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Від ювілею Вітчизни — до ювілею Ле
нінського комсомолу — в труді, в горін
ні, в дерзанні, в захопленні великими 
справами, що в ім’я комунізму звершує 
радянський народ, — такою була про
відна думка виступів на розширеному 
засіданні бюро Кіровоградського обко
му ЛКСМУ, яке розглянуло і затверди
ло заходи по підготовці обласної ком
сомольської організації до 50-річчя 
ВЛКСМ, умови соціалістичного змаган
ня на честь знаменної дати, схвалило 
цінні Ініціативи комсомольців Олек
сандрійського району та окремих ком
сомольсько-молодіжних колективів по 
гідній зустрічі великих Комсомольських 
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В ОБКОМ! лксму

У виступах перших секретарів Олек« 
сандрійського, Новоархангельського, Го- 
лованівського РК ЛКСМУ М. Громового, 
Р. Онищенко, Т. Власюк, ініціато
рів ювілейного змагання, у висту
пі другого секретаря обкому комсо
молу М. Гайдамаки звучала впевненість 
в тому, що молодь, комсомолія Кірово- 
градщини, вірна заповітам великого Ле
ніна, справі парті? і народу, порадує 
Вітчизну гідним ювілею Ленінського 
комсомолу трудовим подарунком.

Питанню поліпшення організаторської, 
політичної роботи серед комсомольців 
і молоді у ювілейний комсомольський 
рік присвятив свій виступ перший секре
тар обкому ЛКСМУ М. Сиротюк.

ПРО РОЗГОРТАННЯ 
СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ 
КОМСОМОЛЬЦІВ І МОЛОДІ 
НА ЧЕСТЬ 50-Р1ЧЧЯ 
ЛЕНІНСЬКОГО КОМСОМОЛУ

МИ ЙДЕМО ДО ТЕБЕ, ЗЕМЛЕ! ПОСТАНОВА

Нині серед ■ комсомольсько-молодіж
них колективів, молодих виробничників 
району широкого розмаху набуває рух 
за гідну зустріч 50-ї річниці Ленінського 
комсомолу. Його девіз — від ювілею 
Вітчизни до ювілею комсомолу.

Вже створено ЗО комсомольсько-мо
лодіжних механізованих ланок, які виро
щуватимуть кукурудзу на площі 2100 гек
тарів та цукрові буряки на площі 1000

ПРО ІНІЦІАТИВУ КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО РАЙОНУ

гектарів. їх зобов’язання—одержати в 
цьому році по 45—50 центнерів кукуруд
зи в зерні та по 250—300 центнерів со
лодких коренів з гектара з мінімальни
ми затратами ручної праці. Зачинателя
ми цього змагання стали молоді хлі
бороби колгоспу імені Щорса.

Кращі комсомольсько-молодіжні ко
лективи будуть нагороджені пам’ятним 
Червоним прапором райкому комсомо
лу, грошовими преміями, їм буде при
своєно звання «Колектив імені 50-річчя 
ВЛКСМ» та занесено до Книги пошани 
районної комсомольської організації.

Районний комітет комсомолу разом з 
виробничим .управлінням сільського 
господарства розробив систему навчан
ня механізаторів комсомольсько-моло
діжних ланок. На базі Олександрійсько
го СПТУ № 1 створено районну школу 
молодого хлібороба, затверджено ка
лендарні плани теоретичних і практич
них занять, які проходять два рази на 
місяць.

Вже зараз комітети комсомолу турбу
ються про створення необхідних побу
тових умов для молодих механізаторів 
під час весняно-польових робіт, про ор
ганізацію двозмінної роботи та поліп
шення культурного дозвілля.

БЮРО КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ
Молодь Країни Рад, готуючи гідну зустріч півсто

літньому ювілею Ленінського комсомолу, стає на 
трудову вахту, виявляє прагнення зробити ще біль
ше для зміцнення авторитету ВЛКСМ, для блага 
рідної Вітчизни.

Нові рубежі своєї діяльності накреслює комсомо
лія орденоносної Кіровоградщини, Заспівувачами 
патріотичних справ на честь знаменної дати виступа
ють комсомольці —- молоді виробничники підпри
ємств промисловості, транспорту, будов, колгоспів і 
радгоспів області. Комсомольсько-молодіжні колек
тиви токарів заводу «Червона зірка», тракторної 
бригади колгоспу «Зоря комунізму» Новоархангель
ського району та МТФ колгоспу «Правда» Знам’ян- 
ського району виступили з закликом до всіх юнаків 
і дівчат області включитися в соціалістичне змаган
ня за право називатися колективом ім. 50-річчя 
ВЛКСМ.

Бюро обкому ЛКСМУ схвалює ініціативу комсо
мольсько-молодіжних колективів заводу «Червона 
зірка», тракторної бригади колгоспу «Зоря кому
нізму» Новоархангельського району та молочно-то
варної ферми колгоспу «Правда» Знам’янського ра
йону про розгортання змагання за гідну зустріч пів
столітнього ювілею ВЛКСАЛ. Рекомендує всім моло
діжним колективам області, всім юнакам і дівчатам 
активно включитися в соціалістичне змагання на 
честь знаменної дати.

Міськкомам, райкомам комсомолу слід підтрима 
ти і поширити патріотичний рух молоді за гідну зу
стріч 50-річчя ВЛКСМ.

Бюро обкому ЛКСМУ затвердило заходи по підго
товці до 50-річчя ВЛКСМ та положення про соціа
лістичне змагання та його умови.
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УМОВИ
соціалістичного змагання комсомольсько-молодіжних 
колективів, первинних комсомольських організацій, 

комсомольців і молоді, міських і районних 
комсомольських організацій на честь 50-річчя 

Ленінського комсомолу

Ленінський комсомол готується гідно зустріти своє 
славне п'ятдесятиліття. З метою підвищення трудо
вої і політичної активності молоді, забезпечення її 
дійової участі у виконанні планів і соціалістичних 
зобов’язань в 1968 році — третьому році п’ятиріч
ки — Кіровоградський обком ЛКСМУ оголошує зма
гання серед комсомольсько-молодіжних колективів, 
первинних комсомольських організацій, комсомоль
ців і молоді, міських і районних комсомольських ор
ганізацій за гідну зустріч 50-річчя Ленінського ком
сомолу.

В СОЦІАЛІСТИЧНОМУ ЗМАГАННІ БЕРУТЬ 
УЧАСТЬ:

колективи комсомольсько-молодіжних молочно
товарних ферм,

колективи комсомольсько-молодіжних тракторних 
бригад,

комсомольсько-молодіжні колективи промислових 
підприємств,

міські й районні комсомольські організації, 
первинні комсомольські організації.
І. Обласний комітет комсомолу веде соціалістичне 

змагання серед
комсомольсько-молодіжних колективів молочно

товарних ферм,
комсомольсько-молодіжних колективів тракторних 

□ бригад,

подвиг
комсомольсько-молодіжних колективів промисло

вих підприємств.
II. Міськкоми і райкоми комсомолу ведуть соціа

лістичне змагання серед комсомольсько-молодіжних 
колективів

молочно-товарних ферм, 
тракторних бригад, 
машинобудівників, 
сфери обслуговування, 
транспортників, 
вугільників,

а також серед первинних комсомольських організацій 
колгоспів, радгоспів, промислових підприємств, бу
дов і транспорту.

III. Первинні комсомольські організації ведуть 
змагання на кращого виробничника по професії по 
перехідних мандатах та шляхом проведення профе
сійних конкурсів.

IV. Первинні комсомольські організації шкіл ве
дуть змагання «Шляхами крилатої юності».

ХТО БУДЕ ПЕРШИМ
Переможцями змагання серед комсомольсько-моло

діжних колективів будуть вважатися ті, що
виконають свої соціалістичні зобов’язання;
члени яких будуть охоплені професійним, полі

тичним і загальноосвітнім спеціальним навчанням; 
в яких найбільш ефективно використовуються за

соби механізації, прогресивні форми організації 
праці, досягнення науки, передовий досвід;

всі члени яких беруть активну участь в громад
ському житті, культурно-масовій роботі, спортивно
му житті;

в яких висока трудова дисципліна;
де створено кращі побутові умови молодим ви

робничникам.
Кращими по професії вважаються ті молоді ви

робничники, які найбільше разів па рік завоюють 
першість у соціалістичному змаганні, яке веде -пер
винна комсомольська організація.

.ЩОМІСЯЦЯ, ЩОКВАРТАЛУ, ДО СВЯТ
Обком комсомолу підводить підсумки змагання 

серед комсомольсько-молодіжних колективів молоч-

„стоварвнх ферм, тракторних бригад і дрешнеш™ 

підприємств: Г8 до Дня радянської молоді.{і.ет^ -ДО^Д^ВЛКСМи-а урочисто- 

му ювілейному пленум’ підводять підсумки
зм^шяТре/комХлиько- —

організації підводять під- 
сумки змагання щомісячно.

НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
встановлює три 

при підве-

колеитиву

колективу

колективу

пагород-

І. Обласний комітет комсо.молу 
перехідні червоні "Рап°Р,І’ля^рі” 
денні підсумків змаганнякращому комсомольсько-молодіжному 

М(фащому комсомольсько-молодіжному 

6««сЯомольсько.молодіжному

“Гд^оТолження переможців соціалістичного 

ювілейного змагання встановлюються.

ТРИ пам’ятні червоні прапори для ірайонних ком
сомольських організацій;

ОДИН пам’ятний червоний прапор для міської 
комсомольської організації;

СІМ пам’ятних червоних прапорів для 
ження молодіжних колективів;

П’ЯТДЕСЯТ пам’ятних вимпелів для нагороджен
ня комсомольсько-молодіжних колективів та 

первинних комсомольських організацій по представ
ленню МК, РК ЛКСМУ;

ПАМ'ЯТНИЙ ПРАПОР кращій піонерській орга
нізації імені Леніна;

ПАМ’ЯТНИЙ ПРАПОР кращій комсомольській ор
ганізації школи;

ПАМ’ЯТНИЙ ПРАПОР кращій комсомольській 
організації технікуму;

ПАМ’ЯТНИЙ ПРАПОР кращій комсомольській ор
ганізації профтехучилища;

ДАМ’ЯТНИЙ ПРАПОР військовому підрозділу.

ЕП ПЕРЕМОЖЦІВ змагання'на кращого по профе
сії сії будуть удостоєні права поїздки в м. Москву 
в жовтні місяці 1968 року для покладання квітів бі
ля мавзолея В. І. Леніна.

—

ПРО ІНІЦІАТИВУ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ 
СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ НА ЧЕСТЬ 

50-РІЧЧЯ ЛЕНІНСЬКОГО КОМСОМОЛУ СЕРЕД 
комсомольсько-МОЛОДІЖНИХ 

МЕХАНІЗОВАНИХ ЛАНОК ПО ВИРОЩУВАННЮ 
ВИСОКИХ ВРОЖАЇВ ЗЕРНОВИХ ТА ТЕХНІЧНИХ 

КУЛЬТУР в олександрійському РАЙОНІ

ПОСТАНОВА
бюро Кіровоградського обкому 

ЛКСМУ
Схвалити ініціативу Олександрійського райкому 

ЛКСМУ по організації соціалістичного змагання на 
честь 50-річчя Ленінського комсомолу серед комсо
мольсько-молодіжних механізованих ланок по виро
щуванню високих врожаїв зернових та технічних 
культур.

МК, РК ЛКСМУ слід обговорити почин олек
сандритів на засіданнях бюро міських та районних 
комітетів комсомолу, на комсомольських зборах пер
винних комсомольських організацій колгоспів та рад
госпів. Необхідно створити комсомольсько-молодіж
ні механізовані лайки по вирощуванню високих вро
жаїв зернових та технічних культур, значно поліп
шити організаторську та масово-політичну роботу 
серед молодих механізаторів, використовуючи її різ
номанітні форми і методи, узагальнюючи та роз
повсюджуючи досвід роботи кращих механізаторів 
та колективів.

Техніці—довіра,
на техніку—надія

Звернення комсомольсько-молодіжного колективу 
молочно-товарної ферми колгоспу «Правда» Знам'ямського району 

до молодих працівників комсомольсько-молодіжних 
молочно-товарних ферм.області

ШЛЯХОМ ЗВИТЯЖЦІВ
Звернення комсомольсько-молодіжної імені 50-річ
чя Радянської влади бригади комуністичної прані 
токарів механоскладального цеху № 3 ордена 
Трудового Червоного Прапора заводу «Червона 
зірка» (бригадир Наташа Лупннос)

Ми, комсомольці і мо
лодь комсомольсько-моло
діжної бригади токарів, 
закликаємо всіх комсо
мольців, юнаків і дівчат 
стати на трудову вахту 
на честь 50-річчя Ленін
ського комсомолу. Ми 
зосереджуємо свою ува
гу па:

— вишукуванні і вве
денні в діїо внутрішніх 
резервів виробництва, ско
роченні матеріальних, тру
дових І грошових затрат 
на одиницю продукції на 
кожному робочому місці;

— посиленні боротьби з 
безгосподарністю, поліп
шенні роботи но вихован
ню робітників в дусі бе-. 
режливого ставлення до 
народного добра;

— застоо ванні прогре
сивних норм використан
ня сировини і матеріалів;

— поліпшенні якості 
продукції, підвищенні тех
нічною рівня, надійності 
і довготривалості виго
товлених деталей;

— поліпшенні організа
ції прані, застосуванні пе
редових прийомів.

В сім'ю нашої бригади 
навічно зарахований ви
хованець комсомольської 
організації заводу Герой 
Радянського Союзу Лн- 
тон Антонович Антонов. 
Перевиконання норм ви
робітку і змінних завдань 
записуються на його ра
хунок.

Ми закликаємо всіх 
комсомольців і молодь 
розгорнути соціалістичне 
змагання під девізом: 
50-річчю Ленінського ком
сомолу — трудові пода
рунки на кожному робо
чому місці.

Ми, молоді колгоспники села 
Дмитрівни, добре розуміємо, як 
потрібне країні невпинне зростан
ня виробництва сільськогосподар
ської продукції. Тому з великим 
бажанням, за комсомольськими 
путівками, пішли працювати на 
ферми рідної артілі.

Працівники нашої ферми пере
йшли на двозмінну роботу. «Дво
змінна» дала можливість серйоз
но зайнятись упорядкуванням тва
ринницького містечка, естетикою 
виробництва. Ми освоїли основні 
вузли доїльних установок, тран
спортерів для видалення гною, 
кормороздавачів, можемо самі 
ліквідувати несправність механіз
мів.

Досвід нашого колгоспу пока
зує, що механізація на молочно

товарних фермах .відіграє велику 
роль у підвищенні продуктивності 
праці, зниженні собівартості -про
дукції. Середньодобовий надій мо
лока від корови в групах тварин 
підвищився на 3,5 кілограма.

АХп прагнемо зараз раціонально 
використати вільний час. ІТа по
чатку зміни 15—20 хвилин слу
хаємо бесіди зооветспеціаліста.

Залишається чимало часу та
кож і для підвищення свого за
гальноосвітнього рівня, удоскона
лення кваліфікації. Кожна з на
ших молодих доярок навчається. 
Зараз колектив готується до пе
реходу на п’ятиденний робочий 
тиждень.

На честь 50-річчя Ленінського 
комсомолу ми взяли нові зобов’я
зання:

надоїти від кожної корови по 
2400 кілограмів молока;

знизити собівартість молока на 
2 крб. 50 коп. за центнер;

постійно підвищувати свій за
гальноосвітній та ідейно-політич
ний рівень;

підвищувати свою професійну 
майстерність, навчаючись у зоовет- 
школі, організовуючи конкурси на 
кращого по професії;

сприяти переходу ферм на 5-ден- 
ний робочий тиждень;

посадити фруктовий сад біля 
ферми;

оформити стенди: «Комсомолу 
50 років» та «Життя комсомоль
ської організації колгоспу»;

встановити шефські зв’язки з 
учнями Шамовського сільськогос
подарського технікуму та Дмиг- 
рівської середньої школи № 1.

Хто. як не ми, молоді., повинні 
допомогти швидкому вирішенню 
питання комплексної механізації 
у тваринництві, переходу на дво
змінну роботу, на п’ятиденний ро
бочий тиждень тваринників у всіх 
господарствах області.

Молоді працівники ферм Кіро- 
воградщнни! Будьмо справжніми 
господарями у тваринництві, зро
бимо наші ферми фабриками мо
лока і м яса! Ознаменуємо 50-річ
чя Ленінського комсомолу нови
ми трудовими перемогами!

ДЛЯ 
золотого 
КОЛОСУ

ЗВЕРНЕННЯ

комсомольсько - мо л о- 
діжної тракторної брига
ди В. Моторного з кол
госпу «Зоря комунізму» 
Новоархангельс ь кого 
району до молодих ме
ханізаторів тракторних 
бригад Кіровоградщини

Виконуючи рішення XV з'їзду 
ВЛКСМ, який підкреслив необхідність 
всемірно підтримувати і розвивати зма
гання, виробничу ініціативу і починання 
молоді, юні хлібороби виходять на пе
редній край боротьби за виконання по
ставлених завдань, готуються гідно зу
стріти БП-рїччя Ленінського комсомолу.

Ще з 1966 році ми виступили ініціа
торами організації школи високої куль
тури землеробства. Завдання минулого 
ювілейного року ми виконали з честю- 
пшениці одержали по 25 центнерів з 
гектара, ячменю — по 31,2, цукрових 
буряків — по 300 центнерів. На кожний 
15-сильнии трактор вироблено 690 
гектарів умовної оранки, економія в 
грошах складає 7840 карбованців.

Цими успіхами ми зобов’язані сум- 
лшній і натхненній праці всього нашого 
колективу. Щоб наші нові соціалістич
ні зобов язання стали реальністю, ми 
уже сьогодні закладаємо основу май
бутнього врожаю. З осені всі площі 
тапРп Л Vа ЗЯб' ВНЄС-ЛИ На ко«ний гек
тар по 20 тонн органічних добрив а піп 
Цукрові буряки - ще й по 7 центнерів 
мінеральних добрив. Провели борону
вання та культивацію зябу. ПовнісЛ 
відремонтували причіпний інвент^

приводяться в бойову готовність потуж- 
“нн₽яаКТО₽И- Не і "РО на”

Усвідомлюючи завдання.14 «юючи завдання, поставлені 
листопадовим Пленумом ЦК КП Украї 
ни, розгортаючи змагання на честьна честь

комсомолу, ком-' 
-з трак- 
соціаліс- 

комсо- 
висо- 
куль- 

виростити

50-річчя Ленінського 
сомольсько-молодіжний колектив 
торної бригади взяв на себе 
тичні зобов’язання ювілейного , 
мольського року по Вирощенню І 
ких врожаїв зернових і технічних

СЛОВО г...........
І Пшениці по ЗО цент- 

по 32, про- 
зерні — ПО

ПС?. 300 центне- 
усіх 
32,9

в 1968 році озимої 
мерів з гектара, ячменю 
са — по 25, кукурУдзи в 
->о, цукрових буряків ■ 
р,в з кожного гектара.

Центнера з кожного
Ми звертаємося 

Ракторних бригад області 
Цтво в«"" -м апР°=ЗД»<енн 

одержання високих і 
Усіх зернових культур 
нІнс^когоЗЬаЧк^мсомолЛЄЙ славног< 
робничими показник* ВИСОчими

зернових по Ан ■'-■'■“на. Урожай 
це«’™ ™ "аноеитиме

гектара.
До механізаторів 

включитись 
я у виробни- 

У 1 ьтури землеробства, за 
сталих врожаїв 
в новому 1968 

славного Ле- 
і ви-

показниками.



X * (8 в» І
8 стор.........—

САМОСТІЙНА 
одиниця
■

.. Для них зараз нічого 
не існує, крім прямих і 
пересічених піній на крес
ленні. Уважно вдивляю
ться у кожну деталь мо
лоді передовики — кон
структори Кіровоград
ського державного спе
ціального конструктор
ського бюро по створен
ню виставних машин.

З 1 січня цього року 
ДСКБ існує як самостійна 
одиниця. Бюро перейшло 
на госпрозрахунок. А з 
цим народженням наро
дились і нові турботи, но
ві вимоги.

Ось вони вдвох схили
лися над розробкою кон
струкції вузла бурякової 
сівалки-культиватора-рос- 

линопідживлювача, подру
ги технік Марія Омель
ченко та інженер Галина 
Хороша.

Марія Омельченко ус-

женого винахідника Ук
раїнської РСР Сергія Ан
дрійовича Манякіна, коли 
він розповідає про своїх 
вихованців.

пішно поєднує працю з 
навчанням на останньому 
курсі Кіровоградського 
інституту сільськогоспо
дарського машинобуду
вання. Цей рік для неї 
особливий: вона буде за
хищати дипломний про
ект.

Спалахують щирою гор
дістю очі начальника кон
структорської групи бу
рякових сівалок, заслу-

На фоте: М. ОМЕЛЬЧЕНКО 
і Г. ХОРОША.

м. ножнов, 
наш громадський ко
респондент, інженер- 
конструкгор Кірово- 

- градською ДСКБ.
Фото автора.

г ДО 50-Р1ЧЧЯ РАДЯНСЬКОЇ АРМІЇ

••Т?В ї““4.*. газста ожс завела матеріал під рубрикою «До 50-річчя 
*а}*“ськ01 ЛРМІ1»« Ми опублікували надіслані з Онуфріївського району листи

С0',лата ,до СПОС1 матері. «Тімині листи» схвилювали наших читачів, 
едакція має намір цю рубрику зробити постійною на стрілках «Моллдого 

комунара» і запрошує до участі в організації таких матеріалів широке коло 
читачів. Даваймо подивимось, з ким працюємо поруч. Он схилився над перєта- 
тсм гус ач. Можливо, п,н на «Курській дузі» підім’яв радянським танком з 
п яток фашистських гармат. Он витесус крокви для нової артільної комори 
ьадьории, говіркий дядько. Можливо, вТп здійснив подвиг па-ВіслІ чи Дунаї^. 
на Одері чи під Берліном. ;

Розповімо про тих. хто на своїх плечах виніс війну, повернувся до мирної 
праці, зробив трудовий подвиг.

Про бойові діла черпоноармійців періоду громадянської війни, про всіера- 
і:іп Великої Вітчизняної, про молодих воїнів, сьогоднішніх вартових хай розка
жуть твої листи, дорогий читачу!

Я

■РОЇ АГИ. Буває так, що цим пай-
■ 11 дорожчим ім’ям з повагою і
■ ’ 1 любов’ю називають жінку, яка
■ і А і ' пе є РІДП0Ю по «Рові. Жінка, 
ГАДІ що дала життя, і жінка, яка 
ЦЦ врятувала життя, — вони оби

дві матері, обидві дорогі. Од
ній з них боєць написав на

своєму фотознімку: «На пам’ять горь- 
ковській матері нашого часу».

Густий дощ безупинно барабанив по 
вікнах. Вже по рівному шляху потекли 
брудні струмки, вже навіть на трядках, 
де земля м’яка і розпушена, появились 
водяні блюдця. А дощ все періщив і пе
ріщив. Все нижче опускались важкі 
хмари — і тоді ще темніше ставало в 
цій маленькій кімнаті звичайної сіль
ської хати.

— Ось і стемніло, — сказала госпо
дарка. — В такій темряві вони і лежа
ли тут. А бувало ще й темніше Адже 
■повз хату часто проїжджали фашисти,

¥

тому доводилось єдине віконце затуля
ти з вулиці солом’яними матами.

Це було в 1943 ропі, коли Радянська 
Армія вже наступала по всіх фронтах. 
Після одного дуже важкого бою наші 
частини тимчасово відступили <з села 
Софіївки Новомнргородського району і 
не встигли вивезти всіх поранених. Фа
шисти, підібравши їх, вирішили відвез
ти їх на околицю Новомиргорода і роз
стріляти.

Радянська жінка, звичайна сільська 
вчителька вирішила врятувати бійців. А 
Шо коли спробувати підкупити конвої
рів, запропонувати їм продукти? Марія 
Василівна Покотилова забрала все, що 
було вдома, попросила у сусідів — і 
віддала німцям. Гітлерівці, злі і голод
ні. поступилися. А вчителька з допомо
го свого старенького батька Василя 
Федоровича Андріянова перенесла пора
нених у свою хату. Вона обігріла їх, 
промила теплою водою рани, як могла, 
перев’язала.
_ — Організувався справжній госпі- 
.аль, — розповідає Марія Василівна. — 

кожного жаль: це ж вони несли нам 
свободу,рятували нас.

На той час, коли наші доблесні вій
ська назавжди прогнали фашистів, иай- 

всі поранені одужали. їх виліку
вала Марія Василівна Покотилова. Мн- 
хайло Кривопогов, Андрій Агєєв і Пет
ро Бєлов знов пішли в армію і відразу 
л Рушили в наступ. 1 стали надходити 
11 -офіївку листи з фронту.

«Сердечно дякую за теплі материнські сло
ва Ваших дорогих листів. Вони допомагають 
бити проклятих фашистів, вливають нові сили. 
Прошу пробачення за тс, що відразу не від
повів: роботи з гітлерівцями стільки, що ніко
ли і вгору глянути. ~ 
були під Берліном, 
зламали хребет. Хіба 
взяла!

Спасибі Вам за все, 
коли не забуду Вас.

Ваш син Михайло. ..._ .
Це писав Кривоного». А ось фотогра

фії з хвилюючими підписами. Читаємо:
" Покоти зовій Марії Василівні.
На пам’ять горьковській матері нашого ча- І 

су. яка. ризикуючи своїм життям, врятувала І 
життя мені та іншим бійцям і командирам І 
Червоної Армії. І

Ваш син Петро. Польща. Діюча армія.
16 серпня 1944 року».
Багато років минуло з тих пір А лис- І 

ти все йдуть і йдуть в Софіївку. не за
бувають врятовані люди свою до- І 
рогу Марію Василівну. Ігор Шишка- 
рьов пише з Бєжіпп Брянської області, 
Микола Лихачов — з Лнсогорського ра- | 
нону Саратовської області. Про свою ро- І 
боту в Головпівііічморшляху повідом
ляє Михайло Кривопогов. А білорус І 
Андрій Агєєв, після повернення з вій- II 
ни. назавжди поселився в Новомиргород- 
ському районі і тепер часто буває у ха- І 
ті. яка стала йому рідною.

Надходять листи і з далекого радгос
пу «Кзил-Кочам» Павлодарської облас
ті Казахської РСР. Пише Аристамхан 
Жубайхапов.-теж один з названих синів 
сільської вчительки. [

«Спасибі Вам, дорога мамо, за тс, що Ви І 
своєю сміливістю врятували життя мені і 
моїм товаришам... Я працюю в радгоспі, маю 
чотирьох дітей, всі ходять до школи. Вас в І 
нашій сім’ї вважають другою матір’ю, най
ближчою І найдорожчою людиною. Всі ми > 
просимо Вас: приїздіть до нас в гості, будем 
дуже і дуже раді. Привіт жителям Софіїв- 
ки, які допомогли врятувати нас від смерті і 
вилікувати. г !

Дуже прошу Вас прислати адреси моїх оо- і 
нових друзів, з якими мені довелось у вас лі- І 
куватись І переховуватись.

Ваш син Аристамхан, або, як Ви називали І 
мене — Льоня». !

А нещодавно А. Жубайханов приїз
див з далекого Казахстану до своєї ря
тівниці. Зустрілись, паче рідні, як мати 
з сином. Разом з Арнстамханом при
їхав і ного син Салтангазн. А. Жубайха
нов розповів Марії Василівні про своє 
життя після того, як він вилікувався і 
поїхав з Софіївки. вручив їй подарунки. 
Дорогий гість з Казахстану побував у 
місцевому колгоспі імені Чкалова, у 
школі-інтернаті. Тепер там, У Софіївці, 
в нього залишилась пе тільки дорога ря
тівниця, ’Марія Василівна, але й нові 
друзі.

Багата на синів стала проста сільська 
вчителька. Радіє вона, гордиться ними, 
їх ділами, успіхами. І про свою радість 
повідомляє їм: нещодавно за под
виг її нагороджено медаллю «За иоио- 
ві заслуги». г ГРИЦЕНКО.

Особливо жорстокі бої 
коли ворогу остаточно 
ж цс не радість! Наша 

за все. дорога мамо, ні-

Травені. 1945 року».

яшнвпм мянмиманв ■■■■■

АНКЕТА
1 .ЛЮЛОДІІ1І КОМУНАР« 
читачеві66

ШЛНОВІШИ ЧИТАЧУ!
Редакція «Молодого комунара» просить Вас відповісти на кілька 

запитань:

1. Ви перший чи другий рік перед
плачуєте «Молодий комунар»?

2. Які 
видання

ще періодичні молодіжні 
передплатили?

■ 3. Якщо Би вже були передплат
ником, скажіть, які проблеми, підня
ті газетою, зацікавили найбільше?

А. і

4. Підкресліть, на яку з рубрик Ви більше інших звертали увагу:
ЖОВТНЕВА ЕСГАФЕГА 
КЛУБ КОМСОМОЛЬСЬКОГО

АКТИВІСТА 
ЗАПРОШУЄМО НА РОЗМОВУ 
ПЕРЕКЛИК ЧЕРВОНИХ ПАСПОРТІВ 
ЛЮДИ З КРАЇНИ МУЖНОСТІ 
ТВІП ТОВАРИШ СЕКРЕТАР 
ЩОБ ПЛИВТИ В РЕВОЛЮЦІЮ ДАЛІ

ДІЛОВА 'РОЗМОВА
ДЛЯ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ 
П'ЯТИРІЧКА. ВОНА ПЕРЕВІРЯЄ ТЕБЕ 
НА ПАРАЛЕЛЯХ І МЕРИДІАНАХ
ТВІП РОВЕСН.ИК ЗА .РУБЕЖЕМ 
-ШАЛЕННП СВІТ . - . ■ • ■

І ЛІТОПИСУ СПОРТУ

5. Як Ви вважаєте, чи слід про
довжувати розповіді під рубрикою 
«Люди з країни мужності» — про 
легендарних героїв — наших земля
ків?

6. Ви регулярно читаєте* матеріали 
рубрик «Твій ровесник за рубежем» 
і «Шалений світ». Що Ви хотіли б 
прочитати у цих відділах?

7. Якої Ви думки про сторінку для 
дівчат «Степівчанка»? Якою Ви хоті
ли б її бачити?

8. Газета два рази на місяць ви
пускатиме сторінки для учнів стар
ших класів. Що б ти хотів прочитати 
на цих сторінках, старшокласнику?

т

РЕДАКЦІЯ ОДЕРЖАЛА
ВІДПОВІДЬ

В листі до редакції молодь се
ла Журавлинки Голованівського 
району повідомляла про незадо
вільну роботу місцевого Будинку 
культури.

Як повідомила нам секретар 
Голованівського райкому комсо
молу Т. Власюк, факти, наведені 
р листі, повністю підтвердилися. 
Питання про роботу Будинку 
культури розглядалося на викон
комі Журавлинської сільської 
Ради.

Виконком сільської Ради зобо-

в’язав завідуючого Будинком 
культури С. Янчука га керівника 
художньої самодіяльності Л. Ян
чука поліпшити роботу та зміни
ти своє ставлення до виконання 
прямих обов’язків.

Завідуючого Будинком культу
ри та керівника художньої само
діяльності тт. С. Янчука і Л. Ян
чука попереджено про те, що при 
невиконанні рішення виконкому 
сільської Ради вони будуть звіль
нені з роботи.

І

І 
г

І

ЛИСТУВАННЯ 
„МОЛОДОГО 
КОМУНАРА“

«Добрий день, «Молодий комунар»! Прошу в те
бе допомоги. Повідом, будь ласка, адресу педучи
лища, якщо воно є в Кіровограді.

Наташа СО КУРЕН КО. 
с. Завалля, Гайворонський район.

ВІД РЕДАКЦІЇ: В Кіровограді педагогічного учи
лища немає. Повідомляємо адресу Олександрій
ського педучилища*, вул. Діброви, 21.
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АЇЇКЕТА

Чехословаччипі,

Вітаємо, ЮРО!
Центральна рада Сою

зу спортивних товариств 
і організацій СРСР прис
воїла звання майстра 
спорту нашому земляко
ві, футболісту 
«Зірка» Юрію Горожаїї- 
кіну. В числі II гравців

майстра

команди

„МОЛОДИЙ КОМУНАР

ЧИТАЧЕВІ«

Кіровоград,

вул. Луначарсъкого, 36,

редакції газети

\Молодий комунар

Лінія згину. -

9. 1968 рік — рік 50-річчя ВЛКСМ. І
В Які Ви пропонуєте рубрики для роз- 
И повідей про минуле і сьогодні ком- І
■ сомолу Кіровоградщини? .............. 1

10. На скільки місяцю Ви перед
платили молодіжну газету? Якщо не 
повністю на рік, то чому?

Лінія згину

КОРОТКО ПРО СЕБЕ
Скільки Вам років?

Яка у Вас освіта?

Працюєте чи вчитеся? Професія? Якщо 
працюєте, то скільки років на одному 
місці?

Адреса, Прізвище, ім’я, по-батькові. Як
що хочете, можете по вназувати.

Заповнену анкету виріжте і на
дішліть на адресу, що вказана на 
звороті.

Відповідь можете надсилати також 
на окремому аркуші.

ДРУГА
ОЛІМПІЙСЬКА

Три роки тому в нашій країні була успіш
но проведена ірошово-речова лотерея — 
«Олімпійська». Десятки нових стадіонів і 
спортивних залів були побудовані на кошти, 
одержані під реалізації цієї лотереї.

З 20 грудня 1967 року в нашій країні роз
почався продаж білетів II Олімпійської ло
тереї. Вона провадиться центральною радою 
Союзу спортивних товариств і організації» 
СРСР; Білети розповсюджуються в колек
тивах фізкультури підприємств, установ, бу
дов, учбових закладів, колгоспів і радгоспів.

Із загальної суми 50 мільйонів карбован
ців, учасники лотереї одержать ЗО мільйо
нів виграшами. Всього в тиражі буде розі
грано 3 мільйони 415 тисяч виграшів, серед 
яких _  50 автомобілів «Волга», 500 автомо
білів «Москвич». 1250 автомобілів «Запоро- 
жсць-966 «В», 1500 мотоциклів з коляскою,
300 путівон на міжнародні змагання,

краиш пін удостоєний 
цього високого звання в 
новому році. Цс заслу
жена відзнака ветерана 
кіровоградського футбо
ле.

Редакція «Молодого 
комунара» вітає тебе, 
Юро, і бажає нових 
спортивних успіхів.

МАТЧ0В1 ЗУСТРІЧІ
Вже стало традицією, що під час 

зимових канікул у школах юні лег
коатлети Олександрії приїжджають 
до кіровоградців на маткові зустрі
чі. Адже в Обласному центрі є для 
цього добрі умови. До послуг лю
бителей королеви спорту — теплий 
і світлий легкоатлетичний манеж 
на стадіоні спортивною клубу 
«Зірка».

Два дні тут мірялися силами юні 
господарі манежа та олсксаидрій- 
ці, а потім до них підключилися 
вихованці дитячих спортивних шкіл 
Кіровоградського міського і Бобри- 
иецького районного відділів народ
ної освіти.

Серед'учасників матчових зустрі
чей — чимало старих знайомих. 
Найбільший інтерес являла дуель 
між Галиною Шмаковою (Кірово
град) і Ларисою Микнзіль (Олек
сандрія). Торік на таких же зма
ганнях кіровоградка стрибнула в 
довжину на 5 метрів 6 сантиметрів, 
перевищивши норму другого роз
ряду для дорослих на 6 сантимет
рів, а нині їй не вистачало семи1 
сантиметрів до цієї норми. Пер
шість з результатом 5 метрів 4 сан
тиметри завоювала олсксандрійка. 
Цс великий успіх молодої спорт
сменки. Адже в минулому році во
на відстала від своєї кіровоград
ської подруги на 56 сантиметрів.

А ось у забігах на 50 метрів ці 
обидві спортсменки трохи здали 
минулорічні позиції. Все ж попере
ду Мнкизііь. А такий результат 
(7,1 секунди), як у Шмакової по,- 
казалп ще четверо дівчат молод
шого віку. Це її землячки Таїш 
Марущак, Лариса Астаф’єва, Таня 
Репалова та Іра Петрик.

За 6,3 секунди пробіг 50-метропу 
відстань Валерій Проквас з Олек
сандрії. Ігор Фролов і Олександр 
Маяцький (обидва з Кіровограда) 
відстали від переможця на 0,1 се
кунди.

Швидше всіх фінішували, па та
кій же дистанції, але з бар’єрами, 
знову ж таки Лариса Микизіль та 
П земляк Володимир Дублсвський. 

А. МАРЧУКОВ.

В ШКОЛЯРІВ — КАНІКУЛИ
Наш фотокореспондент Василь КОВПАК 

зафіксував цей новорічний букетик юних 
учасниць художньої самодіяльності Бу
динку культури імені Калініна Кірово
градського агрегатного заводу біля ялин
ки в Палаці спорту,

проводитимуться
Болгарії, Югославії.

6150 щасливих власників білетів зможуть 
виграти на один білет дві путівки па 18-дсп- 
пу туристську поїздку теплоходом по Чор
ному морю, 20-денну поїздку теплоходом по 
Волзі, 22-депну поїздку в туристському по
їзді в Середню Азію і .па озеро Байкал, 
20-денну поїздку автобусом на Кавказ.

Серед виграшів різноманітний спортивний і 
туристський інвентар, а також грошо
ві виграші під 3 до 25 карбованців. 
Власник лотерейного білета, на який випав 
речовий виграш чи путівка, зможе за ба
жанням одержати виграш грішми.

Тираж виграшів II Олімпійської і ротово- 
речової лотереї відбудеться п Москві в-лип
ні 1968 року.

Для одержання речових виграшів ,,и ПУ’11' 
вок виграшні лотерейні білети псР®спи’1яап®ІІ„,я 
їх власником цінним листом о Управління 
по проведенню Олімпійської спортивної гро
шово-речової лотереї на адресу: Москва, 
Г-277, Центральний стадіон ім. В. І. Леніна

Лотерейні білети, на які він 
можуть буїн пред'явлені для 
30 грудня 1968 року.

виграші

Л «МОЛОДОЙ КОММУНАР* - 

lb” орган Кировоградского
обкома ЛКСМУ 
г. Кировоград.

АША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ L/gg\

м. Кіровоград, аул. Луиачарсьного, 36. 
Телефони: редактора — 2-45-00, відповідального 

секретаря — 2-45-35, відділів — 2-45-36._________

’ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД, 
СЕРЕДА, 10 СІЧНЯ. Перша 

програма. 11.00 — Телефільм 
«Береза». (Кіровоград). П.20 -• 
Для школярів. ФІльм-казка 
«Три золотих волосини Діда- 
Всевіда». (Кіровоград). 12.30 — 
Для школярів. «Капітан Ten- 
кеш». Телефільм ІЗ серія. (М). 
15.00 — Новорічна ялинка. Пе-. 
редача з Київського "палацу 
спорту. (KJ. 16.15 — Для дітей. 
«Веселі дротинки». Ляльковий 
фільм. (К). 16.30 — Для шкодя- 
рів. Фільм-казка «Три золотих 
волосини Діда-Вссвіда». (Кіро
воград). 17.40 — Кіровоградські 
вісті. Оголошення. (Кіровоград). 
18.00 — Спектакль для дігей. 
(Кіровоград). 20.30 — Інформа
ційна програма «Час». (М). 
21.00 — Товариська зустріч з 
хокей з шайбою: НДР—СРСР.

Друга програма. 11.00 — «Ка
русель». Концерт- народної му
зики. (М). 11.45 — «Знання». 
І Іаукоіїо-пізнавальпа програма. 
(М). 16.30 — ДЛя дітей. Г. Яйу- 
шевська і Я. Впльковськіні 
«Тигреня Иетрик». Вистава Ка- 
ліііїиградською театру ляльок. 
(К). 17.40 — Тслепісгі.-(К). 18.00 
— «Старт-68». Спортивний де
кадник. (К). 18.30 — «Пропа
гандист». Тележурнал. (К). 
19.00 — II. Вале .— .«31-й від
діл». Прем'єра телеспектаклю. 
З серія. (Ленінград) 19.50 — 
«Наш гість Ореро». Естрадна 
програма. (Тбілісі)^

ЧЕТВЕР, 11 СІЧНЯ. Перша 
програма.’ 10 (Ю — Телефільм 
■ Маестро». (Кіровоград). 10.20 — ,□,= _ <Гтпп.
Художній .фільм .«Викликайте •’ц»*»Л
Мартіпа». (Кіровоград).’ 17.30 к> J*'1’ JU9nnn....... „•*'—......
Телевісті. (К).-18.00 - Для ні. агпяД- 20-00 ~ Програма

■тсй. «Олівсць-малюпець». (К).
18.30 — Репортаж з редуктори і-

го цеху Луганського заводу гір
ничого машинобудування. (Лу
ганськ). 18.45 — «Старт». Спор
тивний журнал. • (Дніпропет
ровськ). 19.30 — Міжнародний 
огляд. (К). 20.00 — «Мистець
кий четвер». (К).’20.30 — Ін
формаційна ' програма « Час». 
(М). 21,15 — «Український му
зичний театр». (Передача чет
верта). (К). 22.15 — Худо'кніїї 
фільм «Викликайте Мартіпа». 
(Кіровоград). .

Друга програма. 10.05 — Теле- 
повний. (М). 10.15 — «Гімур та 
його команДа». Художній фільм. 
(М). 11.30 -- ТелспїстҐ. (К).
22.15 — «Листи з острова Дива
ків» . Художній фільм. (1<).

ф ПОКАЗУЄ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬК

СЕРЕДА,' 10 С1ЧІ1Я, 12.31) — 
«Капітан Тсикеш».' Телевізійний 
фільм. 13 серія. (М). 
Новорічна ялинка. (К). 
Фільм для дітей. 17.35 
провські новини. 17-.50 — 
ська мова для малят. 
«Перспектива». ”_________
клуб. 19.00 — П. Вале — «31-й 
відділ». Телевізійний спектакль 
З .серія. (Ленінград). 19.50 — 
Університет для батьків. 20.30— 
Програма «Час». (М). 21.00 — 
Хокей: НДР — СРСР.

15.00 -
16 15 -
- Дні-
Аиглій-

..... 18.20 -
Тслсвізійний

ЧЕТВЕР, II СІЧНЯ. 17.15 - 
«Сільські повний». (М). 18.0*)
Для дітей. «Олівсць-малювсць». 
(К). 18.30 — Репортаж з Лу
ганського заводу гірничого ма
шинобудування. (Луганськ). 
18.45 — «Старт». Спортивний 
журнал. 19.30_ — Міжнародний

♦Спектр». Програма
«Час». (М). 21.15 — «Україн
ський музичний театр», (І<), 
22.15 —і.' Свиридов — «Пате 
тячпа ораторія».

@ ПОЦАЗУЄ МИКОЛАЇВ
СЕРЕДА, 10 СІЧНЯ, 12.30 ‘-¥ 

♦ Капітан Тсикеш» Телевізійний 
фільм. 13 серія. (М). 15.00 --
Новорічна ялинка. (К). 16.15 
Фільм для -дітей. 17.10 — Худож
ній фільм «Жнттіг пройшло ВІ1О-! 
чі». 18.20 — КОвцсрт-лекцІя.

• Еале — «31-й від
діл»: 1 елевізійиий спектакль. 
З серія, (Ленінград). 19.50 — 
Ленінські читання. 20.30 — Про
грама «Час». (М) 21.00 Хо
кей: НДР - СРСР.

ЧЕТВЕР, П СІЧНЯ. 17.15 - 
»Сільські новини» (М), 18.00 
Для ■дітей. «Олівсць-маЛювсць». 
(К). 18.30 — Репортаж з Луган
ського заводу гірничого маши
нобудування. (Луганськ). 18.45— 
«Старт». Спортивний журнал. 
(Дніпропетровськ),19130 — Між
народний огляд. (К). 20.00 - 
Документальний фільм. 21.15'— 
«Український музичний театр» 
(К). 22.15 — Художній 
«Ліки під кохання».

фільм

игвг2гжзизЕт5иххг.' '.тглснжзз
Редактор Є. ПОГРІБНИЙ*.
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