
Про республіканську нараду 
механізаторів сільського 

господарства
ЦК КП України прийняв 

постанову про проведення 
29 січня 1962 року в Києві 
республіканської наради 
механізаторів сільського 
господарства.

На нараді будуть заслу
хані і обговорені доповіді 
передових механізаторів 
про досвід їх роботи по 
комплексній механізації ви
рощування і збирання ку
курудзи, гороху та цукро
вих буряків, 
трудомістких 
тваринницьких 
також про досвід високо
продуктивного використан
ня техніки та проведення 
її ремонту.

Для участі в роботі нара
ди будуть запрошені брига
дири тракторних бригад, 
механіки, інженери та пере- 
Довики-механізатори кол
госпів і радгоспів, директо- 

£
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Непоганим був минулим рік для Ва
силя Фесенка — ланкового механізо
ваної ланки з колгоспу імені XX з'їзду 
КПРС Бобрннецького району. По 50 
центнерів кукурудзи у зерні виростив 
юнак на кожному з 65 гектарів.

Нову боротьбу за врожай розпочав 
молодий механізатор у цьому році — 
вивозить добрива на 100-гектарну пло
щу, на якій вирощуватиме кукурудзу.

знімку: Василь ФЕСЕНКО.
Фото В. Ковпака.

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

механізації 
процесів на 

фермах, а

ри, головні інженери і 
чальники СКБ заводів сіль
ськогосподарського маши
нобудування, наукові пра
цівники, керівні працівники 
партійних, радянських, сіль
ськогосподарських і комсо
мольських організацій, всьо
го 12 тисяч чоловік.

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

□ ВЁРНЕННЯ молодих механізаторів
Новоукраїнського району знайшло 

гаряче схвалення серед механізаторів 
артілі імені Шевченка Устинівського 
району.

— Гіталовці на кожному гектарі ви
робили цр 65 центнерів зерна кукурудзи 
без затрат ручної праці, — говорить 
тракторист комсомолець Анатолій Заї
ка. — По 63,7 центнера качанистої 
виростив і наш земляк механізатор 
радгоспу «Устинівський» Яків Савенко. 
Виходить, що 50 центнерів з гектара 
без затрат ручної праці — це не фан
тазія, а реальність. На жаль, таким 
врожаєм ми похвалитися не можемо. 
Чому? Та тільки тому, що недооціню
ємо добрив. Це ж просто сором, що в 
минулому році під урожай кукурудзи 
ми внесли трохи більше як по 2 центне
ри перегною на гектар посіву. Що й 
казати — і самі себе обманули, і зем
лю зобидили. Так само поставились і 
до обробітку посівів. Невчасно спуши
ли міжряддя, підживлення рослин не 
зробили. При такому недбалому став-

денні 1 видала кукурудза nog 
» X 25>6 центнера зерйа Отже, як. □

тут 8ВЧ6НКІВПІ що уд°6рнмо грунт» віддамо| 
’ королеві полів справді коро-g

левські почесті, вона порадує нас чудо- □ 
внм урожаєм. g

Того вечора довго тривала щира,□ 
відверта розмова про кукурудзу. Bo-g 
лодимир Колісник і Микола Непорож-g 
ній, Олександр Марченко і Борис Ma-g 
чієвськнй та багато інших комсомо.чь-g 
ців у відповідь на заклик новоукраїн-g 
ців сказали своє тверде «єсть!» g

Зразу ж, наступного дня з господар-g 
ського двору у поле помчали автома-g 
шини і трактори. І так день у день, g 
На комсомольські гектари щодня до- g 
ставляють трактористи по 35 — 40 g 
тонн перегною та по ЗО — 35 тонн —g 
водії автомашин. g

А як спаде вечір, механізатори за-g 
повнюють агрокабінет. Молодий arpo-g 
ном колгоспу Раїса Городенко навчає g 
їх правилам агротехніки, передовим g 
прийомам вирощування кукурудзи без£ 
затрат ручної праці. g

В. БУРЛАЧЕНКО,- оD 
Устинівського райкому g

□ □ □

/ 
секретар 
ЛКСМУ.

Замах на президента Індонезії
ли, в'їжджали на місцевий 
стадіон, де мав відбутися 
мітинг.

Командування військово
го округу Макасара повідо
мило, що невідомий кинув 
ручну гранату в автомаши
ну, в якій проїжджав прези-

ДЖАКАРТА, 8 січня. 
(ТАРС). Як передає агент
ство АНТАРА з Макасара, 
увечері 7 січня тут було 
вчинено невдалий замах на 
президента Індонезії Сукар
но в той момент, коли він і 
особи, які його супроводи-

А гноєнавантажувач 
під снігом...

Хороші плани у комсомольців артілі імені Чкалова 
на четвертий рік семирічки. Механізована ланка Вікто
ра Дудника вирішила виростиш на кожному з 170 гек
тарів по 75 центнерів зерна кукурудзи, а на чотир- 
надцятигектарній площі одержати стоцентнерний вро
жай. Такі ж зобов’язання взяв і його колега комсомо
лець Олександр Шкуровський.

Майже 400 гектарів королеви полів доглядатимуть в 
цьому році молоді механізатори.

Але одним зобов'язанням справі не зарадиш. Вже за
раз треба вести діяльну підготовку до походу за ве
лику кукурудзу. А в колгоспі упускають дорогоцінний 
зимовий час для нагромадження добрив. На вивезенні 
добрив працює лише один трактор з саньми, хоч в кол
госпі є більше десяти тракторів, 7 автомашин, чима
ло коней. Вантажать люди перегній вручну, а тимчасом 
автогноєнавантажувач псується під снігом. Як привез
ли його з РТС, та так і кинули на тракторному стані.

Є можливість за зиму нагромадити вологу в грунті, 
але про затримання снігу тут ніхто й не думає.

Отже, в колгоспі імені Чкалова поки що ростять ку
курудзу не конкретними ділами, а словами.

Л. ПОЛІЩУК, 
юнкор.

Голованівськнй район.
------------------------ОІОФО

Назустріч виборам до Верховної Ради СРСР
Утворення виборчих округів

Указом Президії Верховної Ради СРСР від 6 січня 
1962 року на підставі статті 34 Конституції СРСР і 
статтей 24 і 26 «Положення про вибори до Верховної 
Ради СРСР» утворено 784 виборчих округи по ви
борах до Ради Союзу.

На підставі статті 35 Конституції СРСР і статтей 25 
і 26 «Положення про вибори до Верховної Ради 
СРСР» Указом Президії Верховної Роди СРСР від 6 
січня ц. р. утворено 645 виборчих округів по виборах до 
Ради Національностей. •. . -

дент. Граната вибухнула 
недалеко від автомашини, 
проте сам президент не по
терпів. Було поранено 31 чо
ловіка з числа тих, хто зу
стрічав президента. З них 
З чоловіка пізніше вмерли 
від ран.

У зв'язку з замахом про- 4 ведено арешти.4 Представник командуван- 
Іня військового округу пол

ковник Хасануддін повідо
мив місцевих та іноземних 
журналістів сьогодні вранці 

4 про цей інцидент. Він висло
ві вив думку, що гранату ки- 
4 нули, в розрахунку на те, 
▼ щоб зламати дух народу до 
Тборотьби проти голландсь
кого колоніального правлін- 
Іня в Західному /ріані.

(Президент робить поїздку 
спеціально для того, щоб 
роз'яснити населенню зна
чення цієї визвольної кам
панії. — прим, агентства 

Ь АНТАРА). Замах, заявив 
+ полковник, ще раз доводить, 
і.що імперіалісти і колоніза- 
1 тори не гребують ніякими 
^методами для збереження 
1 свого панування.-- 0---

Відкриття 
виставки в Конакрі

4 КОНАКРІ, 8. (ТАРС). 
46 січня в столиці Гвіней
ської Республіки Конакрі 
^відбулось урочисте відкрит
тя першої в Західній Афрн- 
Іці радянської торговельно- 

промислової виставки.

На церемонії відкриття 
(виставки були присутні пер
еший заступник Голови Ради 
Міністрів СРСР. член Пре

зидії ЦК КПРС А. 1. Мі- 
$ коян, який прибув у Гвінею 
4з офіціальним візитом, пре
зидент і глава уряду Гві: 
«' нейської Республіки Секу 
^Туре, особи, що супрово- 
4 Дять А. І. Мікояна в його 
4 поїздці, керівні гвінейські 
Ідіячі.

ЖВІШЕННЯ XXII з’їзду КПРС відкривають перед 
* молодими трудівниками широкі горизонти, но

ві захоплюючі перспективи. «Який же особистий 
вклад внесу я в справу виконання величних на
креслень партії?» — таке запитання ставить перед 
собою кожен юнак, кожна дівчина. У юності широкі 
крила, великі й світлі мрії. Своєю працею внести 
особистий вклад у створення достатку сільськогос
подарської продукції — ось девіз долинських ком
сомольців.

— Ми з великою увагою вивчили звернення 
бригади О. В. Гіталова та молодих механізаторів 
Новоукраїнського району до всіх механізаторів об
ласті, — говорить ланковий комсомольської меха
нізованої ланки колгоспу імені Шевченка Георгій 
Бондюк. — Висновок може бути один: комсомоль
ських гектарів не повинна торкатись людська рука. 
Наше слово — виростити в 1962 році по 50 центне
рів зерна кукурудзи на кожному з 100 гектарів.

...Чотири комсомольці. Вік кожного ледве сягає 
двадцяти, а яка широта мрії! Ось вони — Георгій 
Бондюк, Володимир Гриша, Петро Сідлак, Володи
мир Харламов. Хлопці зобов’язались до кінця лю
того повністю відремонтувати техніку, вивезти на 
всю площу посіву не менше як по 10 тонн пере
гною.

Вирощуватиме королеву полів на зелену масу з 
качанами в молочно-восковій стиглості і ланка 
комсомольця Олександра Сергачова.

Молоді механізатори розуміють, що найвищі в 
світі врожаї кукурудзи з сапкою не виростиш. І не
має сумніву, що слова свого юнаки дотримають, бо 
є для цього чудова техніка, є незгасне комсомоль
ське завзяття і молода енергія.

М. БУДЬКО, 
інструктор Долннського райкому ЛКСМУ.

спеціальність 
механізаторів 
ГТ РОСИМО направити 

нас свинарями на фер
ми своєї бригади. Працюва
ти будемо так, щоб вивести 
ферму в передові», — так 
писали в заяві правлінню 
артілі, комітету комсомолу 
механізатори комплексної 
бригади № 2 Леонід Мину
ла і Олександр Олександ
ров.

Довгий час хлопці пра
цювали причіплювачами в 
тракторній бригаді. Люби
ли їх механізатори: сприт
ні в роботі, веселі, дружні« 

Не дивно, що пішли хлоп
ці на ферму. «Підемо туди, 
це трудніше. Адже молоді, 
сила є, бажання», — вирі
шили хлопці. Вони відгодо
вують 320 голів свиней. 
Приріст кожної голови за 
добу 350—400 грамів.

М. ТОПОР,
Колгосп імені Чапаева
Кі ровоградського 
району.

Е!

ДОПОМОЖІТЬ СТАНКУВАТСЬКІИ 
головко
— А що роблять комсомольці? Може, 

вони хочуть, щоб їм все на підзосі по
дали? — можуть зробити нам закид.

Ні, ми так не думаємо; Бралися кіль
ка разів дещо зробити, але ж без спеці
алістів, без напутнього слова громад
ських інструкторів (про яких у нас і не 
чули) нічого не виходить. Туг би сказа
ти ділове слово вам, товаришу Головко. 
Чи не пора навідатися до нашої артілі? 
Не лякайтесь, шо у нас відсутній спор
тивний інвентар. Його придбати неваж
ко. Адже голова правління колгоспу 
Володимир Петрович Коноваленко лю
бить молодь за трудові дерзання і зав
жди піде їй назустріч.

В. КРАВЧЕНКО,

МОЛОДІ, т.
КОЛГОСП імені XXI з’їзду КПРС — 

велике господарство. Він об’єднує три 
бригади. В різних галузях колгоспного 

виробництва працює багато молоді. Доб
ре трудяться юнаки і дівчата, а відпочи
вають... Не будемо говорити про те, що 
концерти художньої самодіяльності — 
дуже рідке явище (хоч на території 
колгоспу є чотири клуби). Дещо хочеть
ся сказати про спортивну роботу. Про 
футбол, волейбол та легку атлетику 
доводиться лише читати в газетах. Жод
ної спортивної секції, жодного змаган
ня... Чи не «забагато» це за останні два 
роки?

В колгоспі є бажаючі займатися спор
том. Це — Іван Владов, Іван Стоянов, 
Катерина Каліфорова, Марія Драганова 
та багато інших. Всі вони, ще навчаю
чись у школі, захоплювалися різними 
видами спорту. А сьогодні їм лишилося 
тільки згадувати ті щасливі дні. Прав
да, шахісти нашого колгоспу брали 
участь у районних змаганнях і домогли
ся непоганих результатів. Але ж це було 
аж в 1959 році.

Іноді збиоається молодь на спортив
ний майданчик Станкуватської* восьми
річної школи. Тут можна пограти у во
лейбол, 
щасливі випадки бувають рідко, бо май
данчик 
учнями.

Отакі-то V нас діла. Думаю, що не 
буде перебільшенням, коли скажу, що 
комсомольський комітет колгоспу на 
чолі з його вожаком Олександрою Нє- 
дєлковою приспали фізкультурно-масову 
роботу. І ніхто не збирається її розбу
дити. Навіть голова районної ради Со
юзу спортивних товзристз і організацій 
тов. Головко,

с. Станкувате 
Вільшанського району.

ручний м’яч тощо. Але ж ці

школи здебільшого зайнятий



ЯКЩО ДОРУЧЕННЯ ДО ДУШІ
’Т31ЛЯ дверей першого

механічного цеху агре
гатного заводу зібрався
гурт робітників. На їх об
личчях усмішки.

— Добре діє комсомоль
ський пост!

— Від пильного ока Оль
ги ніхто не сховається!

Так робітники коментува
ли свіжий номер листівки 
«Стружка* з дотепною ка
рикатурою на одного з бра
коробів...

Лише місяців три тому 
бюро комсомольської орга
нізації заводу доручило 
очолити комсомольський 
пост Ользі Денисовій, а 
вже наслідки роботи від
чутні. Всі недоліки, що по
мічають члени поста Ольга 
Денисова, Олена Головко, 
Віктор Журавльов та інші 

■ комсомольці, гостро ви
криваються у сатиричній 
листівці. Дістається від 
«Стружки» не тільки вину- 
ватцям-робітникам, а й не
дбалим змінним майстрам. 
Нещодавно за бруд на вер
статах потрапили в «Струж
ку» майстри В. Ільченко та 
П. Медяник. Після цієї 
«процедури» вони навели 
порядок у своїх змінах.

Робітники жартома гово- 
:рять:

14», в «Комсомольцеві» від
мічався ряд недоліків, лік
відація яких залежала від 
адміністрації цеху. Вмістив
ши критичні сигнали, ред
колегія добилася обгово
рення їх на літучках у на-

чальника цеху М. Я. Конд- 
рова.

Я навів лише два при
клади того, як комсомольці 
першого механічного цеху 
виконують свої доручення. 
Можна б розповісти і про 
чудових виробничників — 
вожатих підшефної школи 
№ 7 Н. Сидлерьонок, Ж. 
Михайлову, Л. Шевчен
ко та багатьох інших, які з 
любов’ю виконують ті чи 
інші завдання комсомоль
ської організації.

От що значить — дібрати 
для людини відповідне її 
уподобанню доручення. По
декуди ж буває навпаки. 
Дають перше-ліпше дору-

нечення комсомольцеві, 
зважаючи на його здібнос
ті, захоплення. І він не ви
конує його, або ж виконує 
невчасно, «з примусу». А 
це — не дрібниця, бо впли
ває вона на всю роботу 
комсомольської організації. 
Це добре розуміють в ме
ханічному цеху, тому і ро
бота в них на висоті.

На одному із засідань 
заводського комітету його 
секретар Юрій Кваша ска
зав секретарям бюро цехо
вих організацій:

— Хто не знає, як прово
дити роботу з комсомоль
цями, підіть і повчіться в 
першому механічному цеху!

Він має рацік>і Я хочу 
тільки додати, шо велика 
доля успіху в комсомоль
ській роботі цеху належить 
хорошому організаторові, 
секретарю комсомольського 
бюро Вірі Тулянцевій. Не
дарма ж її уже третій рік 
підряд комсомольці обира
ють своїм вожаком.

О. ЛАДАН, 
робітник, член комі
тету комсомолу агре
гатного заводу.

м. Кіровоград.

ЇХ виховав комсомол

Ярошенко, ХОЧ І ВХОДИВ У ГРУ У мав 
ка, діяв більш самостійно, Ліна
важливе завдання центру. Н)Ж 
була в трикутнику — Ярошенко, [ 
Репешка, партизанський загіг
Скирди. _ .

А диверсійна група все ширшала 
ширшала, все більше ставало п У 
ннків. Вона від душі раділа В1СТЯ^’ 
ставали відомими їй і які вона пер Д 
вала далі: месники роздобули ротат ? 
і радіоприймач, розстріляли автомаши
ну фашистів, здобули зброю.

Жителі сіл, яких фашисти виганяли в 
поле, знаходили там листівки, о них 
повідомлялось про те, що Москва і 
здана, що фашисти, як не рвуться, до 
Волги підійти не можуть. І ЦІ листів
ки доносили правду з фронту, підніма
ли дух і вселяли віру у людей.

Підпільники саботували збирання 
врожаю, відправку худоби в Німеччи
ну. Підпільники — ветфельдшер Зай
цев заражав тварин хворобами, дирек
тор МТС Степан Роздольський допові
дав гітлерівцям про поломку машин в 
степу (а сам же з своєю групою в зо
лотаві хліба носив каміння, забивав їх 
при корні, щоб рвалися коси).

Важко було діяти в підпіллі під но
сом -у ворога, проте бойові групи здійс
нювали акти помсти, вбивали офіцерів 
і поліцаїв. Підпільники збирали і до
ставляли продукти партизанському за
гонові у Чорний ліс.

Незабаром Леніна дістала завдання

(Початок дивись в № 3).

— Комсомольського пос
та остерігайся більше, ніж 
будь-якого начальника. 

. Найменші промахи в робо
ті помічають.

І в цьому
правди.

Довгий час 
комсомольців 
справа з 
стіннівки 
хоч потреба

жарті є доля

у заводських 
не ладилась 

випуском своєї 
«Комсомолець», 

в ній гостро 
відчувалась. Тоді бюро ком
сомольської організації це
ху всерйоз зайнялось цією 
справою. Редактором за- 

• твердили контролера Світ
лану Григор’єву.

Робота ожила. Сторінки 
«Комсомольця» стали за
повнюватись свіжими по
трібними матеріалами. Не 
щадить дошкульне перо тих, 
хто погано працює сам і 
заважає іншим, хто часто 
спокушається «зеленим змі
єм». Зате тепло і сердечно 
відгукується про найкра
щих новаторів, ударників і 
колективи комуністичної 
праці.

У дні, коли підприємство 
готувалось до переходу на 
випуск нового виду продук
ції — гідронасосів «НШ- 
32 Є» і водонасосів «СМД-

ОК НАЙДОРОЖЧУ ре- 
ліквію шанують в 

Олександрійській 
школі № 2 цей 
встановлений на 
місці. І навіть третьоклас
ники, коли їх запитати про 
історію кумачевого полот
нища, охоче розкажуть, як 
в урочистій обстановці ро
бітники електромеханічного 
заводу вручали прапор 
представникам школи. Такі 
події ніколи не стираються 
з пам'яті.

Багато цікавого з точки 
зору виховання в учнів по
чуття патріотизму, поваги 
до революційних традицій, 
безмежної відданості справі 
комунізму є у школі. Так, 
збори піонерської дружини 
та комсомольські збори по 
прийому в піонерію та ком
сомол проводяться урочис
то. Добре пройшов вечір 
на тему «Ми будемо жити 
при комунізмі», на який за
просили колишню випускни
цю цієї школи делегатку 
XXII з'їзду КПРС В. Панс
кову, батьків та робітників 
електромеханічного заводу.

І що найголовніше, в під
готовці і проведенні всіх 
цих заходів проявляють 
ініціативу, беруть активну 
участь комсомольська і піо
нерська організації школи.

Про це розповідалося на 
недавній обласній нараді 
директорів шкіл. І треба

середній 
прапор, 

видному

г - . . •

Росткам нового
ПУТІВКУ в життя

", V VVVT7TVVTVVT VTTTVYVTTT

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
10 січня 1962 р. 2 стор.

було бачити, як уважно 
слухали свого колегу пред
ставники з інших районів, з 
тим, щоб і в себе провести 
подібні заходи, перейняти 
хороші традації.

У звітній доповіді ЦК 
КПРС XXII з'їздові пар
тії тов. М. С. Хрущов під
креслив: «Головне завдання 
Ленінської Комуністичної 
Спілки Молоді — вихован
ня юнаків і дівчат на ге
роїчних традиціях револю
ційної боротьби, на прикла
дах самовідданої праці ро
бітників, колгоспників, інте
лігенції, на великих ідеях 
марксизму-ленінізму». На 
цьйму питанні докладно 
зупинився у своєму виступі 
директор Хрущовської се
редньої школи № 1 С. А. 
ДУН. Він розповів про те, 
як комсомольська організа
ція школи запрошує на те
матичні вечори учасників 
громадянської та Великої 
Вітчизняної воєн, передови
ків виробництва. Розповіді 
гостей завжди сприймаю
ться учнями з великим ін
тересом.

А хіба можна недооціню
вати значення трудового 
виховання школярів? Адже 
в учнівських виробничих 
бригадах, шкільних май
стернях, на підприємствах

під час виробничої практи
ки — саме там гартується 
юнь працьовита, енергійна, 
наполеглива. Про це гово
рили у своїх виступах і ди-

— Наш педколектив те 
саме турбує,

НОТАТКИ о 
З ОБЛАСНОЇ £

НАРАДИ 0 
ДИРЕКТОРІВ ШКІЛ $

ректор Новопразької серед
ньої школи Ф. Ф. ОКСА- 
НИЧ, і директор Онуфріїв- 
вької середньої школи І. О. 
СУХОМИНСЬКИИ, і заві
дуючий Голованівським рай
вно С. А. ДОБРОВ.

— У більшості шкіл ра
йону,—підкреслював т. Доб
ров, — готуються механіза
тори широкого профілю. 
Золота молодь росте, осві
чені спеціалісти, надійна 
зміна старшим. На жаль, 
тут є своє «але»: випускни
кам шкіл часто не довіря
ють керма трактора, ком
байна, беруть на роботу в 
першу чергу тих, хто закін
чив курси або училище ме
ханізації, 3 цим ніяк не 
можна миритись.

ж
— . — продовжив

думку попереднього про
мовця т. Сухоминський. — 
У школі діти вивчають мо
тоцикл, автомашину, одер
жують права водіїв третьо
го класу. Гуртки ведуть на 
громадських засадах самі 
батьки — хороші спеціаліс
ти. І все ж колишнім школя
рам не завжди довіряють.

Про велике значення по
сильної праці у вихованні 
підлітків говорилось немало. 
Довір'я до молодої людини, 
віра в її силу окрилює юну 
душу Яскравий приклад 
навів_ директор Олександрій
ської иіколи-інтернати Г К 
НАСТАСЬЄВ: невиправно- 

здавалось би, бешкет* 
нику доручили керувати уч
нівською будівельною брига
дою, і За деякий час 
хлопець зовсім Змінив свою 
поведінку, виправдує до
вір я товаришів і вчителів.

Директор Олександрій
ської середньої школи № 2 
О. І. крижановськйи 
порушив питання про опла
ту праці учнів. Непедагогіч
но, на його думку, виплачу- лптп

заробленівати 
ними 
го навчання

учням с " 
під час практично-

гроші, це

в. процєнко

лпати в групу кілька бланків тныча. 
ПЄР^ паспортів; які видавали ворощ 
комендатури, віквнтки різних печа,.я 
. штабів іІе завдання вона викова.,, 

Зникнення великої кількості докумеа- 
тів не залишилось безслідним. Підозр» 

„я Леніну І коли було оголошено Гро відправкуУ' молоді в Німе,», 

Леніні наказали кидати комендатуру. 
А там уже деякий час працював інший 
розвідник. Захопивши з собою чимало 
різних бланків, Леніна зникла з комен- 
датури. - -

Тепер вона переховувалась 
Береславці. Разом з Галиною 
ною та іншими вона виписувала р)М, 
довідки, документи, складала текст« 
листівок.

ВКІНЦІ літа на вулиці села Кетри- 
санівки двоє поліцаїв затримали ди

ректора МТС Степана Роздольського. 
Невідомо чому. Роздольський зразу ж 
пристрелив одного з поліцаїв, а інший 
убив його.

переховувалась в селі 
Іваніа-

.□пааоаааааааооааааааоооааооаоаоосааааааоспааапаоос^

Апроші СПРАВИ 
в бриіад і учнівській

ДОБРЕ потрудилися в 1961 році члени учнівської 
виробничої бригади Хмелівської середньої шко

ли № 1. На площі 10 гектарів вони одержали більш 
як по 84 центнери кукурудзи в зерні з кожного гек
тара при зобов’язанні 65. А ланка тваринників, три
надцять членів якої з січня по жовтень минулого ро
ку двічі на тиждень підміняли доярок на молочно
товарній фермі колгоспу імені Карла Маркса, надої
ла 56 центнерів молока, тоді як зобов’язання у неї — 
50. Майже вдвоє перевиконано зобов’язання і по 
вирощенню кролів.

Чимало корисного зробила ланка будівельників та 
деревообробників. Гараж для тракторів — то
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. МВИ не
єдине творіння їхніх вмілих рук. Вони і приміщення 
школи ремонтували влітку, і рами для картин ви
готовляли.

За хорошу працю — відпочинок чудовий. Дирекція 
школи організувала 
бригади туристську 
лаїв—Херсон—Нова 
ріжжя—Кіровоград, 
час цієї поїздки.

Плани на майбутнє зріють великі. Керівник вироб
ничого навчання П. Л. Танцюренко розповів, що чле
ни бригади дали слово одержати в 1962 році на пло
щі 20 гектарів по 85 центнерів кукурудзи в зерні, на 
10 гектарах зібрати по 28 центнерів озимої пшениці 
і на такій же площі — по 26 центнерів гороху. Не 
забули і про цукрові буряки. їх буде вирощено на 26 
гектарах по 300 центнерів, причому завдяки повній 
механізації обробітку посівів собівартість центнера 
цукрової сировини знизиться на 5 копійок. Намічено 
виробити всією бригадою не менше 4750 трудоднів.

Познайомтеся з активістами учнівської бригадні 

а н ‘ м к бригадир дев’ятикласник Євген
§ гиии<?іІаЛЛЄхИ 6рнгади 3іна‘Да АЗІМОВА і Марія 
о синицька (праворуч) розглядають вирощену 
° бригадою кукурудзу.
□ Фото і текст В. Ковпака. а
-їаапаааааапааааппаапаааааааппапааааапаааапппаапппоюасл

для всіх 86 членів виробничої 
подорож по маршруту Мико- 

Каховка—Асканія Нова—Запо- 
Багат’о чого побачили учні за
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Фото і текст В. Ковпака. ?•

пробуджує у них меркан
тильний інтерес: що я ма
тиму за ту чи іншу роботу? 
Краще нехай учнівська 
бригада витрачає ці кошти 
на колективні потреби, прий
має про це самостійне рі
шення.

На питанні підвищення 
ролі комсомольської і піо
нерської організацій деталь
но зупинився секретар об- 
К£ІЇ?Л°*С°МОЛУ К П- НЕ
ДІЛЬКО. Він навів прикла
ди, коли в окремих школах 
допускають адмініструван
ня, не сприяють розвитку 
ініціативи юних активістів. 
Тов. Неділько підкреслив 
що шкільні комітети ком
сомолу повинні займатись 
гуртковою роботою і вироб
ничим навчанням так само 
« ■ истшністю та 3»™°: 
ЛІНОЮ учнів. . “<-цип
оектапп^ЛаСН-й Нараді ди
ректорів шкіл було пппн 
шено також под • - РУ~

на«чанняроаітич2і° 
Розширення майстерень 1̂; 
школах та їх лл при підвищення Япд^ННя‘
— кваліфікації

ДУЧЕНКО.

Немов ожила
ІСТО Р 1 Я

"КЛІДІ, пожовклі від часу 
фотографії, на яких з«’ 

фіксовано період громадян
ської війни. Ось на одній і 
них зображено агітпоїзд 
Читаєте невеличку текстів* 
ку, і історія мов ожн$ас 
перед вашими очима. Ні 
агітпоїзді в 1920 році по« 
був у Знам’янку Михайло 
Іванович Калінін, щоб зіс 
ступити перед червоноар- 
М1ИЦЯМИ, які вели тут бої З 
бандами білих.

Инші фотознімки Знам’ян* 
ської краєзнавчої кімнат# 
музею, яка відкрилась

вчителів.

Щодавно у міському Будин
ку піонерів, розповідана- 

Р° героїчні діла парти1«' 
ні в Знам’янського рано# 
П,Д час Великої 
НО1 ВІЙНИ.

Цікавий розділ «Зн«' 
м янка в роки семирічні1’ 

VT дізнаєшся про здобу? 
трудівників міста й-р*'; 

ону, про їх успіхи у вик^ 
«анні семирічки, 
я Z71 од,Ня. У кімнаті-муз^І 
багато відвідувачів.

“• ПРАВЕЦЬКИИ і

НОЇ Вітчнзн?



Несподівано бу
ло схоплено Орло
ва (Ярошенка), 
Шведи і Болтова. 
Вони зробили на
мір втекти від кон
вою і по дорозі на 
Бобрннець біля се
ла Тарасівни були 
вбиті.

А ще через дея
кий час провока
тор видав бобрин- 
чан Давиду і Гу
рина.

Було віддано на-
каз створити з чо

ловіків бонову групу і змінити місце 
ДІЯЛЬНОСТІ.

Де можуть діяти партизани серед 
степів? Важко доводилося, он, як важ
ко! Народні месники перейшли із сходу 
Бобринецького району на південь Ус- 
тннівського. Табором було обрано пе
чера, яку партизани вирили на березі 
кам’янистого Інгулу.

Ризикуючи життям, юна підпільниця 
Леніна Топор кілька разів ночами 
йшла з Береславкн на берег Інгулу, де 
зустрічалася з партизанами, передава
ла їм продукти, новини, одержувала 
завдання для тих, хто залишився на

старих місцях. І знову вона, прислухаю
чись до звуків здичавілого степу, про
биралась темними грудневими ночами, 
міцно стискуючи холодну сталь пісто
лета, по розкислих полях назад, в Бе- 
реславку. Все частіше просилася зали
шитись біля партизанів. їй хотілося 
діяти, бути такою, як Зоя Космодем’ян- 
ська.

Одного разу партизанам повідомили, 
шо в селі Макаровому (нині Солонце- 
ватка) зібралося чимало поліцаїв. Вони 
грабували населення, гвалтували жінок 
і дівчат. І коли розвідка підтвердила 

це партизани однієї ночі вирушили в 
село. Не залишилось тоді в Макаровому 
жодного поліцая чи фашиста — всіх ви
нищили народні месники. Але довго за
тримуватись в партизанському таборі 
не можна було. З дня на день сюди мог
ли нагрянути фашисти з карального за
гону.

Ще однією перемогою месників було 
те, що вони визволили табір військово
полонених в селі Седнівці Устннівсько- 
го району. В ту ніч близько ста чоловік, 
звільнених з табору, одержали викраде
ні і заповнені Ліниною рукою тимча
сові паспорти і розбіглися 'хто куди.

Немало й інших славних справ звер
шили народні месники в ті буремні 
для Вітчизни дні.

М АЙСТЕР-різьбяр, який вміло робив з 
*’■ підметок і каблуків німецькі печа
ті і штампи, розвідник Земляков по
вертався з чергового завдання в То- 
лубеївку. Був світанок, і Земляков, одяг
нений у форму поліцая, спокійно йшов 
вулицею. Раптом назустріч йому вийшов 
інший поліцай.

— ХайльІ
— Хайль Гітлер! — привітався Зем

ляков з незнайомцем.
— Дай прикурити, — попросив той.
Розговорились. Земляков сказав, що 

він служить у Бобринці, а прибув у ці 
місця разом з іншими для розслідуван
ня справи про вбивство офіцера в Сте- 
піьці (Землякову було добре відомо, 
чому в навколишніх селах закишіло 
гестапівцями і поліцаями).

— Оце хлопці прислали роздобути 
десь самогону, — ховаючи запальнич
ку, сказав Земляков. — Чи не допомо
жеш, земляче?

— Що ж, спробуємо, — відповів 
той. — Хоч сам я і не звідси, а з Васи
ліски, але думаю, що знайдемо. Я 
теж не проти випити, дріж проймає 
щось.

А в передранковій тиші вловлювався 
ледь чутний глухий гул зі сходу.

— Наші вже недалеко, — майнула 
думка в Землякова, і радісно закалата
ло серце в грудях.

Цей гул слухали, вийшовши на поріг 
хати, Галина-Тарнавська і Леніна То
пор. І не відчували вони морозу, що 
сковував землю. Стояли простоволосі, 
пригорнувшись одна до одної, і вслуха
лись в далеку канонаду.

— Вже скоро, Галю, — радісно ше
потіла юнка.

— Скоро, Лійочко!
Тож хіба міг у цю хвилину Земля

ков бути спокійним, ходити попід хата
ми в пошуках самогону? Він просто 
тішив -себе думкою, що потривожені і 
налякані люди почують той гул насту
паючої Радянської Армії. Знайшовши 

. перший-ліпший привід, він відстав 

від поліцая і пробрався у замаскова
ний підвал — тайник, про існування 
якого знали небагато і в якому він пе
реховувався. Тут же зберігалось дещо 
з документів підпільників.

1 а несподіване його зникнення стри
вожило і занепокоїло поліцая. Вже че
рез годину по всьому селу нишпорили гіт
лерівці. Вдень в село приїхала машина 
з гестапівцями з Бобринця. Серед них 
були відомі садисти, запроданці-брати 
Печенюки. Буквально все в селі було 
перерито.

Провокатор видав схованку партиза
нів. Відстрілюючись, Земляков не встиг 
знищити паперів.

За три дні було арештовано у Васи
лівні, Береславці, Нрвоолександрівці і 
Кетрисанівці 34 чоловіки. Серед інших 
було схоплено Леніну Топор і Галину 
Тарнавську.

Нелюдським тортурам піддали фа
шисти арештованих.

— Де інші?! — скаженіли гестапівці.
Але уста приречених були замкнуті. 

Мужньо виносили знущання наймолод
ша з арештованих Леніна і молода жін
ка Галина, мати двох дітей.

Чудом вирвалась з фашистських ла
бет вчителька Надія Іванівна. Змуче
ну, напівроздягнену і напівживу аж 
ранком її зустріли» партизани на берем 
Інгулу. Важко дихаючи, вона і розпові
ла все.

— Визвольте їх. — благала Надія 
Іванівна.

...Партизани поспішно почали готу
ватись до операції. Було вирішено о 
дванадцятій годині ночі прорватись до 
комендатури в селі Новоолександрівці, 
звільнити заарештованих і зникнути з 
села.

Роздобули кілька кінних саней, де
що з поліцейської фооми. Коли почало 
смеркати, озброєні партизани рушили 
в путь.

Через годину знялася метелиця. Во
на сприяла — можна було проникнути 
в село непомітно.

Верстви за дві до Новоолександрівки 
народних месників зустріли жителі се
ла і передали сумну звістку. Ще вдень 
всіх арештованих фашисти розстріляли. 

IIІКОЛИ не зітреться з пам’яті но- 
воолександрівців день 12 лютого 

1944 року. Велику групу замучених, 
обідраних людей гнали фашисти цент
ральною вулицею.

— Партизанів ведуть!
— Партизани!
Ця звістка летіла з краю в край се

ла. Люди проводжали нерухомими очи
ма народних месників. А вони йшли 
тісними рядами, підтримуючи знесиле
них, йшли, повільно ступаючи по груд
ках« В передньому ряду йшла струнка 
дісчина з голубими, як небо, очима і ви- 

сокнм чолом. Вона йшла, гордо під
нісши голову. Лише іноді до болю за
кушувала нижню губу. Мабуть, щоб 
не застогнати від болю. її ніхто тут 
не знав, цю горду юнку. А вона сміли
во дивилась в людські обличчя своїми 
невинними голубими очима і почуття 
впевненості залишала у кожного, з 
ким зустрічалася поглядом. Конвоїри 
кричали, підштовхуючи нездоланних. 
Але передній ряд, в якому крокувала 
юнка, ні на йоту не прискорив ходу. 
Гордо і величаво йшла ця колона на
зустріч смерті.

Нараз над колоною пролунав спочат
ку тремтливий, а потім все більш впев
нений дівочий голос:

Вставай, проклятьем заклейменный, 
Весь мир голодних и рабов...
Це співала Леніна. Пісню підхопили 

інші. Широкою і могутньою була вона. 
Посипалась брудна лайка конвоїрів, 
засвистіли нагаї. А пісня чимраз міцні
ла, ширилась:

Это есть наш последний
И решительный бой...
А незабаром з балки за селом до 

слуху новоолександрівців доносились 
приглушені черги.

Нікого до загиблих не допустили.

(I ЕРЕЗ місяць переможною ходою тут 
пройшла Радянська Армія. Однією 

з перших у балку за селом прийшла 
стара сільська вчителька Євдокія Ти
мофіївка Колісник, щоб розшукати ті
ла своїх племіників Кирила і Галини. 
Тіла збереглися в снігу, їх можна було 
розпізнати.

Тоді ж було піднято тіло гордої юн
ки. її ніхто не знав тут. Лише в пиш
ному закривавленому волоссі знайшли 
алюміньовнй гребінець. На ньому було 
викарбувало «Коля». Цей гребінець на
лежав комсомолці Леніні Топор.

А хто був Коля — невідомо. Можли
во, він теж загинув у двобої з нена
висним фашизмом. Можливо, трудиться 
з нами, перетворюючи в життя величні 
накреслення Програми партії і не знає, 
що велике серце гордої юнки Леніни 
Топор належало тільки йому. І не знає, 
що її нецілована молодість зів’яла в 
розквіті за те, щоб цвіла буйним цві
тінням наша юність.

УРЯД високо оцінив подвиг юної 
партизанки, посмертно нагородивши 

її медаллю «Партизанові Великої Віт
чизняної війни». За рішенням виконко
му Василівської сільської Ради остан
ки Леніни Топор та інших партизанів 
села перенесено в центр Василівни. Чо
тири роки тому тут встановлено пам’ят
ник.

На могилі героїні ніколи не в’януть 
квіти, як не забуваються імена тих, хто 
покоїться тут.

Виховують чи... „випускають66?ШІСТЬ годин ранку... Ра
но ще, але корпуси шко

ли вже наповнились голоса
ми вихованців, розмовами, 
плескотом води. Новин тру
довий і учбовий день розпо
чався, як завжди, чіткими рухами ранкової гімнастики.

Одуа за одною пустіють кімнати гуртожитку. їх гос
подарі йдуть в майстерні, класи. Тут починається тру
дове життя, навчання. Майбутні спеціалісти виготовля
ють нові вузли, меблі і устаткування, слюсарні інстру- 
менти, виконують замовлення цукрового заводу. З кож
ною деталлю, шафою чи стільцем, зробленими своїми 
руками, впевненішими стають рухи. Вихованці школи 
готуються стати слюсарями, електромонтерами, кова
лями. Кожен вибрав, що кому по душі.

Та хочеться детальніше поговорити про те, як готу
ють молодих спеціалістів, дізнатися про їх навчання 
і роботу, життя і мрії.

Капітанівська школа ФЗУ готує спеціалістів, які пра
цюватимуть па цукрових заводах. Школа безпосеред
ньо підпорядкована підприємству, що розташоване в 
цьому ж селі. Тому навчання учнів тісно зв’язане з 
практикою на заводі. Крім занять в класах і майстер
нях, вихованці школи мають певну кількість годин 
практики на заводі, відповідно за спеціальністю. Хоро
ший метод: закріплювати на практиці те, що одержа
но на уроках.

Від заводу виділено спеціаліста-технолога І. В. Виш- 
невського, який читає спецкурс і відповідає за практику 
• групі технологів. Формально все правильно організо
вано. все добре. А от на ділі виходить зовсім інше.

Ми сидимо в ленінській кімнаті, і учні наперебій роз
повідають про практичні заняття, про своє життя-буття. 
Скільки відчувалося гіркоти в їх словах, скільки праг
нення досконало оволодіти професією, стати кваліфіко
ваним спеціалістом.

— Хіба ж це практика? Прийдемо в цех неначебто 
Для навчання, а виконуємо різні допоміжні роботи.

— Лантухи з цукром переносимо, електрокабель тя
гаємо, пересуваємо різні двигуни, копаємо ями. Звичай
но. ми не проти роботи взагалі. Але під час практики... 
"їн ж повинні вивчати технологію виробництва вреш
ті-решт?

Запитливі очі у Василя Атамаса, Віталія Іваненка 
з групи слюсарів-технологів, те ж питання і на вустах 
Василя Дяченка та Олександра Іваницького. Та й не 
лише у них. Кожний дивився уважно і чекав відповіді. 
Що ми могли відповісти? Звичайно, були згодні з ними.

Зак. вони повинні вивчати і добре знати виробни
цтво. Але чому ж таки трапилося, що хлопці досі не 
оивчилн технологію виробництва цукру, не попрацюва
ли на кожній дільниці підприємства, конструкції апара- 
т,в, окремих вузлів знають лише по схемах? А візьмись 
вони розібрати той чи інший апарат, або скласти його 

і кожен не знатиме, з чого почати.
Смішно говорити, але не знаємо навіть, куди яку

До уваги керуючого обласним 
цукробу рякотрестом 

т. Компанійця
гайку закрутити, — щиро, але якось невесело і сором
ливо говорять вони.

Дійсно. Скоро складати залік з технології виробни
цтва, включаються до нього і знання окремих апара
тів, вузлів. Що ж відповідатимуть учні? Як розбира
тимуться в усьому? Це їх турбує, бо ж не хочеться по
казати свою безпорадність.

Такі ж справи у майбутніх електромонтерів. Теорію 
вивчили. А просту електропроводку не вміють зробити: 
не було жодного практичного заняття.

— Ремонтникам добре: коли трапиться якась полом
ка, то їх завжди запрошують в цехи, — заздрять учні. 
— Тож вони вивчили на практиці всі вузли, деталі. їм 
добре...

ТО ж винен, що в школі так недбало ставляться 
до практичного навчання учнів, до майбутніх спе

ціалістів взагалі? В першу чергу головний інженер за
воду С. М. Волох. Він безпосередньо відає практичним 
навчанням учнів, відповідає за правильну організацію 
практики. Значна вина і т. Вишневського. Адже він від
повідає за практику в окремих групах, зокрема, в групі 
технологів.

Розмову про практичні заняття, про безвідповідальне 
ставлення до цієї справи окремих викладачів підтримав 
вихователь А. Г. Шевченко:

— Раніше, коли робітникам, майстрам платили, вони 
вчили учнів. Тоді у кожній групі практикантів був ке
рівник. А зараз немає матеріальної заінтересованості. 
Колишні вчителі-пракгики самі про це говорять.

Немає матеріальної заінтересованості... Які слова! Я 
бачу за ними людину, яка відстоїть за верстатом свої 
8 годин, витре ганчіркою руки і спокійно піде після 
зміни додому. Не оглянеться на свого товариша, не до
поможе, не буде вжитії учня, ховає в собі секрети ви
робництва. Ховає, бо за те, щоб когось навчити, не пла
тять. Багато старих досвідчених робітників з готовніс
тю передають молодим свій досвід, знання. Але не 
слід допускати до виховання тих, хто міряє всі хороші 
починання, поривання, ініціативу кількістю одержаних 
купюр.

Варто було б директору школи ФЗУ В. Г. Шевченку 
не лише зацікавитись практичним навчанням учнів. По
трібно організувати це навчання правильно, вміло. Адже 
ДЛЯ /дього є цілий колектив спеціалістів.

Хочеться кілька слів сказати і про виховання. Не 

можна сказати, щоб в шко
лі серйозно займалися цим 
питанням. Шкутильгає тут 
трудова дисципліна, немає 
чуйного, людяного ставлен
ня вихователів до вихован

ців школи. Працює, наприклад, старшим майстром О. Ф. 
Бреженко. його звільнили з заводу за пияцтво і... посла
ли виховувати учнів. А скільки раз з’являвся він напід
питку на заняття і не допускав вихованців до роботи. 
Виходить так, що від його настрою, тверезості зале
жить праця учнів. Що хорошого може дати майбутнім 
робітникам така людина?

Мають вихованці школи дві години вільного часу 
після роботи і занять. Для особистих справ, як кажуть, 
тут. Декому хочеться в цей час поспівати улюблених 
пісень, пограти на гітарі чи баяні в колі друзів. Що 
тут поганого? Молодь потребує свого, веселіше їй з 
піснею, зручніше.

— Не можна цього зробити, порушується розпорядок 
дня, — говорять керівники школи. — Хочеш співати — 
іди в ленкімнату і співай.

Видно, ті, хто складав цей розпорядок, зовсім забу
ли про людину, життєрадісну нашу юнь.

ПОГАНО не лише виховують, але й -піклуються про 
майбутніх молодих спеціалістів. В одній з кімнат, 

де живуть хлопці, вибита шибка, рами одинарні, вікна 
замерзли. В приміщенні холодно, а хлопці сплять під 
тонкими, старими ковдрами з обшарпаними кінцями.

— Не можу дати, нових, — відповідає комендант 
гуртожитку М. А. Сірченко. — Директор сказав, що ще 
ці хороші. Інших ковдр хлопці не просили, а то б я ви
дав.

Хіба обов’язково просити? Адже комендант слідкує 
не лише за порядком, але й повинен бути людяним. 
Коли ж чуйність стає обов’язком, гірко доводиться 
людям, які на собі відчувають її.

Не буде хорошої, сміливої людини, коли користують
ся в школі єдиним методом виховання, єдиною мірою 
покарання: «Виселити з гуртожитку, зняти з харчу
вання». Так поступили з Анатолієм Довбишем. Лише за 
те, що хлопець курив в кімнаті. Хіба немає інших, 
більш виправданих виховних засобів? Мабуть, рідко 
заглядають вихователі в праці А. С. Макаренка. Коли 
ми нагадали про це завучу Ф. М. Дуліну, він відповів:

— Ті питання, з якими доводиться зустрічатися, Ма- 
каренко якраз не охопив в своїх працях.

І це говорить завуч школи, літня людина, яка вже 
чимало працює на педагогічному поприщі! Не хочеться 
робити такий висновок, але доводиться: не виховують в 
школі молодих спеціалістів, а... випускають. За прин
ципом: аби за поріг!

С. ФУРМАН, 
спецкор. «Молодого комунара».

с. Капітанівка 
Ново,миргородського району.
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ТЕАТР С ЯЛ А С

В ЗИМОВОМУ ПІОНЕРСЬКОМУ

ґ~ ОТ НІ заворожених ди- 
тячих оченят слідку

ють за розгортанням дії 
на сцені. / раптом, наче 
весняний грім прогуркотів, 
дзвінкий, заразливий сміх 
маленьких глядачів...

Ми присутні на новій ви
ставі Кіровоградського об
ласного українського му
зично-драматичного театру 
імені М. Л. Кропивницько- 
го «Іванко Златокудрий». 
Відчуваєш величезну ра
дість, сидячи поряд з 
школярами, які з винятко
вим інтересом реагують на 
події в п'єсі. 1 хтозна, мо
же саме тут, на цьому 
спектаклі, такому яскраво
му і хвилюючому, зароджує
ться зерно, яке визначить 
життєвий шлях майбутніх 
музикантів, художників, 
танцюристів, артистів.

У виставі «Іванко Злато
кудрий» звучить мелодична 
музика М. Покровського; 
дуже добре і цікаво поста
вив танці М. Анкудінов, 
чудові декорації і костюми 
створив художник І. Олек- 
сієнко; багато видумки, 
справжньої театральності

приніс у спектакль режисер 
Г. Гусаров і, нарешті, тем
пераментно, з вогником грає 
акторський колектив. Одним 
словом, подібні спектаклі 
дуже потрібні. Вони мають 
велике значення у вихован
ні підростаючого покоління, 
прищеплюють дітям справж
ні художні смаки, допома
гають формуванню естетич
них поглядів.

Творчий колектив на чолі 
з режисером Г. Гусаровим 
зробив хороший подарунок 
юним кіровоградцям. Необ
хідно керівництву театру 
та художній раді і надалі 
включати в репертуарний 
план п'єси для школярів. 
Нам здається доцільним 
випускати хоча б дві дитя
чих вистави на рік: до 
1 травня і до 1 січня. А по
ки ми разом з маленькими 
глядачами кажемо митцям: 
щире спасибі!

О. ГУДАЛОВ.
На знімках: (ліворуч) 

сцена з вистави «Іванко 
Златокудрий»; (праворуч) 
маленьким глядачам дуже 
подобається мужній, веселий 
герой п’єси.

Фото К. Василька.

ХТОЗНА, чому саме, а тільки Іван ще в дитинстві 
любив боротись. Він пригадує, як ходив з ровесни

ками на прогулянки до лісу. Там, на галявині, хлопці 
сідали півколом, а Іван, хоч і був серед них чи не най
менший на зріст, виходив у центр і задерикувато го
ворив:

— Виходь, хто сміливіший.
Хлопці переглядались між собою:
— йди, Борис, ти..
— А чого я? Он Петро. ч
— Хай Гришко або Мишко.
Але це тільки в перші хвилини так, поки погодиться 

хто-небудь. Потім боролись всі. Додому поверталися 
з мокрими чубами, але втоми не відчували, бо кожен 
же «їхав» на соняшниковому велосипеді або котив за
лізне колесо.

Пішов Іван до школи, захопився вивченням таємниць 
«Букваря» і залишив боротьбу. Але через кілька років 
знову, як і раніше, займався у вільні години уподоба
ним видом спорту. Тепер уже читав спеціальну літера
туру. Вже й не пригадати йому автора брошурки, а 
тільки добре пам’ятає, шз книжечка «Класична бороть
ба» була зачитана до дірок.

Вже в шкільні роки на нього з повагою дивились 
старші учні.

Минали роки. Незабаром Іван Русс став відзідувати 
секцію класичної боротьби у місті Миколаєві. Після — 
служба в Радянській Армії. Тут є своя пам’ятна віха. 
Спочатку не наважувався записуватись у секцію: бачив, 
що там, як на підбір, велетні — на дві голови вищі 
від нього. Якось підійшов до місця тренувань і заду- 
мзвся.

— Ей, дружок, може поміряти силу хочеш? — ска
зав один з борців. — Тільки ж тут не дитяча спортив
на школа....

Солдати вибухнули сміхом. Іван закусив губу.
— Бачу, що не дитяча, тому й прийшов, — з викли

ком у голосі промовив він.
— З ким же тобі боротись? Хіба що зі мною, — зно

ву сказав той, що глузував.
— Хоча б... — сміливо сказав Іван.
Іван якось весь зібрався міцним плетивом м’язів 

ї вийшов до велетня. Схопилися. Кілька секунд — і 
Русс блискавично кинув противника через себе. Той 
глухо гегнув. ЯК МІШОК з піском.

— Ого-го-го, — почулось збоку.
Відтоді він регулярно займався боротьбою., В 1954 

році,-демобілізувавшись, їхав додому із значком пер
шого спортивного розряду з класичної боротьби. Де б 
не працював, як би не був стомлений, а ввечері, після 
роботи, обмившись холодною водою і повечерявши, 
йшов на заняття. Він вже тренував інших..

УСЬОГО три роки тому в молодому місті Хрущов 
мало хто знав про сешію борців. її по суті саме 

тоді було тільки організовано з ініціативи Івана Русса. 
Працював він, як "і тепер, електриком на гідроелектро
станції.

— Однак, де тренуватись? Не в кімнаті ж, у якій

АБІР цей було утворено одразу після нового року. Вже 
2 січня в приміщенні Кіровоградської середньої школи № З 

залунали дитячі голоси: учні багатьох шкіл міста зійшлися 
сюди, щоб разом, дружною сім’єю провести зимові капікули. 
Начальник табору т. Краснова зібрала всіх хлоп’ят, познайо- 

~с з вихователями. Тоді ж розподілилось на загони, 
ради загонів і дружини.

Перші два дні пішли на підготовку до офіціального від
криття табору. Але і цей час не витрачався даремно. Двічі 
колективно побували в кінотеатрі — дивились фільм «Прощайте, 
голуби» і «На шляхах війни», влаштували культпоходи в Па
лац піонерів. Переглянули також діафільми, які запропонував 
фізичний кабінет школи, — «Доля людини» та «Партизан
ська війна на Україні».

І ось настав день відкриття табору. Зранку ходили ясі 
трохи схвильовані, святкові. В одному класі відбирали кращі 
номери для концерту, в іншому — йшли останні репетиції. 
А в їдальні накривались столи для святкового обіду. Всім 
роботи вистачало.

Вже після обіду було наказано зайти в зал І шикуватись

живемо, — зауважив один з робітників тренеру. — У 
дворі ж асфальт...

— Треба килим, — додав інший.
Іван на хвилину замислився. І тут же несподівано 

виникла думка: викопати простору яму і засипати її 
тирсою.

Минуло два тижні. В секції вже було більше десяти 
чоловік. Регулярно відбувалися тренування. Ізан від-, 
чував приплив сил від того, що справи йдуть на кра
ще. Він ще енергійніше брався за роботу. Вже в сек
ції є кілька вагових груп...

Та ось задощило, настав холод. Як бути? Пішов він 

допомог-

що, мож-

й грошей

у районний відділ фізкультури і спорту, щоб 
ли обладнати десь куток для занять.

— В нас коштів нема. Рік закінчується, так 
ливо, в наступному...

Попробував, було, переконати, що на це 
небагато треба. Хоча б придбати килим.

— А як же бути з оплатою тренеру? Нема на це 
дозволу з області.

— А я й не вимагаю плати. Безкоштовно буду вчити 
хлопців.

НЕВДОВЗІ в області почалися змагання борців. В них 
вирішили взяти участь і гідробудівники.

Зустрілись шість команд. Напруженою була бороть
ба. Додому авапгардівці Кременчукгесбуду поверталися 
з хорошим настроєм: здобули хороші місця. Відтоді 
секція вільної і класичної боротьби привернула на се
бе увагу ради Союзу спортивних товариств району, ко
мітету комсомолу будови. Знайшлося і місце для 
тренувань.

Два роки тому здобула команда друге місце в об
ласті. У її складі вже не один, а п’ять призерів пер
шості. Григорій Згонник, Олександр Зорін і Воло
димир Шевченко стали чемпіонами Кіровоградшинн 
серед юнаків.

Минулий рік був теж знаменним. Влітку кремгесбу- 
дівць їздили на запрошення борців Черкзської області 
взяти участь в чемпіонаті. Там серед шести команд 
завоювали друге місце. Мали також дві товариських 
зустрічі з спортсменами Крюкова. Вдома зустрілись з 
ними — рахунок 6:2 на користь господарів, до них 
поїхали — теж переконлива перемога гідробудівни
ків — 7:1. У травні взяли участь в змаганнях на пер
шість Кіровоградської області. Команда зайняла перше 
місце, стала чемпіоном товариства «Авангард». Зу
стрічались з борцями у Бобрннці, в Луганську та ін
ших містах республіки н області.
и АПЕРЕДОДНІ 44-х роковин Великого Жовтня в 

місті Хрущов відбувалися традиційні обласні зма-
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на урочисту лінійку. Почалася здача рапортів. Нарешті на
чальник табору т. Краснова проголошує:

— Зимовий піонерський табір відкрито!
А потім почулася музика, зі сцени залунали дзвінжіїоло- 

сн - почалися виступи учасників художньої самодіяльності. 
Вечір завершився веселими іграми. Вихователь т. Стрілець 
розучив з дітьми кілька бальних танців.

Ніколи не забудуть учні І теплої зустрічі з артистами ук
раїнського музично-драматичного театру. т° відбулася наступ
ного дня.

Минула субота бу*а спортивним днем у таборі. Учні взя
ли уіасть у,змаганнях з різних видів спорту.

Дітям буде про що розповісти споїм товаришам по школі, 
коли закінчаться зимові канікули. Хвалитимуться, як ходили 
на швейну фабрику. Не забудуть і про вечір казок, який .ор
ганізував обласний Палац піонерів. А хіба не згаду^тнмуть 
цікаві бесіди про 40-річчя піонерської організації? Нічого не 
упустять допитливі, надовго запам'ятають вони дні перчоу» 
вання в піонерському таборі.

Л. ЗОЛОТАРЬОВА, 
інструктор Кіровоградського міськкому комсомолу,

гання з вільної та класичної боротьби. Господарі зно
ву посіли першість. Нелегко було добитись цього. До- 
сить сказатщ що в цих змаганнях брали участь двічі 
чемпіон СРСР серед сільської молоді і майстер 
спооту член новоукраїнського товариства «Колгоспник» 
Бондур, майстер спорту СРСР Герушта. Під час цих 
змагань Масол (з новоукраїнського «Колгоспника») 
виконав норму майстра спорту.

Тепер в основному з команди гідробудівників уком
плектували комплексну збірну. Борці вис гупали перед 
колгоспниками села Гличського, робітниками Власів- 
ки та інших населених пунктів.

За три роки підготовлено близько 20 значкістів серед 
юнаків, а п’ять борців мають перший розряд. Олександр 
Сесмій, Анатолій Оріховський та ряд інших не раз 
захищали честь області на республіканських змаганнях. 
Звичайно, цьому передувала велика робота.

Блискавичність рішення, кмітливість, витривалість, 
сила волі — всі ці риси вих< вує у спортсменів тренер 
Русс.

"С АГАТОГРАННЕ життя, різні запити в тренера. Він 
цікавиться не тільки новинами спорту. Багато чи

тає художньої літератури, цікавиться музикою, бере 
активну участь в громадському житті.

Івану Руссу доводилось бути суддею на обласних 
республіканських змаганнях. За проявлену майстер
ність йому оформлено документацію на присвоєння 
звання судді республіканської категорії.

На знімку: І. РУСС.
М. МАЩЕНКО.

Фото А. Шулімова,
Новогеоргіївський район.
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Біля рибного магазину од
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десь пропали. О. І. Да.іиль-
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Кінотеатр «Сивашець». Для 
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