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В КИЄВІ

Тиждень української радянської літератури 
на Кіровоградщнмі

k НОВГОРОДКА:„ТУТ моїПОБРАТИМИ"
Сердечно зустріли жителі Новгородця укра

їнських радянських письменників Олесп Гоп* 
чара, Леоніда Новнчснка, Ростислава Брату
ня, Олексія КоломІАця, Івана Драча,. Олега 
Чорногуза, Володимира Базил енського, Во
лодимира П'янова, інших товаришів.

Мітинг, присвячсннП цій події, відкрив 
перший секретар Новгородківського райкому 
партії В. М. Білопожко. Письменників щиро 
вітали вчителька Новгородківської середньої 
школи Г. А. Авраменко, учениця цієї школи, 
секретар комсомольської організації Оля 
Красноголовець, піонер Толя Мінін.

У селі Сласовому Новгородківського райо
ну Олесь Гончар, Олексій Коломіець з товари-

шами поклали вінки на могилу загиблих вої
нів.

— Тут лежать мої побратими. — сказав 
Олесь Гончар у селі Всрблюжці цього ра
йону.

У грізному 1044 році Олесь Гончар звіль
няв це село, будучи воїном-автоматннком.

Зустрічі з українськими радянськими пись
менниками супроводжувались морем квітів 1 
посмішок, теплими рукостисканнями, поба
жанням взаємних успіхів.

IIв фото: письменників па чолі з Олесем 
ГОНЧАРЕМ зустрічають у Новгородці.

Фото В. КОВПАЮС

В нашій країні з офіційним візитом на запрошен
ня Президії Верховної Ради СРСР і Радянського уря
ду перебуває президент Індії Варахагірі Венката Гірі 
з дружиною. Вчора, 29 вересня, високого гостя і осіб, 
що його супроводять, тепло зустріла столиця Радян
ської України — місто-герой Київ.

У Бориспільському аеропорту, прикрашеному Дер
жавними прапорами Індії, Радянського Союзу і Ук
раїнської РСР, главу дружньої держави зустрічали 
Голова Ради Міністрів УРСР В. В. Щербицький, пер
ший заступник Голови Президії Верховної Ради УРСР 
С. О. Стеценко та інші особи.

Разом з президентом у столицю України прибули 
заступник Голови Президії Верховної Ради СРСР 
А. М. Кличев, посол Радянського Союзу в Індії М. М. 
Пєгов, завідуючий відділом країн Південної Азії МЗС 

'СРСР А. А. Фомін, які супроводять високого гостя в 
поїздці по країні.

Гості і господарі йдуть до автомашин. В першу, на 
якій встановлено штандарт президента, прапорці 
СРСР і УРСР, сідають В. В, Гірі і В. В. Щербицький. У 
супроводі почесного ескорту мотоциклістів кортеж 
машин вирушає в місто.

Вулиці і площі по шляху слідування від аеропорту 
до резиденції прикрашені Державними прапорами 
Індії, СРСР і УРСР, вітальними транспарантами мова
ми хінді, російською і українською.

Того ж дня президент Індії зробив візит Голові 
Ради Міністрів УРСР В. В. Щербицькому і першому 
заступникові Голови Президії Верховної Ради УРСР 
С. О. Стеценку. Між В. В. Щербицьким, С. О. Стецен- 
ком і В. В. Гірі відбулася дружня розмова.

У Другій половині дня В. В. Гірі і державні діячі, 
які його супроводять, побували в парку Вічної Сла
ви. Вони вшанували пам'ять радянських воїнів, які 
полягли 8 боях проти німецько-фашистських загарб
ників у роки Великої Вітчизняної війни. Глава індій
ської держави поклав вінок до підніжжя 26-метро- 
вого обеліска, який височить над могилою Невідомо
го солдата. Оркестр виконав Державні гімни Індії, 
СРСР і УРСР.

Під час покладання вінка були присутні заступник 
Голови Президії Верховної Ради СРСР А. М. Кличев, 
перший заступник Голови Президії Верховної Ради 
УРСР С. О, Стеценко та інші офіційні особи.

(РАТАУ).

НАЙВИЩИЙ ГАРТ-КОМУНІСТИЧНИЙ
З ВЕЛИЧЕЗНИМ політичним і трудовим піднесенням ра

дянська молодь зустріла 100-річчя з дня народження В. І, 
Леніна.

Святкування Ленінського ювілею вилилось у могутню де
монстрацію торжества ідей марксизму-лекінізму, вірності ра
дянською народу, комсомольців, всієї молоді справі Кому
ністичної партії, підтвердило їхню готовність завжди в усьому 
йти за партією по ленінському шляху, виховувати себе в ду
сі немеркнучих ленінських заповітів.

У цьому році е ще одна дорога для комсомолі- дата 2 жовтня, 
па початку нового навчального року н системі комсомольсько. 
іо нолітнавчання. сповнюється піввіку з дня виступу В. і. Ле. 
піна на III з’їзді РКСМ з промовою, яка стала маніфестом 
нашої Спілки.

Звертаючись до молоді, Володимир Ілліч з єднав u одній 
вимозі — »вчитися комунізму» — завдання оволодіння сучас
ними висотами науки, вивчення комуністичної теорії з вимо
гою участі в комуністичному перетворенні дійсності. Він під
креслив, що тільки переходячи від засвоєння знань до дії, 

(молоді люди стають комуністами за переконанням.
2 жовтня всі комсомольці, всі юнаки і дівчата візьмуть 

участь у Всесоюзному Ленінському заліку. Цією товариською, 
вимогливою розмовою в кожному колективі про тс, як вико
нуються ленінські накази, і почнеться новий навчальний рік, 
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ЗАВТРА МИНАЄ

П’ЯТДЕСЯТ РОКІВ

З ДНЯ ВИСТУПУ

В 1. ЛЕНІНА

НА III З’ЇЗДІ

РКСМ З ПРОМОВОЮ .]

«ЗАВДАННЯ СПІЛОК

МОЛОДІ». і

Перше заняття п усіх ланках політичної освіти молоді про
йде у вигляді Ленінських уроків, теоретичних конференцій, 
семінарів, бесід, присвячених 50-річчю промови В. І. Леніна 
на 1Л з’їзді комсомолу «Завдання спілок молоді».

Необхідно проаналізувати, як кожен комсомолець здійснює 
заповіти вбждя, виконує рішення XVI з'їзду ВЛКСМ, як го
тується до XXIV з’їзду КПРС. Друге заняття буде присвяче
не вивченню доповіді Генерального секретаря ЦК КПРС топ. 

і - Леоніда Ілліча Брежнєва «Справа Леніна живе і перемагає» 
І на урочистому засіданні, присвяченому 100-рІччю з дня народ

ження В. І. Леніна.
В усіх пррграмах передбачено, що на протязі навчального 

року слухачі гуртків 1 семінарів будуть вивчати матеріали 
XXIV з’їзду КПРС.

Характерною особливістю минулого навчального року с те, 
що зріс Ідейно-теоретичний рівень занять у гуртках і семіна

рах, вони набрали більш творчого характеру. На них ком
сомольці і молодь оволодівали основами марксистсько-ленін
ської теорії, мистецтвом ідеологічної боротьби проти бур
жуазної пропаганди, проти правого і «лівого» ревізіонізму, 
вчились оцінювати події і явища суспільного життя з класо
вих, партійних позицій. Це стало можливим у результаті по
силення уваги до Ідейного змісту занять, до виховання у ком. 
сомольців творчого ставлення до політичного навчання.

В. 1. Ленін попереджував про недопустимість будь-яких 
поступок «в теорії, в програмі, в прапорі». Цс зобов'язує 
пас працювати ще краще, ще настирливіше, ще ефективніше.

В основу всієї нашої ідеологічної діяльності повинні бути 
покладені матеріали XVI з’їзду ВЛКСМ. І найголовніше — 
навчальний рік буде проходити в дні підготовки і проведен
ня XXIV з’їзду КПРС.

У нинішньому навчальному році оволодіння ленінською 
теоретичною спадщиною повинно здійснюватись у найтіснішо
му зв’язку з вивченням актуальних проблем економічної по
літики партії. Завдання, поставлені грудневим (1969 р.) і лип
невим Пленумами ЦК КПРС, XVI з’їздом ВЛКСМ вимага
ють дальшого піднесення дієвості економічної освіти і вихо
вання молоді.

Економічне навчання необхідно поставити таким чином, 
щоб воно формувало у юнаків 1 дівчат якості, властиві чле
нам соціалістичного суспільства, почуття господаря країни, 
бережливість, ощадливість.

Вирішальна роль у підвищенні ідейно-теоретичного рівня 
занять, їх ефективності належить пропагандисту. Дякуючи 
постійній турботі партійних організацій, сталися помітні змі
ни в якісному підборі, розстановці і вихованні пропагандист
ських кадрів.

Успіх у вирішенні великих завдань, які стоять перед полі
тичною освітою молоді в новому навчальному році, в значній 
мірі буде визначатись організаторською роботою первинних 
комсомольських організацій і комітетів комсомолу.

Найважливішим завданням комітетів комсомолу повинен 
бути контроль за якістю занять, за тим, щоб кожен комсо
молець виконував одну з основних статутних вимог — підви
щував рівень своїх теоретичних знань. Для цього необхідно і 
падалі широко практикувати, щоб комсомольські збори регу
лярно обговорювали, як та чи інша молода людина працює 
над розширенням свого ідейного кругозору, як вона вивчає 
революційну теорію.

Необхідно проводити конкурси на кращі реферати з сус
пільно-економічної тематики, влаштовувати підсумкові заліки. 
Слід активніше застосовувати метод практичних завдань, до. 
помагати юнакам і дівчатам оволодівати навичками само
освіти, вчити їх працювати з ленінською книгою. Зараз, ко
ли йде Всесоюзний Ленінський залік, необхідно добиватися, 
щоб кожен комсомолець, кожен слухач іуртка чи семінару 
чітко уявляв свою особисту програму вивчення творів В. І, 
Леніна на протязі всього навчального року.

Навчальний рік у системі марксистсько-ленінської освіти 
комсомольців і молоді — рік XXIV з’їзду КПРС. Обов’язок 
комсомольських комітетів, пропагандистів, керівників теоре- 
тичннх семінарів — переконливо І яскраво розкривати перед 
молоддю підсумки діяльності партії, нашого народу по пере
творенню в життя ленінської програми комуністичного будів
ництва, зосереджувати зусилля юнаків і дівчат на вирішен
ні головних завдань, які стоять на сучасному етапі.

В. КРИШЕВИЧ, 
секретар обкому комсомолу.

СМЕРТЬ
АБДЕЛЬ

НАСЕРА
ГАМАЛЬ

28 ве- 
році 

помер

КАЇР. (ТАРС). 
ресня на 53-му 
життя раптово 
видатний державний ді
яч Об’єднаної Араб
ської Республіки, лідер 
арабського національно- 
визвольного руху, вели
кий друг Радянського 
Союзу президент Га
маль Абдель Насер.

Негайно після смерті 
президента Гамаль Аб
дель Насера відбулося 
спільне надзвичайне за
сідання Вищого виконав
чого комітету Арабсько-

4

го соціалістичного сою
зу » Ради Міністрів 
ОАР. Було прийнято рі
шення оголосити 40-ден- 
ний траур по всій країні. 
Всі урядові установи, 
учбові заклади і видо
вищні підприємства за
крито на три дні. В ряді 
арабських країн —- Сі
рії, Судані, Йорданії та 
інших теж оголошено 
багатоденний траур. 
Похорон президента На
сера відбудеться 1 
жовтня.

ГЛИБОКЕ
СПІВЧУТТЯ

Товариші Л. І. Брежнев, М. В. Підгорний і О. М« 
Косигін від імені Центрального Комітету КПРС, Пре
зидії Верховної Ради, Ради Міністрів СРСР і народів 
Радянського Союзу надіслали виконуючому обо
в'язки президента ОАР Анвару Садату, урядові, 
Національним зборам, Арабському соціалістичному 
союзові, народові Об’єднаної Арабської Республіки 
телеграму, в якій висловлюється глибоке співчуття 
у зв'язку з передчасною смертю видатного дер
жавного діяча, визнаного лідера національно-виз
вольного руху, великого друга Радянського Союзу, 
президента і прем’єр-міністра Об'єднаної Арабської 
Республіки, голови Арабського соціалістичного сою- 
зу ОАР Гамаль Абдель Насера.

в Ж *

Для участі в похороні Гемаль Абдель Насера при
значено радянську партійно-державну делегацію на 
чолі з Головою Ради Міністрів СРСР О, М. Коси- 
гіним.

(ТАРС).



НАУКОВО

ТЕОРЕТИЧНА

Зверталося

до ІллічаПРОБЛЕМИ, ДОСВІД, 
ІНІЦІАТИВА

А. ГРУША, 
другий секретар Олександ
рійського МК ЛКСМУ.

жя м .» --------- ----------------— 1 4КОВГНЯ 1973 рпну. —
2 ------------------------------------------------- --------------- „Молодий комунар“------------- ~----------- --------- * а
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ЗАВТРА—РАДІОЛІНІИНА

ПЕРШІ

учасниць маршу 

день у багатьох 
намічають провести

Піонерія області включила
ся у Всесоюзний марш піо
нерських загонів «Завжди 
напоготові!», старт якому бу
ло дано 3 липня в Ленінграді 
на урочистій лінійці на честь 
закриття IV Всесоюзного 
зльоту. Юні ленінці обгово
рили вже «Звернення XVI 
з’їзду ВЛКСМ до піонерів». 
Зараз кожна дружина, загін 
складають конкретні плани 
підготовки до 50-річчя піо
нерської організації.

Другого жовтня на Всесо
юзній радіолінійці вони бу
дуть рапортувати про свої 
корисні справи І перспективи.

Всесоюзна піонерська ра- 
діолінійка пролупає в ефірі о 
7 годині 40 хвилин. Вона за
кінчиться Всесоюзною радіо-

ЗРОСТАЄ з року в рік потяг 
молоді до філософського 

осмислення питань і явищ су
часної дійсності і набувають все 
більшої популярності Ленінські 
уроки, як одна з форм вивчен
ня теоретичної спадщини В. І. 
Леніна. Головне, що характери
зує Ленінські уроки, — це без
посереднє звернення кожної 
молодої людини до ленінської 
книги, з метою уяснення прин
ципової партійної позиції по 
відношенню до найважливіших 
питань, які хвилюють сьогодні 
молодь,

В ході проведення Ленінських уро
ків комсомольці міста набули певно
го досвіду, виробили найбільш

айв ході уроку говорили про 
окремі недоліки в роботі ко
лективу, намічали заходи по їх 
усуненню. Цікаво пройшла кон
ференція «Звіряємо життя по 
Іллічу» на електромеханічному 
заводі, яку вела комуніст, до
свідчений пропагандист Лідія 
Георгіївна Хатько. На конфе
ренції виступили бригадир ком
сомольсько-молодіжної брига
ди намотувальниць трансфор
маторного цеху Алла Юзленко, 
член комітету комсомолу заво
ду Валерій Кадиров, групком- 
сорги цохів, рядові комсомоль
ці. Конференція присвячува
лась 100-річчю з дня народ
ження В. І. Леніна, а тому ко-

ШКОЛА 
ЛЕНІНА

ефективні методи кацчання. Перш 
за все враховується категорія учас
ників уроку, їхній загальноосвітній 
рівень." Підготовка уроків ведеться 
за допомогою методичної ради, 
створеної при міськкомі комсомолу. 
До ради входять досвідчені пропа
гандисти, зокрема Л. Хатько з 
електромеханічного заводу, Т. Ко
пилова з педучилища, старий кому
ніст К. Р. Лантух. Рада розробляє 
методичні посібники проведення уро
ку, складає список необхідної літе
ратури, що допомагає агітаторам 
підготувати урок більш кваліфікова
но. З членами ради вирішується 
питання про форму проведення Ле
нінського уроку.

Минулого року в Ленінських 
уроках брало участь більш як 
вісімдесят процентіо комсо
мольців та молоді міста. Слід 
сказати, що всі уроки пройшли 
на високому ідейно-теоретич
ному рівні. Комсомольці но 
тільки виявляли хороші знання 
теоретичної спадщини Ілліча,

жен виступаючий говорив про 
те, як він розуміє заповіти вож
дя революції, з чим підійшов 
його колектив і кожен комсо
молець окремо до Ленінського 
ювілею. До конференції було 
підготовлено виставку книг про 
Леніна, по її закінченні всі 
учасники поклали вінки до па
мятника Іллічу.

Назавжди залишаться Ленінські 
уроки в пам’яті учнів середньої 
школи № б. Один з них «Заповітам 
Леніна вірні» проходив під гаслом; 
«Перед вами завдання будівництва, 
І ви зможете його вирішити, лише 
оволодівши сучасними знаннями».

— Слово надається Голові Ради 
Народних Комісарів..., — так роз
почався уроп. Юнаки й дівчата, за-- 
тамувавши подих, слухали записа
ний на плівку голос Ілліча.

Потім школярі почули розповідь 
про становище в країні напередодні 
III з’їзду РКСЛ1. Старий комуніст 
І. С. Пшеничний згадав про двадця
ті, тридцяті І сорокові роки. Інду-

0 Дружно приступили до збирання со
няшника в артілі «Зоря комунізму» Ново- 
архангельського району. Понад 20 центне
рів насіння з кожного гектара збирають 
механізатори четвертої тракторної бригади.

На знімку: агрегат комбайнера О. По- 
деряка в загінці.

Фото В. Сусленка.

0 У Василя Ювшина, як він сам вва
жає, цайцікаиіша професія. Він — елек
тромонтер. Свої навики, вміння, ділови
тість ударник комуністичної праці з ве
ликою охотою передає новачкам — ви
пускницям Олександрійського профтехучи
лища Вірі Овчаре.чко тп Олені Маракуці. 
День-два і дівчата самостійно робитимуть 
заміну запобіжника.

Фото А. Шевченко.

стріалізація, колективізація сіль
ського господарства, культурна ре
волюція, побудова соціалізму о 
країні — багато завдань стояло пе
ред молоддю. 1 молодь виконала 
ленінські заповіти.

Комсомольці швейної фаб
рики провели Ленінський урок 
«Комуна — слово, що зобов’я
зує». На урок запросили пере
довиків виробництва, Героїв 
Соціалістичної Праці М. Т. Чир
ву та І. Ф. Горовецького. Коло 
питань для обговорення було 
великим. Це і виробничі питан
ня, і змагання між комсомоль
цями, і культурний відпочинок. 
А після уроку всі дружно вийш
ли на комсомольський субот- 
ник. До речі, комсомольці 
швейної фабрики в ході підго- 
товки до ювілею своїми сила
ми збудували фабричний клуб.

«Ленін і наш край» — так на
зивалась конференція, 
дена комсомольцями 
ріального технікуму. А

прове- 
індуст- 

після 
вивчення праці Леніна «Вели
кий почин» технікумівська мо
лодь вирішила в порядку шеф
ської допомоги відпрацювати 
ударну комсомольську зміну на 
заводі будівельних матеріалів.

Тематика і форма Ленінських 
урокіо на підприємствах і в уч
бових закладах міста були різ
ними. Але наслідок їх один — 
пізнання теоретичної спадщи
ни Леніна, піднесення політич
ної і трудової активності моло
ді. Ленінські уроки багато в 
чому допомогли комсомольцям 
міста при здачі Ленінського 
заліку.

Зараз міські комсомольські 
організації готуються до прове
дення чергового Ленінського 
уроку, який відбудеться 2 
жовтня. Урок співпадає з пер
шим етапом Ленінського заліку, 
присвяченого XXIV з'їздові 
КПРС. В основу уроку покладе
на праця В. І. Леніна «Завдання 
спілок молоді», 50-річчя про
голошення якої минає завтра.

Пропагандистами проведена вели
ка підготовча робота. Підібрані

діафільми, пісні, художні твори. 
Комсомольці працюють над вивчен
ням промови. Для забезпечення 
ефективності цього та подальших 
урокіо міськком комсомолу розгля
нув питання про їх проведення на 
пленумі МК ЛКСМУ, провів семі
нари пропагандистів і секретарів 
комсомольських організацій. У ході 
підготовки пропагандисти керува
лись методичною розробкою уроку, 
рекомендованою методичною радою 
при міськкомі ЛКСМУ,

Завтра після роботи комсо
мольці міста зберуться в клу
бах і актових залах. В урочистій 
обстановці розпочнеться Ленін
ський урок, Не тільки з теоре
тичними знаннями прийде на 
нього молодь. Зараз Радянська 
країна живе підготовкою до 
XXIV з’їзду Комуністичної пар
тії. Готує свої дарунки з'їздові 
і молодь Олександрії. Комсо
мольсько-молодіжна зміна екс
каватора К-300 з Бандурівсько- 
го вуглерозрізу (машиніст-ком- 
сомолець О. Мовчан) виступи
ла ініціатором змагання за 
честь називатись колективом 
імені XXIV з'їзду КПРС. Зміна 
зобов’язалась до початку ро
боти з’їзду видобути понад 
план 5000 тонн вугілля. Бригада 
цеху ремонту гірничого облад
нання райенергоуправління 
(групкомсорг Л. Кіщенко) вирі
шила закінчити план по випуску 
валової продукції до 7 листопа
да, а слюсарі з електромеха
нічного заводу (групкомсорг 
бригади І. Мельниченко) зобо
в’язались щомісяця виконувати 
плани на 125 процентів. І так— 
вся молодь міста. Виробничі 
колективи, кожен комсомолець 
окремо беруть на себе підви
щені соціалістичні зобов'я
зання.

Ленін заповідав нам вчитися 
комунізму. Кожен прожитий 
день по Леніну — це щоденний 
Ленінський урок, в якому 
об'єднуються ленінські ідеї з 
їх звершенням біля верстата і 
за книгою.

Комсомол, вся радянська 
молодь широко відзначають 
50-річчя з дня виступу В. І. 
Леніна на III Всеросійському 
з’їзді РКСМ з історичною про- 
мовою «Завдання спілок мо
лодь». Знаменній даті присвя
чена всесоюзна науково-теоре
тична конференція «В. 1. Ле
нін і комуністичне виховання 
молоді», яка відкрилась 28 ве
ресня в Москві-

(ТАРС),

І по-моладіжному
Ми чекали такого показ

ника. 1 все ж, коли підбили 
підсумки роботи за вісім мі
сяців, якось трохи аж не ві- 
рнлось, що план по реаліза
ції випущеної продукції 
виконаний на 105,1 процента, 
по товару — на 105.9 про
цента.

Та ще більше захоплення 
викликало повідомлення про 
те, що народне господарство 
одержало продукції на 466 
тисяч карбованців більше 
плану. А завод одержав при
бутку понад план на суму 
225 тисяч карбованців.

1 як не пишатися від цьо
го пашим комсомольцям? 
Адже це результат їхнього 
соціалістичного змагання на 
честь XXIV з’їзду партії. І 
разом з тим — трудовий ра
порт, з яким вони прийшли 
до першого етапу Ленін 
ського заліку.

В. ДУБНИЦЬКИИ, 
секретар 
комсомолу 
ірадського 
тракторних 
регатів.

комітету 
Кірово- 
заводу 

гідроаг-

перекличкою піонерських ДРУ
ЖИН
«Завжди напоготові!».

В цей 
школах _____ ___
збори загонів, зустрічі з вете
ранами праці, старими кому
ністами, делегатами з’їзду 
ВЛКСМ. Школярі готуються 
відзначити ще одну ювілейну 
дату — 50-річчя промови В. і. 
Леніна на III з’їзді РКСМ.

В Кіровоградському, Ком- 
пакіївському й інших райо
нах відбулися семінари піо- 
нервожатих. на яких обмірку
вали. як краще організувати 
святкування.

Піонери! ІЦе раз перевірте, 
чи все у вас в загоні і дру
жині готове до проведення 
лінійки.

Л. КАРАЄВА.

У ВІДПОВІДНОСТІ з Статутом ВЛКСМ та 
в зв’язку з закінченням строків повно

важень керівних комсомольських орга
нів проходять звіти і вибори в первин
них комсомольських організаціях про
мислових і транспортних підприємств, бу
дов, колгоспів, радгоспів, вищих та се
редніх спеціальних навчальних закладів 
області.

Звіти і вибори в комсомольських орга
нізаціях проходять під знаком мобіліза
ції комсомольців і молоді на виконання 
рішень XVI з’їзду ВЛКСМ та XXI з'їзду 
комсомолу України. Особлива увага від
водиться підготовці до зустрічі XXIV 
з'їзду КПРС.

Комітети комсомолу глибоко аналізу
ють стан комсомольської роботи, під
бивають підсумки виконання соціаліс
тичних зобов’язань і конкретних завдань 
по Ленінському заліку, дають оцінку 
роботи кожного комсомольсько-моло
діжного колективу, кожного комсомоль
ця, накреслюють шляхи дальшого орга
нізаційно-політичного зміцнення комсо
мольських осередків.

Який же стан звітно-виборної кампанії 
в області/ На 15 вересня із 1336 первин
них організацій проведено звітно-вибор
ні збори в 471 (або 35 процентів). Слід 
відмітити, що більшість зборів проходи
ла при високій явці членів ВЛКСМ (97,5 
процента), кожен третій комсомолець 
виступає на зборах. До керівництва ком
сомольськими організаціями приходять 
здібні, осоічені комсомольські ватажки.

В первинних організаціях, де відбулися 
збори, секретарями обрано 323 члени 
та кандидати в члени КПРС, 104 секрета, 
рі — з вищою та незакінченою вищою 
освітою.

Прикладів, де звітно-виборні комсо
мольські збори пройшли на високому 
організаційному та ідейно-політичному 
рівні, можна навести чимало. Ось тіль
ки деякі з них.

Приміщення червоного кутка механо
складального цеху N2 2 ордена Трудо
вого Червоного Прапора заводу «Черво
на зірка» чисто прибране, прикрашене 
квітами, лозунгами. До початку зборів 
звучить музика, комсомольські пісні, бу
ло прослухано промову В. І. Леніна, за
писану на плівку. На збори були запро
шені ветерани праці, старі більшовики, 
члени партійного бюро та керівники це
ху. Змістовною була доповідь комітету 
комсомолу: глибокий аналіз стану ком- 
ппТДЛЛСЬКИХ справ, участі членів 
ВЛКСМ у виробничій діяльності, органі
зації дозвілля, підвищенні загальноос
вітнього та професійного рівня молодих 
робітників. Цілеспрямованою була і до
повідь штабу «Комсомольського прожек
тора», який своїми справами завоював 
повагу всіх робітників цеху. Такі допо-

віді викликають у кожного комсомоль
ця бажання виступити, поділитись своїми 
роздумами, турботами про дальше по
ліпшення комсомольської роботи.

Цікаво пройшли звітно-виборні збори в 
первинних комсомольських організаціях 
Семенівсько-Головківськото вуглерозрі* 
зу м. Олександрії, колгоспу «Україна» 
Петрівського району, колгоспу імені XXI 
з їзду КПРС. Світловодського район/ 
та в багатьох інших.

Проте, поряд з цікавими, змістовними 
бувають і незадовільно підготовлені ком
сомольські збори.

Ось, наприклад, у колгоспі «Росія» Оле*' 
сандрівського району збори в цілому пройиіз^ 
на низькому рівні. В чому ж причина? Голоа* 
не —- погано підготовлена звітна доповідь по* 
мітету комсомолу. Яка може бути жжтнвнісТЬ 
членів ВЛКСМ, коли В ЗВІТНІЙ ДОПОВІДІ ВІЧОГО 
не сказано про внутріспілкову роботу, робогу 
бригадних комсомольських організацій та к“’* 
СОМОЛЬСЬКНХ груп, не підбито підсумків СОІііА- 
дієтичного змагання, жодним словом пе 
вився доповідач про роботу комсомольську 

по ГІДНІЙ зустрічі XXIV з’и» 
КПРС. А штаб «Комсомольського прожек~|7Р**<^’'\. 
взагалі не звітував.

На такому ж рівні, на жаль, пройшли м*?” 
на шахті «3-біс» м. ОлексапдрІЇ та в органі"1* 
діях деяких Інших підприємств.

Звітно-виборна кампанія — це велике/ 
копітка робота. ! до кожних зборів —
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ПІСНЕЮ
м.

межує 
земля, 
ЖІІПИ.К

легкові автомобілі до раЙ- 
де з нетерпінням чекають 
гостей колгоспники, ро- 

службовці, гомінлива

„ГОРЛИЦЯ“

Мітинг на центральній площі Устішів- 
кн відкрив другий секретар райкому 
партії І. О. Оковнтий. Жителі селища 
піднесли дорогим гостям — українським 
радянським письменникам сонячну па
ляницю на вишиваному рушнику. 
.Л!тлл,й Коро,тнч представив слухачам всіх 
[остей по черзі. Відрадно, що серед відомих 
1 ег.лВу?аЛіп імсиа наших молодих земляків 

РГЯ Шевченка, Валерія Гончаренка, 
Володимира Чабаненка.

— Змінилась і помолоділа Устннів- 
щина, — сказав письменник Віталій 
Логвиненко, який провів тут багато ро-

ків па комсомольській та партійній по- 
боті.

Гості побували в радгоспі імені Ди
ми грова, де дві третини випускників 
вирішили залишитись на землі батьків.

Присутні тепло вітали письменника 
Дмитра Павличка, якому сповнився 41 
рік. На його честь лауреат фестивалю 
художньої самодіяльності, присвяченого 
100-річчю з дня народження В. І, Лені
на, Григорій Мусенко виконав пісню 
«Два кольори».

Там, де з Черкащиною 
наша рідна кіровоградська 
з хлібом-сіллю, з букетами 
квітів зустріли керівники та пере
дові виробничники Новоархангель- 
ського району дорогих гостей — 
групу письменників Радянської 
України — земляків Василя Коза
ченка, Павла Рандебуру, а також 
улюблених широкими читацькими 
колами Степана Олійника, Богда
на Чалого, Бориса Олійника та 
Миколу Свнгаївського.

— Запрошуємо вас, шановні гос
ті. на вашу орденоносну Кірово- 
градщину, до хліборобів Новоар- 
хангельського району, — подаючи 
хліб-сіль, ласкаво усміхається Га
лина Пилипівна Ллександрова — 
депутат Верховної Ради СРСР, пе
редова доярка орденоносної арті
лі «Зоря комунізму».

Мчать 4 
центру, 
дорогих 
бітники, 
школярська юнь. А назустріч пли
вуть вантажні автомашини, напов
нені буряками і кукурудзою. Ве
лична і хвилююча картина. Як 
знати, можливо, ось в цю мить у 
серці Бориса Олійника чи Миколи 
Сннгаївського народжуються нові

поетичні рядки, що будуть надзви
чайно дорогі новоархапгельцям.

Площа Клавдії Байраченко ряс
ніє хустинами, дівочими стрічка
ми, квітами і піонерськими гал
стуками.

Невимушено розпочинається цей 
мітинг, присвячений Тижневі укра
їнської радянської літератури на 
Кіровоградщнні. Перший секретар 
райкому КП України Б, П. Пусто- 
вий запрошує письменників відві
дати колгоспи, школи, будинки 
культури та пам’ятні місця району.

Від імені представників красного 
письменства виступив поет-сатпрпк, 
лауреат Державної премії Стенай 
Олійник.

Після короткої розмови в райкомі 
КП України, де письменники зу
стрілися з працівниками районних 
партійних та громадських організа
цій, дорогі гості завітали до ра
йонного Будинку культури. Там на 
них чекали учні Нопоархаигель- 
ської середньої школи та шану
вальники художнього слова.

Керівник групи Василь Козачен
ко розповів про те, як Спілка 
письменників готувалася до Тижня, 
познайомив присутніх із своїми ко
легами.

Перше слово — наймолодшому 
Миколі Сипгаївському. Тихо стає в 
просторому залі. Юні, молоді 1 
літні люди слухають поета, затаму
вавши подих. Син хлібороба, автор 
відомої пісні «Чорнобривці» близь
кий І зрозумілий коленому.

А потім виступають інші гості, 
їх розповіді про тс, над чим вони 
працюють. "

На 
чи ля 
кети

Поети питають вірш), 
закінчення зустріч! учні ору- 
письменнякам сувеніри 1 бу- 
жиш квітів.

А. КУИБІДА.
Новоархангельськ.

Дорогами юності
Тепло і сердечно зустріли трудящі Ульяновки споГх до

рогих гостей — групу українських радянських письменни
ків на чолі э Олександром Сіізоневком. Після мітингу, що 
відбувся па центральній площі робітничого селища, літера
торів запросили в райком партії. Перший секретар райкому 
КП України М. II. Чернічецко розповів про культурний та 
економічний розвиток населених пунктів району, згадав 
про рубежі, за які борються хлібороби перед наступним 
XXIV з’їздом КПРС.

Хвилюючою була зустріч письменників А. Хижинка, 
М. Равлика, М. Вінграновського, Д. Ткача, А. Ярмульсько- 
го, Р. Третьякова, О. Богачуиа. О. Снзоненка з учня
ми обох середніх шкіл райцентру. Гості чигали свої твори, 
а потім дарували для шкільних бібліотек книги.

Письменники побували на цукрозаводі, в сетах Лозувате, 
Грушка.

Б. ВОЛОШИН-

З КВІТАМИ
Всі жителі міста вийшли зустріти дорогих гостей- 

письменників.
1 ось настала урочиста хвилина. Квіти, квіти.., Сьогодні 

їх особливо багато. Це чсрвоногалстукова юнь принесла їх, 
щоб вручити Дмитру Павличку, Ганні Чубач, Василеві 
Земляку, Віталію Логвиненку.

З вітальням слово.« виступив перед присутніми другий 
секретар Бобрииецького РК 1<П України М. Г. Сердючепко.

Шановані гості побували і виступили в місцевій середній 
школі, у колгоспі імені Суворова, 27 вересня взяли участь 
у вечорі, присвяченому 125-річчю від дня народженпя Кар- 
пенка-Карого.

ВІТАЛА
Група письменників — учасників Тижня ук

раїнської радянської літератури па Кірово- 
градщинї зустрілася з хліборобами Кірово
градського району.

На Кіровоградській сільськогосподарській 
науково-дослідній станції гості познайомилися 
з музейною кімнатою, кімнатою болгаро-ра- 
дянської дружбі», прочитали свої твори нау
ковцям та школярам, які зібралися у залі.

Сподобалися слухачам гуморески О. Чорно
гуза «Сіамський слон», «Дитинство», «Апен
дицит відділу», гумористичні вірші Петра 
Ребра, виступ критика В. П’янова.

В цей день гості виступили також перед 
трудящими бережипського колгоспу «Заповіт 
Леніна». Хлібом-сіллю вітали письменників 
бережинці.

Ростислав Братунь сказав:
— З великим хвилюванням ступили ми на 

землю колгоспу, який носпть ім’я Леніна.
...У Покрозському Будинку культури не 

протиснутись: все село вийшло вітати пись
менників. З великим задоволенням слухають 
колгоспники молодого талановитого поста 
Івана Драча, вірші поетів-земляків Сави Го- 
лованівського, Віктора Погрібного.

Потім 1 колгоспники, і гості аплодували 
«Горлиці» — районному самодіяльному ан
самблю. який порадував піснею і танцем.

В. МАРИЧЕВА.
На фото: вгорі—виступає О. Чорногуз, право

руч — в залі Покровського Будинку культури. 
Фото Ф. Плахтія.

ПІДСУМКИ
то о комсомольській групі, чи то в пер
винній організації — слід старанно готу
ватись. У звітах кожному комітетові ком
сомолу належить детально проаналізував 
ти роботу молодіжних колективів, кож
ного члена ВЛКСМ (чого ми останнім 
часом чомусь не робимо), вказати на 
недоліки, запропонувати шляхи їх ви
правлення. -ч

Особливу увагу слід звернути на . хід 
виконання Постанови ЦК КПРС «50-річчя 
ВЛКСМ і завдання комуністичного вихо
вання молоді», рішень XVI з їзду 
ВЛКСМ і XXI з’їзду комсомолу України.

Поряд із звітно-виборними зборами в 
Комсомольських організаціях області зі 
вересня проходить річна звірка членів 
ВЛКСМ,

Звірка членів ВЛКСМ переслідує мету 
підвищити рівень внутріспілкової діяль
ності комсомольських організацій, полі
тичну, трудову і громадську активність 
кожного комсомольця, зміцнити зв’язок 
комітетів комсомолу з широкими кола
ми молоді.

Завдання полягає в тому, щоб у ході звірки 
Кожна первинна організація зважила, наскіль
ки охоплює вона своїм впливом юнаків та дів
чат, і так спланувала основні напрямки робо
ти, щоб усі комсомольці І молодь були за
лучені до її справ.

Звірка членів ВЛКСМ проводиться спочатку 
в первинній організації, а потім у міськкомі, 
райкомі, комітеті комсомолу з правами райко
му. При визначенні строків звірки в міськко
мах, райкомах ЛКСМУ необхідно враховувати 
специфіку первинних організацій. Зараз, на
приклад, доцільно провести звірку в комсо
мольських організаціях шкіл, технікумів, учи
лищ профтехосвіти і вищих навчальних закла
дів. Це дозволить оперативно розібратись з 
випускниками і першокурсниками, залучити їх 
до роботи в нових комсомольських організа
ціях. В колгоспах і радгоспах звірку слід 
проводити до або після закінчення збирання 
врожаю. При цьому треба пам’ятати головне— 
незалежно від строків проведення звірки в мі. 
ськкомі, райкомі комсомолу, в усіх первинних 
організаціях звірка їх складу повинна закін
чуватись згідно графіка і. як правило, до 
проведення звітно-виборних зборів.

Не зовсім зрозуміла позиція деяких 
міськкомів, райкомів, які дозволяють 
проведення звітно-виборних комсомоль
ських зборів у первинних організаціях, 
коли звірка членів ВЛКСМ ще не 
пройшла.

Так, наприклад, відбулись звітно-ви
борні збори в комсомольській організа
ції рудоремонтного заводу м. Олександ
рії в той час, коли десята частина ком
сомольців вибула без зняття з обліку і 
близько ЗО членів ВЛКСМ ще не стали 
на облік.

На які ж питання слід звернути увагу 
при проведенні звірки в першу чергу?

Відомо, що молодь —- найбільш рух
лива частина населення, тож і в комсо
молі щороку спостерігається певний 
рух членів ВЛКСМ. Крім цього, частина 
комсомольців, яка знялась з обліку в 
одній організації, не завжди своєчасно 
стає на облік за новим місцем роботи 
або навчання, дехто вибуває з органі
зації без зняття з обліку. Особливо 
значний рух членів ВЛКСМ спостеріга
ється в комсомольських організаціях 
навчальних закладів. Кожен рік тисячі 
членів ВЛКСМ після закінчення восьми
річних та середніх шкіл, професійно- 
технічних училищ, технікумів, вузів пе
реходять в інші організації. Такий вели
кий рух викликаний самим життям, І 
комітетам комсомолу слід потурбува
тись про постійне роз’яснення комсо
мольцям правил обліку членів ВЛКСМ.

Проте ще не всі комітети надають цьому 
питанню належного значення, внаслідок чого 
трапляються порушення правил обліку, юна
ки та дівчата втрачають зв’язок з організа
ціями.

Ліають місце випадки, коли члени ВЛКСМ, 
колишні випускники навчальних закладів 
тривалий час працюють на підприємствах, 
будовах, у колгоспах, радгоспах або на
вчаються в інших учбових закладах, а на об
ліку перебувають у шкільних організаціях.

Як показала перевірка, п ряді первинних 
комсомольських організацій міст Олександрії 
та Знам’янки. Оиуфріївського та Олександ- 
рівського районів звірка членів ВЛКСМ про
ходить неякісно. —

Дуже важливо в ході звірки дотри
муватись однієї з умов членства в ком
сомолі: залучення кожного до роботи 
в організації, підібрати доручення, яке 
б відповідало його інтересам і здіб
ностям.

Підсумки звірки слід розглянути на 
комсомольських зборах, роз’яснити та
кож правила обліку членів ВЛКСМ, 
обов’язки комсомольців та вимоги Ста
туту ВЛКСМ про комсомольську дис
ципліну.

Звірка у міськкомі, райкомі комсо
молу проводиться секретарем комсо
мольської організації на основі обліко
вих документів членів ВЛКСМ та звірки 
б первинній організації. В день звірки 
МК, РК ЛКСМУ зобов'язані надіслати 
запити на облікові картки комсомоль
ців, поставлених на тимчасовий облік, а 
також листи в ті міськкоми, райкоми 
комсомолу, на території яких працю
ють або вчаться илени ВЛКСМ, що ви
були без зняття з обліку.

В ході звірки слід затвердити на бю
ро МК, РК ЛКСМУ структуру кожної ; 
первинної організації.

В цьому році річна звірка складу 
ВЛКСМ співпадає з проведенням Ленін
ського заліку, присвяченого XXIV з'їз
ду КПРС. Це покладає на комітети ком
сомолу особливу відповідальність за її 
якість.

Б. ясиновськии, 
завідуючий відділом комсомоль
ських організацій обкому ЛКСМУ-
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Тиждень української радянської літератури на Кіровоградіцнні

Перед кіровоградцямп виступає ІВАН ДРАЧ. Фото Ф. ПЛАХТІЯ,

ТАК, ЦЕ БУВ ГЕНІЙ!
РЕПОРТАЖ ІЗ ХУТОРА НАДІЙ

НА КОРДОНІ Кіровоградського і Компаніїв- 
ського районів учасників Тижня україн

ської радянської літератури в нашій області 
зустріла група молоді з букетами квітів. У 
гості до трудівників району приїхали Дмитро 
Павлнчко, Василь Земляк, Віталій Коротич, 
Дмитро Бедзик, Ганна Чубач, Віталій Лог
виненко, Віктор Близиець, Сергій Івчснко. На 
центральній площі району дівчата в україн
ських національних костюмах піднесли почес
ним гостям хліб-сіль. Зі щирим словом до 
майстрів пера звернувся перший секретар 
райкому партії В. Д. Бабій. Вій поздоровив 
їх з прибуттям на батьківщину Дем’яна Бед
ного і Юрія Яиовського, розповів про здобут
ки хліборобів на жнивах ювілейного року.

Того ж дня гості відвідали музей Дем’яна 
Бедного в селі Губівці, де народився поет, 
зустрілися з учнями Компаніївської середньої 
школи.

А з першими сутінками в районному Бу- 
днику культури відбувся літературний вечір,

КОМПАНІЇВКАт

ПОРТРЕТ
НА ЗГАДКУ
Відомі письменники й поети звітували про 
свою творчість. Присутнім особливо приємно 
було почути-вірші, прозові твори у виконанні 
самих авторів. Па закінчення цієї незабут
ньої зустрічі жителі району подарували гос
тям на добру згадку портрет Юрія Янов- 
ського, зроблений руками місцевих умільців.

Л. ЧУБ, 
секретар Компаніївського 
РК ЛКСМУ»

Шумлять дуби.
Знову, вдруге протягом тижня, по

тривожений величавий спокій садиби, 
де кожне дерево, кожна травинка роз
каже тобі про славу актора і геній дра
матурга Карпенка-Карого. Сюди, на 
урочисте свято з нагоди 125-річчя від 
дня народження Івана Тобілевича, прий
шли письменники, котрі гостюють на 
Кіровоградщині, робітники, студенти, 
колгоспники з навколишніх сіл, школярі.

Реве та стогне Дніпр широкий,
Сердитий вітер завива...
1 сонце світить, й дощі полощуть. І хуга 

виє, іі метелиця мете. А дуби шумлять. 
Шумлять десятиліття, шумітимуть віки, шу
мітимуть завжди, доки землі нашої, доки 
житиме в серцях народу пам’ять про Івана 
Карповича. «Реве та стогне Дніпр широкий...» 
— котиться над степом могутня .хвиля хоро
вого співу, котрим відкривається торжество.

Ось і змовкла мелодія. До мікрофо
на підійшов секретар обкому партії 
Дмитро Спиридонович Сиволап і ска
зав прості слова, що, може невисловле- 
ні, у кожного спливали в думках:

— Земля дала немало велетів люд
ського духу. Один із них — Іван Кар
пович Карпенко-Карий.

І ше сказав Дмитро Спиридонович, що ве
лику любов мав Іван Карпович до простцх 
людей та сам з косою у степ виходив, у свит
ку зодягнений; і що прості люди шукали на 
хуторі Надія розради в Івана Карповича; і що 
дуже любив Іван Карпович працю та пзяв со
бі за девіз: «Без праці немає життя!».

І тому шанують Івана Карповича ті. хто 
під мудрим керівництвом Комуністичної партії 
Радянського Союзу здійснив мрії актора 1 
драматурга Карпенка-Карого,

А дуби шумлять.
Вони зустрічали і проводжали бага

тьох талановитих. На цей раз чують ти
хий голос Олеся Гончара.

Через індивідуальність славетного 
драматурга, говорить Олесь Терентійо- 
вич, розкрився могутній творчий дух на
шого народу. Це свято — частка духов
ного єства народу.

О. Т, Гончар подякував тим, хто не
дремно береже цей священний куточок 
землі української.

— Слава творчій силі людини! Слава 
народовії Слава БатьківщиніІ — закін
чив письменник.

Свої щирі почуття до І. К. Карпенка- 
Карого висловили робітник Г. М, Чу
бар, хлібороб М. А. Тимошенко, сту
дентка Галина Ляпало...

Лягають квіти до підніжжя пам’ятни
ка. Вклоняючись, кладуть їх славні прав
нуки великих прадідів — робітники, 
колгоспники, письменники,

Читає свої «Вірші з хутора Надія» кі
ровоградський поет Володимир Бази- 
левський.

Шумлять дуби. Над ними зринають < 
пісні українські. «Гей, літа орел!». То і 
чоловічий склад хору шле у вись привіт ! 
ювілярові. Орлом над нами твій дух ви- і; 
тає, Іване Карповичу! ;‘і

Велика процесія прямус на кладови- ; 
ще. Там радянські трудівники вкло- I 
няться могилам Тобілевичів і їх вінками 
увінчають.

Мені пригадуються слова, сказані 
О. Є. Корнійчуком по закінченні науко
вої конференції на хуторі Надія: «Так, 
це був геній!».

А дуби — шумлять..,

І. ЧОРНОГОРЕЦЬ.

• ВІДКРИТТЯ І ЗНАХІДКИ
ветград, за що його звільняють 
зі служби (не я 1869, а 1867 ро
ці), перекручує дату повернен
ня в Бобрннецьку думу (не в 
1870, а 1868 році) тощо.

Інші документи драма
турга не збереглись, в Ате
статі ж, поданім в останній 
багатотомній збірці творів 
Кропивницького, дата його 
народження ке зазначена.

Очевидно, тому дата на
родження драматурга 7 
травня (25 квітня за ст. ст)

ДАТА (та й місце) на
родження класика ук

раїнської дожовтневої лі
тератури М. Кропивниць
кого в різних джерелах ви
значаються по-різному. 
М- Комаров ще за життя 
драматурга писав, що той 
народився «21 апріля 1841 
року в Живанівці». Ця дата 
побутувала довгий час — 
С. Тобілевич писала спо
минки про Кропивинцько- 
го, що увійшли в її книгу 
«Корифеї українського те
атру», до сторіччя з дня на
родження драматурга, тоб
то, як значиться, до 21 квіт
ня 1941 року.

Інші дослідпикн, скажімо 
Є. Кирилюк, у працях, що 
вийшли до сторіччя з дня 
народження Кропивниць- 
когб, кажуть, що драма
тург народився 7 травня 
(25 квітня за ст. ст.) 1840 
року в селі Бешбайраки 
Єлисаветградського повіту. 
Це й зрозуміло, адже сам 
драматург у згадках про 
Бобрипець і бобринчаи, які 
побачили світ вже після 
йога смерті (І), говорив, що 
народився він «у 1840 році, 
апреля 25, в с. Бешбайра
ках, Єлисаветградського 
повіту».

Треба зважити на те. що цю 
автобіографію Кропншшцькнй 
писав я стані полемічного 
збудження (як відповідь М. Са- 
довському на його випади про
ти драматурга), до того ж пи
сана вона на схилі літ, коли 
події дитинства віддалилися 
у часі і частково забулися. 
Звідси стає зрозуміло, чому 
Кропнаницький у спогадах про 
Бобрннець і бобринчаи допус- 
мае ряд неточностей — зокрема 
неправильно визначав дату сво
го самовільного виїзду з Боб- 
рннця на спектакль ' п Єлнса-

коли

«М- Л. Кропивницький на
родився 25 квітня 1840 ро
ку в с. Бешбайраках».

Цій плутанині кладе край 
Метрична книга Покров- 
ської церкви села Бежбай- 
рак 1840 року, яка через 
багато літ повернулася до 
Кіровоградського обласного 
державного архіву. З неї 
дізнаємось, що Кропив- 
ницький народився 10 трав
ня 1840 року, що засвідчили 
своїми підписами священик 
Савка Терлецький і стихар- 
вий дячок " ~
тянов.

У графі 
прізвища 
ся: «Селение 
помещика Фундуклея 
живающий
Иоаннов Кропивницкнй и 
законная его жена Капито
лина Иоаннова, оба право-

Запорізький «.металург», 
житомирський «Автомобі

ліст», сімферопольська «Тав- 
рія» та кіровоградська «Зірка» 
— команди приблизно ріпні за 
класом гри, та виступають цьо. 
го року далеко ве однаково. 
Запорізький «Металург», на
приклад, впевнено очолив тур
нірну таблицю. Конкурувати з 
лідером можуть тільки крим
чани при умові, що виграють 
всі останні матчі. Футболісти 
«Автомобіліста» та «Зірки» 
претендують тільки на друге 
місце. Так, після невдалих 
стартів «Зірка» активно фіні

шує, і в команди з’явились 
реальні шанси не тільки бути 
п провідній п’ятірці, а й бо
ротись за друге місце в зоні.

Але в матчі з криворізьким 
«Кривбасом» кіровоградці не 
виправдали сподівань уболі
вальників. Хоча вони й пере
гравали гостей, але не змогли 
перемогти. Гра закінчилась 
нульовою нічиєю.

Паші форварди, особливо 
А. Кацман, повільно «обробля
ли» м’яч, дозволяли гостям 
грати на випередження,’і ціл
ком закономірно, не змогли 
забити гол. Було дуже добре

ФУТБОЛ

ВТРАТА
ОЧКА

видно, що захисники гірників 
діють на якусь мить швидше. 
Все це і дало змогу гостям 
завоювати очко.

В. ГРИЦЕЛЬ.

З—

1840 року стала офіційною, 
увійшла до всіх підручни
ків, довідників та енцикло
педичних видань. До того ж 
і в одному з листів до Л. Р. 
Сабініна він називає квітень 
місяцем свого народження-

З датою народження ко
рифея українського театру 
траплялися ----- ~---- : 1
після її офіційного 
чення. Так, у 
дисертації М.
найсоліднішій 
про драматурга 
десятиліття, 
визначення

недоречності 1 
визиа- 

докторській 
Йосипенка, 

публікації 
за останні 

вказано 
стилю,

без 
що

Костянтин Осо-

про звання та 
батьків зпачнть- 

Бежбайрак 
про- 

дворянин Лука

славного исповедания».
Вказуються також пріз

вища хрещених 
(«восприемников») 
ховних осіб, які 
М. Л. Кропивницького.

Отже, Бежбайрацька ме
трична книга нарешті точно 
визначає, що М. Л. Кропнв- 
ницький народився 10(22) 
травня 1840 року в селі 
Бєжбайрак (а ие Бешбай
раки) Бобринецького, (а не 
Єлисаветградського) пові
ту.

М. СМОЛЕНЧУК.

батьків 
та ду- 

хпестили

Наша адреса і телефони І
м. Кіровоград, «уп, Луначарсьиого, 36. 

Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 
відділу військово-патріотичного виховання і спор' 

ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

БК 02530. іадекс 61197.

* ВАЖКА АТЛЕТИКА

Закінчилися фінальні змагання V спартакіади Кіровограда з важкої атлетики. Щас
ливим був поміст для атлетів спортклубу «Зірка», які виграли перші місця у всіх ваго, 
вих категоріях.

На цих змаганнях три нові рекорди області для юніорів встановив серсдпьоваговнк 
Володимир Нагалюк.

На фото: чемпіони V спартакіади Кіровограда (зліва направо) Г. Машиягуца, Г. Ов
чаренко, В. Соколов, В. Іващишіїп, В. Нагалюк,

Фото Г. Толока.

Хід передплати на газету „Молодий комунар“
(СТАНОМ НА 28,НА 1971 РІК IX

Розпов
сюджено

Міста, райони примір
ників

я. Олександрія 1200
Знам 'янський 314
Олександрівський 788
Компапіївський 736
Вільшаї ський 729
і Іовоукр пінський 715
МаловисКівськлй С96
Новом вргородський 647

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ г, Кировоград,

Друкарня 1м. Г. М. Димитрова, обласною управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

Зам. № 4881 Тира» 40 200. 4

1970 р.).
626 
6Н
698
551
536
503
•156
-126
■106
390
384
368
32-1
303
і ІЗ 

12927

Добровеличківеький 
Олександрійський 
Бобрииецьннй 
Новоарханге.тьськиЙ

1 Ульяновський 
Кіровоградський

1 ІІегрівськиГі 
Опуфріївськпй 
Новгородківський 
Головапівський 
м. Кіровоград 
Долннський 
Усппіівський 
ГайпоронськиП 
Сві(ловодський

Всього-
Як покерують оперативні да

лі обласного агентства «Союз- 
друк», хід передплати на газе
ту -Молодий комунар» на 1971 
рік проходить дуже повільно. 
На 28 вересня в містах і райо
нах області її розповсюджено

12927 примірників. Це на 6759 
одиниць менше проти минуло
го року па що ж дату.

Особливо відстають Світло- 
водський, Гайворонськнй, Ус» 
тнпіаський, Долннський, Голо» 
вавівськпй райони та місто КІ» • 
ропоград, де поки що перед
плачено газети по 115 — 390 
примірників. Дуже мало роби
ться для передплати нашої га
зети серед молоді, і, в першу, 
чергу, студентів та школярів.

Жовтень — відповідальний 
місяць по розповсюдженню га
зет і журналів. Міськкоми, 
райкоми ЛКСМУ, первинні 
комсомольські організації ма» • 
юті. взяти під свій контроль 
цю важливу ділянку роботи.

Газету «Молодий комунар»' 
у 1971 році — кожному юнакові 
і ДІВЧ11ИІІ

ю
Т. в. о. редактора А. КРЯТЕНКО,
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