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Увечері, 25 вересня, в Палац? 
культури імені Жовтня кірово
градського заводу «Червона 
зірка» відбулось урочисте від
криття Тижня української ра
дянської літератури на Кірово
градщині, який присвячується 
XXIV з'їздові КПРС. На від
криття Тижня прийшли пред
ставники громадськості облас
ного центру. Гаряче і сердечно 
вітали вони дорогих гостей. Се. 
ред них,— письменник, драма
тург, Голова Верховної Ради 
УРСР, лауреат Державних пре. 
мій, Герой Соціалістичної Пра. 
ці, академік, лауреат міжна
родної Ленінської премії «За 
зміцнення миру між народами»
O. Корнійчук; відомий літера
турний критик, член-кореспои- 
дент Академії наук УРСР 
Л. Новнченко; поет, голова 
Львівської організації Спілки 
письменників України (СПУ)
P. Братунь; драматург, лауреат 
премії ім. М, Островського 
О. Коломієць; поет, прозаїк, 
драматург, ваш земляк С. Го- 
лованівський; поет І- драч; 
поет, відповідальний секретар 
Запорізької організації СПУ 
П. Ребро; гуморист, фейлето
ніст журналу «Перець» О. Чор. 
ногуз, письменник, критик, ди
ректор Бюро пропаганди ху
дожньої літератури СПУ В. П’я- 
нов.

Вступну промову виголосив 
секретар Кіровоградського об
кому КП України Д. С. Сиво
лап. Він оголошує Тиждень 
української радянської літера-

тури па Кіровоградщнні відкри
тим. •

Слово надається члепу-корес- 
понденту Академії наук УРСР, 
доктору філологічних наук 
Л. М. Новиченку,

Від імені всіх письменників 
промовець дякує трудящим Кі
ровоградської області за гос
тинне запрошення. Зустрічі з 
читачами, говорить він, це ор
ганічна потреба для радян
ського письменника.

Суть нашої літератури, продов
жує Л. Новнченко, якби її корот
ко охарактеризувати, можна було б 
охарактеризувати словами В. І, Ле
ніна |з статті «Партійна організа
ція 1 партійна література»! «Це 
буде вільна література, тому що 
вона служитиме не пересиченій 
героїні, не верхнім «десяти тися
чам», що нудьгують і страждають 
від ожиріння, а мільйонам | десят
кам мільйонів трудящих, які ста
новлять цвіт країни, Ті силу, її 
майбутнє».

Наша література, підкреслив 
Л. Новиченког надихана ленінськи
ми ідеями, вони були і е живлю
щою силою, що єднає її з народом. 
Втілювати ленінські ідеї у життя— 
нема більшої радості і покликання 
для радянського письменника.

Промовець називає імена найвн- 
датнішнх письменників, драматур
гів, поетів України, які стали ок- 
красою не тільки нашої багатона
ціональної літератури, а й набули 
широкої міжнародної і навіть світо
вої популярності.

Зараз у Спілці письменників Ук
раїни близько 8С0 літераторів. Усі 
ми, говорить Л. Новнченко, думає
мо над багатьма проблемами, які 
ставить перед памп зрослий інте
лектуальний рівень народу. Одним з 
головних своїх завдань ми вважає
мо глибше проникнення 
народу, набагато 
правдивіше

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ У ЦН ВЛКСМ
2 жовтня минає 50 років з дня історичного виступу В. І. Лені

на на Третьому з’їзді РКСМ. Надаючи величезного значення 
промові вождя як програмі комуністичного виховання молоді, 
Центральний Комітет комсомолу прийняв рішення — широко 
відзначити знаменну дату. Про це було повідомлено журна
лістів на прес-конференції, що відбулась 25 вересня в ЦК 
РЛКСМ. В усіх комсомольських організаціях країни 2 жовтня 
пройде всесоюзний Ленінський $рок «По-леііінському вчитися 
комунізму», яким завершиться перший етап Ленінського заліку, 
Присвяченого XXIV з’їздові партії. З 28 по ЗР вересня я Москві 
Працюватиме всесоюзна науково-теоретична конференція «В. І, 
Ленін І комуністичне виховання молоді».

У пам’ятний день молодь Москви зустрінеться з делегатами 
Третього з’їзду РКСМ. Зустріч представників різних поколінь 
комсомолі! відбудеться в театрі Імені Ленінського комсомолу — 
•гам, де в 1920 році проходив Третій з’їзд РКСМ.
’ Однією з головних подій для комсомольського активу станс 
Об’єднаний пленум МК І ММК комсомолу. З жовтня вся молодь 
Країни вийде на всесоюзний комсомольсько-молодіжний субот- 
пик. В усіх комсомольських організаціях пройдуть ленінські чи
тання І вечори, фестивалі і виставки, присвячені 50-рІччю про
мови В. І. Леніна «Завдання спілок молоді».•

На прес-конференції журналістам також розповіли про на
ступний фестиваль дружби молоді СРСР I НДР, який відбу
деться з 2 по 10 жовтня в Німецькій Демократичній Республіці, 

(Кор. ТАРС).

Іоловпа тема зустрічей письмен
ників і читачів — це «Людина і пра
ця», говорить промовець. Цій темі 
буде присвячений черговий пленум 
правління Спілки письменників Ук
раїни, вона буде першорядною в 
творах, написаних літераторами 
республіки до XXIV з’їзду КПРС. 
Відчуваючи велику відповідальність 
перед народом, закінчує Л. Новн
ченко, ми будемо домагатись мак
симального піднесення ідейного і 
художнього рівня наших творів.

Гаряче зустрінутий присутні-, 
ми, на вечорі виступив Олек
сандр Євдокимозич Корнійчук.

— Яз великим хвилюванням 
їхав до вас, — говорить він, —. 
на ту землю, яка дала нам без
смертного Карпенка-Карого, ви
датних майстрів сцени.

Вам, кіровоградцям, є чим 
пишатися,—продовжує почес
ний гість. Такі, як Олександр Гі< 
талов, — це теж наші націо
нальні герої, люди великого 
серця, великого державного 
розуму. Золоті руки у ваших 
хліборобів. У минулому і зараз 
ваша земля славиться врожая
ми на всю Україну, па весь 
Союз- Спасибі вам за великий 
труд, за все прекрасне, що ви 
робите для нашої Батьківщини.

Для нас, драматургів України, 
говорить далі О. Корнійчук, ім’я 
Івана Карповича Карпенка-Карого— 
священне. В умовах темної цар
ської ночі він стояв з братами 
своїми і друзями на варті слова ук
раїнського^ культури свого народу. 
Тому він безсмертний, а його брати 
і друзі назавжди увійдуть в історію,

Аіелі випала велика честь, про
довжує О. Корнійчук, бути головою 
республіканської комісії по відзна-

(Закінчсння на 2-й стор.)-

П РОДОВЖУЮТЬСЯ торжества з 
“ нагоди 125-річчя з дня народ
ження корифея українського теат
рального мистецтва, геніального 
драматурга Івана Карловича Кар
пенка-Карого (Тобілевича). Уро
чистий вечір, присвячений ювіля
рові, позавчора відбувся в облас
ному українському музично-дра
матичному театрі імені М. Л. 
Кропивницького.

Зворушливо, тепло, щиро читав допо
відь про життя і діяльність Івана Кар- 
попнча головний режисер театру імені 
М. Л. Кропивницького, палкий пропа
гандист творчості актора І драматурга 
Карпенка-Карого, заслужений діяч 
мистецтв Іван Васильович Казиадій. 
Кіровоградці вдячні майстрам україн
ського слова Олександрові Корнійчуку, 
Олесеві Гончару, Леонідові Новпченку, 
Сарі Головавівському, Ростиславу Бра
туню, Іванові Драчу, Петрові Ребру, 
Олегові Чорногузу, Володимирові П’я-

нову, Григорію Грпгор'єву, гостям з 
Москви, Білорусії 1 Молдавії, котрі 
взяли участь у торжестві і віддали ша
ну нашому незабутньому землякові. ' 

Колгоспниця Любов Петрівна Шуць- 
ка працює на тій землі, де хутір На
дія, де найкраще працювалося Іванові 
Карповнчу; студентка Кіровоградського 
педінституту Тетяна Вірченко ходить 
тими вулицями у Бобрннці, де ходив 
Іван Карповнч; робітник заводу «Чер
вона зірка» Анатолій Васильович Пар- 
куян радий з того, що живе в тому 
місті, котре відоме своїми багатими 
здобутками в галузі культури. На уро
чистому вечорі вони сказали про свою 
гарячу любов до Карпенка-Карого, до 
дивної сім'ї Тобілевнчів.

Гість з Мінська, заслужений діяч 
мистецтв Білоруської РСР, професор 
Володимир Матвійович Стельмах запев- 
нив, що Карпенко-Карий має білору-

МИСТЕЦТВА
З республіканської науково-творчої конференції
По орденоносному Кіровоградському краю уро

чистою ходою крокує Тиждень української радян
ської літератури. Він співпадає із святкуванням 125- 
річчя з дня народження видатного письменника- 
драматурга, корифея українського театру, славетно
го земляка нашого Івана Карповича Тобілевича •— 
Карпенка-Карого, Цій видатній події в культурному 
житті республіки була присвячена триденна ювілей
на науково-творча конференція, проведена Українсь
ким театральним товариством, інститутом театраль
ного мистецтва імені І. К. Карпенка-Карого, Інсти
тутом мистецтвознавства, фольклору та етнографії 
імені М. Т, Рильського Академії наук УРСР.

Робота першого дня конференції проходила е Ки- 
єві, в інституті театрального мистецтва. На другий 
день вона була продовжена у Кіровограді, в акто
вому залі педагогічного інституту імені О. С, Пушкі
на. В президії —• члени республіканської ювілейної 
комісії, яку очолює видатний драматург, Герой Со
ціалістичної Праці, академік О. Є. Корнійчук, відпо
відальні партійні і радянські працівники області, гос
ті з Москви, Києва, Мінська, Кишинева.

Секретар Кіровоградського обкому КП України 
Д, С. Сиволап сердечно привітав гостей, всіх учас
ників конференції.

Починаються виступи. Кандидат філологічних наук, 
доцент Д. Я. Шлапак прочитав доповідь «І. Карпен
ко-Карий та сучасна українська драматургія». Док
тор мистецтвознавства, професор М, К. Йосипенко 
розповів про театральні ідеї славетного українського 
драматурга. Були прочитані доповіді про драматур-

ських театралів за добрих виконавців, а 
братів наших білорусів — за вдячних 
глядачів,

— Сім’я Тобілевнчів — щастя для 
українського народу, — сказав у за
ключному слові голова республікансько
го ювілейного комітету Олександр Євя 
докимовнч Корнійчук, Кіровоградці аия 
лодувалн цим словам, бо в них «• 1 на. 
ш| думи, і всенародне визнання, 1 лю
бов народу до рідного слова, рідногбі 
театру.

Аплодисментами ж нагородили гляда® 
чі артистів театру імені М, Л. Кропив« 
ницького, які поставили п’єсу І. К. Кар- 
пенка-Карого «Мартин Боруля».

І. ЧОРНОГОРЕЦЬ.
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МИТЦІ-

У своїх

ГЕРОЇВ

(Закінчення. Початок на 1-й стор.).

ченню 125-річчя від дня народження 
І. К. Карпепка-Карого. Це — свято 
усіх кіровоградців, усього україн
ського народу і йою мистецтва.

Зупиняючись на значенні Тяжив 
української радянської літератури, 
0. Корнійчук підкреслив, що завдя- 
ки Жовтню, титанічній діяльності 
партії Леніна високо піднеслась 
культура народу. Свідчення тому — 
прагнення читачів до частих зу
стрічей з письменниками.

Безмежний космос, безмежна І 
глибина сердець радянської люди
ни, її душі. Ми побликай! розкри
вати серце людини. Паш народ 
гідний великої пісні. Ми, -літерато
ри, розкриваючи душу народу в 
своїх книжках, співаємо йому пісию.

Виражаючи вдячність за зустріч, 
О. Корнійчук на закінчення сказав: 
«Ви паші герої, всі ті, хто працює 
на заводах, в колгоспах, лаборато
ріях. Це щастя жити, коли є тпкі 
герої!»

Ці слова тонуть у бурі оплесків.
Зі сцени Палацу прочитали 

свої твори наш земляк Сава 
Головаяівський, Ростислав Бра
тунь. Іван Драч, Олег Чорногуз, 
Петро Ребро.

Українських письменників 
щиро привітали піонери міста,

ЗУСТРІЧ,
ЯКА
НЕ ЗАБУДЕТЬСЯ

На Світловодському річковому вокза
лі ще, мабуть, не було стільки квітів і 
людей. Л коли на виднокрузі з'явився 
«Метеор», натовп загомонів.

Ось 1 пришвартувався теплохід. Л че
рез хвилину з нього виходять довгожда
ні гості: 1. Л. Цюпа, А. Хорунжий, О. Г. 
Чуча, В. В. Соколов, Д, О. Луценко, 
1, О. Манжаров.

На гостинній світловодській землі 
гостей привітали секретар міськкому 
партії Валентин Федорович Шелестенко 
Та заступник голови райвиконкому Іван 
Маркович Рудовськин.

Перша зустріч представників україн
ської радянської літератури відбулась у 
колгоспі імені Леніна села Андрусівки.

Колгоспники були в захопленні від 
гостей, від їх сердечних виступів.

Потім письменники завітали у Світ- 
ловодську середню школу ЛІ 1.

А ввечері у міському Палаці культу
ри була зустріч літераторів із громад
ськістю міста.

ВЕЛИКА відповідальність письменни
ка перед своїм читачем.Бо ж саме лі

тературні твори в значній мірі визнача
ють духовний рівень сучасника, спону
кають до роздумів, формують його есте
тичний ідеал. Надто, коли отой читач 
тільки починає свій життєвий шлях.

Саме з такими молодими читачами — 
учнями иіколи-інтернату № 1 зустріла
ся значна група українських письмен
ників невдовзі по прибутті до Кірово
града.

З вступним словом виступив директор 
школи Лі. А. Бровчснко. Він розповів 
про літературні традиції школи, прб 
її зв’язки з багатьма літераторами Ук
раїни. Потому він представив школя
рам секретаря Спілки письменників 
СРСР, ч.'іена-крсспондента ЛН УРСР, 
маститого літературознавця і критика 
Л. ЛІ. Новиченка, який і познайомив 
юних шанувальників книги зі своїми 
колегами. Грунтовну промову про шля
хи розвитку української радянської лі
тератури, про її всесвітнє визнання ви
голосив відомий критик Володимир 
П’яиов.

— За останніми відомостями, — ска
зав Володимир Якович, — українська 
книга перекладена на 300 мов народів 
світу і на 76 мов народів Радянського 
Союзу. Це воістину грандіозне свідчен
ня її популярності. Особливий розголос 
за кордоном мають твори Павла Тичи
ни і Максима Рильського, Андрія Ма-

Почесні
інтернатівці
лишка і Олександра Довженка, Юрія 
Яновського і Володимира Сосюри, Оле- 
ся Гончара і Олександра Корнійчука 
Петра Панча і Юрія Смоляча і багатьох 
інших.

Як загше на літературних святах, 
задавали тон поети.

Схвильовано прозвучали вірші Рости
слава Братуня, Івана Драча.

Вдячні оплески випали на долю гу
мориста Олега Чорногуза і драматурга 
Олексія Коломійця, поетів П, Ребра, 
С. Голованівського.

На зустрічі виступили також кірова- 
град»! Володимир Базилевський та Ми. 
кола Смоленчуя.

Учні вручили гостям квіти, пам’ятні 
сувеніри І посвідчення про те, що ВІД
НИНІ письменники — почесні інтерна
тівці школи.

В подарунок школярі отримали авто
графи письменників, а також сфотогра
фувались разом з ними.

В. БАРАБАШ.

пов’язали їм піонерські галету- 
' ки і вручили квіти.

Від імені вдячних читачів, 
усіх кіровоградців виступили 
токар заводу «Червона зірка», 
ударник комуністичної праці 
Валентина Перехожук, голова 
обласного літературного об'єд
нання, редактор газети «Моло
дий комунар» В. О. Погрібний, 
студентка філологічного фа
культету Кіровоградського пед- 
інституту їм. .0. С. Пушкіна 
Людмила Мулько. Голова 
міськвиконкому Кіровоград
ської Ради депутатів трудящих 
Б. Г. Токовий сердечно привітав 
зисьменників із прибуттям на кі
ровоградську землю і вручив 
Спілці письменників України 
портрет В. І. Леніна, виготовле
ний руками кіровоградських 
умільців. Потім гостям були 
вручені пам’ятні медалі, виго
товлені на честь 25-річчя визво
лення міста Кіровограда від ні
мецько-фашистських загарбни
ків.

Короткою заключною промо
вою секретар обкому КП Ук
раїни Д. С. Сиволап закриває 
урочистий вечір.

Потім відбувся великий кон
церт, підготовлений учасника
ми художньої самодіяльності 
заводу «Червона зірка*.

На фото: вгорі — виступає О. Є- 
Корнійчук, правруч — учасники ве
чора.

з студентами
Цей день назавжди залишиться в 

пам’яті студентів Кіровоградського 
педінституту імені О. С. Пушкіна. 
У гості до студентів завітали улюб
лені їх письменники. Серед них: 
голова СПУ України Олесь Гон
чар, член-кореспондент АН СРСР, 
доктор філологічних наук Леонід 
Новиченко, видатний драматург, 
Герой Соціалістичної Праці акаде
мік Олександр Корнійчук, пись
менники та поети: Сава Голованів- 
ський, Олекса Коломісць, Петро 
Ребро, Іван Драч, Микола Заруд- 
ний, Олег Чорногуз...

Провідні літератори розповіли 
про свої творчі плани, задуми, по
ділилися враженнями від гостин
ної зустрічі їх на кіровоградській 
землі, прочитали свої нові твори.

—• Запам'ятайте, що найгуман- 
ніша професія на землі — про
фесія вчителя. Тож ніколи ,не за
бувайте про це, — такими словами 
закінчив свій виступ Олесь Гон
чар.

Довго не вщухали в той день 
оплески. Вдячні студенти піднесли 
дорогим гостям пластинки із за
писом пісень у виконанні народ
ної хоросої капели інституту, буке
ти живих квітів.

А. ВАСИЛЕНКО.
м. Кіровоград.

вДЕННОМУ загартуванню юнаків і 
■“ дівчат, вихованню їх в дусі висо
кої політичної свідомості наша партія 
завжди приділяла і приділяє велику 
увагу. У Привітанні, надісланому XVI 
з’їзду ВЛКСМ, Центральний Комітет 
КПРС закликав комсомольців, усіх 
юнаків і дівчат «наполегливо вчитися 
комунізму, збагачувати свою пам’ять 
знанням исіх тих багатств, яке виро
било людство, формувати цілісний 
марксистсько-ленінський спітогляд, по
в'язувати свою освіту, навчання і вихо
вання з продуктивною працею, стверд
жувати комуністичну мораль».

Важливе місце в процесі політичної ос
віти молоді займає система комсомоль
ської політосвіти, головне завдання якої 
полягає в тому, щоб розвивати у моло
дої людини інтерес до марксистсько- 
ленінської теорії, допомагати їй в 
оволодінні навиками політичної само
освіти і самовиховання, вивчення ленін
ської теоретичної спадщини. Головним 
завданням політичної освіти є вихован
ня комсомольців, ІІССПІЛнової молоді в 
дусі ленінських заповітів. Необхідно, 
щоб політпапчання сприяло вихованню 
комуністичної ідейної переконаності, 
відданості молоді справі партії, зрос
танню її трудової І громадської актив
ності, вихованню високих моральних 
якостей.

В області закінчена комплектація 
комсомольських політгуртків І теоретич
них семінарів. Як і в попередні роки, 
початкову ланку системи політичної 
освіти молоді становлять гуртки по ви
вченню біографії В. І. Леніна—«Наш 
Ленінський комсомол», «Основи полі
тичних знань» («Кругозір»). Оскільки 
ці програми *розраховапІ на юнаків і 
дівчат, що не мають середньої освіти, 
їх вивчатимуть головним чином в шко
лах. училищах. Середня ланка складає
ться з трьох гуртків: «Бесіди про пар
тію», «Бесіди про соціалістичну еконо
міку». «Бесіди про комуністичну мо
раль». У ряді районів створюються та
кож гуртки «Войовничий атеїст».

До вищої лайки системи комсомоль
ської політосвіти входять теоретичні се
мінари з дворічним строком вивчення 
програми. Це семінари «Науково-тех
нічна революція, її соціальні, еконо
мічні проблеми», «Ідеологічна бороть
ба па сучасному етапі», «Молодь і су
спільний прогрес» та деякі Інші.

Як і и попередні навчальні роки, час
тина комсомольського активу, молодих 
спеціалістів, а також молодь з серед
ньою освітою п тих колективах, де не
має можливості створювати комсомоль-

П0Л1ТИЧНИЙ ГАРТ ські гуртки і семінари через малу кіль
кість слухачів, залучена до навчання в 
системі партійної освіти.

Серед гуртків середньої ланки в зв’яз
ку з посиленою увагою до економічної 
осаіти молоді особливе місце займав 
гурток «Бесіди про соціалістичну еко
номіку». За попередніми даними, п об
ласті створено 310 таких гуртків. Велику 
увагу їх створенню приділили в Голова- 
нівському районі. Тут вся молодь з се
редньою освітою вивчатиме основи еко
номічних знань. Пропагандистами при
значені голови колгоспів, економісти, 
спеціалісти сільського господарства.

Нова програма гуртка «Бесіди про 
соціалістичну економіку», яка замінила 
торішню — «Бесіди про виробничий ко
лектив», — розрахована на молодих 
робітників, колгоспників, будівельників. 
Слухачі протягом навчального року оз
найомляться з законами і принципами 
організації соціалістичної економіки, 
визначать своє місце у вирішенні 
стрижневої проблеми розвитку нашого 
народного господарства — підвищенні 
ефективності виробннцтяа. Одержувані 
на заняттях знання основ економічної 
теорії вони будуть з допомогою про
пагандистів тісно пов’язувати з кон
кретними господарськими завданнями, 
що стоять перед кожним підприємством, 
колгоспом, радгоспом, кожним вироб
ничником. Важливо, щоб економічні 
знання перетворювались у переконання. 
Для цього слід активно використовува
ти практичні запдання, залучати слуха
чів до планово-економічної роботи та 
інших громадських форм господарської 
діяльності. З цією метою треба практи
кувати і такі форми навчання, як під
готовка слухачами рефератів, проведен
ня творчих співбесід і конференцій слу
хачів одного чи кількох гуртків, обгово
рення підсумків господарської діяль
ності підприємства, колгоспу, заслухан
ий на заняттях виступів досвідчених 
господарських, партійних і комсомоль
ських працівників.

Важливе місце в комсомольській по
літосвіті займає проірама «Бесіди про 
партію», розрахована в першу чергу на 
тих, хто готується до вступу в партію. 
Слухачі цього гуртка ознайомляться з 
закономірностями виїїіікиеіігія і розвит
ку Комуністичної партії, вивчатимуть 
процес зростання й керівної ролі партії 
в справі побудови соціалізму її кому
нізму. Заняття в гуртку допоможуть 
молодим людям оволодіти основами 
марксистсько-ленінського вчення яро 
партію. Мета програми цього гуртка по
лягав перш за все в тому, щоб підгої у- 

вати юнаків і дівчат до більш глибоко
го самостійного вивчення історії КПРС, 
марксизму-лснінізму.

Підвищенню ефективності занять бу
дуть сприяти вміло підготовлені зустрі
чі з ветеранами партії і комсомолу, ге
роями війни, передовиками праці, про
ведення окремих занять у кімнатах і 
музеях бойової і трудової слави, ленін
ських кімнатах, створених у колгоспах, 
на підприємствах, у школах. З цією ж. 
метою на заняттях слід Ширше вико
ристати хронікально - документальні 
фільми, серії діапозитивів і діафільми 
з курсу «Історія КПРС», випущені для 
системи партійного навчання. Потрібно 
використовувати також грампластинки з 
записами промов В. 1. Леніна та його 
соратників, видатних радянських, дер
жавних і партійних діячів, спогадів ве
теранів революції. Ці пластинки вмі
щені в «Звуковій книзі про Леніна» 
(Видавництво «Правда», 1970 р.), а та
кож випущені окремими тиражами. Во
ни є в кабінетах політичної освіти та 
бібліотеках. Програма гуртка дещо змі- 
йена проти минулого навчального року, 
і це ставить підвищені вимоги до про
пагандистів. Основний навчально-мето
дичний матеріал пропагандисти і слу
хачі знайдуть у підручнику «Бесіди про 
партію», виданому в 1969 році, та в ме
тодичних статтях, опублікованих в жур
налі «Политическое самообразование». 
Для пропагандиста корисним також бу
де посібник «Молодежи о партии». На
вчальний посібник. М., «Молодая гвар
дия», 1968.

У програмі «Бесіди про комуністичну 
мораль» в цьому навчальному роцілеж 
сталися деякі зміни. Нині більшу увагу 
звернуто на розкриття ленінського розу
міння суті комуністичної моралі І мо
рального виховання, вивчення основних 
принципів комуністичної моралі, мо
рального кодексу будівника комунізму, 
основних категорій етики, методів мо
рального виховання і самовиховання, 
критику буржуазної моралі.

Велику допомогу у підготовці до за
нять пропагандисту надасть книга Джа- 
фарлі «Быть человеком на земле» (М., 
«Молодая гвардия», 1968), підручники з 
етики для педагогічних вузів, навчаль
но-методичні матеріали в журналах 
«Агитатор», «Молодой коммунист», 
«Политическое самообразование*.

Поряд з працями класиків марксиз- 
му-ленінізму бажано, широко викорис
товувати твори таких талановитих про
пагандистів і теорс ’ 
ленінської стики, 
М. І. Каліпін, А. С. 

иків марксистсько, 
як Н. К, Крупська. 
Макаренко, спогади

про В. 1. Леніна, К. Маркса, Ф. Ешель- 
са, біографії видатних борців за ко
мунізм.

Ефективною формою вивчення і оволо
діння принципами комуністичної мора
лі є практичні завдання, тематика яких 
тісно пов’язана з життям колективу, 
комсомольської організації.

Основним методом вивчення ідейної 
спадщини В. 1. Леніна у середній ланці 
політичної освіти молоді є самостійна 
робота слухачів над рекомендованими 
ленінськими працями з постійною допо
могою з боку пропагандиста шляхом 
проведення бесід, семінарів, практичних 
занять, консультацій. Слухачі повинні 
оволодіти навиками самостійної роботи 
над творами В. І. Леніна, навчитись 
складати конспекти, короткі I розгориу- 
ті тези, готувати реферати, виступи з 
окремих ленінських робіт, вміти корис
туватись бібліографією, довідниками, 
словниками тощо.

Навчання в середній лайці політосвіти 
молоді має на меті підготувати слухачів 
до цілком самостійного вивчення ленін-
ської ідейної спадщини, поглибленого 

оволодіння марксистсько-ленінською тео
рією, навчити їх використовувати на
буті знзння в практичній діяльності.

Теоретичні семінари вищої ланки сис
теми комсомольської політосвіти ство
рюються для молоді, як правило, з ви
щою освітою. Але це не означає, що до 
семінару не можуть бути залучені мо
лоді люди з середньою та середньою 
спеціальною освітою, які протягом ми
нулих навчальних років вивчали про
грами середньої ланки політосвіти.

Заняття у вищій ланці організуються 
иа базі індивідуальної самостійної ро
боти слухачів з наступним колективним 
обговоренням вивченого матеріалу, ши
роким обміном думками иа семінар
ських заняттях.

Вища ланка покликана формувати 
всебічно підготовлених марксист Ів-ле- 
нінців, які глибоко володіють методоло. 
тією наукового пізнання.

Засвоєння основ марксистсько-ленін
ської теорії, —’
спадщини. _____ ■«*>«« •
комсомолу сприятиме вихованню моло
ді в дусі ленінських заповітів, вірності 
ідеалам комунізму, мобілізації моаоді 
на виконання величних завдань, постав
лених перед радянським народом Ко
муністичною партією.

О. ДУЧЕНКО, 
консультант Будинку полі
тичної освіти обкому КП Ук
раїни.

ленінської теоретичної 
героїчної історії партії І



„Молодий комунар”

Вірші з хутора Надія
«Люди вмирають — ідеї вічні. Серце твоє, налите правдою і любов’ю 

до рідного темного люду, полягло помеле ним, а дух величний твій витати
ме над ним вовік. Коли Ж незрячі тепер прозріють — тебе в сім'ї вольній, 
новій спом’януть».

(ІІапнс на могилі І. Карпенка-Карого).

20 персони 1070 року*1’“‘Г*

Моя душа Іванів д)х с0™’™’ ю 
Спонукана до мислі й сул°МОЮ» 
І скрадцем тиша душу огортала, 
В свої сумирні ватяні сувої.

Володимир БАЗИЛЕВСЬКИЙ

1.
В садибі Тобілевича Івана
Блукав я, повен світла й одкровення, 
Вже пахли-травм, скошені духмяно 
У вересневу пору рівнодення.
Моя душа Іванів дух сотала. 
Спонукана до мислі й супокою, 
і скраддем тиша душу огортала 
В свої сумирні ватяні сувої, 
І верби, ним посаджені, затято 
Торкалися волось моїх І тіла, 
Так буцімто хотіли привітати, 
А чи сказати щось мені хотіли. 
Яскріли ніжні кетяги калини 
В улюбленій господарем алеї, 
1 холодочком дихала з долини 
Мілка Цомишувата Сугаклея. 
І думав я, обстеживши усюди, 
Зіпершись на Іванову цямрину, 
А ким він буя для тебе, велелтоде? 
І ким він е для тебе, Україно? 
Та братові дуби чомусь мовчали, 

Ручища розпростерши невмирущі. 
Як половецькі стріли Із колчана 
Жолуддя добували з шкаралущі.
І били мене боляче по тім’ю, 
Стріляли зосереджено й завзято.
І гості йшли сюди. 1 не посмів я 
Про те ж дубів Маркових запитати,
І думав я, блукаючи повсюди,
Так хто ж він є для тебе, велелюде? 
Затиснувши в долонях яблук двійко, 
Праправнук ТобІлевичІв Андрійко 
Казав мені поблажливо, як брат:
— Та ви не бійтесь, дядьку, не червиві, 
і сяяв так, немов трава по зливі,
І дивен був тих яблук аромат.
І щось в мені немов би спалахнуло, 
Раптовим зблиском сутінь розгорнуло,
1 слухав я, і вдячно воду пив
З його ж таки чумацької криниці, 
(її прозорий трунок аж іскриться)
Я пнв його! І псе в мені бродив 
Словами неозначений мотив.

II.
Туг все його присутністю освячено, 
Його лицарським іменем означено 
Від хати до письмового стола, 
Від аркуша до паростка живого 
І до його нервового, тонкого, 
Не скореного часом ремесла! 
Надію мав — не заросте Надія, 
і та його криниця не змілів 
Нащадкам на здоров’я і дооро, 
А ворогам заклятим на досаду, 
Тож яблуко з Карпснкового саду 
Округле І тяжке, немов ядро! 
Невипадково, ні, із Шостаківкп, 
Бо навіть прах господаря везли 
На хутір цей, до рідної домівки 
Неквапом круторогії воли.
(1 за чумацьким мандрівним звичаєм 
Ті роги їх ясні стрічки квітчали). 
Бо й там за гранню теж надія мріє, 
Витаючи невтомно межи тьми, 
І в кожного із нас — своя надія, 
Допоки є вона — допоки й ми. 
Тому й стою на Йвановому полі, 
Озиминою віри зеленію, 
Що, може, II ми, як не забракне долі, 

Осягнемо глибінь твою, Надіє, 
А втім, із цим, либонь, на люди рано, 
Тож нишкома такі слова новім — 
Надіє Тобілевича Івана, 
Я весь вміщаюсь в імені твоїм!

СЬОГОДНІ МИНАЄ 125 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ КАРПЕНКА- 
КАРОГО (І. К. ТОБІЛЕВИЧА) — ВИДАТНОГО УКРАЇНСЬКОГО ДРА
МАТУРГА, АКТОРА. РЕЖИСЕРА І ТЕАТРАЛЬНОГО ДІЯЧА.

У ЯСКРАВОМУ сузір’ї корифеїв ух- 
* раїнського театру почесне місце як 
зіркам першої величини належить на
шим землякам, що вийшли з родини 
ТобІлевичІв — Іванові Карпенку-Каро- 
му, Миколі Садовському та Панасові 
Саксаганському, які творили з батьком 
української сцени N1. К. Кропнвннць- 
ким.

Сьогодні минає 125 років з дня на
родження одного з них — славетного 
українського драматурга Івана Кар* 
пенка-Карого, видатного діяча україн
ської культури, одного з зачинателів 
новог.» українського дореволюційного 
театру.

Усе своє свідоме життя наш видат
ний земляк боровся за становлення 
театру, якни впливав бн на розум 1 
серпе простих людей, підносив ЇХ СВІ
ДОМІСТЬ, культурний рівень. Свідчен
ням цього е п’єси драматурга.

Доля народу-трудівпнка завжди хви
лювала кровно зв’язаного з ним пись
менника.

Відомо, як переслідував царський 
уряд культуру українського народу. 
Устами свого сатрапа Валуєва у 60-х 
роках XIX століття він проголосив 
крилату фразу про те, що «никакого 
особенного малороссийского языка не 
было, нет и быть нс может», а тому, 
мовляв, «все чтения и представления 
на малорусском наречии должны 
быть воспрещены».

В 1876 році вийшов таємний цирку
ляр, за яким заборонялось не тільки 

■ друкування книжок українською мо
вою, але й різні .сценічні вистави і
читання на «малорусском наречии», 
заборонялось друкування текстів до 
музичних нот, а внаслідок указу Олек
сандра 111 за 1881 рік український те
атр по суті був оголошений поза за
коном.

Але незважаючи па адміністративні 
переслідування І «цензурні кліщі», 
Карпенко-Карнй пише цілий ряд сво
їх чудових п’єс, український театр міц
ніє і розвивається завдяки театраль
ним трупам Кроппвннцького, Садов- 
ськогз, Сакса ганського і Карпенка-Ка
рого.

На захист трудівника, на захист на
роду Карпенко-Карнй підняв палкий і 
гнівний голос в своїй першій п'єсі 
«Чабан» (пізніше перейменованій в 
«Бурлаку»), написаній в м. Єлисавет- 

граді. Політичний характер цієї п’єси 
добре зрозуміла цензура, заборонивши 
її ставити і друкувати майже на 14 
років.

Про утиски цензури розповідається І 
в листах, які зберігаються в особисто
му архіві І. К, Тобілевича в нашому 
музеї.

ХВИЛЮВАЛА
ДОЛЯ
НАРОДНА

Так, в листі від 27 квітня 1902 року 
із хутора Надія він пише дочці Ма
русі: «На днях я скінчив нову драму 
під назвою «Гандзи» і тепер більше 
маю спроможності написати тобі».

В листі віл 4 січня 1003 року з Оде
си до дітей Ярини і Марії він пише 
знову про «Гандзю»: «Любі мої милі 
кохані дітки Ярино та Марія! Будьте 
здорові та щасливі в новому році! 
Празннчкн наші для нас були тяжкою 
працею, бо починаючи от 26 декабря 
аж до 1 ливаря грав щодня по два ра
зи. Ніколи не то щоб написати Вам, а 
навіть ніколи було І добре виспатись. 
Я пж утомився, бо дядька Марка не 
було І мені деякі дні прийшлося гра
ти по три рази. До того ще й мама 
захворіла... «Гандзі» і досі за цензу
ри нема! Вже сім місяців! А? Як вам 
здається наша люба отечествсна цен
зура! Бодай її чорт узяв! І що вона 
свята там вбачає?.. Я перше пе ждав, 
а тепер вже почав ждати «Гандзю» і 
кожний день надіюсь, що прийде І 
каждиіі день як одбирається пошта, 

страждаю, що нема. Та не я один 
страждаю. Всі почали ждать і всі 
страждають. Всім хочеться грати 
.«Гандзю», а її нема і нема.., може 
вона і не варта, щоб її ждать, може 
вона нічим не поможе, але ми надіє
мось, що вона освіжить репертуар і 
ждемо, ждемо щодня, а її нема й не
ма! Актори вже закохані у «Гандзю» І 
ждуть, як коханку, а цензура мов 
знає наші муки, не пуска та й годі...»

І тільки в листі від 1 серпня 1903 ро
ку з Харкова до дочок Ярини 1 Марії 
він повідомляє:

«Довгождана «Гандзя» пішла Зі-го 
в четвер... Збор для будня був надзви
чайний 500 руб. Хоча деякі актори 
грали неважно, але взагалі п’єса 
пройшла добре. Таких п’єс в реперту
арі ще не було, через тс публіка і ак
тори були в иастрої... «Суєту» сьогод
ні послав у цензуру».

Про боротьбу за становлення укра
їнського реалістичного театру свідчить 
«Записка в комісію по організації 
Першого Всеросійського з’їзду теат
ральних діячів», написава Карпенком- 
Карим і Панасом Саксаганським у 
1897 році в Єлисаветграді. Цей доку
мент належить до кращих праць з пи
тань драматургії і театру.

Цікава адреса полтавчан, датовапа 
27 серпня.. 1899 року і підписана відо
мим українським письменником Пана
сом Мирним.

Листи до .Марка Лукича Кропив- 
ннцького, друзів, знайомих. Серед них 
цікавий уривок листа, в якому Софія 
Віталіївна, дружина письменника, 
писала: «Уривок листа до найдорож
чого свого друга лікаря Опапаса Іва
новича Михайлевича, засланого до 
Сибіру, за ту саму справу, за яку Іван 
Тобілепич був теж висланий до Ново
черкаська на Донеччині».

В листі читаємо: «Рад, страшенно 
рад. що одібрав від тебе листа. Мені 
здається, що я тебе бачу 1 чую роз
мову славну, чесну, мову сердечну!

О, ні, ти ще юноша душою, ще ио 
зламала тяжка доля твого духу...».

Р. ТУРБАИ, 
науковий співробітник Кі
ровоградського державно
го обласного краєзнавчого 
музею.

На фото: Іван Карпович 
Тобілевич (Карпепко-Карий) 
п ролі Богдана Хмельниць
кого на сцені Єлнсаветград- 
ського театру в 1892 році.

„КРАЩОГО

НАЗАРА

Я ПОТІМ

НЕ БАЧИВ

НІКОЛИ“

Перший успіх прийшов до 
молодого Тобілевича в Єли- 
савстграді. Цс було після 
прем’єри «Назара Стодолі» 
Т. Г. Шевченка. Один з оче
видців спектаклю пізніше зга
дував: «Іван Карлович в ролі 
Назара зробив на мене таке 
надзвичайне враження, що ме
ні досі здасться, що кращого 
Назара я потім не бачив ні
коли».

Вдався Тобілевичу й образ 
Жадова із «Доходного місця» 
О. М. Островського. Герою цієї 
п’єси Іван Карлович був близь
кий деякими моментами своєї 
службової біографії. Дуже доб
ре пише дружина драматурга 
Софія Тобілевич: «Ні один 
фаховий автор не грав ніколи 
Жадова з «Доходного місця» 
так, як Іван Тобілевич. Це 
грав не актор, що творить 
роль Жадова, це грав сам Жа
дов — сам секретар поліції — 
чиновник Тобілевич - Жадов, 

що висловлював тут усього 
себе, з його кров'ю, нервами, 
почуттями f темпераментом». 
(«Життя Івана Тобілевича», 
Київ, 19-15, стор. 105).

Рівень акторської майстер
ності Карпенка-Карого уже в 
той час був таким високим, що 
його запрошували брати участь 
у спектаклях не тільки керів
ники любительських гуртків, а 
й професіональних труп. Міс
цева преса рекомендувала йо
го як улюбленця публіки — 
надзвичайно високий комплі
мент в ті роки.

В Єлисаветграді Карпенко- 
Карнй у 1883 році одержав від 
М. П. Старицького запрошення 
стати членом української тру
пи і з радістю його прийняв. 
Після відбуття новочеркасько
го заслання Іван Карпович у 
зимовий період 1S90—1891 років 
грав у Єлнсавеїураді як актор 
і ведучий драматург трупи 
під керівництвом П. К. Сакса- 

ганського. Місцеві глядачі бу
ли свідками першого виконан
ня тільки що написаної Карим 
комедії «Сто тисяч». З цією ж 
трупою Іван Карпович висту
пав у Міському театрі в 1892, 
1893. і в 1897 роках. Багато чу

дових образів побачили земля
ки в його талановитому вико
нанні.

Але значно більше знають 
кіровоградці Тобілевича-драма- 
турга. Його драми I комедії 
з’являлись на місцевій сцені у 
виконанні багатьох україн
ських труп. Кращі спектаклі 
показали трупи братів Тобіле- 
впчіп (П. К. Саксаганського, 
І. К. Карпенка-Карого, М. К. 
Садовського), М. Л. Кропив- 
ііинького. Наприклад, остання 
восени 1880 року показала 
п’єси «Бондарівна», «Наймач, 
ка», «Розумний І дурень», 
«Мартин Боруля».

Драматургія Карпенка-Каро
го зайняла почесне місце на 

афішах театріп радянського Кі
ровограда. Відкритий 5 травня 
1920 року Кіровоградський пе
ресувний робітничо-селянський 
театр імені Івана Франка все
редині того ж місяци виїхав 
на села, маючи п репертуарі 
«Суєту» (художній керівник 
Л. Прсдславич).

Добру традицію — постійно 
звертатися до національної 
класики — Кіровограде ь к п й 
державний український музич
но-драматичний театр імені 
М. Л. Кроппвннцького зберіг і 
п післявоєнний період. Це 
плідно відбивається на рості 
акторської майстерності, а гля
дачам приносить радість зу
стріч із знайомими героями на 
сцені.

Про зростання творчої май
стерності т.сатру свідчать по
становки таких п’єс, як «Чу
маки», «Мартин Боруля», 
«Безталанна», «Паливода 
XVIII століття» (Харко Леда

чий — заслужений артист 
УРСР М. С. Білецькнй). Про 
першу з них розповідається в 
колективній праці інституту 
мистецтвознавства, фольклору 
та етнографії «Український 
драматичний театр»:

«П’єса «Чумаки», яка 35 ро
ків була забута театрами, зна
йшла у кіровоградців друге 
евзє сценічне народження, за
грала новими барвами, стверд
жуючи велику гуманістичну 
ідею — любов до людини, до 
сім’ї, до друзів». (Том другий, 
Київ, 1959, гтор. 575).

Натхненний успіхами в сце- • 
пічному втіленні творів свого 
знаменитого земляка. Кірово
градський український театр 
восени 1957 року звернувся до 
однієї з найбільш соціально 
гострих п’єс Карпенка-Карого 
«Хазяїн». Цю і наступні виста
ви Карпенка-Карого добре па
м'ятає молодь.

л. ІВАНОВ.

г

ЩОБ ПРИЛУЧИТИСЬ
ДО ЖИВОТВОРНИХ ДЖЕРЕЛ

Тихо хлюпочеться вода, у її безтурботну 
глибину задивляються старезні верби, а з-за 
них зазирають у водне дзеркальце крислаті 
дуби. Такий він сьогодні, ставок на хуторі 
Надія.

Іван Карпович Карпепко-Карий (Тобілепич) 
любив - --
чнть і ___ ___  ___ -___ .....
бив ось ці чудові місця, весь хутір Надію.

«З хутором цим зв’язане псе життя артис
та, вся душа письменника. Тут усе так пере
плуталось між собою, поезія і проза його іс
нування, що пом’янути його коротенько лише

відпочивати біля події (про це свід- 
документальний знімок ліворуч), лю-

згадкою 
матурга 
роками праці перетворений па' тііхий. " куді."

» служив ЯП«
тисгопі як бажаний захист під усіх спітп« 
вііх бур». и

Сьогодні хутір Надія щодня приймає де
сятки гостей — робітників і колгоспників, ар
тистів і письменників, школярів і студентів 
пм*пгГ,ДУТЬ' »що6 кІ’а,цс пізнати життя ви
датного українського драматурга, щоб пои- 
лупитись до його невмирущої спадщини Ля- 

ро'"

но 
С.

годиться, — писала дружина дрд. 
Тобілевич. - Хутір цей. цілими

турнин затишок, до кіпця віку 'jrtl/’Trv г» І • *
OIIX бур».
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ВЕЛИКИЙ МАЙСТЕР
ТЕАТРАЛЬНОГО
МИСТЕЦТВА

(Закінчення).

гімну та акторську майстерність І. Карпенка-Карого 
та ряд інших.

Від гостей виступив заслужений діяч мистецтв Бі
лоруської РСР В. Стельмах.

Третього дня учасники конференції оглянули музей-саднбу 
Карпенка-Карого, той священний куточок землі, де жив і 
творив видатний драматург, про який він писав; «люблю 
працювати, коли тихо навколо, як от в Надії»,

Після цього відбулось засідання в залі музею. З 
доповіддю «Карпенко-Карий на самодіяльній сцені» 
виступив кандидат мистецтвознавства О. Казиміров.

Про значення п'єс Тобілевича в творчості заснов
ника українського радянського театру, нашого земля
ка Гната Юри розповіла кандидат мистецтвознавства 
Л. Білецька. Присутні прослухали також доповідь Кі- 

I ровоградського письменника М. Смоленчука про 
громадську діяльність Карпенка-Карого.

З заключним словом до учасників конференції 
звернувся О. Корнійчук.

Він сказав, що створені геніальним драматургом Карпен- 
ком-Карим образи до цього часу хвилюють глядачів. Су
часним драматургам треба вчитися у Івана Карповича.

Не все належне віддали творчості письменника критики і 
видавництва. Нема ще академічного видання творів драма
турга. Мато дослідницьких праць. Не створено бодай одного 
фільму про цю священну землю, де народилося І набралося 
сил сузір’я геніальних акторів І. Карпенка-Карого, М. Са- 
довського, П. Саксаганського, М. Садовської-Барілотті.

Потім слово надали внуку Карпенка-Карого Андрію 
Юрійовичу Тобілевичу. Він сердечно дякував за лю
бов і шану до Івана Карповича.

Закінчилась конференція. Гості, студенти і школя
рі поклали вінки до пам’ятника Карпенка-Карого і на 
його могилі,

А. САРЖЕВСЬКИЙ, 
студент Кіровоградського педінституту ім. О. С. 
Пушкіна.

Л. ФРОНТОВА, 
студентка факультету журналістики Київсько
го державного університету-

10 ВЕРЕСНЯ в Новомнргороді відбу-
1 и лося відкриття меморіальної дошки 

відомому радянському письменникові 
Євгену Юхимовичу Поповкіну. Ще за
довго до початку мітингу вулицю Кар- 
ла Маркса заповнили учнівські і вчи
тельські колективи середніх, восьми
річної шкіл, школи-інтернату імені 
Ю. Гагаріна, представники радянських, 
партійних, комсомольських організа
цій. Навкруг розцвітають прапори, 
щасливі обличчя тих, хто на прикладі 
героїчного життя комсомольця 20-х 
років, а згодом письменника і громад
ського діяча вчився і вчиться нині, хто 
сьогодні прийшов з квітами, щоб від
дати данину глибокої поваги і любові 
автору відомих творів «Висока вода», 
«Чиста криниця» і багатьох Інших. З 
їх цілющого джерела черпатиме на
снагу не одне покоління.

На мітинг прийшло багато людей, 
які особисто знали письменника, а з 
Києва приїхали його мати Килина Єв
генівна, сестра Єлизавета ''
її чоловік Франц Якович 
ськин. Вони розмовляють 
рем райкому партії М. І. Грабовим, 
завідуючим оргвідділом РК КП 
раїни А. І. Кондратснком, 
своїми враженнями від 
містом, в якому колись 
тривожна молодість.

Біля будинку № 41, в якому в свій 
час жив письменник, впритул до стіни 
— стіл, на ньому портрет Є. 10. По- 
повкіна. А над ним — завішана чер
воним полотнищем меморіальна до
шка.

Голова виконкому міської Ради де
путатів ' трудящих Л. Т. Кучеренко 

'оголошує відкритим мітинг, присвяче
ний вшануванню пам’яті письменника 
та встановленню меморіальної дошки. 
Він щиро вітає дорогих гостей — рід
них письменника, коротко зупиняється 
на етапах звитяжного життя автора, 
говорять про велике пізнавальне та ви
ховне-значення ц§го книг для молоді, 
розповідає про тяжкі роки становлен
ня Радянської влади, коли молодий 
Євген Поповкін працював у Новомнр- 
городі на комсомольській роботі, брав 
участь у боротьбі з бандами.

Після війни, — продовжує Л. Т.

29 вересня 1970 рону
Молоди it комунар

Юхимівна, 
Войцехов- 

із секрета-

.... Ук- 
діляться 

зустрічі з 
пройшла їх

Кучеренко, — Євген Юхимович про 
водив велику громадську роботу — був 
членом Всесвітнього комітету захисту 
миру, делегатом"XXIІ з’їзду КПРЄ.

Слово надається секретареві райко
му комсомолу Андрієві Магану.

— Сьогодні. — сказав він, — у жит
ті комсомольської організації Ново- 
миргородщинн велика , подія. Ми вша
новуємо світлу пам’ять комсомольця 
20-х років, одного з активних організа
торів комсомолу 
в нашому районі, 
талановитого ра
дянського пись
менника Євгена 
Юхимовича По-

- повкіна. Яскравий 
життєвий шлях 
пройшов він, за
лишивши після 
себе такий же 
слід на землі.

Бюро районного 
комітету комсо
молу прийняло 
постанову про за
несення навічно в 
списки районної 
комсомолке ь к о ї 
організації това
риша ГІоповкіїїа 
Є. Ю. та про 
присвоєний кра- 

"щій піонерській 
дружині його 
імені. А. Маган 
зачитує текст пос
танови.

Слово надається 
керівникові ра
йонного літоб’єд
нання «Вись» М. П. Сухову, 
ротко зупиняється 
меняйка, 
єва.

Потім виступила учениця 10-го класу 
середньої школи № 2 Валентина Кулі- 
шова. Вона піднесла квіти матері 
письменника.

"■ Хвилюючими були слова Галини Єв
генівни Поповкіної.

— Дорогі друзі; діти! — сказала вона. 
— Я дуже схвильована цією увагою і 
шаною до мого сина. Та думаю, що він 
їх заслужив, бо в чотирнадцять років 
вступив до лап комсомолу і, ставши на

активних організа- 
і •

бійня, залишився ^^назавжд ■ 
Від іЦ'Ф0Г0„спСпиіізації всієї громал*

с,"'а’тп1 Євгена Поповкіна розповіла 
».<»£ ЕіТйЛ 

аж йї-її■ 
х;"” лїгйш”«"«

І

У СПИСКАХ

оюзж

Він ко
па біографії пись. 

гаряче вітає ’ гостей з Ки-

мали. побажала всім присутнім
великого щастя.

Кнліїна Євгенівна перерізає стрічку 
на полотнищі, воно опускається, і всі 
читають напне па меморіальній дош
ці: «В цьому будинку в 1915—1924 рр. 
проживав відомий радянський пись
менник Є. 10. Поповній (1907—1968)».

До столу, до портрета митця пливуть 
пливуть квітп — червоні, білі, голубі,

В. ШУЛЬГА,
обласного літератур- 
об'єднання.

член 
НОГО

"■ -

• В КОЛЕКТИВАХ фізкультури

Одинадцята година. У 
працівників Кіровоградської 
швейної фзбрикн короткочас. 
на перерва в роботі — фіз» 
культхвилиика. Вже сьомий 
рік, відколи Інструктором ви
робничої гімнастики тут 
працює Василь Нікулін, не 
було жодного випадку, щоб 
в якомусь з цехів фізкульт- 
пауза відмінялась або ж, 
принаймні, була проведена 
невчасно. І за цим стежить 
великий загін громадських 
інструкторів.

Останні два роки виробни
ча гімнастика тут па рівних 
правах з легкою атлетикою, 
волейболом, баскетболом 
включена до фабричної спар, 
такіадіі. Тож і не дивно, що

а шахи
Колективи фізкультури, що включені до 

шостої групи, першість Кіровограда розігру
ють з чотирьох видів спорту: шахів, шашок, 
настільного тсніса, кульової стрільби.

Щойно закінчилися поєдинки шахістів. 
Перше місце виборов дружний колектив пош
тамту. Спортсмени ТЕЦ та пивзаводу — на 
другому і третьому місцях.

Дуже прикро, що в змаганнях не взяли 
участі шахісти -заводу «Червоний дзеркаль
ник», обласного тресту громадського харчу
вання, фабрики «Побутмеблі». Не були по
вністю укомплектовані команди другої та 
третьої міських лікарень, міськпромторгу.

Сьогодні починаються поєдинки шашкістів.,,
Р. КРЕНДЕЛЬ, 

інструктор міського комітету по 
фізкультурі та спорту-

Хроніка,
звясаганк

А ЛЕГКА АТЛЕТИКА. Першість Олександ- 
рівського району з легкої атлетики серед 
збірних шкільних команд вибороли спортсме
ни Олександрівської СШ № 2. А юніори Олек
сандрійської СШ № 1 та БІрківської СШ посі
ли друге та трете місця.

ФУТБОЛ. Футболісти колгоспу імені Орд- 
жонікідзе Новгородківського району стали 
чемпіонами районної ради ДСТ «Колос». У 
вирішальному матчі вони перемогли з рахуй- 
ком 2:1 футболістів колгоспу імені Леніна.

ПОЧЕРК — ВІДМІННИЙ

НА ПІДЙОМІ
нею охоплені усі робітники 
та службовці підприємства.

Окрім виробничої гімнасти, 
кн, д'програму спартакіади 
підприємства включено ще 10 
видів спорту. Найбільш ма
совими є старти легкоатлетів, 
стрільців, шашкістів. У спар
такіаді переможцями стали 
фізкультурники другого, п’я
того та закрійного цехів. А 
всього в цих поєдинках брав 
участь кожен третій праців. 
ник фабрики.

облпрофради. Крок вперед 
зробили плавці — вони були 
першими, за волейболістами 
— друге місце.

Серед кращих спортсменів 
можна відзначити Л. Лима
ренко. В. Коробову, Т. Ку
ліш, Т. Цветкову, А. Коион- 
цеву. В. Собко. Л. Мельни
ченко, К. Скворцову. Варто 
відзначити, що з початку 
року в колективі підготовле- 
но близько 170 третьорозряд. 
ннків.

в шести спортивних секціях.
Популярний на підприєм

стві туризм. В Оникіївсько- 
му лісі молодь збудувала 
власну турбазу. Лише за 
останні гри місяці було про
ведено до лісу 15 виїздів.

—• Спорт зараз у пас па 
підйомі, — каже тренер во
лейболістів Таня Калюжна. 
- Бо и питанням розвитку 
фізкультури займаються ад
міністрація, партійна, проф. 
спілкова та комсомольська 
організації.

В. НЕЧИПОРЕНКО.

Поки пролунав свисток судді, на трибунах 
стадіону йшли жваві суперечки про «непере
можний шлях» ворошнловградської «Зорі», яка 
ось вже з десяти матчах підряд не знає 
поразок.

— А хіба наша «Зірка» не вибрала подіб
ний почерк? — зауважували любителі статис
тики. — Ви лиш дивіться: одна перемога, дру
га, третя, взято верх над житомирським «Авто
мобілістом», нарешті. А ось тепер...

— Це вже зовсім інший горіх. «Таврія» он 
на якому щаблі!

— Що правда, то правда. Але Сімферополь- 
цям паша аЗірка» завдає останнім часом не
абиякої тривоги. За чотири роки «Таврія» не 
змогла забити в наші ворота жодного м’яча, 
кожного разу програвала...

Отже прихильники «Зірки» хвалили воро- 
шиловградську «Зорю» за її «непереможний 
шлях» і горіли бажанням, абн кіролоградиі 
запозичили почерк цих футболістів з вищої лі
ги і забули про нічиї та поразки до кінця се
зону.

А сімферопольській «Таврії» потрібна була 
перемога. Бо за останні п'ять турів вона втра

тила п’ять очок. Та вже перші хвилини матчу 
в Кіровограді свідчили про те, що «Зірка« 
вміє утримувати свої кращі позиції. В сере
дині першого тайму сімферопольці роблять 
неймовірний натиск на ворота кіровоградців, 
Але воротар «Зірки» Валерій Макаров відби
ває м’яч на кутовий. Після цього Кіровограда! 
активізували свої атаки, а лінія захисту була 
недоступною суперникам. 31-а хвилина мат
чу, Олексій Кацман потрапляв в штрафний 
майданчик гостей, обіграє двох футболістів 
«Таврії», і м’яч в сітці воріт.

У другому таймі стрімкий натиск кірово- 
градців викликав ще більше захоплення убо
лівальників. Невдовзі Віктор Ступак став 
автором ще одного гола. Це сталося тоді, ко
ли Віктор Квасов подавав кутовий, 1 сімферо
польці ніяк не могли одтненутн назад напа
даючих «Зірки».

А в кінці матчу трибуни знову вітали своїх 
улюбленців: Олексій Кацман вдруге влучив 
у ворота гостей. Отже — 3:0.

Сьогодні «Зірка» приймає па своєму стадіо» 
ні «Кривбас»,

Можливо, саме цим — 
масовістю, можна пояснити 
те, що і на міських команд
них змаганнях серед фіз
культурних колективів під
приємств швейники виступа
ли рівно. Вони вибороли 
першість у поєдинках волей
болістів, були другими се
ред плавців, третіми — се
ред шахістів, а тенісисти та 
стрільці посіли четверті міс
ця. легкоатлети — шосте 
місце. Це принесло команді 
960 очок та друге місце. 
Спортсмени олійжнркомбіна- 
ту набрали таку ж кількість 
очок. але. маючи більше 
призових місць, стали пере
можцями.

Виступають фізкультурни
ки фабрики і на першості

Зараз біля корпусів Фаб
рики красується новий спор, 
тивний комплекс: футбольне 
поле, волейбольний, баскет
больний та гандбольний май. 
данчики, тенісні корти, легко, 
атлетичні сектори. Виросли 
всі ці споруди весною цього 
року. Разом з студентами 
будівельного технікуму та 
технікуму радянської торгів
лі будували цей комплекс і 
фізкультурники швейної фаб. 
рпки. 1 попрацювали вони 
тут чи не найбільше, бо ж 
своєї спортивної бази не ма
ли. Тепер же щодня на но
вих майданчиках йдуть го
стрі спортивні поєдинки, 
проводяться тренуй а н її я 
спортсменів, які займаються

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
середа зо вересня.

ПЕРША ПРОГРАМА. 10.05 — 
Новини. (М). 10.15 — Для ма
лят. «Приходь, казко». (ЛІ). 
10.45— Фільм-спектакль. «Стро
каті оповідання». (М). 12.10 — 
Тележурнал «Еталон». (!Л). 
12.40 — «Об’єктив». (Одеса). 
13.10 — ТелевістІ. (К). 17.15— 
Виступ голови Ради Міністрів 
Азербайджанської РСР А. і. 
Ібрагімова. (М). 17.30 — Теле
нарис «Сонячна республіка 
моя». (М). 18.00 — Для дітей. 
Телефільм. (К). 18.25 — Назу
стріч XXIV з’їзду КПРС. Про
грама «Призма». (Харків).
18.55 — «Перші кроки до ек-_ 17.10 
рана». (К). 19.55 — Для вас, 
сільські трударі. Концерт. (К).
20.30 — Програма «Час». (М). 
21.00 — «Ви нам писали...» 
(К). 22.00 — Кубок європей
ських чемпіонів з футбола.

1/10 фіналу. «Базель». (Швей
царія) — «Спартак» (М), По 
закінченні — телевісті,

ДРУГА ПРОГРАМА. 20.03 - 
Художній фільм «Якби тисячу 
кларнетів», (Кіровоград).

ЧЕТВЕР. 1 ЖОВТНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 10.05 - Но
вини. (М). .10.15 — Кольорове 
телебачення. Художній фільм 
«Створи бій». (М). 11.30 — Ку. 
бок володарів кубків європей
ських країн «Стяуа» (Буха
рест) — «Карпати» (Львів) 
2-й тайм. (М). 12.15 — Для
малят, «Коловорот». (Ленін
град). 12.45 — Телевісті, (К), 

Для школярів. «Юні 
друзі лісу». (Львів). 17.40 — 
Телевісті. (К). 18.00 — Від з’їз
ду до з’їзду. Виступ директора 
ремзаводу «Укрсільгосптехні- 
ка» тов. Грннчука О. П. (Кі
ровоград). 18.15 - Телефільм.

(:'$ Наша адреса і телефони «Л1ОЛОДОН КОММУНАР» орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ г, Кировоград,

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

відділу військово-патріотичного виховання І спор
ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.____ ’

/вдекс 61197, : щБК 02527,

Друкарня їм. Г. М, Димитрова, обласною управління 

по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

(Кіровоград). 18.30 — Ленін
ський університет мільйонів, 
(ЛІ). 10.00 — Програма «Час». 
(ЛІ). 19.30 — Спортивна пере
дача. (М). 21.15 — До 53-х ро
ковин Великого Жовтня. «Ре
волюцією покликаний». (Кіро. 
воград). 21.35 — Телефільм. 
(Кіровоград). 22.10 — «Отже, 
починаємо...» Зустріч з першо
курсниками Кіровоградського 
педінституту. (Кіровоград). 
22.40 — Телевісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 18,05 - 
Для молодших Школярів. «Сві
тить зірочка». (ЛІ). 21.15 — Ху
дожній фільм «Мати», (К).

П'ЯТНИЦЯ. 2 ЖОВТНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 10.55 — 
Передача, присвячена 50-річчю 
Азербайджанської РСР І Ко
муністичної партії Азербайд
жану. По закінченні—концерт 
майстрів мистецтв Азербайд
жану. (Баку). 13.15 - Гелсвіс- 
іГтп-К>’ ’?’55 “ Нови“«< (ЛІ). 
У.’.. 7 ‘,1їлл школярів. Запові
там Леніна вірні. Всесоюзний 
піонерський марш «Завжди на- 
"оготопі». (М). 17.30 - Мулы. 
Фільм «Весела карусель»’. (К). 
Ліа Ы Іелевісті. (К). 18.00— 
ки» /ЙЙ'ю<ИОАОрож Не»най- 
, й/ЛЬ 8 ~ Інформацій-
Л1.,ро'рама *День за днем». (Кіровоград). 18.45 - Оголо

і

шення. (Кіровоград). 18.50 
«Світ твоїх захоплень». Кой- 
церт-нарис. (Львів). 19.20 — 
До 50-рІччя промови В. І. Лс» 
піна на III з’їзді РКСМ. «До
повідаємо вам, товариш Ле
нін». (Кіровоград). 19.50 -і 
Кіножурнал. (Кіровоград). 
20.00 — Репортаж про спільні!» 
урочисте засідання ЦК Ком
партії Азербайджану І Всрхов-

Рал” Азербайджанської 
І’СР. (М). 21.30 - Концерт
майстрів мистецтв Азербайд
жану. (М). 22.30 — На чемпіо
наті світу з волейбола. Фіна./, 
чоловіки. (Болгарія). 23.30 -4 
Кольорове телебачення. Му
зичний фільм «Витівні частів
ки», (Л4). 23.60—Телевісті. (К.) 

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.30°-^2; 
"»зустріч XXIV з’їзду КПРС, 
«Хліб Індустрії». (К). 10.20 -І 
«Дорогами Ілліча». До 00-річ-» 
чя промови В. 1. Леніна на ПІ 
з’їзді РКСМ, (К).
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