
: 8 ГЕКТАРІВ ЗА ЗМІН У—
це під силу кожному номйайнерові.

МИКОЛА /ВАНЧЕННО СХВАЛЮЄ 
почин своїм колег-бобрипчан.

»-
ПРАПОР—У НОВОУКРЛЇІІЦІВ

Обком ЛКСМУ підвів підсумки соціалістичного зма
гання /ПО заготівлі кормів для громадського тваринни
цтва станом на 10 вересня ц. р.

Перехідний Червоний прапор залишено у Новоукраїн- 
ському виробничому територіальному колгоспно-радгосп
ному управлінні, молодь якого перевиконала взяті зо
бов’язання. Відзначено успішний хід силосування у Доб. 
ровеличківському, Кіровоградському, Ульяновському 
управліннях.

Як і раніше, відстає з заготівлею силосу Новогеоргіїв- 
ський район. Незадовільно організують хід цієї важли
вої кампанії в Олександрівському та Олександрійському 
районах.
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

П’ятниця, 14 вересня 1962 р.
Рік видання V! 
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ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

НЕ ГРАЙТЕ З ВОГНЕМ
ПАНОВЕ ІМПЕРІАЛІСТИ!
------------------ □ □-----------------

,, ХЕРСОНЕЦЬ“
машина високопродуктивна

/р ЕРЕД молодих механізаторів 
нерідко можна почути такі на

рікання: збирати кукурудзу комбай
ном «ККХ-3» з площі 8 гектарів за 
зміну — не зовсім реальне завдання. 
В минулому році я працював на зби
ранні качанистої і встигав за зміну 
скошувати по 8, а то н по 10 гекта
рів. Такий виробіток, звичайно, наба
гато залежить від того, як підготов
лені механізми агрегату, чи рівномір
но працюють транспортні засоби.

До початку збирання я повністю 
відрегулював свого «Херсопця», вдо
сконалив окремі вузли машини. Ми
нулої осені, наприклад, мені доводи
лося міняти натяжні ролики в ком
байні. Тепер замість них, скористав
шись порадою спеціалістів, поставив 
«зірочки». Вони більш довговічні.

За моїм агрегатом закріплено дві 
вантажні автомашини І три причепи.

Гадаю, що така кількість транспорт
них засобів забезпечить безперебійну 
роботу агрегату.

В артілі вже зібрані перші гектари 
кукурудзи на зерно. Щогодини ком
байнери Микола Турта і Яків Цур- 
кан заносять на свій рахунок по 1— 
1,2 гектара. Значить показник — 
8 гектарів щозміни — цілком реаль
ний.

З великою увагою прочитав я в га
зеті звернення комбайнера з Дніпро
петровської області Петра Гордіно- 
впча Середи і вирішив: зібрати своїм 
«Херсонцем» за ЗО робочих днів ка
чанисту з площі 250 гектарів.

Про своє зобов’язання я говорив 
на районній нараді комбайнерів. То 
ж на збиранні буду берегти кожний 
качан, побудую свою роботу так, 
щоб моє слово не було кинуте на ві
тер.

Друга зміна ро
бітників, інженерів і 
техніків кіровоград
ського ремонтного 
заводу об'єднання «Укрсільгосптехніка» 
зібралася на мітинг, щоб ганьбою затав
рувати американських імперіалістів, ти.\, 
хто готує нову агресію проти маленької 
миролюбної Куби.

Один за одним виступають токарі, 
фрезерувальники, ковалі, слюсарі...

— Робітники нашого заводу, як і всі 
радянські люди, весь прогресивний світ, 
на боці Куби, — говорить терміст інстру
ментального цеху, ударник комуністичної 
праці Григорій Усков.—Нехай пентагонів- 
ські маніяки не думають, що їм буде 
так легко здійснити цей хижацький зло
чинний акт. Ми готові в будь-який 
мент приборкати агресорів.

— Товариші! — продовжує
ков. — Наш цех зобов’язується до 
вересня викопати місячний план і 
датково виготовити ще 20 форсунок 
мийних машин. Я особисто беру зобов’я
зання виконати місячне завдання на 
115 — 120 процентів.

До трибуни підходить токар механіч
ного цеху М. П. Волков.

— Я не оратор, простий робітник. Але 
скажу те, шо мене зараз особливо хви
лює. На Кубі є діти. Діти — не наше

СИМ МИРУ НЕЗДОЛАННІ
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Цілком І ПОВНІСТЮ
ВТРИМУЄМО

В. БЕРЕЗОВСЬКИИ, 
комбайнер артілі імені 
Котовського Знам’ян- 
ського району.

щастя, наше майбутнє. І ми не дозво
лимо американській вояччині безкарно 
творити свої чорні справи.

М. Волков дає обіцянку виконувати 
щоденні завдання на 130 процентів.

З пристрасною схвильованою промо
вою виступив начальник механічного 
цеху Б. М. Елисеев.

— Ми ще не забули, — каже він, — 
тих днів, коли американські імперіаліс
ти прагнули задушити нашу першу со
ціалістичну республіку. Те ж саме вони 
хочуть зробити із Кубою. Але не вийде, 
панове імперіалісти! Куба житиме!

Присутні на мітингу одностайно прий
няли резолюцію, в якій гаряче підтри
мують миролюбну політику Радянського 
Союзу.

наш
М. ГАЛИЧЕНКО,

позаштатний кореспондент.

ГГРОЧИТАВ оце я в «Мо- 
а А лодому комунарі» за 12 
вересня звернення моїх ко
лег по професії з колгоспу 
«4О-річчя Жовтня» Бобри- 
нецького району і подумав: 
молодці хлопці! Серйозно 
підійшли до транспортуван
ня зернової кукурудзи і 
цукрових буряків. Все, до 
дрібниць продумали і розра
хували. Прагнуть підготува
ти гідну зустріч 45-м роко
винам Великого Жовтня. 
Хто ж з шоферів у цьому їх 
не підтримає!

Щодо нас, водіїв колгос
пу імені Чапаева Кірово
градського району, то ми це 
звернення цілком і повністю 
підтримуємо. Зробимо все, 
щоб не відстати від бобрин- 
чан.

Можу похвалитися, що ми 
вже закінчили закладати 
ранній силос з кукурудзи. З 
минулої суботи маршрут 
сімох шоферів нашої артілі, 
в тому числі і мій, змінився. 
Тепер він веде не до силос
них траншей, а до Лелеків- 
ського бурякоприймального 
пункту.

З перших же днів на ви
везенні цукрових буряків ми 
взяли добрий розгін. По
чинаємо роботу з сьомої го
дини ранку і закінчуємо ії 
десь об одинадцятій вечо
ра. Я, приміром, на само-- 
скиді <ГА 3-93» щоденно 
роблю в середньому по 8 — 
9 рейсів на віддаль 14 — 20 
кілометрів. Добре 'трудяться 
і мої колеги, зокрема Семен 
Салов, Дмитро Поставочйін, 
^^їхайло Боднар, Анатолій

. ^Яїлецький.
Ф* За попередніми підрахун

ками тільки цукрових буря
ків нам треба буде вивезти 
на бурякопр и й .« а л ь н и й 
пункт щось з 65 тисяч цент
нерів. Якщо ж врахувати, 
що в колгоспі всього 22 
вантажних автомашини, на 
які припадають всі транс
портні роботи, то доведеться 
попрацювати добряче. Отож, 
щоб менше ми, шофери, ви
трачали часу на техогляди, 
поточний ремонт техніки, 
на підмогу нам виділені 
слюсар Ґ. Битко і механік

М. Чернат. Правління арті
лі також подбало і про те, 
щоб механізувати ванта
ження сировини.

Але ми маємо претензії 
до секретаря комсомоль
ської організації Віктора 
Барбанова. Час би, Вікторе, 
поцікавитися, як ми змагає
мося, вручити передовику 
перехідний Червоний вим
пел. Адже ж ти у нас звіль
нений секретар, маєш час.

Микола 1ВАНЧЕНКО, 
комсомолець, шофер 
колгоспу імені Ча- 
паєва Кіровоградсько
го району.

□ о Коли дорожиш своєю чес- 
§ тю трудовою — від усіх то-
□ бі шана. Отож і поважають
□ на Заваллівському графітно-
□ му комбінаті молодого буль-
□ дозернста Ьалсрія Сушен-
□ цева.
□ Завжди він перевиконує
□ змінні завдання не менш як
□ на 110 процентів. Валерій 
п невпинно турбується її про 
° те, щоб у хорошому стані
□ були під’їзди до екскавато-
□ рів та дорої її на території
□ кар’єру.
о На знімку: бульдозе-
орист Валерій СУШЕНЦЕВ.

Фото В. Земноріа.
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До уваги молодих кукурудзоводів!*І
іСТВОРЕНО ШТАБ ВРОЖАЮ

ЛЯ допомоги молодим кукурудзоводам у завер
шальному етапі битви за врожай — збиранні, 

рішенням бюро обкому ЛКСМУ створено обласний 
комсомольський штаб по збиранню врожаю куку
рудзи.

Завдання штабу — узагальнювати і розповсюджу
вати кращий досвід в організації збиральних робіт, 
інформувати про хід жнив на комсомольських гекта
рах, організовувати соціалістичне змагання на зби
ранні кукурудзи і підводити підсумки його.

і Про всі недоліки, підмічені на збиранні врожаю ку
1 курудзи, транспортуванні і збереженні його, комсо-
О♦
2І

мольні повинні сигналізувати у свій обласний штаб 
або ж районні комсомольські штаби, що 
при райкомах комсомолу.

Обласний штаб по організації збирання куктрх'дзн 
знаходиться в обкомі ЛКСМУ, в кімнаті

X лефон штабу — 9-58-62.
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ТГАД Карибським морем — 
знову недобрі хмари. їх 

згущають американські 
ресори, щоб обрушити 
маленьку, горду Кубу, 
бачте, не по душі те, 
народ цього острова не
зволяє, щоб його гідність 
топтали зухвалі янкі.

А ще їм не подобається 
наша дружба з цим наро
дом. їх непокоять вантажі, 
з якими йдуть на Кубу на
ші судна. Не турбуйтеся, 
панове. Ми, робітники, від
повімо вам, шо то за ван
тажі. Знайте, що вони сія
тимуть не смерть, а золо
тим зерном засіватимуть 
землю острова Свободи. 
Так, сівалки л червонозо- 
рівською маркою направ
ляються на Кубу в числі ін
ших товарів.

Ось і зараз наш завод 
виготовляє для кубінців 
партію сівалок «СКГК-6В».

Наша бригада теж бере * 
участь у виконанні почесно
го замовлення.

У радянських людей таке 
розуміння дружби: підтри
май, допоможи. Ось наша 
бригада, приміром, подру
жилась з двома іншими, і 
за деякиі^час допомогла їм 
вийти в число передових, 
добитись звання колективів 
комуністичної прані. Так і 
країна наша допомагає 
своєму другові — далекій 
Кубі — стати настільки ж 
незалежною і вільною, як 
ми.

За дорученням брига
ди свердлувальниць 
3-го механоскладаль
ного цеху заводу «Чер
вона зірка», колективу 
комуністичної праці 
імені XXII з’їзду 

КПРС, бригадир Альбі- 
на КРАВЦОВА.

пони що
тільни слова

Великі, але приємні тур
боти приніс колгоспним 
шоферам багатий цьогоріч
ний врожай — тільки всти
гай його перевозити. Отож і 
не гає жодної хвилини ком
сомолець 
ськай — 
«Дніпро* 
району.

Фото І. ПОКОТИЛОВЛ

Іван Красов- 
шофср колгоспу 

Опуфріївського

Т ІНІЦІАТИВА народилася 
•* в Олександрівському 

райкомі ЛКСМУ ще у серп
ні, задовго до оголошення 
місячника по збиранню ме
талолому. Створити на честь 
45-ї річниці Великого 
Жовтня комсомольську ко
лону металолому в 70 тонн 
'— ось шо вирішили Олек
са ндрівиі. Дуже своєчасний 
почин.

Та від закликів до діла 
дорога у райкомівців дов-На .«німку: Іван КРАСОВ- 

СЬКИП.

га. Скільки часу .минуло, а 
брухту немає. Пройшла 
перша декада оголошеного 
ПК ЛКСМУ і Укрпрофра- 
дою місячника, а олексацд- 
рівні все ще не приступили 
до здійснення своїх слів. До 
речі, .металобрухту чимало 
є на відділках цукрорадгос- 
пу, на територіях колгосп
них тракторних бригад, ’май
стерень. Час вже давно на
правити сюди організовану 
армію Шукачів «металевих 
скарбів», але райком і пер
ший секретар його т. Гресь 
все те вичікують чогось.

Нічого не зроблено в 
справі організації комсо
мольського місячника і у 
Компаніївському, Вільшан- 
ському, Новомнргородсько- 
му районах. Чому ж втра
чаються строки?

О. БУР’ЯНСЬКИЙ, 
зав. позаштатним від
ділом редакції.



ТГЛ ВІДГОДІВЛІ свиней 
-*1- нас працює п’ятеро. 
Кожна має певний стаж ро
боти, любить і знає свою 
справу. Вже стало прави
лом — у гсьо.му допомага
ти один одному. Олена і 
Надія Грицюк, Галина Сіо- 
жан. Ганна Смолій — моі 
подруги по ро
боті, хороші, 
працьовиті сви
нарки.

Спочатку ро

У НАС, НА ВІДГОДІВЕЛЬНІЙ

ку вже виро
били на сто гектарів 
угідь по ЗО центнерів сви
нини. Здали 800 голів сви
ней. Середня вага кожної 
була 80 — 92 кілограми. 
Найближчим часом знімемо 
з відгодівлі ще 200 голів.

Наше зобов’язання 
підгодувати в цьому році 
1250 голів свиней. Вико
нувати його успішно нам 
допомагає правильна Орга
нізація праці на свииофер- 

, мі, хороші копми. Щодобо
вий приріст ваги кожної 
голови становить по 550— 
600 грамів. Отже, немає 
сумніву в тому, що до кін
ця року на сто гектарів? 
угідь буде по 44 центнери* 
свинини. Звичайно, ми мог-* 
ли б відгодувати і більшу! 
кількість голів, але у нас* 
в артілі не вистачає молод
няка для поповнення груп.

Треба сказати, що нам, 
тваринникам, приділяється 
в колгоспі багато уваги. Ми 
непогано заробляємо. За 
липень кожна з нас одер-

Ґ'ВОЮ розповідь я хочу 
почати з однієї надзви

чайно важливої для мене 
події. Вона сталася недав
но. 24 липня мені вручено 
книжечку в червоній об
кладинці, яка засвідчує, що 
я віднині є членом нашої 
славної Комуністичної пар
тії.

Про власні почуття з цьо
го приводу можна говори
ти багато. Але, скільки б 
їх не викладав на папері, 
всього не скажеш. Бо все 
це вимірюється не тільки 
почуттям радості і вдяч
ності, а й роздумами над 
обов'язками, що поклада
ються на комуніста.

Взагалі, цей рік багатий 
для мене на події. Три мі
сяці тому правління артілі 
запропонувало мені очоли
ти відгодівельну свинофер
му. До цього працюва га 
півтора року свинаркою бі
ля маточного поголів'я. Як 
уміла, дбайливо догляда го 
поросяток. Слідкувала, щоб 
постійно в їх коритцях бу
ли і крейда, і сіль.

З часом не рахувалася. 
Зате як радісно було диви
тися на веселих, опецьку
ватих поросяток, які ро
стуть, наЧе на дріжджах. 
За 5 місяців цього року на 
кожну свиноматку по 9 по
росят вже одержала.

Та в правлінні сказали:
— Хочемо тобі, Галино, 

доручити відповідальну 
справу. Очолиш відгодівель
ну свиноферму?

Погодилася. Виробництво 
тваринницької продукції є 
сьогодні ударним фронтом. 
То чого ж би я мала від
мовлятися?

Колгоспники нашої артілі 
зобов'язалися в четвертому 
році семирічки виробити на

кожні 100 гектарів угідь по 
78 центнерів м'яса. Значна 
частина цього почесного зо
бов'язання припадає на до
лю працівників свиноферми. 
По 39,2 центнера свинини 
на 100 гектарів ріллі повин
ні добитися ми.

За сім місяців колгосп 
виробив у середньому по 48 
центнерів м'яса на 100 гек
тарів угідь. По свинині Ж' 
зобов'язання на сьогодні 
виконано майже на дві тре
тини. Особливо хороші по
казники у свинарок-комсо
молок Ольги Карбівниці та 
Галини Петрової.

Тепер у нас на відгодівлі 
є 1000 голів свиней. Підра
хунки показують, що є всі 
можливості перевиконати 
зобов’язання.

Що й говорити, незвич
но, якось боязко спершу бу
ло на новій роботі. Та дів
чата поставилися до мене 
по-дружньому, прислуха
ються до зауважень, порад.

З перших днів я поміти
ла, що деякі свинарки під 
час чергування намагають
ся більше уваги приділяти 
своїй групі. Отож, коли 
якось зібралися гуртом, я 
й повела мову про те, що 
чергова залишається для 
того, щоб в однаковій мірі 
доглядати всі групи. Дівча
та зрозуміли мене.

Добилася я, щоб для 
кожної групи свиней відпо
відно до їх віку, був скла
дений окремий раціон. За
раз даємо свиням кукуруд
зяні качани, кабачки, буря
ки, концентрати. Корми, як 
правило, подрібнюємо. Ос
таннім часом, завдяки по
ліпшенню догляду за по
голів'ям, значно зріс щодо
бовий приріст живої ваги.

Незабаром першу партію

(150 голів) з цієї тисячної І 
групи знімемо з відгодів -її. | 
Це ще наблизить нас до | 
виконання зобов’язання. *

Г. ШЕВЧЕНКО, 
бригадир відгодівель- 
ної свиноферми кол
госпу «Більшовик» 
Маловисківського ра
йону.

ДОРОЖИТИ ЧЕСТЮ ХЛІБОРОБА!

ВОНА—З ПЛЕМЕНІ КРИЛАТОГО

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 14 вересня 1962 р., 2 стор.

^ЗНАЙОМСТВО з нею відбулося на плантації цукро- 
вих буряків.

Над купою свіжих коренів схилилася засмагла від 
літнього вітру та сонця дівчина. З-під хустини вибило
ся пасмо золотого волосся, в її постаті відчувалися 
прихована сила, наполегливість і завзяття.

Про Галину Білову я знав небагато. Знав, що вона 
очолює комсомольсько-молодіжну ланку в колгоспі іме
ні Димитрова Компанії вського району, що сім років 
тому вступила до комсомолу, а недавно стала канди
датом в члени КПРС. Відомо мені було також і те, 
що взимку на нараді молодих кукурудзоводів респуб
ліки Галина особисто зустрічалася і розмовляла з знат
ною ланковою колгоспу «Перше Травня» Житомирської 
області, Героєм Соціалістичної Праці 69-річною Надією 
Григорівною Загладою. Після знайомства ми розгово
рились про цю зустріч.

— Що вам сказати? — на мить задумалася Галі- 
на. — Пам’ятаю, обступили ми, учасники наради, 
Надію Григорівну. Кожному хотілося почути від до
свідченої ланкової напутнє слово, одержати дружню 
пораду. Материнськими очима дивилася на нас Надія 
Григорівна, і говорила... Це були в основному думки, 
які викладені у її відомій статті «Дорозхіть честю хлі
бороба!»

Галина поправила пасмо волосся, що вибилося з-під 
хустки, і продовжила:

— А коли я приїхала додому і розповіла про цю 
розмову дівчатам ланки, всіх охопило якесь невимовне 
хвилювання. Мабуть, оті слова: «Честі хліборобської не 
принижуйте, дорожіть совістю своєю» запали дівчатам 
У душу.

Галина нахиляється, бере двома руками великий соко
витий. кілограмів на три, буряк.

— Ось він, врожай наш. Наша совість і честь, — го
ворить вона. — Яз дівчатами прикинули, що по цент
нерів чотириста вийде на круг з гектара. Добру ви
кохали ми й кукурудзу — не менше як по 60 центне
рів і там візьмемо. Цукрові буряки у нас сіяв Сергій 
Михайлов, качанисту — Микола Бур'ян, Іван Бори
сенко, Михайло Хміль та Микола Хлистун. Скажу 
коротко так: на совість потрудилися механізатори. У 
дні обробітку посівів виходили в поле о п’ятій, а то й 
о четвертій годині ранку. Коли б не відмінна робота ме
ханізаторів, важко дісталося б ланці, в якій всього 
20 чоловік.

Радо розповідає Галина про трудові успіхи, з щи
рою теплотою говорить вона про членів ланки, меха
нізаторів, — про тих, хто у співдружності виборював 
високий урожай. Та ось вираз її обличчя змінюється, 
в словах — осуд:

— Весела вдача, золоті руки у нашої Кла- 
ви, — кажуть робітники Олександрійського 
електромеханічного заводу про Клавдію Шку- 
ринську.

Справді, хорошої вдачі дівчина — і відмін
но працює на складанні трансформаторів, і 
навчається у вечірній школі, і в заводській 
художній самодіяльності не останню скрипку 
грає.

— На те ж я й комсомолка! — гордо каже 
Клава.

Фото М. Савкуіювх

Рік тому у дружний і злагоджений колек
тив^ Кіровоградської панчішно-шкарпеткової 
фабрики прийшла Зоя Твардовська. За цей 
час вона добре оволоділа спеціальністю в’язаль
ниці.

За відмінну роботу Зої присвоєно звання 
ударника комуністичної праці, довірено ке
рувати комсомольською групок у в’яіально- 
кетельному цеху.

Працьовиті руки 3. Твардовської не зна
ють втоми. Дівчина систематично перевико
нує виробничі завдання. її ім’я занесено до 
Книги пошани фабрики.

Фото І. Назаратія.

Г СЛОВО-НЕПОРУШНЕ
жала по 40 карбованців і 
по 7 центнерів хліба. Голо
ва артілі М. П. Снаговська, 
зоотехнік Б. П. Чернега 
всіляко допомагають в ро
боті. Ось і недавно на кор
мокухні встановили кормо
подрібнювач.

Відгодовуємо тварин ін
тенсивно, з найменшими за
тратами. В раціони годівлі 
включаємо найбільш пожив
ні корми: люцерну, коню
шину, сінне борошно, поло
ву гречану і просяну, дерть.

Одне лише у нас погано. 
Немає свинаркам де відпа-

читн. Влітку можна й ні* 
дворі, в холодочку, а взим- 

”1 доводиться 
на відгодівель- 

чи йти

ку черговим 
тупцювати і— 
йому майданчику, 
грітися в свинарник. Було 
б добре, коли б правління 
потурбувалося про кімнату 
ВІДПОЧИНКУ.

Марія ЛИТВИН, 
свинарка артілі «По 
шляху Леніна» Голо- 
ванівського району.

На знімку (зліпа напра
во): свинарки Марія ЛНТВИН, 
Олена ГРИЦЮК і Ганич СМО- 
Л1Я.

— Є в нас колгоспниця Ольга Кулакевич. Працювала 
на обробітку просапних. Але не уболівала за долю 
врожаю, про совість хліборобську забула. Значить, 
проривала вона молоді сходи. А коли перевірили іь 
роботу, виявили, що не дотримано належної густоти 
культурних рослин, у гніздах їх залишено по кілька. 
Колгоспниці почали її соромити за_ безгосподарність. 
А Ольга що? Розсердилася на своїх товаришок. За 
що? — питається. .

У розмову втрутилися дівчата, які поруч обрізали 
гичку з коренів. Про «горе-тракториста» Миколу Степ
ка розповіли. Працює Микола на тракторі «ДТ-54». 
Хороша, потужна машина. Але у Миколиних руках цей 
трактор здається немічним. Все щось псується. Більше 
простоїв, ніж роботи. Наприклад, на сівбі бувають дні, 
коли Микола по 4, а то її менше гектарів засіває.

— Ділить одне змінне завдання на десять днів, — 
кидає чорнява жартівниця.

— Болячє стає за таких безгосподарників. Сорому 
вони не мають, чи що? — підсумовує Галина.

Залишив я плантацію з якимось подвійним почуттям. 
Чому одні працюють добросовісно, а інші — так со
бі, за чужою спиною норовлять прожити? Хай остан
ніх і небагато, а ге вони ще не перевелися.

Думка повертається до Галини Білової, цієї сумлін
ної трудівниці. В тому, що я дізнався про неї, немає 
нічого особливого. А, може, особливість таких, як Га
лина, в сумлінності, в завзятості, з якою вони беруть
ся за будь-яку справу?

Трудовий шлях розпочала зразу ж. після школи. Пра
цювала у колгоспі на різних роботах. Старанність Га- 
лини швидко підмітили. Може, й через це перевели її 
на ферму, довірили доглядати телят. Невдовзі Галина 
попросилася на молочно-товарну ферму. Хотіла стати 
дояркою не тому, що їй не сподобалося бути телятни
цею. Ні. Вона прагнула бути там, де важче.

Відібрала групу телиць, з яких і взялася вирощува
ти високоудійних корів. Багато могла б розповісти Га
лина про те, як первістки спочатку не підпускали И 
до себе, не віддавали молока, як з незвички боліли ру
ки і спина, від втоми злипалися повіки. Могла б по
проситися на легшу роботу. Але не такої вона вдачі.

Непомітно в праці минали дні, місяці, які приносили 
молодій доярці нові успіхи. Незабаром ім'я Галини на 
довгі роки закріпилося на колгоспній Дошці пошани.

На початку цього року члени комсомольсько-молодіж
ної ланки обрали її своїм вожаком. Здавалося, не 
мала досвіду по вирощуванню на великих масивах сіль
ськогосподарських культур, не мала й організаторських 
навиків. Та зуміла молода ланкова організувати дів
чат, власним прикладом у праці запалити їх. Бо така 
є вона, Галина Білова — одна з великого загону на
шого радянського крилатого племені.

Г. ШЕВЧЕНКО,
' наш позаштатний кореспондент.

Компаніївсь'кий район.
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ТІ І-31ЛЄ більш несумісних понять. Ніж наука і оелігія 
Наукові 1 релігійні погляди принципово 

ні і непримиренно ворожі.
Наука виникла і розвивається на грунті потреб мате- 

ршльного життя суспільства, залежить від них визна
чається ними. Історія свідчить, що багато великих від- 

Ш? саме “ Зв’я?“у 3 »нрішінням 
практичних завдань. Ще з давніх-давен інтереси кочо
вого скотарства і землеробства, морської і сухопутної 
торгівлі викликали необхідність у знанні закономірно! 
стек руху небесних світил, з цих матеріальних °потоеб 
виникли зачатки астрономії, математики та інших наук 
Розвиток продуктивних сил постійно вимагає і‘сам « 
основою дальшого прогресу механіки, фізики, хімії, бо
таніки, зоологи. Сміливо проникаючи в суть найсклад
ніших явищ, наука грунтується на вивченні природи і 
суспільства, а не на сліпій вірі. и

Релігія виникла ще в докласовому суспільстві. Без
силля первісних людей в боротьбі з природою пород
жувало наибезглуздіші уявлення про зовнішній СВІТ 
і про самих людей. Віра в надприродну силу _  бога
виникла на грунті пригніченості людей стихійними си
лами природи, через незнання справжніх причин при
родних і суспільних явищ. На відміну від науки, вона 
неправильно, перекручено відображає дійсність.

Церква закликає вірити в бога, релігійним догмам, 
у все те, що говорять «святі отці», і рахувати це іс
тиною. Віра заміняє релігійній людині знання, практи
ку і досвід життя. Вона вірить — і все! Ніякі докази 
розуму для неї непереконливі. Віруючий повинен убити 
розум, ^закрити очі, заткнути вуха, погасити всі почут
тя. Хай спробує віруючий думати і питати служителів 
церкви: як, чому, звідки? Він одержить відповідь: «Не 
мудрствуй лукаво, не гріши, молись і не задавай запи
тань. Блаженні не ті, що бачать, а хто вірить»...

Наука спирається на факти, па ретельно перевірені, 
стверджені життям дані, а релігія — лише па біблійні 
легенди та інші фантастичні вигадки. Наука допома
гає людству все глибше пізнавати основи розвитку приро
ди і суспільства, допомагає поставити сили природи на 
службу людині, сприяє підвищенню його свідомості, 
культурному зростанню. Релігія ж затемнює свідо
мість людей, прирікає їх на пасивність перед силами 
природи, сковує їх активність і ініціативу, намагаєть
ся прищепити презирливе ставлення до всього земного
*

Д О УВАГИ 
РАЙ ЗИКОНКОМІВ 
і СІЛЬРАД

МИ ЗБИЛИСЯ з дороги.
Довго блукали полем, 

надіючись когось зустріти і 
запитати, як проїхати в кол
госп «Комінтерн». Але подо
рожніх не траплялось. Тоді 
ми подалися навмання. Зда
валось, кінця й краю немає 
колгоспним полям. Та ось 
показалось село. Чисті, доб
ре побілені будиночки при
вітно дивились вікнами на 
степове роздолля.

В’їхали у село. Біля пар
кану в тіні дерев жваво 
розмовляли про щось гурт 
гарно одягнених дівчат.

— Що за село? — запи
тали ми у них.

— Село, як село, — якось 
неохоче, ухильно відповіла 
одна з дівчат.

— А як називається?
— Соромно й казати, — 

заговорила інша. — Когу- 
тівка. А яка це Когутівка? 
Подивіться самі.

Дівчата заговорили напе
ребій.

— В старі часи така наз
ва, можливо, й якось пояс- 
ннма була, — поспішала ви
словитись чорноброва дів
чина. — А тепер як її розу
міти? Село, видно, було наз
вано на потіху багатіям. 
Певно, жили в селі бідняки, 
яких паничі ображали як 
хотіли.

Минули роки. 1
панських не лишилось, 
кожному домі нині

РЕЛІГІЇ
протилеж-

окремих 
відчуває- 
глнбокої 

У
о«

Проте в назвах 
населених пунктів 
гься ще відголосок 
безрадісної минувшини. 
Вільшанському і Добров
личківському районах є села 
Оброчне. Колись ця назва 
була зрозуміла: жителі цих 
сіл сплачували оброк па
нам. А зараз вона нічим не 
виправдана. Чому ж сільські 
Ради, райвиконкоми не по
турбуються про нові назви?

€. в Олександрійському 
районі село Недогарки. Се
ло, як село. І люди там не 
гірші, ніж в інших місцях. 
Можна лише здогадуватись, 
що колись поселення пого
ріло і з тих пір його назва
ли Недогарками. Зараз — 
це красиве українське село. 
А ось прилипла до нього та
ка назва, ніби шматок боло
та до чистого костюма.

Або ось інші назви: Бу-

І [
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і тим відвертає частину людей від боротьби за справж
нє щастя на землі. .

Ось чому наука і релігія — непримиренні. Між ними 
протягом всієї історії людської культури точиться гост
ра боротьба — боротьба за очищення свідомості людей 
від релігійного дурману і пересудів. Релігія завжди 
служила експлуататорам ззеобом духовного пригнічен
ня трудящих мас, виправдовувала і виправдовує сус
пільну нерівність, виступала й виступає проти класової 
боротьби. Матеріалістична наука-служить інтересам пе
редових сил суспільства, полегшує його прогресивний 
розвиток. 1 <

Протягом всієї історії наука пробивала собі дорогу, 
відкривала і відстоювала кожну, свою істину в жорсто
кій і впертій боротьбі з релігією.

Великий грецький учений Арістарх Самоськии, який 
ще за півтора тисячоліття до Миколи Коперника вста
новив. що Земля рухається навколо Сонця, церквою 
був вигнаний, як безбожник на чужину, де й помер в 
безвісті і злиднях. В часи середньовіччя «святі бтці* 
спалили «во славу божу» великого італійського філосо
фа Джордано Бруно за те, що він вчив про множин
ність населених світів і твердив, що зорі — це да
лекі від нас світила, схожі на Сонце.

В середині. XIX століттю Дарвін відкрив закон роз
витку органічної природи. Він блискуче довів., що всі 
види рослин і тварин зазнають змін і розвиваються. . 
Він вперше поставив біологію на цілком науковий грунт, 
встановивши змінність видів і їх наступність. Цей 
великий вчений доводив також, що людина з’я
вилася на землі не чудом, не з «божої волі», а природ
ним шляхом. Це був сильний удар по релігійній ле
генді про божественне походження світу, рослин, тва
рин і людини.

Теорія Дарвіна викликала люті нападки церковників 
і багатьох буржуазних вчених. Православні «святі от
ці» піддали катуванню багатьох передових вчених. Цар
ський уряд всіляко переслідував великих російських 
мислителів: І. М. Сеченова, І. І. Мечнікова, К. А. Тімі- 
рязєва. І. В. Мічуріна. Мужні прогресивні люди науки 
тяжкими стражданнями, а часто й життям платили за 
спроби звільнити науку від духовних і світських пуг 
правлячих експлуататорських класів. Але в умовах ца
ризму зробити це було неможливо.
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Г11ІЛЬКИ після Жовтневої революції перед наукою в 
А СРСР відкрилося величезне поле діяльності. Наука 
стала іншою, справді народною, цілком доступною для 
кожного, хто має здібності .І бажання займатися нею. 
В країні Рад вона тісно пов’язана з практикою.

Радянські вчені, озброєні діалектичним матеріалізмом, 
творчо розвивають і рухають вперед всі галузі знання 
на користь народу. їх відкриття в галузі геології, астро« 
номії, фізики, хімії, біохімії та інших наук завдали 
ряд нищівних ударів релігії. Вони проникли в найбільш 
приховані таємнниі Всесвіту і викривають всі реакцій
ні буржуазні теорії.

Величезним доказом тріумфального розвитку радян
ської науки і техніки були польоти в космос наших 
перших космонавтів. Польоти Юрія Гагаріиа і Германа 
Титова показали на практиці, що ніякого «царства не
бесного» немає, що світ збудований саме так, як вчить 
наука про Всесвіт — астрономія. В незабутній серпне
вий день 1962 року у літопис освоєння космічного про
стору вписано нову славну сторінку. Вперше в світі 
радянські льотчики-космонавти Андріян Ніколаєв і Пав
ло Попович здійснили на кораблях-супутниках героїч
ний, безприкладний за своєю складністю і тривалістю 
груповий політ у космос. Мирне підкорення космосу ра
дянськими людьми є новим яскравим свідченням всемо
гутності людського генія, новим ударом по релігійному, 
світогляду.

Ліквідація експлуататорських класів і створення со
ціалістичного ладу знищили матеріальну основу релі
гійних вірувань. Великий ріст політичної свідомості і 
культурного рівня трудящих нашої країни — це нищів
ний удар по релігійних забобонах. Переважна біль
шість радянських людей — це войовничі атеїсти. Вони 
розраховують не на бога, а на власну працю, живуть 
не заради загробного раю, а в ім’я торжества комуніз
му на землі.

Однак, незважаючи на докорінні зміни в економіці 
нашої країни і в свідомості радянських людей, ще не 
всі люди цілком звільнилися від пережитків буржуаз
ної ідеології, зокрема від релігійних пережитків. Ча
стина населення додержує таких церковних обрядів, як 
хрещення і вінчання.

Релігія завжди була антинауковою, реакційною ідео
логією, бо вона нав'язує людям дикі, відсталі, шкідлязі 
погляди на природу і суспільство, погляди, несумісні з 
культурним рівнем і гідністю радянської людини. Досить' 
навести такий приклад. Мешканець села Стара Осота 
Олександрійського району нашої області Антон Вовк 
по волі свого «істино-православиого» батька просидів 
в запертому льоху понад десять років. Коли тридцяти^ 
річного Антона односельчани визволили із домашньої 
темниці, він був схожий на старезну людину з волос
сям і бородою по пояс, з нігтями, не стриженими всі 
десять років.

В СРСР існує цілковита свобода совісті. Вона запи
сана в Радянській Конституції. Маркснзм-ленінізм роз
глядає свободу созісті, як демократичне право громадян 
вільно обирати будь-яку релігію чи відмовитися від 
неї і вільно висловлювати свої атеїстичні переконання. 
В нашій країні боротьба з релігією ведеться не шляхом 
переслідування за віру, а шляхом переконання, шляхом 
пропаганди наукових знань, матеріалістичного світо
гляду.

М. С. Хрущов говорив на XXII з’їзді КПРС: «Кому
ністичне виховання має на увазі звільнення від релі
гійних пересудів і забобонів, які все ще заважають 
окремим радянським людям повністю проявити свої 
творчі сили. Потрібна продумана і струнка система 
науково-атеїстичного виховання, яка б охоплювала всі 
верстви і групи населення, запобігала поширенню релі
гійних поглядів, особливо серед дітей і підлітків».

Статут ВЛКСМ зобов'язує кожного комсомольця ве
сти рішучу боротьбу з релігійними забобонами. Бороть
ба проти релігійного дурману є боротьба За нову лю
дину. за комунізм. п_ дмитрЕНК(Х
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д’яківка в Знам’янському 
районі, Зрубанні — в Голо- 
ванісському, Пустопілля — 

в Бобринецькому. Зовсім не
зрозумілі вони для наших 
сучасників, та й походження 
їх навряд чи пам’ятає хтз- 
небудь. Нічим не кращі наз
ви Голодна Балка, Ялівка 
( Новоукраїнськин), Гїоло- 
хівха (Хмелівський), Топило 
(Зяа.м’янський), 
нівха
ве (Головаиіаський), 
Чи не забагато честі 
раючій когоріі попів: 
ласті є

Перелік застарілих, не
зрозумілих назв можна про
довжити. Села з такими 
назвами є в кожному райо
ні області. І зовсім незрозу
міло, чому працівника сіль
ських Рад, райвиконкомів 
не порушують питання про 
перейменування таких сіл.

з 
вийшли 

письмен-

Калкати- 
(Долинськнй), Змійо- 

та ін. 
відми- 

в об- 
кільха Полівок, 

застарілих.

I Іде одне непокоїть, 
сіл нашої області 
чимало видатних 
ників, героїв війни. їх іме
на у нас зовсім незрозуміло 
чому забуваються. А чому б 
не назвати наші села імена
ми людей, якими ми горди
мося, які прославили паш 
край?

Нам можуть сказати, що 
деякі застарілі назви зв'яза
ні з історією. Це так. Істо
рія минулого не завжди ра
дісна і світла. Але не треба 
забувати, що сорок п’ять 
років тому у нас почалася 
нова історія, почалося нове 
життя. І новин зміст на
шого радянського життя 
має позначитися на застарі
лих, історично ке поясни- 
мих назвах сіл. Нашому се
лу — гучну, світлу, радісну 
назву!

В. МАЛИНОВСЬКИИ.

ч

РУКИ ГЕТЬ ВІД КУБИ!

за здійснювані диверсантами

•«

ШЛЯХ ДО ОЗДОРОВЛЕННЯ

ОБСТАНОВКИ В ЄВРОПІ

II вересня ТАРС за уповно
важенням Радянського уряду 
зробив заяву щодо провокації 
США проти Куби. 
СРСР, — говориться 
ТАРС. — вважає

огляд 
повідомлень 
Т А Р С

домовитися з урядами США, 
Великобританії І Франції про 
нормалізацію становища в Зая 
хідному Берліні на основі НІ< 
мецького мирного врегулюван
ня. Таке врегулювання зміцнить 
устої миру в Європі.

ЗАГАЛЬНЕ РОЗЗБРОЄННЯ
де по шляху СШ/Х, які при лі
ва ють 150 тисяч резервісті». 
Якби ми повторили дії США, то 
ми зробили б те. чого, видно, 
саме й хочуть певні американ
ські кола. — допомогли б їм 
напружувати атмосферу. Але не 
зважати на підготовку Сполу
ченими Штатами агресивного 
акту ми не можемо. Радянський 
уряд вважає своїм обов’язком 
виявити в обстановці, яка ство
рилася. пильність і доручити 
Міністрові оборони Радянського 
Союзу, командуванню Радянсь
кої Армії вжити всіх заходів 
до того, щоб наші Збройні Сили 
були приведені до найвищої 
бойової готовності.

Проте це виключно запобіж
ні заходи. Ми все зробимо з 
свого боку для того, щоб мир 
не було порушено».

НАЙАКТУАЛЬНІША

ПРОБЛЕМА
з 

Західного Берліна підриви при
кордонних споруд НДР. Уря
ди трьох держав, говориться в 
ноті, несуть відповідальність за 
вторгнення військових літаків 
бундесверу в повітряний простір 
НДР, за безперестанні диверсії 
на міській залізниці. В ноті 
особливо підкреслюється, що в 
результаті потурання окупацій
них властей фашистські банди 
в Західному Берліні вчинили 
прямі напади на військовослуж
бовців Радянської Армії і ди
пломатичних співробітників по
сольства СРСР у Берліні.

Останні події в Західному 
Берліні підтверджують, гово
риться в ноті, що окупаційний 
режим у цьому^місті став при
криттям для реваншистів І мі
літаристів. організаторів усяко
го роду підривної діяльності 
проти СРСР та інших миролюб
них держав. Західний Берлін 
перетворено в пристановище 
численних шпигунсько-диверсій
них центрів, мілітаристських і 
реваншистських організацій, в 
рупор оскаженілої пропаганди 
ненависті і війни.

Для ліквідації небезпечного 
становища в Західному Берлі
ні нота Радянського уряду про
понує корінне оздоровлення об
становки, — укладення німець
кого мирного договору і нор
малізацію на його основі ста
новища в Західному Берліні« 
Радянський уряд, говориться в 
ноті, готовий в будь.який час

слідів 
В 

радіо, 
електрика, достаток. Наших 
колгоспників не відразу від
різниш від міських жителів. 
А скільки звідси вийшло 
вчителів, агрономів, інжене
рів, офіцерів?! Від старого 
світу тільки й лишилось, що 
назва села. Нині ж вона 
лише ображає жителів се
ла...

Сліди минулого в назвах 
сіл в більшості випадків 
уже давно стерлись з па
м’яті людської. Замість при
низливих, а часом і вуль
гарних назв народились но
ві, світлі, радісні: Майське, 
Мирне, Більшовик, Веселе, 
Вільне, Добре, Жовтневе, 
Зелене, Комсомольське, 
Перше травня, Сонцеве.

Ряд населених пунктів 
одержало назву по відмін
них географічних ознаках: 
Соснівка, Межирічка, Діб
ровка, Бережинка, Нагірне. 
Іншим селам присвоєно іме
на письменників, науковців, 
видатних державних діячів.

Ліда Гершкул — швея. На 
виготовленні комірів до жі
ночих пальт вона щозмінно 
виконує завдання на 120 
процентів.

Такі . дівчата, як Люба» 
трудяться у цеху № 1 Кіро
воградської швейної фабри
ки і кожен день понад зав
дання видають ще 12 пальт«

••1
«Уряд 

в заяві 
за потрібне 

звернути увагу урядів усіх кра
їн і світової громадськості на 
провокації, до яких вдається 
тепер уряд Сполучених Штаті□ 
Америки, провокації, які мо
жуть ввергнути світ у ката
строфу загальної світової вій
ни з застосуванням термоядер
ної зброї».

У заяві вказується, що в кон
гресі США і в американській 
пресі войовничо настроєні ре
акційні сили Сполучених Шта
тів уже довгий час ведуть роз
гнуздану пропаганду проти ку. 
бинської республіки, закликаю
чи до нападу’ на Кубу, до на
паду на радянські судна, які 
доставляють кубинському наро
дові необхідні товари і продо
вольство, — словом, закликаючи 
до війни. Президент Слолуче« 
них Штатів звернувся в кон
грес по дозвіл на призов 150 
тисяч резервістів до складу 
збройних сил США.

Американських імперіалістів 
стурбувало те. що організова
на США економічна блокада 
революційної Куби зазнає про
валу, що Радянський Союз, як 
і інші соціалістичні країни, 
простягнув руку допомоги ку
бинському народові.

«Радянський уряд, гово
риться в заяві ТАРС, — не пі-

У Західному Берліні трива
ють вилазки фашистських еле
ментів при відкритому потуран
ні поліції і окупаційних влас
тей західних держав.

На небезпечність становища в 
Західному Берліні, який став 
центром провокацій проти НДР. 
вказує нога Радянського уряду 
урядам США, Великобританії і 
Франції від 5 вересня ц. р. 
В йоті підкреслюється, що оку
паційні власті США, Англії 
Франції в Західному Берліні 
несуть відповідальність за 
вбивства прикордонників НДР*

«Наука і міжнародні проб« 
леми» — цій темі присвятила 
свою роботу X Пагуошська коЙ< 
ференція вчених, яка проходи^ 
ла в Лондоні з 3 по 7 вересня« 
У роботі конференції взяли 
участь близько 200 визначних 
учених з 35 країн, у тому чис< 
лі СРСР, США. Англії. Фраіи 
ції, Чехословаччини, Індії. Вче* 
ні обговорили такі важливі 
проблеми сучасності, як роз« 
зброекня і зміцнення миру, між
народне наукове співробітник 
цтво, допомога науки країнам« 
які стали на шлях самостійного 
розвитку, місце вченого в сус< 
пільстві та ін.

Найвизначніші представники 
світової науки вважають, що 
заходи, спрямовані на досягнен
ня загального І-повного роз
зброєння і зміцнення миру, е 
основною метою Пагуошськога 
руху І що вся Його діяльність 
повинна бути підпорядкована 
цьому завданню.

На заключному засіданні когн 
ференції вчені* прийняли заяву« 
Наша головна турбота, гово* 
риться в заяві, відвернути вій« 
ну і врятувати людство від гні-< 
тючого страху і великого еко* 
помічного тягаря, зв’язаного з 
гонкою озброєнь.

«МОЛОДИЙ комунар«
14 вересня 1962 р.д 3 стор<

*
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Корифей українського театру
Ш----------------

(До 55-річчя з дня смерті 
І. К. Ііаріїенка-Ііарого) 

а

якого після Кропивницького він вико
вував з великим піднесенням і щирістю.

82

В ЕКСПОЗИЦІЇ Кіровоградського об
ласного краєзнавчого музею збері

гається рідкісне фото за 1875 рік, під 
яким є напне «Група любителів, шо бра
ли участь у першій виставі «Вечорниці» 
композитора П. І. Ніщинського, написа
ні для першого, по часу заснування в 
Росії, безплатного ремісничо-грамотного 
училища в Єлисаветграді».

На знімку ми бачимо дорогих україн
ському театральному і музичному ми
стецтву корифеїв українського реаліс
тичного театру Івана Карповича Тобіле- 
внча (Карпенка-Карого), Марка Лукн- 
ча Кропивницького, Миколу Карповича 
Садовського, композитора Петра Івано
вича Ніщинського і його двох дочок, чу
дову солістку Марію Карпівну Садов- 
ську та інших.

Єлисаветградський артистичний гур
ток, який вперше на Україні здійснив ви
ставу «Назар Стодоля» Т. Шевченка з 
музичною заставкою «Вечорниці» Ніщин
ського, мав у своєму розпоряджені ви
сококваліфікований хор, прекрасних со- 
лістів-співаків, досить злагоджений сим
фонічний оркестр малого складу, хор- 
мейстрів, диригентів, і в особі Ніщин
ського талановитого театрального компо
зитора.

В драматичному колективі, в хорі бра
ли участь місцева інтелігенція — викла
дачі гімназій, юристи, військові, робіт
ники.

Роль Назара у виставі «Назар Стодо
ля» грав Іван Тобілевич. Театральним 
псевдонімом для своєї акторської діяль
ності Іван Тобілевич взяв з Шевченків
ського «Назар Стодоля» — Карого, роль

Ї^АМЕ в цей час (в 1870—1880-х ро- 
ках) місто Єлисаветгрзд (нині Кі

ровоград) стає справжньою колискою 
нового українського реалістичного теат
ру, воно було, як говорили сучасники, 
«другими українськими Афінами, маючи 
на увазі, що «першими українськими 
Афінами» була Полтава — батьківщина 
1. П. Котляревського і «Наталки Пол
тавки».

Любителі театрального мистецтва бу
ли об’єднані в аматорський гурток, ке
рований Іваном Тобілевичем та Марком 
Кропнвницьким. В репертуарі гуртка — 
п’єси Шевченка і Котляревського, Квіт- 
ки-Основ’яненка і російських драматур
гів Островського, Грибоедова, Гоголя. 
За свідченням дружини Карпенка-Каро- 
го С. В. Тобілевнч, ці російські драматур
ги «були йому проводирями в світлі ми
стецтва у шуканні правди сценічної і в 
глибинах душі і життя людського, без 
огляду на утерті шляхи, на загальні 
шаблони».

Аматори надзвичайно багато працюва
ли над собою і над тими творами, які 
вони ставили. Карпенко-Карнй вкладав 
усю душу в створюванні ним образи. «Я й 
досі пам’ятаю брата Івана, — згадував 
Саксаганський, — в ролі Жадова («До- 
ходне місце»). Пізніше я зрозумів, що 
в ролі Жадова вів грав почасти самого 
себе, бо його власні переконання були гі 
самі, як і у Жадова». Іван Тобілевнч ви
ховував у аматорів художній смак, ви
ховував любов до російської літератури, 
до творів російських револіоц:онерів-де- 
мократів Чернишсвського і Герцеиа, Ке
льнського і Добролюбова. Карпенко-Ка
рнй в цей час був близько зв’язаний з 
місцевим єлисаветградським революцій
ним народовольським гуртком, одним з 
керівників якого був рідний брат його 
першої дружини Олександр Тарковськнй, 
що жив тоді на квартирі у Тобілезичів. 
Тут, на цій квартирі, по вулиці Зяам’ян- 
ській (тепер вулиця Тобілевича), відбу
валися перші збори гуртка, читали тво
ри Добролюбова, Герцена, Бєлінського, 
Салтикова-Шедріна, Чернишевського, 
Шевченка, герценський «Колокол» та 
«Полярную звезду», перекладені на ро
сійську мову перші марксистські твори.

УЧАСНИКИ єлисаветградського рево
люційного гуртка, шукаючи правди, 

не б\ли пасивними свідками, вони обго
ворювали найближчі питання дійсності.

На гектографі друкували вірші Шевчен
ка антидержавного змісту, «Утопічний і 
науковий соціалізм» Ф. Енгельса, готу
вали до друку «Капітал» Карла Маркса.

Гуртківці вели політичну і організа
ційну роботу серед робітників міста Єли- 
саветграда. Карпенко-Карнй брав ак
тивну участь у діяльності гуртка рево
люціонерів, а головні його організатори 
Тарковськнй і Міхалевнч, професіональні 
революціонери, робітники Василь Гор
бунов та Василь Панкратов стали його 
дорогими друзями, надійними товари
шами.

Вони вірили у можливість поліпшення 
життя трудящих, прагнули до світлого 
майбутнього і робили все, що могли і як 
могли, щоб • наблизити день визволення 
народу з ярма експлуатації.

В архівах зберігається кілька доку
ментів, з яких видно, шо І. К. Тобілевнч 
використовував свою посаду секретаря 
міської поліції для конспірації і полег
шення умов підпільної Єлисаветградсь- 
кої організації.

Тоді, коли І. К. Тобілевнч активно пра
цював в Єлисаветградському револю
ційному гуртку, у нього виникла думка . 
спробувати свої сили у галузі худож
ньої літератури, зокрема драматургії. 
Саме тут, в Єлисаветграді, у будинку по 
вулиці Знам’янській І. К. Тобілевнч пи
ше свої перші твори — оповідання «Но
вобранець», драму «Бурлака».

1 нині на цьому будинку по вулиці 
І. Тобі.іевича є меморіальна дошка з На
писом «В цьому будинку жив з 1871 по 
1883 рік корифей українського театру, 
видатний письменник, драматург Іван 
Карпович Тобілевнч (Карпенко-Карнй). 
Тут він написав свою першу п’єсу 
«Бурлака».

18 років прожив І. К. Тобілевнч (Кар-
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ЕКС ПОНАТ И
ТУ СЕРЕДИНІ XIX і на 

початку XX століття в 
Єлисаветграді і на хуторі 
«Надія» Єлисаветградського 
повіту жив і писав свої 
твори відомий прогресивний 
діяч, корифей українського 
театру, видатний драматург 
Іван Карпович Тобілевич 
( Карпенко-Карий ).

Пам’ять письменника ша
нують трудящі нашої к; аі- 
ни.

Його ім’ям названо теат
ральний інститут у Києві, 
бібліотеку та вулицю в Кі
ровограді. Встановлено ме 
моріальні дошки в селі Ар- 
сенівка, де він народився, в 

‘Бобринці, де вчився й роз
почав своє трудове життя 
майбутній драматург. Тут 
же, в Бобринці, відкрито кім
нату корифеїв українського 
театру. Створено філіал 
обласного музею — хутір 
«Надію». При обласному 
краєзнавчому музеї відкри
то меморіальну кімнату, де 
розміщені цінні оригінальні 
експонати. Численні фото
графії, картини, адреси, фо
токопії рукописів, книги з 
автографом письменника, 
що виставлені в експозиції, 
розповідають 
літературну 
діяльність І.
рого.

Експозиція

про життя, 
й громадську 
Карпенка-Ка-

мае розділи:

«Дитинство і юність І. К. 
Карпенка-Карого», «Громад
сько-політична діяльність а 
Єлисаветграді», «Роки утис
ків / заслання», «Останні 
роки драматурга», «Вшану
вання пам'яті Карпенка-Ка- 
рого».

В музеї експонується єди
ний, написаний за життя 
драматурга, чудовіш порт
рет, виконаний художника н 
Фотіем Красицьким. Іван 
Карпович зображений ни 
ньому як людина, що за
знала переслідування цар
ського уряду, знала трудове 
життя свого народу.

Цікаві експонати періоду 
громадсько-політичної та лі
тературної діяльності І. К. 
Тобілевича в Єлисаветгра
ді. Це — картина київсько
го художника Л. Каштелян- 
чука «Літературно-музич
ний вечір у 1. К. Тобілеви
ча». На картині — Іван 
Карпович Тобілевич, Марко 
Лукич Кропивницький, Пет
ро Іванович Ніщинський, 
Марія Карпівна Садовська- 
Барілотті, дружина Івана 
Карповича та інші учасни
ки вечора. В цьому ж роз
ділі — фотографії, рукопи
си розповідають, як в Єли
саветграді вперше заіскрив
ся блискучий талант вели
кої української артистки 
М. К. Заньковецької, яка в

1882 році тут виступила на 
сцені в ролі Наталки.

З діяльністю корифеїв 
українського театру тісно 
пов'язана творчість видат
ного українського актора і

I

пснко-Карий) в Єлисаветграді. Ці роки- 
— період ного кипучої діяльності на ко
ристь трудящих, цс своєрідні його уні
верситети, період невпинного творчого 
зростання.

В 1883 році І. К. Тобілевича звільни
ли з посади секретаря поліції. Як писав 
Іван Франко, царський уряд втратив по
ліцейського пристава, а Україна знайшла 
Карпенка-Карого — найвизначнішого ук- 
раїнського драматурга, художника де
мократа, чудового актора.

Єлисаветградці мали щастя бачити на 
сцені свого театру майже всі п’єси Кар
пенка-Карого (а їх він написав 18).

«Кого не бачили ми там: 
І «Наймички» лихую долю, 
І «Безталанну» з її горем, 
Страждання, муки, регіт, гам. 
Та витівки життя людського, — 
На лихо наше більше злого. 
Ніж доброго, і ті надії 
Що ними люди- серце гріють, —«

так писав трохи пізніше про ці вистави 
Панас Мирний.

Сюди, в Єлисаветград, на театральну 
сцену прибув «Євгеній Онегін», прибу
ла «Спляча красуня», прилетіла «Чайка», 
тут йшла вистава «На дні».

В одній з московських газет про Кар- 
пенка-Карого писалося:

С его талантом люд московский 
Теперь знакомится, ей, ей, 
Малороссийский он Островский, 
Фотограф родины своей. 
Его перо лишь правдой дышит, 
И чужд ему совсем шаблон, 
Он также славно пьесы пишет 
Как и играет славно он.

Т* АРПЕНКО-КАРИЙ, багато 
сив ідей про український 

алістнчний театр. «Театр — це ка
федра високих ідеалів... О, яку б ко
рпеть міг дати український театр, ко
ли б його міг бачити простий селянський 
люд», — писав І. К. Тобілевич. Але в той 
час царизм нещадно душив і цькував 
українське слово, а театральне мистецтво 
прнрікалось на жалюгідне існування.

Великий діяч української культури, він 
не дожив до наших світлих днів, щоб 
побачити, як волею нашої Комуністичної 
партії здійснилась Велика Жовтнева со
ціалістична революція, як переміг кол
госпний лад на селі. Немає в нас тепер 
наймичок, безталанних, бурлак, не жити 
пузирям, лихтареикам, німцям-колоніза- 
торам (персонажі з п'єси І. К. Тобілевн- 
ча) на Радянській Україні.

Наш соціалістичний лад породив но
вих людей. На широких ланах працю
ють вільні, щасливі трудівники колгосп
них і радгоспних полів. Це не безталан
ні і не наймички, а прославлені наші мая
ки — Герої Соціалістичної Праці депу
тат Верховної Ради Союзу РСР доярка 
Людмила Музика, депутат Верховної 
Ради Української РСР, ланкова-буряко- 

. вод Пелагея Грожійчук та багато, бага
то інших, які трудяться на колгоспній 
землі і пізнають щастя і радість праці, 
того щастя, про яке мріяв все своє жит
тя видатний український письменник, 
драматург, корифей українського доре
волюційного реалістичного театру Кар- 
пенко-Карий. М. ПШЕНИЧНИЙ.

ВШІ0- 
рс-

І. К. Карпенко-Карнй о ролі Вигооського 
у п’єсі Старіїцького «Богдан Хмельницький».
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РОЗПОВІДАЮТЬ
драматурга М. П. Стариць- 
кого і відомого українсько
го композитора Ніщинсько
го, який написав в Єлиса
ветграді музику до «Вечор
ниць».

Серед різноманітних ек
спонатів, які розповідають 
про творчість драматурга, 
подано неопубліковані ма
теріали про активну участь 
драматурга в революційній 
організації, яка вивчала й 
пропагувала марксистську 
літературу. Серед експона
тів є фотографії учасників 
цієї організації: А. І. Мі- 
халевича, О. К. Тарков- 
ського та інших, фотокопії 
слідчої справи «Висновок 
по справі Єлисаветградсько
го народовольчого гуртка».

Великий інтерес виклика
ють листи І. К. Тобілевича 
до громадських діячів того 
часу, до дітей та дружини 
Софії Віталіївни.

Особливе місце в житті і 
творчості драматурга мав 
хутір «Надія». Це було 
єдине місце, де письмен
ник міг віддатися праці. 
Хутір «Надія» і жителі нав
колишніх сіл були тим дже
релом, звідки драматург 
черпав матеріал для заду
маних і виплекуваних бага
тьох персонажів своїх п’єс. 
З 18 п'єс 11 І. К. Тобіле
вич написав на хуторі.

Картина київського ху
дожника В. Чернікова «І. К. 
Тобілевич на хуторі Надія» 
відображає письменника се
ред селян. І. Карпенко-Ка- 
рий на галявині в саду чи
тає їм свої твори.

Картина Б. Ладиженсько- 
го розповідає про відвіду
вання Л. М. Толстого укра
їнською делегацією, на чолі 
якої був І. К. Тобілевич.

В кількох вітринах ви
ставлено особисті речі дра-

матурга: адреса І» К. То
білевичу від студентів м. 
Києва (1904 р.). Папка ад
реси 1. К. Тобілевичу з тек
стом і підписами (перший 
підпис Панаса Мирного), 
срібна чорнильниця 1. К. 
Тобілевича з підписом від 
єлисаветградців, альбом 
1. К. Тобілевичу від киян 
(1896 р.), оригінали фото
графій, листи та інші речі. 
Театральні костюми дружи
ни письменника С. " ~ " 
левич доповнюють 
цію.

В фондах музею 
ються унікальні речі: руко
писи творів, атестат 
/. К. Тобілевича, формуляр
ний список, різні рукописні 
уривки, візитна картка І. К. 
Тобілевича, фотографії 
драматурга.О. НОЗЕМЦЕВА, директор обласного краєзнавчого музею.

В. Тобі- 
експози-

зберіга

Редактор П. МАРЧЕНКО.

■ МІСТАМ

Кінотеатр імені Дзержинсько- 
го. «МАРТИН В ХМАРАХ». По
чаток о 9 год. ЗО хв. ранку, 11 
год. 30 хв., 1 год. ЗО хв., З год. 
30 хв. дня. 5 год. ЗО хв., 7 год. 
ЗО хв., 9 год. ЗО хв. вечора. На 
літньому майданчику «ДОВГА 
НІЧ 1943 РОКУ». .Початок о 8 
год. вечора.

Кінотеатр «Сивашець*. Для ді
тей. «НАХАБЕНЯ». Початок о 
12 та 2 год. дня. «ОВОД». По
чаток о 10 год. ранку, 4 год. 
дня, 6, 8 та о 10 год. вечора.

Кінотеатр «Хроніка». Збірник 
хронікально-документ а л ь н в х 
фільмів. «ПОЕТИЧНИИ ОБРАЗ 
ПРИРОДИ», «радянський 
СПОРТ», «НОВИНИ ДНЯ». 
«ІНОЗЕМНА КІНОХРОНІКА». 
Демонструється з 10 год. ранку 
до 9 год. вечора без перерви. 
Художній фільм «ХЛОПЧИКУ 
МІЙ». Початок о 9 год. 30 хв. 
вечора.

Кінотеатр «Супутник». «НА- 
ХАБЕНЯ». Початок о 4 год. 
дня, 0 та 8 год. вечора.

м. Кіровоград, вул. Луначарсьиого, 36.

«Мооояой коммунар» — орган Квровогралсюго областногм 
комитета ЛКСМУ, г. Кировоград.

Телефони редакції: редактора — 56-12, відповідального секретаря — 50-14, відділів — 50-24. Редакція працює з 10 години ранку до 6 години вечора. Ми завжди раді бачити вас, друзі, в себе!
БК 00310. Зам. № 5572. Кіровоградська обласна друкарня їм. Г. М. Димитрова.
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