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УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 

УКРАЇНСЬКОЇ PCP
Про скликання Верховної Ради 

Української PCP

Президія Верховної Ради У країн* 
єької PCP постановляє:

скликати другу сесію Верховної 
Ради Української Радянської Со. 
піаністичної Республіки восьмого 
скликання 9 грудня 1971 ро су в 
м. Києві.

Голова Президії Верховної Ради 
Української PCP О. ЛЯШКО.

Секретар Президії Верховної Ради 
Української PCP Я. КОЛОГУХА.

?.і. Київ,
6 листопада 1971 року.

ПІД ПРАПОРОМ ЛЕНІНА, НО ШЛЯХИ ЖОВТНЯ
• СВЯТКУВАННЯ 54-х РОКОВИН ВЕЛИКОЇ ЖОВТНЕВО! СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

МОСКВА
Знову на нашу землю прийшов у 

кумачі прапорів Жовтень — день 
народження Країни Рад. І як завжди, в 
такий день серця радянських людей 
звернуті до Москви, до Красної пло
щі. В Жовтневе свято вона особливо 
урочиста і нарядна. На фасаді 
ГУМу — портрет В. І. Леніна. На пан
но, яке прикрашає будинок історично
го музею, слова: «Рішення XXIV з'їз
ду КПРС — у життя».

На трибунах для почесних гос
тей — передовики столичних підпри
ємств, підмосковних колгоспів і рад
госпів, визначні діячі науки, культури, 
космонавти, ветерани Жовтневої ре
волюції, герої громадянської і Вели- 

! кої Вітчизняної воєн.
Присутні глави дипломатичних 

представництв, акредитовані в Москві, 
і численні зарубіжні гості.

Бурхливими оплесками, могутнім 
«ура!», здравицею на честь КПРС та 
її ленінського Центрального Комітету 
зустрічають присутні керівників пар
тії і уряду.

На центральну трибуну Мавзолею 
В. І. Леніна піднімаються товариші

КІРОВОГРАД
54-й Жовтень прийшов до ніс в 

ореолі трудової слави, здобутої ра
дянськими людьми в змаганні зв д • 
строкове виконання рішень ЛД 
з’їзду КПРС. В його урочистому 
оформленні, в Його піснях вгадував-^ 
настрій і іншого наступаючого свята 
50-річчя утворення за |НЩ'а™в° р 
лодимира Ілліча Леніна Сою У 
дянських Соціалістичних Реслуб

Осінній Кіровоград в цей А®* £
цвів полум'ям прапорів • тРа^^ бі
тів вогниками червоних гвоздик 
лими спалахами хризантем.

Площа імені Кірова. А^ят ,дій. 
ранку. На Центральну трио^У, ,нмі_ 
маються члени <5юро л <онНОМів 
ського комітетів партії, ви«тів тру. 
обласної та новини,У ветерани
дящих, старі більшовики, 
війни та передовики праці.

У височінь злізають остуіа€
урочистого мдршу* .МпйоРЯТЬ по* 
колона лРапоро*о*Цстягів Радянсько- 
лотнища Аврж®,в_нт”*д^и республік.

Н« У.ГДИ. П„ за-ЖДИ,

Л. І. Брежнєв, В. В. Гришин, А. ГІ. Ки
риленко, О. М. Косигін, Ф. Д. Кула
ков, А. Я. Пельше, М. В. Підгорний, 
Д. С. Полянський, М. А. Суслов, О. М. 
Шелепін, Ю. В. Андропов. П. Н. Демі- 
мео, Д. Ф. Устинов, І. В. Капітонов, 
К. Ф. Катушев, Б. М. Пономарьов, 
М. С. Соломенцев.

На правому крилі Мавзолею — 
маршали Радянського Союзу, марша
ли родів військ, генерали і адмірали 
Радянської Армії і Військово-Мор
ського Флоту.

У чіткому строю застигли перед 
Мавзолеєм учасники військового па
раду.

Над .площею розноситься мелодій
ний передзвін курантів. 10 година. Із 
Спаських воріт виїжджає на відкритій 
машині міністр оборони СРСР Мар
шал Радянського Союзу А. А. Гречко. 
Він приймає рапорт командуючого 
парадом генерал-полковника Є. П. 
Івановського. Потім міністр об’їжд
жає війська, поздоровляє їх із свя
том Великого Жовтня. У відповідь 
гримить тисячоголосе «ура!».

Міністр оборони СРСР піднімає
ться на центральну трибуну Мавзо
лею і виголошує промову.

Ілліч, вождь і вчитель трудящих, ор
ганізатор і натхненним переможного 
Жовтня.

Святкову демонстрацію за тради
цією розпочинають школярі, наша 
юна зміна. Посмішки, квіти, веселі 
пісні. Щаслива дітвора в Країні Рад. 
Вона повсякдень оточена материн
ською турботою і ласкою Комуністич
ної партії, Радянської Вітчизни. Тільки 
в період між XXIII і XXIV з’їздами 
КПРС в нашій області споруджено 
204 школи, 321 дитячий садок. Наба
гато збільшилась кількість класних 
кімнат, спортзалів, гуртожитків, май
стерень, навчальних кабінетів. Педа
гогічні колективи області віддають 
багато сил і старань для вдоскона
лення навчання дітей, комуністичного 
виховання підростаючого покоління. 
Понад 500 піонерських дружин на
вчаються без другорічників. За великі 
трудові заслуги 99 вчителів Кірово- 
градщини були відзначені нещодавно 
орденами і медалями.

За школярами йде колона фізкуль
турників. Фізкультурний рух на Кі- 
ровоградщині став справді масовим. 
Кожна шоста людина в нашій облас.

ВГн сказав:
Товариші воїни Радянських Зброй

них Силі
Трудящі Радянського Союзу!
Наші шановні зарубіжні гості!
Від імені і за дорученням Цен

трального Комітету Комуністичної 
партії Радянського Союзу і Радян
ського уряду вітаю і поздоровляю 
вас з всенародним святом —- п'ятде
сят четвертою річницею Великої 
Жовтневої соціалістичної революції.

В цьому році, продовжував міністр 
оборони СРСР, свято Великого Жовт
ня наша країна відзначає під зна
ком всенародної боротьби за вті
лення в життя історичних рішень 
XXIV з’їзду КПРС. З кожним днем 
шириться розмах соціалістичного 
змагання за успішне виконання дев’я
тої п'ятирічки.

Відповідно до розробленої XXIV 
з’їздом КПРС програми активного 
захисту миру та зміцнення міжнарод
ної безпеки, заявив промовець, Кому
ністична партія і Радянська держава 
послідовно й наполегливо проводять 
курс на забезпечення сприятливих 
умов будівництва комунізму, рішуче 
виступають проти імперіалістичної 

(Закінчення на 2—3 crop.).

ПРИЙОМ У КРЕМЛІ
7 листопада Уряд СРСР влаштував у Кремлі 

прийом з нагоди 54-ї річниці Великого Жовтня. 
На прийомі були члени Політбюро ЦК КПРС, кан
дидати в члени Політбюро ЦК КПРС, секретарі 
ЦК КПРС, члени і кандидати в члени ЦК КПРС, 
члени Центральної Ревізійної комісії КПРС, вете
рани партії, представники громадськості, учасни
ки військового параду, а також зарубіжні гості.

З вітальним словом до присутніх звернувся 
Генеральний сенретар ЦК КПРС Л. І. Брежнєв. 
Його виступ був вислуханий з великою увагою 
і не раз переривався палкими оплесками.

Прийом пройшов в обстановці теплоти і сердеч
ності.

(ТАРС).

К и ї в
Велике і світле свято прийшло на радянську 

землю. Трудящі України разом з братніми наро- 
деми нашої Батьківщини, країн соціалістичної 
співдружності, всім прогресивним людством ши
роко й урочисто відзначили 54-у річницю Вели
кої Жовтневої соціалістичної революції.

Яскраве і нарядне цього осіннього ранку місто- 
герой Київ. Лозунги і панно, діаграми і вогні ілю
мінації прикрасили головну магістраль столиці — 
Хрещатик. На фасаді будинку виконкому міської 
Ради — великий портрет творця Комуністичної 
партії і засновника Радянської держави В. І. Ле
ніна, портрети керівників Комуністичної партії і 
Радянського уряду. Майорять державні прапори 
СРСР, Української PCP, всіх союзних республік.

На центральній трибуні — член Політбюро ЦК 
КПРС, перший секретар ЦК КП України П. Ю. 
Шелест, член Політбюро ЦК КПРС, Голова Ради 
Міністрів УРСР В. В. Щербицький, Голова Прези
дії Верховної Ради УРСР О. П. Ляшко, інші керів
ники Комуністичної партії і уряду України.

На Хрещатик у відкритій машині виїжджає 
командуючий військами Чераонопрапорного Ки
ївського військового округу генерал-полковник 
Г. І. Салманов. Прийнявши рапорт командуючого 
парадом — першого заступника командуючого 
військами КВО генерал-лейтенанта тачкових 
військ В. М. Горбаня, він об’їжджає вишикуеані 
війська і поздоровляє їх з 54-ю річницею Великої

ті — фізкультурник. 237 тисяч фіз
культурників Нірозоградщини взяли 
участь у змаганнях V Спартакіади 
УРСР. Ними було встановлено 175 
районних, 9 місьних і 15 обласних 
рекордів. Спортсмени Кіровоградщи- 
ни брали участь у фіналах республі
канської І всесоюзної Спартакіад. 
Знаменним для них був цей рік: бли
зько 37 тисяч фізкультурників вико
нали спортивні нормативи на розряд, 
підготовлено 10 майстрів, 327 канди
датів у майстри спорту і першороз
рядників.

Крокує молодість — студенти вузів, 
училищ Кіровограда. Студенти облас
ного центру живуть ще під вражен
ням Всесоюзного зльоту студентів, 
промови на ньому Генерального сек
ретаря ЦК КПРС Л. І. Брежнєвз, а 
також Постанови ЦК КПРС і Ради 
Міністрів СРСР про значне поліп
шення матеріальних і житлово-побу
тових умов студентів. Під червоними 
прапорами проходять л'.айбутні тру
дівники найрізноманітніших спеціаль
ностей. А сьогодні їх найголовніше 
заеданья — сумлінно виконувати за
повіт великого Леніна: учитись, учи
тись і учитись.

(Закінчення на 2-й стор.).

(Закінчення на 2-й стор.).

вЛтгогоТЖсштняЯТ:^ВаЛ11 кі₽0В0ГРаДПі 54-у річнице
На фото: зліва вгорі — кумачем розквітли вулиці 

міста; справа внизу —. трудящі у колоні демонегрин-
Фото В. КОВПАКА та П. ГЕРАСИМЮКД. ‘
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М О с к в А воїни наших Збройних Сил і далі на
дійно охоронятимуть мирну творчу 
працю радянського народу, гідно 
виконуватимуть свій патріотичний та 
інтернаціональний обов'язок.

« » е
З новою силою над площею проко

чується триразове «УраІ» гуркочуть 
залпи артилерійського салюту. Зав
даний військовий оркестр виконує 
Гімн Радянського Союзу.

Парад військ відкривають юні бара
банщики. Строго витримуючи рівнян
ня, проходять слухачі військовик ака
демій.

Під біло-голубим червонозоряним 
прапором марширують вихованці 
Каспійського Вищого військово-мор
ського Чорвонопрапорног о училища 
імені С. М. Кірова. За ними йдуть 
гвардійський парашутно-десан т н и й 
полк, парадна колона Московського 
Вищого прикордонного командного 
Червонопрапорного училища, полк 
морської піхоти, воїни ордена Леніна 
Черзонопрапорної дивізії імені Ф. Е. 
Дзержинського, вихованці Москов
ського і Калінінського суаоровських 
військових училищ, юні нахімовці з 
Ленінграда, курсанти Московського 
Вищого загальновійськового команд
ного ордена Леніна Червонопрапор
ного училища імені Верховної Ради 
РРФСР.

Від історичного музею накочується 
гуркіт моторів. На бронетранспорте- 

і постійної готовності до захисту рах їдуть підрозділи гвардійської мо
тострілецької Таманської Червоно- 
прапорної ордена Суворова дивізії 
імені М. І. Калініна.

Таманціа змінюють повітряно-де
сантні війська. У них на озброєнні 
складна бойова техніка.

Чути могутній гул танкових двигу
нів. Показалися грізні бойові машини 
гвардійської Кантемировської ордена 
Леніна Черзонопрапорної танкової

(Закінчення).
І політики агресії, на підтримку виз

вольної боротьби народів,
Радянський Союз і креїни соціаліс

тичної співдружності активно здій
снюють погоджену лінію, спрямовану 
на дальше зміцнення сил миру і со
ціального прогресу.

Міністр оборони СРСР відзначив, 
що миролюбні зовнішньополітичні ак
ції Радянської держави відповідають 
інтересам всього прогресивного 
людства. Переконливим свідченням 
цього є широка підтримка світовою 
громадськістю результатів візитів, ке
рівників нашої партії і уряду а різні 
країни європейського, азіатського, 
африканського і американського кон
тинентів. -

Твердо захищаючи інтереси соціа
лізму, справу свободи і національної 
незалежності народів, Радянський 
Союз враховує, що агресивні сили 
імперіалізму не відмовилися від своїх 
експансіоністських і авантюристичних 
заміріз. Вони ведуть злочинну війну 
п Індокитаї, підтримують ізраїльських 
агресорів, протидіють розв’язанню 
проблем міжнародної безпеки.

В цих умовах, сказав міністр, підчи
щення оборонної могутності соціа
лістичної Батьківщини, бойової моці 
Радянських Збройних Сил, їх пиль
ності !------і“--"-------------- : -- -..... ---
в’еликих завоювань соціалізму є од
ним з найважливіших наших завдань.

Завдяки піклуванню Комуністичної 
партії Радянська Армія і Військово- 
Морський Флот оснащені сучасною 
бойовою технікою і зброєю. Вони 
являють .собою могутній, згуртований 
колектив відданих справі комунізму, 
Стійких, мужніх і вмілих захисників 
соціалістичної Вітчизни.

Товариш А. А. Гречко підкреслив, дивізії.
що в єдиному бойовому строю з ар» У роки Великої Вітчизняної війни 
міями братніх соціалістичних країн невмирущу славу здобула собі МО»

Запашні паляниці, батони, бублики — всо це з хліба, зібраного з колгосп
них ланів степової Кіровоградщйнн. Урожаєм першого року дев’ятої п’яти» 
річки по праву пишаються хлібороби області.

На фото: автомобіль, оздоблений зразками хлібної продукції.
Фото 8. КОВПАКА, М. ЛИТВНН08А та І. МАНУЙЛОВА.

КІРОВОГРАД
(Закінчення).

Одна мелодія маршу змінює іншу. 
На'площу вступає робітнича колона 
найбільшого підприємства області — 
ордена Трудового Червоного Пра
пора заводу «Червона зірка». У день 
свята червонозорівці рапортували 
партії і народу: десятимісячний план 
по реалізації продукції виконано до
строково, 25 жовтня. Додатково до 
плану виготовлено 340 сівалок. Цьо
го року колектив заводу освоїв серій
ний випуск нової базової зернотуко- 
аої сівалки, яка працює у комплексі з 
новим потужним трактором Т-150 і 
розвиває швидкість до 15 кілометрів 
на годину. Серцем сприйнявши По
станову ЦК КПРС «Про дальше поліп
шення організації соціалістичного 
змагання», червонозорівці розгорну
ли боротьбу за дострокове виконан
ня виробничих планів. «П’ятирічку — 
за три з половиною роки!» -* ці сло- 
дз стали їх девізом. Першість у пе
реджовтневому змаганні виборов 
колектив механоскладального цеху 
Но З А бригада верстатників Анатолія

(ТАРС).

Знам'янці, Гайвороні, інших 
і селах області.

ІІИЇВ
гутня радянська артилерія. Нині їі 
могутність ще більша зросла.

У парадному строю зенітно-ракотні 
частини протиповітряної оборони, 
оснащені першокласною бойовою 
технікою. На їх озброєнні — комплек
си ракет і зинищувачі-перехоплюза- 
чі, здатні поражати безпілотні і піло
товані літальні апарати на значній 
віддалі від об’єктів оборони, в будь- 
якій метеобстановці і в умовах засто
сування противником радіозавад.

Ідуть тактичні та оперативно-так
тичні ракети, а слід за ними на пло
щу вступають ракетні війська страте- 
гічного призначення — основа бойо
вої могутності нашої Батьківщини.

Завершуючи військовий парад, 
ідуть міжконтинентальні стратегічні 
ракети, які не мають собі рівних за 
потужністю і точністю влучання в 
ціль.

Збройні Сили СРСР завжди напо
готові. На перший поклик партії 
і народу еони готові з честю захис
тити інтереси своєї Батьківщини, дати 
рішучу відсіч будь-якому агресорові.

Дружна багатонаціональна сім'я як 
до великого сзята готується тепер до 
знаменної дати 50-річчя утворення 
Союзу Радянських Соціалістичних 
Республік. І підготовка до цього свята 
йде під знаком боротьби за здійснен
ня історичних рішень XXIV з'їзду 
КПРС.

Близько півтори години тривав 
святковий похід демонстрантів. Це 
була хвилююча маніфестація єдності 
радянського народу, його вірності 
заповітам Леніна та ідеалам револю
ції, згуртованості навколо Комуніс
тичної партії. Жовтнева демонстрація 
стала ще одним яскравим свідченням 
творчих сил народу, його рішимості 
виконати великі завдання, постазлчні 
XXIV з’їздом партії, добитися нових 
перемог у комуністичному будівни
цтві.

Демешка з цього цеху прийшла 
свята Жовтня з перевиконанням 
ного зобов’язання.

Трудовою перемогою ознаменували 
54-й Жовтень робітники і інженерно» 
технічні працівники першого механо, 
снладального цеху. Вісімнадцять де» 
талей і чотири вузли до кукурудзяної 
сівалки одержали державний Знак 
якості...

Половина вітчизняних сівалок ви» 
готовляєтьслв Кіровограді. Червоно
зорівці прагнуть ствотовати більш 
досконалі посівні машини, добиватися 
нових трудових перемог. В авангарді 
змагання за високу ефективність ви
робництва поруч з комуністами йдуть 
комсомольці, зокрема, члени комсо
мольсько-молодіжних бригад автомат
ників метизного цеху Олександра 
Завіни, формувальнинів ливарного це» 
ху сірого чавуну Валерія Синчука, рі» 
зальниніа металу новальсько-прэсо» 
вого цеху Бориса Замосновіна, тока
рів четвертого механоскладального 
цеху Надії Щербань та багато інших 
молодих робітників.

Ллється нескінченний потік прапо
рів. Йдуть робітники кіровоградсько
го ордена «Знак пошани» заводу 
тракторних гідроагрегатів. 2220 насо
сів із зекономлених матеріалів виго
товили робітники ------------
честь 54-х роковин Великого Жовтня. 
Добрих успіхів у передсвятковому 
змаганні добилися 
сько-молодіжних бригад заводу. А

до 
річ*

підприємства на

ВСІ I 1 КОМСОМОЛЬ-

комсомольсько-молодіжний цех № 29 
рапортував напередодні свята про 
виконання річного плану по випуску 
гідронасосів.

Ідуть колони ремзаводу «Укрсіль- 
госптехніки», заводів ваговимірюваль
них приладів, «Більшовик», імені Кі
рова, «Новатор», чавуноливарного та 
інших. Робітничий клас демонструє 
свою згуртованість навколо рідної 
Комуністичної партії Радянського 
Союзу.

У колонах демонстрантів крокують 
будівельники. Це їхніми руками зво
дяться школи і лікарні, житлові бу
динки і цехи підприємств, гуртожитки 
і заклади культури. З славною пере
могою прийшов до свята колектив 
будівельного управління № 1 тресту 
«Кіровоградсільбуд». За перемогу у 
всесоюзному змаганні йому присуд
жено за підсумками третього квар
талу перехідний Червоний прапор 
Міністерства сільського будівництва 
СРСР і ЦК профспілки будівельників.

Ідуть працівники легкої і харчової 
промисловості, залізничники, зв'яз
ківці, водії, трудящі установ міста, 
працівники торгівлі і медичних уста
нов.

Святкову маніфестацію завершує 
механізована * колона організацій 
ДТСААФ.

Жовтнева демонстрація на площі 
імені Кірова транслювалась по облас
ному телебаченню.

Святкові демонстрації трудящих 
відбулися а Олександрії, Світлозод- 
ську, " - ' ’ * " “
містах

(Закінчення).
Жовтневої соціалістичної революції, потім підні
мається на трибуни і виголошує промову.

Починається парад. Його відкривають юні сузо- 
ровці. Слідом за ними, чітко карбуючи крок, про
ходять слухачі військових училищ. Хвилинна пау
за — і на гладінь асфальту виїжджає могутня су
часна техніка, якою оснащені різні роди військ 
Радянської Армії.

Червоним кумачевим прибоєм вливаються на 
Хрещатик шеренги демонстрантів. Жовтень і Ле
ніні Цій темі підпорядковане асе оформлення го
ловної колони. Кияни з гордістю проносять тран
спаранти, яскраві панно, що розповідають про ве
ликі перемоги національної політики КПРС, ленін
ську дружбу і братерство радянських народів, які 
готуються відзначити 50-річчя утворення СРСР.

Перед трибунами проходять посланці Київщи
ни. У багатьох з них на грудях сяють високі уря
дові нагороди. Колгоспи і радгоспи області зі
брали непоганий урожай зернових, картоплі, ово
чів, цукрових буряків. Зросла продуктивність гро
мадського тваринництва, зміцніла технічна осна
щеність господарств.

З добрим, радісним настроєм вийшли на свят
кову демонстрацію і кияни. Колективи заводів, 
фабрик, будов, науково-дослідних і проектних 
організацій успішно справляються з завданнями 
першого року дев’ятої п’ятирічки. Підприємства 
міста ще 25 жовтня рапортували про завершення 
плану десяти місяців по обсягу реалізації про
дукції. Багато колективів достроково виконали 
соціалістичні зобов’язання, взяті на честь річниці 
Жовтня. Примножуючи славні традиції, в перших 
лазах передовиків виробництва йдуть арсенальці. 
Більш як 1200 робітників заводу «Арсенал» Імені 
В. І. Леніна в дні переджовтневої вахти заверши
ли виконання річних завдань. А всього майже ЗО 
тисяч трудівників міста вже працюють у рахунок 
1972 року.

В яскравих колонах впевнено крокують метро
будівці — напередодні свята вони зробили чудо
вий подарунок жителям Києва: в експлуатацію 
здано нову чергу метрополітену, яка зв’язує 
центр міста з заводським районом.

Гордо майорять червоні прапори а руках пред
ставників районів столиці — Ленінського, Жовт
невого, Шевченківського, Московського, Дніпров
ського.

Ідуть машинобудівники, хіміки, корабели, тка
чі, будівельники, залізничники.

Кілька годин не стихали над Хрещатиком му
зика, пісні, тривав народний похід. Жозтнева де
монстрація трудящих міста-героя Києва була-но-: 
вим яскравим виявом єдності і згуртованості ук
раїнського народу навколо Комуністичної партії 
та її ленінського ЦК, його рішимості самовідда-; 
ною працею швидше здійснити намічену партією- 
гігантську програму комуністичного творення.

(РАТАУ).

УРОЧИСТІ ЗБОРИ
6 листопада в приміщенні обласної філармонії 

відбулись урочисті збори трудящих Кіровограда, 
присвячені 54-й річниці Великої Жовтневої соціа
лістичної революції. їх відкрив перший секретар 
міськкому КП України І. П. Валявський. Буохливи- 
ми оплесками присутні схвалили пропозицію 
обрати до почесної президії Політбюро ленін
ського Центрального Комітету Комуністичної пар
тії Радянського Союзу.

Із доповіддю про 54-і роковини Великого Жовт
ня виступив секретар обласного комітету партії 
Д. С. Сиаолап.

Учасники зборів прийняли текст вітального листа 
Центральному Комітетові Комуністичної партії 
Радянського Союзу та Центральному Комітетові 
Комуністичної партії України.

Після закінчення урочистої частини присутні по
дивились великий святковий концерт художньої 
самодіяльності, в якому взяли участь Добруджан- 
ський ансамбль пісні і танцю з братньої Болгарії 
та заслужений самодіяльний ансамбль танцю 
УРСР «Ятрань».



Ш Па а ------ „МОЛОДИЙ КОМУНАР“
. ~ ВЧОРА КРАЇНА ВІДЗНАЧИЛА ДЕНЬ РАДЯНСЬКОЇ МІЛІЦІЇ ’===

* правопорядку назива
ють працівників міліції. Спокійні й 

уважні суворі й справедливі, вони го
тові в будь-яку хвилину прийти на до
помогу потерпілому, стоять на захисті 
інтересів радянських людей. Вірність 

. партії і народу, мужність і героїзм сол
дати правопорядку продемонстрували в 
роки громадянської і Великої Вітчизня
но* Воєн’ 8 пеР*0Д відбудови нашої кра-

Для працівників міліції ї сьогодні 
повсякденна служба — це бонові будні, 

. напружені, часто, пов’язані з ризикуван
ням життям. Василь Тарасович Пермі« 

•- нов дільничий інспектор міста Ново- 
українки, переслідуючи хулігана, був 
поранений у ногу ножем, але обов’язок 
свій виконав: злочинця затримав. В піч 
на 21 лютого 1971 року, невідомий в се- 

. лі Покровське Кіровоградського району 
через вікно із сейфа аптеки викрав гро
ші. З участю інспектора дитячої кімна-

НА СТОРОЖІ
ти міліції м. Кіровограда 3. Т. Савиць- 
кої злочинці були затримані. У травні 
цього року в Маловисківському районі 
в колгоспі «Победа» невідомі вкрали з 
ферми корову. Оперативна група на чолі 
з начальником райвідділу міліції Г. С, 
Шаповаловим затримала злочинців.

Робота міліції складна і відповідаль
на. Вона не щоденний детектив, погоні, 
постріли. Це — копітка повсякденна 
профілактика, попередження правопору- 
шень.

Останнім часом підвищився рівень ор
ганізаторської роботи в органах внут
рішніх справ, укомплектовані підрозді
ли, внесено зміни в стиль і методику 
керівництва, систему інформації і ана
лізу, практику узагальнення і впровад
ження передового -досвіду. Зараз в міді-

Ції багато кваліфікованих юристів, ін
женерів, педагогів, фізиків, хіміків. 
Тільки протягом останніх трьох років в 
паші ряди влились молоді спеціалісти, 
рекомендовані партійними і комсомоль
ськими організаціями. Сьогодні ми на
зиваємо імена кращих працівників орга
нів внутрішніх справ. Цс — Б. І. Ап- 
тонов, І. І. Прокопчуй, П. С. Шуляк, 
В. І. Ніцуленко, Є. І. Коржа», А, Ф. 
Колесник, В. С. Шевченко та багато ін
ших.

В день радянської міліції, ми скла
даємо свою щиру подяку всім нашим 
громадським помічникам —. добровіль
ним народним дружинам, позаштатним 
працівникам, комсомольським оператив
ним загонам, а також колективам тру
дящих, які борються за зразковий

<3 втор»

громадський порядок. В боротьбу во® 
чилось 1059 населених пункті.?, 309 ко 
лективів і підприємств, а в 87- нас^ь 
них пунктах взагалі не було жодно 
правопорушення.

Відчутна робота юних дзержміщіа 
Зиам'янського, Свігловодського, Доор * 
велнчківського районів. Вони слідкую її» 
за порядком і поведінкою підлітків в 
громадських місцях,

. Працівники міліції області зосеред
жують свою увагу передусім па профі
лактиці правопорушень, щоб вчасно за
стерегти людину від необачних вчин
ків, а якщо вона оступилася, допомог сн 
їй вибрати правильний шлях. Запобігти 
злочинам, вчасно розкрити скоєні — на 
це спрямовано всю діяльність органів 
внутрішніх справ області.

О. ЯЦЕНКО, 
начальник відділу по політнко-ви- 
ховній роботі УВС Кіровоград
ського облвиконкому,

єхидно
...........    з
Докопаним віспою обличчям І 

притри^ 

більшовик мені знайомим. Тож 
мороз- 

ПІДІЙШОВ
Чудчовд 
вже ке

Коли Жосан із своїми спізбу
ти льни намн-горлопаямм з пет
люрівської банди ввійшов до 
міста : почав вішати більшови
ків і всіх тик, хто їм співчував, 

; Чуднов, ян і його друзі-більшо» 
вини, змушений був піти у ПІД
ПІЛЛЯ, а потім у партизанський . загін.

1 В один із днів партизани 
: одержали наказ вийти до Єли-
• сааетграднівии для з’єднання з
• іншими загонами. Вийшли тихо 
під прикриттям ночі. Сліди

. припорошив останній передзес- 
няний сніг — мокрий і важний. 
Та наразились на засідку. За- 

.лягли в очереті над Інгулом. 
Сніг відразу підтав. Одяг по
крився крижаною кірною. А во
рог не давав і голову підняти. 
Було поранено командира і ще 
кількох партизан. Тоді Чуднов 
взяв двох сміливців і з величез
ною обережністю пробрався у 
‘ТИЛ ворожому кулемету. Корот
кий стрибок — і з обслугою 
покінчено. Загін швидно поли
шив небезпечне місце. Його 
відхід прикрив Сергій Чуднов 
із своїми друзями Іваном та 
Петром. Він і зупинив КІННИЙ 
загін петлюрівців. Сили були 
нерівними. Через якийсь деся
ток хвилин Петра скосила куля. 
Згодом важно схилився на щи
ток нулемета кремезний Іван. 
Останнє, що побачив Сергій,.— 
це зблиск шаблі... Коли опри- 
Їомнів, то почув голоси. Відкрив 
ювіки — перед ним Жосан і 

ще кілька офіцерів.
І — Ти, бач, ожив, ~ єхид 
сказав висоний петлюрівець 
(____ ___ ____ —
витягнув пістолет.
1 — Не поспішай, •— ггр"“ . 
А»аз його за руку Жосан. — Цей 

“ **—
£ай ще трохи подихає 
ним повітрям.

Жосан хихикнув, і 
ближче І штрикнув 
шаблею в бік. Сергій 
чув, як з нього стягнули кожух, 
ян Жосан знову хихикнув: «Те
пер не оживе».

Опритомнів Сергій десь на 
світанку і, залишаючи на снігу 
кривавий слід, поповз до міс
та...

Час і молодість зробили своє: 
він таки вижив. І якби був лю
диною слабкої волі, то відсид
жувався б тихо в якомусь кут
ку. Та Чуднов не з таких. Тільки 
видужав, відразу пішов у пові
товий комітет партії. Білих на 
той час вже вигнали з України, 
але недобитки різних банд 
юастали по селах і містах, гра
бували, вбивали.
• — Треба людей а міліцію, — 
вказав начальник політсекрета- 
ріату повітової міліції Броун, 
який саме буз у секретаря. 
Щоб очистити нашу землю ВІД 
бруду.

. Розумію. Згоден.
— Це добре. А хто поручи

ться, — запитав секретар по
віткому.

і — Більшовик Семенов Дмит
ро Олексійович, начальник ра
йону міліції, помічник началь
ника карного розшуку більшо
вик Михайло Сергійович Де
ментьев. Вони мене добре 
знають. Разом Петлюру били. 

Чуднов на хвилину задумав
ся, кого назвати ще.

■— А третім поручителем бу
ду я, —• сказав Броун. — Зго
да? Тоді пиши заяву.

Заява, датована 1921 роком, 
зберігається і понині в особо
вій справі. 22-річний Сергій 
Чудноз тоді писав: «Прошу 
прийняти на роботу а міліцій», 
буду свято виконувати свій 
обов’язок за нашу езящен- 
ну революцію, не пошкодую 
сил і життя, захищаючи трудо
вий народ».

Другого дня начальник по- 
пїгсекретаріату Броун доклад
но бесідував з Чудновим.

і— Я знаю, що ти сміливий, 
вла треба ще й кмітливість, « 
°итримку. Тепер немає окопами 

Сергій 
«Прошу

(Закінчення. Початок в газеті 
за 7 листопада).

? траншеями визначеного фрон* 
ту. Ось проглянь ЦІ повідом
лення.

• підсунув Сергію теку. Тон 
розгорнув, пробіг очима корот« 
ні, тривожні донесення:

«25 вересня 1920 р. Банди 
Гризлова захопили Хмельове і 
Ерделівку. Вбито начальника і 
агента продзагону.

10 жовтня 1920 року. На се
ло Оситняжку напала банда 50 
чоловік. Жителів пограбовано, 
вбито двох міліціонерів.

14 жовтня 1920 року. В селі 
Ведмежа Балка вбито міліціо
нера Афанасія Акименка...»

— Як бачиш, ворог намагає
ться вкусити повсюди, де мож
на, — продовжував начальник 
політевкретаріату, —- Це ус
кладнює роботу. Але це свід
чить і про те, що в контри вже 
немає сили, щоб зібрати банди

ДЕВІЗ: «НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ!»

лишились 
нололими
• один кулак. І рано чи пізно, 
ми ліквідуємо їх.

Після тієї розмови Чуднову 
не раз доводилося і самому 
брати участь у ліквідації банд, 
приймати тривожні повідом
лення. Вони краяли серце, за
палювати лють.

«26 жовтня 1921 року банда 
Завгороднього кількістю в 90 — 
100 шабель оточила базар по
близу с. Федвора і порубала 
кількох міліціонерів.

ЗО листопада 1921 року бачда 
Іванова в 40 шабель захопила 
село Антонівку, розгромила ви
конком, телефонну . станцію, 
вбила двох міліціонерів...»

Але з кожним роком такі по
відомлення надходили все рід
ше, а в останній час майже зо
всім зникли.

І ось на дев’ятому році резо
люції таке зухвале пограбу
вання.

Сергій Миколайович про
йшовся по кабінету, роздумую
чи, потім повторив:

— Давай ще раз продумаємо 
асі деталі «зустрічі».

Сіли за стіл,
— Значить так. 2 червня по

грабовано цінності у жителів 
Єлисаветграда Камінсь кого, 
Степаненка, Ніпеля і Караячо- 
ва, згодом — пограбування 
на тракті до Великої Виски, а в 
ніч на 25 — поїзда. Як ми і 
думали, це різні групи чинили, 
але зв’язані між собою. Кіль
ка «малин» ми вже розкрили. 
Замах на Авдєєва ще раз під
тверджує, що ми на вірному 
шляху. Бандити перейшли до 
прямого терору, щоб не допус
тити розкриття всієї зграї.

Як свідчать прикмети, погра
бування поїзда — то робота 
банди Тереніна — Жосана. Го
ловне, щоб вони нічого не за
підозрили, тоді «зустріч» уго
тована.

І Чуднов почаа конкретно на
зивати, кого з працівників ооз- 
ШУКУ куди послати, за якими Хями пстановити посилений 

нагляд і т. д. ,
__ Ти думаєш, шо це міцні

ший горішок, ніж «Псих»? — за
питав Мікертичев.

— Безумовно. Жосан не про
сто професіональний бандюга, 
а ворог всього радянського.

Виб’єш із рук пістолет — ВІН 
зубами в горло вчепиться.

— Можливо, хоч «Псих» був 
Теж не з телепнів.

Цей тип — Іван Волков — ва
тажок групи бандитів, що діяла 
в Єлисаветграді, відомий у світі 
злочинців під нличкою «Псих», 
добре запам’ятався обом — І 
Чуднову, I Мікертичеву. Коли у 
Намінсьного та Інших єлнеа- 
ветградців зухвало пограбували 
цінності, Чуднов і Мінертйчев 
піймали трьох 'злочинців, ян 
кажуть, на гарячому. Ниточка 
привела до «Психа». Його захо
пили несподівано, що не міг 
скористуватися ні двома пісто
летами, що були в кишенях, ні 
гранатами на поясі.

«Псих» прокинувся хворим 
Його відправили до лікарні, 
передбачаючи, що спробує втек
ти I зв’язатися із своїми спіль- 

никами. І він втік. А згодом 
розшуку стало відомо, що 
«Псих* зустрічається із своїми 
у валах старої фортеці. Зробили 
засаду І захопили всіх. Від них 
слово по слову і взнали потріб
ні дані про банду Тереніна і Жо- 
сана.

2_
Закінчувався липень. Точніше, 

був останній вечір липня 1926 
року, суботній, запашний і 
теплий.

— Так що, з кіно підемо, — 
запропонував Казарінов. — 
«Богиня джунглів». Кажуть, що 
цікавий фільм.

— А чого ж, можна, — від
гукнувся Мінертйчев, —- тим 
паче я холостяк, дружина до 
батьків поїхала. А ти, Сергію, 
як?

— Теж холостяк, Я, ще тиж
день тому, Ліду з дитиною 9 
Катеринослав у гості відправна,

— Та я не про це. В кіно 
підеш?

—- Ні, Думаю завтра. А зараз 
зайду до Авдеева.

Начальник карного розшуку 
Авдеев, висліджуючи злочинців, 
простудився і захворів на за
палення легень. Вже місяців два 
він лежав дома. Обов'язки на
чальника виконував його за
ступник Чуднов. і хоч Сергій 
Миколайович сам уже був до
свідченим працівником, але ча
стенько заходив до Авдеева, 
щоб порадитись. I заходив ке 
стільни як до начальника, а як 
до старшого товариша.

— Тоді до побачення, — ска
зав Мінертйчев,- тиснучи на 
прощання руку. І разом з Казз- 
ріиооим попря/лував до кіноте
атру.

Та фільм їм не вдалося поди
витись. На третій частині черго
вий викликав до міліції. Там 
уже всі були підняті по тривозі.

Мінертйчев за роки роботи 
в карному розшуку звик до не
передбачених тривог, тож спо
чатку не особливо і стурбу
вався. Але коли начальник мілі
ції повідомив, що невідомими 
вбитий Чуднов, Мінертйчев 
зблід..

— Вбитий чи поранений? — 
запитав з надією.

— Вбитий...
— Ух гади! — аж затрусив

ся Мінертйчев.
Хоч вони з Чудновим були 

знайомі лише нільна років, але 
стали нерозлучними друзями.

Колишній тесля Іван Асатуро. 
вич Мінертйчев із Великого Ка- 
ракліса Єреванської губернії по
добався Чуднову своєю весе
лістю і настійливістю. За кіль
ка років, незважаючи на цели
ну зайнятість на роботі, він 
навчився говорити І писати та
тарською, грузинською та ро
сійською мовами. Це було не
легко, адже до революції Іван 
Асатурович не вмів добре пи
сати і рідною, вірменською 
мовою.

За роки революції він не раз 
дивився смерті в очі. В 1920 ро
ці його арештували меншовики 
I присудили до розстрілу. І ли
ше завдяки саоїй кмітливості 
він залишився живим — втік, 
коли вели на розстріл. Потім 
працював у ЧК Грузії, вчився в 
Москві. Доля звела його з Крав- 
цовою Євгенією з Компаніївки. 
Разом з нею приїхав у Єлмса. 
ветград.

Запальному Івану Асатуро- 
вичу подобалася врівноваже
ність Сергія Миколайовича, I 
звичайно, сміливість. У сміли
вості і кмітливості його Мінер- 
тичев пересвідчувався не раз. І 
ноли розслідували в кінці 1925 
року вбивство в ЛеленіоцІ, І ко
ли вийшли на слід вбивць і 
очікували їх в засідці в одному 
з сіл Бобринецького району.

Мінертйчев цінував Чуднова 
саме за те, що він був чуйним 
до друзів і жорстоким до во
рогів, порушників дисципліни.

В архіві зберігся наказ 
№ 1289 від 1 липня 1922 року 
начальника 7 району міліції 
Чуднова. Сергій Миколайович 
писав: «Спостерігається, що мі
ліціонери з тими чи іншими 
громадянами поводяться грубо, 
будучи п’яними, що зробив мі
ліціонер Донцов, за що оголо
шую йому догану і, крім того, 
віддаю суду.

Міліціонер повинен поводити
ся з обивателями ввічливо, але 
наполегливо, завжди бути на 
своєму місці тверезим і вміти 
заслужити симпатію населен
ня...»

Сам Чуднов був прикладом. 
Про це свідчить І такий доку
мент:

«Виношу свою подяку рево, 
люціонера співробітникові кар
ного розшуку тов. Чуднову за 
революційний дух і відданість 
трудовому народу. Рішучий і 
чисто революційний вчинок тов. 
Чуднова при зустрічі з нальот- 
чинами вітаю І висловлюю, по
бажання, щоб у подібних 
паднах завжди проявлялася 
подібна рішучість.

Комендант міста
І. КАЛЬКО».

ви-
б

що ховався в бур'янах/ Кинув
шись до нього, Мікертичев за.

Дізнавшись про смерть друга, 
Мінертйчев кілька хвилин в 
розпалі повторював: «Ух, гади!» 
Команда «Оперативникам ви
їхати на місце подій», привела 
його в себе. Перезарядив пісто
лет і разом з іншими вскочив у 
бричку...

Чуднов лежав мов живий, ллє 
смерть вже. встигла зробити 
обличчя блідим-блідим.

Про те, як сталося це вбив
ство, єлисаветградська газета 
писала: «Близько восьмої годи
ни вечора поиійний пішов про
відати хворого начальника кар
ного розшуку Авдеева, що жив 
на Приютинській вулиці проти 
ковалівської цеокви. Авдеев з 
дружиною Г Чуднов вийшли 
посидіти на свіжому повітрі. 
Було багато перехожих. Мимо 
бесідуючих пройшло трос чоло
віків: двоє пройшли трохи ппе. 
ред, а один, вбивця, відстав. 
Порівнявшись з групою, що си
діла на ганку, вистрілив в упор 
у Чуднова. Без будь-якого зву
ку Чуднов упав на землю.

Вбивця впевнено зробив один 
за другим два постріли в Ав
деева. Але той інстинктивно по
дався в глибину квартири. Одна 
нуля попала о одвірон, а дру
га — у стіну.

Спочатку пеоехожі кинулись 
в бік, бо вистріливши, вбивця з 
револьвером в руках кинувся 
вздовж вулиці з крином:

«ДорогуІ Буду стріляти!» В 
лабіринті вулиць всі три зло
чинці. зникли. • ’

Все це тривало но більше 2 —• 
З хвилин. Коли Авдеев вискочив 
з квартири з пістолетом, то 
злочинців І слід пропав.

Відразу прибули слідчі, пра
цівники міліції й розшуку. Була

пущена пошунова собака, але 
біля Інгулу за Грязною вули
цею сліди зникли». г

— Найдемо сліди, обоз яз- 
ково. Відплатимо за тебе, дру
же! — сказав Мікертичев, схи
лившись до дерева на березі 
обмілілого Інгулу. Потім він 
повторив свою клятву на траур
ному мітингу, прощаючись з 
другом.

Не думав тоді Мікертичев, 
що ворожа куля скосить і його.

Пожовтіла від часу місцева 
газета розповідає:

«Вбивство тов. Чуднова е ніч 
на 1 серпня I Мікертичева на 
третій день тісно стоїть у зв’яз
ну з розкритими карним розшу. 
ком пограбуваннями Знам’пн- 
ського поїзда, на тракті Великої 
Виски і т. д.

Атаманом бандитів виявився 
Теренін, затриманий разом із . 
співучасником Кошурко через 
кілька днів після пограбування 
поїзда.

Жосан І Якубинський, члени 
ё1е'| банди, встигли зникнути у 

мілі, до вбили співробітника 
ГПУ, поранили другого співро
бітника ГПУ, вбили його дру
жину.

Після Сміли бандити перед
чували в с. Цибульове. Під час 
гри о нарти Жосан і Якубин
ський обіграли свого партнера- 
бандита і збили його. Після чо
го знинли в напрямку Єлиса
ветграда, нуди прибули 30-го 
вночі.

31 липня ними був убитий 
□. о. начальника відділення 
розшуку тов. Чуднов.

Після вбивства тов. Чуднова 
Жосан зник із міста, маючи на
мір відправитися в Бобринсьну 
І здійснити наліт на залізнич
ну касу. Янубинський зали
шився у місті.

З бону карного розшуку були 
вжиті всі заходи для того, щоб 
Жосана затримати і. як відомо, 
останній був убитий при опорі 
в момент затримання в поїзді.

... Стало відомо, що Якубин
ський ховається весь час в ра
йоні міського саду, у свого при
ятеля Рогачевського Миколи. 
Для арешту останнього і Яку- 
бинського було направлено 
кілька працівників, серед 
був І тов. Мінертйчев.

Неподалік від будинну 
ли Рогачевського кілька 
цівників влаштувались у 
ці, а один направився у 
тиру.

В цей час т. Мікертичев, що 
був з другого боку будинку, 
помітив бандита Якубинського, 

яких
Мимо- 

пра- 
засід- 
кзлр-

вистрілив у 
смертельно

шись до нього, Мінертйчев 
пропонував зупинитись, ОСКІЛЬ
КИ Якубинський почав тікати. 
Мікертичев зробив кілька по
стрілів. Поранений в ногу бан
дит у свою чергу 
Мікертичева. Той 
ранений опав...»

А через кілька днів украї
нець Іван Тарасенко на могилі 
Мікертичева поклявся пом
естись ворогам і за його 
смерть, і за смерть росіянина 
Чуднова, за смерть всіх тих, 
чиє життя перекрестила ооро- 
жа куля. І як реквієм прозву
чали слова щойно написаного 
вірша:

Еще один убит. Семья друзей 
_ редеет.
НпДтДУЛШИе Ух°Дпт из Рядоа; Но труса нет, нм быть никто 
и - не смеет,и каждый умереть готов 
в стране советской есть 
на еману%Т?оН?оВН:,'ТВ“йт’ь 

Умрут одни, ряды сомкнутся 
Пополнятся и станут 73 
Сомине» Рлды н 
всегда вперед, нТн°и37,’^

Умр°ут°?дннИ°У"0
>мрут ОДНИ, но не редеет РЯД.

• • «
бони пішли із житгя

Е„“°"°д“й міЛ'ЧІонерРг,і„я 
мемор,а„ьно; ЯОШ1(И'_ « *»» 
„ев ’ с,1Н0бі’ "₽о«оаитьУ о- 
мер — салютує.
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ДО 150-РІЧЧЯ З ДЛЯ НАРОДЖЕННЯ 
Ф. м. ДОСТОЄВСЬКОГО

Т ВОРЧА спадщина Федора 
’ Михайловича Достоєв

ського відноситься до яскра
вих явищ сучасної культу
ри. Він зробив великий 
вплив на духовне життя 
людей, відкрив нові просто
ри для розвитку художньої 
літератури. М. Горький від-
мітив, що «Толстой і Досто- 
євський — два найбільших 
генії, силою своїх талантів 
вони потрясли весь світ, во
ни звернули на Росію увагу 
всієї Європи і обидва поста
ли, ян рівні, в ряди людей, 
чиї імена — Шекспір, Дан; 
те, Сервантес, Руссо і 
Гетте».

В той же час світогляд і 
творчість Достоєвського ви. 
нятково складні •“ ------ —
ливі, по-своєму 
ють заплутану 
людей з період 
ня капіталізму.

Всім прогресивним людям 
близькі його скорботні роз-

й супеоеч- 
відобража- 
свідомість 

утверджеи-

но раніше. Соціалізм, згідно 
нових переконані» письмен
ника не є основою удоскона
лення людини, справедливос
ті та єдності людей. Тачою 
силою він визнає лише ре
лігію. Однак новий світогляд 
не знизив критичної сили і 
гуманістичного пафосу на
ступної творчості Достоєв
ського.

Сила таланту Достоєв
ського особливо посилюєть
ся після поїздки за кордон 
в 1862 році. Свої враже жя 
він висловив в «Зимових за
мітках про літні враження». 
Достоєвськин викриває ли. 
цемірство пануючих класів 
Америки І Європи, малює 
жахливі картини злиднів ро
бітничих кварталів капіта
лістичного Лондона.

Свобода в 
суспільстві 
тих, хто має 
дає свобода кожному 
мільйону? — запитує Д<

era

ГЕНІАЛЬНИЙ
ХУДОЖНИК

думи про долю людей, гноб
лених буржуазним суспіль
ством, віра у високе призна
чення людини. А. В. Луна- 
чарський мав усі підстави 
заявити, що «у Достоєвсьчо- 
го всередині живе соціаліст». 
Пафосом пошуків Достосв. 
ського була мрія про загаль
ну єдність людей, «золотий 

словами, 
прекрас
не втра- 
жити на

буржуазному 
це свобода 

мільйон. «Чи
1 Г1О 
|®сто- 

євськин. — Ні. Що 
тане людина без 
мільйона/ Люднна 
без більйона — це 
не та, яка робить 
все, що завгодно, а 
та, з якою роблять 
есе, що завгодно». 

Непереверш е н е 
по художній силі 
викриття буржуаз
ного суспільства 
ми знаходимо і в 
романі «Злочин і 
покарання» (1836 
рік). Серцевину 
твору складає мо- 

проблема: чи доіус- 
нік.

тисяч

Комсомольців автослюсаря Володимира Посуховсьного на 
Гайворонсьному автопідприємстві N9 10032 та слюсаря-дизе- 
ліста Петра Богачука на Гайворонсьному тепловозоремонтному 
заводі знають ян нращих виробничників. Добитись високих 
виробничих показників юнакам допомагає спорт: Володимир 
успішно виступає в бігу на 3000 метрів, Петро — на стометрів-
ці. Обидва юнаки захищали спортивну честь району на облас
ній спартаніаді сільських і селищних Рад і увійшли до п’ятірок
кращих легкоатлетів спартакіади.

На ф от о: (зліва направо) Володимир ПОСУХОВСЬНИЙ та 
Петро БОГАЧУК. Фото Н. ЗУБЧЕНКО.

f

ну єдність людей, 
вік», коли, за його 
«люди можуть бути 
нижні і щасливими, 
тившн можливості 
землі». Творча енергія пись
менника і була спрямована 
на пошуки шляхів, здатних 
привести до всезагальмого 
братерства. «Коди ж при
пиниться ворожнеча і чи 
збереться ноли.небудь люди
на разом?» — з сумом і бо
лем запитував Достосвський.

Любов до людини обумови
ла критичний бік його та
ланту, безумовне заперечен. 
ня буржуазного ладу.

Достосвський бус одним з 
небагатьох художників, хто 
зумів відчути особливу зна
чимість подій в Росії в 60-ті 
роки — початок всесвітньо- 
історичного перевороту. Ио. 
го творчість пройнята перед
чуттям катастрофи буржу
азного світу, його неминучої 
загибелі. В цьому творчість 
Достоєвського с «дзеркалом 
російської революції». Вона 
незмінно чинила революцій
ний вплив на суспільство, 
морально оздоров л я ю ч и 
його.

Мріючи про «золотий він», 
Достоєвськин в той же час 
заперечував єдино реальний 
шлях до нього — боротьбу і 
революційне насилля. Він 
прагнув зцілити хворий ка
піталістичний світ мораль
ними засобами — ідеєю жер
товності, покірності й за
гальної любові. Він став во- 
їнствуючиїл ворогом револю
ційних ідей. Він був незна
йомий з науковим соціаліз. 
могл, тому міркував про ре
волюційну празду по ії пе
рекручених формах. Цей ре
акційний бін письменника 
відмітив В. І. Ленін, засуд
жуючи «архинепсьне наслі
дування архикепського До
стоєвського».

Однак реакційні ідеї пи
сьменника не можуть збез- 
цінити його висоний мораль
ний пафос наполегливих 
роздумів про відповідаль
ність людини за свої ідеї та 
вчинки, про місце людини 
серед людей, про долю зсьо. 
го людства.

Ці роздуми втілились вже 
□ першому творі Достосв- 
ського романі «Бідні люди» 
(1846 рік). Прочитавши ро
ман, Некрасов вигукнув: 
«Новий Гоголь з’явився’» 
Цими словами було визначе
но не лише гуманісти іну 
спрямованість, але й ступінь 
таланту починаючого пись
менника.

Молодий Достоєв с ь к и й 
зблизився з Бєлінським, о 
1849 році його було засудже
но до страти як одного з 
найактивніших діячів рево
люційного гуртка Яетрашев- 
ського. За кілька хвилин до 
виконання вироку засуджені 
дізнались про помилування: 
заміну розстрілу 4-річною 
омською наторгою з наступ
ною солдатською службою.

На каторзі завершується 
перелом в світогляді Досто. 
євського, що намітився зна-і-

ральна 
тиме знищення навіть 
-чемної людини в ім я 
життів? І достосвський від
повідає рішуче — «Ні!» Зви
нувачувальний пафос рома
ну спрямований проти мо
ралі зверхлюдини, що ви
правдовує право сильного 
придушувати слабшого, що 
допускає будь-які жертви в 
ім’я мети с-диного. пробле
матика роману вирішується 
перш за все, через соціаль
но-психологічну драму Рас- 
кольникова.

Пізнавши несправедли. 
вість світу, зневірившись у 
можливостях мас, Расноль. 
ников вирішив перетворити 
життя зусиллям СВОЄЇ 'МЛІ, 
згідно виношуваної ідеї. Щоб 
перевірити свої можливості 
та врятувати сім’ю і бага
тьох від злиднів, він вирішив 
зробити «перший крон» — 
воити і пограбувати про- 
центницю. Але воивстпо ста
рої та її сестри Єлизавети 
зробило Раскольнинова во
рогом людства, привело до 
спустошеності, й моральної 
загибелі. Злочинець шукає 
смерті. Він змушений до
нести на себе, щоб споку- 
гнвши прознну страждан
ням, знову приєднатись до 
людей. Кохання до Соні вря
товує його від душевної 
смерті, знову з'єднує з 
людьми.

Підсумком творчого роз
витку Достеєвсьного є ро. 
ман «Брати Карамазози», В 
центрі роману — сім’я Ка- 
рамазових. Повна внутріш
ніх протиріч, любові й не
нависті. На думку Достоєв- 
ського, вона втілює карти- 

і особистих 
всього люд- 
Філософську 
складає сю

жетна лінія Івана Карамазо- 
ва. Його могутній аналітич
ний розум не може сприй
няти нерозумно побудований 
світ. Але його протест но. 
сить характер індивідуаліс
тичного бунту, призводить 
до нігілізму. В'Н стверджує 
принцип «ссе дозволено», 
який надихнув лакея Смвдг 
дякова на вбивство батька 
Івана, призвів героя до бо
жевілля.

Розгул буржуазного інди
відуалізму і хижацтва зля
кав письменника. В остан
ньому своєму слові, зверне
ному до світу, він заклинав: 
«Змирись, горда людино!» 
Шляхи врятування людства 
Достосвськии шукав в ме
жах того буржуазного сус
пільства, яне сам же запе
речував.

Ці протиріччя і визначили 
ставлення В. І. Леніна до 
Достоєвського. За спогадами 
Ьонч.Брусвича «нещадно 
засуджував Володимир Ілліч 
реакційні тенденції творчос
ті Достоєвського... Разом з 
цим Володимир Ілліч не раз 
говорив, що Достосвський 
дійсно геніальний письмен
ник, який поназас хворі сто
рони сучасного йому сус
пільства, що в нього багато 
протиріч, перекручень, але 
одночасно — і живі картини 
дійсності». В. І. Ленін про
понував встановити пам'ят
ник Достоєвському.

о. осмоловськии, 
доцент Кіповоград- 
ського педінституту.

ПЕРШІСТЬ СТСР
З ФУТБОЛА

Українські команди другої 
ліги класу «А» провели ігри 
чергового туру. їх результаті) 
такі:

«Динамо» (Хмельницький) — 
«Авангард» (Тернопіль) — 2:0, 
СКА (Львів) — «Торпедо» 
(Луцьк) — 0:0, «Говерла» (Уж
город) — «Горинь» (Ровно) — 
2:0, «Спартак» (Івано-Фран
ківськ) — «Автомобіліст» (Жи-

томкр) — 2:0, «Тавпія» (Сімфе
рополь) — «Металург» (Ждд- 
нов) — 1:2, «Локомотив»
(Херсон) — «Локомотив» (До
нецьк) — 0:2, «Авангард» (Се
вастополь) — «Шахтар» (Гор- 
■лівка) — 0:0, «Суднобудівник» 
(Миколаїв) — С1\А (Київ) — 
2:1, «Кривбас» (Кривий Ріг) — 
«Локомотив» (Вінниця) —2:1, 
СКА (Одеса) —кДніпро» (Чер
каси) — 3:0, «Зірка» (Кірово
град) — «Хімік» (Сєвєродо- 
мецьк) — 2:1, «Спар.так» (Су
ми) — «Шахтар» (Кадіївка) — 
1:1.

ФУТБОЛ і.РЕВАНШ ВІДБУВСЯ
дах™ ^6олісіів 

ради Гсеверодопепьку (0:1). Вдома »«• 
ш. прагнула взяти реванш за поразку. 
Під час одного з прорипів на 2 •
ІНШІ зустрічі нападаючий гостей Юрш 
Панов відкрив рахунок. .................

Пропущений гол немов підхльоснув госХар і) одя. Вони великими силами 
Зшлн в атаку, створили загрози м 
становище біля воріт с>,пеР“"“-„ В;, 
час гравець «Хіміка», зіграв рукою. За Щ- 
суідя матчу призначив одинадцятимст- 
23 штрафний удар в бік іхшх нор.т, 
який точно реалізував Віктор Квасов.

І після цього атаки кіровоградців три
вали. Рятуючись .від гола, футболісти 
Сєвєродонецька- вибивають м яч за ■ 
нію воріт. Віктор Квасов різко пробйв > 
кутовий прямо па воротаря Володими
ра Головчанського, який вийшов трохи 
вперед. Удар був настільки сильним, що 
Головчанський не втримав м яча. илек- 
сій Кацман, який виявився тут же, вивів 
свою команду вперед.

Другий тайм пройшов при перевазі 
хіміків, але уникнути поразки їм так і 
не вдалося.

Після цього туру «Зірка» увійшла в 
п’ятірку кращих команд своєї ліги,

У наступному турі, який відбудеться 
12 листопада, «Зірка» буде вихідною. 
Останній матч сезону вона проведе 16 
листопада також вдома, зустрінеться з 
одним з лідерів — кадіївським «Шах
тарем»,

команд другої ЛІГИ

(РАТАУ)

класу «А».

л. ФЛЙНШТЕЙН

u

UDFiVI и( ьииа І 
ну суспільних 
взаємовідносин 
ського роду, 
основу роману

Наша адреса і телефони
316050 ГСП. Кіровоград. 50, вул. Луначарсьного, 36, 

Телефони: відповідального секретаря та відділу ком« 
сомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від
ділу листіе і масової роботи та інших відділів — 2-45-36.

БК 01993. Індекс 61197.

л ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
ЧЕТВЕР, 11 ЛИСТОПАДА. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 10.05
— Новини. (М). 10.15 —
Кольорове телебачення. 
Художній фільм «Білі но
чі». (М). 11.50 — Концерт. 
(М). 12.20 — Для школярів. 
На приз клубу «Золота 
шайба». (М). 12.45 — Теле
вісті. (К). 16.35 — Наша
афіша. (К). 16.40 — Теле. 
нарис «В дорогу виходь на 
світанку». (Ужгород). 16.55
— Телевісті. (К). 17.10 —
Кольорове телебачення. 
Мультфільм. (М). 17.30 —
Ленінський університет 
мільйонів. (М). 18.00 — Му
зичний фільм «Ритми, рит
ми, ритми». (К). 18.10 —
Українське кольорове те
лебачення. Актуальні про
блеми сучасності. XXIV 
з’їзд і завдання ідеологіч
ної роботи. (К), 18.30 —
Урочисті збори, присзачс-

ні 150-річчю з дня народ
ження Ф. М. Достосвсьио- 
го. Трансляція з Велиного 
театру Союзу PCP. 21.00
— Кольорове телебачення. 
Чемпіонат СРСР з хокея 
ЦСКА — «Динамо» (М).
21.45 — Програма «Час». 
(М). 22.15 — «Пісня зазжди 
з вами». (К). 23.00 — Теле- 
вісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.55
— Наша афіша. 18.00 — 
«У нас в гостях «Советский 
спорт». ТК). 19.00 — Худож
ній фільм «Петербурзька 
ніч». (К). 20.40 — «На доб. 
раніч, діти!» (К).

П’ЯТНИЦЯ, 12 ЛИСТОПА
ДА. ПЕРША ПРОГРАМА. 
10.05 — Новини. (М). 10.15
— Для школярів «Піоне- 
ріа». (М). 10.45 — Кольоро
ве телебачення. Художіійі 
фільм «Дві усмішки». (М).
11.45 — «Танцює «Подолнн-

чик». (Чернівці). 12.15 — і 
«За вашими листами». (М). І
12.30 — Телевісті. (К). 15.40 І
— Наша афіша. (К). 15.45
— На допомогу школі.
!. П. Котляревський «На- ^11 
талка Полтавка». (К). 16.20
— Народний телеунівзрси- Ш 
тет. (Львів). 17.00 — Теле- 
альманах «Подснг». (М).
17.30 — Чемпіонат СРСР з 
футбола: «Динамо» (Тбілі
сі) — «Спартан». В перерві
— «Хроніка тижня». (Кіро
воград). 19.00 — Культура 
слова. (К). 19.25 — Худож
ній фільм «Брати Карама. 
зови». 1 серія. (К). 20.45 — 
Програма «Час». (М). 21.15
— Музичний фільм. (К). 
21.35 — «Чуття єдиної ро
дини». (К). 22.10 — Худож
ній фільм «Брати Карлма-

зовн». 2 серія. (К). 23.20 —і 
Телевісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 18гз5
— Наша афіша. 19.00 —.
«Сезон третій». (Дніпропет
ровськ). 20.00 — Фільм-хон« 
церт «Сні вас молодість 
Еллади». (К). 20.30 — «На 
добраніч, діти!» (К). 20.50
— Художній фільм «Я ««ого
наречена». 22.20 — Кон
церт. (М). 23.10 — Нови
ни. (М).

Лльм-кон« 
молодість

Редактор В. ПОГРІБНИЙ,

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-
ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 1 

ОГОЛОШУЄ ДОДАТКОВИЙ НАБІР УЧНІВ 
на 1971 —1')72 навчальний рік

Училище готує висококваліфікованих робітників з 
таких спеціальностей:

На базі 8 класів з 2-річним строком навчання.
Токарі по металу, слюсарі-ремонтники. слюсарі ме

ханоскладальних робіт, слюсарі-електромонтажники.
На базі 10 —11 класів з 1 ромом навчання:
Токарі по металу, слюсарі-електромонтажники, 

електрозварники, машиністи електромостових кранів.
На всі спеціальності приймаються юнаки і дівчата 

віком від 15 років і старші, демобілізовані з лав Ра
дянської Армії.

Вступникам слід подати такі документи: заяву, ав
тобіографію, свідоцтво про освіту, паспорт чи сві
доцтво про народження, характеристику зі школи, 
довідку про стан здоров’я, довідну з місця проживан
ня і енлад сім’ї, медичну довідку про профілактичні 
прищеплення, сім фотокарток розміром 3x4 см.

Вступники проходять медичну комісію за направ
ленням училища.

Зараховані до училища забезпечуються:
з 2-річним строком навчання — 3-разовим безплат

ним харчуванням, святковим та робочим одягом і 
взуттям;

з 1-річним строном навчання — стипендією в роз
мірі 23 крб. 50 коп. на місяць.

Всім учням під час виробничої практики виплачує
ться 33 проценти вартості пиробленої продукції.

Гуртожитком забезпечуються тільки юнани.
Адреса училища: м. Олександрія, мікрерайон Жовт

невий, вул. Ватутіна, 1, телефон 51-4-08.
Автобусом їхати до зупинки «Жовтневе селище».

ДИРЕКЦІЯ.

ОДЕСЬКЕ П PO Ф ЕС ІЙ110-1 EX НI4 II E
УЧИЛИЩЕ № 13 

імені Героя Радянського Союзу
П. М. Вертелецького

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

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

Друкарня їм. Г. М. Димнірова, обласного управління 
' по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

Зам. № 6895. Тираж 54 500,

па 1971—1972 навчальний рік
Училище готує височокваліфічованих ообітмнш., з таких спеціальностей: робітників
тонарів, слюсарів-релюнтників, елентоотп-,«./^ 

ків, слюсарів механоскладальних робітмюЖ' електромонтажників, слюсарів-сантехнїків 
лів-штампувальників, стеоікнесикіп h-™?’ ,<о°а*нів, слюсарів-інструм’енТХнинів еАекЖуаальн.и* 

Строк навчання 1—2 рони. ’ слектР°монтсрів.
До училища приймаються юмтми п!

ном 15—25 років з освітою 8—10 класів ° *
Bi^Æ Рейнської 4JiaïKO£

також Роб^чи^ТС^д^и^Х^п харчУвамнпм, а 
навчання в УчилищТ'^х^^^^ Мас
стажу. н “усть.я до трудового

Під час проходження виробничої
одержують 33 проценти від суми0..Ь.рактини Уч,«і 
S&.r-.ïoXT' ж

мають потреб!! " иотр' □“ступи”иШПо°лЛ- Особн. Що 

во-Морсьного Флоту, забезпечуютьсяГ’Д та В,йсь«о- 
.иГрГн0,“ МНПТЬ 3 20 0«™Ua

Вступникам необхідно пп.-п™ 
заяву, автобіографію, 6 &Î!!1 Доиуменги: 
3x4 см., характеристику зі Кпи РТ°М( Р°»міром 

.св*Д°Чтво про народження 7п, ДОЦТво ’’І&І 
баскії04" ПР—ння, ДоаіХЬ(ПмЇсПц°пРТ)р«Об^ 

иу>Х°о"-н"«3“„ГТИС" Э 9 ГО„„„ рлн.
Телефон: 3-64-76.

того%б. Трамваям 6,* 7° g003’ ПеРесип, вул, Бога 
Зупинка: завод імені Атнево?

------- - ------------------ ДИРЕКЦІЯ.


	1458-1p
	1458-2p
	1458-3p
	1458-4p

