгоспного агронома- 
садовода, його досвід. 
Натрапив же на безтурбот
ність, неуважність до лю
дей.

В райком зайшов у другій 
половині дня. Зустрівся з 
завідуючим оргвідділом

рономів, садоводів, зоотех
ніків, інженерів та механі
ків. Це відомі люди. Тх 
поважають, вчаться в них. 
Тільки працівники райкому 
комсомол^ про таких нічого 
не знають.

Зараз на всіх підприємст
вах, колгоспах і радгоспах 
шириться соціалістичне зма
гання між молодіжними ко
лективами та окремими 
трудівниками на честь 50- 
річчя ВЛКСМ. Дещо ро
биться і в Новгородківсько- 
му районі. Але все це про
ходить самопливом, не ма
сово, не організовано. В 
артілі імені Ілліча, наприк
лад, за почином олександ- 
рійців 
зовані 
ванню 
комі й

Василем Трояном. Сказав 
йому про мету приїзду.

— Знайдемо потрібну 
людину.

І квапливо почав гортати 
папери в папках... В столі 
«потрібної людини» не 
знайшлось. Троян кинувся 
в затяжні спогади. Теж не 
допомогло. Не виручив і 
телефон. Тільки наступного 
дня заворг мовив:

— Пригадав. Є такий са- 
довод в артілі...

Вночі піднялась завірюха. 
Не вщухала вона і вдень. 
Колючий сніг весняним до- 
щопадом барабанив у шиб
ки, позамітав дороги; Про 
поїздку в село вже годі 
було думати. Розмовляючи, 
Василь дивився у вікно. Він, 
мабуть, збагнув, що його 
спогади запізнілі, тому й 
зупинився на півслові.

Шофер райкому, який ці
лу добу чекав, куди ж ми, 
нарешті, подамося, навіть 
пожартував:

— Пошуки почали весною, 
а кінчили взимку.

Він мав на увазі примхли
вий березень. Мовляв, учо
ра розтавало, а сьогодні — 
сніговій. Водій і не думав, 
який в його словах криється 
сарказм.

Вже пізніше я взнав де
сятки прізвищ молодих аг-

там затверджено ланкови
ми, що вже встигли колек
тиви. Доля таких ланок з 
інших господарств невідома 
взагалі, і якщо відверто, то 
й на сьогодні ніхто не мо
же точно сказати, чи там 
такі існують.

За час перебування у 
відрядженні не вдалося що- 
небудь дізнатися і про ро
боту молодіжних груп на 
молочно- товарних фермах.

— Скільки їх в районі?
— В артілі імені Леніна 

є... А більше... більше не 
знаю, — розгублено відпо
вів Василь Троян.

В райкомі є плани робіт 
на кожний місяць. Наміче
но чимало заходів. Дбайли
во ведеться і зберігається 
документація. А ось прак
тичного здійснення наміче
ного, роботи з людьми не 
видно. Відносно ж розгор
тання соціалістичного зма
гання на честь ювілею Ле
нінського комсомолу май
же нічого не заплановано.

В січні було намічено на
дати практичну допомогу 
«прожектористам» артілей 
імені Леніна та імені Улья
нова. Часу Минуло чимало, 
а «прожектори» там і сьо
годні не горять, а ледь 
блимають. Сатиричні стін
нівки штабів хоч і появля
ються, але висвітлюються в 
них дрібні питання. Не під
нято, не розкрито жодної 
серйозної теми.

На початку лютого пра
цівники райкому мали до
помогти ватажкам молоді 
колгоспу «Зоря комунізму» 
створити комсомольські 
бригади по вивезенню міс
цевих добрив.

пункт запланованих заходів 
не виконано.

Не відчувається поки що 
якихось зблисків надії і на 
майбутнє. Райкомівці не 
реагують навіть на ті заува
ження, з якими до них при
ходять комсомольці. Юна
ки та дівчата артілі імені 
Кірова вже не раз просили:

— Не справляється Анато
лій Авраменко з секретар
ською роботою. Давайте 
скличемо збори...

Дні минають за днями. 
Комсомольці колгоспу мі
сяцями шукають свого сек
ретаря, щоб хоч внески за
платити, а той їм:

— Попробуйте 
місці. І секретар, 
тор по спорту...

Та вже давно 
мо, що в Авраменка нічого 
не ладиться. Правління ар
тілі виділило для спортив
ного залу старий клуб, кош
тами обіцяло допомогти. 
Аби молодь довела примі
щення до діла. Споруда — 
непогана. Варто організува
ти кілька недільників, об
ладнати її, чим потрібно, і, 
будь ласка, набирайтеся 
здоров’я.

В іншій організації трапи
лася б така нагода — давно 
б на змагання викликали 
команди з інших госпо
дарств. А тут тільки й че
кають літа, щоб хоч у бал
ці м’яча поганяти. Звідси й 
пасивність, недовір’я. І де 
вже говорити.про організа
цію соціалістичного змаган
ня.

На жаль, подібне трапля
ється не в одній організа
ції.

Василь Троян любить по
езію. Сам складає вірші. 
Ми з ним довго розмовля
ли про 
таю, він

— На 
дива і 
корисніша 
ніж мовчанка або необ’єк
тивна похвала.

З такою’думкою писався 
і цей матеріал. Адже своє
часна критика корисна не 
лише поету, режисеру чи 
композитору. З неї може 
зробити необхідні висновки 
й завідуючий оргвідділом 
райкому комсомолу, інші 
працівники Новгородків- 
ського райкому, зокрема, 
його секретарі П. Хомутен- 
ко та В. Нестеренко. 5х ро
бота — теж творчість.

Автор кореспонденції ро
зуміє, що заворг ще моло
дий водій. Машина ж попа
лась йому розрегульована. 
Тут винен той, хто сидів на 
ній до цього. Тому ще біль
ше буде честі тому, хто по
лагодить її.

літературу. Пам’я- 
сказав:
мою думку, прав- 

своєчасна критика 
для художника,

О. ЛАДАН, 
«Молодого

КЛУБ
ЧИ ЛЕКТОРІЙ?

Нам, пропагандистам, не часто дово
диться бувати на заняттях у своїх ко
лег. І це просто здорово, що нам, керів
никам молодіжного політичного клубу 
«Прометей» — учасникам обласного се
мінару керівників районних секцій, гурт
ків, клубів та семінарів комсомольської 
політичної освіти — надали можливість 
побувати на занятті такого ж клубу на 
Кіровоградській швейнії!фабриці. Здоро
во хоч би тому, що заняття викликало се
ред нас, пропагандистів, суперечки, при
мусило ше більш критично поглянути на 
зроблене.

Деякими думками я й хочу 
ся.

На занятті клубу, яке вела Е. 1. Отян, 
була дуже цікава тема: «Соратники 
В. І. Леніна Я. М. Свердлов та М. І. Ка- 
лінін».

На жаль, не всі слухачі брали участь 
в її обговоренні.

Недоліком, на мою думку, є і те, що 
вивчення матеріалу не пов’язувалося з 
життям фабрики Якби пропагандист 
хоч трохи відхилилася від біографій, хоч

ПОДІЛИТИ-

трохи поглянула на тему ширше, то во
на, безсумнівно, зупинилася б на тому, 
як молодь виконує заповіти «всеросійсь
кого старости». 1 тоді виник би диспут, 
заняття було б цікавішим. Але цього 
пропагандист Е. І. Отян не зробила, за
няття пройшло у формі звичайної лекції.

З своєї практики я знаю, що така фор
ма проведення занять не задовольняє 
слухачів, їм нерідко на таких заняттях 
нецікаво.

У мене в гуртку 87 слухачів. Форми 
занять різноманітні — це й диспути, і 
вечори запитань та відповідей, і тема
тичні вечори, і вечори зустрічі з геро
ями минулої війни, першими комсомоль
цями. Щоразу виступає 14—16 слухачів, 
а не двоє, як на занятті в Е. І. Отян. 
Часто виникають суперечки. Я в основ
ному тільки спрямовую заняття, а вй* 
дуть його самі слухачі.

Велику користь дає використання тех
нічних засобів (кіно, діафільми), картин, 
малюнків, історичних карт. І мене прос
то здивувало, що, хоч на швейній фаб
риці заняття проходять в кінозалі, але 
про фільми чн діафільми й мови немає.

«Прометей» — цс політйчиий клуб. І 
не можна його перетворювати на лекто
рій.

ВЕСНЯНА
ЛЕКЦІЙНА ПРОГРАМА

І. МАЛИЧЕНКО, 
пропагандист клубу «Прометей» 
Бандурівської середньої школи 
Гаііворонського району.

щоб 
весна

ЦЕ ВЕСЕЛКА голосів різ
них по тембру і по силі. 

В одного цей голос лірич
ний, в іншого бадьорий, оп
тимістичний.

На черговому занятті літ
студії «Сівач» найзнчнішс 

лунало два голоси початків
ців журналіста Володимира 
Барамби і дев’ятикласниці 
Лариси Черненко. Обгово
рювались їхні твори.

Володимира Барамбу хви
люють вагомі, значущі те
ми. Про це говорять його

Ледь пригріло сонце, і хлібороб уже насторожився, 
не прогаяти найкращий час виходу в поле. Внесла 
свої поправки і в лекційну програму.

Районні та первинні організації товариства «Знання* про
водять семінари з лекторами, кращих майстрів слова за
кріпили за агіткультбригадамн, які будуть виступати перед 
хліборобами безпосередньо в полі.

В ряді місць створено і ще створюються постійно Діючі 
лекторії в тракторних бригадах. В програмі цих лекторіїв як 
лекції про міжнародне становище, так і лекції на сіль
ськогосподарські теми.

Обласна науково-методична рада підготувала і направила 
в райони приблизну тематику лекцій і бесід.

Нещодавно питання про участь організацій товариства 
«Знання» в лекційній пропаганді в період' весняних польо
вих робіт обговорено на засіданні президії правління об
ласної організації товариства «Знання». Зобов’язано міські 
та районні організації товариства активізувати роботу безпо
середньо на місцях. Обласні секції в свою чергу готують 
групи лекторів, які виїдуть для читання лекцій в окремі 
райони області.

Крім спеціальних лекцій по сільському господарству, лек
тори широко висвітлюватиму і ь жиігя і діяльність В. І. Ле
ніна та К. Маркса.

спецкор 
комунара».

Н. РИБАЛКО, 
референт обласної організації товариства 
«Знання».

курсів, кінофестивалів, влаштування виставок. 
Секретар Міжнародного підготовчого коміте

ту Жан Діар повідомив, Що в більшості з 1?0 
країн, молодь яких візьме участь у фестивалі, 
створено національні підготовчі комітети, роз
горнуто широку пропагандистську діяльність.

(ТАРС).

СОФІЯ. Тут закінчилась міжнародна кбнфе- 
?енція експертів по культурній програмі 

X Всесвітнього фестивалю молоді і студентів. 
Представники'14 країн обговорили програму 
культурних заходів фестивалю і створили по
стійну робочу групу. Програма передбачає 
організацію 36 міжнародних і десятки націо
нальних концертів, проведення художніх кон-

Новгородківський район.

ВЕСЕЙКА
«СІВАЧА»

ИАЗУСТРІЧ ЇХ ВСЕСВІТНЬОМУ вірші «Народ», хТоваришам 
в’єтнамцям», «Присвята» та 
інші. 1 все ж гіочаткуючнй 
поет сильніший в ліриці. 
Безпосередність. задушев
ність відчувається в таких 
віршах, як «Сон», «Осіннє». 
«Сніг».

Це відмічали головний ре
цензент Барамби десяти- 
клженння Світлана Антонен- 
ко. студент Василь Лнков, 
робітник Дмитро "Ганський.

Поезії Лариси Черненко 
на всіх присутніх справили 
враження несміливих весня
них променів, які світяться 
сонячною радістю і щирою 
люиое’ю до людей, до зем
лі. до життя.

«Чудово!», «я в захоплен- 
ні>. «Гарні поезії» - ось 
висловлювання літстудійців 
.Панської. Ярошевської, Хит- 
РУка та інших.

Щоправда. критичніше в 
своїй оцінці поезій Л. Чер
ненко поставились С. Анто- 
ненко та В. Гончаренко. 
Вони вказали па недоліки, 
які мають місце в творах 
пачаткуючої по&тсси. Лари
сі не завжди вдається знай- 

с-г'*" поетичні образи,
оригінально мислити Ппоте 
такі вірші як «Пам’яті Бет- 
^воня». «Піч», .Каміння» 
сподобались усім без вннят-ку.

о
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