
НАРАДА В ОБКОМІ КП УКРАЇНИ
І • *

В обкомі КП України відбулася нарада з питань марксистсько« 
ленінської освіти і економічного навчання кадрів та виховної ро
боти серед трудящих.

З доповіддю на нараді виступив завідуючий відділом пропа
ганди і агітації обкому КП України I. П. ОЛІФІРЕНКО. Доповідач 
дав розгорнутий аналіз ходові підготовки до нового навчального 
року в системі партійної і комсомольської політичної освіти у 
світлі вимог XXIV з’їзду КПРС, зосередив увагу на завданнях 
по масовому економічному навчанню кадрів.

В обговоренні доповіді озяли участь другий секретар Кірово
градського міськкому КП України А. Д. СУХАЧОВ, заступник 
редактора газети «Кіровоградська правда» Г. Т. Мельник, секре
тар Вільшанського райкому КП України П. О. КОСМАН, началь
ник обласного управління культури Ф. О. ЦИІУЛЬСЬКИИ, завіду
ючий кабінетом політосвіти Олександрійського райкому КП Ук
раїни В. В. КОЛИВА, секретар облпрофради Л. О. РУГОЛЬ, за
ступник голови обласного комітету по телебаченню і радіомов
ленню Ю. Д. МОТОРНИЙ, завідуючий відділом науки і учбових 
закладів обкому КП України В. І. ВИБРИК та інші.

На нараді виступив секретар обкому КП України Д. С. СИВО
ЛАП. Він зупинився на завданнях партійно-політичної освіти, еко
номічного навчання та ідеологічного забезпечення виконання на
родногосподарських завдань і зобов’язань, взятих на честь 

50-річчя утворення СРСР.
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О РАЧ! добре знають, що. ранній 
зяб — запорука високих уро- 

?каїв усіх культур. , .
Здавалося б, господарники ма

ють дбати саме про підняття ран
нього зябу. Але це далеко не 
так.

У більшості колгоспів Компані-

те

ївського району на сьогодні зора
но лише 15—20 відсотків площ. 
У колгоспі імені Кірова — 248 

, гектарів, а у «Дружбі» — жод
ного.

Голова цього господарства В. М. 
Поліщук на запитання про стан 
робіт відповів здивовано:

— Як же? Гектарів сто п’ятде
сят, а може й триста вже зорано. 
А чому у зведенні незареєстрова- 
но, не знаю.

Більш ясну картину намалював аг
роном Олександр Ткачснко:

— Вдень трактори використовуємо 
для копання буряків, картоплі, силосу
вання. Плануємо, щоб вночі на ланах 
орали на зяб вісім-дев'ять агрегатів.
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Для перевірки роботи госпо
дарств на оранці зябу у нічний 
час вирушила бригада.

У колгоспі «Дружба» із 4-х гу
сеничних тракторів, що обслуго
вує третя тракторна бригада, пра
цював на оранці грунту тільки 
один. Не на повну віддачу вико
ристовували трактори в четвертій

бригаді. Один трактор зайнятий 
на дискуванні площ, другий —для 
перевезення цукрових буряків, 
два інших — простоювали.

А у першій бригаді ми не змогли 
встановити стану справ, бо тут не було 
навіть... сторожа. Два гусеничних трак
тора стояли без використання.

Не кращі справи і у колгоспі імені 
Кірова. У третій і четвертій бригадах 
у день перевірки па оранці грунту у 
нічний час використовувалися відпо
відно лише один (з трьох) та два (з 
п’яти) тракторів.

Правління цих господарств, як і 
деяких інших не змогли налагоди
ти двозмінної роботи. Не на ви
соті і комсомольські активісти,

«прожектористи» 
безпринципність.

На тракторній бригаді № 1 колгоспу 
імені Чапаєва вирувала робота. Молоді 
механізатори, що ремонтували ванта- 
жопідіймач, із задоволенням повідоми
ли, що всі звільнені від пожнивних 
решток площі зорано. Тракторист Гри
горій Ткачснко підіймає зяб на третій 
бригаді, у чому ми і пересвідчилися, 
побувавши там.

Тут молодий тракторист Микола Лі- 
совсць розповів про тс, що члени ко
мітету комсомолу цікавляться, як із 
своїми нормами справляються механі
затори, турСу їсться, щоб трактори ви
користовувалися щодобово. Молоді 
трактористи Володимир Сухонько та 
Анатолій Ласка, які піднімають зяб, — 
серед кращих риробничннків господар
ства.

Наведені приклади показують, 
що керівники, спеціалісти та ком
сомольські активісти господарств 
району по-різному дбають про 
використання тракторного парку. 
Це питання 
ру комітетів 
тористів» з 
тис я.

не завжди у полі зо- 
комсомолу, «прожек- 
чим не можна мири-

бригада: В. КОБ-Рейдова
ЗАР — інструктор Компаніїв- 
ського райкому комсомолу, 
Г. НЕРОБА — агроном рай- 
управління сільського госпо
дарства, Ю. Л1ВАШНИКОВ 
— спецкор. «Молодого кому
нара».

Про.хоровка, Харків, Кірово
град, Мінськ, Вільнюс — це да
леко не повний перелік великих 
міст, звільнених від фашист
ської погані гвардійцями 5-ї 
танкової армії під командуван
ням Маршала броне ганкових 
військ П. О. Ротмистрова. Біль
ше, як 50 солдатам, сержантам, 
офіцерам і генералам танкової 
армії присвоєно високе звання 
Героя Радянського Союзу, 15 з 
них — за відвагу і мужність, 
виявлені в боях на степовій 
землі Прнінгулля — на Криво
різькому і Кіровоградському на
прямках.

22 з'єднання і частини п'ятої 
гвардійської удостоєні почесних 
найменувань: Олександрійських, 
Знам’янськнх і Кіровоірад- 
ських...

На сторінках «Молодою кому
нара» вже розповідалось про 
вогненний таран, здійснений у 
селі Зеленому ІІстрівського ра
йону комсомольським екіпажем 
лейтенанта Івана Дунаєва. Ко
мандиру танка, командиру баш
ти Михайлу Леонову, механіку- 
водію Михайлу Сисолстіну, ра- 
днету-кулеметнику Олександру 
Безсонову посмертно присвоєно 
звання Героя. Цим'же Указом, 
від 10 березня 1944 року, удо
стоєні звання Героїв і члени 
танкового екіпажу молодшого 
лейтенанта Володимира Бєло- 
россова, які з чесно виконали 
своє завдання — будучи в скла
ді групи прикриття, перерізали 
залізничну колію Зелена — Зна
м’янка, допомігши тим самим 
товаришам, які билися на вули
цях села.

Завдяки рішучим діям танкіс
тів 181-ї танкової бригадо гітле
рівцям не вдалось відправити зі 
станції Зеленої підготовлені до 
відправки ешелони.

В жовтневі дні 1943 року ус
пішно діяла і 31-а танкова 
бригада. Шість танків під ко
мандуванням заступника на
чальника штабу цієї бригади ка
пітана Г. І. Пенежка вийшли в 
тил противника і перерізали за
лізничну колію П’ятпхатки — 
Знам’янка. В жорстокому бою 
були знищені два танки ворога 
і близько 200 солдатів і офіце
рів. За групою капітана Пенеж
ка з беєм пробивалась решта 
підрозділів.

Ворог перейшов в контратаку. 
Трьом танкам, якими команду
вали лейтенант В. Б. Горелов, 
комсорг 2-ї роти лейтенант М. І. 
Єланський і комсорг першої ро
ти молодший лейтенант М. П. 
Славко, довелось відбивати ата-

машин. З 
задиміли

ку 15 ворожих
же пострілів _____
машини. Загинув екіпаж Горе- 
лова. Поранений Єланський під
бив ще одну машину. Разом з 
екіпажем молодшого лейтенанта 
Славка він відбив контратаку. 
Танкісти розгромили штаб арти
лерійської групи противника, за
хопили цінні документи.

У дні боїв під Кіровоградом 
знову відзначився танк, в якому 
знаходився капітан Г. і. Пенсж- 
ко. В районі Карлівкн екіпаж 
знищив 5 ворожих танків. Гри
горію Івановичу Пенежку і ме- 
ханіку-водію Григорію Микито»

ЗАВТРА —
ДЕНЬ
ТАНКІСТІВ
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Генеральний консул НРБ у Києві 
Фото В, Ковпака, а. Будулатьева.

На фото: в президії урочистих зборів; вгорі 
Кристю Стоянов Євтімов.

градщннн з трудівниками, молоддю Толбу- 
хінського округу НРБ виголосили Герой Ра
дянського Союзу М. 10. Єрещенко, що брав 
участь у визволенні Болгарії від фашистів, 
фрезерувальник заводу «Червона зірка» С. Д. 
Безніско, заступник директора школи № 34 
Є. О. Волкова, студентка педінституту Люд
мила Мулько.

Гаряче зустрінутий присутніми, на 
зборах виступив Генеральний консул 
НРБ у Києві Кристю Стоянов Євтімов.

В роботі зборів взяли участь секре
тар обкому КП України Д. С. Сиволап, 
заступник голови облвиконкому Є. М. 
Чабаненко, завідуючий відділом пропа
ганди і агітації обкому КП України І. П. 
Оліфіренко,

Напередодні свята болгарського на
роду в Кіровограді в Палаці культури 
працівників держустанов та комуналь
ного господарства відбулися урочисті 
збори.

Збори відкрив голова міськвиконкому 
Б. Г. Токовий.

З доповіддю про 28-у річницю соціа
лістичної революції в Болгарії виступив 
голова правління міського відділення 
Товариства радянсько-болгарської друж
би кандидат історичних наук А. А. Во
гульський.

Слава про непорушну дружбу радянського І 
болгарського народів, про братерські лочуггя 
єдності трудящих соціалістичних країн, їх 
боротьбу за ноні успіхи в будівництві соціа
лізму І комунізму, дружні зв'язки КІрОВО-

перших 
чотири
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внчу Зубову, який одночасно за
міняв і навідника, 13 вересня 
1944 року присвоєно звання Ге
роя Радянською Союзу.

В ці дні армію облетіла звіст
ка про подвиг сержанта В.. І. 
І алочкіна — навідника міноме
та 285-го полку 5-го гвардійсько
го механізованого корпусу.

Сильним автоматним вогнем 
гітлерівці пригнели наших бій
ців до землі. Треба було будь- 
що форсувати небезпечну зону. 
Тоді лейтенант Чараєв підняв 
бійців у атаку. Коли до гітле
рівців лишалось кілька десятків 
метрів, полетіли ручні гранати. 
Одна з них була направлена 
прямо на Чараєва. Комсомолець 
Віктор Галочкін першим помітив 
небезпеку: рвонувся вперед і за
крив собою командира. Граната 
розірвалась на грудях москвича.

З військовими почестями похо
вали Віктора Галочкіна в Зна
м'янці. На батьківщині Героя, в 
м. Орєхово-Зуєво, іменем комсо
мольця названо одну з нових ву- 
лиць. 5 піонерських загонів 12 
дружніш з гордістю носять ім’я 
Віктора Галочкіна.

Вранці ІЗ березня 1944 року 
18-й танковий корпус у взаємодії 
з частинами 6-ої гвардійської 
повітряно-десантної дивізій зла
мав опір гітлерівців у м. Хащу
ватому Гайворонського району і 
дістався мосту через Південний 
Буг.

Кіровоградщина була визво
леною.
Володимир ЧАБАНЕНКО, 

краєзнавець.

Н а фото: механіки-водії братн-близнюки комсомольці 
рядові Костянтин (ліворуч) і Микола ОБЕРЕМКИ. Вони 
відмінники бойової і політичної підготовки.

Фото Ю. 31МОЛОНГА. (Фотохроніка РАТАУ).

ЗАЯВА 
радянської 
СПОРТИВНОЇ 
ДЕЛЕГАЦІЇ

МЮНХЕН. (ТАРС); 
Керівники спортивної де
легації СРСР на Олімпі
аді зробили таку заяву: 
«Глибоко шкодуючи з 
приводу трагедії, що ста
лася 5 вересня на XX’ 
Олімпійських іграх, ра
дянська спортивна деле
гація заявляє про своє 
прагнення і далі сприяти 
прогресові олімпійських 
ідеалів, справі миру і 
співробітництва, успіш
ному завершенню Олім
пійських змагань у Мюн
хені».
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А ПІДСУМКАМИ минулого навчального року в 
сітці комсомольської політосвіти було відзначе

но гурток економічних знань на кіровоградському 
ремонтному заводі «Укрсільгосптехніка». Навчальна 
програма була повністю виконана, всі 28 членів гурт
ка успішно склали залік, а під час перевірки виявили 
міцні знання.

— Пройдіть по заводу, поговоріть з гуртківцями, 
прогляньте плани і конспекти бесід, дізнаєтесь про 
всі складові нашого успіху, — порадив секретар ко
мітету комсомолу Іван Книш.

Ще задовго до початку минулого навчального ро
ку члени комітету поговорили з майбутніми слухача
ми, виявили рівень ЇХ ПОЛІТИЧНИХ та економічних 
знань. І лише після цього затвердили списки. Підібра
ли приміщення, при бібліотеці заводу оформили ку
точок «На допомогу пропагандисту». А суворий 
контроль за відвідуванням занять членами гуртка і 
засвоюванням матеріалу дали свої наслідки. Зроста
ла зацікавленість предметом, а значить, і активність 
під час бесід та семінарських занять. Все це плюс 
старанність пропагандиста Григорія Івановичз Алек- 
сєсва дало добрі наслідки.

Для Григорія Алєксєсва, майстра відділу технічно
го контролю, керівництво гуртком було першим 
кроком на пропагандистській низі, бо сам він тільки- 
но закінчив без відриву від виробництва Кіровоград
ський інститут сільськогосподарського машинобуду
вання. і знання, здобуті в інституті, і майже п’ятнад
цятилітня виробнича практика допомогли в роботі. 
Проте доводилося беїаю просиджувати над посібни
ками, новими документами, ще раз уважно перечи
тувати ленінські праці. Адже в гуртку майже всі з 
середньою освітою. їм і знання, і метод викладу по
трібні особливі — зацікавлюючі, зв’язані з живими 
фактами. А крім гуртка, в Григорія Івановичз ще — 
робота у відділі, інші доручення як члена партійного 
комітету заводу. Та жоден із слухачів не пригадав 
випадку, коли б керівник прийшов непідготовленим.

Звичайно, як у кожній новій справі, траплялись в 
лектора і прорахунки'. Але вони лише підштоахували, 
змушуючи шукати все нозі і нові шляхи до взаємо-ПРО ВАЖЛИВЕКОНКРЕТНО ■
о ГУРТКОМ КЕРУЄ ДЕЛЕГАТ ПАРТІЙНОГО З’ЇЗДУ 
ф ВЧОРА — «ВИСОКА МАТЕРІЯ», СЬОГОДНІ —

НЕОБХІДНІСТЬ
о ЗРИВІВ НЕ БУДЕ

розуміння із слухачам. Так було, скажімо, з темою 
«Соціалістичне підприємство». Розповідати гуртків- 
цям про принципи будови, народно-господарське 
значення, особливості кожного різновиду підпри
ємств — дозго, складно, і Григорій Іванович розпо
вів про свій рідний завод, його роль, значення, зро
бив узагальнення. Все це швидко засвоїлось аудито
рією. А вже потім на прикладі рідного заводу вивіз 
загальні риси соціалістичного підприємства.
й ЕЛИКИЙ інтерес виявляли слухачі до вивчення 

творів класиків марксизму-ленінізму, а також до 
матеріалів XXIV з’їзду КПРС. Сам Григорій Алєкссєз 
був на ньому делегатом, і його розповіді про цю ви
значну подію в житті партії і всього радянського на
роду дійшли до сердець молодих робітників.

Уміло використав пропагандист і Дні науки на Кі- 
ровоградщині. Гуртківці узажно слідкували за висту
пами визначних вчених, жваво обговорювали їх на 
своїх засіданнях.

Так пройшов навчальний рік. Які ж наслідки його, 
що нозого дав?

Ось, наприклад, контролер ВТК Алла Вовченко. На 
ремонтний вона прийшла після закінчення Кірово
градського машинобудівного технікуму, де читався 
спеціальний курс з економіки виробництва. В закладі 
матеріал їй здавався сухим, мало зрозумілим, як ка
жуть студенти, — «висока матерія»». А от гурток еко
номічних знань зацікавив. Бо говориться на його за
няттях про знайомі речі, з якими не раз стикався в 
процесі трудової діяльності і лише додається щось 
нове, досі не знане.

— Гурток економічних знань — не тільки цікава, а 
й дуже потрібна справа, особливо для тих, хто при
ходить до нас після школи, — говорить Алла Вов
ченко. — Адже ми не обмежуємось вузьким колом пи
тань економіки, Тут і історія, і сучасне політичне 
житгя в нашій країні та за кордоном, інші теми, ці
каві для молодої людини.

Такої ж думки дотримуються контролери відділу 
технічного контролю Людмила Рибальченко і Вален
тина Тищенко, водій електрокара Світлана Стогній, 
ЛіодлАила Сахарова.

( Були в роботі гуртка і недоліки. На всі регулярно 
з являються на заняття, слабкою була матеріальна 
база (для прикладу скажемо, що деякі посібники з 
питань економіки Г. І. Алексеев діставав у знайомих), 
по темах не демонструвалося жодного фільму, від
сутнє наочна приладдя. Не організовували зустрічей 
з передовиками та ветеранами праці, провідними 
спеціалістами підприємства. Все це варто врахувати 
і виправити в новому навчальному році.

Комітет комсомолу вже зараз піклується, щоб за
няття проходило без зривів. Затверджено склад на
вчальних груп і пропагандистів, дещо змінено план 
занять», збільшено кількість семінарів, найбільш 
ефективної форми контролю засвоєння матеріалу.

А. ГАЙ, 
^»‘ЇЙ.С.ЬЖ9 держуніверситету.
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8ИЧ Усатснко, інструктор 
райкому партії, їхав у Бо»- 
тишку. Я прямував у село 
Розумівку, до могил» героя 
Вітчизняної війни 1812 року 
— генерала М. М. Раевсько- 
го, побачити музей...

Олександр Нвкандровяч порадив:
— Коли будете вертатись, обов'язко

во зупиніться у Боатиіиці... Великий 
рибгосп там і всим заправляє молодь... 

Порада заінтригувала.
Ь Розумівки повернувся з глибокими 

враженнями і знову зустрів Олександ
ра Ніікандропнча. Як і домовились, 
пішли до контори рибгоспу.

— Вам пощастило. Цю людину не 
так легко зустріти. Володіння у нього 
розкинулись на десятки кілометрів! 
Знайомтесь — головний рпбовод Мико
ла Васильович Пашенюк. Комсомолець 
Пашснюк.

Він наголосив на останніх словах. 
Микола, високий, стрункий, теж ус

міхнувсь:
— і я скажу — вам пощастило! Сьо

годні чекаємо іттжеиера-ріібовода з Кі
ровограда. Починаємо контрольний від
лов. У нас три дільниці: тут — у Бов- 
тншці, у Красносілці та у Цвітному.

-• Де ж почнете?
— У Цвітному. А поки що запрошую 

в подорож по БОВТИШЦІ.
Ми здійснили її — цікаву, захоплю

ючу, тільки спочатку пройшлися шля
хом його, Миколи, юності.

Комсомол кликай сісти на трактор — 
Микола навчився водити машину. Орав 
та засівав поля, спорював і цілішу, 
опісля, повернувшись в Олександрівну, 
не розлучавсь із сталевим другом.,.

Тільки ж диво 
•— з роками рос
ла □ ньому все 
більша любов до 
рідної природи... 
Ні, то не була 
хлоп'яча забава... 
Вже пізніш, слу
хаючи пояснения 
вчителя, думав: 
як добре було б, 
щоб не міліли на
ші ріки й стави, 
щоб гуляла в них 
риба, а береги 
зеленіли вербами, 
осокорами, віль
хами... Спорюю
чись велінню сер
ця, після закін
чення школи по
дав заяву у Но
восели цькнй зоо
ветеринарний тех
нікум на іхтіо.іо- 
то-рибне відді
лення.
Виробничу прак

тику проходив у 
різних місцях. 
Великі й малі рі
ки, стави й став
ки, озера відкри
вали перед ним 
свою долю. Од
ні — багатоводні,: 
чисті, веселі, пов
ні рибою, пивні 
птахами, а інші 
— замулені. Та 
найбільш його 
вразив Донбас. — 
край терякоиівг 
заграв над дом
нами. Прибув у 
рибно господарст
во, а воно не 
тільки зразкове, 
а славу має у 
Радянському Со
юзі. Недалеко й димуючі терикопп, 
І гарячі домни, шахти, заводи, заліз
ниці, шляхи. А води чисті, а в тих во
дах, як у синьому морі, ходить кося
ками, табунами риба. Ще й яка рибаі 
І Микола тоді подумав: із тисячі про
фесій професія рибовода — точно моя.

Минулого року Пашснюк, одержавши 
призначення після закінчення техніку
му, прибув у Бовтишку. Його зустрів 
привітно, теж молодиіі, директор риб- 
і оспу А. Г. Мамонтов:

— Що ж, Миколо, озиайомсь, оглянь 
усе, та й засукуй рукава. Цс нова на
ша комсомольська цілина. — Помов
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придатна. Чимало й ставків, де РИ&” 
водами - хіба що дикі качки. На го
строму крилі занесе запліднену *М?>. 
— і з'являються у воді жовтенькі бо
лотяні карасики! Хлопчакам на рл- 
А Не карасиків, не пліточок та бухар
ців побачив Пашснюк у ставках Боз- 
тиського радгоспу. Зустріч була від
радною - зустріч з дзеркальним коро
пом, з сазаново-короповим гіорицом»

з білим амуром і строкатим товстоло
биком!.. Починалась захоплююча ро
бота...

ШИРОКА, широка долина. Протікала 
тут колись річка Бовтишка, гніва

лась і заливала все навколо. А зго
дом, ніби соромлячись за своє свавіл
ля, увіходила у вузенькі берсіи, хова
лася між густими очеретами. Літом і 
зовсім у багатьох місцях пересихала. 

Хоч високо сліпуче сонце немило
сердно палить, приємний вітерець песо 
свіжість. Ми на дамбі, ми в царстві 
иодн і прохолоди...

чав і додав: — Все лише починаємо. Бу
ли колись яри. Де-не-де ставочки і во
дилось в них все по самодіяльності: 
іцо перелітна качка на крилі занесла. 
Виходимо зараз із палаток — І все «а 
міцний фундамент, на паукову основу! 
ОГЛЯДАВ... Було що оглядати. Гос

подарство мало 301 гектари став
ків... Так... Виходили з колишньої ку
старщини. Могутні скрепери і лопати 
нагортали дамби, утворювали бетоно
вані спуски. І всюди — молодь. «Таки 
справді, як на цілині», — подумав Ми
кола. Замість примітивних ставочків 
— культурні рпбпі господарства. І ра
діло комсомольське серце. Бачив: по- 
діловому відгукнулись на ініціативу 
Іванопільської сільської та Красной! іь- 
ської селищної Ради депутатів трудя
щих Донецької області по збереженню 
1 раціональному використанню землі.

Ми використовуємо долини. Пра
вильно робимо, іцо зорюємо навколо 
доріг, компактніше розміщуємо бу
дівлі...

Та скільки ще у пас на Кірозоград- 
щяні з яруг, балок. На їхніх схилах 
ростуть будяки, а у видолинку вбога 
болотина трава. Навіть для випасу аг

— Тут у нас, як кажуть, свята свя
тих, початок всього, — розповідав Ми
кола Васильович. — В цих ставочках 
нерестилища. Ми дуже бережемо нере
стову рибу. Знаєте — вона мені сни
ться часом ночами. Адже одна самка 
дав мільйони Ікринок. Мільйони жит
тів! Клопоту чимало весною. Чергуємо 
біля термометрів. Підіймається сонце 
вище, теплішає, — риба викидає Ікру, 
а там через п'пть-сім днів з’являються 
лпчянки, викльовуються мальки. Тоді 
й ми всі неначе набираємось з ними 
сили, щоб бути міцнішими в боротьбі 
з їх ворогами.

— У них в іі вороги?
Ще й скільки. Полюбляють І ікру, 

і личинок, і мальків циклопи, щите лі. 
Та й згодом у рнбн е багато хвороб.

Запитливо дивлюсь на оповідача,
— А ви думали, що вона нічого не 

боїться? Бачили, як риба вискакує з 
води? Гарно, правда? Поетична кар
тина — погожий ранок, сонце, тиша, 
гладінь ставка, і враз вискале короп, 
плесне, а по воді кола І кола... Для 
пас — то біль. Для пас то — перший 
сигнал тривоги. Риба хво^а. її щось 
турбує, їй важко! ...Хвороб багато. Є 
скажімо, інфекційна водянка... Є крас
нуха, коли по всьому тілі з’являються 
гнійні виразки. Нам тоді теж, як у тій 
пісні, спокій тільки сниться, не до іди
лій! Бо не вгледиш — і більше сорока 
процентів риби може загинути. Бували 
випадки, приходить рибалка на берег, 
а Іілесо встелене загиблою рибою... 
Та ще й вода не завжди однакова. 
Особливо зимою і в спеку не вистачає 
кисню.

— Миколо Васильовичу. Хворіла риба 
й у вас?

— Хворіле, але ДО загибелі не дЬ 
йшло.

— Рятували? Лікували?
— Кажу ж вам: нам спокій тільки 

сниться,- Ми у великій дружбі з ра
йонною ветлабораторією. З’яаиласьне- 
безпека — І при годівлі риби ма в ком
бікорми замішуємо антибіотики, іноді 
оборобляємо маточне поголів я бриль
янтовим зеленцем та іншими препара
тами. Але це копігна справа — і мол 
і моїх помічників. Одним словом, ми 
робимо все, щоб риба була здоровою. 
Маточні ставки у нас ще маленькі. Але 
постачаємо малька не лише колгоспам 
Кіровоградщини, а й багатьом райо
нам Полтавщини І Черкащини. Не за
були, звичайно, іі себе: зарибнили 
цього року двісті сімнадцять гектарів 
ставків.

— Чекайте, Миколо Васильовичу. Ад
же площа ставків рибгоспу трясла 
чотири гектари?

— Так... Але минула зима позначи
лася не лише на степах. Чимало на
ших ставків зовсім обміліли. Залишив
ся в решті минулорічний запас з вес
няних і літніх дощів... Проте, ми ви
пустили в них 810 тисяч мальків і за
планували дати трудящим Кіровоград
щини дві з половиною тисячі центне
ри товарної риби.

Вирушаємо до далеких володінь, у 
Цвітне, що від Бовтишки за 50 кіло
метрів. Біля будинка на високому фун
даменті нас зустрічає сам господар, 
завідуючий рибодільницею Іван Пла
тонович Литвиненко. Схожий на казко
вого богатиря, у своєму звичайному 
одязі: широкі, широкі штапи, тільки 
майок колись не носили богатирі.

У нього, комуніста, велика відпові
дальність. Дільниця в минулому році 
дала найбільше товарної риСи. Він 
взяв підвищені соціалістичні зобов'я
зання до 50-рїччя утворення СРСР...

На цей час кожна рибина має ва
жити 260 грамів. І Микола Скрипник, 
1 Іван Хлівіцькнй, і їхні друзі з брига
ди разом з Іваном Платоновичем доа- 
ли, щоб та вага була. Тут мальок мав 
свіжу чисту воду. Тут його щодня під
годовували. Тут берегли від хвороб. 
Тут іноді лупали й постріли: занади
лись чаплі. Стріляти їх заборонено, 
відлякувати треба. Є графік і годівлі 
риби... Он і зараз, тихо понад бере
гом пливе великий човен — рибцлки 
скидають у воду комбікорм. І що там 
робиться! Вода аж кипить! 1а вирі
шальне слово — за цим — контроль
ним обловом. Цс ж так, як у хліборо
бів. І пшениця яібн буйна та висока 1 
проби не раз взяті, а тільки тоді, як 
зібрано весь урожай, можна сказати, 
чи багатим він вродив.

Микола тримає в одній руці відро, в 
другій — ваги з коромислом. Ніла 
Бількевич приготувала олівець і блок
нот. На першій сторінці вивела: «пер
ший ставок*. Іван Платонович зі сво
їми хлопцями пішов «у море»: розки
дає зелений капроновий невід Із біли
ми поплавцями. Ще п’ять хвилин — і 
невід потягли до берега на зелену 
траву.

Ближче крила, лягають на зелену 
траву — б’ється в крилах раба, в кулі
— дзеркальний короп, сазани, сазано- 
во-короповпй гібрид. А он 1 амур, І 
товстолобик.

Облов контрольний! Ніла все підра
ховує, множить, записує; до неї всі 
погляди. Коли в третьому ставку витя
глії багато хорошої риби, вона ясніє, 
не може втримати усмішки. Бригади 
рибалок з Цвітного й цього року здо
буде першість. Ставки у надійних ру
ках, Кожна рибина важить по 260 гра
мів. Є окремі, що перейшли за 300 
грамів, за 400.

Радий за цвітпянців і молодий рябо» 
вод. Ясніє 1 Іван Платонович:

— У останньому ставку побачите ди
во, — обіцяв спокійно і загадково по
сміхається.

Лягли поплавці на гладінь. Пливуть 
до берега крила, пливе куль. Б'ється 
риба. І рантом справді ке стримую 
вигуку подиву. Серед коропців — про
довгуваті судачки! Так впни ж — у 
річках, у Дніпрі, а тут не такий 1 ве
ликий ставок.

— Привезли п’ять гнізд, — чую по
яснення. — На жаль, три загинули, /і з 
двох одержали мальків... В майбут
ньому розведемо й судаків!..

Сонце опускалось за село РужнчІ... 
І в серці залишалось тепло. Від сон
ця, ВІД ЗУСТРІЧІ 3 ХОрОШимИ МОЛОДИМИ 
людьми.

Звичайні рибалки, 1 роблять звичай
ну справу: дали малька, бережуть, 
ростять його... Та хіба не чудові вояк 
в своїх думах і ділах? І, можливо, то 
й є найбільшим дивом. Хіба ис про це 
думав і іпструктор райкому, радячи 
обов’язково відвідувати Бовтишку? ї 
хіба ие те диво мала на увазі інженер 
Ніла Бількевич, стверджуючи:

— Отак, як у Цвітному, скоро буде у 
вас на всій Кіровоградщині.

І хіба не про те диво казав I Мико
ла Васильович:

— Досить гуляти ярам І ярнкам. 
Працюватимуть і вони на нас!

Микола СТОЯН, 
член обласного літоб’едиаиия. 
с. Бовтишка — с. Цвітне, 
Олександрійського району.

одеміи
БІЛЯ
ЗЕШ8І

ПЛЯ учнів і вяжяалачіа Бобри- 
нецькоіо сільськогосподарсь

кого технікуму нинішній рік ДВІ
ЧІ ювілейний. Технікум готує
ться відзначити 50-річчя утво
рення СРСР, а також 50-річчя 
рідного закладу. За півстоліття 
в його стінах підготовлено 4732 
спеціалісіи сільського господар
ства. Лише за 27 післявоєнних 
років тут одержали дипломи 
агрономів І зоотехніків понад 1 
тисячі чоловік.

Тисячі випускник!«; технікуму 
працюють зараз на відповідаль
них ділянках колгоспного і рад
госпного виробництва. В бага
тьох областях України можна

зустріти вихованців технікуму, 
які успішно вирішують питання 
дальшого піднесення сільсько- 
юспоцарського виробництва, 
стали майстрамц-хліборобами, 
вченими.

Добра слава йде п Бобрине- 
цькому районі про випускницю 
технікуму, нині завідуючою 
фермою колгоспу Імені Каліпіна 
1. Я. Мігцснко та зоотехніка 
колгоспу «Росія» Н. Д. Лисо- 
хмйр. За сумлінну роботу вони 
удостоєні урядових нагород, об
разі депутатами Кіровоград
ської обласної Ради депутатів 
трудящих. Звання Героя Соціа
лістичної Праці І заслуженого

интг.тпнанянпим

агронома УРСР присвоєно і го* 
повному агроному колгоспу 
імені хх з’їзду КПРС Л. м< 
Цимбал.

Технікуму, в якому вчилися 
Герої Радянського Союзу Ва
силь Порнк, Андрій Іванченко,- 
Іван Калеидюк — півстоліття- 
Сьогоднішнє покоління в саоїй 
практичній роботі на виробни
цтві високо несе звання радян
ського спеціаліста сільського 
господарства.

С. БОНДАРЕНКО, 
учень Бобри нецькогр 
сільськогосподарсько
го технікуму.
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ЩАСЛИВСЯ,
БОЛГАРІЄ!

"П" А ДВЕРЯХ великої світлої кімнати СІП № 14 напне: «Клуб інтернаціональної дружби». Ко- 
ян розмовляєш з його членами, веселими, життєрадісними хлопчиками і дівчатками, воин 

яавперебій розказують про життя свого КіДа. Перегортаєш альбоми, роздивляєшся фотографії, 
на яких зафіксовані щирі посмішки, іюгмска рук — осе це маленький літопис великої дружби 
радянського і болгарського пародія.

Значна частаид виставки клубу присвячена саме зв'язкам піонері» СРСР І Болгарії. А наро
дився КІД так:

То в одному, то з іншому класі школярі на 
перерві (а бувало — то й під час уроку, щоб 
вчитель не бачив) виймали з портфеля яс
краві конверти з великими марками, заіпгри- 
говуючи ними однокласників. То були листи 
з Болгарії, Польщі, інших соціалістичних 
країн. їх зачитували спочатку серед товари
шів, потім на зборад. перед класом. Тих, хто 
надсилав листи до друзів за кордон, ставало 
більше І більше.

Це було в 1981 році. У місті Кіровограді 
виник один з перших клубів Інтернаціональ
ної дружби.

ПРИВІТИ 
БАЛЧИНА

Девненську долину називають Долиною великої хімії.
На фото; бригада бетонників з Девненської долини, яку очолює Злата ТОМЄВ» ,-.і, Зараз він об еднуе 60 школярів. Обрали раду з одинадцяти чоловік, його головою стала дс- 

3 ятикласннця Тайн Качанова, а керівником І консультантом — вчитель географії Б. І. Федоров.
На світанку свого створення КІД встановив контакт з політехнічним училищем Імені Христо 

Ботева міста ьалчикз Народної Республіки Болгарії, який підтримується й зараз. Якщо прочи
тати неї листи з болгарським поштовим штемпелем, перед вами постане істооія країни, славні 
сторінки радянсько-болгарської дружби.

Листи... Листя... їх багато. В них розповіді про сонячну країну на березі Чорного моря, про 
життєрадісний, волелюбний болгарський народ, про те, з якою радістю зустрічають там друзів. 
Певне, яе з меншою, як зустрічають болгарських друзів" у нас. Адже а школі всі пам’ятають той 
День, коли делегація з НРБ, яка гостювала на Кіровоградщині, завітала до школи. Ця радісна 
зустріч вилилася в справжній хвилюючий мітинг радянсько-болгарської дружби. На почесному 
місці в школі стоїть бюст Георгія Димитрова, вам покажуть фотоальбом з міста Толбухіна, ма
кет російської гармати часів визволення Болгарії від турецького гніту. Все це подарунки болгар.

Особлива посилилося листування між КІДом і адресатами в Болгарії останнім часом. Адже 
всі — £ радянські школярі, І їхні друзі — готувалися до знаменно"/ дати —• Дня свободи НРБ. 
А коли почався навчальний рік, то в центрі уваги всіх школярів були «щасливчики», ті, кому 
випала честь влітку в складі делегації школярів міста Кіровограда пооувзти в Болгарії, Відбу
лось урочисте засідання КіДа, на якому посланці розповіли про свою подорож, оро теплий 
прийом друзів.

Н. ПАЦЮКОВА,
и. Кіровоград.

у НАС — 
РАБОЧИЕ 
ЛАДОНИ

.Твои, Болгария, приемлю 
горы, 

Кипени® твоих садов,
С тобой и в радости и а горе, 
Как друг, как брат, идти

готов.
Тебе во всем я чутко внемлю 
И руку дружбы подаю. 
Твою прекраснейшую землю 
Люблю не меньше, чем спою. 
Твой праздник мы встречаем 

радо 
Улыбкой, песней и трудом 
И в этот день

с Кировограда 
Привет тебе горячий шлем. 
А степь цветы навстречу 

клонит, 
И неба синь полна тепла... 
У нас — рабочие ладони, 
А значит — общие дела.

В. ГАНОЦКИЙ.
Будинок господарського працівника в м. ТолбухІиІ. 

Фото А. БУДУЛАТЬеВА.

У комсомольців Руси
Великий індустріальний центр Руса 

справляє, насамперед, сильне враження 
людьми, які живуть і працюють у ньо
му. В Їхніії крові закладена героїчна іс
торія міста. В їхній свідомості відби
лась пролетарська боротьба, керована 
нерідко особисто Георгієм Димитровим. 
Видимими і незримими каналами мину
ле влилося в динамічне сьогодні русен- 
ської молоді. Вона не пасивний спогля
дач минулої слави, а гідний продовжу
вач революційного духу робітничого 
класу.

Великі справи молоді. 40 комсомоль
ських бригад взяли шефство над дев’я
тьма десятками виробничих об’єктів, В 
боротьбі за науково-технічний прогрес 
тільки минулого року впроваджена 161 
пропозиції з економічним ефектом в 10 
мільйонів левів.

Виконуючи свій класовий патріотич
ний обов’язок б рік ювілею і з'їзду ком
сомолу міська комсомольська організа
ція домоглась великих успіхів. Про це 
говорить перший секретар міськкому 
ДКСМ Сімеон Міпєв:

— Про нашу участь у будівництві роз
горнутого соціалістичного суспільства, в 
боротьбі за виконання рішень X з’їзду 
партії можна робити висновки, аналізу
ючи соціально-політичний ріст нашої мо
лоді. Найяскравіша її трудова ініціа
тива — «Рапорт-зобов'язаїшя 60 ви
робничих одиниць 12 підприємств міста 
Руси», присвячена 60-й річниці ство
рення СРСДМ. Чудова символіка: 60 
найкращих бригад — 60 років від ство
рення Спілки, 12 підприємств — Два
надцятий з’їзд комсомолу. її підтрима
ли 2.800 бригад міста. Разом з цим мо
лодь залучається до науково-технічної 
творчості. її девіз: «Кожен молодий ро
бітник повинен стати раціоналізато
ром».

Слово секретаря міськкому ДКСМ 
доповнив виступ ватажка найбільшої 
комсомольської організації в місті, се
кретаря заводського комітету комсомо
лу кораблеремонтііого і кораблебудівно
го заводу «Іван Димитров» Єнчо Стай-

• ков.
— Під час Димптровського уроку, — 

сказав він, — комсомольці позяайомп-

димитровськии урок і 
лис'ь з програмою національного моло
діжного руху.в нашому місті. Це дало 
новий імпульс в праці молодих робіт
ників. 50 бригад заводу підтримали «За
клик шестидесяти». В боротьбі за ви
соку продуктивність праці, збереження 
металу і раціоналізацію зекономлено 
державі 42 тисячі левів, а від впровад
ження нової технології — 21 тисячі.
Нині комсомольці працюють над новим 
методом секційного монтажу, котрий 
зменшить трудомісткість праці кваліфі
кованих робітників. На честь Дванад
цятого з’їзду комсомолу буде спущено 
на воду три кораблі...

На коричневих корпусах в стапельно
му цеху працює молодіжна бригада До- 
го Дочева. П’ятеро її членів викреслю
ють, ріжуть, зварюють — збнраюгь ок
ремі секції корабля. При них розмов
ляємо з секретарем товариства прп тех
нічному відділі Александром Алексіе- 
вим. Ного комсомольці записали в осо
бистих комплексних планах змеашитіс 
вартість продукції і на зекономлені 
кошти побудувати пам’ятник.

Русепські комсомольці пишаються 
традиціями своїх попередників. В това
риствах і організаціях комсомольці і пі
онери вивчають історію молодіжного 
революційного руху. Змагання, Віктори-». 
ни, зустрічі і урочисті вечори супровод
жують щоденно працю.

Лііі завітали до молодіжного клубу «Іскра», 
де зустрілись з молодим істориком Іізеталом 
Сурдуловям, що завідує музейним зібранням. 
Він розповів про дінлькість ідеологічної уста
нови. що міститься в старому партійному клу
бі па вулпиі Хрнсто Богем. № 8. Пам’ятна" 
плита увічнила значення цієї одноповерхової 
споруди. Невеликий салон і глибока сцена, в 
глибині пкої міститься музейне зібрання, за
кликають вшанувати хвилиною мовчання тис, 
хто в цих чотирьох стінах вирішував долю 
соціалістичного молодіжного руху п місті. Тут 
е знаменитий історичний фотознімок під 
18 серпня 1912 року, на якому бачимо заснов
ників СРСДМ — Георгія Димитрова, ЛамбІ 
Канаева, Васіла Ленкова, Івана Кнісароза...

На завдання, які поставила партія пе
ред пашим народом, русепські комсо
мольці відповідають напруженою твор
чою діяльністю. В їх ентузіазмі, в твор
чій праці живе революційний вогоііб 
перших молодик соціалістів.

Борис АРСО8.
сМладеж».

воду, вже не один рік ви-* 
пускає кваліфіковані кад
ри. Настала черга «Подъ
ема» ділитися досвідчени
ми майстрами, коли в цьо
му виникає потреба на пус
кових підприємствах Бол
гарії.

Сотні іноземних спецїсн 
ліспе і представники тор
говельних . фірм відвідуй 
ють завод, залишаючи за
писи в книзі відгуків, яіс 
про продукцію, так і про 
організацію виробництва» 
Думається, що основну 
думку всіх цих записів по-» 
редасть наступний, що з’я* 
вився нещодавно: «Ми за< 
хоплені темпами, якими 
Народна Республіка Болга
рія перетворюється в ін« 
дустріальну країну»." 1

(Група ра/Йвбькиі спе
ціалістів), ‘

И. ЄФИМО8.

ОЛИ в Болгарії згаду- 
ють Габрово, то спів

бесідники посміхаються, 
передчуваючи жарт, З 
цьому невеличкому робіт
ничому містечку люблять 
посміятися над власними 
слабкостями. Веселі історії, 
розказані в габроаських 
барах, розходяться по всій 
Болгарії.

Подібно до шотландців, 
Найбільше всього габровці 
Глузують над своєю ощад
ливістю та бережливістю. 
В Габрові, стверджують 
Одні, кішкам відрубують 
хвости, щоб тепло не за
лишало дім, — кішка без 
хвоста коротша і пробігас 
із дзері швидше. В Габро
ві, говорять інші, —• стріл
ки годинників прив'язують 
Н-з ніч, а вранці знозу від
пускають, щоб механізм не 
Зношувався передчасно.

Зрозуміло, безхвостих 
Кішок можна зустріти лише 
на гравюрах місцевих ,__________ . . .
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юмористів та на сувенірах. 
Що Ж стосується ощадли
вості, то її у габроаців не 
забереш. Кам’яниста зем- • 
ля, круті гірські схили, які 
вимагають величезної пра
ці виробили у місцевих 
жителів ці якості. Тут СІМ 
разів прихи.чуть перш, ніж 
приступити до якоїсь спра» 
ви.

І все ж, коли одинадцяті» 
років тому в Габрові поча
ли будувати крупний елек- 
тротельферний 
аПодьем», МИМОЗОЛІ 
кло питання, а чи не про« 
рахувалися габроаці? Для 
чого такій невеликій краї
ні, як Болгарія, 
завод,

завод 
вини-

будувати 
завод, продукція якого 
лише з найменшому обся- 

3 електротельфера з 
120 —- могла бути 

на внутріш-

зі 
кожних 
реалізована

нях успіхів колективу 
«Подъема», Робітників в це
хах не видно. Все роблять 
машини. Верстати з програ
мованим управлінням, су
часні потокові лінії.

— Без РЕВ, без еконо
мічної інтеграції соціаліс
тичних країн було б не 
мислима наше існування, 
—- підкреслює Боян Бо-
нєз. — За пропозицією 
РЕВ Болгарія повинна була 
побудувати завод і забез
печити електротельфорами 
всіх партнерів. Проект за
воду розроблений мос
ковськими спеціалістами. 
Обладнання поставлене 
Радянським Союзом і Че- 
хословаччиною. Срціаліс- 

.. . . тичні країни забезпечили
сліпа любой до свого діти- -—‘ «іАпійимй
ща, а свідомість незапереч-

ньому ринку? Де болгар
ські елекгротальфери, які 
ніколи раніше не випуска
лися .а цій країні, знайдуть 
покупця? Чи витримають 
вони конкуренцію? Чи не 
вигідніше було б імпорту
вати їх?

— Труднощів у нас на 
початку вистачало, — гово
рить директор заводу Бо
ян Бонєа, — але подібних 
сумнівів, не було.

Директору 35 років. На за
воді — він з перших днів 
його існування. Він при
йшов сюди молодим інже
нером енергетиком. Історія 
підприємства — це і тру
дова біографія Бонєяа.

Директор з гордістю по
казує завод і, за цим — ііе т

продукції 1 заводу надійний 
широкий ринок.

ЦЬОГО року «Подъем» ви
пускає 50 тисяч елект- 

ротельферіз різних марок. 
Найближчими роками ви
робництво зросте до 100 
тисяч. Не лише соціаліс
тичні країни купують їх, 
але й капіталістичні в тому 
числі ФРН, Англія, Швеція, 
Голландія, Італія,

Однак, головне не при
буток від експорту. В цьо
му переконуєшся, бесіду
ючи з директором та ін
шими спеціалістами заво
ду-

«Подъем», як і інші пер
вістки індустрії став одним 
з центрів, де створювались 
кваліфіковані кадри про
мислових робітників. Спе
ціальна середня технічна 
школа, що діє на базі за-
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МАЛОВІДОМІ
• НОВІ ДОКУМЕНТИ ПРО І.

У ДЕРЖАВНОМУ обласному архіві 
у фондах Єлнсавстградського пові

тового відділу охорони здоров'я виявле
но нові документи про життя і діяль
ність видатного українського письмен
ника, нашого земляка Івана Кіндрато
вича Микнтенка.

Як відомо, в 1914 році 17-річного Іва
на Микнтенка після закінчення Дер
жавної військово-фельдшерської школи 
відправили на фронт. Тут він зблизька 
побачив жахливе окопне життя, кров і 
смерть тисяч людей, дістав перший 
життєвий гарт. Ці роки були важливи
ми і для формування світогляду май
бутнього письменника.

Звістка про повалення самодержав
ства застала І. Микнтенка в Галичині. 
Солдати обирають молодого фельдшера 
членом полкового комітету. Після Ве
ликої Жовтневої соціалістичної рево
люції 1. К. Мнкитенко кілька місяців 
працює у Житомирському військовому 
госпіталі, а в березні 1918 року демо
білізується і повергається до батьків
ської хати. ..._

Спочатку він працював у першій ра
дянській лікарні Єлнсаветграда, а по
тім _ у селі Нечаївці. В документаль
них матеріалах архіву ми знаходимо, 
що він поєднував роботу медпрацівни
ка з активною громадською діяльністю. 
В архівних фондах Єлнсавстградського 
повітового відділу охорони здоров’я є 
свідоцтво за № 4906 від 25 квітня 1921 
року.

«Настоящее удостоверение выдано 
фельдшеру И. К. Никитенко в том, что 
он состоит на службе в качестве заве
дующего Нечаевским фельдшерским 
пунктом, что подписью и приложением 
печати удостоверяется.

Действительно по 25 мая 1921 года». 
Тут також зберігається цікавий доку-

ЧАРІВНА СКРИПКА
тополю,

На численні замовлення 
наших читачів друкуємо 
пісню І. ПОКЛАДА на сло
ва 10. РИБЧ.ИНСЬКОГО 
«ЧАРІВНА СКРИПКА».

*9 вересня 1912 року-
До 75-річчя з дня народження

СТОРІНКИ
К. МИ КИТЕНКА
мент — заява від Викової Зінаїди Гри
горівна з проханням призначити її 
на посаду сестри милосердя при Неча- 
ївському фельдшерському пункті. Вона 
закінчила в 1917 році єлисаветградські 
курси сестер милосердя і працювала у 
військових госпіталях міста. Працюючи 
в Нсчаївському медпункті, вона стала 
дружиною Івана Кіндратовича.

В Нечаївці 1. К. Микнтенко прожив 
два роки. Цікаво знати, що тут він 
організував сільський театр, у якому 
сам грав і ставив п'єси з дожовтневого 
репертуару. Оскільки нових, радянських 
українських п’єс не було, Микнтенко 
написав і поставив кілька власних дра
матичних творів про нове життя. На
вряд чи міг він сподіватися, що ці пер
ші кроки приведуть його згодом у вели
ку літературу.

...В документальних матеріалах обл- 
держархіву знаходимо заяву такого 
змісту: «В Єлисаветградськнй повітовий 
відділ охорони здоров'я завідуючого 
Нечаївськнм фельдшерським пунктом 
лікпома І. Микнтенка

ЗАЯВА
На основі розпорядження ВУЦВКу 

про заповнення незаможниками вакан
сій у вузах і рабфаках я, як член КН С 
Нсчаївської волості відряджуюсь в 
Одеський медінститут, куди повинен 
явитися не пізніше 15 серпня 1922 року. 
А тому прохаю відділ охорони здоров’я 
відрядити мене І прислати замісника 
до 13 серпня цього року.

5 серпня 1922 року, лікпом
І. МНКИТЕНКО».

З путівкою Нечаївською комітету не
заможних селян їде вчитися Іван Мн- 
кнтенко. Восени 1922 року він успішно 
складає вступні іспити до Одеського

медичного Інституту, Нове життя, нові 
інтереси, нові друзі захопили майбут
нього письменника. Ось як розповідав 
І. Мнкитенко про голодне студентське 
життя 20-х років в одному з газетних 
нарисів 1923 року:

«Нас троє — я й ще два студенти- 
незаможники: Артюшенко і Петя Юр- 
женко. Увечері, як скінчилась остання 
лекція, я причалив додому І засвітив у 
себе невеличку гніпалку без скла. Вона 
тремтіла кволим жовтеньким вогником 
1, не встигаючи спалювати з товстого 
гноту нафту, пускала в стелю кучеряву 
хмару сажі.

Петя з Артюшенком уже третій день 
ганяють по місту, нищать об мокрий 
брук підметки і мріють десь заробити 
гроші... '

Я розкрив книжку І безнадійно гля
нув у численні'рядки. «Попоїсти б», -і 
ворухнулось десь усередині. Я знав, 
напевно, що з учорашнього дия з'їдено 
останню скоринку, а картоплі другий 
тиждень нема і в заводі.

Незважаючи на тс, я з якоюсь дур
ною надією обшукував усі куточки, по
тім зібрав розгублені крихти і поти
хеньку проковтнув їх. Далі знову сів 
до столу і рішуче встромив очі в се
редину рябої сторінки.

— Треба вчитися, — сказав собі, і очі 
побігли швидко по сторінці згори до
низу.

Тоді загомоніли за дверима Петя І 
Артюшенко, і в слідуючу мить я поба
чив їхні веселі, надзвичайно зворушли
ві обличчя.

— Не журись, Іване!...
— Знайшли??
— Знайшли — хліб грузять за Же- 

ваховою горою... У райсоюзі... Вся на
ша артіль піде. Роботи вистачить...».

З документів нам стало відомо, що 
до Одеси І. Микнтенко привіз не тіль
ки бажання вчитись, а н непереборний 
інтерес до літератури.

О. НАГОРНИЙ, 
директор Кіровоградського об
ласного державного архіву.

ЗУСТРІЧ
НА ПЛОЩІ
«И

Фото В. КОВПАКА.

ДНІВ кілька тому прохожі в Кіровогра
ді здивовано зупиняли крок і заці

кавлено підходили до трав’яного газону. 
В розпал робочого дня, серед вулично
го гаміру площею Кірова гордовито нро- 
кував... лелека.

Чи то був повноважний представник 
лелечого роду, направлений на пошуки 
нових Америк, чи просто турист-чор- 
ногуз — ніхто не знав. Проте птах мав 
неабиякий смак, бо вибрав найкрасиві
шу площу міста. Він вмостився на даху 
високого будинку і мало не годину гли
бокодумно озирав щойно відкриті зем
лі. Потім змахнув крилами і злетів по
знайомитись з ними поближче.

Довгим дзьобом він покопирсався в 
траві, постукав, випробовуючи на міц
ність асфальт площі, і поважно попрос
тував до фонтану. Вистрибнув на пара
пет і здивовано повернув око на чудер
нацькі струмені води.

Висновки були невтішні. Ані смачних 
риб, ані поживних жабок у фонтані не 
водилось. І лелека 
ши на чималенький 
метрові крила. Так його 
люди...

А насправді він, мабуть, відірвазея 
від рідного ключа. Підвели молоді кри
па...

скептично глянув- 
натовп, розправив 

зрозуміли .

Бажаємо щастя 
першому секретареві Гаііворопського 
РК ЛКСМУ Світлані Іванівні Руса- 
новій іа інструкторові райкому Віта
лію Дмитровичу Насипаному в зв’яз
ку із вступом у шлюб.

Кіровоградський обком ЛКСМУ та 
редакція газети «Молодий комунар» 
з цієї пагоди шлють найкращі поба
жання новій радянській сім’ї.

Ляг мшзичшм хеши

Сіла птаха білокрила па тополю, 
Сіло сонце понад вечір на поля. 
Покохала, покохала я до болю 
Молодого, молодого скрипаля.

Покохала, зачарована струною, 
Заблукала та мелодія в гага.
В гай зелений журавлиною 

весною

Я понесла своє серце скрипалю, 
Йшла до нього, наче місячна 

царівна. 
Йшла до нього, як до березня 

весна*

І не знала, що та музика чарівна 
Не для мене, а для n'iH луна.

Andante aoloroso

Cl-Ла ПТАХА ДОКРИЛА HàTORO^

ПОНАД 6ЄЧІ р ЗА ПОЛЯ Покола-ла помхааа я добо-

Пока - ХА ЛА, ЗАЧАРОбШСГто-

ТАНглодів в гаю.

ЖУРАВЛИНОЮ весно -к? я по. ш ла свое серце ари«-

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СУБОТА, 9 ВЕРЕСНЯ. ПЕР

ША ПРОГРАМА. 9.05 - Про
грама передач. (М). 9.10 — 
Кольорове телебачення. Гім
настика для всіх. (М). 9.25 — 
Новини. (М). 9.35 — Для ді
тей. «Машина з синім хрес
том». Телефільм. (М). 10.10 — 
Кольорове телебачення. Між
народна зустріч з хоксп: 
збірна Канади — збірна 
СРСР. (Канада). 12.00 — Ін
тербачення. Кольорове телеба

чення. На XX Літніх Олім
пійських іграх. 14.00 — «Му
зичні зустрічі». Пісні на вір
ші І. Кашежевої. (М). 14.35 — 
«Сторінки життя оренбурзько
го села». Передача шоста. 
(М). 15.00 — «Театр одного
актора». (М). 15.45 — «Люди
на і закон». (М). 16.00 — 
Восьмий міжнародний фольк
лорний фестиваль у Бургасі. 
(Болгарія). 16.30 — Кінопано- 
рама. «Будівництво і архі
тектура». (М). 17.00 — «Здо
ров’я». (М). 17.30 — Кольоро
ве телебачення. Програма 
мультфільмів. (М). 18.00 —
Новини. (М). 18.10 — Програ
ма телевізійних короткомет
ражних художніх фільмів. 
(Болгарія). 18.40 — Кольорове 
телебачення. Для дітей. «Та
ємниця букета». (М). 18.50 — 
Науково-популярний фільм 
«Леонід Собінов». (М). 19.35 
— Кольорове телебачення. 
Художній фільм «Смугастий

рейс». (М). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Інтерба
чення. Кольорове телебачен
ня. На XX Літніх Олімпій
ських іграх. (Мюнхен). По 
закінченні — новини. (М). 
ДРУГА ПРОГРАМА. 16.55 — 
Програма передач. (К). 17.00
— «Екран молодих». (Хар
ків). 18.00 — Телефільм «Неп
туне, дозвольте увійти». (К). 
18.15 — «Київська панорама». 
(К). 19.00 — Інформаційна
програма «Вісті». (К). 19.40 — 
«Чиста криниця». (Львів). 
20.45 — «На добраніч, діти!». 
(К). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Художній фільм. 
(К). 22.45 — Вечірні нови
ни. (М).

НЕДІЛЯ, 10 ВЕРЕСНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 - 
Програма передач. (М). 9.05
— Ранкова гімнастика для ді
тей. (М). 9.20 - Новини. (М). 
9.30 — Кольорове телебачен
ня. Для школярів. «Будиль

ник». (М). 10.00 — «Сьогодні 
— День танкістів». Виступ 
Маршала бронетанкових військ 
Бабаджаняна А. X. (М). 10.15 
—• «Музичний кіоск». (М). 
10.45 — Програма мультфіль
мів. (М). 11.15 — Грає ор
кестр «Голубий екран». (М). 
11.30 — Кольорове телебачен
ня. Програма мультфільмів. 
(М). 12.00 — Інтербачення.
На XX Літніх Олімпійських 
іірах. (Мюнхен). 14.00 — Для 
воїнів Раянської Армії і Фло
ту. (М). 14.25 - Художній
фільм «Капітанська дочка». 
(М). 10.05 — «Сільська годи
на», (М). 17.00 — Кольорово
телебачення. «Клуб кінопо- 
дорожей». (М). 18.00 — «Сі
м’я». (Донецьк). 19.30 — Кі
номистецтво Країни Рад. Ху
дожній фільм «Хлопець з на
шого міста». (ЛІ). 21.00 —
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Інтербачення. Кольорове теле
бачення. На XX Літніх
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Олімпійських іграх. (Мюнхен). 
По закінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.55 - 
Програма передач. (К). 17.00
— 1 25-й тираж спортлото.
(Харків). 17.30 — Сьогодні — 
День танкіста. «Я — громадя
нин». (К). 18.00 — Новини. 
(М). 18.10 — Концерт Дер
жавного симфонічного оркест
ру Азербайджанської PCP. 
Соліст — народний артист 
Азербайджанської PCP М. .Ма
гомаев. (М). 19.10 — «На ме
ридіанах України», (К). 19.40
— «Українські вечорниці».
(Львів). 20.45 — «На добра
ніч, діти!». (К). 21.00 — Про
грама «Час*. (М). 21.30 — 
Кінокомедія «Його величність 
принц». (К). 22.55 — Вечірні
новини. (К).

ПОНЕДІЛОК, II ВЕРЕСНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 15.35 - 
«Бесіди про спорт». (М). 16.05 
•у «Наука — сільському гос
подарству». (ЛІ). 16.35 — VIII 

: Міжнародний фольклорний 
фестиваль у Бургасі. (М). 
17.15 — «Від понеділка до по
неділка». (К). 17.25 — Для

юнацтва. «Ким бути?». (К). 
18.00 — «На варті здоров'я». 
(К). 18.50 — Л. Франс. «Німа 
дружина». Прем’єра тсле° 
спектаклю. (М). 20.25 — До« 
кументальннй фільм. (ЛІ), 
21.00 — Програма «Час». (М),
21.30 — Інтербачення. Кольо- 
рово телебачення. Закриття 
XX Літніх Олімпійських Ігор. 
(Мюнхен). По закінченні
— новини. (М). ДРУІ 
ГА ПРОГРАМА. 17.00 м 
«Цінуй хвилину п'ятиріч
ки». «Ми дали слово». (Хар? 
ків). 17.15 — «Поезія». (М).
17.30 — Кольорове телебачень
пя. Для дітей. «Приходь) 
казко». (М). 18.00 — Інфор
маційна програма «Вісті». 
(К). 18.30 — Республіканська
фізико-матсматнчна школо!. 
(К). 19.00 — Чемпіонат СРСР 
з футбола. Перша ліга. «Шах
тар» — «Чорноморець». 20.45
— «На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — Програма «Час». (М).
21.30 — Художній телефільм
«Варчина земля». І серія. 
(К). 22.35 — Вечірні нови
ни. (К).

Про можливі зміни в про
грамі, вас повідомлять дик
тори радіо і телебачення,
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