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У праці, як у бою
СЕВАСТОПОЛЬ, С вересня. (РЛТЛУ). Зараз же за леген

дарною Сапун-гороіо розкинулись виноградинки радгоспу 
«Золота балка». Це священна земля. Вона зберігає пам’ять 
про мужніх захисників міста-герои, які в 1941—1942 роках 
250 днів і ночей боронили морську твердиню.

Сюди, в «Золоту балку», і висадився сьогодиі трудовий 
«десант» другого Республіканського зльоту переможців по
ходу по місцях революційної, бойової і трудової слави ра
дянського народу. Тепло зустріли виноградарі посланців 
київської. Кіровоградської, Полтавської та інших областей, а 
також московських і ульяновських комсомольців. Дівчата в 
українському національному вбранні піднесли гостям на ви
шиваному рушнику хліб-сіль.

Мітингом біля пам’ятника п’яти героям-чорноморцям. що 
перепинили восени 1941 року своїми тілами дорогу фашист
ським танкам до Севастополя, почався трудовий «десант» у 
радгоспі «Садовод», , , ,

Ввечері в клубах і на відкритих естрадах відбулися хви
люючі зустрічі молодих слідопитів з місцевою молоддю.

А

цікавимося

комсо- 
органі-

включе- 
комсомольський представник, 

нас залишаться незабутніми

СВЯТО БРАТНЬОЇ КРАЇНИ — ЦЕ Й НАШЕ СВЯ
ТО: ЗА СВОБОДУ БОЛГАРІЇ БИЛИСЯ НАШІ 
БАТЬКИ, З МУЖНІМ І ПРАЦЬОВИТИМ її НАРО
ДОМ МИ йдемо разом у комуністичне 
ЗАВТРА,

в

Йордан ТРУХЧЕВ

ПОСВЯТА

Вулиця «Народна револю
ція» в місті Толбухіні, цент
рі Толбухінського округу, з 
трудящими ЯКОГО КірОВО- 
градщнна підтримує братер
ські зв’язки.

виступу на другий 
мабуть, не забу- 

ніколи. Тільки-

то ми побачили, узнали, 
знайшли багато нових 
друзів. До б ми не були, 
нас чекало гостинне ві- 
тання, теплі посмішки,

глядачам низь- Варни. Тут нас зустрічали 
старі знайомі — студенти 

економіч
ного інституту, учасники 
танцювального ансамб-

СЬОГОДНІ СВЯТО. 9 ВЕРЕСНЯ 
РОКУ ЧЕРВОНА АРМІЯ I БОЛГАРСЬКІ ПОВСТАН 
ЦІ ЗМЕЛИ МОНАРХО-ФАШИСТСЬКУ ДИКТАТУРУ, 
КРАЇНА СТАЛА НА ШЛЯХ НЕЗАЛЕЖНОГО РОЗ- 
ВИТКУ В ЄДИНІЙ СІМ’Ї СОЦІАЛІСТИЧНОЇ СПІВ
ДРУЖНОСТІ.

ЧОЛОМ 
ВАМ,®«
АНГАРІ •
НАЗВАЛИ
ТОПОЛЬКАМИ

Завмер на останній ноті Найнезабутніші 
баян. Ми, танцюристи, по- ження ми привезли 
силаємо і 
кий уклін, другий, третій.'., старі знайомі 
Та зал не відпускає нас, В'арненського 
зал аплодує; скандує: ■"— : - ~

«Браво!»; ;
Так приймали наш сту- лю,:який гостював у Кіро- 

< _ . Вограді минулого року. 
Разом з ними ми виступи
ли з концертом у Міжна
родному Будинку журна
лістів.

П’ять днів ми жили в 
міжнародному молодіж3 
йому таборі в Приморсь
ко. На святі Нептуна, що 

тут проходило, делегація 
від Радянського Союзу, 
яку ми представляли, 
зайняла перше місце. А 
те, що відбулося під час 
нашого 
день, 
деться 
но ведучий оголосив тре
тій номер, як раптом зал 
огорнула темрява. Щось 
трапилося зі світлом. Хви
люємось ми за кулісами, 
шум і гамір в залі. І тут 
зі сцени ніжно полилась 
наша «Катюша». Це грали 
баяністи ансамблю — 
Володимир Харитонов і 
Микола Шарпінськ и й. 
Спочатку пісню підхопи
ли на російській мові. 
Якась мить — і весь зал 
десятками мов співав 
«Катюшу». Її співали і по
тім, коли вже світло з’я
вилося. А в нас на очах 
сльози. З радості. Від 
гордості за нашу країну, 
за наших братів — болгар.

дентський ансамб л ь 
«Юність» жителі міста 
Генерал Тошево Толбу- 
хінського округу. Мовою 
танцю ми розповідали 
про темпераментне кві
туче Закарпаття і Гуцуль- 
щину, про гордих джигі
тів Туркменії, запальних 
молдаванок, ніжних ук
раїнок. Друге відділен
ня концерту — компози
ція з українських на-’ 
родних танців. • Нашим 
глядачам так сподобалась 
хореографічна картинка 
«Тополька», що наступ
ного дня після концерту і 

солістку Ніну Костенко, і 
всіх дівчат ансамблю на
зивали не інакше, як То
польками. А коли під кі
нець концерту ми викона
ли «Гопак», зал встав і, 
аплодуючи, скандував? 
«Вечнд дружба!» Юні гро
мадяни міста — піонери 
— подарували нам квіти. 
Тільки встигли переодяг
нутись, як нас оточила 
молодь, висловлювала 
своє захоплення нашим 
концертом, знайо м и- 
лись, обмінювалися знач, 
нами, адресами, сувеніра

ми.
Півмісяця ми гостюва

ли в Болгарії. Та час на
шого перебування рівня
ється рокам — так бага-Тетяна КОЛІСНИЧЕНКО, 

студентка Кірово
градського педінсти
туту» учасниця тан
цювального,. ансамб
лю «Юність».

25 РОКІВ СОЦІАЛІСТИЧНІЙ РЕВОЛЮЦІЇ

Вічна і незгасаюча болгаро-радян- 
ська дружба. В минулому вона ма
ла вирішальне значення для існуван
ня нашого народу, як нації, а 
тепер, в умовах соціалізму, вона 
«так життєво необхідна, як сонце і 
повітря для будь-якої живої істоти», 
як говорив Георгій Димитров. 

Молодь нашого округу безмежно 
вірна цій братерській дружбі. Пер
ші кроки взаємного знайомства і 
більш тісного зближення були зроб
лені в 1963 році, коли в офіціаль
ну делегацію округу був 
ний і 

Для
гостювання делега
ції Кіровоградської 
обласної 
мольської 
зації.

Ми жваво 
роботою комсомолу в 
Радянському Союзі, ви
рішенням питань і 
проблем, зміциюємо па
ші дружні стосунки. 
Під безпо середнім 
керівництвом партій
них комітетів паша спільна робо і а набула конкретних 
форм у багатьох підношеннях. Взаємні шефські зв’язки і 
стосунки дозволили багатьом нашим виробничникам і ке
рівникам комсомолу безпосередньо взнати, відчути вели- 
ну любов, яка Існує між нашими комуністичними партія* 
ми, між нашими народами, між нашими молодіжними 
спілками.
Тепер ми досить доб

ре знаємо форми ро
боти Кіровоградського 
обласного комітету 
ЛКСМУ. Маємо безпо
середні враження від 
їх практичної діяльнос
ті від якої ми взяли ба
гато корисного і запро
вадили в нашій роботі. 
Налагодження шефства 
між підприємствами, 
кооперативними гос
подарствами і учбови
ми закладами дає 
рокі можливості 
спільної роботи.

Немає комсомольця, 
при згадуванні Кіровоград
ської області не сказав бн, 
що ми маємо шефські 
зв’язки з нею. щоб не по

ділився враженнями, щоб пе 
розповів про те, що прочи
тав чи почув про неї. про 

молодь. Майже

ПОТИСК 
БРАТНЬОЇ РУКИ

Димитровському комсомолові

Ви не бачили полум’я дивне забрало, 
Молодої грімниці, що й досі дзвенить 
Багрянцевпм відлунням на косах і ралах, 
Ви не знаєте голоду висохлих нив, 
Інші кров і життя без вагань віддавали, 
Щоб троянди цвіли на болгарській землі. 
Щоб не туга у кожному місті й селі — 

БОЛГАРІЇ --------- ------ =“
немає школи, яка б не листувалася з школою в Кірово
градській області, яка б не мала куточка дружби.

Новим практичним проявом дружніх зв'язків, 
шефства з кіровоградським комсомолом є органі
зований рішенням бюро двох комітетів (окружно
го і обласного) болгаро-радянський клуб молодого 
механізатора, який має метою допомагати впровад
женню в сільське господарство найпрогресивні- 
шого, найефективнішого, Ця ініціатива зустрічає 
велику підтримку серед наших спеціалістів, меха
нізаторів і комсомольських організацій. Майже всі 
наші молодіжні бригади комплексної механізації є 
членами цього клубу. Зараз керівництво клубу, 
до складу якого входять по 5 представників з обох 
країн, готується до першого засідання, яке відбу- 
детсья в листопаді в нашому окрузі.

х Молодь Толбухін
ського округу гідно 
зустрічає 25-річчя 
перемоги соціаліс
тичної революції в 
Болгарії. В ці юві
лейні дні ми шлемо 
свої найпалкіші 
братерські в і т а н- 

\ ня молоді Кіро- 
воградщини з сер

дечними побажаннями плодотворної праці на чест^ 
100-річчя з дня народження Володимира Ілліча 
Леніна — засновника Радянської держави.__

Жельо ДОБРЄВ, 
перший секретар Толбухінського 
окружного комітету ДКСМ.

Болгарські діти

А лиш білі вітр'п — як співучі хорали! 
Інші сопне несли, з хлібом-сіллю стрічали 
Із російських степів, наче спів, трактори, 
'А ночами у небо звивалася галич,.
Інші падали в жито нічної пори.
Та закон над селом — наче райдуги барви, 
Корчували межу, ув єдину артіль, 
Інші несли серця, наче полум’я прапора 
Із зелених Балкан, із зарошених піль.
Ви не бачили те, ви згадати не можете... 
Тож співайте пісні про нову борозну!
На квітучій землі своє щастя помножимо — 
Паші зорі горять, пломенять в далину.

Переклад з болгарської Валерія ІОр’євв.



2 стор. .. ■■ — ■■ —■ ■„ —— „Молодой комунар** -.................... —9 вересня 1999 року

СВОБОДА ПРИЙШЛА v вересні
Чорноморське узбережжя 

Болгарії кран курортів,

Двадцять років тому и . 
Болгарії майже не було хі
мічної промисловості. Зараз 
вона випускає понад 1500 
різних продуктів. Основна 
частина болгарських хіміч
них ваводів устаткована ма
шинами, що надійшли з 
СРСР та інших соціалістич
них країн. На фото внизу: 
наукові співробітники беруть 
пробу продукції, одержаної 
на Дпмитровградському хі- ' 
мінному комбінаті.

ЦЕ БУЛО кілька років то
му. Байдаківськпіі вугле

розріз. У тупику біля електро
воза — група юнаків. Високі, 
стрункі, з бронзовими від за
гару обличчями. Вони уважно 
слухали розповідь свого і*11- 
кладача, щось записували У 
блокноти.

— Делегація? Звідки? — за
питав я Миколу Бігуна, ма
шиніста електровоза, з «ким 
разом Ішов до електровозпого 
депо.

— То ж друзі з Болгарії. — 
відповів Микола. — Тут їх сто 
чоловік. Вивчають екскавато
ри, електровози, організацію 
праці на розрізі.

Після занять я познайомив
ся з посланцями братньої Бол
гарії. Кілька з них — члени 
Комуністичної партії — Колю 
Узунов, Данило Торзев. Ко
тим Петков, комсомольці НІ- 
кола Стойчев, Лордам *орба- 
нов та Інші. Хоч

світ трояндами, винами І тю
тюном, а іі продукцією індуст
рії. Завдяки радянсько-болгар
ській дружбі наша країна ви
пускає верстати, різні маши
ни, видобуває вугілля і РУЛУ, 
розвиває хімічну промисло
вість.

Між іншим, дружба між 
трудящими Кіровоградщнин іа 
Болгарії стала традиційною і 
вже має свою історію. Про це 
свідчить такий Факт. Ще а 
тридцяті роки члени артілі 
імені Димитрова Кіровоград
ського району почали листува
тися з Георгієм Днмитровин. 
У відповідь на один з їх лис
тів Георгій Михайлович У 
жовтні 1935 року писав:

«Я одержав Вашу грамоту, 
привітання та матеріал про 
роботу колгоспу імені Димит
рова і сердечно дякую Вам за 
них.

Поздоровляю колгоспників ар. 
тілі З досягнутими ними успі-

>1 РИЙІІ1ЛО наше найбільше свято — 9 вересня, і молодь 
Толбухінського округу відвідує дорогі місця, зв’язані з 

боями за свободу. Вона покладає квітн перед пам’ятниками, 
зведеними з вдячністю в багатьох місцях хлібодарної рів
нини. Перед пам'ятниками, які зберігають для прийдешніх 
поколінь спогади про подвиги, перетворені болгарським на
родом о легенди. Пам’ятники, що визначають кроки до 
свободи, народженії ціною житія російських І радянських 
воїнів.

Наблизитесь до міста Толбухіна зі сходу, і погляд ваш 
неодмінно зупиниться на гранітному пам'ятнику. На цій ви
соті 91 рік тому, в холодні січневі дні йшли останні вирі
шальні бої між росіянами І турками за Хаджі-ог.ту Пазард- 

жнк, як тоді називалося на
ше місто. Сотні російських 
воїнів пролили тут свою 
кров, і тому названа вона 
«чорна могила». Російська 
сила перемогла. 28 січня 1878 
року місто прокинулося віль
ним...

Підете по чорноморському 
узбережжю до с. Шабла — 
обов'язково почуєте про ін
ший пам’ятник: двом радян
ським пілотам, що залиши
лись тут назавжди. Щоб бу
ли ясними і чистими сонце і 
болгарське небо. Люди з нав- 

. . травневий день 1944 року, коли
німецькі літаки закружляли над Чорним морем, охороняючи 
свої, кораблі. Та ось у небі з’явились радянські винищувачі. 
Зав'язався жорстокий бій. Один з німецьких літаків поле
тів до набережних скель. Його стали переслідувати радян
ські соколи... А на Другий день рибалки знайшли двох ра
дянських льотчиків з парашутами. Вони зняли шапки перс і 
цими, орлами, на чиїх грудях сяяли ордени. Ц_

Неверов і старшина 
кишені

ГРАНІТ
X ЧАС
МИ ПАМ’ЯТАЄМО 
РАДЯНСЬКИХ 
СОКОЛІВ

колишніх сіл добре пам'ятають

Цс були капі- 
, ___ і Михайло

Михайла, біля серця,
тан Вячеслав Леонтійовнч 
Олександрович Вороній. У 
знайшли партійний квиток,

Рибалок тих уже немає 
згадують травневий ранок, 
ків-соколів. Вони не могли ..г___  ...__ -г
тушків. Не могли надивитися на спокійні, мужні їх обличчя, 
па ордени на їх грудях. З трепетним хвилюванням читали 

розмиті водою слова остан- 
— нього материного листа Вя

чеславу: «Два роки вже. як 
не бачила тебе. сину. Лише 
картка твоя є у мене. Коли 
зможу тебе обняти?»

Для воїнів викопали моги
лу серед скель. Дали кілька 
пострілів з рушниць—остан
ня почесть тим. хто залишив, 
ся тут на вічну варту. А пе
ре» кілька років на ньому 
місці з ініціативи комсо- 
мольців-нафторозвідув а ч і в 
був піднятий білий пам’ят
ник, біля якого завжди цві
туть квітн.

в живих. Та селяни нього краю 
коли бачили радянських льотчи- 
відірвати погляди від двох бра-

НОВИНИ
З БОЛГАРІЇ

На ювілейній виставці У 
Варві наведені такі показ
ники: продукція машинобу
дування у Варненському ок
рузі тільки за період з 1952 
року зросла в 26 разів, ви
робництво електроенергії — 
в 61 рази. Відкрита також 
виставка досягнень Софій
ського округу. За Роки на
родної влади тут виросло 
112 великих промислових під
приємств.

Виржинія КИРЧЕВА.

кожпому 
більше 
п’яти — .. 
шести років, 
професіональні 
пики.

Ось хоч би 
дай Горбанов.

з них не 
двадцяти 
двадцяти 

Усі — 
гір-

Пор- 
Па-

«ЯК СОНЦЕ
Й ПОВІТРЯ»
3 БЛОКНОТА 
ЖУРНАЛІСТА

родився і ріс він В 
утопаючому в сла
ветних болгарських 
трояндах селі Рейііі-
но Розградського округу. Там 
зараз один з кращих в окрузі 
сільськогосподарський коопе
ратив. У ньому трудяться 
батько. мати і сестра. Два 
брати навчаються в Софії п 
інституті. А Йордан вирішив 
стати гірником. Ного було по
слано На роботу па одну Із 
шахт Ростовської області. Тут 
він працював прохідником, 
добре вивчив справу. Потім 
іюпернувся на батьківщину, 
передавав набутий досвід гір
никам Болгарії. Як передового 
виробничника, його знову 
послали в Радянський Союз, 
цього разу в Олександрію, для 
опанування професії ііріїичого 
механізатора.

Подібний трудовий шлях і в 
Колю Узупова. працював У 
Донбасі па шахті. Потім — 
іід батьківщині. В числі інших 
юнаків прибув на вуглерозрі
зи Олександрії, щоб вивчити 
досвід радянських друзів, 
стати машиністом електровоза.

Під час нашої розмови з 
Колю Узуновим підійшов ма
шиніст електровоза Микола 
Бігун. Він з цікавістю слухав 
розповідь свого колеги, а по
тім запитав: -

• — Якої потужності у вас 
розріїй?

Колю Узунов 11 захопленням 
розповів, що вугільний розріз, 
який нещодавно споруджено 
біля міста Стара Тагора, є 
найпотужнішим у країні. Що
річно він дає до семи мільйо
нів тонн наливи. Про потуж
ність його свідчить і таке: ву
гільний шар цього розрізу — 
сорок метрів. Поряд з цим 
розрізом будується ше один, 
потужністю п’ять мільйонів 
тонн вугілля на рік,

У розмову втручається Шко
ла Стойчен. Він розповідає:

— Тепер Болгарія славиться 
не тільки відомими на весь

хами на шляху до заможного 
життя, з успішним завершен
ням усіх робіт — високоякіс
ним проведенням озимої сівби 
та виконанням річного плану 
зернопоставок.

Я впевнений, що колгосп 
імені Димитрова, по-більшови- 
цькому підготувавшись до но
вих польових робіт, зможе в 
наступному році показати ше 
більші досягнення у справі 
зміцнення колгоспного ладу...

Привіт Вам, товариші!
Г. Димитров».
Ці добрі традиції, закладнії 

іце в давні роки, продовжують 
трудівники сільського госпо
дарства двох братніх країн і 
зараз. Листування, поїздки де
легацій, обмін передовим до
свідом — усе цс з кожним ро
ком набирає псе більших мас
штабів. В місті Каварпі Толбу- 
хінського округу перед меха
нізаторами з розповіддю про 
роботу своєї бригади висту
пив .Олександр Гіталов. Досві
дом вирощування високих вро
жаїв цукрових буряків поді
лилася з болгарськими буряко- 
водами Лелагія 1 ромІПчук, 
яка в складі делегації жінок 
нашої області побувала в Бол
гарії.

Ряд колгоспів Кіровоградщи- 
ііи листуються із сільськогос
подарськими кооперативами 
Толбухінського округу. Серед 
них — колгосп Імені Димитро
ва Вільшанського району, «Ук
раїна» Гайвороиського району, 
«Зоря комунізму» Новоар- 
хангельського району та інші.

Так зростає, міцніє дружба 
трударів Кіровоградщнин з 
трудящими Толбухінського ок
ругу Народної Болгарії. Сьо
годні ми шлемо їм сердечне 
братерсько вітання.

і. ГРИЦЕНКО.

--------СВОЇМИ ОЧИМА - - .............:=Е

вияв глибокої вдяч- 
Радянському Союзу, 

..... якого 9 вересня 1944 
року звільнила Болгарію від 
фашистських окупантів, з 1 
по 8 вересня по всій країні 
проходила зоряна естафета 
«Визволитель», В ній масо
вій естафеті взяли участь 
тисячі фізкультурників і 
воїнів Народної Армії.

Кожний із її центральних 
маршрутів носив Ім’я радян
ського полководця чи бол
гарського борця проти фа
шизму: маршалів Толбухіна і 
Бірюзова, генерала Заї.мова. 
Станке Димитрова і Цвєтко 
Радойпова. В Старій Заторі, 
на Шинці, п Плевсні і в ін
ших визначних місцях бойо
вого братерства двох наро
дів відбулися 
ТНМГИ.

Як 
пості 
армія

урочисті мі-

Вариеиського 
заводу імені

Колектив 
суднобудівного _ 
Георгія Димитрова першим 
приступив до будівництва 
великого океанського судна 
водотоннажністю 23 300 топи. 
Його зпроектували болгар
ські інженери.

Для розробки генерально
го плану реконструкції Со
фії створена спеціальна ди
рекція при архітектурній 
майстерні вСофпроект», Ге
неральний план буде осно
ваний на глибокому вивчен
ні економіки, територіальних 
особливостей, комунікацій і 
місць відпочинку в місті і 
його околицях. Особлива 
увага буде приділена рекон
струкції центру і.розширен
ню магістралей стоянці.

(ТАРС).

■і РИТОРСЬКИМИ степами авто- 
■■ бус Мчить по сірому асфальту. 
Часом потрапляє в гущавину лісів і 
знову — бе :краї степи. Абрикосові і 
персикові змінюються виноградника
ми, а виноградники — безмежними 
по,ями кукурудзи і соняшнику, лше. 
НИЦІ й цукрових буряків.

Всюди добротну асфальтову дорогу 
обсаджено фруктовими деревами, ін
коли декоративними, а олижче ДО 
полотна —- рівно, як по шнурочку, 
різного кольору троянди. Особливо 
багато білих і червоних.

Ми проїжджаємо села, що теж 
топають у зелені са
дів. Гарні цегляні 
одноповерхові бу
динки, вкриті ши
фером або черепи
цею, а у дворі 
I просто па вулиці— 
змову троянди і виноград. В селі 
діляються нові приміщення ,,,v 
дитячого садка, магазини, 
побутового обслуговування, 
стративні приміщення.

Нас в автобусі — 35 туристів з Кі
ровограда і болгарські друзі. Серед 
них — секретар Голбухінського ок
ружного комітету БКП Василь Яно
вич, голопа окружного комітету бол- 
гаро-радянської дружби Люба Санче- 
вд і вчителька російської мови Анна 
Анлровська.

Нас запросили відвідати один з 
окружних центрів Болгарії — місто 
Толбухія. Болгарські друзі виросли в 
цьому окрузі, добре знають його 
історію і охоче розповідають про су
часне. діляїься мріями на майбутнє.

Нам пе пощастило побувати на 
півострові Каліарка. Проїздом бачили 
його. Саме тут, п 1787 й 1791 роках 
російська ескадра під командуванням 
адмірала Ф. Ф. Ушакова громила ту
рецький флот. З великим хвилюван
ням болгарські друзі розповіли нам, 
як в 1877 році російські війська

по-

звільняли цей край від турецького 
рабства.
ДОВГА дороіа навіювала спогади. 

Розмова пішла про недавнє ми
нуле, про Болгарію років монархії І 
фашизму, що привели її на край ка
тастрофи. Та волелюбний болгарський 
народ не скорився фашистському те
рору. Під керівництвом Комуністич
ної партії створив вітчніпяіііій фронт, 
який об’єднав Усі патріотичні сили 
країни і вів боротьбу з фашистською 
тиранією.

1 знову свобода прийшла
8 вересня 1944 року війська

В КРАЮ
і ви

школи, 
комбінат 

адміні-

зі СХОДУ.
3-го Ук-

Болгарії. Родюча земля, зігріта щед
рим сонцем — наше багатство.
ЛІ И ПРОЇХАЛИ десятки кілометрів, 
1,ж і по обидва боки дороги розкину
лись безкраї поля пшениці, розрізані 
лісосмугами. Мені здавалося, що зна
ходжусь на рідній Кіровоградщипі, 
Ландшафт полія і вирощувані куль
тури гаьі самі, як і в пас.

Наш другар Василь Вічеи розпопів, 
що в Толбухінському окрузі дуже 
добре прижилася пшениця радянсько
го сорту «бсзоста-1» і врожаї її до
ходять до 43—45 цепі перів з гектара. 
Так, у 1907 році в середньому врожай

раїнського фронту під командуванням 
маршала Радянського Союзу Федора 
Івановича Толбухіна звільнили місто 
від німецьких загарбників. Цей округ 
носить тепер його Ім'я. Жителі окру
гу. як і весь болгарський народ, спя. 
то бережуть пам'ять про радянських 
воїнів, що загинули, визволяючи 
Болгарію. В окружному центр] мар
шалу Ф. І. .... ___
пам'ятник, біля підніжжя — завжди 
живі квіти.

Сьогодні Народна Республіка Бол
гарія в 25 раз відзначає свій найсвіт
ліший день — 9 вересня, який поклав 
кінець гнобленню й експлуатації бол- 
гарського народу, відкрив дорогу до 
соціалізму.

Соціалістичні перетворення позбави
ли толбухінців від поміщицької екс
плуатації, безземелля, ЗЛИДНІВ. Про 
соху тут пам’ятають хіба що ста
рики.

— Толбухінський округ, — кажуть 
нам друзі, — це годувальниця всієї

загинули, визволяючи

Толбухіну встановлено

був 43 центнери па гектарі, ц в мину
лому посушливому році — в -------
ньому Зв центнерів.

Ми цікавимося і.,.......... ....
у вирощуванні «безостої-І». 
кооперативу села Кардам Іван 
який п минулому році побував ... 
ропогралщині, розповів. які вони вно
сять мінеральні добрива, як оброб
ляють землю. Сам хлібороб, він про
читав нам цілий трактат з хлібороб
ської науки.

Автобус піднімається на пагорбок, і 
перед очима — панорама великого 
міста. Воно буквально занурене в зе
лень. Видиіюті.ся на обрії багатопо
верхові житлові будники, баштові 
крани новобудов, промислові підпри
ємства. Це і є Толбухія. Ми зупини
лися біля парку. Тут відкривається 
мальовничий вид па місто; чергую
ться широкі вікна і балкони, будинки 
і дерева, А внизу — великий тихий 
станок з містком для рибалок, иіжпі 
верби сховали береги, оберігаючи 
прохолоду від пекучого сонця. Це —

серед-

причинами успіху 
іезостої-І», Соловії 

Титов, 
на Кі-

улюблений куточок відпочинку то.чбу- 
ХІІІЦ1П.

Секретар Толбухінського окружного 
комітету БКП Василь Янович, Лина 
Апдровська і Люба Санчева показали 
нам місто, розповіли про розпиток 
народного господарства округу і міс
та,
І ВТОБУС минає останні приміські 

будинки — і ми знову потрап
ляємо в степову просторінь. На полях 
працюють комбайни, солому пресують 
і машиною звозять в скирти. Трактор 
готує землю до нового врожаю.

А ось і село Кардам. Збудоване за 
планом, вулиці прямі, асфальтовані. 
По обидва боки цих сільських про
спектів — декоративні і фруктові де
рена. І знову квіти. В центрі села — 
площа, де проходять мітинги в рево
люційні свята. Поруч — двоповерхові 
будинки правління кооперативу, сіль
ська Рада, Будинок культури, школа, 
ресторан і магазини. Та наша Уява 
про Кардамський кооператив була б 
неповною без розповіді Івана Тито
ва — голови кооперативу.

— Багатогалузеве господарство зай
має 9 тисяч гектарів землі. Маємо 
70 автомашин, 50 тракторіп, багато 
комбайнів. сівалок та іншого інвен
таря. А захоче член кооперативу ма
ти свій будинок — будь ласка! Коопе
ратив виділяє безповоротно дві тисячі 
левів 1 будуйте на здоров’я, — за
кінчує Іван Титов.

Трудящі Кіровоградщнин вже. не 
перший рік змагаються з трудівпііка- 
МІ Толбухінського округу, обмінюю
ться делегаціями і туристськими гру
пами. Як закріплення дружніх зв’яз
ків між КіровоградіДкпою і Толбухіп- 
ськнм округом — листування між 
колективами підприємств, колі оспами 
і кооперативами, школами, учнями, 
сім’ями.,.

- її. ДМИТРЕНКО, 
член обласної організації 
товариства «Знання».
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БУДЕШ, БАТЬКУ, ПАНУВАТИ, 
ПОКИ ЖИВУТЬ ЛЮДИ, 
ПОКИ СОНЦЕ З НЕБА СЯЄ, 
ТЕБЕ НЕ ЗАБУДУТЬ. СЛАВЕН У ВІКАХ

7'. Л ШЕВЧЕНКО.

11 ЕЩОДАВНО мені довелось побувати в чудово- 
* му куточку нашого краю, що розкинувся оази
сом серед степових просторів. Цс — хутір «Надія», 
який по праву називають священною для україн
ської культури землею.

З цими місцями, як відомо, зв’язане исе життя і 
вся душа корифея українського театру І. К. Кар- 
пенка-Карого. Тут бували видатні актори, чиї імена 
золотими літерами виписані на скрижалях нашого 
мистецтва. __

Туг І дерева, як люди, мають свою історію. Ось 
алей лубів братів 1 обілевнчів, М. Садовської. 
М. Занькбвсцької, любовно посаджені ними, нині 
стоять велети, як Живі СВІДКИ минулого. А поруч, 
ніон юні нащадки, зеленіють Дубки В. Сосюрп, 

і 10. Японського з такими ліричними назвами: 
«Поет», «Вершник».

Росте у парку і дубок «Еней», посаджений цього 
року на честь світлої нам'яті першого класика ук
раїнської літератури Івана Петровича Котлярев
ського і в зв’язку з 200-рІччям з дня його народ
ження.

Дивлячись па цей дубок, який буйно зростає, я 
подумав: чи ж не так І творчість Котляревського 
глибокими коріннями з’єдналась з кіровоградською 
землею, що стала колискою українського театру. 
Чи ж не тут. на Єлисавстградщиііі, одержали путів- 
ку в життя твори Котляревського «Наталка Полтав
ка» і «Москаль-чарівпик»?

Вже з перших вистав «Наталка Полтавка» корис
тувалася великим успіхом у єлисавстградців За 

І-с

Сьогодні минає 200 років з дня
Трупу Кропивніїцького 1566 року запросили До 

Петербурга, і коронним номером сезону була «На
талка Полтавка», яку ставили 20 разів. Па кожну 
виставу приходила така кількість глядачів, іцо в 
Кононівській залі, де проходили гастролі, не вистача
ло місць. Столичні жителі, що бачили найкращі кла
сичні вистави світових імен, були зачаровані грою 
українських артистів і самим твором.

«В чому ж вся сила п’єси, в чому її чаруюча 
душу краса? — запитував Карпенко-Карий і відпові
дав: — в надзвичайній простоті, правді і, найго
ловніше, в любові автора до свого народу, в любо
ві, котра з серця Котляревського перейшла па його 
утвір.

Не звисока дивиться Іван Петрович на спій народ, 
не висміює його, а стоїть поруч з ним і. як худож
ник, злившись в єдину плоть з народом, дає висо
кий артистичний утвір, зразок народної поезії в 
драматичній формі».

Звичайно, популярності «Наталки Полтавки» 
сприяла і чудесна музика М. В. Лисенка. Пізніше 
композитор створи» також оперу «Енеїда* на ма
теріалі однойменної поеми Котляревського (лібрет- 
то ЛІ, Садовського). В роки розгулу столипінської 
реакції «Енеїда» звучала на сцені, як дошкульна 
сатира на тогочасну дійсність, висміювала пред
ставників панівних класів. 
грВОРЧІСТЬ Котляревського мала великий вилив 
* на розвиток всієї української літератури. «Енеї
да*, «Наталка Полтавка», «Москаль-чарівпик» — 
ці невмирущі твори з народного життя були ко

народження І. П. Котляревського
Поступки ваші всі не божі. 
Ви на сутяжників лохожі 
І раді мордувать людей.

Критика Котляревським феодально-кріпосницького 
ладу найповніше виявилася в описі пекла. Саме тут 
поет засудив хижацьку мораль тодішнього суспіль
ства, сатирично змалювавши цілу низку соціальних 
злочинців: паиів-кріпосників, державних чиновників, 
шахраїв-купців. служителів церкви та інших п’явок; 

Всім старшинам тут без розбору.
Панам, підпанкам і слугам 
Давали в пеклі добру хльору. 
Всім по заслугам, як котам. 
Тут всякії були цехмістри, 
І ратмани, і бургомістри, 
Судді, підсудки, писарі. 
Які по правде не судили 
Тц тільки грошики лупили 
І одбиралн хабарі.

<1 К І ВСЯ ТВОРЧІСТЬ письменника, поема ирой- 
нята гуманізмом, глибоким співчуттям до по- 

кріпаченого селянства І засудженням тих потворних 
явищ, які породжували жорстокі соціальні умови. У 
протиставленні високих моральних якостей трудя
щих бездушності, паразитизму і нікчемності панів
них класів полягає велика сила твору.

На цю рису народності безсмертної поеми і нероз
ривного зв’язку її автора з народом, з його дума
ми і прагненнями вказує ...........— ............
«Івапіп гай». Звертаючись 
образно пише:

Не забувай того, хто
І

М. Рильський п поезії 
до свого сучасника, поет

І

я

Ц
іі

п

правду він обрав
І

сміло
з ясним сміхом 

розбудив 
розгорнув 

ширококрило.
Понад землею рідний 

спів.
З латинської дзвінкої 

міді

НА
ЧЕСТЬ
ЮВІЛЕЮ

Ф Сьогодні в актово
му залі Кіровоградсько
го педагогічного 
туту відбудеться 
ва конференція, 
свячена 200-річчю 
дня народження І 
Котляревського, 
повідями про життєвий і 
творчий шлях письмен
ника виступлять стар
ший викладач вузу Г. І. 
Олійниченко, доцент 
Є. С. Регушевський, до
цент Л. І. Добржанська 
та інші.

інсти- 
науко- 

при-
► з 
І. П.

З до-

Петрівського рамо« 
в Новостародубівсь- 
середній школі, 
цей день зі шкільної 

сподл 
класику ук- 

літератури, 
голоси читців і 

Святково при- 
виповнять

Пол-

Він наше срібло 
впливав. 

Ну, хто б у римській Еиеїлі 
Хорола її Ворскли не пізнав. 
Коли про пекло мн-читали, 
То хто із нас не розуміп, 
За Що панів там мордували 
1 жарили зо всіх боків 
Були як живодайна туча 
Слова, що варті добрих справ: 
Мужицька правда є колюча. 
А панська на псі боки гнуча... 
Мужицьку правду пін обрав.

А хіба не став на захист «мужицької правди» 
Котляревський у невмирущих п’єсах «Наталка Пол
тавка» І «Москаль-чарівпик» і не будив у глядачів 
туманні почуття і думки, показавши, що її пі.Т гру
бою селянською свитою б’ється людське серце?

150 років тому вперше поставлена в театр/’ «На
талка Полтавка» відкрила нову сторінку в розвит
ку українського драматичного мистецтва, ставши 
праматір’ю нашого театру. Цей твір є значним 
кроком вперед по шляху реалізму й народності. 
Перлиною українськсго театру справедливо назива
ють «Нататку Полтавку», яка Й досі не сходить зі 
сцени наших і зарубіжних театрів. У 1936 році під 
час Декади українського мистецтва, вистава «На
талка Полтавка» з великим тріумфом пройшла в 
Москві. Такий же успіх випав і фільмові, знятому 
Київською кіностудією.

Життя та Діяльність Котляревського, поета про
світителя, є зразком самовідданого служіння своєму 
народові і батьківщпні.

Творчість І П. Котляревського, гуманісіа і патріо
та. близька і співзвучна радянським людям — бу
дівникам комуністичного суспільства. Крізь століття 
з нами гомонить Котляревський. Світлий образ 
творця «Енеїди» 1 «Наталки Полтавки» завжди за
лишиться в серцях нащадків, як наша пісня і наша 
слава.

Пройдуть віки, настане вічне літо.
і так, як ми. як а нами пе було. 
Над книжкою твоєї «Енеїди» 
Нащадок схилить радісне чоло.

І. ПРОЦЕНКО, 
доцент Кіровоградського педінсти
туту імені О. С. Пушкіна.

птім станом у розвитку української літературної 
мови.

«В його серпі, — писав В. Г. Короленко, — горіла 
любов до української «мужицької» мови. Він пер
ший почав писати мовою, якою говорило населення 
цілого краю. Він зробив цю виразну, сильну, бага
ту мову мовою літературною. І українська мова, 
яку вважали лише місцевою говіркою, з його лег
кої руки залупала так голосно, що звуки її роз
неслись по всій Росії, На ній пізніше співав свої 
пісні і кобзар Шевченко».
О ІМЕНЕМ КОТЛЯРЕВСЬКОГО пов'язаний повий 
** етап в історії української літератури, першим 
зачинателем якої був автор славнозвісної «Енеїди». 
Перші три частини твору вийшли 1798 року в Пе
тербурзі. Це був період, коли вирішувалася доля 
всієї української культури. Доля Українського на
роду, який терпів національне і соціальне гноб
лення. Поема Коглярезського «Енеїда» якраз ’ 
стверджувала право українського народу на свою 
культуру.

«Енеїда» — глибоко народшпї, реалістичний твір. 
Невмирущі картини та образи поеми правдиво від
творюють життя та побут українського суспільства 
другої полошиш XVIII століття. Пост з глибокою 
симпатією показує представників народу, 
овіяних теплим гумором. Такими виступають троян
ці та їх ватажок Еней, які по полі богіп пливуть до 
берегів Італії, щоб заснувати нове царство. їх ДІЇ 
та вчинки певною мірою нагадують запорожців 
після зруйнування Січі, які в пошуках волі вдалися 
до тривалих і виснажених мандрів.

Якщо в перших частинах поеми Еней — Цс «па
рубок моторний і хлопець хоч куди козак... на 
псеє зле проворний, завзятіший од всіх- бурлак», то 
в кінці твору вій виступає поважним ватажком і 
дипломатом, мужнім і досвідченим воїном.

На фоні колективних образів троянців виділяю
ться доблестю і відвагою два побратими Низ та 
Евріал. При виконанні бойового завдання вони ги
нуть смертю хоробрих. В їх обраіах підкреслено по
чуття любові до батьківщини, вірність громадсько
му обов’язку. Пост-патріот. що любив свій народ і 
країну, закликає самовіддано захищати рідну зем
лю від ворогів:

Де общеє добро в упадку, 
Забудь отця, забудь і матку. 
Лети повиніюсть ісправлять.

Разом з тим устами своїх героїв Котляревський 
проголошує непереможність народу, який мужньо 
відстоює честь і незалежність своєї вітчизни:

Любов ч отчизні де героїть. 
Там сила вража не устоїть. 
Там грудь сильніша від гармат.

В поемі також виведено цілу галерею олімпій
ських богів — Зевса. Венерн, Юноин, Еола та ін
ших, — які уособлюють панівні верстви державно- 
бюрократичного апарату з усіма його мерзенними 

. рисами: деспотизмом. хабарництвом, заздрощами, 
продажиістю тощо. Так, головний бог Зевс виступає 
самодуром і п'яницею, який дбає лише про власні 
інтереси. Юнона, ворогуючи з Венерою, лається, як 
перекупка, і ладна піти на все. щоб зжити з світу 
Гї енна Епеп.

Венсра — богиня краси — в поемі нагадує звичай
ну поміщицю, старшинську цапі. Про не свідчить 
опис її поїздки до Нептуна:

Поїхала в своїм ридвані. 
Мов сотника якого пані. 
Баскими конями, як звір, 
І з кінними провідниками. 
З трьома назад! козаками, 

коні правив машталір.
Слід сказати, що Котляревський зриває ореол ве

личі з небесних владик, показуючи їх, як типових 
дріб’язкових поміщиків з різко негативними рисами. 
Сам Зелс характеризує своїх підлеглих богів, як су
тяжників і деспотів:

Ф День пам'яті І. П, 
Котляревського відзна
чатиме педагогічний ак
тив 
ну 
кій

В
сцени лунатимуть 
вдячності 
раїнської 
дзвінкі 
солістів.
браний зал 
пісні із «Наталки 
тавки» та уривки із «Ене- 
їди».
Юні аматори сцени по

кажуть кілька фрагмен
тів із драматичних тво
рів !. П. Котляревського.

Ф Сьогоднішній ве
чір в Устинівській район
ній бібліотеці збере ша
нувальників 1. П. Котля
ревського.

Біля книжкової вис
тавки письменника ви
ступатимуть учні місце
вої середньої школи, 
які читатимуть уривки з 
творів І. П. Котляревсь
кого, поезії, присвячені 
йому.

Зі' 
про 
гіить
ІЄНИ 
Шевчук.

словом - бесідою 
драматурга висту- 

працівник бібліо- 
комсомолкд

Валерій ГОНЧАРЕНКО.

Пройдуть віки, настане вічне літо 
I так, як ми. як з нами цс було, 
над книжкою твоєї «Енеїди» 
нащадок схилить радісне чоло.

В. СОСГОРА

ж'р ЕЛНЧЕЗНИЙ успіх, який випав на долю україн- 
■* ської трупи, иов’язаііпй не тільки з таланови
тою грою акторів, їх всебічною підготовкою, а й з 
самою п’єсою, з її ідейно-художніми якостями.

ДОРОГОЮ ГОЛОСУ
багато кілометрів люди йшли пішки, щоб побачити 
п’єсу, В їх числі був і дрібний чиновник з Бобрнп- 
ця Тобілсвнч.

«У 60-х роках, — згадує він, — на масляній в 
Єлизаветі «Наталка» виставлена була шість раз: 
три рази вдень і три увечері. І за кожним разом 
народу було так багато, то і протовпитися важко... 
Вдень місце коштувало 25 копійок, і от па них 
дешевих виставах і я був, і бачив своїми очима, 
який штл.'іл робила «Наталка» на простий народ, і 
радість, 1 горе, і сльози НаталчянІ були горем, 
сльозами та радощами цієї зали, котра була набита 
панською прислугою, що тут забувала своє похму
ре життя... Незабутні враження».

Знаменним е її те, що вистава першої професіо
нальної трупи ЛІ. Л. Крошівшіцького у 1882 'р. по
чалася в Є.тнсавсгграді п’єсою «Наталка Пол
тавка».

Українські артисти створювали незабутні доверше
ні образи цієї народної драми: М. Кропиаііицькии— 
виборного Макогоненка, М. Садовська — Наталки 
Полтавки, П. Саксаганськіїй — возного. М. Садов. 
єький — Миколи - бурлаки, Д. Мова — Петра. 1 ра 
українських артистів задовольняла наисуворіших 
критиків.

В дикім полі, зеленім полі 
День вітрів табуни жене. 
Вибиваючи з люльки попіл, 
Супить брови тугі Еней. 
Присмирілі меткі троянці 
Біля нього юрмляться колесом 
Мандрувати їм завтра вранці 
По дорозі далекій голосу.
По шляху і крутому ії дивному 
В мреві сизому, в мреві 

димному.

Крізь пустир вікового простору 
їх похід буде схожий

з пострілом. 
Через Ворсклу і через роки 
їз луною по всьому світу 
Понесуть молодий неспокій 
Котляревського буйні діти. 
А за ними з мусянжним колосом 
І вишнева, і журавлина 
По дорозі гучного голосу 
Поспішатиме Україна... 
Вчора кпини і успіх поруч 
Зустрічалися в герці гордому 
А сьогодні, Іван Петрович, 
Сніг ехпля перед Вами голову.



4 стор. „ МІ о»і од и й к ому на ----------- ----- --------------- ------------- 9 персоля 1969 року —

Повість

цигарниця
(Продовження. Початок в газетах за 23, 

26, ЗО .серпня та за 2, 4, 6 вересня),
Степан трлвожно озирнувся, охоплений нер

вовим тремтінням, і зустрівся поглядом з 
Ботнарем. Той усе зрозумів. Він міцно стиснув 
губн і хитнув головою: «Не смій!» Степан 
якось увесь розслабився, обезсилеиий внутріш
ньою напругою, і до самого місця вже не ди
вився по боках, споглядаючи лише далекий 
горизонт, цвіт будяків, що причепився до ши
нелі крокуючого попереду солдата, і невідомо 
.для чого думав: відірветься чи ні? Дійшло 
пізніше: не один Степан думав про втечу...

Зй балкою починалася рівнина, невеличке 
плато, в кінці якого видиівся лісок. Забрав
шись нагору, капітан зачекав, доки розпоро
шені на косогорі полонені і конвоїри набу
дуть попереднього стройового порядку, і потім 
через поле покрокував до лісу. Коли до нього 
залишалися якісь там гони, конвоїри, не роз
микаючи кільця, стали розходитися в різні 
боки, і тоді кожному з полонених відкрилося 
місце страти: попереду біля ями врізнобіч ле
жали постріляні. Босі. Роздягнені. Вчорашня 
партія. Ліворуч — свіжа могила з лопатами 
біля підніжжя...

Холод.ним їдючнм протягом різонуло душу.
Полонені зупинилися, не в силах відірвати 

погляду від страшного видовиська. Капітан 
поспіхом пройшов до ями, для чогось зазирнув 
до неї, немов хотів переконатися, чи не захо
вався там хтось, сказав голосно і роздільно:

— За-ко-па-тні
і підійшов, на ходу" байдуже клацнувши 

кришкою цигарниці.
Полонені зняли шапки.
В долині Дружно стрекотали сороки, погой

дуючись на вершинах голих осик, і, хоч сонце 
яскраво продовжувало світити, світ потемнів, 
звузився до розмірів ями, що так підступно 
одвисла глинистою стінкою. Крайній забитий 
лежав на спині, босими ногами до лісу, ши
роко розметавши руки. 1 вітер куйовдив РУДУ 
чуприну, немов у живого, не розуміючи, ЩО 
заграє з покійником. З почуттям страху і 
якоїсь тваринної цікавості Степан дивився, як 
вітєр-пустун переплутував волосся вбитого з 
сухим різнотрав’ям.

— Ну, що ж, — перший опам’ятався Бот- 
нар. — Будемо ховати наших... загиблих това
ришів.

Вій засунув кепку за борт фуфайки і напра
вився до крайнього. Тепер Степан нарешті пі
знав його: це був бережпнський батрак Петро 
Машталір, з яким Степан спав поруч першої 
ночі в підвалі... Ось воно як.’.. А ще вчора 
Петро знічев’я-розповідав, як до нього, батра
ка, навідувалася ночами хазяйська донька...

Забитих Довелося класти в яму в два яру* 
си. Зв’язаних попарно за руки не розв’язува
ли. коли все сама доли з’єднала вічністю. 
Прикрили,, чим змогли. Засипали мовчки. I 
ще розрівнювали могилу, коли рябий солдат, 
передавши капітанові гвинтівку, підійшов і 
взяв у Степана лопати. Збоку накреслив пря
мокутник. Лопата облипла жовні» глиною і 
залишала ледве помітний слід.

Ні на кого не дивлячись, рябий ввіткнув її 
в землю,-коротко наказав:

— Копайте.
Стомлених і пригнічених полонених тим Же 

порядком! провели до підвалу і замкнули до 
вечора. Степан не міг зрозуміти, чому їх зра
зу пе прикінчили, як тільки яма була готова. 
Пояснив Санька. Він сказав, що спершу роз- 
дягиуть, потім постріляють, а одяг солдати 
проміняють на самогон.

Як тільки закінчилися розпитування, Богнар 
зібрав усю вісімку і виклав план утечі,

— Двом доведеться гинути. А останнім — са-"’ 
мі розумієте — як пощастить. Значить, кине
мо жеребок. Може, в когось клаптик газети 
завалявся?

Стали вивертати кишені. Знайшовся залишок 
потертої «гармонії», заготовленої для курива. 
Коломієць бережно розвернув його і викроїв 
вісім смужечок. На двох міцним нігтем матрос 
видавив хрестики. Біля дверей, звідки прони
кало бліде світло, перевірили. Ніби-то нічого. 
Папірці скрутили в тугі трубочки і висипали 
в шапку. Ко.томієць перемішав жеребки.

— Почиемо. Якове Федоровичу?
— Значить так, товариші: кому дістанеться з 

міткою...
— Ясно!
Коломієць ще раз потрусив шайку.
— Ну, браточкн... Давай, хто перший. Кому 

така планета випаде. Почивай. Санька.
Хлист засунув руку й тут же висмикнув, не

мов там ошпарило її окропом. Потім, немов 
засоромившись Цього різкого Руху, розгорнув 
папірець. Він був без поміток.

— Санька, мать твою!.. Вцілієш—довго жити 
будеш, сучий ти син! — привітав товариша 
матрос.

Після Хлиста в шапку поліз Матвій Ямка. 
Він довго і зосереджено перебирав там загру
білими пальцями, вони втратили чутливість, 
ці пальці, що звикли до чепіг, — спробуй на
тупати котрий з цих папірців дасть хоч’ неве
личку надію на життя! А вижити Матвію по
грібно обов’язково, тому, що вдома — четверо, 
одне другого менше, і головки їх пахнуть мо
локом

— 1а їягни ж! — ье витерпів хгось
Матвій зітхнув — ех, була пс була! — і ви

тягнув. В іншій ситуації він перехрестився б, 
перш ніж глянути у вічі долі, а нині тільки 
оглянув товаришів, облизав пересохлі губи.

— Ху-у. аж упрів... — признався він і по
вільно, затамувавши подих, став розгортати. 
Дуже вже не хотілося Матвію залишати дітей 
сиротами.

— Чистий! — зрадів він, розгорнувши папі
рець до кінця. — Чистий, слава тобі гос... 
Кхеі Кхе!

Матвій ше погримав жеребок у руці, не 
знаючи, куди подіти його. Потім згорнув і за
сунув до кишені. Це була перепустка в жит
тя — ненадійна, але все ж гаки перепустка.

Після .Матвія в шапку потягнулося кілька 
рук-

— Значить, так... сказав матрос, котрому ді
станеться помічена смужечка, — Чому бути, 
того не минути. Відвоювався. Іване... Але пе
ред смертю я закочу їм такий дебош, що па
м’ятатимуть, гади!

Другий хрест витягнув Степан.
— Шкода, не повезло хлопчині! — поспівчу

вав хтось.
— Давайте іце раз прикинемо, що і як...— 

запропонував Ботнар і став детально наставля
ти. що робити, як триматися.

Степан, немов оглухлий, нічого не чув. Ма
ленький хрестик на папірці виріс до незвичай
них розмірів, він стрибав, перегинався, витан
цьовував, а потім усе це зникло, і Степан по
бачив справжній дубовий хрест на якійсь мо
гилі. Потім зрозумів, що то на його, Степано
ві# могилі.

Хтось міцно обняв Степана за плечі. Це — 
матрос.

— Не горюй, Стьопа! Двічі не помирати, а 
один раз доведеться попробувати, як не крути.

Усе в цій людині подобалося Степанові: і 
могутня квадратна спина, і якорець на руці, І 
широке відкрите обличчя, і навіть маленькі 
вусики. Від нього немов віяло спокійною 
силою і впевненістю. І в якихось там невідо
мих і недоступних розумінню звивинах душі 
Степан навіть став гордитися, що йому випала 
доля в одній парі з таким чоловіком жертву
вати собою заради товаришів. Але не встигли 
спалахнути, почуття це в ту ж мить розчини
лося, Давши місце їдучим думкам про неми
нуче, що наближалося. Степанові до свсрбляч. 
кн в руці захотілося зняти шапку І помацати 
волосся, бо побачив Степан у цю хвилину 
Петра Машталіра, рудою чуприною якого за
бавлявся байдужий вітер, бачив босі ноги з 
сірими згустками болота між пальців, воскове 
загострене обличчя і закривавлену полотняну 
сорочку... Ця картина, що воскресла в пам’яті 
до найменших жахливих дрібниць, усе сплута
ла, і полегшити її було неможливо. Жив, жив 
чоловік і — на тобі... Та й жив як, якщо взя
ти, для прикладу. Степанове життя? Років 
десять тому купив батько за дешевинку 
шматок землі. Місце було незатишне і непри
датне для житла: гора та ярки. Якось зліпив 
з глини хату і... почалася каторга. Як тільки 
відтавала земля, батько на зорі будив сім’ю: 
«Вставайте, дітки, гору рівняти». Десять літ 
розкопували цю кляту гору, встилали чорно
земом. Носили кошиками, мішками, в подо
лах. Мов кріпи копирсалися в землі, відвойо
вуючи клапоть за клаптем. Так що коли наста
ла Степанові пора йти в найми, хлопець на
віть зрадів. Було ще, правда, два роки навчай 
ніг в церковно-приходській школі, де піп Єв- 
стнгиеП боляче тягав за вуха і бив ребром лі
нійка по пальцях — теж невеселе життя. А 
в наймита хіба воно солодше? І втекти нікуди.- ’ 
Дременеш додому, так батько відшмагає по
сторонком і назад відправить.

По яких тільки економіях не гибів Степан, у 
яких тільки мнроїдів не збиткувався! Коли 
спалахнула революція, Степан служив якраз в 
Івашова. Після того, як овсяиівські мужики 
судили і покарали управляючого — сам пан 
зник! — подався Степан з групою односель
чан у попітове містечко, де, ходили чутки, 
повинні були роззброювати німецький ешелон, 
і потрапип до петлюрівської сотні. Дали гвин
тівку. а ночуй лід тином, харчуйся тим, що 
бог пошле. А він нічого нспосилав,цей бог са
мостійників, і коли закінчилися домашні хар
чі, звернулися овсяиівські мужики до курінно
го атамана, до свого ж таки землячка. Курін
ний витріщив очі: <Тю, та ви дурні, панн доб
родії!» І повів новоявлених «панів» у латках 
на базар. Слинка потекла в мужиків: на заса
лених ряднах лежали ковбаси, сало, пухкі па
ляниці. Довідавшись у повногрудої молодиці 
про ціну, курінний нарізав сала, розкроїв дві 
хлібини. Мужики накинулися на їжу і в одну 
мить все підчистили. Курінний закурив, запи
тав: «Наїлися? Пішли!» — «Як пішли? — пе
рекупка в тривозі підхопилася з табуреточки. 
— А гроші? Люди добрі, та що ж це воно 
такс?!». «Панн добродії» зупинилися в нері
шучості. дехто став нишпорити по кишенях. 
Атаман повернувся, кинув під ноги недопа
лок. розчавив. «Тобі що треба? — пішов на 
перекупку. — Гроші? А де я їх візьму? На, 
на, стерво!..» ; і

Курінний зняв кожуха і жбурнув в облич
чя сердитій бабі. Нараз зібрався натовп. Пе
рекупка захлиналася від крику, курінний на
ступав, горлопанив, а потім вихопив з її рук 
кожуха, одягнув і, розсунувши юрму, вибрав
ся з базарного ряду. «Ось як треба, пани 
добродії!» — сказав притихлим мужикам. Не
забаром після Цього випадку овсяпівці ви
брали добрий випадок, склали гвинтівки під 
вагон, що стояв у тупику на станції, і розоре, 
лнея по домівках. Степан і Аптон подалися 
до Єлисаветграда. Слали то на вокзалі, то У 
єврея Гуньки, якщо вдавалося заробити хоч 
трохи грошенят. А потім влаштувалися в пе
карню — розносити булки. Одного разу, на
томившись за день, сонний Степан упав з печі 
прямо на листи з свіжими бубликами, і хазяїн 
вигнав обох, не заплативши жодної копійки. 
Кому поскаржитися? Зиму хлопці переждали в 
Овсяному. А там почули, що петлюрівців з 
міста прогнали і що можна записатися в чер
воні партизани... Ось таке було життя в Сте
пана. Ніби іі пс жив зовсім. За що ж йому

запалення, але 
прийти подивится, 

корисно Це було б 
шкіл обласного

£

II ЕРОЇЧНИП Краснодон стане з 23 по 
А 27 жовтня місцем проведення рес
публіканського фестивалю комсомоль
ської пісні «Молода гвардія», присвяче
ного 100-річчю з дня народження В. І. 
Леніна.

Мета фестивалю — дальше посилення 
пропаганди кращих пісень для молоді і 
про молодь; виявлення і популяризація 
творчості талановитих молодих виконав
ців, поповнення їх репертуару новими 
пісенними творами, гідними нашого су- 
часинка.

Організатори фестивалю—ЦК ЛКСМУ, 
Спілка композиторів України. Музично- 
хорове товариство України та Луган
ський обком ЛКСМУ — передбачили

Фестиваль
комсомольської 
пісні

проведення конкурсів на кращого моло
дого виконавця комсомольської пісні і 
кращу нову комсомольську пісню. Пісен
ні твори, написані 1968 — 1969-роках, 
повинні бути, присвячені. Ленінському 
комсомолові, героїчним звершенням ра
дянської молоді, їх відданості справі 
комунізму.

Переможцям буде вручено дипломи 
лауреата республіканського фестивалю 
«Молода гвардія» та премії.

КРАЩЕ Ж— 
ПОДИВИТИСЯ
НА ВИСТАВЦІ ТЕХНІЧНОЇ 
ТВОРЧОСТІ УЧНІВ 
ПРОФТЕХУЧИЛИЩ

В жовтні 1917 року ЦК пар
тії прийняв рішення запропо
нувати Іллічу переїхати в Пі
тер для постійного зв’язку. 
Загримований Ленін в супро
воді Ейно Рах’я виїхав на 
станцію Райвола. Тут він під
нявся на тенденр паровоза 
№ 293 до вже знайомого ма
шиніста Ялава. Благополучно 
переїхав кордон 1 зійшов па 
станції Удєльна, де була під
готовлена конспіративна квар
тира на Виборзькій стороні.

Макет паровоза, на якому 
Володимир Ілліч приїхап на 
батьківщину, виготовлений уч
нем Капітанівського профтех
училища № Ю за допомогою 
майстра виробничого навчання 
А. Кучеренка, виставлено на 
обласній виставці технічної 
творчості, Що відкрилася в 
приміщенні Кіровоградсько
го міського профтехучили
ща А» 9.

До виставки готувалися всі 
професійно-технічні училища 
області і готувалися особливо 
ретельно. Вона присвячена 
109-річному ювілею Володи
мира Ілліча Леніна. Тут пред
ставлені кращі експонати 
результат майстерності 1 твор
чого пошуку молодих.

Юних конструкторів КІрово- 
градщнни знають далеко за 
межами • області. Зовсім не
давно’ приїхали із Всесоюзної 
виставки досягнень народного 
господарства учні Кіровоград
ського міського профтехучи
лища Л 6 Віктор Голобородь- 
ко, Юрій Царенко, Анатолій 
Лазареико, Василь Стспанов, 
Втадислав Задорожній. Вони

разом з майстрами виробни
чого навчання А. 1. Прнш-’ 
вою та П. П. Левицькнм ста
ли бронзовими призерами. їх 
макет сівалки СУК-24Л привер
тав загальну увагу москви
чів, ними цікавились, цікави
лись степовою Кіровоград- 
щиною.

Ми біля діючої моделі уні
версального підбирача, вистав
леної учнями Олександрій
ського сільського профтех
училища № 1 Б. Морозом, 
М. Бакалінським, А, Щерби
ною (майстер виробничого на
вчання Євген Юхимович Буд
кевич). Історія цього агрегату 
цікава тим, що автором’його 
проекту став наш земляк, 
олександрієць Михайло Макси
мович Кучеренко.

То нічого, що учні вигото
вили лише модель. Вона дію
ча, в ній всі вузли справжні, І, 
МОЖЛИВО, через роки поруч з 
ім’ям М. Кучеренка стануть 
імена авторів моделі.

Привертав увагу глядачів 
діюча модель крейсера «Авро
ра», яку експонують учні 
Олександрійського міськ ого 
профтехучилища .М 8, МаЙ- 
стерпо виготовлена, вона ство
рює враження справжнього бо
йового корабля, буревісника 
революції, ' •

Цікаво те, що юні умільці 
вмонтували в модель кіно
стрічку. Глядачі можуть по- 
бачити на екрані хвилюючі 
кадри з історії Жовтневої ре
волюції, д0 речі, ці кадри 
проглядаються і на телевізій
ному екрані, теж вмонтовано
му в макет.

Всі без винятку експонати 
хочеться дивитися іце і ще. Бо 
в кожному з них відчувається*” 
іскра справжнього творчого

пошуку, відчувається любов 
автора до свого дітища, ба
жання внести у відому кон
струкцію щось своє, особисте.

Ось залізничний крац 3 
програмним уп[їа в л І н н я м, 
сконструйований юними тех
ніками кіровоградського 
МПТУ А» б (керівник гуртка 
технічної творчості В. О. Яко
нов). .Модель ця па виставці в 
Києві одержала диплом НІ 
ступеня.

А ось, здається, звичайні
сіньке жіноче пальто, пошите 
ученицею Кіровоградського 
МПТУ № 9 Любою Пастухо- 
вою. Та то лише здається. 
Будь-яка Дівчина чи молода 
жінка, одягнувши його, відчує 
себе прекрасною царівною з 
далекої дитячої казки.

Широко представлені па 
обласній виставці сільські 
професійно-технічні училища. 
Новгородківське сільське № 6, 
Голованівське сільське № 8 та 
інші виставили макети сіль
ськогосподарських машин та 
інвентаря. Цінне те, що маке
ти і діючі моделі, виготовлені 
учнями сільськогосподарських 
профтехучилищ, послужать не 
лише авторам, а 1 їх друзям. 
Вони стануть унаочненням при 
вивченні сільськогосподарської 
техніки.
’ Можна багато розповідати 

про макет Остапкінської баш
ти, зроблений учнем Кірово
градського МИТУ № 6 Олек
сандром Погребецьким, макет 
генерального плану майбут
нього профтехучилища, зроО- 
леного учнями Знам’япського 
МПТУ № 3 про витвір юних 
механізаторів тваринницьких 
ферм з Новгородківського 
профтехучилища Аї С — схему 
батарейного 
найкраще 
Особливо 
для учнів 
центру.

спецкор 
комунара».

В. ШАРІЙ, 
«Молодого

ці агрегати, виготовлені юними умільцями МПТУ г« 4, уже 
побували на ВДНГ в Москві. Фото ІО, Л1ВЛШНИКОВА.

пана. Ніби 
помирати?

— Ну, не 
матрос. — 
путь люди____________ ____ _ __
потасовки його не добудеш, а в бійці, ясна 
справа, — всяке трапляється.

Для чого він заспокоює? Все одно це ні до 
чого. Не маленький. Смерть в обличчя дихала. 
Антон на руках помер. Хрипів ще... 1 вузлик 
валявся поруч. За що помер Антон? Вій, мож
ливо, й не знав зовсім, за що гинув. Звичай
но, образився б, якби йому сказали, що 
воював за лахміття. А Степан за що? За кра
ще життя? За землю? За волю?

(Далі буде).

горюй, брагой, — повторнії ласкаво 
Шкода, що справжнє життя пом
аже без нас. Та що зробиш? Без

А ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ЧЕТВЕР, 11 вересня. Перша 

програма'. 10,00 — Новини. (М). 
10.15 — До 100-річчя з Дня на
родження В. 1. Леніна. (Ленін
град). 10.45 — Телеспектакль. 
(М). 12.35 — Кіножурнал та ху
дожній фільм «Доживемо до 
понеділка». (Кіровоград). 16.20 
— Кіножурнал та художній 
фільм «Доживемо до понеділ
ка». (Кіровоград). 18.15 — До 
100-річчя з дня народження В. І. 
Леніна. «По ленінських місцях». 
(К). 18.30 — Міжнародний ог
ляд. (К). 19.00 — «Вовк серед 
вовків». Телевізійний художній 
фільм. II серія. (М). 
Програма «Час». (М). 
«Дон Сезар де Базан». 
такль академічного 
їм. Франка. (К).

Друга програма. 12.35 
школярів «Пафік пізнає світ». 
(Горькнй). 13.05 — Телсвісті. 
(К). 17.10 — «Ленін 1 Україна». 
«Про що б я розповів Леніну». 
(Дніпропетровськ). 17.40 — Те
лсвісті. (К). 18.00 — «Прощай, 
садок дитячий». (Чернівці).

Ц ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
ВІВТОРОК. 9 вересня. 10.00 —

20.30 -
21.15 -

Спек- 
театру

Програма Республіканської сту
дії телебачення. 10.15 — Худож
ній фільм «Гроза над Білою». 
17.50 — Програма Республікан
ської студії телебачення.

СЕРЕДА. 10 вересня. 10.00 — 
Програма Республіканської сту
дії телебачення. 12.15 — Теле
фільм «Повість про молоде по
дружжя». 10.55 — Програма Рес
публіканської студії телебачен
ня. 18.00 —• Кінохроніка. 18.10 — 
Актуальний екран. 18.30 — Про
грама Республіканської студії 
телебачення.

ЧЕТВЕР, 11 вересня. 10.00 — 
Програма Республіканської сту

Л
дії телебачення. 10.45 — Толе 
фільм «Якірна площа». 1111 се
рії. 10.40 — Фільми для дітей, ■ 
17.40 — Програма Республікан
ської студії телебачення. 21.15— 
Телефільм.

Редактор В, ПОГРІБНИЙ.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — орган Кнровоградсяого 

обкома ЛКСМУ г. Кировоград.

**. Кіровоград, куп. Луначарського, 36 
Телефони; відповідального секретаря — 2-45*35, 

відділу військово-патріотичного виховання І спор
ту — 2-45-35, решти відділів — 2*45*36.
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кіровоградський 
ОБЛАВТОУЧКОМБІНАТ 

ПРОВОДИТЬ: постійний набір
юнаків і дівчат на курси шоферів третього класу 

(денне і вечірнє навчання) для роботи після иа- 
.вчання в кіровоградських автоколонах №№ 2199 і 
2200, а також у Новоукраїїіському, Добровелич- 
ківському, Новомиргородському, АІаловпсківсько- 

' му, Ульяновському, Гайворонському, Голованів- 
. ському, Світловодському, Зііам’япському, Олек
сандрійському, Петрівському авТопідприємствах.

Навчання безплатне, курсанти одержують стн- 
пендію.

• За довідками звертатися в автопідприємства, 
■ облавтоучкомбінаг і його автошколи в Новоук- 
раїнці, Ульяновні, Новомнргороді, Олександрії.
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