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ТАБОРОВЕЦЬ
Молодий, по-військовому під

тягнутий, юнак став по коман
ді «струнко» біля бригадира 
тракторної бригади і відра
портував:

— Рядовий Таборовсць Пет-
ро лрииуи у ваше розпоряд
ження для проходження даль
шої трудової діяльності.

— Иільно. Поповнення прий
маю, — Григорій Федорович 
Довгаленко тепло посміхнувся.

Це було рік тому, коли де- 
моОілізовапнн Таборовсць по
вернувся до свого старенького 
друга — «Г-74*.

Ще стояла зима надворі, але 
вже був кінець лютого. До по
чатку весняно-польових робіт 
залишалось не так вже її ба
гато часу. Але потрібно бузо 
встигнути відремои ту вати 
трактор, сівалку, борони. Пет
ро приступив до роботи, і 
тут — непередбачене. Немає 
зубів до борін. Що робити? 
Чекати, поки поступлять вони 
у продаж — значить згаяти 
час. іде у кузню і виготовляє 
їх сам, бо коваль був зайня
тий...

1 ось наслідки: Петро пер
шим відрапортував про готов
ність агрегату. Але не заспо
коївся. Одним агрегатом не 
Обробиш 1200 гектарів землі. 
Потрібно ще багато машин, 
і він допомагав друзям-трак- 
тористам. Разом з ними готує 
техніку до робіт у полі. Бо 
дуже вже йому хотілось, щоб 
бригада, в якій він працює, 
якнайбільше затримала вологи 
в грунті, найшвидше обробила 
його, засіяла.

Ледве дочекався Петро на
стання весни. Адже цс була 
перша трудова весна в його 
житті. Тож, коли бригадир 
Довга лейко Г. Ф. сказав, що 
завтра в поле — Петро при
йшов на тракторний стан за
довго до світанку. Оглянув 
агрегат, заправив трактор.

Все своє уміння І енергію 
приклав Таборовсць з своїм 
напарником Станіславом Ли
пою, щоб посіяні ними зернові 
дали добрі сходи.

Правління і партійна органі
зація колгоспу, люди бачили 
старання молодого тракто
риста. Не раз відзначали по
дяками, преміями...

Звітно-виборні комсомоль
ські збори. Виступає секретар 
партійної організації колгоспу 
Іван Андрійович Кузьменко. 
Вій схвильовано розповідає 
про кращих людей артілі і се
ред них називає прізвище Та- 
боровця. А он сидить і він. 
Простий, скромний тракто
рист. Комсомольці одноголос
но обирають Гюго до складу 
комітету, а потім — секрета
рем. З того дня його думки не 
лише про високі врожаї, а й 
про те, щоб молодь села ста
ла змістовніше жптн, відпочи
вати.

О. МЕЛЬНИЧЕНКО.
с. Ромашки 
Компаніївського району.

!

Включившись у всесоюзний 
огляд «Ленінському юві
лею — майстерність і пошук 
молодих», молоді олександ
рійські раціоналізатори і ви
нахідники влаштували ви
ставку іехнічної творчості. 
Виставка відкрилась в най
кращому Будинку культури 
міста — Будинку культури 
райспергоуправління.

Юні винахідники та раціо
налізатори представили на 
виставку 27 цінних пропози
цій та раціоналізацій.

Великий інтерес станов
лять пропозиції головного 
механіка шахти 2—3 В, Во

ЗВІТ ЮНИХ ВИНАХІДНИКІВ
рушка, фрезерувальника ру- 
доремонтного заводу А. Кой- 
лева. Економічний ефект від 
впроваджених по комбінату 
еОлександріявугілля» раціо
налізаторських пропозицій та 
винаходів становить понад 
10 тисяч карбованців. Неза
баром в місті буде проведе
но зліт молодих винахідни
ків та раціоналізаторів, на 
якому кращі раціоналізато
ри та винахідники будуть 
відзначені преміями, дипло
мами, грамотами.

А. КОХАН,
м. Олександрія.

Є в середній школі № 11 м. Кіровограда кімната, в яку за
ходиш з особливим почуттям і хвилюванням. Цо кімната 
шкільного Ленінського музею.

Вперше свої двері Ленінський музей розчиняв два роки то
му. За цей час в ньому побувало багато учнів 1 гостей шко
ли. Комітет комсомолу веде велику роботу по розшуку мате
ріалів про виконання заповітів вождя на Кіровоградщнні. За 
його дорученням піонерські загони оформили альбоми про 
дитячі і юнацькі роки Володі Ульянова.

Створена з Ініціативи комсомольців лекторська група про
водить бесіди про життя і діяльність вождя, його соратників, 
пояснює старшокласникам зміст тих праць В. 1. Леніна, які 

необхідно вивчити по програмі Ленінського заліку.
На честь 100-річчя з дня народження вождя в школі веде

ться змагання комсомольських груп під девізом «100 ударних 
днів Ленінської вахти». За умовами змагання комсомольці 
добре повинні вивчати історію ВЛКСМ, глибоко засвоювати 
знання, домагатись, щоб кожен учень переходив з класу в 
клас з високими оцінками, брати активну участь в громад
ському житті. Підсумки цього змагання будуть підбиті напе
редодні ювілею Ілліча.

Ленінський музей став місцем зустрічей піонерів І комсо
мольців з цікавими людьми. Школярі слухали тут спогади 
старих більшовиків, учасників Великої Вітчизняної війни — 
героя національного Словацького повстання О. Егорова І Су
ворова, кавалера ордеиів Слави трьох ступенів. Сектор 
культмасової роботи провів нещодавно в музеї вечір па те
му «Музика в житті В. 1. Леніна».

Користуючись матеріалами музею, комсомольці 10 «Б» кла
су Лариса Головецька, Жени Завіна і іпші проводять Ленін
ські уроки в підшефних піонерських загонах.

Заходьте в шкільний музей (двері в ньому завжди гостинно 
розчинені), і вн побачите тут багато цікавого і корисного 
для себе.

В. ГРИЦЕЛЬ.
м. Кіровоград,
середня школа № 11«

Е? ІЛЬШЕ третини людей земної кулі ста« 
** ло нині під прапор соціалізму. При
кладом для них служить Батьківщина Во
лодимира Ілліча Леніна, перша в світі 
країна соціалізму, яка ось уже більше пів
століття йде вірним ленінським курсом.

Те, про що мріяв Ілліч, що передбачав 
у своїх геніальних працях, — стало дійс
ністю. Мріяв Володимир Ілліч про коло
ну в 100 тисяч тракторів, в лише за де
в'ять місяців нинішнього року їх випуще
но в Союзі 327 тисяч та 77,5 тисяч різних 
комбайнів і 376,5 тисячі вантажних авто
машин.

Бачилось Володимирові Іллічу, як по
ступово стиратимуться грані між містом і 
селом. Ми — свідки і учасники цього 
процесу.

Як відзначив Д. С. Полянський в доповіді 
про новій! Прнмірвий Статут артілі на Третьо
му Всесоюзному з’їзді колгоспників, «...все 
помітніше змінюється обличчя села. Поряд з

ТАНИЙ НАШ
ЗЛЕТ!

зючі зміни. Недавно нафтовики країни 
подолали 300-мільйонний рубіж по вида« 
бутку «чорного золота». По виробництву 
цементу і деяких інших видів продукції 
Радянський Союз уже перегнав США,

Такий наш злет! Накреслений він ленін
ським генієм. І щоб йти в революцію да-

ЙДУТЬ КОМСОМОЛЬСЬКІ 
КОНФЕРЕНЦІЇ

На організаційних 
пленумах

Мала Виска. В роботі районної комсомольської кон
ференції, яка нещодавно відбулася, взяв участь пер
ший секретар райкому партії В. В. Гуля та перший 
секретар обкому комсомолу М. Д. Сиротюк.

На організаційному пленумі першим секретарем 
райкому комсомолу обрано Антоніму Василенко. Дру
гим секретарем — Георгія Сімбабу.

Новомиргород. Тут відбулась районна комсомоль
ська конференція. На організаційному пленумі пер
шим секретарем знову обрано Анатолія Кондратенка. 
Другим секретарем — Андрія Аіагана.

В роботі конференції взяв участь другий секретар 
РК І\ПУ В. Л. Титов та секретар обкому комсомолу 
С. й. Кулагіна.

Ульяновка. На організаційному пленумі, що відбув
ся після комсомольської конференції, першим секре
тарем райкому комсомолу обрано Валентина Давидя- 
ка. Другим — Альберта Буя.

В роботі конференції взяв участь перший секретар 
райкому партії Г. О. Лєга та другий секретар обкому 
комсомолу АГ Г. Гайдамака.

Вихованки тренера В. Викової, (4 стор.),

виробничим будівництвом розширюються мас* 
штаби житлового і культурно-побутового бу
дівництва. Тільки за останні 10 — 12 років по
над 0 мільйонів сімей колгоспників пересели
лись у нові будинки. В багатьох місцях ідо 
перебудова сіл у впорядковані селища. Зростав 
мережа шкіл і клубів, палаців культури і біб
ліотек, магазинів 1 їдалень, лікувальних закла
дів і дитячих садків, підприємств побутового 
обслуговування*.

І яку галузь не візьми — повсюди ра

лі, ми ще І ще раз звертаємось до 
скарбниці ленінської думки, ще і ще раз 
вдивляємося а знайомі риси.

Вміщуваний знімок переносить нас в 
1918-й рік. В, І. Ленін 17 жовтня голову« 
иа засіданні Ради Народних Комісарів, 
Уважний, зосереджений. Здається, ось 
він підніметься з-за столу і ми почуємо 
його хвилюючу мову.

СрЗнДй
ДНІПРО

У... КІРОВОГРАД
Відповідальна І копітка 

робота зараз у робітників 
колективу Світловодської 
монтажної дільниці Кіро
воградського управління 
гідроенергобуду. Вони роз- 
почали будівництво потуж
ної водоочисиої станції та 
двох резервуарів па 10 ти
сяч кубометрів питної во
да. Молодіжна бригада

монтажників, яку очолює 
Володимир Романцов, до
кладає зусиль, щоб напе
редодні 100-річчя з дня на
родженця В. I. Леніна 
освоїти на будівельно-мон
тажних роботах 50 тисяч 
карбованців. В перших ря
дах кращих ідуть комсо
мольці бригади по укладці 
трубопроводу, яких очолю
ють комуністи Степан Іва
нович Ковальчук та Мико
ла Петрович Влесков. Во
ни вперше на Кіровоград- 
дині застосували і випро
бували водопровідні труби 
із залізобетону.

БАРКАСИ — В МОРІ
Перші морози. Бурхливе 

неспокійне морс. Хоч все це

і стоїть на перешкоді ко» 
лектнву рибної артілі іме
ні Петровського, та рибал
ки не піддаються негоді. 
Вони, як і раніше, щоранку 
виходять па промисел. 
Сумлінно трудяться моло
діжні ланки, які очолюють 
Іван Шумейко, Василь Ко- 
цюмаха, Семен Ткач та 
Гнат Крнннцький. Вони 
завжди повертаються до 
бази з вагомим уловом.

У продаж жителям Кіро» 
воградщпнп в цьому році 
вже надійшло 10 282 цент- 
нери цінних порід дніпров
ської риби.

Промисел триває.

Е. ЯРЧУК.
м. Світловодськ,

ЕКЗАМЕН

НАШИХ

ГІМНАСТОК

ІІОВИИ

«ЧЕМПІОН
З ШАХІВ

•

РОЗПОВІДЬ

ПРО

МАЙСТРА

СПОРТУ

(4 crop.).

ЩЕ ОДИН
З «КЛУБУ 500»
Сільський спортсмен, механік колгоспу імені Леніна 

Краснолнманського району Донецької області Віктор Ше« 
потько поповнив число найснльніпшх важкоатлетів планети, 
ставши членом символічного «клубу 500», виступаючи в До
нецьку на відкритій першості міста, він зафіксував у жимі 
)87,5 кг, в ривку — 132,5 кг, в поштовху — 1S0 кг і набрав у 
сумі триборства 500 кілограмів.

Атлетові другої важкої ваги Віктору Шепотьку ЗО років, 
він чемпіон республіканських змагань сільських спортсменів 
нинішнього року. Штангою займається лише четвертий рік.

(РАТАУ).
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НАРИС ПРО СУЧАСНИКА
В СІЛЬСЬКОМУ профтехучилищі № І 

другий рік працює гурток по вивчен
ню біографії В. 1. Леніна. Гурток палі- 
чуе 85 слухачів. Керує ним викладач 
естетики, заслужений викладач проф- 
•|ехосвітн УРСР М. Д. Михайлова. Перед 
слухачами гуртка виступають досвідче
ні лектори міськкому партії. Члени 
куртка подивились серію фільмів про 
0. І. Леніна.

У профтехучилищі № 5 великою по- 
Ілярністю користується випуск ЩОМІ- 

чного усного журналу «Юність». Гур- 
к очолює досвідчений викладач есте- 
вд М. С. Корніенко. В журналі 4 сто
їки. На одній із сторінок журналу 

34 «Я бачив нашого рідного Ілліча» 
ред слухачами виступив колишній пі-

У ювілейний 
вінок
В ПРОФТЕХУЧИЛИЩАХ 
ОЛЕКСАНДРІЇ

горський робітник П. І. Вальков — 
учасник зустрічі В. 1. Леніна ііа Фін
ляндському вокзалі.

Проходить конкурс на кращий пода
рунок Ленінській кімнаті па честь 
100-річчя з дня народження II. 1. Лсні-

на в міському профтехучилищі № 1. Ба
гато цікавих і різноманітних подарунків 
виготовили учні своїми руками.

Велика робота на честь ювілею вождя 
проводиться в міському профтехучили
щі № 8, де заступник директора по 
культмасовій роботі М. С. Груша. З лю
бов’ю І смаком виготовлені різні стен
ди, вітрини, галерея стінних газет.

Приваблює фотовітрина «Путівку в 
життя їм дало наше училище». На ній 
фотознімки випускників училища, нині 
знатних людей Олександрії.

О. ПОРКУЯН, 
методист обласного управлін
ня профтехосвіти.

ФОТОІНФОРМАЦІЯ

Л Ростуть кіровоградські Че- 
(юмушкії.

Фото Ю. ЛІВЛШНИКОВА.

ф Серед комсомольців кірово
градської швейної фабрики, які 
успішно складають Ленінський 
залік, — швачка- мотористка 
Ж. ЖЕЛЄЗНЛ.

Фото В. ЛОГВИНЛ.

Восени в первинних комсомольських організа
ціях відбулись звітно-виборні збори. До складу 
комітетів комсомолу обрано багато юнаків і дів
чат вперше. Які напрями роботи секретарів комсо
мольського комітету? Яке коло питань маєш вирі
шувати ти, комітетчику? Заняття на цю тему на на
шому заочному семінарі веде сьогодні інструктор 
обкому комсомолу Віктор Чайковський.

ТЕБЕ 
ОБРАЛИ 
Б 
КОМІТЕТ
НА ОРГАНІЗАЦІЙНОМУ за

сіданні комітету комсомолу 
обрано секретаря, затверджено 
сектори, між членами комітету 
розподілено обов’язки. Залишає
ться тільки виробити змістовний 
1 цікавий план роботи і послі
довно виконувати його. Ось 
тут-то і потрібно ясно усвідом
лювати завдання членів секторів 
комсомольського комітету.

Головний зміст роботи усіх 
секторів визначається завдання
ми комуністичного виховання 
молоді. Підготовка до гідної 
зустрічі 100-річчя з дня народ
ження В. 1. Леніна повинна бу
ди в центрі уваги комітету ком
сомолу і його активу. І, звичай
но, в першу чергу це стосується 
виробничого сектору, на плечі 
якого лягає велика робота по 
залученню молоді до змагання 
на честь Ленінського ювілею, до 
руху за комуністичну працю. Ви
робничий сектор повинен кон
тролювати виконання особистих 
зобов’язань комсомольців, а та
кож комсомольсько-молодіжних 
колективів.

А професійно-технічне навчан
ня? Це теж турбота виробничого 
сектору. До переліку напрямків 
роботи додайте ще: проведения 
змагань на кращого по професії, 
конкурсів виробничої майстер
ності і раціоналізаторської твор
чості. На Кіровоградському аг
регатному заводі, де секретарем 
комітету комсомолу Володимир 
Терещенко, заходи масово-ви
робничого характеру відбуваю
ться досить часто І цікаво. Не
щодавно туї пройшов конкурс 
на звання кращого молодого то
каря підприємства. Переміг у 
цьому вихованець комсомоль
ської оріанізації цеху № 4 Пав
ло Хромов.

Виробничий сектор контролює 
ї роботу штабу «Комсомольсько
го прожектора». За вказівкою 
комітету комсомолу штаб «КП» 
Знам’янського локомотивного де
по, наприклад, зробив перевірку 
готовності всіх цехів до роботи в 
зимових умовах. В ході рейду 
були виявлені недоліки. Штаб 
«КП» вніс адміністрації депо і 
комітету народного контролю 
пропозиції по поліпшенню умов 
роботи, по більш бережливому 
ставленню до устаткування і 
матеріалів.
і] і »ИРОКЕ коло питань вирішує 
•и-* політнко-вихрвниіі сектор. 
Це організація всіх форм полі
тичного навчання, комплектація 
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ політосвіти, ство-

ренпя груп лекторів, агітаторів і 
політінформаторів, проведення 
диспутів, тематичних вечорів, 
теоретичних семінарів і конфе
ренцій. Особливу увагу слід 
приділяти проведенню Ленін
ського заліку, вивченню теоре
тичної спадщини В. І. Леніна.

У членів політнко-внховпого 
сектору є багато можливостей 
проводити свою роботу не тіль
ки змістовно, але й цікаво. Слід 
лише частіше звертатися до та
ких форм роботи, як походи по 
Місцях революційної, бойової і 
трудової слави радянського на
роду, зустрічі з ветеранами пар
тії, кадровими робітниками, 
фундаторами колгоспів, вивчен
ня історії партійної і комсо
мольської організацій свого кол
госпу, підприємства, міста, ра
йону.
1/ОЖНИЙ член комітету ком- 

сомолу повинен постійно 
турбуватись про ріст своєї орга
нізації, про зміцнення внутрі
спілкової дисципліни. Але най
більш конкретно цим треба зай
матись сектору по внутріспілко
вій роботі. Він підготовляє ком
сомольські збори і засідання 
комітету, контролює виконання 
їх рішень, а також виконання' 
комсомольських доручень, облік 
членів ВЛКСМ, своєчасну спла
ту членських внесків, обмін 
комсомольських документів в 
зв’язку із зміною прізвища. 
ОРГАНІЗАЦІЯ такого відпо- 

чітку молоді, який сприяв 
бн розширенню кругозору, фор
муванню комуністичної моралі, 
ствердженню здорових естетич
них ідеалів, створення клубів по 
Інтересах, гуртків художньої са
модіяльності, агітбригад — це 
вже справа культурно-масового 
сектору. Він повинен тісно спів
робітничати з профспілковим ко
мітетом. культосвітніми закла
дами, постійно вишукувати нові 
форми роботи з молоддю.

Військово-спортивний сектор 
відповідає за підготовку юнаків 
до здачі норм спортивно-техніч
ного комплексу «Готовий до за
хисту Батьківщини», розширю
вати спортивну базу за кошти, 
зібрані від проведення недільни
ків, збору металевого брухту. ТІ 
комітети комсомолу, які вирішу
ють найважливіші питання вій
ськово-спортивної роботи разом 
з комітетами спортивних органі
зацій та ДТСААФ, добиваються 
значних успіхів.

В яких умовах живе, відпочи
ває і навчається молодь у гур
тожитках? Це повинно завжди 
цікавити комітет комсомолу і 
в першу чергу ного побутовий 
сектор. Він спрямовує і контро
лює діяльність рад гуртожитків, 
підзначає такі події п житті 
юнаків та дівчат, як вступ в 
комсомол, виконання особистих 
зобов’язань, проводи в армію, 
день народження, весілля І т. іп. 
А сектор по роботі з підлітками 
і молодими виробничниками має 
дбати про організацію соціаліс
тичного змагання за звання 
«Кращий молодий робітник споєї 
професії», про залучення но
вачків до громадського життя 
підприємства, установи. кол
госпу.

Підбором вожатих, тренерів, 
керівників гуртків для шефської 
роботи в школі і мікрорайоні 
треба займатись шефському сек
тору.
О ВИЧАППО, обов’язки сскто- 
*•* рів бувають специфічними, 
характерними лише для даного 
колективу. Тому кожний член 
комітету перш за все повинен 
зрозуміти характер первинної 
організації, її слабі і сильні сто
рони. традиції і, виходячи з цьо
го, планувати і будувати своюИ 
роботу.

ХОЧ ЛИСТ І НЕ БУВ НАДРУКОВАНИЙ

«Дорога редакція! Я впевнений, що не помилюсь, 
якщо скажу що тішу, від імені всієї молоді села Ліс
ки. Юнаки і дівчата наші трудяться прекрасно, а от 
відпочивають...

В клубі, крім кінофільмів, нічого-не буває, та й кі
нофільми дивитись не дуже приємно, бо частина під
логи в приміщенні прогнила і провалилась, а дош
кою від настільного теніса прикривають дірки. Радіо
ла чомусь передана в тракторну бригаду, комсомоле-
ські збори кілька місяців не 
що оісити так не дуже

„СКАЖУ
Лист В. Сінченка був 

направлений на розслі
дування в Новоукраїн- 
ський райком комсомо
лу. Ось що повідомив 
нам перший секретар 
райкому В. Головенко. 
«Факти, викладені в лис
ті мали місце. Частина 
підлоги в клубі була, 
дійсно, в непридатному 
стані, але вже відремон
тована. В клубі є біль
ярд, шашки, шахи. Ра
діола передана в буди
нок механізаторів, а для 
клубу придбано баян.

В комсомольській гру
пі села Ліски мав місце 
факт порушення Стату
ту ВЛКСМ. Питання ро-

проводяться. Згодьтеся,

В. СІНЧЕНКО».

ВІД УСІХ“
боти комсомольської ор
ганізації заслуховува
лось на засіданні бюро 
партійної організації 
колгоспу. На найближ
чому засіданні бюро 
райкому комсомолу бу
де заслухано секретаря 
комсомольської органі
зації колгоспу імені Куй- 
бишева Г. Криворога по 
питанню керівництва ко
мітетом комсомолу ком
сомольськими групами.

Райком комсомолу ре
комендував партійній 
організації колгоспу об
говорити лист В. Сінчен
ка на відкритих партій
них і комсомольських 
зборах».

ИЧКОСОЛОМОВЛОВЛЮВАЧ... Слово кост
рубате, й вимовити важко. Куди краще зву
чить «кібернетика». В галузі цій працюють 
вчені, створюють унікальні апарати. Гичко- 
соломовловлювач теж апарат, і створив йо
го теж вчений, наш, олоксандрівський, інже
нер 2-го імені Потровського цукрового за

воду, аспірант Всесоюзного науково-дослідного інсти
туту цукрової промисловості Володимир Терентійо- 
вич Рудь.

Молодий, в кепці, простий плащ. Ні пенсне, ні Бо
роди клином. Ходить швидко, посміхається широко. 
Здається, на заводі в нього всі рідні і знайомі. Та так 
воно, мабуть, і є, бо навряд чи знайдеться хоч один 
робітник, який не звернувся б з тим чи іншим питан
ням до заступника головного механіка заводу.

Заступник головного механіка — цс посада.В. Вудя. Та, 
певно, більше часу 1 енергії віддає він іншій своїй посаді — 
керівника товарнстпа раціоналізаторів і винахідників. 1а й 
«віддає» не те слово. Володимир зрісся з винахідництвом і 
жити без нього, просто кажучи, не може, як не може жити 
без повітря людина.

На завод прийшов зовсім юним, після закінчення 
Одеського технологічного інституту харчової і холо
дильної промисловості. Можливо, і залишився б він 
рядовим інженером, добросовісно виконував би спої 
обов’язки. Якби не одне: потяг до пошуку, відкриття 
чогось нового. Цс почуття не давало йому спокою ще 
в інституті, коли він турбував викладачів своїми мір
куваннями. Бо, відверто кажучи, но кожен з них міг 
відповісти на запитання, що їх ставив начитаний, еру- 
дований і допитливий студент.

Так, гнчкосоломопяоплювач — апарат, І якщо говорити про 
його народження на Олександрівському цукрозаводі, то цс 
буде друге. Перше (автор нам невідомий) було дещо невда
лим. Стара конструкцій не могла задовольнити зрослі по
треби заводу. Двадцать п’ять процентів очищеної сирови
ни — цс не те, про що мріяли Інженери, робітники. Рудь до
вів цей процент до сімдесяти п’яти. Економічний ефект від 
конструкції гичкосоломовловлювача Рудя — сімнадцять ти
сяч карбованців на рік.

МАЙЖЕ всі операції на цукровому заводі викону
ють автомати і напівавтомати. Цим перш за осо 

треба завдячу« 
вати творчому 
пошуку МОЛОя ТТ А
догр інженера I Д\
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Характерно, що в товаристві по раціоналізації і ви
нахідництву,яким Керує ВОЛОДИМИР РуДЬ, НЄ ЛИШО ІН- 
женери, люди, що і за фахом, і за освітою повинні 
мислити, щось удосконалювати, щось винаходити. 
Впроваджено у виробництво дві раціоналізаторських 
пропозиції робітника, слюсаря по ремонту обладнан
ня О. В. Дмитрієва, економічний ефект від яких — 
1500 карбованців на рік. Робітник П. Ф. Карандулін 
вніс три раціоналізаторських пропозиції. Прикладів 
таких можна навести чимало.

Економічний ефект від впровадження раціоналіза
торських пропозицій по заводу більше трьохсот тисяч 
карбованців на рік. А від впровадження особистих 
раціоналізаторських пропозицій Володимира — 
близько двохсот сорока тисяч карбованців.

Лише удосконалення вакуум-насоса для створення 
повітряного розрідження на випарній станції дало 
державі економії близько 49 тисяч карбованців 
на рік.

Цс цифри, але вони якнаГіясіїравішс говорять про людину, 
про її творчий неспокій. Не раз доводиться чути, що творча 
людина працює п період натхнення. Руді» натхнення не че
кає. Він бере тему і працює над нею. День, вечір, ніч... Не 
важливо, що для цього треба підняти гори літератури, навіть 
тс, іцо дружина Олександра Петрівна зітхаючи, просить по
берегти здоров’я. Як справжній поет не помічає круг себе 
нічого, крім виношених образів, так не бачить п цей час ні
чого Володимир, крім схем, деталей, вузлів.

Коли заходила мова про аспірантуру, дехто з това 
ришів розраджував, мовляв, для чого тобі це, зароб
ляєш непогано, на заводі поважають.

— Стеля, — коротко відповідав він.
Це мало означати, що знань, одержаних в інститу

ті, для мрій і задумів Володимира вже мало.

ЖИТТЄРАДІСНИЙ, енергійний Володимир примушує 
себе по кілька годин підряд після роботи про

сиджувати над підручниками, готуючись до екзаменів 
в аспірантурі. Не заради себе, не заради слави осо
бистої.

— Кожен народжений в нашій .країні перед нею в 
боргу.

Можливо, слова й високі, ало до чого ж вірні! Фі
лософія їх проста: країна вчила, дала роботу, дала 
можливість творити, мислити, виростила вільною лю
диною. То як же но віддячити їй?

Вакуум-насос Рудя... Газовий компресор Рудя... 
Конструкція фільтра Рудя... Ці слова можна почути не 
лише на Олександрівському цукрозаводі. Сусіди — 
олександрійці, теж вдячні молодому інженеру, бо й 
вони впроваджують розроблені Володимиром кон
струкції. Та це — перша листівка. Спеціалісти впевне
ні, що нові конструкції Володимира мають неабияку 
цінність для союзної цукрової промисловості, вели
кий економічний ефект їх очевидний.

Одержимість... Прекрасне слово. Воно говорить про поппу 
піддачу людини улюбленій справі. Перше враження було та
ке, що й Володимир належить до тих, хто з головою поринає 
у свою справу, не помічаючи нічого іншого. Але...

...в райкомі комсомолу кращим лектором назвали 
Володимира Рудя;

...кращий пропагандист в гуртку політичної освіти 
теж він.

Товариші по роботі розповіли, що Володимир лю
бить кіно, театр, художні твори, просто посидіти пе
ред телевізором. Неабиякий знавець живопису. Що ж 
захоплює його більше всього?

Прогулянки з сином Олегом, — сказав, посмі
хаючись.

Можливо, він І правий. Але й Олег вже навчився 
вимовляти кострубато слово гичкосоломовловлювач, 
'1 такі, дещо туманні для дорослого, як вакуум-насос, 
газовий компресор...

'С*-

Олександрійським район.
В. ШАРІЙ.
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мусить служити мирній праці.
фото: І’. ЛАСНЕР.
(З матеріалів журналу «Фрайе вельт»). (

якої він 
вчителя

М ІЙ добрий друже, молодий 
учителю! Можливо, закін

чивши інститут, ти вперше цьо
го року переступив поріг шко
ли, можливо, ти вже працюєш 
рік обо кілька років. Я хочу 
звернутись до тебе із щирим 
і сердечним словом-роздумом, 
хочу допомогти тобі в твоєму 
шляху, у твоїй праці, у твоїх по
шуках, хочу щоб між тобою і 
твоїми учнями завжди було 
взаєморозуміння, шана й лю
бов. Завоювати їх нелегко, во
ни не приходять самі.

Від чого залежить авторитет 
учителя? Чому одного люблять 
і шанують і діти, і батьки, а до 
іншого ставляться байдуже?

Тому, що перший має прек
расні знання?

Учитель у процесі своєї ро
боти викладає ту чи іншу дис
ципліну. Він повинен грунтов
но, глибоко знати і літературу, 
і історію, і хімію, і математи
ку, ту науку, фахівцем 
є. Але в наш час для 
цього замало.

Є ще одна наука, 
повинен знати — вміння 
водження з дітьми, з батька
ми, з людьми, наука про педа
гогічний такт учителя. Щодня 
й щогодини він спілкується з 
дітьми, перед ним не бездум
ні автомати, а живі хлопчики і 
дівчатка з бурхливими серця
ми, майбутні громадяни, які з 
широко розкритими очима по
чинають пізнавати, і пізнають 
світ.

Є один найглибший і наймуд- 
ріший закон нашої радянської 
педагогіки — у наших школах 
навчання просто не мислиться 
і но може мислитись без ви
ховання.

Ми ростимо, виховуємо пашу змі
ну, тих, хто добрими справами про
довжить нашу роботу, хто стане за 
верстати, за наші учительські столи, 
хто поведе у поля трактори і ком
байни, хто поведе нові зорельоти у 
нові незвідані світи. Всіх їх м:і хо
чемо бачити мудрими, людяними, 
загартованими.

Хто для нас має бути зраз
ком у всьому, нашим найпер
шим учителем і порадником?

Згодяться всі — такт В. І. 
Леніна, його вміння спілкува
тись з людьми ми беремо, бу
демо брати на своє озброєння.

Головною рисою Ілліча був 
його гуманізм, глибока увага 
і любов до людини.

Отож, виявленням нашого 
педагогічного такту с найперш 
увага до учнів, постійна увага 
до його відвідування школи, 
до його радощів і прикрощів, 
до навчання, до поведінки.

Неувага ображає, сіє в ду
шах дітей байдужість, і це все 
потім так чи інакше відбиває
ться і на знаннях, і на дис
ципліні, І на майбутньому жит
ті учня.

І нам потрібна не просто увага, а 
увага пристрасна, з болем 1 радістю 
в серці, з батьківською, материн
ською любов’ю. Вона дітей радує, 
підносить, допомагав їм у розв’я
занні тих чи інших завдань в школі 
і в житті.

Всім відомий випадок, коли 
у час громадянської війни В. І. 
Ленін покликав до себе сім
надцятирічного зв’язківця Ва
сильєва і наказав від свого іме
ні відправити полк. Васильєв 
полк відправив, але не на ту, 
що було потрібно станцію. Це 
Леніна і вразило, і обурило. Ва
сильєв був негайно знятий з 
роботи. Але, поговоривши з 
ним, переконавшись, що він 
усвідомлює свою помилку, Ле
нін повернув його у зв'язківці. 
Ленінська увага, вболівання, 
довіра і віра допомогли хлоп
цеві... Він згодом став чудовою 
людиною, творцем кінофіль
мів, зокрема, такого шедевру 
як «Чапаєв»...
А/її И ВСІ свої зусилля спрямо- 

вуємо на те, щоб наш 
протягом навчання у 

зразковим піоне- 
комсомольцем, здобув

учень
школі стаз
ром, 
міцні знання.

перевірки того,

яку він
по-

На семінарі голів первинних організацій 
Товариства охорони пам’ятників 
історії та культури

У Новгородці відбувся 
пар-иарада голів первинних 
організацій Товариства охоро
ни пам’ятників історії та куль
тури.

З доповіддю про роботу ра
йонної організації Товариства 
виступив її голова, редактор 
районної газети «Маяк кому
нізму» ЛІ. М. Мельник.

Новгородківська районна ор
ганізація активно включилася 
в проведення громадського 
огляду пам’ятників, іцо при
свячений 100-річчю з дня на
родження В. І. Леніна. В ході 
ЦЬОГО огляду упорядковано ВСІ 
пам’ятники та братські моги
ли воїнів. В районі вже стало 
традицією кожного свята про
водити біля пам’ятних місць 
мітинги, зустрічі молоді з ве
теранами, урочисті лінійки 
піонерів.

До 100-рїччя з дня народ
ження вождя в районному 
центрі буде відкрито історико- 
краєзнавчий музей. Такі музеї 
та музейні кімнати вже пра
цюють в Тарасівні, Снасовому, 
Мнтрофанівці. Великою по
пулярністю користується му
зей В. І. Леніна при Повго- 
родківській восьмирічній шко
лі № 2.

— Ініціатива трудящих по 
створенню і збагаченню народ
них музеїв свідчить г~~ '
ку любов та інтерес , 
нашої Батьківщини, 
роїчного минулого, 1 
сучасного, — сказав 
чення доповідач.

Завідуюча відділом ------
ЛКСМУ II. Буряк розповіла 
про завдання, що стоять перед 
педагогічними та учнівськими 
колективами району и справі 
вивчення та охорони історнко- 
культурипх пам’яток, про ро
боту експедиційних загонів 
«червоних слідопитів», якГ 
проводять походи по місцях 
революційної, бойової та тру
дової слави, здійснюють по
стійне шефство над пам’ятни
ками, підтримують зв’язки з 
учасниками боїв на території 
Району, зустрічаються з ком
сомольцями та комуністами 
■20-х років. Добре працюють 
юні дослідники Новгородків- 

ської СШ, Новгородківської 
восьмирічної школи № 2, Та- 
расівської восьмирічної шко
ли, Верблюзької СШ та ів.

З великою цікавістю прослу
хали учасники семінару ви
ступ Г. В. Григора, краєзнав
ця, вчителя історії Верблюзь
кої СШ. Він розповів, як ра
зом з учнями по краплині зби
рали матеріали про історію 
рідного села, листувалися та 
зустрічалися з першими кому
ністами та комсомольцями се
ла, учасниками колективізацій 
громадянської та Вітчизняної 
воєн, як збирали цікаві відо
мості та унікальні фото про 
Героїв Радянського Союзу, шо 
загинули при звільненні Верб
люжин, та про Героїв-земля- 
ків, як розшукали понад 200 
сімей тих воїнів, що загинули 
при визволенні села.

Присутні на семінарі про
слухали лекцію «Про увічнен
ня подвигу радянського наро
ду в роки Великої Вітчизняної 
війни» директора обласного 
державного архіву О. Ф. На
горного. _

Старший інспектор обласно
го управління культури О. М. 
Горохов дав методичні пора
ди. як організувати и селі му
зей чи музейну кімнату. Член 
Спілки письменників України, 
голова секції пам’яток мисте
цтва, фольклору, етнографії та 
писемності при обласній орга
нізації Товариства М. К. Смо- 
ленчук ознайомив із літератур, 
ним життям КІровоградщнии. 
а директор Новгородківської 
восьмирічної школи № 2 П. О. 
Козуль — з цікавими експози
ціями шкільного музею В. І. 
Леніна.

Учасники семінару обговори
ли чимало питань пропаганди, 
популяризації, охорони та збе
реження пам’ятників Історії і 
культури, обмінялися досвідом 
Иб’™' В. МАРІЧЕВА. 

консультант обласної 
організації Товари
ства охорони пам’ят
ників історії та куль- 
тури.

І 
і

знання здобули наші учні, у 
нас в чимало засобів — опиту
вання, контрольні й лаборатор
ні роботи, заліки, диктанти, пе
рекази, твори і т. д.

Ми робимо аналізи письмових ро
біт. Це но звичайна процедура — 
оголосив оцінку, записав її в жур
нал і щоденник. Ви придивіться, як 
насторожено вас слухав клас. Ви 
погляньте на учня, ви відчуйте, як 
хвилюється він. І тому не залишай
те поза увагою жодної роботи, 
жодного учня, і того, який написав 
на двійку. Бо й вона, небажана, гір
ка, неприємна — виховує. Можна ж 
сказати, що пиши не пиши, а в те
бе знову двійка і толку з тебе пе 
буде ніякого. Так, на жаль, окремі 
вчителі й кажуть. Я ж, мовляв, пра
цюю, я віддаю тобі все — і здо
ров’я, і знання, а тн не хочеш нічо
го робити, моїх порад не слухаєш, 
завдань не виконуєш, над помилка
ми не працюєш. А можна ж про ту 
двійку говорити з тривогою, з вболі. 
ванням, ніколи не уявляймо учня 
бездушним, байдужим — 1 наші по
чуття, наші переживання дійдуть 
до серця дитини.

Як не згадати відомої дуже 
гарної картини «Знову двійка!» 
Флопчик повернувся додому. 
От-от в нього бризнуть сльози 
з очей. Ніщо і ніхто його не 
радує. Його не втішає і те, що 
його вірний Рябко поклав йо
му лапи на груди і співчутливо 
заглядає в очі.

У картині немає вчителя, але 
він і є. Там є його слова — не 
лайки, не докори, слова про 
те, що ти, хлопчику, своєю 
двійкою засмутиш найдорожчу 
для тебе людину — матір...

Домінуючим засобом спіл
кування з учнями в класах є 
опитування, бесіда.

В. І. Ленін не раз приймав 
ходаків з Росії І України, що
денно радивсь із своїми со
ратниками у всіх справах. І 
завжди кидається у вічі те, що 
він умів уважно вислухати роз
повідача, а вже потім давав 
відповіді, роз’яснення, поради.

м. стоян,
вчитель.

(Закінчення в наступному 
номері).
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УКІНЦІ цього року в Сполучених 
Штатах Америки повинен відбути

ся установчий з’їзд прогресивної «Ор
ганізації марксистсько-ленінської мо
лоді робітничого класу». Уже діє її 
тимчасовий оргкомітет, в який входять 
представники Компартії США, а також 
«Клубів Дюбуа» та інших молодіжних 
організацій.

Комітет звернувся до юнаків І дівчат 
Америки Із закликом взяти участь у ро
боті з’їзду. «Мільйони молодих лю
дей, — говориться у зверненні, — вима
гають покласти кінець імперіалістичним 
війнам, расизмові, злидням, експлуата
ції, репресіям. Десятки тисяч молодих 
вимагають революційних змін. Соціа
лізм, який вже утверджений на одній

третій земної кулі, оволодівав умами 
молоді в усіх ще поневолених і експлу
атованих районах. Оплог імперіаліз
му — Сполучені Штати но е винятком. 
Для того, щоб паша спілка була міцна, 
необхідно створити її на марксистсько- 
ленінській основі, оскільки марксизм- 
лепінізм — це наука про звільнення, 
наука про перемогу робітничого кла
су...»

В рядах вашої бойової організації, 
заявляють молоді американці, ми буде
мо боротися проти високих податків і 
ціп, які викликані війною у В’єтнамі, 
за підвищення заробітної плати, скоро
чення робочого тижня, за те, щоб осві
та була доступна для всіх.

(АПН).

З ®торь --------
Валерій ЮР’ЄВ

Синьоокі півники, голубі 
Посадила матінка край воріт, 
Л сама схилилася у журбі 
Думу думз думоньку на зорі. 
Ой, було % у матері два сини, 
Запитайте матері: де попи? 
Перший під Варшавою спочива, 
Проростає з віч його сон-трава. 
Другий син за гонами, де зима, 
Та од нього вістоньки теж нема, 
Полетіла б чайкою, впала в сніг, 
Щоб зійти калиною по весні. 
Вигналися півники, як з води, 
Тягнуться до матінки, як сини, 
А вона з ворітечок все глядить 
В придорожні сутінки далини. 
Не печалься, матінко, не журись, 
Закружляв птицями неба вись, 
На крилятах сонячних — не внучат 
Принесуть лелеченьки лелечат.

Дядьки запивають пивом 
«Казьонку», їдкішу хрону, 
1 твориться справжнє диво 
У їхніх очах червоних.
Ну, що їм бажати треба, 
Про що їм сьогодні думатьі 
Над головою небо — 
Ліон чуб у хмільного кума. 
Регочуть, як навіжені, 
Підносять кухаркам квіти. 
Дядьки у гайку зеленім 
Забули про все на світі! 
Вплітають курчат засмажених, 
Цибулю, цукристі дині... 
Л вчора ж такі поважні 
Ходили у гони сипі.
Боліло, ще й як боліло 
За кожного колоса зерня,

1 серце па порох тліло, 
Коли задиміли стерні, 
Коли повезли машини 
Із току важку роботу..с 
Надії, мов горошини, 
Котились в нові турботи. 
Робота... Хліба шкоринка 
Пахне гарячим полем. 
Гудуть, виграють обжяивки. 
Аж яблуні гнуться долу. 
Один іде внхилясом 
Доки чоло не впріє, 
Інший — частії® квасом 
Тітку мою Марію.
А третій не вип’є зайвої, 
В полумисок сипле коливо: 
Славити, славити, славити 
Буде колгоспного голову, 
А він, наш Іван Петрович, 
Всміхнеться, та й хмурить брови; 
І тут, за столом, пе кине 
Канючись стара Фросина!
їй дощок потрібно зо три 
Та ще — надіслати майстра.«, 
Як недоречно... В котре 
Зіпсовано гречний настрій!
Бабо Фросино, люба, 
Чого ви над чаркою плачете? 
Вам дошки дадуть із дуба 
Ие тільки на двері, побачите! 
Вам же не зиму жити, 
Нині журитись чи варто? 
Сійте у землю жито, 
Лихом об землю вдартеї 
Гудуть, виграють обжнивкнР 
Аж яблуні гпуться долу, 
Свіжого хліба шкоринка 
Пахне осіннім полем.

Дай мені води напитися, 
Дай води крижаної 
З-під зеленого подорожника, 
З-під вербового кореня, 
Зачерпни повні пригоршні, 
Донеси хоч півпригоршні 
З-під зеленого подорожника, 
З-під вербового кореня, 
Дай смутку твого напитися, 
Дай, коли він у тебе є, 
З-під зеленого подорожника. 
З-під вербового кореня.

Двері цієї кімнати ніколи не зачиняються. Немає 
такого дня, щоб сюди не завітали учні або хтось з до-, 
рослих земляків. Кімната-музей Володимира Ілліча 
Леніна — наша гордість.

На початку навчального року учні 
підготовку до здачі заліку по праці . __ ____
Спілок молоді». 1 ось настав день, коли учні 9 «А» і 9 «Б» 
класів прийшли в кімнату-музей здавати Ленінський залік.

Це був надзвичайно урочистий і святковий для них 
день. З неприхованим хвилюванням комсомольці від
повідали на запитання громадсько-політичної комісії, 
до складу якої входило і два учні — лектори музею,.

3. ЯРЮХІНА, 
учениця.

Бобрлпецький район, 
Олексіївська СШ.

Вальдкірхен — невеличке село, де жила 
сім’я Ласнер. Батько був слюсарем, мати — 
домогосподаркою, сипу Герду було п’ять ро
ків. Одного разу від ортегрупенляйтера наді
йшов наказ рити укріплення проти радян
ських танків. Дід Герда рив їх. Батько й 
мати — пі.

Сідало сонце, коли в село ввійшли радянські 
війська. Офіцер зайшов до господи і включив 
Москву. Слухав, всміхаючись, потім поглянув 
на ерзац-вечерю. що була на столі. Погладив 
Герда по голові і вийшов. Bin пе був страш
ний.

В 1940 році Герд пішов до школи. Минули ро
ки. Вчитель Герд Ласнер розповідав своїм 
учням у школі про жахтивого звіра — фашизм.

...Видатний молодий вчений Німецької Де
мократичної Республіки професор Ласнер — в 
радянському містечку Дубно. Знайомиться з 
колегами — вченнмн-фізикамн. Думки радян
ських ---------  ‘ ”— " —’---------------
наука

Н а



„Молодий комунар

ПОКИЩО

1 6 грудня 160 року
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РЕПЕТИЦІЯ
3 Миколаєва повернулися 

чоловіча і жіноча баскетбольні 
команди Кіровоградського пед
інституту. Вони брали участь у 
♦товариському матчі з миколаїв
ськими авангардівцямн і спорт- 
(іменами місцевого педінституту. 

Перша зустріч — з авангардів- 
Ііями. Наші студенти здобули 
Перемогу з рахунком 50:42. Дів- 
•іата теж були з успіхом (53:40). 
Вони також взяли гору і в зу
стрічі з миколаївськими студент
ками (55:50). А чоловіча коман-

жа поступилась першістю в поє
динку з студентами Миколаїв
ською педінституту (62:63).

Матчі в Миколаєві для наших 
спортсменів були непоганою ре
петицією перед першістю педа
гогічних вузів республіки а бас
кетбола.

В. ДУБІН.

* # »
9 Це вже стало тради

цією, що в середині грудня 
щороку в Кіровограді про
водиться матч найсильніших 
волейбольних команд об
ласті. В цьогорічних ПОЕДИН-

ках взяли участь вісім чоло
вічих та п’ять жіночих 
команд. Доля першого міс
ця серед чоловіків вирішу
валась в останній грі. Зустрі
чались «Спартак»-1 (ШБЛП) 
та «Буревісники-1 (факультет 
фізвихования педінституту). 
Перемігши з рахункам 3:0, 
турнір виграли спартаківці. 
Серед жінок 
спортсменки 
ка»-1 (факультет фізвихо- 
воння педінституту)^

Ю. СТОРЧАК.

перемогли 
«Буревісни-

Найсильніший Федір Мамонт
В шаховому клубі ДСТ «Спартак» 

м. Кіровограда два тижні точилася 
вперта боротьба за титул чемпіона об
ласті з шахів. На перше місце претен
дували в основному три шахісти: спар- 
таківець Федір Мамонт та авангардів- 
ц| Георгій Дубівка (Кіровоград) і Ми
кола Мартиненко (Світловодськ).

Перше місце і звання чемпіона об
ласті э шахів завоював слюсар Кірово-

градської меблевої фабрики кандидат 
у майстри спорту Федір Мамонт. Він 
набрав ІЗ очок з 15 можливих. У Геор
гія Дубівки 12,5 очка, він зайняв Друге 
місце. На третьому місці з таким же 
результатом — Микола Мартиненко.

М. ЇВАНЧЕНКО,
суддя республіканської категорії, 
головний секретар змагання.

першості ’проводився по результатах п’я
ти спортсменок.

У вправи обов’язкової програми вклю
чені елементи па гнучкість, рівновагу, 
координацію рухів. Це потребує від гім
настки вміння зв’язати динаміку рухів з 
характером музики. Композиція вправ 
без предмета повинна розкрити зміст му
зичного твору.

Людмила Шерстюк та Віра Ковальова 
обов’язкову програму викопали легко, не. 
вимушено і заслужено одержали по 9 ба
лів. Така оцінка відповідає нормі майст
ра спорту.

Неабияку майстерність продемонстру
вали Надія Ковальова, Людмила Яки
менко, Оля Євсєєва та Іра Калика. Гля
дачі не раз аплодували нашим гімнаст
кам.

На другий день — вільна програма. 
Наші спортсменки показали ще кращі ре
зультати. З.а вправу з шарфом Людмила 
Шерстюк отримує 9,3 бала, а Віра Кова
льова — 9,4 бала. У вправах з стрічками 
їм зараховується по 9 балів, а у вправі 
без предметів відповідно 9,3 та 9,4 бала. 

Коли були підведені підсумки змагань, 
то з’ясувалося, що Л. Шерстюк та В. Ко
вальова виконали норматив майстра. Ві
ра позторює цей показник третій раз, а 
Людмила — вдруге. Це дає їм право на 

присвоєння звання май-
СТАНУТН ДІВЧАТА ?ІьогоРуспіху дівчата

ДІЛ 1ГІ 1 Га добились під керівни
цтвом досвідченого тре
нера Валентини Семенів- 
н» Викової.

Успішно виступили й 
Гра Калика та Оля €в- 

сєєнко, які вперше брали участь у та
ких відповідальних змаганпях. Вони 
принесли залікові очки своїй команді. 
Дівчата тренуються в Галини Григорівни 
Троян. Можна сподіватися, що в майбут
ньому ці наполегливі спортсменки теж 
стануть майстрами.

В командному заліку команда Ю’роао- 
градщивп була на восьмому місці. Вона 
випередила спортсменів Києва, Львова, 
Черкас...

!

ШОВ дрібний дощ. Хита- 
ли головами ліхтарі, ки

даючи у вікна косі посмішки. 
У цегляну стіну десь поруч 
стукав сухою гілкою старий 
клен.

— Не дочекаємось, ма
буть, вашого чоловіка, — 
сказав я, піднімаючись із 
стільця.

— І отак, уявіть собі, зав
жди, — підтвердила Ганна 
Тимофіївна.

Раптом відчинились две
рі. У кімнату зайшов енер
гійний з карими очима мо
лодий чоловік.

— ОвваІ У нас гості, —• 
радісно сказав він, знімаю
чи мокрого плаща.

...Народився Григорій Ма
нойлов у селі Шевченко на 
Кіровоградщині. В і ому ма
льовничому куточку побли
зу дубового гаю, де зараз 
музей І, К. Карпенка-Каро- 
го. Еиховуючись у сім’ї хлі
бороба, хлопець змалку 
мріяв продовжити батьків
ську стежку. Закінчивши 
середню школу, вступив до 
..і,>овоградського професій
но-технічного училища № 1. 
Тут же почав займатися 
спортом під керівництвом 
тренера Івана Івановича Мі
рошниченка. Дебют мара
фонця відбувся в Києві, де 
йшли змагання на приз га
зети «Правда Украины». Із 
ста учасників марафону 
Григорій Манойлов фінішу
вав дванадцятим...

...Якось ввечері в гурто
житок прийшли однокурс
ники.

— Читав? — показували 
Григорію газету. — На 
Дніпрі почалося споруд
ження Кременчуцької ГЕС, 
Махнемо на новобудову?

На Кременчукгесбуді хло
пець трудився слюсарем, 
бурильником, бетонником. 
Тут же, на піщаних кучугурах 
понад Дніпром не тільки нашої республіки — Київ,— 
сам продовжував займатися 

й покликав у 
секцію інших.

команді

ступили не тільки на облас
них змаганнях, а й були 
першими в. матчі з буді
вельниками Канівської та 
Київської ГЕС. Одержує ви
знання і Манойлов. Він вхо
дить до збірної нашої рес
публіки, тривалий час тре
нується під керівництвом 
заслуженого тренера СРСР 
Івана Михайловича Токаря. 
Згодом він успішно висту
пає на першості країни в 
Тбілісі.

Після повернення на ньо
го чекала несподіванка.

— За рекомендацією 
перзинної комсомольської

Восени, після закінченню 
змагань, Григорій стає сту
дентом Кіровоградського 
педагогічного інституту іме
ні О. С. Пушкіна. З перших 
же днів навчання очолює 
секцію легкої атлетики. Не 
минає й року, як комсомо« 
лець знову бере участь у 
відповідальних змаганнях —» 
на Спартакіаді профспілок 
СРСР. І ще одна нагорода 
— бронзова медаль. Його 
включають до складу збір
ної країни. І він з успіхом 
повертається з змагань на 
приз братів Знаменських.

1967 рік багатим був на

ЗНАЙОМТЕСЬ: МАЙСТРИ

організації направляємо те
бе на щебеневий завод...

А через півроку — лихо. 
Під потужний транспортер 
потрапила дівчина. На роз
думи залишалися секунди. 
Слюсар кинувся під транс
портер... Життя дівчини бу
ло врятоване, але Григорія 
непритомним привезли в 
лікарню. Як не старалися 
хірурги, а врятувати юнако
ві праву руку не пощастило.

Потяглися тривожні, по
хмурі дні. Та Григорій Ма
нойлов не впав у розпач. З 
ентузіазмом і наполегливіс
тю почав знову тренувати
ся.

...Відбиваючи такти, паса
жирський поїзд пролітав 
мости і лісосмуги.

— Прибуваємо в столицю

спортом, а 
спортивну 
Товаришами по 
стали хлопці з комплексної 
бригади мулярів, яких очо
лював ветеран будівництва 
заслужений будівельник 
УРСР М. М. Микизіль.

Згодом по всьому будів
ництву заговорили про ма
рафонців, які успішно ви-

пролунало з гучномовця.
Серце стрепенулось: він 

знову в Києві. Приїхав на 
спартакіаду України. Через 
день — старт. Щасливий 
старт. І фініш теж. На мара
фонській дистанції Григорій 
Манойлов виборює другеє 
місце, одержує срібну ме
даль. Того ж року він ус
пішно виступає на Спарта
кіаді народів СРСР.

події житті молодого А.,
спортсмена: Григорій Ма
нойлов одержує високо
звання майстра спорту
СРСР, закінчує інститут, од
ружується. У Світлозодську 
він стає тренером ДССЇ 
«Колос»..,

— Нічого видатного. Хто 
прагне чогось, той завжди 
досягає успіху, — спокійно 
сказав Григорій Манойлов, 
влаштовуючи на коліна 
доньку.

Майстер спорту Григорій 
Манойлов готує зараз гру
пу марафонців, які входять 
до складу збірної Кірово- 
градщини. В наступному ро
ці вони мають виступити на 
першість України. Добрі 
показники в Анатолія Сав- 
ченка з Компановки, пер
шорозрядників студентіа 
педінституту Володимира 
Будя, Сергія Іоненка та Во
лодимира Литвинова.

Сам Григорій Михайлович 
теж наполегливо тренуєть- 
ся і прагне успішно виступи
ти на всесоюзних-змаганнях,

Е. ЯРУШОК, 
наш позаштатний ко
респондент.

м. Світловодськ.

В. СЕРГЕЕВ.
На фото: Віра Ковальова.

Фото Ю. Лівашникова.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ВІВТОРОК, 16 грудня. Перша 

програма. 11.35 — Шкільний ек
ран. Фізико для учнів 7 класу. 
«Тиск і сила тисну». (К). 12.10 — 
Кіножурнал та художній фільм 
(•Гранатовий браслет». (Кірово-

МАЙСТРАМИ

■МОЛОДОЙ КОММУНАР» — орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.

В спортивному залі Агрегатного заводу триває першість 
області з баскетбола.

II а фото: момент зустрічі між командами «Авангарда 
та «Буревісник»,

Фото 10. ЛІВАШНИКОВА.

Львіц привітна зустрічав гостей. 14 
збірних команд областей України з ху
дожньої гімнастики зібралися сюди, щоб 
продемонструвати свою майстерність.

Спортивну честь нашої області захи
щали в основному гімнастки факультету 
фізвихования Кіровоградського педаго
гічного інституту третьокурсниці Віра та 
Надія Ковальови, Людмила Якименко, 
першокурсниці Людмила Шсрстюк і Віра 
Волосова, а також десятикласниця Іра 
Калика (СШ № 24) та восьмикласниця 
Оля Євсеєва (СШ № 11). Всі члени збір
ної області виступали за програмою май
стрів спорту. Залік особисто-командної

ірад). 17.2» — До 100-річчя з дня 
народження В. І. Леніна. «Про- 
метеївці». (Кіровоград). 17.55 — 
Телефільм. (Кіровоград). 18.І0 — 
«Сім кольорів веселки», (Кіро
воград). 18.30 — Ленінський уні
верситет мільйонів. Історичний 
матеріалізм. «Класи при соціа
лізмі І шляхи подолання класо
вих відмінностей». (М). 19.00 — 
Художній фільм «Гранатовий 
браслет», (Кіровоград). 20.30 — 
Наші оголошення. (Кіровоград). 
20.35 — Програма «Час». (М). 
21 15 — «Краса людська». Теле- 
альманах. (Львів). 21.45 — Мис
тецтво, яке створив народ. (Оде-

са). 22.25 — «Старт-69». 
журнал. (К). 23.00 — Телевісті, 
(К).

Друга програма. 17.40 — Теле
вісті. (К). 18.00 — «Теремок».
(Дніпропетровськ).

СЕРЕДА, 17 грудня. Перша 
програма. 11.35— «Шкільний ек. 
ран». Історія для учнів 8 класу. 
«Видатні представники західно
європейського мистецтва XVIII 
іт. і першої половини XIX ст.». 
12.05 — Кіножурнал та художній 
фільм. (Кіровоірад). 13.30 — Кі- 
ноленініана. «Полум'яний рево
люціонер». (Кіровоірад). 18.50 — 
«По ленінських місцях». (Кіро-

її) Наша адреса і телефони
* •' __ £_£____________ ______• 

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 

відділу військово-патріотичного виховання І спор- 
ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-35.

БК 02000, Індекс 61197.

Після виступу 
„Молодого комунара

«ЧЕМПІОН? МОЖЕ В БУХ
ГАЛТЕРИ ЗНАЮТЬ?..» — під 
таким заголовком у № 112 «Мо
лодого комунара» було опублі
ковано критичну кореспонден
цію, в якій ішлося про низький 
рівень спортнвио-масової роботи 
я колективах фізкультури.До- 
.пінською району.

Як повідомно нам перший сек
ретар Долннського райкому 
ЛКСМУ В. Бурлаченко, корес
понденцію обговорено на відкри
тих комсомольських зборах у 
колгоспах, які згадувалися и 
кореспонденції. Райком ЛКСМУ, 
районний комітет по фізичній 
культурі і спорту, районна рада 
ДССТ «Колос» розробили спіль
ні заходи по поліпшенню спор- 
тивно-масоеої роботи в районі.

воград). 19.00 — «Пісні, подере« 
впій людям». Концсрт-нарис. 
(Чернівці). 19.30 — До ЮО-рІччя 
з дня народження В. 1. Леніна. 
«Сторінки життя Ілліча». «Ленін 
—• організатор соціалістичного 
будівництва». (К). 19.50 — «Доб
рий вечір, хліборобе». (Херсон). 
20.30 •— Програма «Час». (М). 
21.15 — Програма українського 
кольоровою телебачення. «Мис. 
тентво України». 22.15 — Наші 
оголошення. (Кіровоград). 22.20— 
Художній фільм. (Кіровоград).

Друга програма. 22.15 — «Зу» 
стрічі з майстрами театру». (М). 

Телевісті. (К).

Друкарня їм. Г М. Дими грав» облченого управління 
по пресі, м. Кіровоград, пул. Гліики, 2.
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