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ЛМРІЯЛЛСЬ...
Ajjna КРИВЕНКО, трактористка колгоспу «Дружба» Вільшанського району
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«»Л СОЦІАЛІСТИЧНОМУ ЗМАГАННЮ— 
ШИРШИЙ РОЗМАХ

ІЗ ЗБОРІВ ОБЛАСНОГО ПАРТІЙНОГО АКТИВУ
10 листопада в Кіровограді відбу

лися збори обласного партійного ак
тиву. На зборах були обговорені зав« 
дання партійних організацій області 
по виконанню Постанови ЦК КПРС 
«Про дальше поліпшення організації 
соціалістичного змагання». З доповід
дю у цьому питанні виступив перший 
секретар обкому КП України М. М. 
Кобильчак.

Доповідач підкреслив, тцо Постанова 
ЦК КІІРС є новим яскравим свідчен
ням ленінської турботи партії, її 
Центрального Комітету про всебіч
ний розвиток творчої ініціативи тру
дящих, вона нагадує, що вдоскона
лення організації змагання, дальше 
розгортання руху за комуністичне 
ставлення до праці е особливо акту
альним завданням партійних органі* 
зацій. ЦК КПРС наголосив, що даль
ший розвиток соціалістичного змаган
ня і поліпшення його організації є 
найважливішою умовою успішного 
втілення в життя виробленої XXIV 
з’їздом КПРС програми економічного 
її соціально-політичного розвитку, 
країни.

Партійні організації Кіровоградщи- 
ни мають певний досвід керівництва 
соціалістичним змаганням. Доповідач 
говорить про підтримку Кіровоград- 
цями патріотичних починань трудя
щих Москви, Ленінграда, Києва, спря
мованих на дострокове завершення 
п’ятирічки, про цінні почини наших 
земляків. Так, на Кіровоградському 
заводі «Червона зірка» зародилося 
змагання бригад під девізом «П’яти
річку — за три з половиною роки!» 
Тракторна комсомольсько-молодіжна 
бригада Героя Соціалістичної Праці 
В. І. /Моторного з колгоспу «Зоря ко
мунізму» Новоархангельського райо
ну виступила ініціатором змагання за 
одержання 50 центнерів зернових 
культур і 500 центнерів цукрових бу
ряків з кожного гектара. Повчальний 
досвід організації соціалістичного 

/ змагання нагромадили партійні орга
нізації міст Кіровограда, Олександрії, 
Ульяновського, Новомиргородського, 
Новоархангельського, Устинівського 
та інших районів області.

В ході змагання колективи промис
лових підприємств області десятимі
сячний план реалізації продукції ви
конали на 102 проценти, виробили 
понадпланової продукції на 15,6 міль« 
йона карбованців при річному зобо
в’язанні 15 мільйонів. Тваринники 
області на 1 . листопада державний 
план заготівлі м’яса виконали на 85,2 
процента. Область повністю розраху
валася з державою по реалізації 
вовни. Завершено виконання держав
ного плану заготівель яєць, а зобо« 
в’язання виконано на 94 проценти. 

Трудівники колгоспів і радгоспів об« 
ласті цього року одержали з кожно
го гектара по 32,7 центнера зернових 
без кукурудзи, зокрема, озимої пше
ниці зібрали по 37,6 центнера —« 
майже на 10 центнерів більше, ніж 
передбачалося соціалістичними зобо
в’язаннями.

Разом з тим М. М. Кобильчак за
значив, що в роботі промислових під
приємств, у сільському господаосгві 
ще чимало недоліків. За 10 місяців 
цього року 43 промислових підприєм
ства не виконали планів реалізації 
продукції і недодали її на 6,8 мільйо
на карбованців, 43 підприємств не 
виконали планів по продуктивності 
праці. Не так, як хотілося б, йдуть 
справи з виробництвом і заготівлями 
молока. В більшості районів неви
правдано знизилась продуктивність 
корів.

Доповідач докладно охарактеризу
вав роботу колективів підприємств 
залізничного, авіаційного й автомо« 
більного транспорту, будівельних ор
ганізацій, підприємств сфери об
служування трудящих.

Змагання, зазначив М. М. Кобиль
чак, — важливий соціалістичний ме
тод будівництва комунізму і комуніс
тичного виховання трудящих. Тому 
треба тримати в полі зору всі його 
етапи — від взяття зобов’язань до 
організації їх виконання, від гласност? 
ходу і підсумків змагання до пра
вильного морального й матеріального 
стимулювання, від пропаганди досві
ду передовиків до впровадження 
його у виробництво. Доповідач спи
нився на завданнях партійних, проф
спілкових, комсомольських організа
цій, преси, радіо і телебачення по 
дальшому розгортанню соціалістки« 
ного змагання.

В обговоренні доповіді взяли 
участь перший секретар Кірово
градського міськкому КП України 
І. П. Валявський, керівник бригади 
формувальників ливарного цеху ков
кого чавуну заводу «Червона зірка» 
В. І. Гетьманець, директор Долин- 
ського цукрозаводу Ö. К. Калинмчен- 
ко, кранівниця Помічнянського вагон
ного депо Т. О. Ковальська, секретар 
парткому радгоспу імені Димитрова 
Устинівського району Г. М. Лісовий« 

- голова колгоспу «Україна» Знам'як- 
ського району М. М. Доброволь« 
ський, голова Світловодського рай
виконкому І. Ф. Калінін.

В рішенні, яке прийняли збори об
ласного партактиву, одностайно схва
люється Постанова ЦК КПРС «Про 
дальше поліпшення організації соціа
лістичного змагання», намічено кон
кретні заходи по її здійсненню.

У ПОСТІЙНИХ КОМІСІЯХ 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР

У Москві проходили засідання під
готовчих комісій, утворених планово- 
бюджетними та галузевими комісіями 
Ради Союзу І Ради Національностей 
Верховної Ради СРСР. Було розгляну
то основні поназнини Державного п'я
тирічного плану розвитку народного 
господарства СРСР на 1971—1975 ро
ки, Державного плану на 1972 рік, 
Державного бюджету на 1972 рік І зві
ту про виконання бюджету за 1970 
рік. • • • •

Розроблено необхідні матеріали для 
пленарних засідань планово.бюджет- 
них І галузевих комісій Палат Верхов
ної Ради СРСР, які підготовлять під
сумкові документи І пропозиції для 
наступної сесії Верховної Ради СРСР. 

(ТАРС).

Рік видання
XII

«971 р.

Ціна 2 кап.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

- ДРУЖНЯ ЗУСТРІЧ
на запрошення ЦК КПРС І 

Ради Міністрів СРСР 10 листо« 
пада в Москву прибули Перший 
секретар ЦК ПОРП Е. Герек, 
член Політбюро І1К ПОРП, Го
лова Ради Міністрів ПНР 
П. Ярошевич та інші польські 
корівники.

Польських товаришів зустрі
чали Генеральний секретар ЦН 
НПРС Я. І. Брежнєв, член по- 
літбюро ЦК КПРС, Голова Ради Міністрів СРСР О. М. КосигГн, 
секретар ЦК КПРС К. Ф. Кату 
шев та Інші. .

10 листопада в ЦК КПРС між 
партійними І державними дія
чами СРСР і ПНР відбув^ то- 
вариський обмін думками.

Учасники зустрічі з глибо
ким задоволенням відзначили 
успішний розвиток всебічних 
зв'язній між братніми партіями 
та народами Радянського Сою
зу І Польської Народної Рес
публіки.

У ході зустрічі особливу ува
гу було приділено розвиткові 
економічного І науково-техніч
ного співробітництва, для якого 
доброю основою с координація 
народногосподарських планів 
обох нраїн, довгостроковий тор
говельний договір та Інші еко
номічні угоди між СРСР І ПНР.

Партійні і державні діячі 
обох нраїн підтвердили своє 
прагнення послідовно втілюва

ти в життя комплексну про« 
граму соціалістичної економіч
ної Інтеграції країн-членіп РЕВ.

Відбувся також обмін думка
ми з актуальних питань міжна
родного становища.

Сторони висловили свою рі. 
шимість і далі робити все для 
зміцнення згуртованості соціа
лістичних нраїн, добиватися 
єдності дій світової соціаліс
тичної системи, комуністичного 
і робітничого руху, всіх анти
імперіалістичних сил у бороть
бі за мир, демократію І соці
альним прогрес.

Зустріч радянських і поль
ських партійних І державних 
Діячів підтвердила повну єд
ність поглядів і пройшла в об
становці сердечності, дружби 
та братерства.
.,..ТоГ°_ж Аня польські неузки« 
Кн відбули на батьківщину.

(TAPQ.

РКИІУБЛІКАПСЬКА ПАРАДА. ІДЕОЛОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
10 листопада в Києві почалась нарада ідеоло

гічних працівників республіки. И відзив 'член 
пЭюро ЦК КПРС, перший секретар ЦК КП 

України П. Ю. • . поліпшення Ідеоло-
гі.^оГ₽"оО^Гп^иТ орТаниаЦІЙ респ^ .

світлі рішень XXIV з’їзду КПРС і XXIV з’їзду КП 
України» виступив кандидат у члени Політбюро, 
секретар ЦК КП України Ф. Д. Оачарзнко.

Нарада триватиме кілька днів.

(РАТЛУ).

Микола Безрученко — шофер першого класу. У колгоспі іме
ні Шевченка Бобринецького району його знаю-ь як старанного 1 кмітливого працівника, ™ отаранниги

Фото А. БУДУЛАТЬЄЗА.

/



2 стор. „МОЛОДИЙ КОМУНАР"
13 листопада 1971 року

 Фото В. КОВПАКА.

ничома^Иконоитипі30,ріПце” “ то ЕЖе сУла честь Валерію. У дружному робіт. 
«Чеовон-і -»іоипИ0 ЗМ-УЖН'В юнак, і комсоглоліп Кіровоградського заводу сарРВалерїй М%ОШНЙЧЕНКПГ? В Т" СІМ’Ю- занли" майбуття, взяв слю- 
таоя нпмгпмлп^іиі" ИЧЕН . (на Ф°то справа) дорогий квиток з рук секретаря комсомольсько) організації метизного цеху Василя ДОВГАЛЯ.

.SOS* ПОСИЛАЛИ ЦЕХИ

Атестат зрілості-кожному виробничнику
пг>л»Е!!»п°роний Розвиток науки й техніки, швидкі темпи промислового ви- 
спільстса*1 ° Наш й країні вимагають всебічних знань кожного члена су- 
мім^ДЛИЛОНаннп- "останови секретаріату ВЦРПС, бюро ЦК ВЛНСМ і колегії 

°СС,ТН СрСР В*Д 24 серпня 1971 рону «.Про проведення огляду 
гіг.профспілкових, комсомольських організацій, органів народної освіти 
”~>_г'озгоРУанню масового руху молоді, зайнятої у народному господар- 
vL.Il.v~ *’кожному молодому трудівникові — середню освіту» — секретаріат 

.?,ОІг Республіканської Ради Профспілок, бюро ЦК ЛКСМ України та 
колегія Міністерства освіти УРСР зобов’язує обласні ради, ізеспубліканські 
и^обласні комітети профспілок, обкоми ЛКСМУ, обласні відділи народної 
освіти забезпечити активну участь в огляді протягом 1971 — 1975 років проф
спілкових, комсомольських організацій підприємств промисловості, колгос
пів і радгоспів, колективів вечірніх, (змінних) середніх загальноосвітніх 
шкіл.

Облпрофрадам, обкомам ЛКСМУ, обласним відділам .народної освіти необ
хідно щорічно підбивати попередні підсумки і не пізніше 1 листопада надси
лати в республіканський оргкомітет інформацію про хід огляду та пропози
ції щодо заохочення кращих колективів і онремих керівників.

Остаточні підсумки огляду в республіці підбиватимуться в листопаді 
1975 року.

Переможці огляду будуть нагороджені перехідними Черговими прапорами 
Унрпрофрадк, ЦК ЛКСМУ і Міністерства освіти УРСР та грошовими пре
міями.

КОНСТРУКТОРИ
В ЧЕРВОНИХ
ГАЛСТУКАХ

Це — захоплююче. Ко.іп просто собі 
металеві, як на чийсь погляд, зовсім 
непотрібні деталі: коліщатка, гвинти
ки, тонкі провідники, під вправними 
дитячими руками стають діючими 
механізмами. А хіба не цікаво, про
слухавши якусь тему з фізики, спро
бувати власноручно виготовити наоч
ні приладдя. Коли вчитель заносить 
їх на урок, і повідомляє, що це 
зроблено самими учнями — завжди 
всі повертають голови і заздрісно 
дивляться на умільця. Але то, певно, 
спершу дивувалися...

Зараз в СШ № 6 тих умільців » 
кожному класі доволі. А в кабінетах 
фізики, хімії, географії на багатьох 
наочних посібниках наклеєні невелич
кі білі прямокутники з написом: 
«Діючу модель виготовив учень...»

В школі гурткова робота^ поставле
на на високому рівні. Кожен рік 
шкільний вестибюль рясніє від яскра
вих оголошень, які запрошують учнів 
5—10 класів записуватися в гуртки 
дитячої технічної творчості: електро
технічний, фізпко-техиічний, хімічний, 
радіогурток та інші.

Багато гуртків ставлять перед со
бою більш серйозні і складні завдан
ня. Наприклад, учні електротехнічно
го гуртка, яким керує досвідчений 
конструктор і педагог 1.1. Тернав-

еький, виготовляють прилади та меха
нізми для сільського господарства. 
В цьому гуртку навчаються здібні 
хлопці, які в умовах шкільної май
стерні виготовляють автоматичні 
прилади, укомплектовані за останнім 
словом техніки; зерносушарки нової 
конструкції, прилад контролю темпе
ратурного режиму на зерносховищі, 
автоматичний лічильник обліку пта
хів на птахофермі, автоматичну при
в’язь рогатої худоби та багато інших 
цікавих та оригінальних пристроїв.

Про їх важливість свідчить хоча б 
те, що ні експонати відзначено пер
шим місцем па міській та обласній 

' виставці дитячої технічної твор
чості і надіслані на республікан
ську виставку. Гуртківці Майдебуря, 
Стсльмухов, Бобко та інші, разом 
з керівником групи 1.1. Терйавським, 
нагороджені грамотами Міністерства 
освіти та цінними подарунками.

2—3 рази па тиждень сходяться 
хлопці разом, креслять схеми, які 
потім оживають і стають оригіналь
ними діючими моделями. Багато ува
ги приділяється тут і теоретичній 
підготовці по електроніці та приладо
будуванню.

Зараз гуртківці готуються до місь
кої виставки, яка відбудеться в бе
резні 1972 року на честь 50-річчя 
піонерської організації. На ній буде 
експонуватися цікавий прилад: авто
мат по продажу зошитів та олівців, 
сконструйований гуртківцями. Готу
ються й нові прилади та механізми.

В комітеті комсомолу над
ривався телефон.

— Щось придумаємо, — 
обіцяв юнак біля телефону.

Знизував безпорадно пле
чима і розводив руками.

’Іак було весь день і на
ступного дня... Турбували 
секретаря ксмсомольсьч* >і 
організації Заваллівського 
графітного комбінату Вале
рія Кунца. Дзвонити з цехів, 
дільниць, бригад... Нагадува
ли, що комітет «несе повну 
відповідальність», вимагали 
«вжити негайних заходГз»...,

«Ніби стихійне лихо: SOS, 
SOS!* —думав секретар. А 
ситуація й справді скидалась 
на те. Кінчався другий квар
тал —— і тут начальникам 
цехів, дільниць, бригадирам 
раптом посипалися заяви: 
«Прошу надати відпустку 
для здачі випускних екзаме
нів»... І не дві — три чи де
сяток. А відразу — 52. Це 
значило, що 52 робітники, 
випускники школи робітни
чої молоді, мали одночасно 
залишити свої робочі /гісця 
майже на місяць. Для ви
робництва назрівала загро
за зриву виконання плано
вого завдання.

Про те, щоб відмовити 
комусь з випускників у від
пустці, не можна було й ду
мати. Та й закон на їх боці. 
Члени комітету, зібравшись 
на термінове засідання, го
ворили саме про це. Треба 
було вирішити дилему: 
щоб випускники 
екзамени, і щоб 
цтво не страждало. Пішли 
на компроміс, домовившись 
з приймальною комісією 
середньої школи про здачу 
іспитів у два потоки.

Окремий випадок. Точні
ше — винятковий, бо такої 
кількості випускників на 
комбінаті ще не було. Зараз 
у школі робітничої молоді 
навчається 250 чоловік. Сво
го часу вони теж стануть 
десятикласниками. Та не 
випадкове повернення до 
тих подій. Подій, що най
більш типово показали тур
боту комітету комсомолу 
про молодою робітника на 
підприємстві, увагу до його 
особистих інтересів.

БЕЗ НЯНЬОК —
ДО ПРОФЕСІЇ

і
складали 
виробни-

Новачок на Заваллівському 
графітному комбінаті з пер
ших днів відчуває турботу, 
саме турботу, а не опіку 
няньки, з боку старших то
варишів, з боку комсомоль
ської організації. Робітниче 
поповнення, як правило, 
приходить сюди із серед
ньої школи, школи-інтерна- 
ту, сусідніх сіл. Це — юнаки 
і дівчата поки що без спе-

«СТАЖНИК» 
РОСТЕ 
ЩОРОКУ

ціальності, але з надією, що 
на комбінаті її одержать і 
стануть на власні ноги. Спо
дівання їх збуваються 
сповна.

Починають молоді графі т- 
нмки свій робітничий стаж 
по-різному. Одні стають слу
хачами професійних курсів 
у навчальному пункті. Ось і 
нещодавно вісім юнасів 
одержали посвідчення кра
нівників і зможуть працюва
ти на новому п’ятитонному 
підйомному крані. Довіра 
нової техніки молодим тут 
практикується сміливо, без 
огляду вання. Вчорашньому 
десятикласнику дають від
чути, що він нарівні з до
свідченим робітником несе 
відповідальність за вироб
ництво.

Для багатьох новачків 
шлях до професії починає
ться прямо біля верстатів. 
І як . ”
ними з перших днів. Остан
нім часом вчителями й на
ставниками молодих вироб
ничників стають комсомоль
ці.
цеху 
працює токарем четвертого 
розряду. Він досвідчений 
робітник. Нещодавно на
вчив своєї спеціальності На
ташу Новицьну. Дівчина з 
оцінкою «дебре» здала ек
замен на присвоєння 
го розряду токаоя. 
Володимир має ще 
ученицю

важливо, хто поруч з

В електромеханічному 
Володимир Машксз

друго- 
Зараа 
одну 

Ольгу Пере
воз — цьогорічну випускни
цю середньої школи. А для 
її подруги Ірини Кунц вчите
лем СТсВ молодий комуніст 
цього ж цеху, член комітету 
комсомолу комбінату Олек
сандр Євдокименко. І Оль
га Перевоз, і Ірина Кунц, і 
23 слухачі курсів слюсарів- 
ремоитників та слюсарів-ав- 
торемонтників при навчаль
ному пункті сумлінно вивча
ють премудрості своєї про
фесії. Кожен юнак чи дів
чина прагне найкращих оці
нок кваліфікаційної, комісії. 
Бо тому є стимул. Затверд
жене адміністрацією, разом 
з партійною, профспілковою 
та комсомольською органі
заціями, на комбінаті існує 
положення про видачу на
рівні з усіма робітниками 
тринадцятої зарплати тим, 
хто успішно складе екзамен 
із спеціальності.

У полі зору комсомоль
ської організації те комітету 
не на останньому плані мо
лоді робітники, що вже пра
цюють по кілька років, і хоч 
ця категорія виробничників 
вважається вже кадровою 
а, значить, і найбільш за
кріпленою за комбінатом, в 
комітеті тут свій підхід і 
своя точка зору. Зміст її 
коротко розкривається в 
розповіді секретаря Залерія 
Кунца:

— Цех малозольного гра
фіту став до ладу чотири 
рони тому. Працює в ньому 
виключно молодь. Середній 
вік всіх — тридцять років. 
Еони своїми руками зводи
ли цей цех, потім стали до 
його нових і складних ма
шин. Сьогодні Олексій Ми- 
тришия, АЛарія Сіроченко, 
Ісвн Шойхет, Лійколз Лере- 
ксльчук, Борис Демченко, 
Віктор Кот, Олексій Цимбал 
мають по три — чотири спе
ціальності. А спитайте, чи це 
вже межа їх вміння і 
устремлінь — заперечливо 
розсміються.

Так, орієнтація комітету — 
на природне прагнення мо
лодої людини до професійної 
досконалості, розширення 
своїх знань і вміння. Адже 
не випадково в цьому ж ма
лозольному поху Євген Би- 
цюровський виріс під рядо
вого робітника до майстра. 
Нині 24 виробничники на
вчаються в середніх і вищих 
учбових закладах. А цехові 
комсомольські комітети дба
ють на місцях, щоб кошен 
молодий робітник підвищу
вав свою майстерність по
всякчас. У механічному цеху 
готується конкурс па звання 
«Кращого з професії». А 
слюсарі підвищують свою 
кваліфікацію на спеціальних 
курсах, які працюють раз в 
три роки. В інтервали ', між 
курсами навчання проводи
ться побригадно. Гак. в 
бригаді В. К. Шпильового, 
де багато .молоді, своїми си
лами підготували на слюса- 
ря-ремоитника Леоніда Не
кая. А коли на комбінаті по
стала проблема кадрі п 
стропильників, п’ятнадцять 
чоловік без відриву від ви
робництва освоїли цю спе
ціальність.

В комітеті комсомолу за
раз оперують такими дани
ми: за цей рік підвищили 
свою кваліфікацію, оволоді
ли суміжною і набули нової 
140 чоловік комсомольців і 
молоді; за останні роки 
плинність кадрів серед мо
лодих практично ліквідова
на. Статистика ця заслуговує 
на увагу — факт безспірний.

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодою 
комунара».

Заваллівський графітний 
комбінат.

м. Кіровоград.«ПРО ТИХ, ХТО ЗАВЖДИ
фото: 

молодий кому
ніст Надія ПУС-
7ОВГГ
Лат
КПРС
ЛОДЄЄБА.

і канди- 

у члени 

Надія Ho-

В. ПОТЄХА, 
юнкор

«Чи не скучно»...
Обривок якоїсь фрази, зда

лося, прозвучав у тісній кім
наті бібліотеки, що заразом 
правила за книгосховище та 
читальний зал. «Чи не скуч
но» .. — обізвався «Джек Лон
дон» сніжно-білою чистотою 
суперобкладинки. «Ні», —- за
перечила Ціле серія «ЖЗЛ», 
томи якої говорили про най
тісніші контакти з читачем.

Справді-бо, бібліотека ре
монтного заводу «Укрсільгосп- 
техніки» стрічає аж надто під
кресленою тишею. І т.льки при

ближчому знайомстві з культ
освітнім закладом на проф
спілкових правах зможеш оці
нити його роль. Вона не зво
диться до книговидачі, вона 
включає значну пропагандист
ську діяльність серед робітни
ків підприємства.

Найчастіше до бібліотеки 
заходить завідуюче завод
ським клубом Надія Миколаїв
на Колодєєва. Удвох із заві
дуючою бібліотекою Надією 
Григорівною Пустовіт вони 
гортають періодику, методич
ну літературу. Удвох обмірко
вують подальші плани. 1 вже

читають робітники: «Запрошу
ємо на зустріч з ветерана
ми»... А згодом на будинках 
ветеранів Василя Дмитровича 
Ніколаєнка та Андрія Михай
ловича Литовки появляються 
таблички: «Тут живе почесний 
робітник Кіровоградського ре
монтного заводу «Укрсільгосп- 
техніки».

Пропаганда робітничого іме
ні, робітничих професій, вихо
вання молоді на кращих тра
диціях свого підприємства — 
ось один з головних напрямків 
діяльності заводських культ
працівників. Вони влаштовують

зустріч з делегатом XXIV з’їз
ду КПРС Григорієм Івановичем 
Алексєєвим, вечір посвяти ви
пускників ПТУ в робітники від
бувся з їхньою участю, при
людні почесті робітничій ди
настії Супрунеикових — їхня 
ініціатива й організація.

Надія Пустовіт і Надія Коло
дєєва — кваліфіковані спеці
алісти з вищою освітою. Свої
ми знаннями, досвідом вони 
охоче діляться з працівниками 
підшефної бібліотеки і клубу 
радгоспу «Червона зірка» Боб? 
ринецького району. Виїжджаю
чи туди, клопочуться про ви-

ступ агіткультбригади, мето
дичну допомогу — щоб тру
дівники сільського господар
ства якнайліпше проводили 
вільний час.

Один з останніх вечорів, ор
ганізований заводськими клу
бом і бібліотекою, присвячу
вався передовим виробнични
кам підприємства — «Про тих. 
хто завжди попереду». Напере- 
додні Жовтневого свята 
колектив славив своїх кращ£ 
людей.

ї ЧОРНОГОРЕЦЬ.
м. Кіровоград.
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І ВЕЧОРИ, І ЛЕКЦІЇ
АТЕЇСТИЧНУ РОБОТУ —

Обговорення стану атеїс
тичного виховання трудя
щих міста Кіровограда і зав
дань по розширенню мас
штабів цієї роботи відбулось 
днями на засіданні правлін
ня міської організації това
риства «Знання», в якому 
взяли участь голови первин
них організацій. З доповід
дю виступив завідуючий 
обласним Будинком атеїзму 
П. М. Дмитренко.

Обсяг роботи ленторів- 
атеїстів він проілюстрував 
такими показниками: в 1969 
році ними було прочитано 
2014, а □ 1970 — 2002 лекції, 
з них на природничо.научо- 
ві теми відповідно 957 і 964. 
За перше півріччя цього ро
ку лектори-атеїсти прочита
ли 979 лекцій, з них на при
родничо-наукові теми — 484. 
Проведена чимала кількість 
тематичних вечорів, читаиь- 
них конференцій.

Для молоді створюються і 
діють нінолекторії атеїзму 
при МПТУ N1 2, машинобу
дівному технікумі та інших 
учбових закладах. В Цент
ральному лекторії читається 
циня лекцій «Молоді — ма
теріалістичний світогляд». 
Атеїстичні вечори в Будинку 
атеїзн’.у відвідують жителі

А РІВЕНЬ ВИМОГ ЧАСУ
3-го, 5-го і 6-го будннкоуп- 
раелінь, МПТУ К? 9, коопера
тивного технікуму, медично
го училища. 8 клубах і 
Будинках культури — імені 
налініна, імені Крючкова, 
працівників держторгівлі ді
ють клуби атеїзму, де по 
заздалегідь складеному пла
ну проводяться тематичні 
вечори, вечори запитань і 
відповідей, читаються лекції, 
демонструються науково-по
пулярні фільми. Ставляться 
п’єси і самодіяльні концерти 
атеїстичного напрямку.

Плідно працюють школи 
природничо-наукових знань 
для батьків при восьмиріч
ній школі Н» 7, шхола атеїз
му при родильному будинку, 
народний університет атеїз. 
му при місьній лікарні № 3.

Добре поставлена робота 
по підготовці кадрів леито- 
рів-атеїстів в університеті 
марксизму-ленінізму при 
міськкомі партії, в школах 
молодого лентора при інсти
туті сільськогосподарського 
машинобудування І машино
будівному технікумі. На за
воді «Червона зірка» працює 
школа агітаторів-атеїстів, та
ка ж школа є і при Будинку 
атеїзму.

П. М. Дмитренко піддав 
гострій критиці недоліки в

постановці атеїстично-вихов
ної роботи на швейній фаб
риці, взуттєвій фабриці 
«Прогрес», в будівельних ор. 
ганізаціях, на заводах трак
торних гідроагрегатів, «Укр- 
сільгосптехніки», «Червоний 
дзеркальник», в професійно- 
технічних училищах №№ 1, 
6. 4, в торговельно-нулінар- 
ній школі.

Зупинившись на завдан
нях лекторів-атеїстів у світ
лі вимог XXIV з’їзду КПРС, 
доповідач наголосив на не
обхідності посилити роботу 
по атеїстичному вихованню 
серед усіх верств населення, 
звернувши особливу увагу 
на роботу з жіннами, дітьми 
і молоддю.

В обговоренні доповіді 
взяли участь директор вось
мирічної школи На 7 О. П. 
Болянсвський, викладач бу
дівельного технікуму І. Я. 
Ешенсьний, вчителька шко. 
ли Нз З Т. М. Приліпченио, 
викладач медучилища Г. В. 
Страшний та інші.

Пленум правління міської 
організації «Знання» затвер
див заходи по дальшому 
розгортанню атеїстично-ви
ховної роботи серед насе
лення міста.

с. кушнір.

Сина назвали Володимиром
У неділю до сільського 

Будинку культури в Добро
му прийшло чимало жителів 
села: був день Ім’янаречен- 
ня енна молодого подружжя 
Дигусарів — Віри та Вікго. 
ра, трудівників нолгоспу 
Імені Димитрова.

їх, а танож почесних бать
ків Віктора Суботінова та 
Віру Тончеву, які несли не
спокійне малятко, гостей І 
друзів духовий оркестр зу
стрів величним маршем. 
Піснею «Хай завжди буде 
сонце» — привітали ново
народженого піонери та 
жовтенята. Бригадир трак
торної бригади, почесний 
хлібороб села, депутат сіль
ської Ради В. Ф. Яковлев з 
хлібом-сіллю зустрів гостей.

— Поздоровляю вас, мо.то- 
д) батьки, з святом у вашій 
родині. Хан цей хліб-сіль до
поможуть дитині стати хо

рошим хліборобом. Нехай 
його щастя колоситься, як 
на нолгоспних полях пше
ниця.

Батьки цілують хліб-сіль, 
дякують за вітання. Всі під
німаються на сцену, де за 
святновим столом голова ви
конкому сільської Ради 
Л. Г. Бондар, секретар пар
тійної організації І. Г. Калій- 
ниченно, секретар сільської 
Ради О. М. Доброва, депута
ти сільської Ради, члени ре* 
естраційної комісії.

На столі серед квітів — 
портрет юного Леніна. Сти
шено звучить музика. Запов
нюється свідоцтво про на
родження.

— Рішенням батьків, в 
присутності депутатів, гос
тей, — повідомляє Доброва, 
— сина Віктора та Віри Ди. 
гусарів названо Володими
ром.

Двоє дошкільнят—тезкіл— 
вносять на сцену транспа
рант з написом «Володи
мир» і стають на почесну 
варту біля портрета юного 
Володі Ульянова.

Під дружні оплески гостей, 
секретар зачитує пам’ятку 
від односельців, опечатує 
сургучевою печатною. На 
конверті напис: «Дигусару 
Володимиру Вікторовичу. 
Відкрити в день повноліт
тя».

Секретар партійної орга
нізації колгоспу І. Г. Налій- 
ннченко бажає щастя, здо
ров’я батькам І дитині, вру
чає від імені колгоспників 
цінним подарунок. Батьків 
поздоровляють рідні, друзі, 
гості, вручають подарунки.

• І. ЦУРКАН.
с. Добре
Вільшаіїського району.

З ПОВАГОЮ ставився великий ро. 
сійський письменник Федір Ми

хайлович Достоєвсьний до України, її 
народу та українських культурних 
діячів. Тут, в Кам’янець-Подільсьніи 
губернії, народився і провів ранні ро
ки своєї юності його батько.

Тривалий час в Єлисаоетграді (те
пер Кіровоград), Сімферополі та Кате
ринославі (нині Дніпропетровськ) жив 
молодший брат письменника Андрій 
Михайлович, яного царські власті 
спровадили сюди після розгрому о 
1849 році петрашевців, як брата одно
го з найактивніших учасників_ цього 
політичного гуртка. Молодший брат 
під час зустрічей багато розповідав 
Федору Михайловичу про побут, зви
чаї, культуру та історичне минуло 
українського народ/. В своєму твор- 
чому процесі письменник винорисгав 
окремі факти, повідомлені братом. 
На сторінках деяких його творів ми 
зустрічаємо персонажіз-украінців, аоо 
тих, хто побував у цьому чудозому 
краї.

Ф. М. Достоєв. 
ський буїз зна
йомий з багать
ма діячами ук
раїнської куль
тури, зустрічав
ся і листувався 
з ними, вступав 
у диснусії і да
вав поради, а 
також ділизся 
своїми творчи
ми задумами. 
Прикладом та
ких дружніх 
відносин мо
жуть служити 
ного стосунки з 
відомою україн
ською ДІЯЧКОЮ 
народної оезіти 
70-х років X. Д. 
Алчев с ь к о ю, 
лка високо ціну, 
вала художній 
талант письменника, мала з ним три
валі розмози на теми громадсько- 
політичного життя. Вона була бажа
ною гостею в сім'ї Федора Михайлови
ча, радилась з письменником з пи
тань поширення освіти серед народу, 
І, насамперед, серед жінок, сислоллю- 
вала свої враження від прочитаних 
його творів. У свою чергу Ф. М. Досто- 
езський цікавився освітянськими 
справами та особистим життям унра. 
їнської діячки. Про щиру повагу 
письменника до X. Д. Алчезсьлої 
нрасномозно свідчить його лист, від 
1 серпня 1876 року, в яному він пи
ше: «Пам’ятайте про нас добре: по
вторюю Вам, ми обоє, я ' —........ .
рідно кого так полюбили, 
любим Вас щиро».і)

Письменник рознривас свої творчі 
задуми, пише про принципи добору 
матеріалу длп своїх майбутніх творів 
та підхід до їх використання. Так, в 
листі від 9 травня 1876 року до X. Д. 
Алчевсьної йдеться про тривалий 
підготовчий період над романом 
«Брати Карамазови» та містяться над
звичайно важливі висловлювання 
письменника, які стосуються основ
них естетичних принципів роботи над 
цим твором. Відповідаючи на закиди 
X. Д. Алчевсьної, що він с «Дневиике 
писателя» розмінюється на дрібниці, 
Ф. М. Достоєвсьний зауважує: «Але 
ось що я, між іншим, Вам скажу: я 
зробив незаперечний висновок, що 
письменник художній, мрім поеми, по
винен знати до найдрібнішої точності 
(історичної І біжучої) зображувану 
дійсність. У нас, по-моєму, один тіль
ки відзначається цим — граф Лев 
Толстой... Ось чому, готуючись напи
сати один дуже великий роман («Бра
ти Карамазови» — В. Ч.), я і задумай 
спеціально заглибитися у вивчення— 
не власне дійсності, я з нею і без 
того знайомий, а подробиць сучасно, 
го. Одне із найважливіших завдань у 
цьому сучасному, для мене, наприк
лад, молоде покоління, а разом з тим 
теперішня російська сім’я, як я пе
редчуваю це, далеко не така, якою 
була всього ще двадцять років 
тсг,іу».2)

Висловлені ф. м. Достоєвсьним а 
дружньому листі думки щодо влас

ного творчого процесу, мають надзви
чайно велике значення, бо дозволя
ють глибше проникнути в метод твор
чої роботи письменника, Тан відвер
то І правдиво про свої потаємні літе
ратурні справи він міг написати лю
дині, яку глибоко поважав за надзви
чайну увагу до його творів, за розу. 
міння нею всієї снладності процесу 
художньої творчості.

1
ШЙІ

і дружина, 
ян Вас і

1) Ф. М. Достоевский, Письма, М., 
т. IV, стор. 309.

2) Ф. М. Достоевский, Письма, М., 
1934, стор. 205.

ХРОНІКА ЗМАГАНЬ

Несподіване сходження
. шахових змаганнях на приз облпрофради зровили 
представники збірної обласної Д *' парта,
впевнено перемогли шахістів *Д.аа ’ сенсацією
на», «Буревісника». Це було чемпіонами
турніру Адже в минулі рони незмінними чемпіонами 
області були авангардівці. гіпнсьиого спор-

I ось представники
тивного товариства набирають иаишльшу Под_
очок (14,5). На своїх «ошках шахісЛ”ч*^р В. Юспіна 
вєзьонний, А. БеРез°вСЬч,И^ і виводять
беруть верх над своїми суперни а 
команду в переможці. р НЕЧИЛОРЕНКО,

інструктор облпрофрйДй*

Під завісу сезону-крос
Близько сотні сгудемтіо Кіровограда взяли участь 

легкоатлетичному кросі ДСТ «Буревісник факультету
В першій групі серед ИУРСОВНХ “^«добули третьо- 

фізвиховання педінституту перемогу ЗДО^цу^ьтетів 
курсники, В другій групі серед и^/п/Івзосьиого ма- 
г-едінституту ?а інституту сільськогосподарсько брдлИ 
шинобудування найбільшу кількість 
майбутні інженери. м Дмновсьча,

фізпи' 
х°,ання|- м. БІЛИЙ.

в колгоспі імені. Шевченка 
Знам’янського району П-ЦРХ 
Куделя — один з ІР в 
МОЛОДИХ МЄХаЯ138Т Р ДО зо
рово# ЙОМУ «ета,?о постійно 
магає спорт. Петр° " коРот- 
тренується в ОІ1У и«ою чср. 
кі дистанції. ”®/м„коВі стати 
гу. допомогло * ої спарта- чедіпіоном обласнш цних
кіади ЛІс1льсь>^. метр1в. 
РаЛ 3 Фото В/ЗУБЧЕНКО-

_____ _ .? стор<
х. п. Алчевська □ своїй книзі «П<ь 

режитое и пвРеДу^НдостоеосКИЙ» на 
главі «Встречи: Ф. М. ДО£°'В|ЛЛ про 
тридцяти сторінках І достоєв-
стосунки і зустрічі з Ф. ^и« 
ським та Сім ставився г®*

З волиною Гпп°ра дО вченої І
ніальний хуя°^Льності відомого уи- 
громадської діяльності н жілософа 
раїнського пРиР°Ло3£авЦмаКСимо5Ича. 
та історика М. о. науково-
Він належно оцінив ного н*а> „ 
популярну працю першою
(1833 р.), що в ев,”^с ппиродничих 
спробою пропаганди Р десяти 
наук серед народу 1 пі,ля ознайом- 
разів перевидавалась. П журНаліс- 
?авТБ^ГПвИСя^йР^пРЖа9ливо 

було РХИТТмН&Вий пи- 
ше:°«Все, що ви говорите про книгу 
Наума. Припустимо мнаїї®еЯок>
але книга складена над
людиною, і. головне, одним з нашого 
датніших діячів у ;!|те-

ратурою, який 
Приніс багато 
користі їй І ДЛЯ 
неї багато чим 
пожертвував.

...Для чого Ж 
завдавати при
крості людині, 
яку всі поважа
ють і про яну 
протягом всього 
чесного життя 
її, ніхто не ска
зав нічого пога
ного, а назігь 
абсолютно на- 
вп?.ни».з)

Схвальна оцін
ка Ф. М. Досто
євсьним діяль
ності україн
ського вченого, 
служить яскра
вою ілюстра. 

до всієї у країн-цією його ставлення 
ської культури.

ПРИВЕРТАЛА увагу Ф М. Достосв- 
ського і наукова та публіцистична 

діяльність українського історика і 
письменника М. І. Костомарова. В лис
ті від 29 лютого 1864 рону до стар
шого брата, який у той час був видав
цем I редактором журналу «Епоха», 
Федір Михайлович писав: «Із завтраш
нього ж дня сідаю за статтю про 
Костомарова»*) Задум згаданої статті, 
як видно з інших листів, виник в 
зв'язку з полемікою Костомарова з 
Погодіним. У письменника викликала 
справедливе обурення праця Косто. 
парова «Куликовська битва», в якій 
розвінчується героїзм Дмитра Дон
ського. Само з приводу цього питання' 
він хотів і висловитися в пресі.

Через деякий час Ф. М. Достоєв- 
сьннй знову пише братові: «Стаття 
моя (майбутня) про полеміку Погодіна 
з Костомаровим, буде в усякому ра
зі, велика стаття і не може підляга
ти скороченню.

Я дивлюсь на неї з великою надією. 
Я не знаю історії так, як вони обоє, а 
між іншим, мені здається, що є що 
сказати і тому і цьому».;)

В журналі «Епоха» ця стаття неві
домо з яких причин не була надруко
вана. Взагалі слід відзначити, що з 
половини 50-х років до Костомарова 
Ф. М. Достоєвсьний ставився негатив
но, не забуваючи його полеміку з 
Погодіним.

Зустрічі та особисті стосунки мав 
Ф. М. Достоєвсьний танож з україн
ськими письменниками Г. Квітною- 
Основ'яненном. О. Стороженном, 
Д. Мордовцевим та іншими. Він ціка
вився ідейно.художнім рівнем їх 
творчості, наголошував на популяр- 
пості онремнх творів серед читачів.

Ще за життя геніального російсько
го романіста ім’я його було широко 
відомим на Україні. Про творчість 
письменника з'являлись критичні 
статті та газетні рецензії в Києві і 
Харкові, Одесі і Львові та Інших укра
їнських містах. Демократична крити
ка заслужено оцінювала все краще в 
творчості Ф. М. Достоєвського I раїом 
з тим виступала проти реакційних 
тенденцій письменника.

Український революційний демо
крат І. Франко, незважаючи на проти
лежність своїх соціальних позицій, в 
багатьох висловлюваннях об’єктивно 
оцінив спадщину Ф. Достоєвського. В

(Закінчення на 4-й стор.)

3) Ф. М. Достоевский, Письма. М„ 
т. IV. стор. 269.

<) Ф. М. Достоевский, Материалы и 
исследования. Под редакцией Л. С, 
Долинина. Л., 1935, стор. 53.

Ч Ф. М. Достоевский, Письма, М. Л., 
т. I, 1928, стор. 270.

УСГІІХ І0ІПЇХ ДИИАМ1ВЦІВ
В Києві закінчилась 

особиста першість Укрра- 
ди ДСТ «Динамо з ку
льової стрільби, в якій 
взяли участь і п’ять кіро- 
воградціп — дев’яти.ілас- 
кнки Юрій Тоастоган, 
Галина Сороколєтова 
(СШ № 6), восьмикласни
ки Володимир Смутко 
(СШ № 26). Олексій Семе
ня к (СШ № 34) та Ганна 
Саьченко (СШ № 24).

В перший день на вог-

непий рубіні вийшли юна
ки з пістолетами для 
виконання вправи МП-З. 
Чемпіоном товариства з 
результатом 579 очок з 
f>90 можливих етап 10рі,і 
ЇОЕСТоган. третім призе
ром був Олексії» Семене« 
(з результатом 564 очка).

Другий день приніс ще 
один успіх Кіровоград, 
цим. Це Володимир Смут
но у вправі М1І-8 вибив 
577 очок з 600 можливих

Не програвши жодної зустрічі, пер
шими в змаганнях з гандболе були 
спортсмени обласного центру. Збірна 
чоловіча команда міста, лка склада
лась з кращих гравців «Спартаиа?, 
«Буревісника»' й «Авангарду», не. 
пекоплнзо довела свою перевагу лад 
командами міст Олександрії (рахунок 
матчу 32:16), Світловодська (52’10). 
Впертий опір учинили кіровогрчдцям 
господарі змагань — гандболісти Зна
м’янки Але й попи шімушені були 
скласти зброю: рахунок матчу — 
от 20 Лише перемога над спортсме- 
нами шахтарського міста (21.20) 
дозволила їм посісти друге призове 
місце Олександрі йпі були третіми, 
спортсмени Світловодська - чет. 
вертими.

І

І

І

пикона п кандидате ’»кий 
норматив і став третім 
призером змагань.

Підсумок виступів на
ших спортсменів підбила 
1 алшіа Сороколєтова, яка 
У вправі ШІ (пиезма»ич- 
ний пістолет, стрільба-- 

ГІОСТР'лія на відстані 
10 метрів) виборола теж 
трете місце з результа
том 365 очок.

г. ТОЛОК.

КЕЗ СЕІІСАЦЗП

- 
спаотакК "₽“Ron,= 3^h{

викликали неабиякий , игради'ини 1 
ленних прііхи’ті 1ІМКІ, ІНТЄР®С у чис- 
Ігор. 'чжхильнмків спортивних

В. СУРЖАII 
республіканської категорії’ 

„м. люовоград.
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(Закінчення. Початок на 3-й стор.), 
них він досить чітко розмежовував 
«два Достоєвсьних», визначивши від
мінність між Достоєвським до 1848 
року, ранню творчість якого він при
ймав беззастережно, і Достоєвським 
пізнішого періоду. До його ідеологіч
них позицій цього періоду І. Фрачно 
ставився різно негативно.

w СТАТТІ «Темне царство» україн- 
ський революційний демократ, 

згадуючи про участь Шевченка в Ки- 
рило-Мефодіївському товаристві пише: 
«Майже рівночасно з Киїесьним 
С-Сирило-Мефодіівським кружком потер
пів у Петербурзі тяжку нару кружок 
Петрашевського, до якого, між іншим, 
належав танож найгеніальніший пись
менний Федір Достоєвсьний». Тут за. 
слуговує на увагу оцінка І. Франком 
видатного російського письменника 
і зіставлення життєвої долі Достоєв
ського з Шевченком. Обидва еони 
були жертвами самодержавної сваао- 
лі І деспотизму. Проте I. Франко пре
красно розумів: Достоєвський і Шев
ченко після відбуття ними страшних 
роніа заслання у своєму світогляді 
діаметрально розійшлись. Як відзна
чають учені-літературознавці, ук
раїнський революційний демонрлт, 
вміло оцінюючи Достоєвського-ху- 
дожника, брав собі на озброєння 
лише сильні сторони його творчості. 
Так, І. Франно надзвичайно висоно 
ставив твір Ф. Достоєвського «Запис
ки з Мертвого дому». За його вира, 
зогл — це «одна з найзнаменніших книг 
а російській літературі». Український 
революційний демократ цінує в твор
чості Ф. Достоєвського насамперед 
палку любов до скривдженої людини, 
глибокий гуманізм. —

Але по-справжньому знайшла свою 
оцінку спадщина Ф. М. Достоєвсьного

*) Ф. М. Достоевский, Письма, М. Л., 
9Г< 4, 1028, стр. 270.
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«МОЛОДОЙ КОММУНАР». ,ргяп Кировоградского 
обкома ЛКСМУ. г, Кировоград.

Болат ЕМБЕРГЕНОВ,
студент Кіровоградського педінституту,

ПИСЬМО К МАТЕРН
Вот задержалось письмо от тебя.
И заскучал л, моя анаэкан. 
Солнце веселым не видит меня. 
Вместе с луной я грущу по ночам.
Если ж уснет, как младенец, твой сын, 
Видит он в радостном ласковом сне. 
Будто крыльями касаясь вершин. 
Ок прилетает в твой дом по весне. 
Снится ему, что в казахских степях, 
Споря с весенним шальным ветерком. 
На златогривых степных скакунах 
С матерью смелой он скачет вдвоем. 
Клонят березы в приветствии стан. 
Мчатся, танцуя, косули вдали... 
Здравствуй, широкостёпной Казахстан, 
Милый простор материнской землиі 
Я, ожидая письма твоего. 
Глаз не смыкая по целым ночам. 
Ласку вложил в лад стиха своего, 
В строка письма к дорогой анаэкан.

Переклад з казахської В. СМОТР ЕН КА, 
м. Кіровоград,

Юрій ЗАКРЕВСЬЮШ

ДУМА ПРО ДІДА
На обличчі — ні краплі смутку,
Ніби приліг спочить,

.Щоб знову встать і самокрутку.
Прокашлявшись,- скрутить.ч

А мені хочеться ридати,

Припасти до рук чолом, 
Бо заступом дід ВМ1П н|,сагК 
Вправніш, ніж я пером. 
Аркуш землі писав ще змалку, 
І тих рядків розмай 
Родив у грози гіо підпалку, 
А в мирі — коровай.
І скільки тих рядків пшеничі 
Баба спекла в печі, 
Щоб потім бігали ми звично 
З окрайцями в руці, 
...Не встане дід. Ного коріння 
У землю геть вросло. ' . 
Спокійний дід. Бо те насіння* 
Що сіяв він, зійшло. 
Спокійний дід. Бо та пшениця 
Стебло вже налила. 
Ще тиждень-два — н зазолотиться, 
А там — підуть жнива...
І певен дід, що його ниві 
Ще довго хліб родить. 
Засіють діти — буйногриво 
Колосся забрешіть.

Засіють внуки — і насіння, 
Мов золото, зберуть.
Відтак самі вростуть корінням, 
А правнуки підуть.
...Спокійний дід. ІІі краплі смутку* 
Він лиш приліг спочить, 
Щоб потім встать і самокрутку. 
Прокашлявшись, скрутить, 
сит. Ульяновка,

в працях вождя трудящих В. І. Леніна 
та статтях пролетарського письмен
ника О. М. Горького. Виходячи із 
завдань революційного виховання на
родних мас, г.они вміло відділили пе
редове в творчості одного з найви. 
датніших письменників, генієм якого 
ми пишаємось, від «достоєвщини» — 
того темного, хворобливого, відстало
го, що реакційна критика своєкорис
ливо вип'ячує на передній план. В. І. 
Ленін рішуче підтримував виступи 
М. Горького проти спроб використати 
Ф. М. Достоєвського для боротьби з 
революційним рухом. Особливо нещад
но критикував вождь пролетаріату ті 
прояви о творчості письменника, що 
спотворюють правду, позбавляють 
перспективи, подавляють волю до бо
ротьби, оинлинають недовір’я до лю
дини, сумнів у її силах. Разом з тим 
Володимир Ілліч неодноразово голо- 
рив, що Ф, М. Достоєвський геніаль- 
ний художник слова. А О. М. Горький 
так оцінив величезне значення двох 
велетнів російської нласичної літе
ратури: «Толстой і Достоєвський — 
два найвидатніших генії, силою своїх 
талантів вони потрясли г.есь світ, во
ни звернули на Росію зачудовану 
увагу всієї Європи, І обидва стали, як 
рівні, у великі ряди людей, чиї іме
на — Шекспір, Дайте, Серзаитес, 
Руссо і Гете».і)

Радянські люди шанують пам’ять 
геніального письменника, високо Ці
нять його художню спадщину. Твори 
Ф. М. Достоєвського в радянській 
країні видаються великими тиражами, 
їх вивчає молодь у школах і вузах. 
Все краще, що є в творчості письмен
ника, викликає інтерес у широкого 
кола читачів. їх хвилює життєва 
правда його творів, в яних з великою 
викривальною силою відображено не
людський, жорстокий капіталістичний 
лад.

В. ЧЕР.НЕЦЬКИИ, 
доцент Кіровоградського пед
інституту.

НЕ ВДАВАЙСЯ В ДРІБНИЦІ

Сидять два куми та й бесіду
ють.

— Коли ти народився, Іване? — 
запитав Йосип.

— Чи то на Барки, чи то на 
Петра, — почав охоче Іван.

— А якщо конкретніше.
— ІІе вдавайся в дрібниці, 

розсердився Іван. — І Так двічі 
на місяць ми день народження 
відзначаємо.

і— Кажуть, що в каш час немає 
робінзонів, — завела мову жінка 
з своєю сусідкою.

— Чому? Є, — заперечила та. 
Але островів для них не виста-

ТА Я В РІЧЦІ

КАЖЕ МЕНІ
Слова В. Ганоцького. Музика В. Куликоиа.
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Кіровоград

Протягом останньої десятиденки 
кількість передплатників газети «Мо
лодий комунар» зросла на 12 045 чо-

лоеін. Проте, це ще дуже мало, порів
няно із зобов’язанням.

Вже те. що жодна районна комсо
мольська організація й досі не вико-" 
нала зобов’язань по передплаті, свід
чить про те, що питання розповсюд
ження обласного молодіжного видання 
вирішується вкрай незадовільно. 
Значна частина районів поки що 
тільки підходить, або ж в незначній 
мірі перейшла половинний рубіж. 
Враховуючи, що до кінця передплати 
залишається менше двох тижнів, 
можна говорити, що виконання зобо
в'язань стоїть під загрозою зриву. А 
отже, в ці дні працівники міськкомів 
1 райкомів комсомолу, комсомольські 
активісти повинні докласти всіх зу
силь для значного поліпшення ста
новища.

В чому ж причина такого різкого, 
порівняно з минулим роком, відста
вання з передплатою «Молодого кому
нара*? Більшість міськкомів і райко
мів ЛКСМУ недостатньо проаналізу
вали. як доходить газета до молодого 
читача. Зведення замикають міста Кі
ровоград та Олександрія. У Кіровогра
ді розповсюджено 7600 примірників 
обласної молодіжної газети. Кількість 
—значна. Та подивимось, який процент 
комсомольців охоплено передплатою. 
На кожних сто юнаків і дівчат при
падає 21 екземпляр «Молодого кому
нара». В Олександрії ця цифра дорів
нює 31. Як бачимо, є великі резерви 
у містах і районах області. І тільки в 
повній мірі використавши їх. можна 
домогтись виконання зобов’язань по 
передплаті.

0

у і ?) Ими АДРЕСА» І ТЕЛЕФОНИ
316050 ТСП. Кіровоград. 50, вул. яуиачарського, зо.

Телефони.* відповідального секретаря та відділу ком
сомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від- 
діду лиєтїр ї масової роботи та Інших відділів - 2-45-36,

БК 01998 Індекс 61197«

йдучи до лазні, Федір зустрів 
свого сусіда і запропонував:

— Пішли разом, вдвох веселіше 
буде.

— Я ж в річці миюсь, — пе 
довго думаючи, відповів той.

—4 Так зараз же зима!
То підожду до літа.
Записала Г. ГУСЕЙНОВА.

А ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СУБОТА, 13 ЛИСТОПАДА. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Гімнастика для всіх. (М). 
9.30 — Новини. (М). 9.45 —. 
Концерт. (М). 10.15 — Ко
льорове телебачення. Для 
дітей. «Грайте з нами». (М). 
10.45 — Програма «Здо
ров’я». (М). 11.15 — «Му
зичний турнір». (Вороши- 
ловград). 12.15 — В ефі
рі — «Молодість». (Москва
— Київ). 13.15 — Програ, 
ма передач. (К). 13.201 — 
«Комуніст». (Одеса). 13.45
— Малюнки скульптора
Є. Вучетича. (К). 14.10 —
Концерт. (Донецьк). 14.40
— «На меридіанах . Украї
ни». (К). 15.10 — За на
кресленнями XXIV з’їзду 
НПРС. Тележурнал «Про
грес». (Запоріжжя). 15.40
— Кольорово телебачення, 
«У світі тварин». (М). 17.00
— Проблеми удосконален
ня управління народним 
господарством на основі 
економіко • математичних 
методів І обчислювальної 
техніки. (М). 17.30 — Пись
менники — лауреати Дер
жавної премії СРСР. (М). 
18.00 — Новини. (М). 18.10
— Міжнародна програма. 
(М). 18.40 — Урочистий ве
чір театру ім. Є. Вахтачго- 
оа, присвячений ЗО.річчю 
з дня заснування театру. 
(М). В перерві — програма 
«Час». (М). 21.40 — В ефі
рі — «Молодість». «Ану, 
дівчата». (М). 23.10 — Но
вини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 
•— Історія НПРС. «Партія 
більшовиків у період ново
го революційного піднесен
ня (1910—1914 рр.)». «Даль
ший розвиток В. І. Леніним 
теорії | програми партії з 
національного питання». 
Англійська мова «Зоорот.

Друкарня їм, Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінкн, 2.
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Каже мені мати; 
Допізна гуляю.

А що ж мені, молодому, 
Як дівчат кохаю, 
Щовечора допівночі 
Солодко цілую 
Одну білу, другу 

чорну, 
А третю — рудую, 
Каже мені мати: 
Пора вибирати, 
Невісточку-помічницю 
Привести до хати.

Та я й сам не знаю 
Привести якую — 
Чи ту білу, чи ту 

чорну, 
Чи, може, рудую? 
Каже мені мати: 
Брав би оту білу —* 
І на вид скромиішав 
Беручка до діла... 
Тільки я не знаю, 
Чи її пізнаю —• 
Була біла, стала 

чорна, 
А тепер — рудая.

Неозначені займенники». 
Вища математика «Вектор?; 
ний добуток векторів».' 
«Мішаний добуток декго-' 
рів». Німецька мова «їм« 
перфент модальних дієсліе/ 
Повторення граматичних 
моделей». .Нарисна геомет
рія. «Перетин многогран- 
ників і кривих поверхонь 
з площиною I прямою»; 
Хімія, «Молекулярна ззас- 
модія». «Аморфний та 
кристалічний стан речо- 
вин». 19.20 — Наша афіша. 
(К). 19.25 — В. Губаре.шо
«Кам’яний господар». Ви
става Київського театру 
опери та балету їм. Т. Г. 
Шевченка. В перераі — 
«На добраніч, діти!» (И).
21.30 — Художній фільм 
«Переступи поріг». (К).

НЕДІЛЯ, 14 ЛИСТОПАДА. 
ПЕРША ПРОГРАМА, 9.05 — 
Ранкова гімнастика для 
всіх. (М). 9.15 — Новини.
(М). 9.30 Кольорове телеба
чення. Для школярів «Бу
дильник». (М). 10.00 —
«Музичний кіоск». (М).
10.30 — «До світла». (До
нецьк). 11.00 — Програма 
передач. (Н). 11.05 — «Наш 
вернісаж». (Одеса). 11.35 — 
Мультфільм. «Чебурашка». 
(К). 11.55 — Народний те- 
леуніверситет. (М). 12.40 — 
Для юнацтва. «Олімпіада — 
«Планета-Онеан». Другий 
тур. (М). 13.30 — «Ви про 
ваших друзів». (К). 13.55 — 
«Народні таланти». Кон
церт. (Запоріжжя). 14.40 — 
Для воїнів Радянської Ар« 
мії та Флоту. (М). 15.10 — 
Українська кінопанооама. 
(К). 16.40 — Міжнародна
панорама. (М). 17.10 —
Клуб кіноподорошей. (М). 
18.00 — Художній фільм- 
«Брати Карамазови». З се
рія. (Н). 19.15 — Кольорове 
телебачення. Чемпіонат 
СРСР з хокея: «Спартач» — 
«Хімік». (М). 20.15 — Про
грама «Час». (М). 20.45 — 
Кіновінторина. (М). 22.25 — 
Концерт. ЇК).
ДРУГА ПРОГРАМА. Екран 

студента-заочника. Другий 
курс. 11.00 — Англійська 
мова. Вища математика. 
Числові ряди, загальні по. 
няття властивості збіжних 
рядків. Фізика. Теоретична

КошміЖ
механіка. 19.20 — Наша 
афіша. 19.25 — А. П. Че> 
хов. «Драма на полюванні»* 
Т.?ле£леЛтанль- (Частина І>. 
(К). 20.30 — «На добраніч, 
Дітиі» (К). 21.00 - А. П, 
Чехов. «Драма на полюзаа» 
ні». Телеспектакль. (Часіи» 
«а ’’МУІ* 22'25 - Концерт, 
(М). 23.15 — Новини. (М).

ПОНЕДІЛОК. 15 ЛИСТОа 
ЛАДА. ПЕРША ПРОГРАМА,
16.40 — Наша афіша. 16.45
— «Працею звеличені», 
(Дніпропетровськ). 17.05 — 
Республіканська фізико- 
математична школа. (К),
17.40 — Толевісті. (К), 18.00
— Для юнацтва. «Наші 
славетні земляки». (Хап- 
нів). 18.30 — «Від понеділ
ка до понеділка». (К). 18.40 
І7ЛжУРналіст І час». (НЕ 
мя"°°/м7 «а*»7Ка УпРашіін-

19.30 — Художній 
фільм «Ад’ютант його пре- 
восходительства». (| сер|яЬ 

«Т-»Ррограма «Час».(М)* 21'**0 ~ Українське 
«ольорово телебачення. НІ- 

«’нтерклуб». (К), 
«л&Г

(М>Т23Рз“ М'тЧ'орльонісл, (М). 23.3а — Телевісті. (і{)_. 

?мр7.?0ЛП±ІОКоХХГ т°5 

н«ртХ:?(М;.р?жм_»'™, 
оини. (М). 18.10 - Коль? 
рове телебачення. К 
?ийЬМ’Як.18-25 ~ МуК 

срЇр.ТмТЖ _Ж; 
-УК^РТ?1Н(°К). 
20.45ПО-ІІН1І4’ г/,|ти|“'" Йї. 
«Нейтральна зона^^СпвТ 
танль Чернігі всьнАг«0 0 Сл зично.дРамРа^%соЬгойа^:

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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